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 מנהלה

 כללי .1

שירותי  המסוגל לספק למכבי אחד ( מעונינת להתקשר עם ספק"מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  .1.1

 "(.השירותים)להלן ביחד: " עיטוףשירותי ת דפוס ווהפק

נספח  - כמויות המוערכות כמפורט במפרטלמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם ליעדים ו .1.2

 של מסמכי המכרז.  א'

 2 -. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשנתיים שלההתקשרות היא לתקופה  .1.3

 ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2( זהים ; או )1בכל פעם, בתנאים ) שנתייםתקופות נוספות בנות 

 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.4

מכבי הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  .1.5

 הבלעדי. פי שיקול דעתה-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

 

 הגדרות .2

בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, 

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 137/2016מספר  רגיל מכרז פומבי – "המכרז"

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 

 

 מנהלה .3

  מסמכי המכרזקבלת  .3.1

אביב, -תלב 27בי שירותי בריאות", ברח' המרד במשרדי "מכיתייצב המעוניין להשתתף במכרז, 

 , החל10:00-14:00בין השעות  ,ה'-בימים א', מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14קומה 

 ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף 28.12.16 ליום ועד 12.12.16מיום 

חוברת מסירת  במועד המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + טלפון(.

המכרזים בחותמת המעידה על מועד ידי רכזת ועדת -, יש לוודא כי היא תוחתם עלהמכרז מסמכי

 מסירתה לידי נציג המציע.

 בירורים ופניות .3.2

 בשעה 5.1.17עד ליום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.2.1

 אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל., 12:00

דואר אלקטרוני:  , באמצעות'וכנספח ב בנוסח ובמבנה המצ" Wordזאת אך ורק בקובץ 

Mandel_An@mac.org.il על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו .

 .03-5143643בטלפון מס': 

 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה. .3.2.2

במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה על הפונים לציין  .3.2.3

 וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי, 

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

 .15.1.17עד ליום 
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 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם  .3.3.1

רכזת ועדת המכרזים, ברח'  -, לידי גב' ענת מנדל  137/2016מספר  פומביאך ורק "מכרז 

 " .14, תל אביב, קומה 27המרד 

. המועד האחרון להגשת ההצעות 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2

הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור לעיל, לא  .12:00בשעה  24.1.17יום הוא 

 תתקבלנה!

 , לאחר ג' כנספחההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3

חתימתה, ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל 

בטופס ההצעה, וכמפורט עפ"י הנדרש  3רף להצעה, כמפורט בסעיף המסמכים שיש לצ

 במכרז, וזאת בעותק אחד.

, המקוריתהמכרז חוברת על גבי ההצעה תוגש כי למען הסר ספק, מובהר  .3.3.4

היא תכלול את כל מסמכי  .חותמת המעידה על כךהעם  שהתקבלה ממכבי,

המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת 

 החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.5

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

 קבלה.

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה  .3.3.6

המכרז  משתתפיתישלח לכל  –נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם 

 לפי העניין.

יות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר על המציע לבדוק בעצמו את כדא .3.3.7

אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר 

עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על 

 ך.חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כ
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

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

 מורשה כחוק בישראל.או תאגיד ; יחיד  .4.1.1

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

ועל פי אישור רואה חשבון  , לפי כללי חשבונאות מקובלים2014-2015הכנסותיו בשנים  .4.1.3

 מהשנים. לכל אחת ש"חוחצי מיליון  לפחות הן מטעמו,

, בת ה, למעט חברמשנה/אחרבעצמו, ולא ע"י קבלן  השירותים מסוגל לספק למכבי את .4.1.4

של הספק על ידי ספק משנה מטעמו שניתן יהיה לבצע שינוע והובלת המוצרים ולמעט 

   על חשבונו ועל אחריותו.הזוכה, 

, ברציפות עד מועד פרסום מכרז זהשנים  4 לפחות מוכח בישראל שלסיון יבעל נהינו  .4.1.5

 הכרוכים בכך. וכל השירותים  נשוא מכרז זה באספקת השירותים

דפי מידע )במצטבר( מיליון  2.5לפחות הדפסה של  2015שנת במהלך בעצמו הפיק  .4.1.6

 הכוללים נתונים משתנים. 

 5 לפחות של מנית,ז, בו בעלת יכולת איסוף בניילוןעיטוף ה אחת למכונ לפחות ברשותו .4.1.7

 פרטי דיוור.

עליהן  להדפיס ,נייר מעטפותלייצר ות בעלות היכולת אוטומטי י מכונותתשברשותו  .4.1.8

המעטפות שיוצרו על ידן ובכך להפכן אותן י דיוור שונים בתוך ולעטוף פריטכתובת 

 .למוצר מוגמר

כאשר כל אחת  ים,משתננתונים טאלית ליי מכונות הדפסה דיגתשלפחות ברשותו  .4.1.9

 אחת. יממהמהלך ב 4Aבגודל  טפסים 200,000 לפחות בעלת כושר ייצור של מהמכונות

  .עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן .4.1.10

 מקורית עם חותמת המעידה על כך. מכרז נרשם וקיבל ממכבי חוברת  .4.1.11

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

 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.3

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

צוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו פרק זמן ק

 בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

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

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

)ששים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע  60את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור 

 שלח על ידי מכבי בכתב.תי

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע  .5.2

ימי  2בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 
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 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו בהעדר תשובה מ .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.

 

 אישור עריכת ביטוחים  .6

"אישור עריכת אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  .6.1

(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת הביטוחים,  חתומה על הביטוחים"

 ידי חברת הביטוח.

הפוליסות או שינויים מהותיים  יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי .6.2

נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל הצעת 

 המציע.

למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את אישור 

 עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של -נוסח שאינם מהותיים שייעשו על שינויי

 מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

 לעיל. 3.2.1שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  .6.3

יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את אישור  הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, .6.4

 עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

 שיקול דעתה הבלעדי. פי-הכל על הזולה ביותר,מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  .7.1

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן:  .7.2

על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר  , והכל 20% -; ואיכות  80% -מחיר 

 ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.

 :ציון המחיר .7.3

באומדן רט המציע בטופס ההצעה )נספח ג'( שיפ חיריםסכימת מכפלת המציון המחיר יחושב על ידי 

המציע שתוצאת הסכימה שלו תהא הנמוכה ביותר יקבל את מלוא ציון . המופיע שם הכמויות

 המחיר, ויתר המציעיים יקבלו ציון מחיר באופן יחסי אליו.

 : ציון האיכות .7.4

 .'ז כנספחציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .7.4.1

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של  .7.4.2

המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון 

ות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמ

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת -לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על

 להלן. 7.4.3המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  .7.4.3
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שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע, וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס 

על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא  למציע ו/או לשירות המוצע

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

לעיל,  4גבי הצעות שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק ל .7.5

 ובדרישות ההכרחיות במפרט.

ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים  .7.6

לעיל. הכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת  4שבסעיף 

 די ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ההצעות אשר נבדקו על י

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  .7.7

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

 ציע זה.שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מ

 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 

 אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים; .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  .7.8

שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת  דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא

 שיקוליה.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה  .7.9

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

לאה, למקרה  ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן ה .7.10

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

 )שלושה( חודשים מיום תחילתו. 3ידי מכבי בתוך -יבוטל על

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

)שבעה( ימי  7, בתוך למסמכי המכרז כנספח ב'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  .8.1

 עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע 

 .בנספח ב' למכרז

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות עד יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת  .8.2

 רת הביטוח.ביטוחים חתום ומאושר ע"י חב

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .8.3

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית  .8.4

 פי הנוסח המצ"ב.-לביצוע התחייבויותיו על

 1981-רטיות, התשמ"אבהגשת הצעה במכרז הזה המציע  מתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפ .8.5

ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, הרלבנטיות למערכות 

המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה, וכן הוראות והנחיות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות 

 ואבטחת המידע. 
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 ביטול המכרז .9

לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,  .9.1

 .('ב נספחההתקשרות )הסכם ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים -כל עוד לא ייחתם על

מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .9.2

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

המציעים אשר הגישו הצעות  /המשתתפים הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל  .9.3

 במכרז.

המכרז כל ממשתתפי החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .9.4

 כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.תביעה ו/או דרישה ו/או טענה 

 

 עיון במסמכי המכרז .10

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .10.1

המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום 

לשעה או חלק ממנה למכבי  ₪ 500מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 

 לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  .10.2

הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב ממכבי. 

 

 על מסמכי המכרז בעלות .11

מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות 

מכרז משתתף בבמסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על 

 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .12

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  ייחודית והבלעדיתהסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 נספח ד'

 מפרט
 אלא אם צוין אחרת ההתקשרות, ת בשלב הסכםוכל הדרישות הכרחי

 

 כללי: .1

  :מפרט זה מתייחס לפעולות הבאות אותם יבצע הספק הזוכה .1.1

 שירותי הפקות דפוס. .1.1.1

 שירותי עיטוף. .1.1.2

 

 : ומפרטיהם המוצרים הגדרת .1.2

 אשרנטול עץ. גרם  90 במשקל ניירהעשוי  ,מקופלמכתב הינו  –אינץ'(  17-ו 12בגדלים של ) עטיף:  .1.2.1

 משתניםונתונים דו צדדי בפרוצס מקופל ומודפס הדף,  בשני צדדי הופרופורצי כולל הדבקה

(Data) יופק על ידי הספק הזוכה(העטיף ) צדדיו בשני. 

המכביתון  חוברת )גרם  200 -במשקל של כ ,  A4חוברת של מכבי בגודלהינה  מכביתון:חוברת ה   .1.2.2

מתן שירותי המכביתון לצורך חוברת ע"י מפיק  אליוועבר תאלא  ,ספק הזוכהופק ע"י התלא 

 (.מכרז זה נשואבלבד עיטוף 

עברו לספק הזוכה ע"י מפיק יוופקו וי) .A4 עדנייר של  בגודל  דיוור מוצר והינ :"טיפשה"צרופה   .1.2.3

 .(מכרז זה נשוא בלבד עיטוףמתן שירותי הצרופות לצורך 

 נטול עץ גרם 09במשקל נייר העשויה  'אינץ 17-ו 12דל של ובגדיוור  מוצרהינה  :"חכמה" צרופה .1.2.4

 .(הזוכההספק יופק ע"י ) להלן 1.2.5מתאים לעיטוף למעטפה הרציפה על פי סעיף מקופל לגודל 

, נטול עץגרם  90 במשקל ניירמעשויה הס"מ,  25X16מעטפה בגודל הינה  :"רציפה"מעטפה   .1.2.5

או שיטה   CMCבשיטתבתוספת דאטה משתנה בצד אחד ומופקת  צדדי-דומודפסת פרוצס 

)תופק על ידי הספק  ביטוח סיעודי יווח שנתילד צרופהעיטוף  ךלצורהמעטפה משמשת  .תואמת

 הזוכה(.

 גודל פרוס  ,נטול עץ גרם 90 במשקל ניירהעשויה מעטפה   דיווח שנתי ביטוח סיעודי:לצרופה   .1.2.6

A3 , סגירה על ידי קיפול צולב לגודלA5  צדדי.-דוונתונים משתנים  צדדי-דו, הדפסת פרוצס  

 1.2.5בהתאם למפרט המתואר בסעיף  ס"מ 25X16בגודל  רציפה למעטפה ת הצרופההכנס -גימור

 )יופק על ידי הספק הזוכה(.

-ו ,1.2.4 ,  1.2.1: סעיפיםהתתי  לכלל ההפקות שללארכיב  מקוון קובץ דיגיטאלי :PDFקובץ   .1.2.7

  .(ופק על ידי הספק הזוכהי)בלבד הפנימי  בצדם 1.2.6

 

 

 

 

 

 

 

  : המוצרים עיטוףסדר ו הפקת הערכותתדירות  .1.3
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פים עטי פיקהעל הספק הזוכה ל :(שנה כלשל  ראשוןהרבעון ב מתבצעתהפקה ראשונה ) -1 ערכה .1.3.1

את העטיף שהפיק בצירוף  לעטוף .למפרט 1.2.1על פי המוגדר בסעיף  'אינץ 17-ו 12 בגדלים של

למפרט  1.2.3טיפשה המתוארת בסעיף למפרט וצרופה  1.2.2חוברת המכביתון המתוארת בסעיף 

 .למפרט 3.1בניילון ללא הדפסה על פי סעיף 

  : 1ערכה מוצרי  עיטוףסדר שלבי 

כלפי חוץ )כך ששער המכביתון יראה מבעד  החוברת מוצגת חזיתכאשר : חוברת המכביתון ראשון

               (.אין תפר בוהניילון של והחלק האחיד הניילון השקוף בצד 

 .טיפשה צרופה :שני

 )התפר יימצא בצד עם התפר כלפי מעלה ויראו מבעד לניילוןיוצגו כך שפרטי הנמען  ,: עטיףשלישי

 .(באמצעהניילון  לאורך

פים עטי פיקהעל הספק הזוכה ל :(של השנה שלישיהו שניהרבעון ב מתבצעתהפקה שניה ) -2 ערכה .1.3.2

את העטיף שהפיק בצירוף  לעטוף. למפרט 1.2.1על פי המוגדר בסעיף  אינץ' 17-ו 12 בגודל של

 .פרטמל 3.1בניילון ללא הדפסה על פי סעיף  למפרט 1.2.3צרופה טיפשה המתוארת בסעיף 

  :2סדר עיטוף מוצרי ערכה שלבי 

התפר יימצא ) כלפי מעלה ויראו מבעד לניילון בצד עם התפריוצגו כך שפרטי הנמען  עטיף :ןראשו

  .(באמצעהניילון  לאורך

 .טיפשה צרופה :שני

 את פיקהל על הספק הזוכה (:של השנה רביעיהרבעון ת בתבצעמהפקה שלישית ) -3 ערכה .1.3.3

 המוצרים הבאים: 

  .למפרט 1.2.4על פי המוגדר בסעיף כל אחת  אינץ' 17-ו 12בגודל של  ותחכמ ותצרופ

 .למפרט 1.2.6כמוגדר בסעיף , ביטוח סיעודי שנתי לדיווח ותצרופ

 למפרט. 1.2.5על פי המוגדר בסעיף  ותרציפ ותמעטפ

 הצרופה לדיווח שנתי ביטוח סיעודיואת  הצרופה החכמה שהפיקאת להכניס על הספק הזוכה 

את  למפרט 3.1בניילון ללא הדפסה על פי סעיף  לעטוףו שהפיק לתוך המעטפה הרציפהשהפיק 

וצרופה  למפרט 1.2.2בסעיף  מתוארתה מכביתוןהחוברת בצירוף  ,המעטפה הרציפה עם תכולתה

 .1.2.3טיפשה המתוארת בסעיף 

  :3סדר עיטוף מוצרי ערכה שלבי 

כלפי חוץ )כך ששער המכביתון יראה מבעד  החוברת שתוצג חזית: חוברת המכביתון עם ראשון

 .אין תפר(בו הניילון האחיד והחלק של הניילון השקוף, בצד 

 .טיפשה צרופה :שני

הצרופה החכמה  ואת ,ביטוח סעודי שנתי צרופה לדיווחהאת  עוטפתמעטפה רציפה ה :שלישי

 בצד עם התפר כלפי מעלה ויראו מבעד לניילוןיוצגו כך שפרטי הנמען  .אינץ' 17או  12בגודל של 

 .(באמצעהניילון  לאורך )התפר יימצא

על הספק : (של השנה רביעיהראשון ועיטוף חוברות מכביתון בלבד )מתבצעת ברבעון ה -4 ערכה .1.3.4

 עצמאיים.ו/או  ופאים שכיריםעבור ר בלבד מכביתוןאת חוברות עטוף הזוכה ל

חוברות  את למפרט 3.1על פי סעיף  ללא הדפסה הספק הזוכה יעטוף בניילון רופאים שכירים:

למרכזים מיועדים אשר  רופאים השכיריםה למפרט עבור 1.2.2בסעיף  המתוארות המכביתון

על פי סעיף  המרכז הרפואיאת מדבקת ( ניילוןעל ה)יפיק וידביק על העטיפה  .הרפואיים של מכבי
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על  (ויעביר את המשלוח לחברת ההפצה )אשר מבצעת למכבי שינוע חבילות פנים סניפי למפרט, 3.2

 מכבי. פי הנחיית

חוברות  את רט,למפ 3.1על פי סעיף  ללא הדפסה הספק הזוכה יעטוף בניילון רופאים עצמאיים:

על ) יפיק וידביק על העטיפה .רופאים העצמאייםעבור ה למפרט 1.2.2בסעיף  המתוארות המכביתון

על ויעביר את המשלוח לחברת הדיוור  למפרט. 3.2את מדבקת כתובת הרופא על פי סעיף ניילון( ה

 מכבי . פי הנחיית

  :)מתבצעת ברבעון הראשון והרביעי של השנה( טיפשה עיטוף מכביתון בצירוף צרופה – 5ערכה   .1.3.5

המתוארות  חוברות המכביתון את למפרט, 3.1על פי סעיף  ללא הדפסה הספק הזוכה יעטוף בניילון

יפיק וידביק על  .למפרט 1.2.3המתוארת בסעיף  טיפשה בצירוף צרופה למפרט 1.2.2בסעיף 

ויעביר את המשלוח  למפרט. 3.2על פי סעיף חבר מכבי את מדבקת כתובת  (ןניילועל ה) העטיפה

 .מכבי על פי הנחייתלחברת הדיוור 

)מתבצעת  בניילון עיטוף ללא סעודי ביטוח שנתי דיווח צרופה הכוללת רציפה מעטפה – 6 ערכה  .1.3.6

  (:השנה של הרביעי ברבעון

סעודי לפי  שנתי ביטוחצרופה לדיווח ו למפרט 1.2.5מעטפה רציפה לפי סעיף  הספק הזוכה יפיק

 מעטפהתוך הלביטוח סעודי  שנתי ווחלדייעטוף את הצרופה לאחר מכן,  למפרט. 1.2.6סעיף 

 .רציפהה

 :על הספק הזוכה להפיק המוצרים הבאים )מתבצעת ברבעון הרביעי של השנה(: -7ערכה   .1.3.7

 .למפרט 1.2.6בסעיף  לדיווח שנתי ביטוח סיעודי כמוגדרצרופה 

 .למפרט 1.2.5על פי המוגדר בסעיף  מעטפה רציפה

 לעטוףו לתוך המעטפה הרציפה ח שנתי ביטוח סיעודילדיוו על הספק הזוכה לעטוף את הצרופה

 1.2.2המתוארת בסעיף  מכביתוןחוברת הלמפרט בצירוף  3.1בניילון ללא הדפסה על פי סעיף 

 .למפרט 1.2.3ה המתוארת בסעיף שבצירוף צרופה טיפ למפרט

  :7סדר עיטוף מוצרי ערכה שלבי 

כך ששער המכביתון יראה מבעד הניילון השקוף, : חוברת המכביתון עם החזית כלפי חוץ )ראשון

 .(אין תפרבו הניילון האחיד והחלק של בצד 

 .טיפשה צרופה :שני

 את הצרופה לדיווח שנתי ביטוח סעודי .מעטפה רציפה העוטפת  :שלישי

  במכבי. מנהלת יחידת חברותיחייב אישור של  בערכות כל שינוי בסדר הצרופות  .1.3.8

 נציג מכבי.עם  בערכות עיטוף בניילון אטום יתואם סדר הצרופותמידה ויידרש ב  .1.3.9
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  דפוס תוהפקשירותי סדר העבודה ולו"ז  .2

 :הדפסת פרה פרינט .2.1

  .זוכה הערכת כמויות לכלל הפקות על גבי קובץ אקסלספק התעביר ל מכבי  .2.1.1

לפי קבצים  מוצריםיערוך ויפיק את הגרפיקה והעימודים של כל אחד מסוגי ה הזוכה הספק .2.1.2

 .אצלו ימי עבודה מקבלת הקבצים 2מכבי, עד נציג שיועברו מוהנחיות 

 .לסוגיה השונים פרה פרינטההדפסת  עבור יערוך את הגרפיקה של הטקסט הזוכה הספק .2.1.3

יעביר  הזוכה הספקהקבצים אצלו ימים מיום קבלת  4-ולא יאוחר מ, העם סיום עריכת הגרפיק .2.1.4

  נציג מכבי. הגרפיקה והמוצר על ידי לאישור  ואיריסיםהעתק שמש בצירוף  את הפרה פרינט

ימי עבודה מיום אישור  3, תוך מוצריםיסיים את הדפסת הפרה פרינט לכל סוגי ההזוכה הספק  .2.1.5

  ע"י נציג מכבי.והמוצר הגרפיקה 

 :הדפסת נתונים .2.2

משתנים של כלל חברי מכבי  קבצי נתונים הזוכה תעביר מכבי לספק פרינטלהכנת הפרה  בנוסף  .2.2.1

 אמת. קבצימתבצעים על שלצורך עריכת טסטים 

 הנתונים בקובץ מסומנים לשני סוגי הפקות:  .2.2.2

 .למפרט 1.3ף בסעיבהתאם למפורט ערכות הפקת  .2.2.2.1

 .למפרט 1.2.7על פי סעיף בלבד   PDF קובץ הפקת .2.2.2.2

הדפסת נתונים  הזוכה הנתונים שהתקבלו ממכבי יבצע הספק מיד לאחר קליטה ועיבוד קבצי  .2.2.3

צרופה ל-ו (למפרט 1.2.1)סעיף  אינץ 17 -ו 12 בגדלים של  העטיפיםאחד מסוגי לצורך טסטים לכל 

ימי  2 תוךאישור סופי לנציגי מכבי, קבלת וישלח ל (למפרט 1.2.6)סעיף  לדיווח שנתי ביטוח סיעודי

 .אצלו עבודה מקבלת הקבצים

 .על ידי הזוכה אישור סופי בכתב על ידי נציג מכבי יהא תנאי ואישור לתחילת הדפסת הנתונים  .2.2.4

ימי  5ללא הפסקות ביניים וברצף אחד ויסיים הדפסתם תוך ידפיס את הנתונים הזוכה הספק   .2.2.5

 .מקבלת אישור מכבי  עבודה

אום אתו יבוצעו רק בתילדרוש מהזוכה שלשלוח בקר דפוס ו)אך לא חייבת(  רשאית תהא מכבי  .2.2.6

 .ההדפסות

  :לדפי חשבון PDF קובץ הכנת .2.3

ם לנציג מכבי ירעביו 2.2.2.2כאמור בסעיף   PDFקבצי הזוכה לאחר הדפסת הנתונים יפיק הספק .2.3.1

 בכונן מאובטח שיימסר ע"י מכבי באמצעות שליח ובתיאום מראש.

  קבצי נתונים: .2.4

     טקסט,  מכבי ישנם קבצים בפורמטים סטנדרטיים המקובלים בסביבה פתוחה לדוגמא: קבצי ב .2.4.1

 .CSV, או  XML ,PDFאקסל, 

מכבי  .יתאים את מבנה הקבצים שלו למבנה הקבצים של מכבי בהתאם לצרכיההזוכה  ספקה .2.4.2

 יכולה לשנות  בעתיד את  מבנה הקבצים.

  מסודרים לפי מיקוד רץ.כשהם לספק הזוכה  קבצי הנתונים יועברו ממכבי .2.4.3
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. כיום מכבי מקבלת בין לקובץ  1.5mb -ייערך לשליחת נתונים בנפחים שלא יחרוג מ הזוכה ספקה .2.4.4

30k  70עדk לעמוד. 

 .ממכבי ימי עסקים מעת קבלת קבצי הנתונים 5המכתבים עד  יפיק את הזוכה ספקה .2.4.5

 .מסמכים לתיקיה 20kאת כמות המסמכים עד יחלק הזוכה  ספקה .2.4.6

 .מכבי ע"ישיוגדרו  םמאפיינישם קובץ פיסי באופן דינאמי לפי  תןייהזוכה  ספקה  .2.4.7

 סדר העבודה ולו"ז שירותי עיטוף .3

   ניילון:ב המוצרים ועיטופםאיגוד  .3.1

 ת. העיטוף בניילון יעשה במכונות אוטומטיו .3.1.1

 שלושה תפרים: יצירת שקית עיטוף באמצעות ידי -תעשה על ערכותסגירת הניילון על ה .3.1.2

 ואחד של השקית במרכזותפר נוסף בפן  הניילון לרוחבבתחתית השקית ובראש שני תפרים 

 .וכלאורו

 .העיטוף ערכותמתוך  התכולההתפרים יהיו חזקים כך שלא יפתחו ולא יאפשרו יציאת  .3.1.3

 .אוטומטיותלהיות מתאים לעבודה במכונות עיטוף  על הניילון .3.1.4

 .מיקרון 28בעובי:  -ללא הדפסה/מודפס צבע אחד או שניים להיות שקוף ניילוןעל ה .3.1.5

 הניילון יהיה בעל רמת שקיפות גבוהה. .3.1.6

  :הדבקת מדבקות .3.2

 עצמאיים , רופאיםקובץ נתוני כתובות של רופאים שכירים ספק הזוכהמכבי תעביר למידי הפקה  .3.2.1

 .חוברות המכביתוןוכן כמויות של משלוחי  וחברי מכבי

 20X75ידפיסם על  מדבקות בצבע לבן ובגודל ויפיק את פרטי קובץ נתוני הכתובות הזוכה  ספקה .3.2.2

 .מ"מ

בהתאם   5 -ו 4ערכות  הניילון העוטף את ערכת  יפיק וידביק מדבקות על ספק הזוכההלאחר מכן  .3.2.3

 לסדר המיקוד במשלוחי הדואר.

 

 ציג מכבי:טוף, משלוח אל חברת הדיוור והעברת דיווחים לניהעערכות סידור וסימון  .4

אל חברת  םמיקוד רץ על משטחים לפני משלוח על פיטוף יהע ערכות לסדר ולסמן אתעל הספק הזוכה   .4.1

 ויקרע/ויתקמט/ויפגע/ומסודר ולא יתפזרבאופן  וישמריטוף יהע ערכותש הספק הזוכה יוודא .הדיוור

 תיאום עם נציג חברת הדיוור. וזאת על פי ,לבית המיון של חברת הדיוור םעד הגעת

. מנת לשמור על סדר מיקוד רץ-על וזאת מיקוד רץטוף לפי יהע ערכותיקפיד לסדר את  הזוכה ספקה  .4.2

 יסמן וירשום על כל משטח את המיקודים לפי תיאום עם חברת הדיוור. בנוסף

 הערכותעד להגעת  הזוכה הספקיעשה באחריות ( בהתאם להנחיית מכבי)המשלוח אל חברת הדיוור  .4.3

כאשר  הזוכה הספקילווה בטופס הצהרת השולח של  . המשלוחאל בית המיון של חברת הדיוור

, כמות דיוורתיאור המוצר,  אשר בו יהיו רשומים הפרטים הבאים: ,הזוכה הספקהמשלוח על שם 

 משקל יחידת דיוור .
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  ם והערכות מוצריה אחסון .5

 בתנאים הבאים :ם מוצריהשמור את יוהזוכה יאחסן הספק 

  :מבנה –מקום האחסון  .5.1

 צריך להיות סגור. המבנה .5.1.1

יציקת בטון בעובי מ ס"מ, או יהיו עשויים 15קירות המבנה יהיו מבלוקים בעובי מינימאלי של  .5.1.2

  ס"מ. 15לי של אמינימ

 גג המבנה יהיה עשוי מיציקת בטון וללא פתחים. .5.1.3

 חלונות: .5.2

 חלונות. כל אחד מהחלונות ימלא אחר הדרישות הבאות: יששבמקום האחסון במידה  .5.2.1

 הפנימי של החלון יהיו מותקנים חלונות זכוכית.  בצדוחלונות זכוכית:  .5.2.1.1

 מ"מ. 3עובי לוח הזכוכית יהיה לפחות  .5.2.1.2

 בתוך חלל החלון יהיו סורגי מתכת מרותכים. .5.2.1.3

 דלתות: .5.3

יהיו עשויות מתכת או פלדה. אם הדלת עשויה ממתכת, עליה להיות עם דופן הגישה דלתות כל  .5.3.1

 מ"מ, לפחות, כל דופן. 3כפולה של מתכת בעובי של 

 צירי הדלתות לא יהיו חיצוניים אלא פנימיים. .5.3.2

דלת הכניסה תהיה נעולה על ידי מנעול רב בריח, חוסן, או סגר בריח במנעול שווה ערך לזה )בתוך  .5.3.3

 של המנעול( או נעילה על ידי מנעול קונכייה רב בריח, או מנעול שווה ערך לזה.דלת עם מנגנון 

 אמצעי מיגון נוספים: .5.4

מערכת אלקטרונית לגילוי פריצה: מערכת זו תהיה בעלת תו תקן ישראלי מחוברת ל"מוקד"  .5.4.1

 המאושר על ידי המשטרה.

 ישראלי.הלעמוד בתקן  על המערכת ועל מרכיביה והתקנתה עשן.וגילוי  אש וכיבוי מערכת גילוי .5.4.2

על פי האמור בהסכם וכן אין באמור כדי לגרוע  הזוכה אין באמור לעיל כדי לסייג מאחריות הספק .5.4.3

 מזכויות המזמין על פי ההסכם.

 .אבטחת מידע .6

בצורה מאובטחת בעזרת כספת וירטואלית  צעוומאת מכבי יתב אל בתקשורתהעברת קבצים  לכ .6.1

Cyber-Ark. . כל עוד לא ניתנה הנחייה אחרת 

 .של המסמכיםעם תעודה מאושרת להיות בעל יכולת לבצע חתימה דיגיטאלית הזוכה  ספקעל ה .6.2

להשמיד/לגרוס כל חומר טיוטה/עודף שנשאר אצלו ומכיל מידע של מכבי ואיננו נדרש  הזוכה על הספק .6.3

  , בהתאם להנחיית נציג מכבי.יותר לפעילות

 

 

  (ההצעההגשת  לשלב)הכרחי תקן אבטחת מידע  .7
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 :ההצעההגשת  במועד( ISO 27799או ו/ ISO 27001מידע )לתקן אבטחת  מוסמך מציע .7.1

 .(ISO 27799או ו/ ISO 27001) יצרף צילום תעודת/תעודות ההסמכה לתקן אבטחת מידע .7.1.1

ניקוד האיכות במלא ( ויזוכה 1לענות על שאלוני אבטחת מידע )נספח א'יידרש לא ככל שיצרף,  .7.1.2

  (.באמות המידה )נספח ז'מדד "ספק בעל תקן",  ,"אבטחת מידע"בסעיף 

 

 במועד( ISO 27799או ו/ ISO 27001אבטחת מידע ) לתקן מוסמך אינו אשר מציע .7.2

 :הגשת ההצעה

  (.1שאלוני אבטחת מידע )נספח א'כל על  לענות חייב .7.2.1

במדד  כמפורט המציע בניקוד האיכותיזוכה , (שאלון איכות אבטחת מידע) 1.1.4סעיף בגין  .7.2.2

 באמות המידה )נספח ז'(. "ספק ללא תקן",
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 נספח א'1

 שאלונים באבטחת מידע – למציע שאינו מוסמך לתקן אבטחת מידע

 חובה למלא את כל השאלונים על פי ההנחיות המפורטות בכל סעיף

 

 את הנושאים הבאים: נלווה תאר במסמך  .1.1.1

   מציעמענה ה נושא

 תהליכי עבודה .1

כיצד מתבצע תיעוד השירות )איסוף ושמירת המידע  .1.1
רפואי אודות החברים(. מהם הרכיבים -האישי/אישי

הטכנולוגיים בהם נעשה שימוש ומהו נתיב העברות 
 המידע.

 מסמך  יצרף מציעה
או  בנוסף על מענה לשאלון)

 ( לשאלונים
סעיפי שלושת הכולל מענה ל

 הנושא.
 תמונה סבירה הכוונה היא לקבל

מהם רכיבי טכנולוגיית  ,ונאותה
המידע שבהם נעשה שימוש כדי 
 לתמוך בתהליכי העבודה

המתחייבים מההסכם, וכיצד 
מיושמת הגנת פרטיות ואבטחת 
מידע בהם ובתהליכי העבודה 

 עצמם.

מהו אופן מימוש הגנת הפרטיות ואבטחת מידע בתהליך  .1.2
 . לעיל.1.1עיף וברכיבי טכנולוגיית המידע כפי שתוארו בס

ע"י צדדים שלישיים  מציעמהי מדיניות הגישה למערכות ה .1.3
למטרות תחזוקה/שדרוג מערכת/טיפול בתקלות ותפעול 

 שוטף )ככל שאלו קיימים(.

 

 ענה על השאלון המתייחס למערכות המחשוב של המציע:  .1.1.2

 
 )לסמן בעיגול( מציעמענה ה ושאנ

 מערכת ההפעלה במחשב  .1

 SP1 win7  ,win8ההפעלה במחשב )לדוגמא:ציין מהי מערכת  .1.1
 כולל גרסהוכדומה(, 

 לפרט: ____________

 לא מאשר    /   מאשר  אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן .1.2

ותעודכן  ניתנת לעדכון, מעודכנת מערכת ההפעלהאשר כי  .1.3
  במהלך תקופת ההסכם.

 לא מאשר    /   מאשר 

 במחשבי המציע Antivirus =(AV)תוכנת  .2

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

 לפרט: ____________

 לא מאשר    /   מאשר  מציע.פעילה במחשבי ה -AVאשר כי תוכנת ה  .2.2

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

 לא מאשר    /   מאשר 

 Firewall =(FW)תוכנת   .3
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 )לסמן בעיגול( מציעמענה ה ושאנ

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

point)כחלק ממערכת ההפעלה, וכדומה , 

 לפרט: ____________

 לא מאשר    /   מאשר  מציע.מופעלת במחשבי/רשת ה  -FWאשר כי תוכנת ה .3.2

 הזדהות  .4

אשר כי בגישה למידע על חברי מכבי נדרשת הזדהות באמצעות  .4.1
 משתמש וסיסמא.שם 

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר .אשר כי תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי .4.2

  הגנת המידע של חברי מכבי .5

וגן מ מציעאשר כי המידע של חברי מכבי הנשמר במערכות ה .5.1
 באמצעות הרשאות גישה מתאימות.

 מאשר     /     לא מאשר

במחשב נייד, המידע על ידך שימוש  אם וככל שייעשהאשר כי  .5.2
 מוצפן. כולו על חברי מכבי יהיה ויימצא בו  רשייאג

 מאשר  /  לא מאשר 
 

  

 חיווים ולוגים  .6

במידע על חברי ל פעולות משתמשים אשר כי קיים תיעוד בלוג ש .6.1
 .מכבי

 מאשר     /     לא מאשר

 העברת מידע על חברי מכבי .7

מכבי תעשה באופן המבטיח אשר כי העברת מידע על חברי  .7.1
 שמירה על חיסיון המידע.

 מאשר     /     לא מאשר

דואר בקיים איסור לשלוח באמצעות ידוע לך שאשר כי  .7.2
אלקטרוני מידע המוגן בחוק הגנת הפרטיות, לרבות מידע 

אישי ובכך לחשוף מידע אישי על המטופל בתווך לא -רפואי
 .מוגן

 מאשר     /     לא מאשר

 שימוש בענן   .8

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

 כן  /  לא

גם אם השימוש בענן הנו היא כן ) 8.1ל סעיף באם התשובה  .8.2
 הבא (, הנך נדרש לענות על השאלוןלצורך גיבוי הנתונים בלבד

 המיועד לכך(.

 מצורף/     לא     מצורף 
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 ות נשוא מכרז זה )כולו או חלקו(:שימוש בשירותי ענן למטרת מתן השיר שאעשהאם וככל  .1.1.3

 )ספק שאינו עושה שימוש בשירותי ענן אינו מחויב למלא שאלון זה( 

 

 )לסמן בעיגול( המציעמענה  נושא

 הכרחי לרשום מענה

 שימוש בשירותי ענן .1
 :הגדרה סוג השירות אשר יועבר לענן .1.1

 

 ( תוכנה כשירות ענןSoftware as a Service - SaaS.) 

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

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

 סוג השירותסמן 

SaaS 

PaaS 

IaaS 

 רמת השימוש בענן: .1.2

 .כל השירות מסופק בענן 

 .חלק מהשירות מסופק בענן 

 

 ציין רמת השימוש בענן:

 השירות מסופק בענן כל 

 חלק מהשירות מסופק בענן .

 פרט:

__________________ 

__________________ 

 :שם ומיקום השרתים .1.3

 

 שם ספק שירות הענן. 

 

 

 

  מיקום שרתי השרות בענן )מדינה( שבהם יימצא המידע על

 .חברי מכבי

 

 פרט:

 :שם ספק שירות הענן 

__________________ 

__________________ 

  שם המדינה:פרט 

__________________ 

__________________ 

 ארכיטקטורה .2

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .2.1
 מופרדת מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם מוגנת  .2.2
 כדוגמת:באמצעי הגנה מקובלים כנגד סיכוני סייבר 

Firewall ,IPS ,WAF ,AV. 

 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה:

_____________________ 
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 )לסמן בעיגול( המציעמענה  נושא

 הכרחי לרשום מענה

_____________________ 

אשר כי ממשק הגישה למערכת בענן מוגן מפני ציתות ושינויי  .2.3
 מידע ע"י ומפני גורמים בלתי מורשים.

 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה:

_____________________ 

_____________________ 

 הזדהות .3

אישי -אשר כי בגישה למידע מסווג, לרבות מידע אישי ורפואי .3.1
 נדרשת הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא.

 מאשר     /     לא מאשר

 אשר כי תהליך הזיהוי לסביבת מכבי הינו אישי וחד ערכי. .3.2
 מאשר     /     לא מאשר

 הרשאות .4

 אישי-מסווג, לרבות מידע אישי ורפואימידע גישה לאשר כי  .4.1
אמצעות בספק שירות הענן מתאפשרת רק הנשמר במערכות 

 הרשאות גישה מתאימות.

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים .5

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים ברשומות  .5.1
 אישי.-רפואיהכוללות מידע מסווג, לרבות מידע אישי ומידע 

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות הנוגעות לשינויים בהגדרות  .5.2
, הגדרות תקשורת, וקונפיגורציה Active Directoryהמערכת: 

 של השרתים, ככל שרלוונטי לסוג שירות הענן נשוא ההסכם.

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר המבצע )שם משתמש(.אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות  .5.3

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך, שעה(. .5.4

)אתו מכבי חותמת את ההסכם( תהיה גישה  מציעאשר כי ל .5.5
 ללוגים שמייצר ספק שירות הענן.

 מאשר     /     לא מאשר
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  –שאלון איכות אבטחת מידע למענה המציע  .1.1.4

 בטופס אמות המידה )נספח ז' למסמכי המכרז(כמפורט יעניק נקודות יתרון שאלון זה 

 )לסמן בעיגול( מציעמענה ה נושא

 הכרחי לרשום מענה

     מציעבמערכת המדיניות סיסמאות  .1

 מאשר     /     לא מאשר  אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום לאורך סיסמא. .1.1

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

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

 מאשר     /     לא מאשר 

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

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

 מאשר     /     לא מאשר 

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

 מאשר     /     לא מאשר  מדיניות הסיסמאות אוכפת סיסמא ראשונית למשתמש חדש. כי אשר .1.7

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

 מאשר     /     לא מאשר 

  מציעבמערכת הניהול משתמשים  .2

מהמערכת במועד גריעת משתמשים  / אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת .2.1
 קרוב להתרחשות בפועל.

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר . אשר כי ישנו תהליך בקרה תקופתי על משתמשים והרשאותיהם .2.2

 מציעבמערכת החיווים ולוגים  .3

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם משתמש(. .3.1

 מאשר     /     לא מאשר (.מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך, שעהאשר כי לוג המערכת  .3.2

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי לוג המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה/ יצירת/ עדכון רשומה(. .3.3

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי לוג המערכת מכיל את תוצאת הפעולה )הצלחה/ כישלון(.  .3.4

 מאשר     /     לא מאשר  לצפייה ע"י מכבי.אשר כי הלוג ניתן יהיה  .3.5

 גיבויים .4

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי מידע של מכבי מגובה כחלק מההתקשרות. .4.1

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי תקינות הגיבויים נבדקת באופן שוטף. .4.2

 לא מאשרמאשר     /       אשר כי המידע המגובה מוגן מפני גישה של גורמים בלתי מורשים. .4.3
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 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 שם מגיש ההצעה : __________________   חותמת: ________________________        

 

 חתימת המציע: ____________________    תאריך: ________________________        

  מציעבמערכת הסקרים ומבדקי חדירה  .5

 מאשר     /     לא מאשר .אשר כי מבוצעים סקרי אבטחת מידע ע"פ תכנון שנתי/רב שנתי .5.1

 מאשר     /     לא מאשר .אשר כי ממצאי הסקרים מטופלים תוך בקרה ניהולית .5.2

 מאשר     /     לא מאשר .שנתי ( ע"פ תכנון שנתי/רבPenetration testsאשר כי מבוצעים מבדקי חדירה ) .5.3

(  מטופלים תוך בקרה Penetration testsאשר כי ממצאי מבדקי חדירה ) .5.4
 .ניהולית

 מאשר     /     לא מאשר



 נספח ב'

 הסכם ההתקשרות
 2017_______, ______  בחודש ____אביב, ביום __-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 

 מכבי שירותי בריאות

 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס' 

 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד 

 "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"אשר תיקרא להלן: 

 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 ____________________________ בע"מ

 ח.פ. ____________________________

 מרח' _________________________________

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן: 

 ;מצד שני

 

 

 עיטוף ושירותי דפוס הפקותשירותי  לאספקת ,137/2016שמספרו מכרז פומבי ומכבי פרסמה   הואיל

להסכם זה, ואשר מהווה חלק   כנספח א'(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" )להלן:

 בלתי נפרד הימנו;

 

למכרז, ואשר  כנספח ג'(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה"והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן:  והואיל

הסכים לספק את השירותים בהתאם לתנאים מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובכך 

 המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;

 

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

 

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי .1

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

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

פירוש בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב  .1.3
 אחר:
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 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

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

, הכל כמוגדר עיטוףשירותי צרי דפוס ווהפקה של מ - "השירות/המוצר" .1.3.3
 במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.

 אנשי קשר .2

הממונה מטעמה בכל הקשור להיות המנהל  _________________מכבי ממנה בזה את  .2.1
 לביצוע הסכם זה.

 ________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה._______הזוכה ממנה בזה את __ .2.2

לכל פניה מצד מכבי  שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמיןנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל  .2.3
 ידי מכבי.-וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 

 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .3

הזוכה מתחייב לספק למכבי את כל השירותים כהגדרתם במכרז זה, בכוחות עצמו ולא ע"י  .3.1
והובלת המוצרים שניתן יהיה לבצע על ידי שינוע ולמעט , חברה בת למעט ,קבלני משנה/אחר

 .ספק משנה מטעמו של הזוכה, על חשבונו ועל אחריותו

ככל שימצאו, אשר יועברו אליו ע"י מכבי לפי  מוצרים פגומיםמתחייב לקבל ממכבי הזוכה  .3.2
עם שעות ממועד קבלתם.  24ולהחליפם ללא תשלום ו/או עמלה נוספים, בתוך  ,שיקול דעתה

הובלת הפגומים כאמור, מתחייב הזוכה לא לעשות בהם שימוש ולגרוס אותם. קבלת המוצרים 
 , על חשבונו ובאחריותו.הזוכהתיעשה ע"י  ,םאות יםהמחליפ המוצריםו המוצרים הפגומים

ל ועד למועד כאמור לעיל, והכ מוצרים תקינים במקום הפגומיםבאם לא תתקבלנה ע"י מכבי 
ימים מיום דרישתה הראשונה  7להשיב למכבי בתוך  הזוכהלהנחת דעתה של מכבי, מתחייב 

היה ומכבי תשיב  .המוצרים הפגומיםבגין  לזוכהאת התשלום ששולם  לזוכהשל מכבי בכתב 
לקבל  הזוכהמתחייב  ,לזוכהכאמור לעיל, לפני העברת התשלום בגינם  מוצרים פגומים זוכהל

מכל מכבי תהא רשאית לקזז . מוסכם כי םחזרה מבלי לדרוש כל תשלום בגינב מוצריםאת ה
ובין אם  םבין אם כבר שילמה בגינ ,יםהמוחזר יםהפגומ מוצריםשל הם ערכאת  לזוכהתשלום 

 לאו.

 ,, במערכת הממוחשבת שברשותוהזוכה מתחייב לשמור עבור מכבי ספריה או בסיס מידע .3.3
שיכילו את כל הטפסים שהפיק עבור מכבי. הזוכה יתחייב לשמור עבור מכבי את כל החומר 
שהופק במערכת הממוחשבת. רענון שוטף של החומר בתקופת ההתקשרות ייערך אחת לשנה 

ובקלסר דוגמאות מקוריות של   CDלפי דרישת מכבי. הזוכה יעביר למכבי לפי דרישתה על גבי 
 .וכה יגיש דו"ח המפרט את החומר שנשמרהעבודות וזאת לאחר שהז

תום מוגן ובטוח, עד  את לוחות ההדפסה של מכבי במאגר נפרד,אצלו הזוכה מתחייב לשמור  .3.4
חלוף שנה מתום ההתקשרות. לוחות ההדפסה והקבצים יהיו רכושה הבלעדי של מכבי. מכבי 

יום, את  14תוך תוכל לקחת אותם בכל עת ללא התניה. הזוכה יעביר בהתאם לדרישת מכבי, 
כלל לוחות ההדפסה השייכים לעבודות הדפוס שהונפקו עבור מכבי בתקופת ההתקשרות עם 

 הזוכה.  

בלבד, וזאת עד  הזוכה, תחול על םוהכרוך בה על כל הקשורשירותים והמוצרים האחריות ל .3.5
  או מי מטעמה. ובכפוף לקבלת אישור בכתב ע"י נציג מכבי ,אספקתן וקבלתן ביעדל

מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין  הזוכה .3.6
 שליטה לגביהן.

תוך שימוש בשיטות בכפוף לחוק, הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה,  .3.7
 עבודה בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

ברשותו מצוי כוח האדם  מסוג זה וכי יםבמתן שירות סיוןיבעל נ הואמצהיר בזאת כי הזוכה  .3.8
, יםהמתאים, הידע, האמצעים הכספיים, הציוד והטכנולוגיות המתאימים, לצורך מתן השירות

בהתאם לדרישות  יםכל האישורים וההיתרים, הנדרשים על פי כל דין, לצורך מתן השירות
 הסכם זה.



 

23 

ני משנה לצורך שינוע קבל / התקשרות עם שורה מראש של מכבי להעסקתייקבל את אהזוכה  .3.9
ללא אישורה חברה בת  /לא יחליף קבלני משנה וכן או עם חברה בת, והובלת המוצרים בלבד 

 בכתב של מכבי. 

 :B2B מערכת .3.10

)להלן:  B2Bהדרישה, למערכת  ממועד, תוך חודש הזוכה יתחבר ,לדרישת מכבי .3.10.1

 להלן 3.10.2בסעיף  רטים)"מסרים"( המפו התהליכים מבין לאיזה"(, המערכת"
 באמצעותו/או לכל תהליך אחר/נוסף במערכת הנ"ל,  שמכבי תחליט להפעיל

 רת, חבכיוםבמכבי ) הפועלתהתקשרות ישירה בין הזוכה לבין ספק המערכת 
 .בה והשימוש למערכת ההתחברות בעלויות יישא הזוכה. סיגמנט(

ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשובים לתמוך בתהליכים  הזוכה .3.10.2
 הרשומים הבאים:

 הזמנה ועדכון הזמנה .3.10.2.1
 אישור הזמנה .3.10.2.2
 תעודת משלוח דגיטלית .3.10.2.3

 קבלת טובין .3.10.2.4
 סטטוס חשבונית. .3.10.2.5
 רשומת אב ספק .3.10.2.6
 כרטסת ספק  .3.10.2.7
 חשבונית דיגיטלית  .3.10.2.8

 רשאית מכבי תהא, בהתאם לדרישת מכבי כאמור למערכת תחברלא י הזוכהש ככל .3.10.3
 תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה תהא לא ולזוכה, הזוכה עם ההתקשרות את לסיים

 .כאמור ההתקשרות הפסקת עם בקשר מכבי כלפי

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

 

 התמורה ותנאי תשלום .4

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .4.1
ידי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

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

 "(.התמורהבהתאמה )להלן: "

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, בהתאם למפרט ולהצעתו הסופית והמאושרת של  .4.2
אגרות וכוללת, בין היתר, את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים, ההיטלים וה ,הזוכה

המקצועיים ו/או המוצרים, והזוכה לא יהא זכאי לכל  שירותיםהכרוכים במתן/אספקת ה
 תמורה נוספת מעבר לתמורה.

  :הצמדה .4.3

 המחירים המפורטים בהצעת הזוכה יהיו צמודים לפי מפתח כדלקמן: 

 . 50%בשיעור של  –למדד המחירים לצרכן  .א

 . 50%עור של יבש -כפי שמופיע בלמ"ס( 180510)קוד  למדד ייצור נייר ומוצריו .ב

 ממועד חודשים 12 תוםמ החל ,שנה לכל אחת ,שנה מדיליחידה הנקוב בש"ח יעודכן  התעריף
 ומוצריו הנייר ייצור ומדד לצרכן המחירים במדד שיחול השינוי לשיעור בהתאם החוזה חתימת

"( בהשוואה למדדי החדשים המדדים)להלן: " העדכון במועד הידועים"( המדדים)להלן: "
   הבסיס.

 חודש בגין ושפורסמו מהזוכה הסופית ההצעה קבלת ביום הידועים המדדים יהיה הבסיס מדדי
 .השניים מבין המאוחר, החדשים המדדים או________  שנת________ 

 לעיל כמפורט במשולב מדדיםה שניב המצטבר השינוי ששיעור בתנאי יבוצע ההצמדה עדכון
)חמישה אחוזים( ומעלה. העדכון יהיה בשיעור של  5% לפחות הינוממועד העדכון האחרון, 

 .מדדיםה שני של)שבעים חמישה אחוזים( משיעור השינוי המצטבר  75%
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 תשלום תנאי .4.4

 65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .4.4.1
ידי נציג -ותאושר על ידי הזוכה-שתוגש על פי חשבונית-יום( ממועד הרכישה, על

 מכבי. 

)עשרה( ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .4.4.2
 מועד זה, אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא.

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים  -הגשת החשבונית  .4.4.3
 לו. הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. 

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית  .4.4.4
 והדו"ח אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

)לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי  היה ויתגלו בחשבונית .4.4.5
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 

 ימים מראש 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 

 אחריות .5

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .5.1
פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי 

 השירותים,אספקת מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם 
 סכם זה. כמפורט ומוגדר בה

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

 כל דין.פי 

חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות  .5.3
התביעה, למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה 

 ללא הסכמת הזוכה.

לגרוע ידי הזוכה כדי לצמצם או -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .5.4
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

-הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על

ו, מכל סכום שיגיע מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללות .5.5
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם -ממנה לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 מהזוכה  בכל דרך אחרת.

באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, הזוכה מתחייב לשמור ולקיים  .5.6
למעלה מן הצורך  פי ההסכם.-ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

לביטוח לאומי )נוסח משולב(,  יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות  1995-התשנ"ה

שלו האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה 
בעבודות האמורות באופן מקרי או  ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו

 פי החוק הנ"ל.-זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  .5.7
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין -ההסכם ו/או על

 נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 

 ביטוח  .6

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .6.1
פי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על ממועד תחילת מתן השירותים, להסכם זה או 
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 חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים
ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

פי ההסכם, -(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"
 .לרבות כל הארכה שלו

מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר 
 .ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

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

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה. מקרה בסכומי

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני  .6.3
מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור 

היר, כי ידוע לו, כי המצאת עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצ
אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת 

פי הסכם זה -מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על
 פי כל דין.-ו/או על

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

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

ם תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תו .6.5

לעיל בגין הארכת תוקפו  6.3הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 
 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

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

 6.5ו/או  6.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים עלמובהר .6.6
לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע 

 לזוכה לפי הסכם זה.

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

ידי הזוכה -הא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא עלת מכבי .6.7
כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

זה. הזוכה מצהיר  6פי סעיף -מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 
מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, 

בם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על טי
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל -פי הסכם זה ו/או על-הזוכה על

 ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

 וכי, מכביידי -על נערך אשר ביטוח לכל קודמים הינם יופ על, מפורש תנאי יכללו הזוכה ביטוחי .6.8
 המבטח יתחייב, כן כמו. מכבי ביטוחי שיתוף בדבר טענה או דרישה כל על מוותר המבטח

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

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

 מכבי לקבלת שיפוי. 

 תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל לו תהיה לא כי, הזוכה מצהיר, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .6.10
 את פוטר והוא, לרכושו מנזק הנובעאו /ו לרכושו שארע נזק כל בגין מטעמה מיאו /ו מכבי כנגד

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

 בכוונת נזק שגרם מי כלפי למעט)אך  מטעמה ומי מכבי כלפי שיבוב זכויות על ויתור הפוליסות
 .הפוליסותפי -על זכויותיו למיצוי לפעול מתחייב והזוכה(, זדון
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מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  הזוכה .6.11
ת סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרו

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  6ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

זה. לחלופין, רשאי  6פי המוגדר בסעיף -התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על
 ם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. הזוכה לכלול את קבלני המשנה בש

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

 

 רישיונות והיתרים .7

או /ו האישורים כל את ברשותו ולהחזיק ולקבל דין כל הוראות אחר למלא מתחייב הזוכה .7.1
 מתחייב הזוכה. והפעלתו השירות קיום לצורך, הדיןפי -על הדרושים הרשיונותאו /ו ההיתרים

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

 .יסודית הפרה תהווה זה סעיף הפרת .7.2

 

 מועסקי הזוכה .8

 צורך לכל ייחשבו השירות מתן לצורך ידו על שיועסקו האנשים כל כי, בזה מצהיר הזוכה .8.1
 ויועסקו, בעקיפין או במישרין, מכבי של שלוחיה או כעובדיה ייחשבו ולא, שלוחיו או כעובדיו

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

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

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

 הקשורה למתן השירות.  בכל פעילות

 כל וכי, ההסכםפי -על השירות מתן בביצוע עצמאי כקבלן משמש הוא כי, הזוכה מצהיר כן .8.4
או /ו ידם על שהתמנה למיאו /ו לנציגיהאו /ו למנהלאו /ו למכבי ההסכםפי -על שניתנת זכות

 להבטחת אמצעי אלא אינה, השירות במתן צורה בכל ולהתערב לפקח, מטעמםאו /ו בשמם
 כל ידו על המועסקים העובדים לכלאו /ו לזוכה תהיינה ולא, במלואן ההסכם הוראות ביצוע

 בקשר ממכבי אחרת הטבה או פיצוי, תשלום לכל זכאים יהיו לא והם, מכבי עובדי של זכויות
 כל סיום או, ההסכם סיום או ביטול עם בקשר או, פיו על שניתנה הוראה או ההסכם ביצוע עם

 .שהיא סיבה מכל, ההסכםפי -על התקשרות

 כמסמיך יתפרש לא בהסכם האמור דבר שום. בלבד בשמו השירות את ייתן כי, מתחייב הזוכה .8.5
 או כלשהו בעניין מכבי נציג של מעמד לו כמקנה או, מטעמה או מכבי בשם להופיע הזוכה את

 .כלשהי למטרה

 מכבי את לשפותאו /ו לפצות מתחייב הזוכה, למכבי הנתונים סעדאו /ו זכות מכל לגרוע מבלי .8.6
או /ו המשפטי המצב כי, מוסמכת רשותידי -על ייקבע אם, לה שייגרמו הוצאהאו /ו נזק כל בגין

 .זה פרק בהוראות מהמוצהר שונים העובדתי

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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 ודיות ואבטחת מידע פרסום, שמירת ס .9

 בקשר ידיעה כל, אדם כל לידיעת להביאאו /ו למסור, להעביר ולא, בסוד לשמור מתחייב הזוכה .9.1
 ההסכם ביצוע אגב או במהלך או בתוקף אליו שהגיעה ידיעה או השירות או ההסכם ביצוע עם
 .סיומה לאחר או תחילתה לפני, ההתקשרות תקופת תוך, השירות מתן או

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

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

 :דרישות לסודיות .9.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .9.4.1
מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 
ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -זוכה עללידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה
 (."המידע"

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

ך לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע א .9.4.3
ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים 

פי ההסכם יחתמו על כתב -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד 

ורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפ
 ידי מכבי(. -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על
 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .9.4.4

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

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, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .9.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

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

יתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שי .9.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 
בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום 

ת, וכי הזוכה מודע למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיו
 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  .9.4.7
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי 

וראות חוק אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( ה
, וכל דין 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף.
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 :דרישות אבטחת מידע .9.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לספק שרות תוך שהוא מקיים אבטחת מידע כפי שהצהיר עליה במענה למפרט  .9.5.1
 בהתאם לדרישות לעת מעת אבטחת מידע המצורף כנספח להסכם, וכפי שיעודכנו

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות

במידה והמידע על חברי /עובדי מכבי שנאגר אצל הספק כתוצאה מהסכם זה נגיש  .9.5.2
הפך לכזה במהלך תקופת ההסכם עם מכבי, הוא מתחייב ילגורמי צד ג' מטעמו, או י

לקבוע בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימוש אבטחת המידע והגנת הפרטיות 
מתאימים, כשם שהוא עצמו נדרש לקיימם. בפרט כאשר ספקיו עושים הם עצמם 

 שימוש בצד ג' ובפרט בספקי שירותי ענן.   

ידע פערים והספק התחייב לתקנם וע"פ מענה הספק התגלו ע"י אבטחת מ במידה .9.5.3
בפרק זמן סביר מיום חתימת ההסכם, פערים אלה יצוינו בהסכם והספק יחויב 

 יטופלו.בטיפול בהם ובהצהרה פרואקטיבית למכבי שהפערים 

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה  .9.5.4
הפרטיות ואבטחת המידע, הרלוונטיות  ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת

 למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא בל"מ זה.

הובהר לספק שבמידה ומצוי אצלו )או אצל גורם צד ג' מטעמו( מידע על חברי מכבי  .9.5.5
וכל קופת חולים ומוסד רפואי אחר במדינת  בגין ההסכם שלו עם מכבי, חלה על מכבי

בריאות לקיים קשר רק עם ספקים העומדים ישראל חובה מטעם משרד ה
 אבטחת מידע. בתקן

שבו  על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת מידעלהודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי  .9.5.6
עובדי /על חברי מכבי אישי-קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע אישי/רפואי

הספק. סעיף  בטווח זמן סביר מרגע איתורו ע"יוזאת לגורמים שאינם מורשים, מכבי 
זה תקף גם לגורמי צד ג' מטעם הספק הרלוונטיים לנושא וגם לאחר תום ההסכם 
  במידה ומידע על חברי/עובדי מכבי נותר במערכות הספק או אצל גורמי צד ג' מטעמו.

אצל הספק ואצל כל ימים לפחות, לערוך  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .9.5.7
)בחצריו ו/או  ו לצורך הוצאתו לפועל של הסכם זהאחד מגורמי צד ג' שנשכרו על יד

בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות 
פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע -התחייבויות עלהופרטיות הנוגעים לביצוע 

מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, 
 מתחייב מבוקרהעובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. מהימנות 

 .הממצא של החומרה לרמת המותאם זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן

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
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף 

שקלים  אלף שבעים וחמישה)₪  75,000(, בסך של "ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
חודשים לאחר תום תקופת  4ימה על ההסכם וכלה בתום חדשים(,  שתוקפה החל ביום החת

 ההתקשרות.

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 

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

 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

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

 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
יה האמורה, את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבי
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)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.

 ל דין.פי כ-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .10.6

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

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .11

 הינה למשך שנתיים ,עיטוף ושירותי דפוס הפקותעם הזוכה לגבי רכישת שירותי  ההתקשרות .11.1

 "(. ההתקשרות תקופתאו "/ו" ההסכם תקופת___ )להלן: "_____ביום _____ שתחילתה

, התארגנות כתקופת ייחשבו ההתקשרות תקופת של הראשונים הימים 90, לעיל האמור למרות .11.2
מלוא השירותים נשוא הסכם זה כפי שהם במהלכה יהיה על הזוכה להתארגן לאספקת 

 מוגדרים במסמכי המכרז על פי כל הליכי העבודה הנדרשים לרבות כמוגדר במפרט. 

, לפי תום תקופת ההתארגנות, תהא מכבי רשאיתעד הנ"ל שהזוכה לא יעמוד בדרישות  ככל
הסכם  לבטלו/או  ( לעיל 10 בסעיףערבות הבנקאית )כמפורט הלחלט את  שיקול דעתה הבלעדי,

 .במכרז לזכיה הבא המועמד עםולהתקשר  זה

כל  שנתייםתקופות נוספות בנות  2-ההתקשרות ב למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת .11.3
( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל תוך שמירה על כל יתר 2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 (."תקופות האופציה"הוראות ותנאי ההסכם )להלן: 

 לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו 11.4-ו 11.1אף האמור בסעיפים  על .11.4
גם  ,שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס או

 מראש. יום 30ובלבד שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות  בתקופת ההתארגנות

 בקשר מכבי כלפי תביעהאו /ו דרישהאו /ו עילהאו /ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה
 .ההסכם סיום עם

 את לבטל רשאית מכבי תהא, להלן המנויים מהמקרים אחד בכל, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .11.5
 ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או

 :לכך בקשר כלשהי דרישה

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .11.5.1

ו/או צו יתן כנגדו צו פירוק אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם נ .11.5.2
, להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני

 ימים;  60והליכים כאמור לא בוטלו בתוך 

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה  .11.5.3
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  לגרוע מהאמור מבלי .11.6

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .11.6.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .11.6.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 

לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם 
 הקיום כאמור.-למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  11.5ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .11.7
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה  75,000מוסכמים בסך 

כדי ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו 
 לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

את ההסכם הפרה  לעיל ו/או הפר הזוכה 11.6.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .11.8
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
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ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 
שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל 

קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך -ם מחמת הפרתו או איאת ההסכ
ש"ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום  75,000

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

 אשר הנזק של זהירה אומדנה מתוך נקבעו כאמור המוסכמים הפיצויים כי, מצהירים הצדדים .11.9
 הזוכה וכי, לעיל כמפורט, ההסכם של היסודית הפרתואו /ו הפרתו עקב למכבי להיגרם עלול
 .דבר של להיפוכו מלטעון מנוע יהיה

 במועד לתקפו ייכנס והביטול, לזוכה בכתב הודעה באמצעות ייעשה מכבי ידי על ההסכם ביטול .11.10
 .בהודעה מכבי שתקבע

באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  אין .11.11
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

 ותלרש להעביר הזוכה מתחייב, שהיא סיבה מכל, הצדדים בין ההתקשרות סיום של מקרה בכל .11.12
 וככל אם. במערכותיו האגור מכבי מבוטחי על המידע את( האפשר ובמידת הניתן)ככל  מכבי

 נשאר מכבי מבוטחי על שמידע וככל"ל, הנ המידע את למחוק דין פי על מחוייב אינו שהזוכה
 ולנקוט להמשיך הזוכה מתחייב, ההתקשרות תקופת תום לאחר הזוכה של המידע במערכות

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

ם וככל שהזוכה יפסיק כליל את פעילותו, מתחייב הזוכה לפנות לממונה אבטחת המידע א .11.13
במכבי לצורך קבלת הנחיות פרטניות לעניין אבטחת המידע, הגנת הפרטיות ושמירת רציפות 

 מכבי שמידע אודותיהם מצוי במערכות הזוכה. חבריהטיפול הרפואי על 

 

 איסור הסבת ההסכם .12

 או ההסכםפי -על זכויותיו את לאחר להמחות או לאחר להעביר או למסור רשאי איננו הזוכה .12.1
 לתיתו תסרב שלא, מכבי של ובכתב מראש לאישור בכפוף אלא, ממנו הנובעות החובות את

 .סבירים מנימוקים אלא

 ומבוטלת בטלה תהא זה סעיף להוראות בניגוד לעשות הזוכה שיתיימר העברה או מסירה כל .12.2
 .תוקף כל וחסרת

 .כלשהו בשעבוד אסורות, מקצתן או כולן, ומכוחו ההסכם לפי הזוכה של זכויותיו .12.3

 לכל, חלקןאו /ו זה הסכםפי -על זכויותיה את להעביראו /ו זה הסכם להסב רשאית תהא מכבי .12.4
 בועניין" -"בעל הינה שמכביאו /ו מכבי של סמך חברתאו /ו בת חברה המהווה משפטי גוף

 ובלבד מכבי מקבוצת גוף לכלאו /ו, 1968 –"ח תשכ, ערך ניירות בחוקעניין" -"בעל של כהגדרתו
 .תיפגענה לא זה הסכם פי על הזוכה שזכויות

 .כלשהו אחר לגוף זה הסכם להסב רשאים יהיו לא הצדדים, לכך ובכפוף לעיל לאמור פרט .12.5

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

 

   זכות קיזוז .13

 איחור של יום כל בגין, ההזמנה מערך 5% של בשיעור, וקבוע מראש מוסכם פיצוי ישלם הזוכה .13.1
 מהמועד שנקבע. ימי עבודה 3 -השירות מעבר ל באספקת

 שהזוכה כספי חיוב כל לקזז זכות תהיה, בלבד ולה, למכבי כי, בזה מסכימים להסכם הצדדים .13.2
 לזוכה שיגיע סכום מכל, אחרת מעסקה או ההסכם נשוא העסקה מתוך לה חב להיות עשוי

 .ממכבי

 אם ובין תשלומו לפני אם בין, בחשבון ויתגלו היה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .13.3
 הסכומים לקזז רשאית מכבי תהא, כלשהם ליקוייםאו /ו דיוקים אי, טעויות, לאחריו
 .ממכבי לספק שיגיעאו /ו המגיע סכום מכל, לעיל האמור בעקבות שיתגלו
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 ויתור בכתב .14

 .בכתב אלא, לפיו הצדדים מזכויות זכות על ויתור ואין, בהסכם שינוי אין .14.1

 תשמש לא מסוים במקרה ההסכם מתנאי תנאי אחר ממילוי לסטייה מהצדדים מי הסכמת .14.2
 .אחר למקרה שווה גזירה ממנה ילמדו ולא תקדים

 כויתור הדבר ייחשב לא – ההסכםפי -על בזכויותיו מסויים במקרה מהצדדים מי השתמש לא .14.3
 .בהמשך דומים מקרים לגבי ולא המסוים המקרה לגבי לא, זכויותיו על

 

 סמכות שיפוט .15

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .16

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 

 

 :הצדדים על החתוםולראיה באו 

 

 

 ___________________ ___________________ 

 הזוכה מכבי 

  



 

32 

 נספח להסכם

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

  מכבי שירותי בריאות

 

 137/2016מכרז מספר  –אישור עריכת ביטוחים הנדון: 

 

"(  הספק________ )להלן: "____המפורטים להלן על שם ________הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים 

וכן כל השירותים הנלווים בקשר עם הסכם שנערך  הפקות דפוס ושירותי עיטוףלרבות בקשר עם מתן שירותי 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ההסכם" -" והשירותיםביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "

 "(.תקופת הביטוח_______ )להלן: "ומסתיימת ביום 

 

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח  -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

לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהליה במקרה ויקבע כי נושאים ₪  20,000,000

 לפי מי מעובדי הספק.בחובות מעביד כ

 __________________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

ו/או במסגרת מתן  לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  4,000,000השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 

הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף 

ד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפר

 ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן __________________פוליסה מספר 

מוש, איחור או עיכוב בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכים, אבדן שי

 מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.
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או נזק פתאומי ובלתי צפוי  ןלכיסוי אובד₪    100,000בסכום בטוח של ביטוח לרכוש  - ביטוח סחורה בהעברה .3

לטובין של מכבי  מכל סוג שהוא, הנמצא בחזקתו של הספק ו/או מי מטעמו מרגע קבלתם ע"י הספק ו/או ע"י מי 

מטעמו ו/או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר הרכוש בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים לרבות, 

לה, טעינה, פריקה והובלה בכל אמצעי מכני ובכל כלי רכב. הכיסוי מורחב בעת אחסנה או חניית ביניים, חניית לי

וכולל כיסוי מפני גניבה ופריצה במלוא שוויו עד לסכום הבטוח. הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו 

וף לא מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או כל הבאים מטעמה ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחל

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

 __________________פוליסה מספר 

 

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח מבנים, מתקנים ציוד ומלאי  בבעלותו ו/או באחריותו של   -ביטוח רכוש .4

כינון מלא כנגד הסיכונים המקובלים  הספק ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך

בביטוח "אש מורחב" לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבדן תוצאתי. הביטוח כולל תנאי 

מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם 

 .שגרם לנזק בזדון

 __________________פוליסה מספר 

 

 כללי

 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .5

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה  .6

 על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.וכי אנו מוותרים 

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי  .7

 יום מראש. 30שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

ותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נח .8

 למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

         

 בכבוד רב,

 

             ______________________                                                    ________________ 

 שם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת חברת הביטוח               
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 נספח להסכם

 לשימוש הזוכה במכרז -ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

 (, כשהוא צמוד למדד"סכום הערבות")להלן: ₪  75,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

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

  .עיטוף ושירותי דפוס הפקותשירותי ( לאספקת 137/2016מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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.

המדד החדש (, כי "המדד החדש"אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: 

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

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

 (.המוגדל"

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

 

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

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

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

 

 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:__________

 



 נספח ג'

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 137/2016טופס הצעה למכרז מספר  הנדון: 

 

 התאגיד המציע: ________________________________

 

 : _____________________________________________שם השירות המוצע

 

 והתחייבות המציעכתב הצהרה  .1

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

 כדלקמן:

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי  1.1

ההתקשרות, ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה 

 זו.והתחייבות 

 אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. 1.2

על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו חתימתנו  1.3

חתימה על הסכם  בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות

 ההתקשרות המצורף כלשונו.

 לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. ידוע 1.4

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך  1.5

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

נו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, אנו מתחייבים להשאיר את הצעת 1.6

)תשעים( ימים מהמועד  90לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

במשך כל תקופת  –האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 ההתקשרות לפי ההסכם. 

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

 אחרים במכרז.

 ש"ח, לא כולל מע"מ.  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8

 המחיר בהצעה צמוד למדד כמפורט בהסכם. 1.9
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 :להלן הצעתנו .2

 

 
 הערות

 .אומדן הכמויות הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מתחייבת לכמות כלשהיא 

  ההצעה מהווים תמורה מלאה וסופית בגין השירותים השונים והם כוללים המחירים המוצעים בטופס

בי הוצאותיו של הספק, לרבות עלות חומרי ייצור, שכר עבודה יבי השירות וכלל מרכיבתוכם את כלל מרכ

 והובלה, אריזה ואחסה, ולספק לא תהיינה דרישות ממכבי לתשלום נוסף בגין אלו.

 במקרה של הצעה הכוללת ספרות מעבר  פרות אחרי הנקודה.ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ס

 לכך, ספרות אלו תימחקנה ולא תילקחנה בחשבון. 

 

 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________

תיאור פריטמס"ד
סעיף 

במפרט

אומדן 

כמות  

יחידות 

שנתי

באלפים

מחיר לאלף 

יחידות 

בש"ח ללא 

מע"מ

     1.3.1190.00הפקת ערכה 1 הכוללת עטיף 12 אינץ'1

       1.3.156.00הפקת ערכה 1 הכוללת עטיף 17 אינץ' 2

     1.3.2140.00הפקת ערכה 2 הכוללת עטיף 12 אינץ' 3

         1.3.28.00הפקת ערכה 2 הכוללת עטיף 17 אינץ'4

     1.3.3323.00הפקת ערכה 3 הכוללת עטיף 12 אינץ'5

       1.3.363.00הפקת ערכה 3 הכוללת עטיף 17 אינץ'6

         1.3.45.00הפקת ערכה 74

       1.3.578.00הפקת ערכה 85

     1.3.6463.00הפקת ערכה 96

       1.3.713.00הפקת ערכה 107

         1.2.11.00תוספת עטיף 12 אינץ' לאחת הערכות )הפקה + עיטוף(11

         1.2.11.00תוספת עטיף 17 אינץ' לאחת הערכות )הפקה + עיטוף(12

         1.2.11.00תוספת של 2 עד 5 עטיפי 12 אינץ' לאחת הערכות )הפקה + עיטוף(13

         1.2.11.00תוספת של 2 עד 5 עטיפי 17 אינץ' לאחת הערכות )הפקה + עיטוף(14

         1.2.31.00תוספת צרופה טיפשה )עד לגודל A4( לאחת הערכות )עיטוף בלבד(15

         1.2.31.00תוספת של 2 עד 5 צרופות טיפשות )עד לגודל A4( לאחת הערכות )עיטוף בלבד(16

     1.2.7800.00הפקת PDF  לארכיב – לצרופה ביטוח שנתי ביטוח סעודי 17

     1.2.7950.00הפקת PDF  לארכיב – דפי חשבון 12 אינץ' ו 17 אינץ'18
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-וסמן בוודא נא 

  תעודת התאגדות -רק אם המציע הינו תאגיד. 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין  -רק אם המציע הינו תאגיד

ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, 

 מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

 .חודשים לפני מועד ההגשה 3תאריך של עד אישור זה יישא 

 פים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גו

 .1976-מס(, התשל"ו חובות

 בפרק המנהלה. 4.1.3לפי סעיף  אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

  תקן תוiso9002 – אם יש 

 תעודת/תעודות ההסמכה לתקן אבטחת מידע (27001 ISO  27799ו/או ISO) – אם יש 

 ו תעודה/ות כאמור לעיל.ה/אם לא צורפ –כשהוא מלא וחתום  –אבטחת מידע  – 1א' נספח 

 'ככל שנדרשו – 1מסמכים נלווים לנספח א. 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

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

  למסמכי המכרז.הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין ' 

  חתומה על ידי חברת ביטוחטיוטה של אישור עריכת ביטוחים. 

 

 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 

 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________

 

 



 נספח ד'

 137/2016מכרז מספר  -טופס פרטי המציע 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 

  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. 

 

 תיאור כללי של המציע  .2

 

 

 

 

 

 העסק של המציעגודל  .3
 

 √(-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי שלו  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2אינו עולה על 
 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל
מיליון  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2שלו עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה 
 "עסק זעיר".

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין 
מיליון  100מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה 
 "עסק זעיר" או "עסק קטן".

 

  כל אחד אחר מהאמור לעיל עסק גדול
 

 וק חובת המכרזים.ג)ג( לח2לא לשקלול. למידע בלבד מכח הוראת סעיף 
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 כוח אדם  .4

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 

 

 ניסיון קודם ולקוחות  .5

 :במתן השירותים נשוא מכרז זהמספר שנות ניסיון של המציע 

 :נשוא מכרז זההלקוחות המוסדיים הגדולים ביותר אשר מסופקים להם השירותים שמות 

 

1                 ___________________________ .2____________________________ . 

 

3                 ___________________________ .4____________________________ . 

 

5                   __________________________ .6____________________________ . 

 

 

מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו לפחות ממליצים  3להלן פירוט  .6

 סדיר ( באופן2015-2014האחרונות )בשנים  שירותים נשוא מכרז זה מספקים

 שם הלקוח:

 האיש הקשר: שם

 תפקידו:

 טלפון נייד ונייח:

 תיאור השירות שניתן:

 תקופת מתן השירות:

 

 שם הלקוח:

 האיש הקשר:שם 

 תפקידו:

 טלפון נייד ונייח:

 תיאור השירות שניתן:

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:

 שם האיש הקשר:

 תפקידו:

 טלפון נייד ונייח:

 שירות שניתן:תיאור ה

 תקופת מתן השירות:

 

 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 שם מגיש ההצעה : __________________   חותמת: ________________________        

 

 חתימת המציע: ____________________    תאריך: ________________________        



 נספח ה'

 ת  צ  ה  י  ר

 

__________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _______

 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

 .שירותי הפקות דפוס ושירותי עיטוףלאספקת  137/2016

הספק מסוגל לספק למכבי את השירותים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט חברה בת, ולמעט שינוע  .2

 והובלת המוצרים שניתן יהיה לבצע על ידי ספק משנה מטעמו של הספק, על חשבונו ועל אחריותו.  

באספקת  שנים ברציפות עד מועד פרסום מכרז זה, 4מוכח בישראל של לפחות  ןניסיוהספק הינו בעל  .3

 השירותים נשוא מכרז זה וכל השירותים הכרוכים בכך. 

מיליון )במצטבר( דפי מידע הכוללים נתונים  2.5הדפסה של לפחות  2015הספק הפיק בעצמו במהלך שנת  .4

 משתנים. 

 פרטי דיוור. 5ברשות הספק לפחות מכונה אחת לעיטוף בניילון בעלת יכולת איסוף, בו זמנית, של לפחות  .5

ספק שתי מכונות אוטומטיות בעלות היכולת לייצר מעטפות נייר, להדפיס עליהן כתובת ולעטוף פריטי ברשות ה .6

 דיוור שונים בתוך אותן המעטפות שיוצרו על ידן ובכך להפכן למוצר מוגמר.

ברשות הספק לפחות שתי מכונות הדפסה דיגיטאלית לנתונים משתנים, כאשר כל אחת מהמכונות בעלת כושר  .7

 במהלך יממה אחת. 4Aטפסים בגודל  200,000לפחות  ייצור של

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .8

_____________________ 

 חתימה 

 אישור

הופיע בפני _________________,עו"ד, במשרדי ברחוב  __________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על __________ _________________, גב' / מר _______________, שזיהה

______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 ות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.אישר את נכונ -יעשה כן 

 

______________________ 

 חתימה וחותמת 



 נספח ו'

 מבנה טופס להצגת שאלות

 שאלה מס' סעיף מס"ד

 מנהלה

  1     

2     

 מפרט

  1     

2     

 מענה טכני

 1     

2     

 הסכם

  1     

2     

3     

 עריכת ביטוחיםאישור 

1     

2     

3     

 טופס הצעה

 1     

2     

3     

 ערבות

  1     

2     

 תצהיר

  1     

2     

3     

 

 



 נספח ז'

 אמות מידה

 

 

ציון )0-10(שקלול ב-% פירוט מדדיםקבוצת מדדים

מערך ייצור 

והפקה

 מכונות מעבר לנדרש בתנאים המוקדמים  סעיפים -4.1.8+4.1.9+4.1.10 . ספק 

שיהיה ברשותו מספר מכונות הגדול ביותר יקבל 10 נקודות במקום השני 7 שלישי 5
20% 

20%סה"כ מערך ייצור והפקה

 16%עמידה בתקן iso9002 בקרת איכות

16%סה"כ בקרת איכות

אבטחת מידע - 

לספק בעל תקן
 5%בעל תקן  אבטחת מידע )ISO 27001 ו/או ISO 27799( – יש = 10; אין =0.

5%סה"כ אבטחת מידע בעל תקן

מדיניות סיסמאות במערכת המציע -

)אם הכל מאושר = 10; אם כלום לא מאושר = 0; אם מאושר סעיף אחד ומעלה = 5(
1% 

ניהול משתמשים במערכת המציע -

)אם הכל מאושר = 10; אם כלום לא מאושר = 0; אם מאושר סעיף אחד ומעלה = 5(
1% 

חיווים ולוגים במערכת המציע -

)אם הכל מאושר = 10; אם כלום לא מאושר = 0; אם מאושר סעיף אחד ומעלה = 5(
1% 

גיבויים -

אם הכל מאושר = 10; אם כלום לא מאושר = 0; אם מאושר סעיף אחד ומעלה = 5(
1% 

סקרים ומבדקי חדירה במערכת המציע -

)אם הכל מאושר = 10; אם כלום לא מאושר = 0; אם מאושר סעיף אחד ומעלה = 5(
1% 

5%סה"כ אבטחת מידע  ללא תקן

 5%איכות  וסדר המחסנים  

 5%מחשוב ניהול המלאי - כן - 10 נק'. לא - 0 נק'.

 7%מח' הגרפיקה העומדת לרשות הספק - בבעלות-10 נק'. במיקור חוץ-0 נק'.

17%סה"כ יכולות לוגיסטיות ומחשוב

 15%עמידה בלוחות זמנים

 7%איכות המוצרים

 5%גמישות ומענה לצרכים מיוחזים

 5%שירותיות

32%סה"כ שביעות רצון לקוחות

התרשמות כללית 

מהספק
 10%סדר וניקיון, תחזוקת הציוד והמבנה, אמצעי בטיחות.

10%סה"כ התרשמות כללית מהספק 

100%סה"כ )לספק בעל תקן אבטחת מידע (

100%סה"כ )לספק ללא תקן אבטחת מידע (

יכולות לוגיסטיות 

ומחשוב

שביעות רצון 

לקוחות כולל מכבי

אבטחת מידע - 

לספק ללא תקן

בגין המדדים הבאים יוענק ציון איכות רק למציע שאינו בעל תקן אבטחת מידע, וענה על השאלונים:


