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 לאספקת מערכת תוכניות עבודה ,130/2012 מס'רגיל פומבי מכרז 

 להלן מסמכי המכרז: 

 כללי  .1

 הגדרות .2

 מנהלה .3

 תנאים מוקדמים להגשת ההצעות  .4

 התחייבות המציע בגין הגשת ההצעה .5

 בחירת החברה הזוכה ומסגרת ההתקשרות .6

 התחייבות המציע הזוכה במכרז .7

 הגשה ערבות .8

 ביטול המכרז .9

 עיון במסמכי המכרז .10

 בעלות על מסמכי המכרז .11

   סמכות שיפוט .12

 נספחים:

 מפרט –נספח א' 

 (בחוברת נפרדת) מענה טכני  – 1 –נספח א' 

  לוחות הזמנים – 2-נספח א'

 הסכם ההתקשרות –נספח ב'       

 אישור עריכת ביטוחים – 1 –נספח ב'      

 טופס ההצעה -נספח ג'

 טופס פרטי המציע -נספח ד'

 סח כתב ערבותנו -נספח ה'       

 תצהיר –נספח ו'       

 אמות מידה –נספח ז'       

 טופס שאלות –נספח ח'       
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 נהלהמ

1. 0Bכללי 

1.1. 16Bהמסוגל, לספק למכבי אחד עם ספק להתקשר) מעונינת "מכבי" - כבי שירותי בריאות (להלןמ 

ניהול  נון,תכהמערכת תתמוך בתהליכי  ארגוני. ניהול תוכניות עבודה ופורטפוליותכנון ולמערכת 

, משלב היזום ועד שלב המימוש אלו,של תוכניות  ובניהול מחזור החייםהעבודה, ובקרת תוכניות 

  .במפרט כמפורט

1.2. 17Bיישום המערכת המוצעתלצורך  משנה, קבלניסתייע ביובהר, כי הספק רשאי לה . 

1.3. 18B650-. כמות המשתמשים המוערכת הינה ככרשיון ארגוני המערכת תופעל באתרי מכבי השונים 

. למען הסר ספק, באם כמות המשתמשים להלן 6.3.1סעיף בבדרגות שונות עפ"י המפורט  משתמשים

  תהא גדולה מכך לא ישולם תשלום נוסף.

1.4. 19B צרכיםללמידת הכיסוי מפורטת התייחסות  הכוללותמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות 

על בסיס התמיכה כן למידת במסמך הדרישות המצורף, ו הפונקציונאליים כפי שמפורטים

 . א'נספח , הסטנדרטים הטכניים, הארגוניים והמקצועיים המפורטים בגוף המפרט

1.5. 20Bשל  1- ג'נספח  -ועל גבי המענה הטכני   ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר

 רז.המכמסמכי 

1.6. 21Bצוע הפרוייקט להערכת מכבי בי .ככל שיידרש ההתקשרות היא לתקופת הזמן של ביצוע הפרויקט

 . יימשך כשנה

למתן שירותי אחזקה, רכישת רישיונות, האופציה להאריך את תקופת ההסכם למכבי שמורה 

) בתנאים 2( בתנאים זהים) 1(בכל פעם,  שנתייםתקופות נוספות בנות  בשלושהרחבות ושינויים 

 .מיטיבים, בתיאום עם הזוכה

1.7. 22Bאו כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,       

פי שיקול -בלבד או את כולה, הכל על הימנה קבל חלקגרוע מתכולת ההצעה ולרשאית לתהא  מכבי 

 דעתה הבלעדי.

1.8. 23Bינה הצעות סופיות. לא יערך הליך של מו"מ.יהצעות המחיר תה 

 

2. 24Bהגדרות   

ה מההגדרות שלהלן, תגבר בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונ

 ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. המכרז – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. - "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". –"מכבי" 

25B למסמכי המכרז. ב'נספח  -כהגדרתן בהסכם  הגדרות נוספות 

3. 26Bמנהלה 

3.1. 27Bרכישת מסמכי המכרז 

28Bבתמורה לתשלום ,30.12.12 ליוםעד  23.12.12מיום , ין להשתתף במכרז זכאי לרכושהמעונ 

שלא יוחזר), את מסמכי המכרז ( ש"ח 3,000 שללפקודת מכבי שירותי בריאות,  באמצעות המחאה
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ענת מנדל, רכזת , אצל הגב' 14אביב, קומה -, תל27במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

-10:00ה' בין השעות -בימים א' די מכבי, יו כל מי שימונה במקומה לצורך זה על , אועדת המכרזים

14:00 .  

3.2. 29B בירורים ופניות 

3.2.1. 99B.מכבי  נציגת ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז

 ועדת המכרזים. רכזת, ענת מנדלאליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' 

3.2.2. 100B נספח ח'באמצעות קובץ וורד במבנה דוגמת וזאת   6.1.2013 תעשנה עד ליוםהפניות 

על המציע מוטלת האחריות . mac.org.ilndel_anma@ :דואר אלקטרוניבאמצעות המצ"ב, 

 .03 -5143643: לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון

3.2.3. 101Bענינה.יתלא  3.2.2קבוע בסעיף פניות שתגענה לאחר המועד ה 

3.2.4. 102B תשלחנה התשובות כתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את

 ,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.ממכבי

3.2.5. 103Bדואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על  

 .20.1.2013 עד ליום

3.3. 30B ההצעותאופן ומועד הגשת 

3.3.1. 104Bבמעטפה  באמצעות הדואר!)  באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא יש להגיש ההצעה את

 רכזת -ענת מנדל ידי גב' ל ,130 /2010מספר פומבי רגיל מכרז "  סגורה, עליה ירשם אך ורק

  .14, תל אביב, קומה 27ומה במכבי, ברח' המרד ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מק

105Bהוא  ההצעותלהגשת המועד האחרון . 10:00-14:00ה', בין השעות -גשנה בימים א'ההצעות תו

 !לא תתקבלנה. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 12:00בשעה  ,28.1.13-ב', ה יום

3.3.2. 106B חתימתה, והיא תוגש , לאחר "גכנספח "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב

המסמכים שיש  כלצעה הוא חלק מהם, וביחד עם מסמכי המכרז אשר טופס הה כלביחד עם 

 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד. 5לצרף להצעה, כמפורט בפרק 

3.3.3. 107Bתמקוריהבכריכתם מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל 

כל מסמכי המכרז נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את ש

 ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

3.3.4. 108B המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה

 ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.רכזת ע"י 

3.3.5. 109Bהצעות לתקופה השל  ם רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשהועדת המכרזי  

 נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

3.3.6. 110Bהתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע

קשר עם מכבי שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להת

האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע  בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל

 מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 

mailto:mandel_an@mac.org.il
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4. 111B תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 

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

4.1.1 32B.תאגיד רשום כחוק בישראל 

4.1.2 33Bאישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה  המציע ידרש להציגהמציע אינו יצרן המערכת, במידה ו

 בארץ.

4.1.3 34B.מנהל ספרים כדין 

4.1.4 35Bלפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם ) 2010-2011( ים האחרונותתיבשנ הכנסותיו

  .לפחות לשנה ₪מיליון    5 משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

4.1.5 36Bוהפרויקטים  ותניהול מחזור חיי הדרישלטובת , המוצעת ביישום המערכתח בעל נסיון מוכ הינו

כולל ניהול סטטוס עדכני, תקציב, תהליך האישור, לוחות הזמנים וניהול כלל המידע לכל 

 ניםארגו 3-ב) 2007-2012(השנים האחרונות, בחמש  דרישה ופרויקט בבסיס נתונים אחד

  .משתמשים 50ובמערכת קיימים לפחות  לפחות עובדים 300מועסקים  בישראל, בהם לפחות

4.1.6 37B 100,000ימציא ערבות על סך .₪ 

4.1.7 38B.רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך 

4.2 39B יעמוד  שלא עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע

 הצעתו תפסל.  –התנאיםמ אחדב

4.3 40Bלאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת ,

אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי 

תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר, 

 בע במכרז זה להגשת ההצעות.     כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנק

 

5 1Bהתחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה 

5.1 41B (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך

מכבי לבקש מהמציעים  לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

ובמקרה זה  כל אחת, (ששים) יום 60של עד  תונוספ ות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

  רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול   יהיה כל מציע

 הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב .

5.2 42B הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע

ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרוני ,ת ועדת המכרזיםרכז, ענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

5.3 43Bעל ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב 

5.4 44B לעיל,  5.3הדרך הקבועה בסעיף  לעיל או על פי 5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

6 2B ומסגרת ההתקשרותבחירת הזוכה במכרז  

6.1 45Bפי שיקול -הכל על ,כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיאמ

 דעתה הבלעדי.
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6.2 46Bמפורטים ה ביםרכיאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול ה

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה  , להלן

  .למכבי את מירב היתרונות

 60%מחיר   6.3

6.3.1 48Bהמרכיבים הבאיםסכימת תבסס על חישוב ציון המחיר י: 

49Bעלות רשיון ארגוני -  

50Bתמשיםמש 650 -כ לפי סדר גודל של  מצ"ב פרוט תמהיל הרשיונות הדרושים: 

• 51Bםמשתמשי 5 - אדמיניסטרטוררישיונות  כמות 

• 52Bמשתמשים 35 –רשיונות מנהל תכנון  כמות 

• 53Bמשתמשים   210 - מנהל סניף / מחלקהרישיונות  כמות 

• 54Bמשתמשים 50  - מנהל צוות / מדוררישיונות  כמות 

• 55Bמשתמשים 50 –רשיונות מנהל פרויקט  כמות 

• 56Bמשתמשים 300 –רשיונות הרשאה סטנדרטית  כמות   

57Bשעות עבודה -  

• 58Bת מנהל פרויקט  ועלות שע 

• 59Bת מיישםועלות שע 

• 60Bת מפתחועלות שע 

• 61Bת בודקועלות שע 

• 62Bמטמיע/ מדריך ת ועלות שע     

63Bשנים 3ולמשך  אחריותה שנת תום תקופתמ( אחזקה(  

6.4 64B מצ"ב טופס אמות המידה נספח ז' 40%איכות. 

6.4.1 65B קטגוריות 

6.4.1.1 66B איכות המערכת 

 מציון האיכות המשוקלל.  70%מהווה 

 בציון האיכות לקטגוריה זאת. 7הספק נדרש לקבל מינימום של 

6.4.1.2 67B איכות הספק המיישם 

 מציון האיכות המשוקלל.  30%מהווה 

 בציון האיכות לקטגוריה זאת. 7הספק נדרש לקבל מינמום של 

6.4.2 68B ציון למדד בקטגוריה 

69B0ציון סופי למדד יהיה  7 -בור כל מדד בקטגוריה באם הציון שקבל הספק נמוך מע. 

 מענה טכני 1-1מפורט בנספח א 1-6ופן מתן הציון בקטגורית איכות המערכת מדדים א

 מבנה הנספח הטכני. – 3סעיף  
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7 3Bהמציע, את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן  

4B ,יטין של היצרן ונסיון מונמומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות מך הנתונים שצרף להצעהס על בארץ,

לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן עפ"י  וכן על סמך בדיקת המלצות קודמות עם המציע 

אם ימונה, כאמור  ה מטעמה,כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונ

 להלן. 7.6ף בסעי

7.1 70B למכבי שרותי בריאות שמורה הזכות לזמן את כלל הספקים המתמודדים במכרז או חלקם

 להצגת המענה המוצע כפתרון על ידם.

7.2 71Bיחושבו גם סך הדרישות שיקבלו מענה בכל סעיף מאמות הציון המשוקלל  במסגרת יודגש כי

 אמות המידה במכרז.המידה כמפורט בנספח המענה הטכני ובנספח 

7.3 72B רכיביםב איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון 

לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר דהכלולים בסעיפי האיכות 

נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי 

 קול דעתה הבלעדי. שי

7.4 73B באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן, מכבי תהא

הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד  מכרזלרשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו 

לזכייה שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי 

 .10%-ביותר מ

לצורכי סעיף זה המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או 

 להוסיף לאחד הסעיפים הייחסות מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

7.5 74Bרשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי  ועדת המכרזים תהא

המציע  תה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על  מנת לבחון את שיקול דע

 והצעתו במסגרת שיקוליה.

7.6 75B.שימונה   הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים

יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או 

מוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש לשירות ה

 ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

7.7 76B מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי 

 מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

7.8 77B המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה ועדת 

    הפועל,  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל 

 חודשים מיום תחילתו. 3 שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך מכל סיבה 

7.9 78B למועד האחרון להגשת ההצעות מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד

 למכרז.

 

8 5Bהתחייבויות המציע הזוכה במכרז 

8.1 79B (שבעה) ימים  7למסמכי המכרז, בתוך  כנספח "ב"הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

8.2 80B הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, טיוטא של אישור עריכת

 וחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.ביט
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8.3 81Bהמכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם. מסמכי 

8.4 82Bביצוע לערבות בנקאית אוטונומית  מכביבמעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה ל

 המצ"ב.נוסח התחייבויותיו עפ"י ה

 

9 6Bהגשה ערבות 

9.1 83Bאלף  מאה₪ ( 100,000 ב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלהצעה יש לצרף כתל

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -), עלשקלים חדשים

. ימים ממועד הדרישה(עשרה)  10, אשר תשולם בתוך )"הערבות"באופן מהותי (להלן: 

 . מכבי שירותי בריאותיא תהא על שם הוצאה לבקשת המציע וה כי ,הערבות תציין במפורש

9.2 84Bות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב

לעיל, ותהיה  5 סעיף פי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת (ששים) יום 60

 זו. נוספתבתוקף לתקופה 

9.3 85Bשל הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ע בכלליות האמור לעיל, ועדתמבלי לפגו 

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות  ה,חלק אוה כול, מציע

 מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים תיו, אםטענו את להשמיע הזדמנות למציע שנתנה

9.3.1 112Bכפיים; ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא 

9.3.2 113Bמדויק; בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא 

9.3.3 114Bלהגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא 
 במכרז; ההצעות

9.3.4 115Bשהן במכרז ההוראות הקבועות פיל פעל לא במכרז, הוא כזוכה שנבחר לאחר 
 הזוכה. ההתקשרות של מכבי עם ליצירת מוקדם תנאי

9.4 86B תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור. 

 

10 7Bביטול המכרז 

10.1 87Bמציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי

והכל כמפורט   ,הזוכה/ים הסכם לאספקת ידי מכבי והמציע/ים-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 ).נספח "ב"בהסכם ההתקשרות (

10.2 88B מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז. -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

10.3 89Bכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.לאלקטרוני  הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר 

10.4 90B רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי

 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
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11 8Bעיון במסמכי המכרז 

לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון של ,  1993(ו) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 21בהתאם להוראות תקנה 

לשעה. יודגש  ₪ 400ייעשה תמורת תשלום בסך של  משתתף במכרז במסמכי המכרז כמפורט בתקנה האמורה, 

 ., לרבות צילומי מסמכיםכי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך

 

12 9Bבעלות על מסמכי המכרז 

. אין לעשות בלבדלמציעים לצורך הגשת ההצעות מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר 

במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז 

 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

13 10Bמכות שיפוטס 

ים למכרז זה תהא אך בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשור הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 א'נספח 

 

 מפרט

 

  רקע .1

קביעת המשכו בהינו תהליך שתחילתו בקביעת מטרות אסטרטגיות, ארגוניות תהליך הכנת תוכניות עבודה 

 בקרה. עריכת ו התוכניות ישום אבים,פרויקטים ומשאישור הנחיות לתכנון, הכנת תוכניות עבודה, 

 

 

 על בסיס הנחיות לתכנון וזאת במטרה לרכז מאמץ "top down"תוכניות העבודה נבנות בתהליך של 

התהליך מאפשר גם יוזמה והתאמה של  התוכניות המחוזיות לצרכים מקומיים  .המטרות הארגוניות םליישו

)("bottom-up".  

גיבוש מטרות, פרויקטים  הדבר: משמעות .לשנתיים אחת מתבצעבמכבי תוכניות העבודה תהליך בניית 

יחד עם זאת, בתקופת התכנון השנייה ניתנת האופציה לעדכן ולהוסיף פרויקטים  והקצאת משאבים לשנתיים.

 שהינו פונקציה  של התכנון שנעשה בראשית התקופה. על פי צורךומשאבים. מדובר במהלך 

 כתיבת ת"ע
השגת האסטרטגיה ומטרות הארגון תוך שימוש בפורמט אחיד,  ביצוע לצורך  נקבעותתוכניות העבודה 

 (מנהלי משאבים/תשומות). הגורמים השוניםבין וסגירת מעגל  המטה והמחוזותאינטגרציה בין 

 הכנת תוכניות העבודה

ת על ומבוסס ת העבודהותוכני. למטרות שנקבעו תוך קישורןתוכנית עבודה  להכין תנדרש יחידה ארגוניתכל 

משימות פעילויות,  כוללתהתוכנית קודמת. התקופה בשנכתבו עמידה בתוכניות ה תבחינ ניתוח הסביבה תוך

 למנהל להשיג את יעדי התכנון של הארגון, המחוז והיעדים האישיים.יעים יהמסומשאבים 

 תעדוף 

נכתבו בתחומו. תעדוף זה ים שלפי סדר חשיבות את הפרויקטלדרג  התחום מנהלנדרש עם סיום הכנת התוכנית 

מקל על מנהל התכנון בבואו לתעדף את הפרויקטים של כלל האגף/המחוז. בתום תהליך התעדוף  התחומי, נדרש 
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בנוסף, מנהל התכנון נדרש לתעדף את כלל  מחוז.\אגףהאת הפרויקטים של  לדרג מחוז ה\התכנון של האגף  הלמנ

 מידת הקריטיות של כל משאב לגבי ביצוע והיתכנות הפרויקט. הבקשות למשאבים של האגף/המחוז ולסמן את
 אישור משאבים

 מערכת. ב שהוקמה כל בקשהשלילית) ל(חיובית או  נדרשים לתת תשובה ביםהמשא ימנהל
נדרש להתייחס לדירוג הפרויקט והמשאבים שניתנו ע"י  ,משאביםבקשות למנהל המשאב בבואו לאשר/לדחות 

 למערכת עד לתאריך שנקבע. הל המשאב (אישור/דחייה) מוקלדותמנהל התכנון. החלטות מנ
 אישור פרויקטים

בתום תהליך אישור המשאבים מתבצע תהליך אישור הפרויקטים המבוסס הן על התעדוף האגפי/מחוזי והן על 

למערכת עד  לגבי אישור/דחיית הפרויקטים מוקלדות ת היקף המשאבים שאושרו (משאב קריטי כן/לא).החלטו

 אריך שנקבע. לת
 בקרה

 שלבים, כדלקמן:  ומבוצעת בשניפעמיים בשנה  נערכתבקרה על ביצוע תוכניות לעבודה 

 בקרת מנהל פרויקט  -שלב א' 

 .בקרת מנהל מקצועי ארצי/מחוזי ובקרת מנהל תכנון -שלב ב' 

 
 

 הגדרות .2
פעילויות הפרויקטים והתשומה המשמשת להוצאה לפועל של פעילויות במסגרת  :(תשומה) משאב .2.1

 פיתוחאו משימת  . למשל : הדרכההשוטפות

מנהל המשאב מאשר/דוחה ותפעולה.  תיקצובה ,תשומהעל ניהול האחראי   ) :מנהל תשומה( מנהל משאב .2.2

 אליו לאישור באמצעות מערכת ת"ע. המוגשותמשאבים בקשות ל

ראי על תכנון תוכניות אח . מנהל התכנוןגורם מקשר בין הנהלת המחוז אל מול מטה מכבי מנהל תכנון : .2.3

 העבודה השנתיות, ועל תעדוף ואישור המשאבים ברמת היחידה הארגונית אותה הוא מייצג

מטרות ארגוניות, אבני הבניין של התהליכים, כמפורט בתרשימי התהליך המצורפים :  מרכיב בתהליך : .2.4

 הנחיות, פרויקטים, שוטף

(תת מרכיב  , מדד הצלחה(תת מרכיב של פרויקט) במשא -אבני הבניין של מרכיבי התהליך :מרכיב  –תת  .2.5

 או פעילות בפרויקט של הנחיה ושל פרויקט) 

  כלל השדות המתארים את מרכיבי ותת מרכיבי התהליך :מאפיינים .2.6

 מטרות .2.7
את הנושאים  המגדיר אחראי ממונה לכל מטרה . הארגון יתאסטרטגינגזרות מתוך  ניותמטרות הארגוה 

אחראי על ישומה. הוא הגוף אשר מקליד את המטרה למערכת תוכניות העבודה. רציונאל שמאחוריה, ווה

 מטרות יכולות להיות מוגדרות במספר רמות :

 מטרה שהוגדרה ברמת מטה מכבי כמטרה מרכזית המחייבת את כל היחידות :מטרה ארגונית .2.7.1

 .הארגונית במכבי

 ל היחידות המחוזיות.מטרה שהוגדרה במחוז כמטרה מרכזית המחייבת את כ :מטרה מחוזית .2.7.2

תבנה ע"י מנהל מקצועי תחומי ארצי ותיועד לממונה התחומי המחוזי.  :מטרה תחומית ארצית .2.7.3

 של התחום. המטרה התחומית הארצית תיגזר ממטרה ארגונית או מצורך בפיתוח מקצועי
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 ,הסניף להנהלתתבנה ע"י המנהל המקצועי התחומי המחוזי ותיועד  :מטרה תחומית מחוזית .2.7.4

המטרה התחומית המחוזית תיגזר ממטרה תחומית  ירה לגורם המקצועי התחומי בסניף.עבתש

 ארצית המופיעה בהנחיות לתכנון של המטה,  או מצורך בפתוח מקצועי מחוזי של התחום.

ה כל אחד מהמנהלים במטה, במחוז או בסניף רשאי להציב לעצמו מטר :מטרה אישית/יחידתית  .2.7.5

 רך מקצועי בתחומו.(ויעד) אישיים העונים על צו

 הנחיות .2.8
 .ע"י הגורמים המקצועיים הארציים בשיתוף הגורמים המקצועיים של המחוזות נקבעותהנחיות לתכנון  

במערכת להכנת תוכניות עבודה .ההנחיות לתכנון הינן אוסף של יעדים  מוכנות ומפורסמותההנחיות 

 פיםתעדמו יםאשרמ פים והחטיבותגאההקשורות למטרות הארגוניות ולצורכי התחום.  עיסוק לתחום 

 הנחיות לתכנון לסניפים בצורה דומהבונים המחוזות , למחוזות הםאת ההנחיות של

יעדים ומכילות  מטרותל מקושרותהנחיות להכנת תוכניות עבודה  :מחוז -הנחיות לתכנון מטה .2.8.1

 תחומיים אשר נקבעות ע"י המנהל התחומי המקצועי במטה ונועדו להנחות את הגורמים

 בבואם לבנות את תוכנית העבודה השנתית. המקצועיים במחוז

יעדים ומכילות  מטרותל מקושרותהנחיות להכנת תוכניות עבודה  :סניף -הנחיות לתכנון מחוז .2.8.2

מחוזיים אשר נקבעות ע"י המנהל התחומי המקצועי במחוז ונועדו להנחות את מנהל  -תחומיים

 לבנות את תוכנית העבודה השנתית. הגורמים המקצועיים בסניף בבואם הסניף ואת

 במסגרת תוכנית עבודה מוגדרים . מוגדרהיעד התכנית הבאה לפרט את אופן השגת   :תוכנית עבודה  .2.9

 ומשאבים נדרשים. פעילויות מדדים, עדיפות, אחראי, שותפים, 

  מונח כמותי ומדיד המבטא את השגת המטרה. :יעד  .2.10

     

 ממשקים למערכות היקפיות .3

 

 

משתמשי המערכת לניהול תוכניות עבודה  הינם עובדי מכבי במחוזות ובמטה. הפנייה למערכת על ידי המשתמשים 

 ). הפתרון שיסופק, צריך להתבסס על צורך זה. Citrixתעשה בצורה ישירה , או באמצעות טרמינל (

 קבל ולמסור מידעים מסוגים שונים, למשל : בנוסף, למערכת יהיו ממשקים למערכות היקפיות במטרה ל
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) ERP SAP (: קבלת מידע אודות משאבים , הזמנות רכש ואספקות 

roject ServerP  : יתכן צורך בממשק את הפונקציונאליות לניהול תוכניות העבודהבמידה והכלי שייבחר אינו מכיל ,

 PSל 

ctive Directory A  :מידע אודות משתמשים 

 דיווחי נוכחות ארגוניתמערכת  :לביא

CHARM\TFS\ : מערכות לניהול מחזור חיי פיתוח , תצורה, ובדיקותכלי בדיקות 

CRM )CRM-MS(: קבלת מידע מהמערכת לניהול קבוצות 

 

כלל המידעים והממשקים הנדרשים יזוהו ויאופינו על ידי הספק הנבחר במטרה לתמוך בדרישות הפונקציונאליות 

 כות לעי"ל הינו להמחשה בלבד.פירוט המערהמפורטות. 
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  2 -נספח א'

 
 לוחות הזמנים 

 
 הפרויקט יתבצע בשלבים. השלב הראשון יהיו פעילויות אשר יאפשרו:

תוכנית עבודה שנתית לפרויקטים, כולל הגדרת תקציבים, התהליכים הקשורים בהכנת ת"ע בניית  .א

 והגדרת עדיפויות

  דרישות ופרויקטים באגף מערכות מידע גרסאות,כולל ניהול מחזור החיים של  ניהול .ב

תהליכים אלו ירוצו במקביל ללא קשר מחייב בינהם. יעד לסיום שלב זה הנו חמישה חודשים, עפ"י 

 אבני הדרך הבאות:

 ITניהול גרסא ב  ת"ע שנתית אבן דרך

 שבועיים שלושה שבועות התארגנות ולימוד התהליכים בארגון

עם איפיון מפורט של צורת העבודה 
המערכת, בסיס הנתונים והתהליכים, 

כולל הצגת האיפיון לצוות היגוי מטעם 
 מכבי

 ארבעה שבועות חמישה שבועות

איפיון מפורט של דוחות וגרפים (כולל 

 הצגת האפיון לצוות היגוי)

 חמישה שבועות שבעה שבועות

 ששה שבועות שמונה שבועות אפיון כולל וסגירת מסמך האיפיון

 שמונה שבועות ועותשב 14 פיתוח 

 תשעה שבועות שבועות 17 סיום בדיקות ותיקון באגים

 שבועות 10 שבועות 19 הדרכות, הסבות והקמת בסיס נתונים

 שבועות 11 שבועות 21 פיילוט

 שבועות 14 שבועות 24 התחלת עבודה בהיקף מלא

 
ספות שיוגדרו ע"י מכבי שרותי שיכלול את ביצוע ובקרת תוכנית העבודה השנתית ותכולות נושאר היישום 

 .2013אשר תסתיים בסוף שנת  יבוצע בשלב ב' אליו תוגדר תוכנית מפורטתבריאות 
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 ב'נספח                    
 

 ה ס כ ם
 2013אביב ביום ____  בחודש _________  -שנערך ונחתם בתל  

 

 ב י ן

 בריאות-מכבי שירותי                       
 227/99אגודה עותמנית מס' 

 היכל הסיטי –, ת"א 27מרח' המרד                        

                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" –אשר תקרא להלן          
 

                  
 , מצד אחד        

 

 ל ב י ן                                        
___________________________________ 

____________________________________ 

 
 

 כתובת                                                                             
 

 ____________ח.פ._____________
____________________________         

 

 ,"הזוכה" –אשר יקרא להלן                        
 , מצד שני                                                                                                                      

 

 

 
 -(להלן  מערכת לניהול תוכניות עבודהאספקת ל, 130/2012 ושמספרפומבי רגיל ומכבי פרסמה מכרז   הואיל

להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי   כנספח "א"), אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  "המכרז"
 ;נפרד מהסכם זה

 

  מכרזל "ג'כנספח "), אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" –והזוכה הגיש הצעה למכרז (להלן  והואיל
 ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 
 ;חליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרזוועדת המכרזים במכבי ה והואיל

 
 ובכל נספחיו; והזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה והואיל

 
 
 
 
 
 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
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 המבוא והנספחים .1

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

 
 פרשנות .2

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

 הגדרות .3

 –בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר 
 

 נספחיו.סכם זה, על ה   - "ההסכם"
 

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

מערכת לניהול תוכניות עבודה, כלים תומכים, הטמעתה  אספקה של – "השירות/השירותים"
, הכל כמוגדר במכבי, הדרכת וליווי המשתמשים, ייעוץ כללי ותחזוקתה

 בהסכם זה על נספחיו.במכרז ולפי המפורט במפרט ו
 
 

 מערכת לניהול תוכניות עבודה כהגדרתה במפרט               - כת ""מער
 

 

11B"רצון באתרי מכבי, לשביעות  המערכתהמועד בו תוכח הפעלתה התקינה של   - "מועד מסירה

אן פיילוט לשביעות  POCולאחר הצלחת , ע"פ המפרט שהוגדר, מכבי

  רצון מכבי.

12BPOC )(proof of concept  על בסיס למתן מענה בהתאם להתחייבות הספק והוכחת יכולות המערכת

 ההגדרות במפרט

  אנשי קשר .4
 

 להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה._________מכבי ממנה בזה את  4.1
הזוכה מתחייב למנות מנהל פרויקט אשר יוביל את הפעילות מצידו ולמול מכבי. מינוי מנהל  4.2

. הזוכה יידרש להחליפו, מכבי ילא יאושר ע"רויקט אשר הפרויקט יהיה באישור מכבי. מנהל  פ
 מנהל הפרויקט מטעם הזוכה, יהא כתובתה של מכבי בכל נושאי הפרויקט למול הזוכה. 

, ולהובלת בכל הקשור לביצוע הסכם זה והזוכה ממנה בזה את ____________ להיות נציג 4.3
 הפעילות מטעמו .
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 התקשרותתקופת ה .5
 

91B5.1  קופת הזמן של ביצוע הפרויקט ככל שיידרש. להערכת מכבי ביצוע הפרוייקטההתקשרות היא לת 

 יימשך כשנה.               

 למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם למתן שירותי אחזקה, רכישת רישיונות,        5.2

 ) בתנאים2תנאים זהים () ב1הרחבות ושינויים בשלוש תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, (             

 מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.             

 
 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .6
 

 של חברת _________הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה  -במידה והזוכה אינו היצרן  6.1
  התקשרות.), וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ה"היצרן" –(להלן 

 
 את המערכתמטעם היצרן / רשאי לשווק בישראל הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל 6.2

 לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו. ,תמיכה מקצועיתתחזוקה ושירותי  ספקומסוגל ל
 

מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים והידע לשם התקנת המערכת, הטמעתה לשם  זוכהה 6.3
ולשם הדרכת הפעלתה, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל תחזוקתה השוטפת 

 האישורים וההיתרים, הנדרשים על פי כל דין, לאספקת המערכת.
 

הזוכה מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג  -במידה והזוכה אינו היצרן  6.4
וודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשי

רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו 
 תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

 

פרטיו  .)POC  )Proof Of Concept הזוכה קייםולפי שיקול דעתה, י בהתאם לדרישת מכבי 6.5
 ידה.-פי דרישות שיוגדרו על-עלייעשו למול מכבי שירותי בריאות ו POCותכולותיו של ה 

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

 
 

 ת אספקת המערכ .7
 

ובמענה הטכני הקריטריונים המצוינים במפרט לפי המערכת מתחייב לספק למכבי את  ספקה 7.1
 התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו., ל הדרישותולעמוד בכ

ידי נציג -על באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת תבוצע יםרותיהשהמערכת והזמנת  7.2
 . מורשה מטעם מכבי

 . למכרז 2-א'בנספח הזוכה יתחייב לעמידה בלוחות הזמנים כפי שמפורט  7.3
יף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סע 7.4

 ההסכם.
 

 POCביצוע  .8
 

על בסיס  POCלקיים הזוכה יתבקש , במהלך הפרויקט POCפי דרישת מכבי ובמידה ויוחלט לבצע -על

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי. POCלוחות הזמנים ותכולת ה ת מכבי. והגדר
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 אי, כמוה כPOC כפי שפורטו במענה למכרז. אי הצלחת זוכהיות היהווה הוכחה להתחייבו POCביצוע ה 

 . ומכבי תהא רשאית לסיים ההתקשרות עימו בהתחייבויותיו זוכהעמידת ה

 

 
 ותמיכה מקצועית הדרכה .9

 
הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכת בניהול המערכת, תקשורת, טיפול  9.1

 יסמאות וכו'.התקלות קטנות, הוספת משתמשים וס
 

 פי הצורך ולפי דרישת מכבי, יערוך הזוכה הדרכות להכשרת עובדים נוספים של המערכת.-על 9.2
 

הזוכה יספק את המערכת עם תיעוד מסודר בעברית, כולל חוברות הפעלה למשתמשים בעברית,   9.3
 לכלל מרכיבי המערכת בגרסה האחרונה.   

 
ת, בתחזוקתה ובשיטות העבודה, לפי הצורך או הזוכה יתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכ  9.4

 לפי פניה של מכבי. 
 

 , עלונים) וכלל תוכניות ההדרכה להכין את מערכי ההדרכה, חומרי ההדרכה (מצגות הזוכהבאחריות  9.5
 ולהעמידם לאישור מכבי שירותי בריאות. ,מראש

 
רכת, לפרק זמן הזוכה ילווה את משתמשי מכבי לאחר סיום ההדרכות וכחלק משלב הטמעת המע 9.6

 המפרט את לוחות הזמנים של הפרויקט.למכרז,  2-א' בנספחנדרש , כפי שמוגדר 
, מענה על שאלות המשתמשים בהקשר של בתקלות ליווי המשתמשים יכלול הדרכה בשטח, תמיכה

שימוש במערכת וריכוז ופתרון תקלות. מועדי תחילת וסיום הליווי כפופים לצרכים ולהחלטת מכבי 
לפי שיקול דעתה של מכבי. באחריות  שויים להיות שונים מהמפורט בנספח,בריאות, ועשירותי 

על ידי מכבי ועל בסיס עצה  ויקבעוגודלו הספק להעמיד לצורך כך צוות ליווי ייעודי, אשר הרכבו 
 משותפת עם הספק שייבחר.

 
 מערכות קה לוחזתשירות  .10

 
ממועד  שנהקה למערכת למשך תקופה של הזוכה מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזו .10.1

). מוסכם כי התמורה בגין שירות התחזוקה "תקופת האחריות" –ההפעלה של המערכת (להלן 
כי לעניין תחזוקה, נכללים גם  ,יובהרלמען הסר ספק  בתקופת האחריות כלולה במחיר המערכת.

 .בשלב היישום תגלותיקוני באגים שלא נמצאו בשלב הבדיקות ונ
 

ובכלל זה תקופת האחריות שמורה למכבי הזכות לרכוש מהזוכה שירותי תחזוקה שנתית.  בתום .10.2
"תקופת כמפורט להלן (להלן:  SLAתיקוני תקלות, שדרוגים, עדכוני גרסאות ותמיכה בתנאי 

 .)התחזוקה בתשלום"
 

למכבי הזכות לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום בהתאם להצעת הספק, כל עוד המערכת פועלת  .10.3
י. היה ומכבי תהא מעוניינת להפסיק או להקפיא את שרותי התחזוקה, היא תעשה זאת במכב

יום מראש. למען הסר ספק באם מכבי תבחר לעשות כן, תעמוד לה הזכות להמשיך  30בהודעה של 
ולרכוש שירותי תחזוקה גם אם לא עשתה זאת במשך תקופה והכל בהתאם להצעת הספק ומבלי 

 תקופה בה לא נרכש הסכם תחזוקה.שיהיה עליה לשלם בגין ה
 

למכבי שמורה הזכות שלא לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום מהזוכה. זכות זו אינה מבטלת את  .10.4
בעלותה של מכבי במערכת. למכבי שמורה הזכות לחדש את שירות התחזוקה ולקבל מהזוכה את כל 

 השדרוגים הנדרשים למערכת אם היו בתקופת הפסקת השירות. 
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הצדדים כי אם תפסיק מכבי את שירות התחזוקה, תהא מכבי רשאית להמשיך לפתח מוסכם בין  .10.5

 את המערכת בכוחות עצמה או בסיוע כל ספק שירותים אחר עימו תתקשר מכבי.
  

שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשרות טלפוני ו/או באמצעות תקשורת מחשבים ו/או באתר  .10.6
ול דעת מקצועי של הספק בשיתוף מכבי, ויכללו טיפול מכבי, בהתאם לאופי הפניה ותוך הפעלת שיק

תמיכה ופתרון תקלות, טיפול בבאגים, אספקה והתקנה של גרסאות ומהדורות חדשות של התוכנה, 
 ללא תשלום נוסף.

 
ובערבי  , למעט בחגים ושבתות17:00עד  08:00שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות  .10.7

"שעות העבודה"), הספק  יעמיד מוקד טלפוני  –(להלן  13:00עד  08:00ות בין השעוימי שישי חג 
 קריאות שרות משך שעות העבודה. מאויש לקבלת

 
 זמני התגובה לקריאות שירות הינו עד יום עבודה אחד.  .10.8

 
או תקלה חמורה הפוגעת במהות השירות, והכל  משביתת מערכתקריטית (תקלה במקרה של תקלה  .10.9

 ).24*6*4ימים בשבוע ( 6, שעות 4וך מענה לתיקון התקלה ת רשדנ כהגדרת מכבי), 

 
שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה כמיטב יכולתו כדי  .10.10

לתקן את התקלה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך, יספק פתרונות ביניים עד לתיקון התקלה 
 באופן סופי ומוחלט.

 
יק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת הספק מתחייב להחז .10.11

 פי הסכם זה.-, ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות הספק עלהמערכת במכבי

 
את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  לספקהספק מתחייב  .10.12

 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.
 

 ם המערכתישו .11
 מתחייב לבצע ישום של המערכת על בסיס ההגדרות במפרט.  זוכהה 11.1
ישום המערכת במכבי יכלול את ביצוע ההתאמות המערכתיות לתמיכה בצרכים המוגדרים במפרט,  11.2

 .לתפעול המערכתמידע נדרש  של טעינת נתונים ראשוניתוביצוע 
, ובכפוף לדרישות ולצרכים של זוכהישום המערכת ייעשה על בסיס שיקול דעתו המקצועי של ה 11.3

 מכבי.
כל הנ"ל בכפוף ללוחות הזמנים הנדרשים, ובכפוף לרצון הצדדים להעמיד לרשות מכבי מערכת  11.4

 מיטבית אשר תתמוך בצרכיה כפי שמפורטים במפרט.
 

 תשלוםההתמורה ותנאי  12
פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל 12.1

ידי מכבי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-היחידה שניתנה בפועל ושאושרה על
 )."התמורה"לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק (להלן: 

 :תנאי תשלום 12.2
יום)   66(שישים ושישה) יום (תום חודש +  66+ התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף  12.2.1

 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-ממועד הפעילות, על

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש  )חמישה עשר( 15-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  12.2.2
 לאחר מועד זה, אזי התשלום יידחה בהתאמה.
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ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  מובהר, כי התמורה הינה סופית 12.3
במתן/אספקת השירותים המקצועיים ו/או המוצרים, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת 

 מעבר לתמורה.
 :אבני דרך לתשלום 12.4

 התמורה תשולם עפ"י שעות עבודה, עם השלמת כל אבן דרך עבור העבודה שסופקה עד לאותו שלב.
נאי שהשקעת השעות תאושר ע"י הגורם המנהל את הפרויקט במכבי שרותי התמורה תשולם בת

 בריאות. 
בשלב התחלת העבודה באופן מלא (תחילת עבודה ע"י המשתמשים) תשולם גם עלות הרשיונות 

 בנוסף לעלות שעות העבודה.
 שלב א':אבני הדרך ב

 הזמנים   סיום שלב האפיון הכולל וסגירת מסמך האפיון כפי שמוגדר בנספח לוחות •
 )2(נספח א'          

 )2סיום בדיקות כפי שמוגדר בנספח לוחות הזמנים  (נספח א'  •
 )2התחלת עבודה בהיקף מלא כפי שמוגדר בנספח לוחות הזמנים  (נספח א'  •
 שלושה חודשים לאחר תחילת העבודה •

 אבני הדרך בשלב ב':

 סיום שלב האפיון  •
 סיום בדיקות  •
 התחלת עבודה בהיקף מלא •
 שה חודשים לאחר תחילת העבודהשלו •

 
 אשר תחולט על ידי מכבי באםאוטונומית יספק הספק ערבות בנקאית בכל שלב כנגד הסכומים 

 .הפרוייקט לא יסתיים לשביעות רצונה             
 

  .בתחילת הרבעוןקלנדרי אחת לרבעון ישולם לאחר סיום האחריות, תשלום בגין שרותי תחזוקה  12.5
כהגדרתם הנוספים לגופים ק את המערכת באותו המחיר ובאותם התנאים הזוכה מתחייב לספ 12.6

הסכם עפ"י תנאי  זוכהלהתקשר עם ה ןמעוני ההנוספים ו/או מי מהם יהי הגופים, במידה ומכרזב
 , וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם.זה

 
 

 אחריות 13
 

דן ו/או פגיעה ו/או הפסד, מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אוב 13.1
לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה 

כמפורט ומוגדר  ,מערכת לניהול תוכניות עבודה אספקתו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם 
 ). "השירותים"בהסכם זה (להלן: 

 
ת את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפו 13.2

לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו 
 באחריותו של הזוכה  ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 
כדי לצמצם או לגרוע הזוכה על ידי כמפורט להלן ים כי אין בעריכת הביטוח ,בהקשר זה מובהר 13.3

יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את , ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב
אחראי לו על פי  שהואבגין כל נזק מכבי ו/או מי מטעמה לפצות את לשפות ו/או  ומחובתהזוכה  

 הסכם זה ו/או על פי כל דין.
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 המכל סכום שיגיע ממנ להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,כות סכומים לנ תרשאי מכבי תהא 13.4
בכל מהזוכה  לגבותם  תרשאי תהאבצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן לזוכה 

 דרך אחרת.
 

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות  13.5
ייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה והתקנים המת

ואחר  1995 –נוסח משולב, תשנ"ה  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, 
יהיו בכל עת ובמשך כל  ,, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמניהשירותים

 .זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"לההתקשרות תקופת 
 

לפי ההסכם הזוכה רוע מכל התחייבות של אינן באות לג סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה 13.6
מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר ו/או על פי כל דין 

 בביטוחי הזוכה.המכוסה או שאינו מכוסה 
 

 ביטוח  14
 

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת הסכם  14.1
ו ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת זה א

ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת 
להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן "ביטוחי הספק" ו/או  1-ב'ביטוחים" המסומן כנספח 

זאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין "הביטוחים"), ו
ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת 

 ההתיישנות, אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות.
מירם לסכומים בדולר ארה"ב בתנאי מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן לה

 שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת החוזה.
הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם  14.2

עת, את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת ל
לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש 
בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.
יום לפני מועד  14 -מזמין, לא יאוחר מללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא ל 14.3

תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם 
לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי 

הינו תנאי מתלה ומקדמי  המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח
להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי 

 הסכם זה ו/או על פי כל דין.
בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  14.4

עריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה ב
לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שהספק אחראי לו על פי הסכם זה ו/או 

 על פי כל דין.
במועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין, אישור עריכת ביטוחים  14.5

וקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות לעיל בגין הארכת ת 14.1כאמור בסעיף 
 על פי ההסכם.

מובהר והיה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער 
 .הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח
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יל תחשב לע 14.5ו/או  14.3ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 14.6
הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את המזמין, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לספק לפי הסכם 

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

די הספק כאמור המזמין יהא רשאי,  אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על י 14.7
לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת 
להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי נספח זה. הספק מצהיר ומתחייב כי 

ו/או מי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמין 
מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, 
ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה 

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

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין, וכי  14.8
המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן, יתחייב המבטח 

הודעה בכתב בדואר רשום לידי המזמין  שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם  תימסר
 יום מראש. 30לפחות 

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן  14.9
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיו של המזמין 

 לקבלת שיפוי. 
ר לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מבלי לגרוע מן האמו . 14.10

המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו  והוא פוטר את המזמין ו/או 
מי מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק 

י ככל שערך ביטוח רכוש (לרבות נזק תוצאתי)  תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב מתחייב כ
כלפי המזמין ומי מטעמו (אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון) והספק מתחייב לפעול למיצוי 

 .זכויותיו על פי הפוליסות
השירותים נשוא חוזה הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  14.11

זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את 
הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת 

הספק  התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי
 לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית לא יהיו נחותים  14.12
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הרלוונטי במועד עריכת הביטוחיםמהנוסח הידוע כביט 

 
 רישיונות והיתרים 15

 
  מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או הזוכה  15.1

ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב 
לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 

 .תקשרותההבמשך כל תקופת 
 

, תוך / מערכת הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר 15.2
חודשים ממועד החתימה  3שבוע ממועד חתימת ההסכם, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

  פעלת השרות נשוא הסכם זה. , ובכל מקרה טרם העל ההסכם
 

 .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית
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 מועסקי הזוכה 16

 
הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או  15.1

שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו 
 עימם. הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו

 
הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  15.2

 החלים עליו.
 

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר  15.3
או בכל פעילות  למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות

 הקשורה למתן השירות. 
 

פי ההסכם, וכי כל זכות -כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על 15.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או -שניתנת על

אמצעי להבטחת ביצוע הוראות  מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא
ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי 
והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה 

התקשרות על פי ההסכם, מכל שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל 
 סיבה שהיא.

 
הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את  15.5

הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה 
 כלשהי.

 
וכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הז 15.6

כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי 
 שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 ההסכם.
 

 
 ת סודיותשמיר .16

 
דיעה בקשר עם יזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ה 16.1

או אגב ביצוע ההסכם או במהלך, ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף,  או 
 או לאחר סיומה. מתן השירות, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה 

 
לחוק העונשין,  118ע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף הזוכה מצהיר, כי ידו 16.2

 .1977 –התשל"ז 
 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .17
 

יפקיד הזוכה  בידי מכבי, ערבות בנקאית  כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, 17.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית 

שתוקפה החל ביום החתימה על   ____ (שקלים חדשים)בגובה של  ,)"ערבות הביצוע"(להלן: 
 .התקשרותיום לאחר תום תקופת ה 120ההסכם וכלה בתום  

 
או הסתיים מתן  ע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותמבלי לפגו 17.2

 –השירות מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם 
תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות לתקופה 

והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר מכבי לזוכה  קשרותשתיקבע. הסתיימה תקופת ההת
 את כתב הערבות הבנקאית.

 
בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את הערבות,  17.3

כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למו"מ משפטי 
 למתן הוכחה כלשהי. כלשהו, או

 
השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא הזוכה חייב  17.4

(שבעה)  7לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 
 ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.

 
 אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם. 17.5

 
 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 17.6

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

 ההסכם.
 

 כםהפרת הס .18
 

 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על 18.1
 

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי מטעמו  18.2
יסול עסקים באופן אחר, והליכים אלו לא בוטלו חשיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 

 יום. 30תוך 
 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  18.3
 

 לבטל את ההסכם לאלתר; או 18.3.1
 

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  18.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר  3ההתחייבות תוך 

 מכביייגרמו לנגרמו ו/או שהנזקים שהוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין 
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

 
הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  18.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  18.4

 ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה_______________מוסכמים בסך 
ם כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה מההפרה ו/או אי הקיו

 זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.
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הפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה לעיל ו/או  18.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  18.5

זוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות יסודית ומכבי דרשה מה
והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי 

לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת  ,מכבי
הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים  ידי מתן-קיומו, וזאת על-הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה ש"ח   _______________מוסכמים בסך
 אין באמור בפסקה זו מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.

 סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין. כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל
 

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול  18.6
להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע 

 מלטעון להיפוכו של דבר.
 

די מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד ביטול ההסכם על י 18.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

 
 הסבת ההסכםאיסור  .19

 
כויותיו על פי ההסכם או את זהזוכה איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את  19.1

 ,  אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.החובות הנובעות ממנו
 

ה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת כל מסיר 19.2
 וחסרת כל תוקף.

 
 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 19.3

 
פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל גוף -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 19.4

עניין" בו כהגדרתו של -וה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעלמשפטי המהו
 . 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -"בעל

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

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

 
 זכות קיזוז .20

 
, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי להיות ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, 

 מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי. ,חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת
 

ן, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, אי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבו
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום 

 המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.
 
 
 

 ויתור בכתב .21
 

 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  21.1
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ת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים הסכמ 21.2

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 21.3
 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 
 

 מכות שיפוטס .22
 

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 
 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .23
 

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.
שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה אלקטרוני למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר-ההודעות עלכל 

 שליחתן . שעות מעת 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 
 
 
 
 
 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 
 

           ________                                               _____________________________ 
 ה ז ו כ ה                                                                              מ כ ב י
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 1-נספח ב'
 

 תאריך:_____________ 

 לכבוד

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

 ")מכבי" (להלן ביחד ולחוד:

  ר עריכת ביטוחיםהנדון: אישו

")  בקשר הספק(להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם עם מתן שירותי _______________________ 

ת ביום וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימ") ההסכם" -" והשירותים(להלן בהתאמה: " ספקלבין ה

 ").תקופת הביטוח(להלן: "_______ 

 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין (נוסח  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
ף ו/או נזק נפשי לכל , בגין מוות ו/או נזק גו1980 -חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

לאירוע ₪  6,000,000  עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
קבע כי במקרה ויעובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או הלתקופת ₪  20,000,000ובסה"כ 

 .ספקמי מעובדי ה נושאים בחובות מעביד כלפי
 

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

לאירוע ובסה"כ  ₪    1,000,000 במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או הלתקופת 

מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
כוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח או רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרהמבוטח. 

 .בשליטת הספק
 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית  -ביטוח אחריות מקצועית .3
אשר ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, 

לאירוע  ₪   4,000,000 ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של
ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי הובסה"כ לתקופת 

ך בנפרד עבור כל אחד מיחידי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נער
 המבוטח. 

עיכוב  או איחוראבדן שימוש, הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים,  

 בביצוע השירותים (שהינם "מקרה ביטוח"), פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב. 

 .בגין אי יושר עובדים ספקאחריותו של ה כן יורחב הביטוח לכסות את

לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי  מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה

, אך הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה

ה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות . במקרלא לפני ____________ 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל  6תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

ין אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועני

 כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
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 כללי 

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .4
וכי אנו מוותרים  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5

 .מכביה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי על כל דריש

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .6
 מראש. יום 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבישניתנה ל

נחותים מהנוסח הידוע  לא יהיו(למעט בטוח אחריות מקצועית) , ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .7
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"כ

 

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

 

 

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 ____________________ על ידי

 )שם החותם ותפקידו(       
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית

 

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 הנדון: ערבות מס' ___________

 א.נ.

(להלן "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד כמפורט ₪  200,000לסילוק כל סכום עד לסך הננו ערבים בזה כלפיכם 

 להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

 זה.מכח מכרז  מערכת תוכניות עבודהאספקת "החייב") בקשר עם הסכם ל  –(להלן 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

קות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי , כולל מדד המחירים לצרכן הכולל יר

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.

"המדד החדש") כי המדד החדש עלה  –ם על פי ערבות זו (להלן אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלו

 לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

" המדד היסודי")  אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית  –היינו ____ נקודות (להלן 

 גדל")."סכום הערבות המו –המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן 

 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 

לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או 

 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:
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92B ג'נספח 
13Bלכבוד: מכבי שרותי בריאות 

 
 130/2012הנדון: טופס הצעה למכרז מס'  

 
       התאגיד המציע: 

 

1. 116Bכתב הצהרה והתחייבות המציע 

 נו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________מצהירים ומתחייבים כדלקמן:א
 

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

 
זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו בתנאים חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות  1.2

המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על ההסכם המצורף 
 כלשונו.

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

 
ם והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתוני 1.4

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

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5

ימים מהמועד האחרון שנקבע  90עברו לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שי
  במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם. –להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 
הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  1.6

 במכרז.
 

 , לא כולל מע"מ.בלבד₪  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7
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  להלן הצעתנו : .2
 

 יות בטבלהוחובה למלא את העל - רשיונות ותחזוקה טבלת עלויות

  .א

 

 

 

 ב.

 

 

 

משתמשים.  650-הינה כ. כמות המשתמשים המוערכת כרשיון ארגוני השונים מכבי באתריהמערכת תופעל   * 

  .הא גדולה מכך לא ישולם תשלום נוסףהמשתמשים תבאם כמות  ,למען הסר ספק

 חובה למלא את העליויות בטבלה - כ"א בפרויקט טבלת עלויות  ג.

 ללא מע"מ)(₪  שעת אדם עלות סוג עלות

  :מנהל פרויקט

  מיישם : 

  ח: מפת

  בודק: 

  מדריך/מטמיע:

 

 הצעת מחיר סוג עלות

 ללא מע"מ)(₪  

  * רשיון ארגוני

 אחוז עלות תחזוקה שנתית מתוך עלות הרשיון הארגוני 

 (א' לעיל) מעבר לתקופת האחריות 
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 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה

14B .נא וודא וסמן ביש לצרף להצעה את המסמכים הבאים-X  שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך 

 היות התאגיד מאוגד  אישור התאגדות, וכן אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר –במקרה שהמציע הינו תאגיד  [  ]
 בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד  ן ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם,כדי     
 .לכל דבר ועניין     

 אישור רו"ח על היקף פעילות כספית. [  ]       

 המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ. אישור יצרן -אם המציע אינו יצרן המערכת  [  ]

 118B[  ] ותשלום חובות מס),  דבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונותאישור ב 

 .1976 –תשל"ו        

 120B[   ] "מסמכי המכרז.ל' ונספח ד, תצהיר העשוי בפני עו 

121B[   ] למכרז ה'נספח  – ערבות בנקאית. 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. ]   [

122B[   ] המציע כשהוא מלא וחתום. טופס פרטי 

 

 
 השם המלא:__________________חתימה:_________________

 
 חותמת: _________________        תפקיד:__________________

 
 טלפון:__________________        כתובת:__________________

 
 :__________________דואר אלקטרוני תאגיד:__________________ 'מס
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93B ד'נספח  
 

15Bטופס פרטי המציע 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי (צורת התאגדות):
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 משנת: מערכתמייצג את יצרן ה

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
 

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
 
 
 
 
 
 
 
 כוח אדם .3
 
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע : 
 
 

תחזוקת המערכת המוצעת ג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, והעוסקים ב
 ותמיכה מקצועית:

 
______________________________               ______________________________ 

 
______________________________                 _____________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 
 

94Bהמערכת המוצעת מותקנת ופעילה לפחות שנה אצל לפחות לקוח אחד בישראל 

95B___________________ :שם הלקוח/ות 

 שנות פעילות המערכת אצל הלקוח: _________________

 

96Bן באספקת המערכת המוצעת, הטמעתה, תחזוקתה משך שנה לפחות אצל לספק ניסיו

 לפחות לקוח אחד בישראל.

97B____________________ :שם הלקוח/ות 

98B __________________ :שנות נסיון באספקה הטמעה ותחזוקת המערכת 
 
 

 מספר כולל של מערכות פעילות כנ"ל, שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרנות :
 
 
 
 
 
            מערכת האחרונות  בשנתייםהלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו ל 2.1

 לניהול תוכניות עבודה          
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 השירות שניתן:תיאור 
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 : ________________________  חתימת המציע :____________________  חותמת        
 

 ______________________ריך: תא
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 נספח ה'

 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 תל אביב

 
               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 

 
 

ערבים בזה אנו  ) _______________________,"המבקש"לבקשת _________________________ (להלן: 

, 130/2012מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס'  אשר תדרשו₪,  100,000של  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

 מערכת תכניות עבודה. לאספקת

 

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

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

 

 ועד בכלל. 28.5.2013 ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 
 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 
 
 

124Bזו אינה ניתנת להעברה. ערבות 

 
 
 
  _____________  ___________________ __________________________ 
  חתימה וחותמת שם מלא תאריך 
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 ו'נספח 

 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 

וכי  את האמת לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר ___________ת.ז. __________________________ הח"מ _ אני
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:אהיה 

 פומבי רגיל  ) למכרזהמציע___________________ (להלן: " המציעכחלק בלתי נפרד מהצעת תצהירי זה ניתן 
 .מערכת תכניות עבודה לאספקת, 130/ 2010

 

 .וזה בשמ ומוסמך ליתן תצהיר מציעמשמש בתפקיד _________________ בהנני  .1
 

הינו בעל נסיון מוכח ביישום המערכת המוצעת , לטובת ניהול מחזור חיי הדרישות והפרויקטים כולל ניהול  .2

סטטוס עדכני, תקציב, תהליך האישור, לוחות הזמנים וניהול כלל המידע לכל דרישה ופרויקט בבסיס 

עובדים  300בישראל, בהם מועסקים ארגונים לפחות  3-) ב2007-2012נתונים אחד בחמש השנים האחרונות, (

 משתמשים.  50לפחות ובמערכת קיימים לפחות 

 

  מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .3

 

        ______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 

 

____ במשרדי ברחוב ____________הופיע בפני עורך דין _ __________הנני מאשר בזה כי ביום 
מספר זהות  ידי תעודת עצמו על ההי_____ שז__________  _____________________, מר

 פוי לעונשים הקבועים בחוק ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צ ______________

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

 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                                                     
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 נספח ז'

 אמות מידה
 
 
 

תוך דגש על יכולת שינוי         ·1 מידת התמיכה בניהול תהליכים,   
12%התהליכים

7%תמיכה בניהול הפרויקט הבודד         ·2
16%תמיכה בניהול סביבה רב פרויקטלית         ·3
9%יכולת הצגה גרפית ומחוללי דוחות         ·4

5
ממשק מוכח ל SAP ויכולת התממשקות קלה למערכות     

(ARIS ,לביא ,SOLUTION MANAGER, TFS ,פרוג'קט) 10%אחרות
7%ממשק משתמש נוח         ·6

9%התרשמות כללית מהמערכת ומאיכות ההצעה         ·
4.970%

מידת הניסיון של הספק המיישם בהתקנה, הטמעה ותחזוקה של המערכת 
8%המוצעת

3%קיומו של מרכז תמיכה והדרכה ברשות הספק המיישם
5%הוכחת שימוש בכלים מתודולוגיים לניהול פרויקט על ידי הספק המיישם

2%התרשמות כללית ממנהל הפרויקט של הספק המיישם
12%התרשמות כללית על הספק המיישם

2.130%
100%ציון איכות משוקלל

איכות המערכת

סה"כ איכות המערכת

איכות הספק המיישם

סה"כ איכות הספק

טופס בחינת אמות מידה למכרז ___________, לאספקת מערכת לניהול תוכניות עבודה

שם הספק:__________ דגם:_______________

המחיר יהווה 60% בשקלול הציון הסופי והמדדים האיכותיים יהוו 40% בשקלול הציון הסופי על פי הפירוט כדלקמן:

ציון איכות מזערי פירוט מדדיםקטגוריה
לקטגוריה

משקל ב-
%

ציון לספק 
ציון סופימ 1 עד 10

מס' אמת המידה כפי 
שמופיע בדרישות 

המענה הטכני במכרז
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 ח' -נספח 

  
 טופס שאלות                 

 שאלה מס' סעיף מס"ד   
 מנהלה

  1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     

 שאלה מס' סעיף מס"ד   
 מפרט

  1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8      
9     

10     

 שאלה מס' סעיף מס"ד   
 מענה טכני

 1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8      
9     

10     
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 שאלה מס' סעיף מס"ד  

 הסכם
  1     

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8      
9     

10     

 שאלה מס' סעיף מס"ד   
 אישור עריכת ביטוחים

 1     
2     
3     
4     
5     

 שאלה מס' סעיף מס"ד   
 טופס הצעה

 1     
2     
3     
4      
5     

  
 שאלה מס' סעיף מס"ד  

 ערבות
  1     

2     
3     
4      
5     

 שאלה מס' סעיף מס"ד   
 תצהיר

  1     
2     
3     
4      
5     

    


	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי מערכת לתכנון וניהול תוכניות עבודה ופורטפוליו ארגוני. המערכת תתמוך בתהליכי תכנון, ניהול ובקרת תוכניות העבודה, ובניהול מחזור החיים של תוכניות אלו, משלב היזום ועד שלב המימוש, כמפורט במפרט. 
	1.2. יובהר, כי הספק רשאי להסתייע בקבלני משנה, לצורך יישום המערכת המוצעת. 
	1.3. המערכת תופעל באתרי מכבי השונים כרשיון ארגוני. כמות המשתמשים המוערכת הינה כ-650 משתמשים בדרגות שונות עפ"י המפורט בסעיף 6.3.1 להלן. למען הסר ספק, באם כמות המשתמשים תהא גדולה מכך לא ישולם תשלום נוסף. 
	1.4. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות התייחסות מפורטת למידת הכיסוי לצרכים הפונקציונאליים כפי שמפורטים במסמך הדרישות המצורף, וכן למידת התמיכה על בסיס הסטנדרטים הטכניים, הארגוניים והמקצועיים המפורטים בגוף המפרט, נספח א'. 
	1.5. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג'  ועל גבי המענה הטכני - נספח ג' -1 של מסמכי המכרז.
	1.6. ההתקשרות היא לתקופת הזמן של ביצוע הפרויקט ככל שיידרש. להערכת מכבי ביצוע הפרוייקט יימשך כשנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם למתן שירותי אחזקה, רכישת רישיונות, הרחבות ושינויים בשלוש תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, (1) בתנאים זהים (2) בתנאים מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.
	1.7. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.       מכבי  תהא רשאית לגרוע מתכולת ההצעה ולקבל חלק הימנה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	1.8. הצעות המחיר תהיינה הצעות סופיות. לא יערך הליך של מו"מ.
	2. הגדרות  בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
	הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  - נספח ב' למסמכי המכרז.
	3. מנהלה
	3.1. רכישת מסמכי המכרז
	המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, מיום 23.12.12 עד ליום 30.12.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 3,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.  
	3.2. בירורים ופניות 
	3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים.
	3.2.2. הפניות תעשנה עד ליום 6.1.2013  וזאת באמצעות קובץ וורד במבנה דוגמת נספח ח' המצ"ב, באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון: 5143643- 03.
	3.2.3. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.2.2 לא תיענינה.
	3.2.4. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
	3.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 20.1.2013.

	3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!)  במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק  "מכרז פומבי רגיל מספר 2010/ 130, לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14. 
	ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', ה-28.1.13, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.3.2. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח "ג", לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בפרק 5 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.3. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.3.4. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.5. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה   נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	3.3.6. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
	4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 

	4.1  רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	4.1.1 תאגיד רשום כחוק בישראל.
	4.1.2 במידה והמציע אינו יצרן המערכת, המציע ידרש להציג אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
	4.1.3 מנהל ספרים כדין.
	4.1.4 הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2010-2011) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 5  מיליון  ₪ לשנה לפחות. 
	4.1.5 הינו בעל נסיון מוכח ביישום המערכת המוצעת, לטובת ניהול מחזור חיי הדרישות והפרויקטים כולל ניהול סטטוס עדכני, תקציב, תהליך האישור, לוחות הזמנים וניהול כלל המידע לכל דרישה ופרויקט בבסיס נתונים אחד בחמש השנים האחרונות, (2007-2012) ב-3 ארגונים לפחות בישראל, בהם מועסקים 300 עובדים לפחות ובמערכת קיימים לפחות 50 משתמשים. 
	4.1.6 ימציא ערבות על סך 100,000 ₪.
	4.1.7 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
	4.2 עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל. 
	4.3 ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

	5 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	5.1 המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות  נוספות של עד 60 (ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע  רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול   הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב .
	5.2 הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	5.3 בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	5.4 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

	6 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 
	6.1 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	6.2 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות. 
	6.3  מחיר 60%
	6.3.1 חישוב ציון המחיר יתבסס על סכימת המרכיבים הבאים:
	עלות רשיון ארגוני - 
	מצ"ב פרוט תמהיל הרשיונות הדרושים  לפי סדר גודל של כ- 650 משתמשים:
	 כמות רישיונות אדמיניסטרטור - 5 משתמשים
	 כמות רשיונות מנהל תכנון – 35 משתמשים
	 כמות רישיונות מנהל סניף / מחלקה - 210 משתמשים  
	 כמות רישיונות מנהל צוות / מדור -  50 משתמשים
	 כמות רשיונות מנהל פרויקט – 50 משתמשים
	 כמות רשיונות הרשאה סטנדרטית – 300 משתמשים  
	שעות עבודה - 
	 עלות שעות מנהל פרויקט  
	 עלות שעות מיישם
	 עלות שעות מפתח
	 עלות שעות בודק
	 עלות שעות מדריך / מטמיע    
	אחזקה (מתום תקופת שנת האחריות ולמשך 3 שנים) 
	6.4 איכות 40% מצ"ב טופס אמות המידה נספח ז'.
	6.4.1 קטגוריות 
	6.4.1.1 איכות המערכת מהווה 70% מציון האיכות המשוקלל. הספק נדרש לקבל מינימום של 7 בציון האיכות לקטגוריה זאת.
	6.4.1.2 איכות הספק המיישם מהווה 30% מציון האיכות המשוקלל. הספק נדרש לקבל מינמום של 7 בציון האיכות לקטגוריה זאת.
	6.4.2 ציון למדד בקטגוריה 
	עבור כל מדד בקטגוריה באם הציון שקבל הספק נמוך מ- 7 ציון סופי למדד יהיה 0.אופן מתן הציון בקטגורית איכות המערכת מדדים 1-6 מפורט בנספח א1-1 מענה טכני סעיף 3 – מבנה הנספח הטכני.

	7 ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, 
	מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע  וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן עפ"י כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 7.6 להלן.
	7.1 למכבי שרותי בריאות שמורה הזכות לזמן את כלל הספקים המתמודדים במכרז או חלקם להצגת המענה המוצע כפתרון על ידם.
	7.2 יודגש כי במסגרת הציון המשוקלל יחושבו גם סך הדרישות שיקבלו מענה בכל סעיף מאמות המידה כמפורט בנספח המענה הטכני ובנספח אמות המידה במכרז.
	7.3 ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
	7.4 באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ-10%.לצורכי סעיף זה המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.להוסיף לאחד הסעיפים הייחסות 
	7.5 ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על  מנת לבחון את  המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
	7.6 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.
	7.7 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	7.8 ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל  הפועל,    מכל סיבה  שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך 3 חודשים מיום תחילתו.
	7.9 מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

	8 התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	8.1 הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	8.2 הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.
	8.3 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם.
	8.4 במעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו עפ"י הנוסח המצ"ב.

	9 ערבות הגשה
	9.1 להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים), על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי (להלן: "הערבות"), אשר תשולם בתוך 10 (עשרה) ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש, כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם מכבי שירותי בריאות. 
	9.2 בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופות נוספות בנות 60 (ששים) יום כל אחת, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי סעיף 5 לעיל, ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו.
	9.3 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע, כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:
	9.3.1 הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
	9.3.2 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
	9.3.3 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
	9.3.4 לאחר שנבחר כזוכה במכרז, הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של מכבי עם הזוכה.

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

	10 ביטול המכרז
	10.1 לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת,  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח "ב").
	10.2 מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז.
	10.3 הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
	10.4 החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

	11 עיון במסמכי המכרז
	12 בעלות על מסמכי המכרז
	13 סמכות שיפוט
	"מועד מסירה" -  המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכת באתרי מכבי, לשביעות רצון מכבי, ע"פ המפרט שהוגדר, ולאחר הצלחת POC אן פיילוט לשביעות רצון מכבי. 
	POC ((proof of concept הוכחת יכולות המערכת למתן מענה בהתאם להתחייבות הספק ועל בסיס ההגדרות במפרט
	5.1  ההתקשרות היא לתקופת הזמן של ביצוע הפרויקט ככל שיידרש. להערכת מכבי ביצוע הפרוייקט              יימשך כשנה. 5.2        למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם למתן שירותי אחזקה, רכישת רישיונות,             הרחבות ושינויים בשלוש תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, (1) בתנאים זהים (2) בתנאים             מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.
	נספח ג'

	לכבוד: מכבי שרותי בריאות
	1. כתב הצהרה והתחייבות המציע

	יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך 
	       [  ] אישור רו"ח על היקף פעילות כספית.
	[  ] אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), 
	       תשל"ו – 1976.
	[   ] תצהיר העשוי בפני עו"ד, נספח ו' למסמכי המכרז.
	[   ] ערבות בנקאית – נספח ה' למכרז.
	[   ] טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.
	נספח ד' 

	טופס פרטי המציע
	המערכת המוצעת מותקנת ופעילה לפחות שנה אצל לפחות לקוח אחד בישראל
	שם הלקוח/ות: ___________________שנות פעילות המערכת אצל הלקוח: _________________
	לספק ניסיון באספקת המערכת המוצעת, הטמעתה, תחזוקתה משך שנה לפחות אצל לפחות לקוח אחד בישראל.
	שם הלקוח/ות: ____________________
	שנות נסיון באספקה הטמעה ותחזוקת המערכת: __________________ 
	        חתימת המציע :____________________  חותמת  : ________________________
	ערבות זו אינה ניתנת להעברה.




