
 
 -מכבי שירותי בריאות  -

 

ascoV – של מוצרי  תחזוקהרכש, הטמעה ובקשה להצעת מחיר לשדרוג, 

Identikey Server 
 "הבקשה"(-)להלן

 כללי .1

תחזוקה ורכש  נת לקבל הצעות מחירי( מעוני"מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן   .1.1

 בבקשה.  ( , כמפורטרותים"י"המוצרים והש -)להלן  Vascoשל מוצרי 

 waizman_sh@mac.org.il  : את ההצעות יש לשלוח אל שרון ויצמן לדוא"ל  .1.2

 17/12/2016ך עד לתארי 

ולסכם את פרטי העסקה  המוביל מכבי שומרת לה הזכות לנהל מו"מ עם הספק .1.3
 היצרן. בשילוב

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה  .1.4
 שהיא. 

ימים מקבלת  7ספקים עמם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.5
הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עמם.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

 סכם ההתקשרות שייחתם.בלתי מפרד מה

 Lebhardt_z@mac.org.il      שאלות בנושאים טכנולוגיים יש להפנות לצחי לבארד .1.6

 

 תהליך הבחינה .2

 :ההצעה תיבחן על בסיס הקריטריונים הבאים

 .בבקשה תנאים פיננסיים הכוללים מחיר כולל עבור כל הדרישות המוגדרות -עלות  .2.1

יציבות כלכלית, יכולת לספק את המוצרים, העבודה וצוות המומחים  -הספק כחברה  .2.2

 .למתן השירותים הנדרשים

ניסיון בהתקנת, הטמעת ותמיכה במערכת דומה אצל לקוחות בסדר גודל דומה,  .2.3

 .בסביבות עבודה של אלפי משתמשים

 .הספקאיכות הפתרון המוצע, איכות המוצר ואיכות שירותי  –איכות  .2.4
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 המפרט המבוקש: .3

בטבלה פירוט התכולה , ע"פ ציוד ולרישוי הקייםתחזוקה ל חידוש חוזה שירות  3.1
 להלן: ש

 
 רכש חדש  3.2

 

 
 

 

 על הצעת המחיר לכלול: .4

 .תיאור מודל התמחור .4.1

 המצוין.תקופה הרשומה עפ"י המפרט לרישוי, תחזוקה ותמיכה אספקת המוצרים,  .4.2
 

  

Price Comments Product QTY 

 
21.1.17-31.12.19 

יוזרים מצד שרת 1000  

IDENTIKEY Authentication Server Gold 
Edition - Maintenance (per Year per User 

License) 
1000 

 21.1.17-31.12.19 
יוזרים מצד  1000

 משתמש

DIGIPASS for Mobile Enterprise Security 
(ES) - Standard init - Maintenance (per Year 

per User License) 
1000 

 
12.6.16-31.12.19 

טוקנים צד שרת 200  

IDENTIKEY Authentication Server Gold 
Edition - Maintenance (per Year per User 

License) 
200 

 12.6.16-31.12.19 
טוקנים צד  200

 משתמש

 Primary Virtual DIGIPASS (SMS 
functionality) - Maintenance (per Year per 

User License) 
200 

 12.6.16- 31.12.19 
שני רישיונות וירטואלים 

 בשרת

 Maintenance on IDENTIKEY Virtual 
Appliance 2000-series  

2 

Price Comments Product QTY 

  
טוקנים  3000רכש 

 חדשים

DIGIPASS for Mobile Enterprise Security 
(ES) - INITIAL - Standard init 

3000 

 תחזוקה לתקופה 
1.1.17-31.12.19 

 

DIGIPASS for Mobile Enterprise Security 
(ES) - INITIAL - Standard init - Maintenance 

3000 

 
טוקנים  200רכש   SMS   

VIRTUAL DIGIPASS_PRIMARY 
 

200 

טוקנים צד  4003חיבור  
 שרת

 IDENTIKEY Authentication Server Gold 
Edition (per User License) 

3000 

 תחזוקה לתקופה 
1.1.17-31.12.19 

 

 IDENTIKEY Authentication Server Gold 
Edition - Maintenance (per User License) 

3400 

 
טוקנים פיזיים 200רכש   

DIGIPASS GO 7 
 

200 

 5414602974075 
 

Vasco Hours Support of Proffesional 
Services  

50 
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 דרישות תחזוקה ותמיכה: .5

 עדכונים ושדרוגי גרסאות שוטפות.קבלת  .5.1

 .הספקחת קריאות במרכז התמיכה של קבלת תמיכה ופתי .5.2

 .Vasco חת קריאות במרכז התמיכה של היצרןקבלת תמיכה ופתי .5.3

 .תמיכה וסיוע בהפעלת המערכת .5.4

 : מהספק (SLA)זמן תגובה נדרש  .5.5

 NBDלתקלות רגילות:  .5.5.1

 

 לתקלות משביתות או תקלות הפוגעות באופן מהותי במהות השירות של    .5.5.2
 מכבי שרותי בריאות, והכל כהגדרת מכבי שרותי בריאות, נדרש זמן תגובה 

 (.7*24שעות בכל שעות היממה, שבעה ימים בשבוע ) 4של 
 
 

 

 דרישת מהספק .6
 

 על הספק להיות בעל הסמכה של יצרן המערכת להתקנה, הטמעה ותחזוקה של    .6.1
 . Vascoמערכות  
 

 על הספק להוכיח קיום קשרי עבודה עם יצרן המערכת )פתיחת תקלות, יכולת   .6.2
 שינויים, עדכונים וכד'(. 
 

 תקנות והמ  Vascoעל הספק להיות בעל ניסיון בהתקנה ותמיכה במערכות   .6.3
 בארגונים גדולים ומורכבים, המשרתות אלפי משתמשי קצה חיצוניים. 
 

 יש לציין את כוח האדם המוצע לפרויקט זה ולפרט את ניסיונו בהתקנה ואינטגרציה  .6.4
 . Vasco  ישל מוצר

 

 .הנדרש SLA -ערכות הספק להתמודדות עם הייש לפרט את ה .6.5

 

 הערות: .7

מול הספק וכן פתיחת תקלות כולל  – המחיר כולל אחריות יצרן לתקופה הרשומה .7.1
  Vascoמול היצרן  ישירות

 ההצעה בש"ח או בדולר ארה"ב. .7.2

 המחירים אינם כוללים מע"מ. .7.3

 מיום הוצאת החשבונית. 66תנאי התשלום הינם שוטף +  .7.4

 ימים. 90 -תוקף ההצעה .7.5
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 

 -להלן)בין מכבי שרותי בריאות, להלן מכבי לבין ____________ח.פ. __________ 

 .("המוצרים והשירותים" –להלן) _____________________לאספקת  .("הספק"
 

 

 

 תקופת ההסכם .1

 בתוקף החל מיום _________ועד יוםלשלוש שנים הסכם זה יעמוד  1.1

 "[.ההסכםתקופת _________]להלן: "

לעיל, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל על אף האמור  1.2

. במקרה זה תשלם מכבי יום מראש 30דעה בכתב ידי משלוח הו-סיבה שהיא, וזאת על

לחברה את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או 

סקת החברה תחזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפ

 ההתקשרות.

 

 תמורה .2

ומחיריהם יהיו  המסופקים על ידי החברה למכבי רותיםיהמוצרים והשרשימת  2.1

 להסכם זה. כנספח א'המצ"ב בהצעת הספק כמפורט 

 לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי 2.2

הבלעדי, להתקשר עם , תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה  ההתקשרות עם מכבי

על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם  ,הספק הזוכה

 .החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

מיום הוצאת  יום 65שוטף +  התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של 3.1

 במכבי יות מחשובואישור קבלת המערכת ע"י מנהל מחלקת תשת החשבונית

)אכיפת ניהול  םציבורייאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  3.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1976 –תשל"ו  חשבונות( 

מע"מ או פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג 

 עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק. לדווח על

 

 

 

 הזמנה ואספקת המוצרים .4

רות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת. הספק יהציוד והשהזמנת  4.1

יחתים את מקבל הציוד והשרות במכבי על תעודת המשלוח. תעודת משלוח חתומה 

 תהווה אישור לקבלת הציוד והשרות על ידי המקבל.
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 התקנה באתרי מכבי.וכולל עלויות הובלה, אספקה  הנקוב בנספח א' המחיר 4.2

  

 שרותי תמיכה ואחזקה  .5

שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשרות טלפוני ו/או באמצעות תקשורת מחשבים  5.1

ו/או באתר מכבי, בהתאם לאופי הפניה ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי של הספק 

אספקה והתקנה , בבאגיםול תמיכה ופתרון תקלות, טיפבשיתוף מכבי, ויכללו טיפול 

 של גרסאות ומהדורות חדשות של התוכנה, ללא תשלום נוסף.

 –)להלן  .  18:00עד  08:00בימים א' עד ה', בין השעות  ויינתנשירותי התחזוקה  5.2

יעמיד מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שרות משך  (, הספק"שעות העבודה"

 שעות העבודה.

 זמני התגובה לקריאות שירות הינו עד יום עבודה אחד.  5.3

שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה כמיטב  5.4

יכולתו כדי לתקן את התקלה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך, יספק פתרונות 

 ביניים עד לתיקון התקלה באופן סופי ומוחלט.

 והכל כהגדרת מכבי הפוגעות באופן מהותי בשירותים של מכבי, לתקלות משביתות או תקלות  5.5

 

 זכויות קנין רוחני .6

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה  הספק 6.1

וכי אין באספקת  חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי

כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה 

 כלשהו.  אדם אחר

יות וטענות של צד שלישי ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכו-היה ותתבע מכבי על 6.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה  הספקמתחייב במוצרים, 

 מתביעה שכזו. כתוצאה

 

 מועסקי הספק .7

 שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים  7.1

למכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או  רותיםיוהש

שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא 

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי

 ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי ראיאח יהא הספק 7.2

 מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם לרכוש שייגרם נזק  או

 בעת אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. שאירע

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם  הספק 7.3

יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר 

  בהוראות פרק זה.

 

 אנשי קשר .8
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 הספק. להיות איש הקשר הישיר עם  צחי לבארד מכבי ממנה בזאת את 8.1

 מכבי. להיות איש הקשר הישיר עם____________  הספק ממנה בזאת את 8.2

 

 הסבת הסכם .9

הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות 

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות .10

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש,  הספק 10.1

לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה 

ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם ייצור ו/או אספקת 

   ו/או מתן השירותים, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  המוצרים

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה  הספק 10.2

הראשונה של מי מהן, בגין כל נזק ו/או הוצאה, )לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין 

תביעה שתוגש כנגד מי מהם(, שייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין. ספקה

 

 סודיות .11

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו 

 צד שלישי. לכל

 התחייבות זאת תהא בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם מכל סיבה שהיא.

 

 שונות .12

את כל הנושאים, ההתחייבויות  הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה 12.1

והסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין הספק, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא 

תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. 

מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה 

 ₪. 0______ עומדת על  ין עד תאריךלמכבי במישרין ובעקיפ

 

 לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים  12.2

קאר -מכבי בע"מ, בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי,

בע"מ, מכבי סאן בע"מ, מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, נרקיס ערד שירותי 

 ( בע"מ וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי1988)רפואה 

 חירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה. מה

 

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק            12.3
 אחרת, מכל סכום עשוי להיות חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות 

 שיגיע לספק ממכבי.
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 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח  12.4

בדואר רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה 

בעת  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 המסירה בפועל.

 

מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את הספק  12.5

 הציוד / שרות אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם

 לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.

 
 

 

 

 

 

 

 _______________       _______________ 

  הספק        מכבי שרותי בריאות 

 


 
 


