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 כללי .1

סקרי שביעות רצון  לביצוע עם ספק אחד להתקשר( מעונינת "מכבי": כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1
 .במסמכי המכרזטלפוניים רציפים מבוססי אירוע כמפורט  באמצעות ראיונות לקוחות

נספח  מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט, .1.2
 . רזהמכשל מסמכי  א'

 בשלושלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  שנתיים.ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3
 ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2( זהים ; או )1תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים )

  ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.4

 מכבי  מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק .1.5
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.6
 , אם ירצו בכך. להלן

 

 הגדרות .2

הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן,  בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז
 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 113/2016מספר  דו שלביפומבי  מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

 במפרט. 4.3מכבי, על פי הגדרתו בסעיף שיעבוד עם איש קשר של הספק  –"מנהל פרויקט"   

 בית בלב בע"מ, הכל, קרן מכבי )ע"ר(אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, מכבידנט בע"מ,  – "הגופים הנוספים"
 פי שיקול דעתם של הגופים. -על

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

 27בי שירותי בריאות", ברח' המרד במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 
-10:00בין השעות  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -תלב

)שלא ש"ח  1,000  של סךבתמורה לתשלום  18.2.16 ליום ועד 4.2.16מיום  , החלכל זאת. 14:00
  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.יוחזר(, 

 בירורים ופניות

, 12:00בשעה  8.3.16עד ליום מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.1.1
 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל 

: באמצעות דואר אלקטרוני, 'זכנספח המצ"ב בנוסח ובמבנה  Wordזאת אך ורק בקובץ 
mandel_an@mac.org.il בטלפון  פנייתו. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת

 .03-5143643מס': 

 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.1.2

ובות שלחנה התשיתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.1.3
 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.1.4
 .20.3.16 עד ליום

חדר ,  1C, קומה 27רחוב המרד  ,בתל אביב 10:00בשעה  23.2.16כנס ספקים ייערך ביום  .3.1.5
המעידה על  חובה, ומותנית בהצגת קבלההשתתפות בכנס הספקים הינה ישיבות גדול. 

מציע שלא ישתתף בכנס הספקים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז  רכישת מסמכי המכרז.
והצעתו תפסל על הסף. לא תותר השתתפות בכנס הספקים למי שלא רכש את מסמכי המכרז 
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 במועד הנקוב במסמכי המכרז לעיל. 

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.2

יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה  ותאת ההצע .3.2.1
רכזת ועדת  -לידי גב' ענת מנדל , 113/2016מספר דו שלבי ירשם אך ורק "מכרז פומבי 

 ".14, תל אביב, קומה 27המכרזים, ברח' המרד 

ההצעות . המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.2.2
 !תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה הצעות שלא .12:00בשעה  163.31.יום הוא 

הואיל ומכרז זה הינו מכרז דו שלבי )כהגדרתו בתקנות(, ההצעות תוגשנה כמפורט להלן:  .3.2.3
וכן כל  טופס ההצעה )נספח ג'(( למעטמסמכי המכרז כפי שנרכשו ממכבי ) –מעטפה ראשונה 

 – יתר המסמכים שהמציע נדרש לצרפם יחד עם חוברת המכרז; מעטפה שניה סגורה היטב
, תוכנס לתוך המעטפה "הצעת מחיר"עליה ירשום המציע  –( ג')נספח   בלבדהצעת המחיר 

. זאת, לשם ביצוע מיון מוקדם ובחינת עמידת המציע בתנאים המוקדמים ובניקוד הראשונה
בחינת ההצעה  –איכות מזערי, לצורך קביעת קבוצת המציעים הסופית ואישורם לשלב הבא 

 הכספית.

היא  .נרכשו ממכביכפי שמען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.2.4
את המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים תכלול את כל מסמכי המכרז ו

 הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.2.5
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת רכזת המעטפה ע"י 

 קבלה.

הצעות לתקופה נוספת, הת הגשול דעתה, לדחות את מועד ועדת המכרזים רשאית, לפי שיק .3.2.6
 תשלח לכל רוכשי המכרז לפי העניין. – ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.2.7
הצעה ואם להתקשר עם אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש 

האמור בעצמו, על חשבונו, והוא  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,מכבי בהסכם
 יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .4.1

 בישראל. תאגיד מורשה כחוק .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות 2013-2014הכנסותיו בשנים  .4.1.3
 .כל אחת מהשניםל, ₪מיליון  1לפחות  הכספיים השנתיים שלו, הן

במתן שירותי מחקר  (2015-2011המכרז )חמש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום עוסק ב .4.1.4
, לרבות בפרט שביעות רצון לקוחותבכלל וסקרי בתחום סקרי שוק, דעת קהל בישראל כמותי 

 ניתוח תוצאות והגשת דוחות מחקר.

( סקרים טלפוניים 2015-2011ביצע בחמש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז ) .4.1.5
ראיונות בחודש; וסקרי שביעות רצון טלפוניים רציפים מבוססי  5,000בהיקף של לפחות 

יחידות  100-בכבחודש ראיונות  2,500פחות לאירוע )במתכונת הסקר המבוקש( בהיקף של 
 מוערכות.נותנות שירות 

לא כולל )הנהלה, צוות המחקר ועוזרי מחקר  :לדוגמא ,עובדים קבועים 10מעסיק לפחות  .4.1.6
 .(צוות מוקד וסוקרים

, לצורך במוקד בבעלותו או במוקד חיצוניטלפוניות, עמדות  20להקצות לפחות  ביכולתו .4.1.7
 .השירות נשוא מכרז זהביצוע 

, בכל ההיבטים הנוגעים מול מכבילעבודה  שישמש כאיש קשר פרויקט מנהל/ת מעסיק .4.1.8
 . ביצוע הסקריםל

יום האחרונות שקדמו ל שנים חמשפחות בל ועסקתואר שני לפחות, פרויקט בעל המנהל/ת 
סקרי שביעות רצון לקוחות עבור לקוחות או תפעול /בניהול ו( 2015-2011) מכרזפרסום ה

 אסטרטגיים של הספק.  

מעסיק איש מחשוב בעל ידע וניסיון של לפחות שנה, בתמיכה במערכות הממוחשבות לביצוע  .4.1.9
 הסקרים, בניית סקרים, קליטת קבצים וכו'.

 6 בהתאם לאמור בסעיף₪,  50,000של  להבטחת קיום ההצעה על סךימציא ערבות בנקאית  .4.1.10
 להלן. 

  עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. .4.1.11

 .23.2.16ס ספקים אשר יתקיים ביום בכנ השתתף .4.1.12

 התשלום בפועל. ן, ובכפוף לפירעורכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.13

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .4.2
 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר  .4.3
אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך 

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו יפרק זמן קצוב ש
 זה להגשת ההצעות.      בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

( יום מהמועד האחרון להגשת ה עשריםמא) 120ך כי הצעתו תהיה בתוקף במש ,המציע יאשר .5.1
מכבי לבקש מהמציעים  ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

ובמקרה זה יהיה כל  כל אחת, )ששים( יום 60של עד ת ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ
רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה  מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביכאמור ת

שלח למכבי על ידי המציע בכתב, יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2
 ימי עבודה 2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, נדלענת מלידי הגב' 
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 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .5.3

לעיל, לא  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4
 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה  ערבותכתב  .6

אלף שקלים )חמישים ₪  50,000 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .6.1
 10, אשר תשולם בתוך ("הערבות"למסמכי המכרז )להלן:  ה' כנספחהמצורף פי הנוסח -(, עלחדשים

הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,. הערבות תציין במפורשימים ממועד הדרישה)עשרה( 
 . מכבי שירותי בריאות

 60ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2
לעיל, ותהיה בתוקף  5סעיף פי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת )ששים( יום

 זו. נוספתלתקופה 

, מציע של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .6.3
כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים  ה,חלק אוה כול

 הזדמנות למציע שנתנה אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי
 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע

 כפיים; ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

 מדויק; בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.3.2

 במכרז; ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.3.3

 מוקדם תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא במכרז, הוא כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4
 הזוכה. ההתקשרות של מכבי עם ליצירת

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4

 

  ביטוחים עריכת אישור .7

"אישור עריכת עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .7.1
 על חתומה , הביטוחים(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת "הביטוחים

 .ביטוחה חברת ידי

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .7.2
 הצעת תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהנוספים. 

 .המציע

 אישור את לתקן מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות
 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים יכתער

 של הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי
 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד 

 לעיל. 0ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  שאלות .7.3

את אישור  ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .7.4
 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, הביטוחיםעריכת 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי מ .8.1
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

שלבית. לפיכך, בשלב ראשון מעטפות הצעות המחיר -זה הינו מכרז עם בחינה דוכאמור לעיל, מכרז  .8.2
יקבעו קבוצת המציעים הסופית וניקוד האיכות של כל מציע. רק לאחר מכן יו ,פתחנהילא ת
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של המציעים שנכללו בקבוצת המציעים הסופית, וינתן ציון פתחנה מעטפות הצעות המחיר ית
 משוקלל לכל אחד מהם.

: להלןמפורטים ה המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיביםאמות  .8.3
בחר ישת והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן ,40% –ואיכות  60% –מחיר 

 .ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 : ציון האיכות .8.4

  .ח'ספח כנב ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"

 פי הערכה כוללת של-את איכות השירות ויכולתו של המציע, על ועדת המכרזים תבחן .8.4.1
מוניטין המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע מך הנתונים שצרף להצעהס על ונסיון בארץ,
המציע  לקוחותיו של על סמך בדיקת המלצותאו  קודמות עם המציעהתקשרויות שונות 

י יד-לי ועדת המכרזים או עיד-לפי כל ממצא אחר שייאסף ע-למהתקשרויות קודמות, וכן ע
 להלן. 8.4.4 בסעיףצוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור 

 מצגות ספקים .8.4.2

, במועד אשר תקבע במכבי לפגישהכל המציעים אשר הצעתם עומדת בתנאי הסף, יוזמנו 
לסקר טלפוני רציף ללקוח   CASE STUDY, תיאור המוקד,המציעובה יציגו רקע על  מכבי,

פי ההנחיות המפורטות -על ,מסונף ומודלים חדשים למדידת שביעות רצון לקוחות. כל זאת
 .מציע אשר לא ימלא דרישה זו, יפסל. הצגת המצגת הינה חובה .בנספח ט'

דיקת מענה המציעים, רשאית מכבי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל במהלך ב .8.4.3
פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, -על מידע נוסף, הבהרות, הדגמות או השלמות הכל

  למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

 הצוות בדיקת ההצעות והמציעים.ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה ל .8.4.4
 , לבקר במשרדיו או במוקד הטלפוני שלו, שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע

לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא 
לא לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או המציע אם תהא סבורה ש ,רשאית לפסול הצעה

 מסר מידע כנדרש.

ברכיבים הכלולים  האיכות המזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .8.4.5
לעיל.  4לעיל, בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים שבסעיף דבסעיפי האיכות 

 ,פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות-על ,הכל
 יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יידי ועדת המכרזים באופן ש-על אשר נבדקו

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי יבאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נ .8.4.6
תהא רשאית להעניק את הזכיה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכיה, 

 .ם מציע זהסיון גרוע" עיובלבד שלמכבי לא היה "נ

 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ
 מאיכות הסקרים שביצע, עמידה בלוחות זמנים והתחייבויות;אי שביעות רצון  -

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. -
 :ציון המחיר .8.5

 פרמטרים: 3פי -יחושב על

=  השנתית ראיונותאומדן כמות הלפי ו בכל שאלון מספר השאלותלפי  לראיון בודדעלות  .8.5.1
 מציון המחיר. 80%

 

 

 

 

 

 

 

 בשאלון שאלות מספר
 )כולל שאלות שח"ר(

אומדן כמות ראיונות 
 חודשית

 לצורך ההשוואה בלבד 

אומדן כמות ראיונות 
 שנתית

 לצורך ההשוואה בלבד
1-10 200 2,400 

11-20 500 6,000 

21-30 900 10,800 

31-40 750 9,000 
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 מציון המחיר. 5%נספח ג'( =  –ב' לטופס ההצעה 2עלות לפניית סרק )כהגדרתה בסעיף  .8.5.2

ביחס לאומדן בשנה, צמצום מספר הראיונות הצפוי  בגיןלכל שאלון )באחוזים( תוספת מחיר  .8.5.3
 מציון המחיר. 15%=  50%-(, ביותר מ28,200כמות הראיונות השנתית המוערכת )

הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי מעלה או  מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה .8.6
 כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

 ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  .8.7
שהיא, או  מכל סיבה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-ליבוטל ע

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

 )שבעה( ימי 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1
 .מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז עבודה

שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל 
 .בנספח ב' למכרז

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .9.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3
 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

 1981-"אהתשמ, הפרטיות הגנת חוק הוראות את לקיים מתחייבהצעה במכרז הזה המציע  בהגשת .9.4
 המידע למערכות הרלבנטיות, המשפטים במשרד ומידע טכנולוגיה, למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו
 הפרטיות הגנת לעניין הבריאות משרד והנחיות הוראות וכן, זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי
 .המידע ואבטחת

 

 ביטול המכרז .10

מציע כלשהו, כל  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .10.1
 סקרי שביעות רצון טלפוניים רציפים הסכם לאספקת הזוכה ידי מכבי והמציע-עוד לא ייחתם על

 (.'נספח בוהכל כמפורט בהסכם ההתקשרות ) ,מבוססי אירוע

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .10.2
 .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית 

המציעים אשר הגישו הצעות רוכשי המכרז/שלח בדואר אלקטרוני לכל יעל ביטול המכרז תהודעה  .10.3
 במכרז.

רוכשי מסמכי המכרז כל מא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי החליטה מכבי על ביטול המכרז, ל .10.4
 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 המכרז במסמכי עיון .11

, המכרז תוצאות פרסום לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .11.1
תיאום מראש עם  לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון

למכבי לכיסוי העלות  או חלק ממנהלשעה  ₪ 500של  סךרכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 
 הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

זכויותיו במסגרת  מיצוי בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .11.2
, ללא קבלת אישור מראש ןאו מקצת כולן, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 

 

 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .12
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נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות ימסמכי המכרז ה
וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, 

 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .13

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 א'נספח 

 מפרט
 חתימת ההסכם  לאחרכל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות 

 להלן 9-7בסעיפים דרישות הכרחיות במעמד הגשת ההצעה מופיעות 
 

 כללי .1

טלפוניים רציפים מבוססי אירוע, לבחינת חוויית השירות  סקריםמכבי שירותי בריאות מעוניינת לבצע  .1.1

הם עם יחידות שירות שונות במכבי )בכלל זה יחידות במרכזים הרפואיים, מרפאות , במגעיחברי מכבישל 

 ראיונות בשנה. 28,200 -רופאים ועוד(. נכון להיום המחקר כולל כ

רציפים מבוססי אירוע והעברת נתוני הגלם למערכת שביעות רצון  הדרישה במכרז היא לביצוע סקרי .1.2

 מצעות הטלפון. הסקרים מתבצעים בא .ממוחשבת שברשות מכבי

מספר וסוג השירותים הנסקרים, למכבי שמורה הזכות לערוך שינויים בתכולה ובהגדרת הסקרים, כגון:  .1.3

להגדיל או לצמצם את היקף הראיונות בחודש , בכל אחד מהסוגיםיחידות נותנות שירות להוסיף ולגרוע 

 לשנות שאלונים ולשנות את מבנה הקבצים שמועברים באמצעות המערכת הממוחשבת. ובשנה, 

המידע שייאסף יועבר ישירות למערכת ממוחשבת שברשות מכבי, אשר תציג את השאלונים הפרטניים,  .1.4

את מנגנוני העברת הנתונים למערכת הממוחשבת ואת  יתאים ספקתנתח את הממצאים ותפיץ אותם. ה

 רות שיועברו ע"י מכבי. מבנה הקבצים להגד

תמש בהם גם קרוא את הנתונים ולהשמכבי לייבנה בפורמט שייקבע ע"י מכבי ויאפשר לשייאסף המידע  .1.5

 הזוכה. בתום ההתקשרות עם הספק 

כל  שימוש בנתונים מחוץ למכבי אסור בתכלית האיסור.  כל המידע שייאסף הנו קניינה הבלעדי של מכבי. .1.6

שימוש בנתונים מעבר למפורט במפרט שלהלן, מחייב אישור מראש ובכתב של המחלקה להערכה ומחקר 

 במטה מכבי.

 הסקירה .2

 גודל המדגם ושיטת הדגימה  2.1

ראיונות לחודש להערכת השירות בחמישה סוגי שירותים  2,350 -עומד על כ המדגם כיוםגודל  2.1.1

 שונים, כמפורט להלן:

מספר  סוג שירות
 יחידות
נותנות 
 שירות

 ראיונותמספר 
 בחודש ליחידה

)גודל המדגם 
 ליחידה(

סה"כ 
 ראיונות
 לחודש

 ראיונותסה"כ 
 לשנה

 משרד

)יחידות=מרכזים 
 רפואיים(

 130 -כ
2-8 

)בהתאם לדירוג 
 הגודל שלה(

 5,400 -כ 450 -כ
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מספר  סוג שירות
 יחידות
נותנות 
 שירות

 ראיונותמספר 
 בחודש ליחידה

)גודל המדגם 
 ליחידה(

סה"כ 
 ראיונות
 לחודש

 ראיונותסה"כ 
 לשנה

 תחנת איסוף

)יחידות=מרכזים 
 130 -כ רפואיים(

2-8 

)בהתאם לדירוג 
 הגודל שלה(

 5,400 -כ 450 -כ

ומחה ממרפאת רופא 
 8,400 -כ 700 -כ 5 -כ 140 -כ 1התמחות 

מרפאת רופא מומחה 
 6,600 -כ 550 -כ 5 -כ 110 -כ 2התמחות 

השירות איכות 
 2,400 -כ 200 -כ 20 -כ 10 -כ הטלפוני

 28,200 -כ 2,350 -כ   סה"כ

 בלבד ואין למכבי כל התחייבות לגביהן.  משוערותהכמויות  2.1.2

, מספר וסוג היחידות )מספר הראיונות בחודש/ בשנה( מכבי רשאית לשנות את גודל המדגם 2.1.3

וכן בכל אחד מהסוגים נותנות שירות הנסקרות, להוסיף/ לגרוע יחידות נותנות השירות 

 על פי שיקול דעתה ובכל עת שתבחר. להוסיף/ לגרוע כמות השאלות בשאלונים, 

, בכל אחד חודש לכל יחידה בודדתברמת המוגדרת  ראיונותמחויב לעמוד במכסת ה ספקה 2.1.4

ון הוגדרה מכסה חודשית לדוגמא: אם ביחידת המשרד במרכז הרפואי חול. מחודשי הסקירה

 בהיקף זה.ראיונות רה בו, אזי בכל חודש יבוצעו עראיונות 4של 

בכתב מראש שנעשו מעבר למכסה של היחידה, ללא אישור  ראיונותמכבי לא תשלם עבור  2.1.5

שהוגדרה על במכסה  ראיונותאין לבצע פחות מכמות הכמו כן,  .מטעם מכבי ממנהלי הפרויקט

 ממכבי.בכתב ידי מכבי, ללא אישור 

הנמדדים ים שירותה יסוגמשתני הדגימה ברמת יחידה )מרכז רפואי או מרפאת רופא( ב 2.1.6

 : מפורטים לעילו

תעשה תוך ואי( )קרי מרכז רפהדגימה בכל יחידה בודדת משרד ותחנות איסוף:  2.1.6.1

, ברמת רבעון. כלומר, בכל רבעון המדגם של היחידה הבודדת מגזרמשתנה פיקוח על 

 דוברי רוסית)כללי, החברים שקיבלו ממנה שירות יישקף את התפלגות המגזר בקרב 

כלל מ 30%אם ביחידת המשרד במרכז רפואי חולון  ,(. לצורך הדוגמאדוברי ערביתו

 4ראיונות ברבעון, אזי  12, וליחידה מוקצים רוסיתדוברי קבלי השירות הם ממ

. מכבי תגדיר את כמות הראיונות שיש דוברי רוסיתמתוכם ייעשו בקרב ראיונות 

 14%מגזר כללי,  82%: יםלבצע בכל מגזר. אומדן כללי בקרב כלל מקבלי השירות

 .   דוברי ערבית 4% -ו דוברי רוסית

מגזר ומין, המשתנים פיקוח על רופאים: הדגימה בכל מרפאה בודדת תעשה תוך   2.1.6.2

כל  שללמרות שהפיקוח נעשה ברמת רבעון יש לבצע את הראיונות  ברמת רבעון.
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חודשים ברבעון, ולא לרכזם  בחודש בודד )אלא באישור בכתב  2-3מגזר במהלך 

 ממכבי(.

 ללא פיקוח על משתני דגימה. –איכות השירות הטלפוני  2.1.6.3

במהלך  מצב שבו מרכז רפואי/ מרפאה נמדד בחודש מסוים על השירות שנתןכדי להימנע מ 2.1.7

חברים שקיבלו שירות ראיונות עם יתבסס על נותנת שירות , המדגם בכל יחידה בודדשבוע 

 .הקלנדרי בשבועות שונים במהלך החודש

ראיונות קובץ מכסות המגדיר את כמות המטעמה ע"י מכבי או מי לכל חודש יועבר לספק  1 -ב 2.1.8

 תוך פירוט מספר הראיונות בכל משתני הדגימה, נותנת שירות יחידה כלעבור שיש לבצע 

 כל מגזר(.למשרד בחולון, מהם כמה , כמה ראיונות יש לבצע עבור הלמשל)

יהיה מספר הרשומות לכל יחידה נותנת שירות  ,לצורך הדגימהשיועברו על ידי מכבי במאגרים  2.1.9

במידה וחסרות רשומות  . של אותה יחידה לפחות מגודל המכסה החודשית 20גדול פי 

 יש לדווח בכתב למכבי או למי מטעמה, בתוך שבוע. ה/ות ליחיד

( מכיוון 2.1.8ת הספק בביצוע מכסת הראיונות שהוגדרה )ראה סעיף במקרה של אי עמיד 2.1.10

, יושלם הפער בחודשים הבאים באותו מקבלי שירות קטן שלרשומות מספר  שקיבל ממכבי

, או שיוקטנו המכסות )למשל )אם מדובר בסוף רבעון, יושלם הפער ברבעון שבא אחריו( רבעון

  עקב סגירה מרפאה(, על פי החלטת מכבי.

 ביצוע הראיונות 2.2

למעט באמצעות ראיונות טלפוניים, בשפות עברית, רוסית וערבית ) הספק יבצע את הסקרים 2.2.1

 עברית בלבד(.בשפה ה נעשהאיכות השירות הטלפוני הסקר 

הסוקרים יתקשרו לכל מספרי הטלפון, לרבות טלפונים ניידים, של חבר העולה במדגם עד  2.2.2

ם אינו זמין למיצוי כל מספרי הטלפון שמכבי העבירה, בטרם יעברו לנדגם הבא. במידה והנדג

שני ניסיונות התקשרות נוספים בשעות  בצע הספק, יהמופיעים במאגר בכל מספרי הטלפון שלו

 ובימים שונים לצורך ביצוע הראיון.

בסוג השירות הנמדד )משרד/ מעבדה/ שירות טלפוני וכד'(. ירואיינו חברי מכבי שקיבלו שירות  2.2.3

 . קבלת השירותבתוך שבוע ממועד  הראיון ייערך

קיבל את אכן המרואיין שהסוקר וידא שאיון יבוצע רק עם מקבל השירות עצמו ולאחר יהר 2.2.4

למשל, בביצוע ראיון בשאלון משרד יוודא מופיעים במאגר. הוביחידה  סוג השירותבהשירות 

המראיין שהמרואיין אכן ביקר במשרד בשבוע שקדם לסקר. כמו כן הוא יוודא ששם המרכז 

מכבי רשאית לשנות דרישה זו בחלק שבו ביקר המרואיין.  הרפואי הרשום המאגר הוא זה

 בן משפחה.או לתשאול  יכלל לתשאולמהסקרים 

יישאל רק על היחידה )המרכז הרפואי/ המרפאה( ועל סוג השירות שקיבל, כפי  הנדגם 2.2.5

או שקיבל אותו במרכז רפואי/ שלא קיבל את השירות עליו נשאל שהמופיע במאגר. חבר שציין 

הספק יעביר  הפניה אליו לא תיספר במסגרת הראיונות שבוצעו.רואיין ולא ים מרפאה אחרי

. במקרה והמרואיין יתושאל על סוג בקובץ אקסל את המידע על מקרים אלו לידיעת מכבי

 שירות אחר מזה המופיע במאגר ו/ או על יחידה אחרת , הראיון ייפסל. 
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, תאריך ושעת התקשרות מיםשל הנדגינהל קובץ הכולל תיעוד מספרי הטלפון  ספקה 2.2.6

 מבנה קובץ זה לטופס ההצעה.הספק יצרף ין תשובה(. תקשרות )מענה, סירוב, אוסטאטוס הה

למכסות  ראיונות הכולל מענה לכל השאלות בשאלון. בספירת ה ראיוןמלא ייחשב  ראיון 2.2.7

 מלאים בלבד. ראיונותייספרו 

, 2016)בשנת  ועד חודש דצמבר שנה, החל מחודש ינוארהשבועות בהדגימה תעשה לאורך כל  2.2.8

הראיונות  .בה נחתם ההסכם עם הספק, יתחיל הסקר במועד שתקבע מכבי ועד לחודש דצמבר(

. ביצוע ראיונות בימי 21:00 – 16:00  -ו  14:00 – 9:00יבוצעו בימים א' עד ה', בין השעות 

 הזמן.החלטת מכבי באותו ל בכפוף,  יהיה )יהודים ולא יהודים( מועד וערבי חג

  שאלונים 2.3

 .)הן בעברית והן ברוסית וערבית( לספקבאחריות מכבי להעביר את השאלונים  2.3.1

 שאלון ייחודי המותאם לו:שירות סוג לכל  2.3.2

מספר שאלות  שירותסוג 
 סגורות

מספר 
שאלות 
 פתוחות

מספר 
שאלות 

 דמוגרפיות

סה"כ 
 שאלות

 30 3 1 26 משרד

 22 3 2 17 מעבדה סניפית

 מרפאת רופא מומחה
 26 3 1 22 1התמחות 

מרפאת רופא מומחה 
 32 3 1 28 2התמחות 

 5 0 1 4 איכות השירות הטלפוני

עם, במועד שתבחר. שאלונים מפעם לפב מספר השאלותלמכבי שמורה הזכות לשנות את תוכן ו 2.3.3

התמורה תעודכן קטן באופן שישנה את מדרגת המחיר, יגדל או בשאלון יהשאלות  באם מספר

 .בהתאם

הן בשאלון  הספק אחראי על יישום השינוישאלון בשפה העברית, את ה נהשמכבי תבאם  2.3.4

 .ע"י מכבי(לספק יועבר לשפות אלו )התרגום  בעברית והן בשאלונים ברוסית ובערבית

ישם זאת שינוי מהותי בשאלון )כמו הוספת שאלה או הזזת שאלה( יבאם מכבי תחליט על  2.3.5

 תוך יום עבודה בודד. ישם הספקכמו נוסח השאלה, י ימי עבודה. שינויים קלים, 3תוך  הספק

כל השינויים האמורים לעיל יישומו ללא תמורה, מלבד שינוי מדרגת המחיר כנגזרת של שינוי  2.3.6

 .2.3.3מספר השאלות, כמתואר בסעיף 

כמפורט בסעיף בשאלונים, נוסף למספרי השאלות ב –שאלות שח"ר )שימור חברים רציף(  2.3.7

 שאלות שח"ר. שאלות השח"ר הן: סטגם המתוארים לעיל  השאלוניםכוללים  ,2.3.2

השאלה הפתוחה, המתייחסת לסיבות לשביעות הרצון/ חוסר  אתקידוד ע"י הסוקר   .א
 .)למעט בשאלון איכות השירות הטלפוני(צון שביעות הר

חיוביות שאינן קשורות ליחידה הנמדדת + פירוט  / סימון האם היו הערות שליליות .ב
 .ההערות

 נטישה. על אותת מרואייןההאם סימון  .ג
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: האם הערות שליליות ןאו ציי/ו או הביע שביעות רצון נמוכה/שאותת נטישה ו ןלמרואיי .ד
 5%-)כהמרואיין מוכן למסור פרטים אישיים על מנת שנציג מכבי יחזור אליו 

 מהמרואיינים(.

  רישום מספר הטלפון לחזרה. .ה

 4 -כ לעיל תספרנהשח"ר ה שאלות 5ספירת מספר השאלות בשאלונים, מובהר כי לצורך  2.3.8

 (.2.3.2מפורט בסעיף ה בנוסף למספר השאלותבלבד ) שאלות

  CATI -תהליך בניית השאלונים במערכת ה 2.4

ממערכת  יםהמיוצא ניםתתבסס על השאלושברשות הספק  CATI -במערכת ה ניםבניית השאלו 2.4.1

שמות  –במערכת  ותותאם להגדרות השאלונים הסקרים הממוחשבת שברשות מכבי

 ט הצגת שאלה פתוחה וכיוב'.המשתנים, פורמ

השאלות יוגדר ע"י מכבי ולא באופן אוטומטי ע"י המערכת, על מנת לאפשר קבלת  מספור 2.4.2

 קובץ נתונים במבנה התואם הגדרות קודמות.

שאלון, הכולל את כל הספק יפיק מתוך המערכת קובץ  CATI -במערכת הלאחר בניית השאלון  2.4.3

 ויעביר לאישורה של מכבי או מי מטעמה. שהוגדרו במערכת כפי  ,סוקרההתניות וההנחיות ל

לבדיקת השאלון בהתייחס לכל  הדמ ראיונות 30, הספק ייבצע בפועל קודם לביצוע הסקר 2.4.4

 ההתניותהאם השאלון במערכת זהה לשאלון שהועבר ע"י מכבי, האם כל אפשרויות התשובה )

 (.לות בהתאם להגדרות, האם הוגבלה כתיבת ערכי תשובה לא לגיטימיים וכד'פוע

ההתניות  כל, שיכללו את דמהראיונות  30 קובץ דמה ובוהספק יעביר למכבי או למי מטעמה  2.4.5

קובץ תקינות הקליטה של  קבלת אישור בכתב ממכבי בדברבשאלון. הסקר יתחיל רק לאחר 

 . של מכבי במערכת הממוחשבת הדמה

בכל בניית יבוצעו עבור שאלון של כל אחד מסוגי השירותים הנמדדים ו 2.4.3 –2.4.5סעיפים  2.4.6

 .נוספת חדש )לאו דווקא בתחילת הפרויקט(, ללא תמורה שאלון

 רשימת מקבלי השירות לדגימה 2.5

הכולל חברים שקיבלו קובץ "מועמדים"( להלן )קובץ נפרד  מכבי לספק עבירתלכל סוג שירות  2.5.1

, מגדר, שלו טלפוןהמספרי הקובץ כולל את שם החבר, . מהם יידגמו המרואייניםוהשירות  את

חבר במערכת מכבי ומאפייני הביקור )פירוט מבנה קובץ , מספר מזהה של הראיוןשפת ה

 (.למפרט א' 1נספח ראו  –"מועמדים" 

ע"י  ישירות ע"י מכבי או, CSV, בפורמט ע"י מכביבמבנה קבוע, כפי שייקבע  ויועבר בציםקה 2.5.2

)למשל,  קבציםהלמכבי שמורה הזכות לבצע שינויים במבנה  .גורם שלישי שיוגדר ע"י מכבי

 הוספת שדות, שינוי סוג שדה(. הספק יידרש לבצע התאמות בהתאם ללא עלות נוספת.

מכבי תפיק את השירות הטלפוני איכות כל סוגי השירותים מלבד של לצורך ביצוע הסקרים  2.5.3

בתגובה לכך שהספק יעביר לכספת את קובץ המגעים של  ,באופן אוטומטי קבצי המועמדים

  (.2.6.2 אותו שירות )פירוט על קובץ המגעים בסעיף
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 -ם)נכון להיו  לספק תקבע ע"י מכביממכבי או מנציג מטעמה תדירות העברת הרשימות  2.5.4

 ג'(. -פעמיים בשבוע, בימים א' ו

דיגיטלית באמצעות כספת בבוקר,  10עד לשעה  תעשהממכבי לספק  קבצי המועמדיםהעברת  2.5.5

, ובתנאי שנשלח קודם לכן קובץ מגעים, ע"י הספק למכבי, שמכבי תעמיד לרשות הספק

לספק עד  הגיעלא  שאחד או יותר מקבצי המועמדים. במידה 2.6.3 – 2.6.2כמפורט בסעיפים 

 למכבי באופן מיידי.על כך לדווח  על הספקבבוקר,  10לשעה 

עם מכבי או עם מי ובכתב אום מראש המועמדים על ידי הספק, מחייב תיקובץ נה שינוי מב 2.5.6

 מטעמה. 

לאחר פרק זמן  קובץימי עבודה. שימוש ב 3 -)המתקבל ממכבי( הינו ל קובץ המועמדיםתוקף  2.5.7

 זה מותנה בקבלת אישור ממכבי.

  שנאספו ע"י הספק למכבי העברת הנתונים 2.6

 . ישירות למערכת ממוחשבת שברשות מכביע"י הספק המידע שייאסף בראיונות יועבר  2.6.1

  , כמפורט להלן:קבצים ארבעההספק יעביר למכבי או מי מטעמה עבור כל סוג שירות  2.6.2

תדירות העברתו  מה הוא כולל קובץ סוג
 למכבי/ נציג מטעמה

קובץ תשובות 
 שבועי

 סוג באותו הראיונות המלאיםתשובות של כל ה
 –הימים הקודמים )ימים ג'  6 -שנעשו ב ,שירות

קוד )כולל ב'(. לתשובות יצורפו משתני רקע 
 (, כפי שהועברו ע"  מכבימזהה ייחודי למרואיין

 .לספק

נתונים אלו ייקלטו למערכת וישוקפו למנהלים )
 .(בכל שבוע ביום ד'

בכל שבוע ביום ג' עד 
  9:30השעה 

קובץ תשובות 
 חודשי

לעיל. בקובץ תשובות שבועי  מבנה כמתואר
כל הראיונות התשובות באת  הקובץ יכלול

 .שנערכו באותו חודש
 לכל חודש 1 -ב

רשימת החברים שפנו אליהם לצורך הסקרים,  קובץ מגעים
כולל מספר מזהה במכבי וחיווי סטאטוס 

 מתאים:
מכבי תסיר מהמאגרים הבאים  - "מרואיין"

לפרק זמן שייקבע מראש את שמות 
 .רואיינוכבר המרואיינים ש

מכבי תסיר מהמאגרים את המסרבים  –סרבן" 
 להשיב על סקרים באופן גורף.

 -ו   בכל שבוע בימים ב' 
 22:00ה' עד השעה 

רשימת חברים שציינו שלא קיבלו את השירות  קובץ שגויים
במרכז הרפואי עליו נשאלו. ו/ או לא ביקרו 

הקובץ יכלול קוד זיהוי של החבר במכבי, 
תאריך הביקור, וסימון אי התאמה )סימון 

נומרי לפי מפתח שיועבר ע"י מכבי( והערות 
 למידע נוסף.

 בהתאם לצורך 

 על פי דרישת מכבי ו

)קובץ  ת של מקבלי השירותהינו הטריגר לקבלת רשומושמעביר הספק מגעים היודגש כי קובץ  2.6.3

מגעים לא יגיע עד לשעה הנקובה, קבלת הרשומות לדגימה תתעכב במידה וקובץ  . המועמדים(

 לא ניתן יהיה להשתמש בקובץ מועמדים ישן יותר, ללא אישור בכתב ממכבי. ביום.



  

 

15 

 

מבנה הקבצים שיועברו צריך להיות תואם למבנה שייקבע ע"י  .CSVהקבצים יועברו בפורמט  2.6.4

 .תקופת הסקירהמכבי רשאית לבצע שינויים במבנה הקבצים במהלך . מי מטעמהמכבי או 

בהתאם  2.6.2קבצים המתוארים בסעיף העברת ה להגדיל את תכיפותלמכבי שמורה הזכות  2.6.5

  ה, באופן קבוע או באופן זמני.לצרכי

 למכבי אין צורך במערכת תצוגת נתונים נוספת הקיימת אצל הספק. 2.6.6

 .למפרט 1א' בנספח ףמבנה הקבצים מצור 2.6.7

  תהליכי בקרה ופיקוח 2.7

היקף )בחודש שקדם לו חודש דו"ח מסכם של ההיענות לסקר בתחילת כל הספק יעביר למכבי  2.7.1

הנתונים יועברו במספרים מוחלטים  ללא מענה, מסרבים, שגויים וכיוב'(.תקינים,  ראיונות

 אחוזים.בו

בקבצי המועמדים.  הספק ינהל מעקב אחר כמות הרשומות לסקירה המועברות ע"י מכבי 2.7.2

רשומות המועברות )למשל מיעוט רשומות, חוסר ברשומות באחריות הספק לדווח על חריגות ב

 למגזר מסוים וכיוב'(. 

. עבור כל סוג שירות אחת לשבוע יעביר הספק למכבי או למי מטעמה דו"ח תכנון מול ביצוע 2.7.3

ברשומות והתפלגות משתני יועבר למכבי דו"ח הכולל תכנון מול ביצוע, חריגות אחת לחודש 

 הדגימה בכל יחידה.

אחראי משמרת שקיבל את ההדרכות  פיזית במוקד יהיה נוכח ראיונותבכל שעות ביצוע ה 2.7.4

 להלן. 4.2.1 המצוינות בסעיף 

 ,מכלל הראיונות לכל הפחות 5%בהיקף של אחראי המשמרת יבצע בקרות שוטפות  2.7.5

 תכלול:הבקרה  .שיבחרו באופן אקראי

 .המבוצעים ראיונותלבאופן אקראי  האזנה .א

לא שגיאות ל ,ונכון באופן מפורטכדי לוודא כתיבת המלל  בראיונותהתשובות בקרה על  .ב
וללא הערות פוגעניות. באחריות הספק לתקן את שני הליקויים האחרונים, טרם  כתיב

 למכבי. התשובותהעברת 

 שיועברו למכבי אחת לחודשחות "דוב באופן שוטףעל ידי הספק תוצאות הבקרות יתועדו 

 .  קלנדרי

 ח כנ"ל."דוגמת דו יצרף הספק –במעמד הגשת ההצעה 

פיקוח על הסקירה ולא במטלות בבניהול ו אך ורקבמהלך המשמרת אחראי המשמרת יעסוק  2.7.6

 נוספות.

 תשובותעל קובץ האוטומטית בנוסף לבקרת של אחראי המשמרת, תבוצע בקרת איכות  2.7.7

הגבלת כתיבת ערכים לא  כגון:) CATI -באמצעות הגדרת תנאים להקלדה נכונה במערכת ה

 וכיוב'(. ותלגיטימיים, הגבלת שאלות ללא תשוב

לצורך האזנה לראיונות שבו מתבצעים הסקרים הטלפוני למכבי שמורה הזכות לבקר במוקד  2.7.8

 גם ללא התראה מוקדמת.  בכל עת שתבחר,
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על ידי סוקר מסוים והסוקר לא הציג  ראיונותבמקרה ומכבי תזהה איכות לקויה בביצוע  2.7.9

 תהא למכבי הזכות לדרוש החלפתו באופן מיידי. ,שיפור אחרי משוב והדרכה

נציג אשר מועסק במידה והסקר מבוצע ע"י מוקד חיצוני, בנוסף לאחראי המשמרת, יהיה נוכח  2.7.10

 ר.שקיבל הכשרה לביצוע הסקו הספקע"י 

 תקינים ראיונות 2.8

 ראיונות ייכללומספר הראיונות שבוצעו )לצורך חישוב המכסות ולצורך התשלום( בספירת   2.8.1

 תקינים בלבד.

 הקריטריונים הבאים:מאחד כל הוא עונה על אם כתקין וגדר ראיון י 2.8.2

 .מענה לכל השאלות בשאלון .א

מקבלי השירות  בקובץ רשימתהמצוינת  יחידההעל ו/או  סוג השירותהמרואיין השיב על  .ב
 לדגימה.

איכות תקינה של הראיון ובכלל זה הקראת כל השאלות, ביצוע הראיון על פי הנחיות  .ג
 מכבי, תיעוד נכון של תשובות המרואיין וכו'.

 .מכסה החודשית )אלא אם החריגה אושרה ע"י מכבי(במסגרת הנעשה  ןהריאיו .ד

 על ידי מוקד טלפוני חיצוני יםסקרהביצוע  .3

במידה והספק משתף פעולה עם מוקד טלפוני חיצוני עליו לפרט בהצעתו עם איזה מוקד  3.1.1

 טלפוני הוא עובד. 

 חיצוני.טלפוני הגם על המוקד החלות כל הדרישות ע"פי מכרז זה אשר חלות על הספק,  3.1.2

מכבי על ניהול המחקר, ניהול הצוות במוקד, קליטתו והכשרתו )לרבות  כלפיהספק אחראי  3.1.3

ירה )לרבות בקרה ופיקוח שות התפקיד, תכנית ההכשרה וכד'(, על איכות הסקבניית דרי

ות אבטחת על אבטחת המידע )לרבות עמידה בדריששוטפים(, על המערכות הטכנולוגיות ו

  מידע המצויות במכרז זה(.

 כח אדם  .4

 הסוקרים 4.1

על . בעלי מיומנויות הנדרשות למוקד סקרים טלפונייעמיד לרשות מכבי סוקרים  הספק 4.1.1

 אם שפת ברמת בעברית שליטהבעלי רמה אישית גבוהה ו, ומעלה 19הסוקרים להיות בגילאי 

וכתיבת תשובות  שתאפשר הקראת השאלון בצורה ברורה ומובנת, באופן (ובכתב)בע"פ 

. על המציע לפרט בהצעתו את דרישות התפקיד פתוחות ללא/ כמעט ללא שגיאות כתיב

 וונתו לגייס.והכישורים הנדרשים מהסוקרים שבכ

. גם על הסוקרים דוברי אם שפת ברמת וערבית רוסית דוברי סוקרים כמו כן יוקצו למכבי 4.1.2

שליטה בעברית ברמה גבוהה ובכלל זה כתיבת תשובות פתוחות לרוסית וערבית חלה דרישה 

 בעברית ללא/ כמעט ללא שגיאות כתיב.

 לשעה או למשמרת.ים יהיה תגמול שעתי ולא לפי הספק לסוקרשל הספק  להתגמו 4.1.3
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 להצעה יצורפו: 4.1.4

 .דרישות התפקיד והכישורים הנדרשים מהסוקרים שהספק מגייס .א

 .תהליכי המיון של הסוקרים .ב

 .מבנה השכר של הסוקרים .ג

כל שינוי בהתקשרות עם המוקד החיצוני בתקופת ההתקשרות עם מכבי לצורך ביצוע 

 לעיל.הסקרים, מחייבת אישור בכתב מראש ממכבי ומסירת כל המידע המפורט 

 

 הדרכה והכשרה 4.2

רו הכשרה ייעודית שתבנה ע"י מכבי. ההכשרה כל הסוקרים המבצעים ראיונות עבור מכבי יעב 4.2.1

 תכלול את הנושאים הבאים: יונות עבור מכבי ותינתן טרם התחלת ביצוע הרא

 .אוריינטציה למכבי והשירותים המוערכים .א

 .מטרות ושיטת הסקר .ב

 .טיפול בהתנגדויות .ג

 .שמירה על צנעת הפרט .ד

ההכשרה הראשונה תינתן ע"י מנהל הפרויקט במכבי, וישתתפו בה מרבית הסוקרים המבצעים  4.2.2

הספק ומנהל התפעול. במידה ומדובר את הסקר, אחראי המשמרת, מנהל הפרויקט מטעם 

 במוקד חיצוני, יהיה נוכח גם מנהל המוקד.

סוקרים שלא השתתפו בהכשרה הראשונית יקבלו הכשרה מלאה ממנהל הפרויקט מטעם  4.2.3

 הספק, על מכלול התכנים והאמצעים שהועברו ע"י מכבי. 

 בגיוס סוקרים חדשים ובסטאטוס ההכשרה שלהם.בכתב יש לעדכן את מכבי  4.2.4

 ןתדריכים וריענוע"י אחראי משמרת קרים יעברו באופן שוטף והסוסף להכשרה הראשונית, בנ 4.2.5

 בכל הנושאים שפורטו.לגבי הסקר 

 דעתה., בהתאם לשיקול הע"י נציגילמכבי שמורה האפשרות לתת תדריכים  4.2.6

 שיעבוד עם מכבי מנהל הפרויקט 4.3

אחד, אשר עונה על הדרישות כמפורט בסעיף  מנהל/ת פרויקטעל הספק להעמיד לרשות מכבי  4.3.1

7.1.2 . 

היבטים הנוגעים לסקירה יטפל, באופן שוטף, בכל הו זמיןישמש כאיש קשר מנהל הפרויקט  4.3.2

 .או עם מי מטעמהיעמוד בקשר שוטף עם מכבי ו

מנהל הפרויקט ילווה את כל שלבי הסקירה, ובכלל זה קליטת השאלונים והמכסות למערכת,  4.3.3

, ניהול ומעקב שוטפים אחר המכסות, הצפת בעיות במאגרים ותקלות העברת הקבצים

בתהליך הסקירה ודיווח שוטף למכבי ו/או לגורם שלישי מטעמה. מנהל הפרויקט יהיה אחראי 

 תדירות שהוגדרו במפרט. בעל העברת הקבצים והדוחות במבנה ו
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 מנהל הפרויקט יהיה אחראי על הכספת הדיגיטלית. 4.3.4

על היעדרויות צפויות של מנהל הפרויקט או על החלפתו. במקרה בכתב י על הספק לדווח למכב 4.3.5

למנהל הפרויקט, אשר יעמוד אף הוא מ"מ על חמישה ימי עבודה, ימונה של היעדרות העולה 

 בדרישות המפורטות בסעיפים הקודמים ויאושר ע"י מכבי. 

ה להחליפו הזוכ למכבי שמורה הזכות לדרוש החלפתו של מנהל/ת פרויקט לאלתר, ועל הספק 4.3.6

 לשביעות רצונה של מכבי תוך שבועיים מרגע הדרישה.

בשבועות הראשונים להתקשרות יתקיימו פגישות סטאטוס בין מנהל הפרויקט מטעם הספק  4.3.7

לבין מנהלי הפרויקט במכבי בהתאם לצורך. בהמשך יתקיימו פגישות אלו אחת לחודש. 

ענות לסקר, דוחות בקרה והאזנות ידו"ח ההפגישות יכללו מעבר על דוחות תכנון מול ביצוע, 

 לסוקרים וכן הצפת בעיות תפעוליות.

 אנשי צוות נוספים 4.4

כאחראי משמרת יהיו בעלי ניסיון של שנה לפחות האחראי לפחות שני אחראי משמרת:  4.4.1

 בכל עת שיבוצע הסקר, יהיה נוכח אחראי משמרת.. שנים 20ומעל גיל  משמרת במוקד סקרים

 .2.7.4 – 2.7.6כמפורט בסעיפים  –תפקיד אחראי המשמרת 

אשר יהיה אחראי על בניית הקבצים, קליטה והעברת הקבצים למכבי, מעקב  –איש תפעול  4.4.2

אחר המכסות, הקצאת הסוקרים, טיפול בתקלות המתעוררות בסקירה ובקליטת הסקרים, 

עול סקרים, הוא יכול למלא טיפול בהקלטות וכד'. במידה ומנהל הפרויקט הוא בעל רקע בתפ

 תפקיד זה.

אשר יהיה אחראי על כל היבטי המחשוב מול מכבי או מי מטעמה. במידה ומנהל  -איש מחשוב 4.4.3

התפעול הוא בעל רקע בתחום המחשוב ואחראי על המחשוב במכון, הוא יכול למלא תפקיד 

 זה.

  מערכות טכנולוגיות .5

 CATIמערכת ה  5.1

, התומכת בביצוע ראיונות בשפות עברית, רוסית CATIכל הראיונות יבוצעו באמצעות מערכת 

 ומבצעת מעקב ממוחשב אחר המכסות לדגימה. ,וערבית לפחות

  מערכת הקלטות 5.2

 .9.2 בסעיף, אשר הדרישות לגביה מפורטות ות יוקלטו באמצעות מערכת הקלטותכל הראיונ 5.2.1

 איון.יחודשים מיום ביצוע הר 3לפחות  במשךאצל הספק   תשמרנהההקלטות  5.2.2

הפרטים את הכולל  "קובץ בקשה להקלטהלספק "לצורך קבלת ההקלטה תשלח מכבי  5.2.3

. על הספק להעביר את ההקלטה מועד הראיון ומספר שאלוןשם היחידה הנמדדת,  -הבאים

 ימי עבודה. אין הגבלה על היקף ההקלטות שיידרשו ע"י 3למכבי, באמצעות הכספת, בתוך 

 מכבי, ובלבד שהראיונות נערכו בשלושת החודשים שקדמו לבקשה. 
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ומספר , תאריך הסקר היחידה הנמדדתאת שם למכבי יכלול קובץ ההקלטה אשר יועבר  שם 5.2.4

 .שאלון

 שמירה על חיסיון הנתונים .6

 ספק וכן בין הספק לגורם שלישי מטעם מכבי )לרבות קבצי הקלטה(בין הבין מכבי להעברת קבצים כל  6.1

שיעבוד עם . מנהל הפרויקט שתעמיד מכבי, ללא עלות לספק תות דיגיטליותעשה רק באמצעות כספ

 .ואבטחת המידע שבהן תויהיה אחראי על הכספמכבי 

וכן על טפסי התחייבות  "התחייבות לשמירה על סודיות במסגרת מחקריםטופס "על  הספק יחתום 6.2

 לשמירה על סודיות בתחום אבטחת מידע ושימוש בכספות.

הנאספים ופרטי  ל התחייבות לשמירה על חיסיון הנתוניםבאחריות הספק להחתים את הסוקרים ע 6.3

 למכבי שמורה הזכות לבקש לעיין בטפסים החתומים. הנסקרים.

כל המידע שייאסף הוא קניינה הבלעדי של מכבי. שימוש בנתונים מחוץ למכבי אסור בתכלית האיסור.  6.4

, מותנה בקבלת אישור בכתב ממנהל/ת המחלקה מול גורמים שונים בתוך מכבישימוש בנתונים 

 להערכה ומחקר.

 הסוקר אינו רשאי לראות את הפרטים הבאים: 6.5

 .עליו נשאל המרואייןהתמחות הרופא  –בסקרי שביעות רצון ממרפאות הרופאים  .א

 גיל המרואיין. .ב

 
 הדרישות המפורטות בסעיפים הבאים הכרחיות  במעמד הגשת ההצעה

 כח אדם .7

. במהלך 20במוקד, חיצוני או פנימי, מועסקים לפחות שני אחראי משמרת, שגילם מעל  7.1.1

 במטלות נוספות.המשמרות, אחראי המשמרת עוסק אך ורק בניהול ובפיקוח על הסקירה ולא 

מעסיק מנהל/ת פרויקט בעל השכלה של תואר שני לפחות, עם עדיפות לתחומים הרלוונטיים  7.1.2

)מדעי ההתנהגות, סטטיסטיקה, סוציולוגיה, מנהל עסקים( ובעל ניסיון של חמש שנים לכל 

הפחות בניהול ו/ או תפעול סקרי שביעות רצון לקוחות עבור לקוחות אסטרטגיים של הספק.  

 הספק להציג למכבי את קורות החיים של מנהל הפרויקט שיעבוד עם מכבי. על 

   הספק יצרף להצעתו: 7.1.3

ים )לרבות תשובות פירוט של תהליכי בקרה ופיקוח על איכות הסקרים והנתונים הנאספ .א
 .2.7לשאלות פתוחות(, כמצוין בסעיף 

 .2.2.6תיעוד ההתקשרויות )ברמת התקשרות( כמפורט בסעיף דוגמא של דו"ח  .ב

חוז מסרבים, אחוז שגויים דוגמא של דו"ח מסכם של ההיענות לסקר )אחוז ללא מענה, א .ג
 .2.7.1וכיוב'(, כמפורט בסעיף 

 .2.7.5דוגמא של דו"ח בקרה ברמת סוקר כמפורט בסעיף  .ד

 למפרט. 2דרישות אבטחת מידע כמפורט בנספח א' .8

  מערכות טכנולוגיות .9
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 CATIמערכת ה  9.1

  .CATIבאמצעות מערכת על ידי הספק  מבוצעים טלפוניםהכל/ רוב הסקרים  9.1.1

חובה שדרישה זו תחול גם על המוקד  ,במידה והספק משתף פעולה עם מוקד טלפוני חיצוני 9.1.2

 החיצוני.

לאפשר ניהול המכסות לדגימה ברמת יחידה ומשתני דגימה באופן   CATI -העל מערכת  9.1.3

 אוטומטי. 

)ולא רק באופן אוטומטי על  הלקוחהגדרת לאפשר מספור השאלות על פי  CATI  -על מערכת ה 9.1.4

 פי סדר השאלות(.

לתמוך בהצגת שאלות בפורמט טבלה, בהצגת פרמטרים מתוך בסיס  CATI  -על מערכת ה 9.1.5

 הנתונים בגוף השאלון ובהתניות.

 לאפשר חסימת הזנת ערכים חריגים בעת מילוי השאלון. CATI  -על מערכת ה 9.1.6

 התומכת בביצוע סקרים רציפים. CATIלספק שברשותו מערכת יתרון יינתן  9.1.7

 מערכת הקלטות  9.2

 ברשות המוקד שיבצע את הראיונות, פנימי או חיצוני, מערכת ייעודית להקלטת ראיונות.   9.2.1

 . wmaאו   mp3ההקלטות נשמרות בפורמט סטנדרטי של  9.2.2

או  web -באמצעות גישה מרחוק דרך ה ראיונותעל המערכת לאפשר האזנה להקלטות ה 9.2.3

והעברתה שם היחידה הנמדדת, מועד הראיון ומספר שאלון טה לפי איתור ההקלבאמצעות 

 כקובץ למכבי.

 חודשים לפחות מיום ביצוע הראיון. 3לספק/ למוקד אפשרות לשמור הקלטות במשך  9.2.4

, ואת web -לפרט האם יש אפשרות חיבור לשרת לצורך האזנה להקלטות באמצעות ה הספקעל  9.2.5

 ו.אמצעי אבטחת המידע על גישה ז
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 נספח א'1

 מבנה קבצים מועמדים ומגעים

 מועמדים. מבנה קובץ 1

 פרטי החברים מהם יידגמו המרואייניםוכולל את  קובץ זה מועבר ממכבי לספק. 

 ורות לסקירה.שיהיו רק העמודות הק העמודות שנשלחות לספק 

 :פרטי הקובץ 

=התאריך הוא התאריך בו מייצרים את הקובץ, CCC_CustomersYYYYMMDD (YYYYMMDD שם: 

CCC)קוד פרויקט= 

 DD.MM.YYYY תאריך: סימן מפריד: פסיק  ANSIקידוד:  או אקסל  CSV סוג:

 וכו( למעט נקודה עשרונית.₪ $ ספרות בלבד ללא סימני פיסוק )כגון . , רווח  מספר:

 "  מזהה טקסט:

 :מבנה הקובץ 

 הערות סוג עמודה  נתון

 מזהה ייחודי  BIGINT 1 )מזהה ארוע נסקר( פניהמספר 

  BIGINT 2 מספר לקוח

  BIGINT 3 מספר מנוי

    מזהה זמני

    עמודות נתונים למכסות

    עמודות נתוני טלפונים

    עמודות נתונים לסקר

 

 . מבנה קובץ מגעים2

 :הבאים )כל שדה בעמודה נפרדת( כולל את השדותו, csvבפורמט זה מועבר מהספק למערכת הממוחשבת קובץ 

 שם השדה

 חברנומרטור 

 סטאטוס סקירה

 תאריך סקירה
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 נספח א'2

 מפרט ומענה אבטחת מידע

 ין אחרתבמעמד הגשת ההצעה אלא אם צו הכרחי –דרישות אבטחת מידע  .א
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 מערכת ההפעלה במחשב  .1

 win7  ,win8ציין מהי מערכת ההפעלה במחשב )לדוגמא:  .1.1
 וכדומה(, כולל גרסה

 

 אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן .1.2

 

ותעודכן במהלך תקופת  ניתנת לעדכון, אשר כי מע"ה מעודכנת .1.3
  ההסכם.

 

 

 לפרט: ____________
 
 

 לא מאשר    /   מאשר 
 

 לא מאשר    /   מאשר 

 במחשבי הספק Antivirus =(AV)תוכנת  .2

 Norton)לדוגמא:  הספק במחשב נתמותק  AVציין איזה תוכנת .2.1
 ,McAfee )וכדומה. 

 

 .פעילה במחשבי הספק -AVאשר כי תוכנת ה  .2.2

 

  .מתעדכנת בצורה שוטפת במחשבי הספק -AVאשר כי תוכנת ה  .2.3

 

 

 לפרט: ____________

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

  מאשר     /     לא מאשר

 Firewall =(FW)תוכנת   .3

 Checkבמחשב/ברשת )לדוגמא:  נתמותק  FWציין איזה תוכנת .3.1

point.)כחלק ממערכת ההפעלה, וכדומה , 

 

 .מופעלת במחשבי/רשת הספק  -FWאשר כי תוכנת ה .3.2

 

 

 לפרט: ____________

 

 מאשר     /     לא מאשר

 הזדהות  .4

אמצעות נדרשת הזדהות ב על חברי מכביאשר כי בגישה למידע  .4.1
 .שם משתמש וסיסמא

 

  .אשר כי תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי .4.2

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 הרשאות  .5

הנשמר במערכות הספק מוגן  על חברי מכביאשר כי המידע  .5.1
 הרשאות גישה מתאימות.אמצעות ב

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים  .6
במידע על חברי ל פעולות משתמשים תיעוד בלוג שאשר כי קיים  .6.1

 .מכבי
  

 

 מאשר     /     לא מאשר

 החלפת מידע על חברי מכבי עם מכבי  .7
עם מכבי תעשה באופן  על חברי מכביאשר כי החלפת מידע  .7.1

 המבטיח שמירה על חסיון המידע.
 
 

 

 מאשר     /     לא מאשר
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 

 שימוש בענן   .8

מתן השירות נשוא מכרז האם נעשה שימוש  בענן למטרת  .8.1
 זה )כולו או מקצתו(.

 

 

באם התשובה היא כן )גם אם השימוש בענן הנו לצורך  .8.2
גיבוי הנתונים בלבד(, הנך נדרש לענות על השאלון הנוסף 

 המיועד לכך(. 

 

 כן  /  לא

 

 

 מצורף / לא רלוונטי

 
 

 שיהוו יתרוןדרישות איכות למענה הספק  .ב

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 מדיניות סיסמאות  .1
 .אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום לאורך סיסמא .1.1

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות סיסמא )אותיות /  .1.2
 .מספרים(

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך תפוגה  .1.3
 .לסיסמא ויכולת החלפה יזומה ע"י המשתמש עצמו

 

מדיניות הסיסמאות אוכפת מניעת חזרה על סיסמאות אשר כי  .1.4
 .קודמות

  

ר מספר אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש לאח .1.5
 ניסיונות כושלים להתחברות.

 

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת שחרור מושהה בזמן נעילת  אשר .1.6
 .המשתמש

  

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת סיסמא ראשונית למשתמש  אשר .1.7
 .חדש

  

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מספר ימים מינימאלי בין  אשר .1.8
  .החלפת סיסמא אחת לאחרת

 
 

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

  
 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 ניהול משתמשים  .2
אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת משתמשים  .2.1

 .מהמערכת במועד קרוב להתרחשות בפועל

 

אשר כי ישנו תהליך בקרה תקופתי על משתמשים  .2.2
  .והרשאותיהם

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

  מאשר     /     לא מאשר
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 שמירת נתונים במערכת הקלטות .3

מערכת ההקלטות שומרת את הקלטות השיחות בצורה כי  אשר .3.1
 מוצפנת במערכת

 

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים .4
 .אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם משתמש( .4.1

 

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  .4.2
 (.שעה

 
יצירת/ אשר כי לוג המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה/  .4.3

 .עדכון רשומה(
 
 

אשר כי לוג המערכת מכיל את תוצאת הפעולה )הצלחה/  .4.4
  .כישלון(

 

  .אשר כי הלוג ניתן יהיה לצפייה ע"י מכבי .4.5

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 ובצוע מבדקיםהסמכה לתקנים  .5
 .27001אשר כי הספק מוסמך לתקן אבטחת מידע  .5.1

 

אשר כי הספק מוסמך לתקן אבטחת מידע במערכות בריאות  .5.2
27799. 

 

ת מידע ומבדקי חדירות באופן אשר כי הספק מבצע סקרי אבטח .5.3
 שוטף.

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 עבודהתהליכי  .6
 כיצד מתבצע תיעוד השירות )המידע הרפואי אודות המטופלים(. .6.1

מהו אופן מימוש הגנת הפרטיות ואבטחת מידע בתהליך וברכיבי  .6.2
 טכנולוגיית המידע, בזרימת המידע ובשמירת המידע.

מהי מדיניות הגישה למערכות הספק ע"י צדדים שלישיים  .6.3
 קיים(.למטרות תחזוקה/טיפול בתקלות ותפעול שוטף )אם 

 

 

יש לצרף מסמך )בהיקף של עד 

עמודים( הכולל התייחסות  2

מפורטת לכל אחד מתתי 

 הסעיפים.
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  בשירותי ענןהעושה שימוש רותים יש דרישות אבטחת מידע מספק

 למטרת מתן השירות נשוא מכרז זה )כולו או בחלקו(
 

 אחרתין במעמד הגשת ההצעה אלא אם צו הכרחי –דרישות אבטחת מידע  .ג
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

   שירותי ענןשימוש ב .9
 

 :יועבר לענןר שאהשירות  סוגהגדרה  .9.1

 ( תוכנה כשירות ענןSoftware as a Service - SaaS.) 

 פלטפורמה כשירות ענן(Platform as a Service - PaaS.) 

 תשתיות כשירות ענן(Infrastructure as a Service - IaaS.) 

 

 :רמת השימוש בענן .9.2

 

 כל השירות מסופק בענן. 

 

 .חלק מהשירות מסופק בענן 

 
 

 

 

 ציין סוג השירות

SaaS 

PaaS 

IaaS 

 

 ציין רמת השימוש בענן:

 כל השירות מסופק בענן .1

 

 חלק מהשירות מסופק בענן .2

 פרט:     

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 ארכיטקטורה .10

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .10.1
 מופרדת מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.

 

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .10.2
מוגנת באמצעי הגנה מקובלים כנגד סיכוני סייבר כדוגמת: 

Firewall ,IPS ,WAF ,AV. 
 
 
 
 
 

י אשר כי המידע המסווג הנשמר בבסיס הנתונים מוגן מפנ .10.3
 גישה בלתי מורשית, לדוגמה באמצעות הצפנה.

 
 
 
 
 
 

אשר כי ממשק הגישה למערכת בענן מוגן מפני ציתות  .10.4
 ושינויי מידע ע"י ומפני גורמים בלתי מורשים.

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 מאשר     /     לא מאשר
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 פרט אופן ההגנה:  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 הזדהות  .11

 אישי-רפואימסווג, לרבות מידע אישי ואשר כי בגישה למידע  .11.1
 .שם משתמש וסיסמאאמצעות נדרשת הזדהות ב

 

  .הינו אישי וחד ערכילסביבת מכבי אשר כי תהליך הזיהוי  .11.2

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 הרשאות  .12

 אישי-מסווג, לרבות מידע אישי ורפואימידע גישה לאשר כי  .12.1
אמצעות בספק שירות הענן מתאפשרת רק הנשמר במערכות 

 הרשאות גישה מתאימות.

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים  .13
ל פעולות משתמשים ברשומות אשר כי קיים תיעוד בלוג ש .13.1

 .אישי-הכוללות מידע מסווג, לרבות מידע אישי ומידע רפואי

 

לשינויים אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות הנוגעות  .13.2
, הגדרות תקשורת, Active Directory: בהגדרות המערכת

וקונפיגורציה של השרתים, ככל שרלוונטי לסוג שירות הענן 
 נשוא ההסכם.

 

 .אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם משתמש( .13.3

 

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  .13.4
 (.שעה

 

חותמת את ההסכם( תהיה גישה אשר כי לספק )אתו מכבי  .13.5
 ללוגים שמייצר ספק שירות הענן.

  

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 שיהוו יתרוןדרישות איכות למענה הספק  .ד

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מדיניות סיסמאות  .7
 .אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום לאורך סיסמא .7.1

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות סיסמא )אותיות /  .7.2
 .מספרים(

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך תפוגה  .7.3

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 

 מאשר     /     לא מאשר
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 .לסיסמא ויכולת החלפה יזומה ע"י המשתמש עצמו
 

מניעת חזרה על סיסמאות אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת  .7.4
 .קודמות

 

ר מספר אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש לאח .7.5
 ניסיונות כושלים להתחברות.

 

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת שחרור מושהה בזמן נעילת  אשר .7.6
 .המשתמש

  

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת סיסמא ראשונית למשתמש  אשר .7.7
 .חדש

  

אוכפת מספר ימים מינימאלי בין כי מדיניות הסיסמאות  אשר .7.8
  .החלפת סיסמא אחת לאחרת

 

 מאשר     /     לא מאשר

 
 מאשר     /     לא מאשר

  

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 ניהול משתמשים  .8
אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת משתמשים  .8.1

 .מהמערכת במועד קרוב להתרחשות בפועל

 

  .אשר כי ישנו תהליך בקרה תקופתי על משתמשים והרשאותיהם .8.2
 

 גישה תהיה לא הענן שירותי ספק מטעם למשתמשים כי אשר .8.3
 .אחר רגיש מידע כלאו /ו מכבי חברי של למידע

 

 הסכמי על חותמים הענן שרותי ספק מטעם משתמשים כי אשר .8.4
 .סודיות על שמירה

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

  מאשר     /     לא מאשר

 
 

 מאשר     /     לא מאשר

 
 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים .9

 
אשר כי לוג המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה/ יצירת/  .9.1

 .עדכון רשומה(

 
המערכת מכיל את תוצאת הפעולה )הצלחה/ אשר כי לוג  .9.2

  .כישלון(

 

  .לצפייה ע"י מכבי ניםנית יםהלוגכלל אשר כי  .9.3

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 פיתוח מאובטח .10
פיתוחים ושינויים  , אשר כיSaaSבמידה ומדובר בשירות  .10.1

 (.SDLCשל פיתוח מאובטח )נערכים תוך שימוש במתודולוגיה 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 גיבויים .11

 לק מההתקשרות.חאשר כי מידע של מכבי מגובה כ .5.1

 אשר כי תקינות הגיבויים נבדקת באופן שוטף.  .5.2

 

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 של ספק שירותי הענן הסמכה לתקנים ובצוע מבדקים .12

 
 .27001לתקן אבטחת מידע אשר כי הספק מוסמך  .12.1

 

Cloud Control Matrix (CCM )ענה למטריצת אשר כי הספק  .12.2
( של CAIQ) Consensus Assessments Initiativeו/או לשאלון 

 .CSA -ארגון ה
 

 מהי רמת העדכניות שלו ,במידה וכן
 
 

 ומבקשים לקבל את המענה. 
 
 

 :STARאשר כי לספק יש הסמכת  .12.3

    Security Trust and Assurance Registry                 
 

ת מידע ומבדקי חדירות מבצע סקרי אבטח הספקאשר כי  .12.4
למערכות ולתשתיות הרלוונטיות לשירות נשוא הסכם זה באופן 

 שוטף.

אשר כי תינתן למכבי האפשרות לבצע ביקורות תקופתיות  .12.5
 ומבדקי חדירה למערכות ותשתיות הרלוונטיות עבורה.

 מאשרמאשר     /     לא 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 פרט רמת העדכניות: 

___________________ 

___________________ 

 
 מצורף     /     לא מצורף

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 
לא  / לא מאשר מאשר /

 רלוונטי

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.
 
 

 חותמת: ______________________ :__________________  שם מגיש ההצעה         

 

 חתימת המציע: ____________________    תאריך: ______________________

 



 נספח ב'

 הסכם ההתקשרות
 2016 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 __________________ בע"מ__________ 

 __________________________ח.פ. __ 

 _____________________________מרח' ____ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

 סקרי שביעות רצון טלפוניים רציפיםאספקת ל 113/2016 דו שלבי מספר פומבימכרז ומכבי פרסמה   הואיל
להסכם זה, ואשר   'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלן מבוססי אירוע

 ;הימנומהווה חלק בלתי נפרד 
 

ואשר  ,מכרזל ג'כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל
לתנאים המפורטים  את השירות בהתאם לספקהסכים , ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 ;ובכל נספחיו בהסכם זה
 

 ;וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל
 

 
 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,

 
 

 כללי .1

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  ,המבוא להסכם זה .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

 :דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחריבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל ג'נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2

, הכל מבוססי אירוע טלפוניים רציפיםשביעות רצון  יסקראספקה של  - "המוצר"השירות/ .1.3.3
 בהסכם זה על נספחיו.כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ו

 

 אנשי קשר .2
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המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע להיות ______ ___________ מכבי ממנה בזה את .2.1
 הסכם זה.

 נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. להיות______ ___________ממנה בזה את הזוכה  .2.2

זמין לכל פניה מצד מכבי  הנוגעת לשירות, יהיהנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה  .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 לעניין מתן השירותהזוכה והצהרות התחייבויות  .3

שירות בהתאם למפורט בהסכם זה, לספק למכבי ה , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .3.1
ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם העבודה, ההגדרות  שיטות, כמויותולעמוד בכל הובהצעתו,  מפרטב

 זה ובמסמכי המכרז. 

לצורך מתן השירות ציוד הדרושים והמצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע,  זוכהה .3.2
 בהתאם להגדרות במפרט, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה.

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, בצוות  .3.3
 עובדים מיומן ובציוד תקין.

המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  סעיף זה, על כל סעיפי
 ההסכם.

 

 התמורה ותנאי תשלום .4

 לראיון בודד פי מכפלת התעריף -, ועלנספח ג' מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה .4.1
ידי מכבי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-על ובפועל ושאושר הראיונות שבוצעובכמות 

על בסיס מזומן  אם הספק מאושר לעבוד או חשבונית עסקה ; הוצאת חשבונית מס כחוק  לזוכה כנגד
)להלן:   לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה, ובמקרה כאמור, לפי החוק והתקנות

 (."התמורה"

השנתית הצפויה לאותה שנה. , תמציא מכבי אומדן עדכני של כמות הראיונות בתחילת כל שנה קלנדרית .4.2
ג' בטופס .2מאומדן כמות הראיונות השנתית המפורטת בסעיף  50%ככל שכמות זו תהא נמוכה במעל 

 הנ"ל לטופס ההצעה. ג'.2נספח ג', יהא זכאי הזוכה לתוספת מחיר בשיעור כמפורט בסעיף  –ההצעה 

 50%בתום השנה יתברר כי כמות הראיונות השנתית בפועל לא פחתה במעל יחד עם זאת, ככל ש
 מהאומדן הנ"ל, תבוצע התחשבנות ותוספת המחיר ששולמה, תוחזר למכבי על ידי הזוכה.

התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות , המיסים, ההיטלים מובהר, כי  .4.3
לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר  המקצועיים, והזוכה אספקת השירותיםבוהאגרות הכרוכים 

 לתמורה.

 תנאי תשלום .4.4

יום(  65( יום )תום חודש + וחמישה)שישים  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .4.4.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-שתוגש עלמתאריך החשבונית 

חודשי, ובו פירוט כל הסכומים חשבון בכל חודש הספק יגיש למכבי  -הגשת החשבונית  .4.4.2
, המגיעים לו, בצירוף כמות הראיונות המלאים שבוצעו ואושרו ע"י מכבי בכל סוג שירות נמדד

 באותו החודש.

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  (חמישה עשר) 15-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  .4.4.3
 .למועד התשלום הבאמועד זה, אזי התשלום יידחה 

החשבונית  ההוות, ולאחר בדיקתם והנתונים המצורפים אליהמכבי תבדוק חשבונית זו  .4.4.4
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים  .4.4.5
ים שיתגלו ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומ

בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, ממכבי, ובכפוף למתן הודעה 
 .ימים מראש 14בכתב בת 
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 אחריות .5

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה פי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  .5.1
יגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או ימן הכלל, שו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא 

השירותים הניתנים על ידו על פי  אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,ו/או לצד שלישי כלשהו חבריהל
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  ,ההסכם

לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, הזוכה מתחייב  .5.2
ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה לרבות הוצאות 

 מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

, לזוכה אודות התביעהלפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב ה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת
 שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא הסכמתלכך ולנהל את התביעה הנידונה  וכהלזלמתן האפשרות 

 הזוכה.

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .5.3
חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

פי -אחראי לו על שהואבגין כל נזק מכבי ו/או מי מטעמה לפצות את לשפות ו/או  ומחובתהזוכה 
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

 המכל סכום שיגיע ממנ להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .5.4
בכל זוכה  מהלגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית עללזוכה, 

 דרך אחרת.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות  .5.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה -והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

ואחר  1995-התשנ"ה)נוסח משולב(, החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב 
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים כל

במתן ועובדיהם שיועסקו  וו/או קבלני המשנה של ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, 
עת ובמשך כל יהיו בכל  ,, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמניהשירותים

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות תקופת 

ההסכם  לפיהזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .5.6
מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או על

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהה המכוסה או שאינו מכוס

 

  ביטוח .6

פי כל דין, ממועד תחילת הסכם -פי הסכם זה ו/או על-גרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה עלמבלי ל .6.1
לערוך ולקיים על חשבונו  הזוכההמוקדם, מתחייב  מתן השירותים, לפיזה או ממועד תחילת 

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת 
ו/או  "ביטוחי הספק" :ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלןזה ביטוחים" המסומן כנספח להסכם 

מובהר,  .כה שלופי ההסכם, לרבות כל האר-וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"
 בתנאי, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"בכי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, 

 .ההסכם עריכת ביום הידוע לשער בהתאם"ח בש הנקוב מהערך יפחתו שלא

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם  הזוכה .6.2
תחודשנה מעת לעת,  הזוכהאת דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש 
יישא בכל מקרה בסכומי  הזוכהצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי בו כדי לצמ

 .הזוכהההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני מועד  אחד יוםמכבי, לא יאוחר מלהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .6.3
ם לנוסח "אישור עריכת כאמור לעיל בהתא הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה חתימת

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת  הזוכהביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על 

 פי כל דין.-ו/או עלפי הסכם זה -על הזוכהידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .6.4
 הזוכהשהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי הסכם -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את 
 פי כל דין.-זה ו/או על
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 הזוכהתסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .6.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  6.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי 

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עלביטוח נוספת ולמשך כל ת

להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם הזוכה היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר
 וח.לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביט

לעיל  6.5ו/או  6.3כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .6.6
לפי  זוכה, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע למכביתחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 הסכם זה.

 .1970-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אכבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .6.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת  כאמור לעיל, והזוכה

כי  ,מצהיר ומתחייב הזוכה. זה 6סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עללהתאים את הביטוחים 
מכבי ו/או מי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי זכויות 

א אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, וכל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמטעמה 
פי הסכם זה -על הזוכהו לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על ותוקפם, א

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו -ו/או על
 אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכביידי -יטוח אשר נערך עלנם קודמים לכל בעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .6.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

מכבי אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.)שלושים(  30לפחות 

, לרבות אי מתן הזוכהום לב החובות המוטלות על לפיו אי קיום בת ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .6.9
מכבי של , לא יפגעו בזכויותיה הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .6.10
מכבי והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו 

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. ו/או מי מטעמה 
תכלולנה הפוליסות ויתור על , כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי( ,הספק מתחייב

מתחייב  , והזוכה)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(מכבי ומי מטעמה ות שיבוב כלפי זכוי
 פי הפוליסות.-לפעול למיצוי זכויותיו על

נשוא  עם מתן השירותיםכי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר  ,מתחייב הזוכה .6.11
בלני המשנה יתחייבו לערוך הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו ק ,חוזה זה

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם  6סעיף ולקיים את הביטוחים המפורטים ב
לכלול את הזוכה זה. לחלופין, רשאי  6סעיף וגדר בפי המ-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלעם 

 קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי זוכההמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .6.12
 למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .7

 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה  .7.1
והפעלתו. הזוכה מתחייב פי הדין, לצורך קיום השירות -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה

לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 
 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 

 מועסקי הזוכה .8
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לכל צורך כעובדיו  על ידו לצורך מתן השירות ייחשבוהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו  .8.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על יולא  ,או שלוחיו

 חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

ם הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכ .8.2
 החלים עליו.

או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו  .8.3
למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות 

 הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -על הטלפונייםים הסקרכי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע  ,כן מצהיר הזוכה .8.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם -זכות שניתנת על

, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע בביצוע הסקריםו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה 
המועסקים על ידו כל זכויות של הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים 

והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע  ,עובדי מכבי
-ום ההסכם, או סיום כל התקשרות עלההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סי

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.

לבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את בשמו ב ייתן את השירותכי  ,הזוכה מתחייב .8.5
הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה 

 כלשהי.

בגין  תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .8.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי -יקבע עלייגרמו לה, אם יכל נזק ו/או הוצאה ש

 שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .9

להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם  הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או .9.1
ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן 

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותהשירות, תוך תקופת הה

העונשין, לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .9.2
 .1977-התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .9.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .9.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס לכל  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן  .9.4.1
, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, חבריהעובדיה, מידע על ושל מכבי, 

מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו 
 .("המידע" :פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן-הזוכה על תיובמסגרת ביצוע התחייבו

, אלא אם קיבל ם ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהואלמנוע כל פרסו .9.4.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .9.4.3
תני שירותים והמועסקים עובדי הזוכה, נושכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה לעובדי

ו על כתב התחייבות אישי מפי ההסכם יחת-לע והתחייבויותיעל ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה , בנוסח כלפי הזוכה )בכל עת(לשמירת סודיות 

)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח  מכבילשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 
 . ידי מכבי(-צא עלשיומ

י יד-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עהזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.
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 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .9.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  הזוכה מידע שהיה בידי .9.4.4.1
 ;שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות ההתקשרות בהסכם זה

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .9.4.4.2
 ;סודיות

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .9.4.4.3
 הזוכה.

 ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .9.4.4.4
מכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה ובלבד שהזוכה הודיע ל

 להתגונן מפניו.

הזוכה לא כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא מסכים שולו ידוע כי  .9.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.יהא 

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .9.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים אשר ו
מודע לכך שהמידע הזוכה כי , ומידע בסודיותהוהפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

א מודע לסנקציות הות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וידועוכי  .9.4.7
הוא או מי צפוי אם הוא האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 

חוק הגנת הפרטיות, )אך לא רק( הוראות פר הוראות אלו, לרבות מעובדיו מי מטעמו י
 רלבנטי נוסף.וכל דין , 1996-תשנ"וה, ותקנותיו, חוק זכויות החולה 1981-התשמ"א

 :דרישות אבטחת מידע .9.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 מעת וכפי שיעודכנו )באם מצוינות( במכרז המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד .9.5.1
 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת

 אך) כולל מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק .9.5.2
 ממשקים חדירה ומבדק ,ברשת ,ביישום מידע אבטחת סיכוני בחינת( ל מוגבל לא

 מכבי עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הזוכה .וחיצוניים פנימיים
 ורגולציה. חוק, תקן בדרישות

 טכנולוגיה למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו הפרטיות הגנת חוק את יקיים הספק .9.5.3
 הרלוונטיות, המידע ואבטחת הפרטיות הגנת לעניין הבריאות משרד ודרישות ומידע

 זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי המידע טכנולוגיית למערך

יימסור דיווח למכבי על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת מידע, בטווח זמן סביר מרגע  .9.5.4
י מכבי חבראישי על -ואיאיתורו ע"י הספק, לרבות חשד של חשיפת מידע אישי/רפ

ימים לפחות, לערוך  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של לגורמים שאינם מורשים.
אצל הזוכה )בחצריו ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת 

פי האמור -מידע, שמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות הזוכה על
או /בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו

אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( 
 לרמת המותאם זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן מתחייב הזוכהוכיו"ב. 
 .הממצא של החומרה

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 
 
 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .10

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .10.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 
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  שקלים חדשים(, )שמונים אלף₪  80,000בסך של , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
 .התקשרותלאחר תום תקופת ה חודשים 4שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  .10.2
הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי 

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש  -פי ההסכם -התחייבויותיו עלמילוי 
הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את 

 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

י רשאית לממש את פי ההסכם, תהא מכב-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .10.3
ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 

 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .10.4
ם ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, את ערבות הביצוע או להשלים את סכו

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל  7תוך 
 סכום מתוכה.

פי -אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .10.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-ישנה בידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות ש .10.6

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .15

מבוססי  רציפיםטלפוניים  שביעות רצון סקרי שירות ביצועההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  15.1
תקופת " :)להלן_____ _________שתחילתה ביום ___, שנתייםהינה לתקופה של  ,אירוע

  ."(תקופת ההתקשרותו/או " "ההסכם

תקופות נוספות בנות שנה אחת   3-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 15.2
 יתרתוך שמירה על כל והכל  ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, 2( זהים; או )1כל אחת, בתנאים )

 (."תקופות האופציה")להלן:  ההסכםותנאי  הוראות

 כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  15.2-ו 15.1אף האמור בסעיפים  על 15.3
 ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס או

 .חודש מראש לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה
 בקשר מכבי כלפי תביעהאו /ו דרישהאו /ו עילהאו /ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה

 .ההסכם סיום עם

לבטל את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית  15.4
תהא טענה ו/או שלזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי את ההתקשרות עם הזוכה  לסייםההסכם ו

 :בקשר לכךכלשהי  דרישה

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  15.4.1

או צו /וניתן כנגדו צו פירוק ו/או אם בקשת פירוק  ול ידו/או ע הזוכהנגד כאם הוגשה  15.4.2
, , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ; ימים 60 בתוך בוטלו לא כאמור והליכים

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה  15.4.3
 ההתקשרות;או ללא מלאה במהלך תקופת 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  15.5
 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר 15.5.1
לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  15.5.2

ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 
ייגרמו נגרמו ו/או שהוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש אחר

 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביל

הזוכה למכבי פיצויים  , ישלםלעיל 15.4בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  15.6
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ש"ח 80,000מוסכמים בסך 
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ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי 
 תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין. לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או

הפר הזוכה את ההסכם הפרה ו/או  לעיל 15.5.2בסעיף לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור  15.7
לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה 

ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 
לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את  ,שנדרש על ידי מכבי

 למכבי פיצויים מוסכמים בסך קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם-ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום  ש"ח 80,000

אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של  כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.
 מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

דדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר הצ 15.8
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.
כנס לתקפו במועד ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול יי 15.9

 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  15.10
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים,  15.11
אם וככל י מכבי האגור במערכותיו. חבראת המידע על  )ככל הניתן ובמידת האפשר(מכבי 

מכבי נשאר  חברימידע על שהזוכה אינו מחוייב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל ש
ה להמשיך ולנקוט את , מתחייב הזוכלאחר תום תקופת ההתקשרות במערכות המידע של הזוכה

פי -אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל
 ההנחיות התקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו.

 

 איסור הסבת ההסכם .16
פי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על 16.1

, שלא תסרב לתיתו אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביאת החובות הנובעות ממנו, אלא 
 מנימוקים סבירים.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  16.2
 וחסרת כל תוקף.

 רות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסו 16.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 16.4
עניין" בו -הינה "בעל שמכביגוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

ובלבד , ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -כהגדרתו של "בעל
 שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 16.5

 
סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.

 

 אי תחרות .17
קופת חולים אחרת סקרי שביעות יבצע עבור הזוכה מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות לא  17.1

 רצון רציפים.

הפרת ההתחייבות הנ"ל תחשב הפרה יסודית של ההסכם, ותזכה את מכבי בביטולו המיידי של  17.2
 ההסכם.

 
 העדר בלעדיות .18
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נשוא  השירותאת  לספקידי מכבי -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
סוגי  ואולם מכבי רשאית להתקשר עם ספקים אחרים / נוספים לביצוע נה הרשאה בלעדית,הסכם זה הי

  עבור מכבי. סקרים אחרים

 

 קיזוז זכות .19
 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  19.1

 לזוכהההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע  עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא
 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם 19.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 לספק ממכבי.שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע 
 
 

 ויתור בכתב .20
 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. 20.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  20.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –ההסכם פי -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 20.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .21
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

  .יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .22
 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה -כל ההודעות על
 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם  

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 113/2016מכרז מספר  – ביטוחיםהנדון: אישור עריכת 

 

"(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
 בקשרוכן כל השירותים הנלווים  מבוססי אירוע סקרי שביעות רצון טלפוניים רציפיםבקשר עם מתן שירותי לרבות 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום ההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקבהסכם שנערך ביניכם לבין העם 
 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ _______ ומסתיימ

 
כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד 1980 -חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
 ה"כ לאירוע ובס₪  6,000,000  כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של

קבע כי נושאים בחובות במקרה וי עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת ₪  20,000,000
 .ספקמי מעובדי ה מעביד כלפי

 __________________פוליסה מספר 
 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן 

ביטוח. הע ובסה"כ לתקופת לאירו₪   2,000,000 השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף  שפותל הפוליסה תורחב

רכוש מכבי ו/או עובדיה אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספקמכבי ין רכוש ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בג

 בפרטיות ופגיעה מסמכות חריגה וכן במוניטין פגיעה: בדבר מגבלה ואו סייג מכל חופשי זה בסעיף הניתן הביטוח
 .לב בתום שנעשו

 __________________פוליסה מספר 

 
 כללי

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .3

וכי  הו/או מי מטעמ מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .4
 .המו/או מי מטע מכביאנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .5
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבישניתנה ל

במהדורתו הרלוונטית  "ביט", לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .6
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הביטוח או חידושולמועד עריכת 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
 
 
 

 רב, כבודב           

                                                             ________________    ______________________ 
  חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 שימוש הזוכה במכרזל - ביצועערבות  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ובריאות אגודה עותמכבי שירותי 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

למדד כשהוא צמוד  ,("סכום הערבות" :)להלן₪  80,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

מכרז  )מכח עם הסכם( בקשר "החייב" :)להלן כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

  .מבוססי אירוע סקרי שביעות רצון טלפוניים רציפיםקת אספל (113/2016 מס'

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, 

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה 

 בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :יתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלןאם יתברר מהמדד ש

(  אזי יחושב סכום "המדד היסודי" :)להלן עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

"סכום הערבות  :הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן

 (.המוגדל"

 למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 

ו לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם א

 שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,         

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 

 ג'נספח 

 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 

 113/2016 מספרטופס הצעה למכרז הנדון: 
 
 

 התאגיד המציע: ________________________________
 

 _____________________________________________: שם השירות המוצע
 

הערות: 
____________________________________________________________________ 

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________, מצהירים 
 ומתחייבים כדלקמן:

 
האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות,  קראנו והבינונו כל 

 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.
 

 אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. 1.1
 

התחייבותנו לבצע את השירותים חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה  1.2
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות  שבהצעתנו

 חתימה על הסכם ההתקשרות המצורף כלשונו.

ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה  1.3
 שהיא.

 
והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף  הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים 1.4

 במהלך הכנת ההצעה

 ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.  1.5

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה  1.6
מאה ) 120רו בתוקפן, לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעב

( ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים ועשרים
 במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.  –במכרז 

הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים  1.7
 אחרים במכרז.

 ע"מ. ש"ח לא כולל מ -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8
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 :להלן הצעתנו .2
 

מספר ולפי מספר השאלות בשאלון , על פי בודד ראיוןהצעת המחיר תתייחס לעלות  .א
 .בשנה( 28,200הנוכחי )הראיונות 

 

 מציון המחיר 80% –עלות לביצוע הראיונות 

 מספר שאלות

 בשאלון

 

 אומדן

 כמות   ראיונות חודשית,

 לצורך השוואה בלבד

 אומדן

 שנתית,כמות   ראיונות 

 לצורך השוואה בלבד

 )₪(עלות לראיון 

1-10 200 2,400  

11-20 500 6,000  

21-30 900 10,800  

31-40 750 9,000  

 
הכוונה למרואיינים שמציינים בראיון שלא קיבלו את השירות )ולכן לא  -פניית סרק עלות  .ב

 מרואיינים(, בשונה מהמצוין במאגרי מכבי

 מציון המחיר 5% –עלות פניות סרק 

 כמות פניות  אומדן תיאור

, לצורך סרק בשנה

 השוואה בלבד

 עלות לפניית סרק

  10,200 פניית סרק

 
ביחס בשנה, הצפוי  ראיונותצמצום מספר ה בגיןלכל שאלון )באחוזים( תוספת מחיר  .ג

 15%___ )___: 50% -מביותר ( 28,200לאומדן כמות הראיונות השנתית המוערכת )
 המחיר(.מציון 

  
 הערות

 .2.3.8,   2.3.7 פיםסעי ראה הסבר במפרט –שח"ר שאלות  .1
 במפרטתקין מפורטים  ראיוןהתנאים להגדרת תקינים בלבד.  ראיונותל תהעלות מתייחס .2

 .2.8.2סעיף 
 רות אחרי הנקודה. ספ 2 -אין להציע מחיר עם יותר מ .3
 .המחירים הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ .4
או  אלות יואומדן בלבד. מכבי אינה מתחייבת לכמו ןת לעיל הות המתואריוהכמו .5

 .ןת כלשהיולכמו
 
 
 
 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 
 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
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  :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

 התאגדות. תעודת 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה
בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא 

 ני מועד ההגשה.חודשים לפ 3תאריך של עד 

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
 .1976-מס(, התשל"ו

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

 קורות חיים של מנהל הפרוייקט שיעבוד עם מכבי מטעם הספק. 

 על פי סעיף  תהליכי המיון של הסוקרים ומבנה שכרם,, תיאור דרישות התפקיד והכישורים מהסוקרים

 למפרט. 4.1.4

  במפרט. 7.1.3דו"חות בקרה ותיעוד ההתקשרויות וההענות לסקרים, כמפורט בסעיף 

 'כולל את המסמכים הנלווים הנדרשים.מפרט אבטחת מידע כשהוא מלא חתום ו - 2נספח א 

 יטוחשל אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ב הטיוט. 

 במעטפה נפרדת וסגורה עליה יצוין "הצעת מחיר". – כשהוא מלא וחתום –נספח ג'  –צעה טופס ה 

  כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

  נספח ה' למכרז.  –כתב ערבות הגשה 

  נספח ו' למסמכי המכרז. -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
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 נספח ד'

 113/2016מכרז מספר  – טופס פרטי המציע

 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
  משלים.המציע רשאי לצרף כל חומר 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 :טלפון נייד
 

 טלפון נייח:
 

 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 : ()שם, מספר טלפון ניידמנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל מחקר  - פרטי המנהלים  .2

 
_________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
 

 _______________________________ שם וטלפון נייד של איש הקשר מטעם הספק: .3
 
 ע תיאור כללי של המצי .4

 
יש לפרט את הותק של המשרד בתחום בכלל זה בסעיף זה יצורף תיאור כללי של המציע. 

ותחומי הפעילות  סקרי שוק וסקרי שביעות רצון לקוחות, לרבות סקרי שביעות רצון רציפים
 העיקריים שלו

 
 
 כוח אדם  .5

 
 הבאים:בסעיף זה יצרף הספק תיאור של כח האדם המועסק על ידו, בהתייחס לסעיפים 

 מספר העובדים הקבועים במכון )לא כולל צוות מוקד וסוקרים(, פירוט לפי תפקיד .א
 שמות החוקרים במכון, השכלתם וניסיונם .ב
מנהל הפרויקט )שמו, השכלתו וניסיונו המקצועי בביצוע סקרים בכלל ובביצוע סקרי שביעות רצון  .ג

 עבד כמנהל פרויקט(. יש לצרף קורות חיים. םרציפים במפרט, לקוחות אסטרטגיים מול
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 שם מנהל התפעול שיוקצה לפרויקט, השכלתו וניסיונו המקצועי )סוג המחקרים שהיה מופקד   .ד
 עליהם, היקפם, לקוחות אסטרטגיים(

 תפקידו במכון, השכלתו וניסיונו המקצועי  ,שם אחראי המחשוב שיוקצה לפרויקט .ה
 
 
 מוקד הסקרים )פנימי או חיצוני( .6

 
, בהתייחס לכל הספק יצרף תיאור של מוקד הסקרים הטלפוני אשר יבצע את הסקרים נשוא מכרז זה

 הסעיפים הבאים:

 .האם הסקרים נשוא מכרז זו יבוצעו באמצעות מוקד טלפוני חיצוני )אם כן, האם כולם או חלקם( .א
רציפים  תיאור כללי של המוקד )סוג הסקרים שהוא מבצע לרבות סקרי שביעות רצון לקוחות .ב

 .בשלוש השנים האחרונות, בעלי התפקידים במוקד(
 .מספר העמדות במוקד .ג
אחראי המשמרת המועסקים באופן קבוע במוקד )מספרם, השכלתם וניסיונם המקצועי. יש לפרט  .ד

 האם ממלאים תפקיד נוסף במוקד(.
 .פירוט דרישות התפקיד והכישורים מהסוקרים .ה
 .פירוט תהליכי מיון של הסוקרים .ו
 תהליכי הבקרה והפיקוח על ריכות הסקירה והנתונים הנאספים. פירוט .ז
אם הסקרים יבוצעו לפחות בחלקם ע"י מוקד חיצוני, יש לציין את שם המכון ושמות המנהלים  .ח

 והבעלים.
 

 מערכות טכנולוגיות .7
)לרבות שם המערכת, האם קיים מודול סקרים רציפים, אופן ניהול   CATIתיאור מערכת ה  .א

מספור השאלות לפי הגדרת הלקוח, הצגת המכסות לדגימה והפיקוח על משתני הדגימה, 
 .התמיכה הניתנת במקרה של תקלה(פרמטרים מתוך המאגרים בגוף השאלות, 

, האם יש פציפיתתיאור מערכת ההקלטות )לרבות פורמט ההקלטה ואופן איתור הקלטה ס .ב
, ואם כן, מהם אמצעי web -אפשרות להתחבר לשרת לצורך האזנה להקלטות באמצעות ה

 (אבטחת המידע על גישה זו
 
 ניסיון מוכח בביצוע וניהול סקרים דומים .8

בשלוש מספק  הוא/ להם  הוא סיפקגדולים ביותר להם ה יולקוחותשל פירוט  המציע יספק
. על הספק טלפוניים רציפים מבוססי אירועלקוחות השנים האחרונות סקרי שביעות רצון 

)בדגש על סקרים  להוכיח את ניסיונו בביצוע מוצלח של סקרים דומים לדרישות ההצעה
 . לגבי כל לקוח יפורט המידע הבא:ללקוחות מסונפים תוך פיקוח על שפת הראיון/ מגזר(

 שם הלקוח .א
 רשם האיש הקש .ב
 תפקידו .ג
 נייד ונייחטלפון  .ד
 והיקפו תיאור השירות שניתן .ה
 מועד מתן השירות ומשך זמן מתן השירות .ו
 בוצע עם מוקד טלפוני חיצוני )אם כן, לציין שם המוקד(האם  .ז
 שם מנהל הפרויקט מטעם המציע .ח

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.
  

 
 ____________________חותמת:שם מגיש ההצעה: _______________        

 
 

 תאריך: ____________________        __________________חתימת המציע



 

 נספח ה'
 אין לסטות מן הנוסח המפורט

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 בריאות מכבי שירותי
 27רחוב המרד 

 תל אביב
 

               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקש"לבקשת _________________________ )להלן: 

סקרי  לביצוע 113/2016מס' אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז ₪,  50,000עד לסך של 

 .מבוססי אירוע טלפוניים רציפיםשביעות רצון 

 

)עשרה( ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו  10אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

 חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

 

 .ועד בכלל 1.8.16ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 

  _____________  ___________________ __________________________ 
 חתימה וחותמת  מלאשם  תאריך 

 
 



 

 ו'נספח 

 ת  צ  ה  י  ר
 

אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

 

( למכרז "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1

 .מבוססי אירוע סקרי שביעות רצון טלפוניים רציפיםלאספקת  113/2016

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

 עומד בתנאי הסף: הספק ני מצהיר בזאת, כי הנ .3
ל השנים לפחות במתן שירותי מחקר כמותי בישראל בתחום סקרי שוק ודעת ק 5ותק של לספק יש  .3.1

 .בכלל, וסקרי שביעות רצון לקוחות בפרט, לרבות ניתוח תוצאות והגשת דוחות מחקר
( סקרים טלפוניים 2015-2011ביצע בחמש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז )הספק  .3.2

ראיונות בחודש; וסקרי שביעות רצון טלפוניים רציפים מבוססי אירוע  5,000בהיקף של לפחות 

יחידות נותנות שירות  100-ראיונות בחודש בכ 2,500)במתכונת הסקר המבוקש( בהיקף של לפחות 
 מוערכות.

ל צוות עובדים קבועים, לדוגמא: הנהלה, צוות המחקר ועוזרי מחקר )לא כול 10מעסיק לפחות הספק  .3.3
 מוקד וסוקרים(.

עמדות טלפוניות, במוקד בבעלותו או במוקד חיצוני, לצורך  20להקצות לפחות  הספק ביכולתו של .3.4
 .ביצוע השירות נשוא מכרז זה

מעסיק מנהל/ת פרויקט שישמש כאיש קשר לעבודה מול מכבי, בכל ההיבטים הנוגעים לביצוע הספק  .3.5
 הסקרים. 
פרויקט בעל תואר שני לפחות, ועסק לפחות בחמש שנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המנהל/ת 
( בניהול ו/או תפעול סקרי שביעות רצון לקוחות עבור לקוחות אסטרטגיים של 2015-2011המכרז )
 הספק.  

מעסיק איש מחשוב בעל ידע וניסיון של לפחות שנה, בתמיכה במערכות הממוחשבות לביצוע הספק  .3.6
 , בניית סקרים, קליטת קבצים וכו'.הסקרים

שמור על סודיות מלאה של כל החומר והמידע שיתקבל ממכבי במסגרת אנו נמתחייב כי בשם הספק, אני  .4
לצד שלישי שאינו קשור ישירות להגשת ההצעה לא נעבירם במכרז זה או בעקבותיו, וכי הספק  השתתפות

 למכרז, ללא אישור ממכבי.

שיוכרז כזוכה במכרז, לא יבצע עבור קופת חולים אחרת סקרי שביעות רצון רציפים, הספק מתחייב כי ככל  .5
 במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .6

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 אישור

_______________,עו"ד, במשרדי ברחוב __הופיע בפני __ ____________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות  ידי תעודת עצמו על ____________, שזיהה__מר ___גב' / __________ _________________, 

____, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ___מספר __________

 אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. -בחוק אם לא יעשה כן 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                           



 
 ז'נספח 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      
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 נספח ח'
 

 אמות מידה
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

פירוט מדדיםקטגוריה
ציון איכות 

מזערי

משקל 

ב- %

ציון לספק 

מ- 0 עד 10

התרשמות מהניסיון והמקצועיות בתחום סקרי שביעות רצון טלפוניים רציפים מסונפים ולא 

מסונפים )היקף הסקרים ומידת מורכבותם, מודלים חדשניים ומגוונים, ניסיון ומקצועיות של אנשי 

55%הצוות במכון( - של המכון של המוקד )פנימי או חיצוני(
התרשמות מתמהיל הלקוחות  )לקוחות גדולים ומסונפים, מתחום השירות, היקף מחקרים גדול, 

45%תחום המחקרים(
התרשמות הממליצים, בתוך או מחוץ למכבי, )בכלל זה איכות הסקרים, עמידה בלו"ז, עמידה 

בהתחייבויות , גמישות במקרה של שינויים ובקשות חריגות, תפעול שוטף של הפרויקט, 

56%חידושים במודלים למדידת שביעות רצון לקוחות, התרשמות ממנהל הפרויקט ומנהל התפעול(

55%התרשמות מאנשי הצוות במכון, השכלתם וניסיונם

2121%
התרשמות ממנהל הפרוייקט )קו"ח, ניסיון רלוונטי לפרוייקט, רמה מקצועית,  אופן הצגת 

510%הפרזנטציה, היבטים בינאישיים, יכולתו לנהל בהצלחה את הפרוייקט(
התרשמות מאיכות אנשי הצוות האחרים שינהלו את הפרוייקט )ניסיון כללי, ניסיון רלוונטי, 

510%מקצועיות, היבטים בינאישיים היכולת שלהם ללענות על דרישות הפרוייקט(

1220%
התרשמות ממוקד הסקרים: גודל המוקד, תנאי עבודה לצורך ביצוע סקרים איכותיים, אבזור 

44%טכני, תשתית טכנית לביצוע בקרה והאזנות
התרשמות מאיכות המערכות הטכנולוגיות לביצוע הסקירה וההקלטות )בכלל זה תמיכת 

המערכת בניהול סקרים רציפים, מעקב אחר מכסות ושליטה על משתני דגימה בסקרים 

76%מסונפים, אפשרות להאזנה להקלטה בגישה מרחוק, נוחות איתור ההקלטות(.
התרשמות מצוות המוקד: איכות הסוקרים, איכות אחראי המשמרת, התרשמות מדרישות 

התפקיד ותהליכי המיון של הסוקרים, קצב התחלופה של הסוקרים, מענה למגזרים )רוסית 

55%וערבית(
התרשמות מתהליכי העבודה במוקד: הכשרה הסוקרים, מבנה השכר, שגרות הניהול ותהליכי 

65%הבקרה במהלך הסקירה ולאחריה, אמצעי הבקרה, טיפול בתקלות(

2520%
היקף הפרוייקט )מספר הסקרים, סוגי היחידות, מספר הסניפים, משך הפרוייקט, תדירות 

58%התשאול(
הדגימה: אופן ניהול המכסות ברמת שירות ויחידה, מגזרים, פיקוח על ייצגיות המדגם, דיווח על 

59%אחוזי ההענות, מיצוי הרשומות, הזמן בין מועד קבלת השירות לביצוע הראיון
העברת מידע בין המציע ללקוח - דו כיווני )בכלל זה, תדירות ואופן העברת המידע, שגרות 

הניהול של העברת המידע, התמודדות עם תקלות ושינויים במהלך הפרוייקט, דיווח על תיעוד 

8%ההתקשרויות(

1825%

4%מודלים מחקריים חדשניים למדידת שביעות רצון לקוחות

5%מתוך ה case study: סוג העיבודים הסטטיסטיים, גזירת התובנות

9%

5%דרישות אבטחת מידע שיהוו ייתרון )כמפורט בנספח 2 למפרט(6.  אבטחת מידע

5%

100%סך הכל

3.  איכות המוקד

סך הכל איכות המוקד

סך הכל אבטחת מידע

1.  ניסיון והמלצות

סך הכל ניסיון והמלצות

סך הכל איכות ומקצועיות

2.  איכות ומקצועיות 

4.  מורכבות ואופן 

 case study: התפעול

למחקר שביעות רצון 

טלפוני רציף, ללקוח 

מסונף

סך הכל מורכבות ואופן התפעול :  case study למחקר שביעות רצון טלפוני רציף, ללקוח מסונף

5.  חדשנות מחקרית

סך הכל חדשנות מחקרית
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 'טספח נ

 בשלב המיון הראשון למצגתמפרט 

 

 שעה וחצי. של  למצגתיוזמנו למנהלה,  4בתנאי הסף כמפורט בסעיף מציעים שיעמדו 

 דקות לשאלות ותשובות. 20נוסף של  רק זמןלמכבי שמורה הזכות להקדיש פ

זה, מנהל מי שאמור לשמש כמנהל הפרויקט בסקרים נשוא מכרז מנכ"ל החברה וכן יגיעו  מצגתל -

 .ומנהל הפרויקט במוקד מנהל המוקד )בין אם חיצוני או פנימי( ,התפעול, מנהל המחשוב

 תתקיים במבנה הבא: מצגתה -

 משך המציג דגשים נושא 

1 
תחומי פעילות עיקריים, לקוחות עימם עבד  רקע על החברה

המציע בשלוש השנים האחרונות, לקוחות 

שנים  3עיקריים עבורם מבצע סקרים מעל 

)כולל התייחסות לסוג הסקרים(. הפעילות 

בתחום סקרי שביעות רצון לקוחות )כולל 

התייחסות לשיטות המחקר באופן כללי 

וללקוחות עימם עבדו בתחום זה(. תיאור 

מבנה החברה, צוות העובדים באופן כללי 

 והצוות המיועד לעבודה מול מכבי.

 20 מנכ"ל

 דקות

2 
גודל המוקד, התשתית הטכנית והסביבתית  מוקד הסקרים

לביצוע הסקרים, מערכות המחשוב )בכלל זה 

ומערכת ההקלטות(, מאפייני  CATIמערכת ה 

הסוקרים ואחראי המשמרת, תהליך 

 ההכשרה, נהלי העבודה והפיקוח במוקד. 

 

סוג והיקף יציג בנוסף את מוקד חיצוני 

המבוצעים בשלוש השנים הסקרים 

 האחרונות.

 מנהל

 המוקד
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 דקות

 case studyהצגת  3

לסקר שביעות רצון 

טלפוני רציף )דגימה 

יומית או שבועית( 

 עבור לקוח מסונף

תיאור הפרויקט: משך תקופת הסקר, מספר  .א

 היחידות הנסקרות והיקף הסקרים החודשי

מתודולוגיה ותפעול הסקר: תדירות התשאול,  .ב

פרק הזמן בין קבלת השירות לתשאול, שיטת 

הדגימה, בנייה ומעקב אחר המכסות לכל יחידה 

ברמה חודשית, עדכון המכסות במהלך תקופת 

הסקר, בנייה ופיקוח על משתני דגימה ברמת 

ענות, ישירות וברמת יחידה בודדת, אחוזי ה

שגרות העדכון של הלקוח בעמידה במכסות 

 ובמשתני הדגימה.

כלי בקרה ופיקוח על הסקר ועל המכסות  .ג

והדגימה, תיאור תקלות וההתמודדות עימן, 

 אופן ותדירות העברת הבקרות ללקוח, 

 –העברת הנתונים בין המציע ללקוח ולהיפך  .ד

 תדירות ואופן העברת הנתונים.

מנהל 

 הפרויקט

שיעבוד 

 מול מכבי
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 דקות



 

 

50 

 

 משך המציג דגשים נושא 

הצגת סוג העיבודים הסטטיסטיים שנעשו  .ה

במחקר, האינטגרציה בין הנתונים וסוג 

רות )העדיפות היא לסקר התובנות הנגז

. בהעדר סקר מסוג case study בהמתואר 

זה, יוצג סקר שביעות רצון לקוחות 

 במתודולוגיה אחרת(.

מודלים חדשים  4

למדידת שביעות 

 רצון לקוחות

הצגת מודלים מובילים/ חדשניים שבשימוש 

 המציע למדידת שביעות רצון לקוחות

מנהל 

 הפרויקט

20 

 דקות

 –אופציונאלי  5

 שאלות ותשובות

  20 

 דקות

 


