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 המכרז מהות .1

לרכוש רישיונות מבקשת  ("המזמין"או  "הקופה"קופת חולים מאוחדת )להלן:  .1.1

בהתאם הכל ו של הקופהת הגנה מתקדמת לתחנות עבודה ושרתים למערכ

ובהסכם על נספחיהם, במסמכי המכרז , 'אבמפרט המצורף כנספח  לאמור

 . על נספחיו "בכנספח "המצורף 

ערכות המפורטות בנספח א' מאוחדת מבקשת לרכוש רישיונות לאחת משתי המ .1.2

 ולהן בלבד.

, כאשר למאוחדת שמורה האופציה לשלוש שניםההתקשרות הינה  תקופת .1.3

קרי,  תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. תישלהאריך את תקופת ההתקשרות ב

  תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש שנים בסך הכל.

 

 הגדרות .2

 חברה ומוסד שבשליטתה. קופת חולים מאוחדת וכל  הקופה","" או מאוחדת"
 "הלקוחאו " "המזמין"

 .ראש אגף מערכות מידע או מי מטעמה   " נציג מאוחדת"

 אחת משתי המערכות הבאות:  "ת ההגנהמערכ"

   Microsoft Defender for EndPoint  תוצרת חברת

icrosoftM או Falcon  תוצרת חברתCrowdstrike 

 וכמפורט בהרחבה במפרט המצורף למכרז זה.

 המציע אשר זכה במכרז זה ונבחר על ידי ועדת    "הספק הזוכה"

 המכרזים.   

 הצעת הספק שהוגשה בהתאם להוראות המכרז. "הצעת הספק" " אוההצעה"
 כלל מסמכי המכרז, לרבות המפרט ההסכם, ולרבות    "המכרז"

 תשובות לשאלות הבהרה.   

 . , נספח א'המפרט המהווה חלק ממסמכי המכרז   "המפרט"

 ., נספח ב'ההסכם המהווה חלק ממסמכי המכרז   "ההסכם"

 

 בדיקה .3

 .ועל כל נספחי המכרזהמציע יקרא בעיון את  .3.1

הגיש המציע הצעה, ייחשב המציע כמי שבדק וקיבל את כל הפרטים שהיו  .3.2

 דרושים לו לצורך הגשת ההצעה.
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 הזכאים להגיש הצעות .4

 דרישות הסף המפורטות להלן: כלזכאי להגיש הצעות במכרז זה מציע העונה על 

 ;תאגיד רשום כחוק בישראל .4.1

 ;1976לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  2המציע עומד בהוראות סעיף  .4.2

נציגו המורשה ו/או המפיץ יצרן מערכת ההגנה המוצעת מטעמו או  הוא מציעה .4.3

 ;בארץ המוצעתיצרן מערכת ההגנה המורשה של 

 

 ואישורים מסמכים .5

 מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:

 (.גמכרז חתומה כדין על ידי מורשי החתימה )נספח ל הצעת המציע והצהרותיו .5.1

 לעיל, יש לצרף תעודת התאגדות מלאה. 4.1לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף  .5.2

האישורים הנדרשים , יש לצרף העתק לעיל 4.2לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף  .5.3

 .1976 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2לפי סעיף 

יש לצרף הצהרה חתומה על ידי היצרן לעיל,  4.3בסעיף  ףלצורך הוכחת תנאי הס .5.4

בדבר זהות המשווק ואישורם כי הוא מורשה למכור את הרישיונות האמורים 

 .צהיר ערוך כדיןלכל תקופת המכרז. במידה והמציע הוא היצרן, יש לספק ת

חתימות הנדרשות בנספחים בכל החתימה מלאה  מסמכי המכרז חתומים .5.5

, וכן לחתום על כל דפי המכרז )כולל ההסכם( לרבות בסופו של ההסכםלמכרז, 

 .בראשי תיבות, בצירוף חותמת התאגיד

תשובות לשאלות הבהרה ככל שנשלחו חתומות כדבעי בכל עמוד לרבות חותמת  .5.6

 התאגיד.

 הצעת המציע והצהרותיו )נספח ג'(.טופס  .5.7

 (. ד'נספח ) הצעת מחירטופס  .5.8

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ונספחיו )נספח ה'(. .5.9

 .(ו'הצהרת ניגוד עניינים חתומה ומאומת כדין )נספח  .5.10

 

הערה: מסמכים שנוסחם מצורף כנספח, יש לצרף את המסמך בנוסח המצורף, ולמלאו 

 במקומות המתאימים.

 

 

 

 



 

 

4 

  הליך הבהרות .6

 –שאלות הבהרה בנושא מכרז זה ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל  .6.1

 HADAR_LIBERMAN@MEUHEDET.CO.IL 14:00בשעה  5.11.2020 ליום  עד. 

 , בפורמט להלן: Wordאת השאלות יש לשלוח בקובץ 

 

 

 

 

 

 

 

לעיל וכן באתר האינטרנט  6.1יישלחו לכל המציעים שפנו כאמור בסעיף  ותההתייחסות לפני .6.2

על  הפונה.מבלי שיהיה בכך כדי לחשוף את זהותו של ככל שאפשר זאת,  .של הקופה

 . המציעים חלה החובה לבדוק ולהתעדכן באתר בדבר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה

 התייחסויות אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6.3

 

 הגשת ההצעות .7

להוריד באתר אותם ניתן , צעות מסמכי המכרזמין להגיש הצעה יעשה זאת באיעונמה .7.1

 . www.meuhedet.co.ilהאינטרנט של מאוחדת שכתובתו 

החתימות  את כל חתימה מלאה לחתום בנספחים למכרז, על המציע למלא את כל הפרטים  .7.2

בנספחים למכרז, לחתום על ההסכם הנספח למכרז בסופו, וכן לחתום על כל דפי הנדרשות 

 ותקים מקוריים. ההסכם( בראשי תיבות ולהגיש בשני ע המכרז )כולל

  לעיל. 5בסעיף המסמכים והאישורים המפורטים  כללהצעה יצורפו  .7.3

לתיבת המכרזים במשרדי חטיבת הכספים של  בשני עותקיםאת הצעה יש להגיש באופן ידני  .7.4

. המציעים יוודאו כי טרם הכנסת ההצעה 14, תל אביב, קומה 124מאוחדת, רח' אבן גבירול 

המעטפה על ידי מזכירות חטיבת הכספים, יכתבו עליה תאריך לתיבת המכרזים תוחתם 

ושעת הקבלה, וירשמו פרטיהם; בכל מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר, בפקס או בדואר 

 אלקטרוני.

והמועד  12:00עד  9:00ובין השעות   22.11.2020ום את ההצעות ניתן להגיש החל מי .7.5

  .12:00 בשעה 24.11.2020האחרון להגשת ההצעות הוא יום 

******* מסמכי מכרז  

מס': ______סעיף   שאלה עמוד 

   

 הסכם

מס': ______סעיף   שאלה עמוד  

   

 נספח ___

מס': ______ סעיף  שאלה עמוד 

mailto:HADAR_LIBERMAN@MEUHEDET.CO.IL
http://www.meuhedet.co.il/
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 תוקף ההצעה .8

חודשים מיום  6ההצעה נשוא המכרז תעמוד בתוקפה למשך תקופה של עד  .8.1

המועד האחרון להגשתה לקופה, לרבות כל ארכה להגשה שניתנה כמפורט להלן 

 )להלן: "תקופת תוקף ההצעה"(.

אם הליך בחירת הזוכים לא  -חודשים כאמור לעיל  6לאחר תום התקופה של  .8.2

יסתיים, רשאית הקופה להורות למציעים להאריך את תוקף הצעותיהם 

)שישים( יום, ובמקרה זה יהיה כל מציע חייב להאריך  60לתקופה נוספת של עד 

את תוקף הצעתו בהתאם להודעה. הודעה כאמור, להארכת תוקף ההצעה, 

 של המציעים או באמצעות הדואר.  לכתובת הדוא"ל תשלח על ידי הקופה בכתב

לאחר תקופת ההארכה תהיה הקופה רשאית לפנות למציעים בבקשה להאריך  .8.3

את הצעותיהם לתקופה או תקופות נוספות. המציע יהיה רשאי להיענות להצעה 

 ולהאריך את תקפה או להודיע לקופה על ביטול הצעתו. 

או על ביטול ההצעות כאמור בסעיף  הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות .8.4

מזכיר ועדת המכרזים, אגף מסר לקופה על ידי המציע בכתב, לידי ילעיל, ת 8.3

ימי עבודה  2, וזאת בתוך , תל אביב124, רחוב אבן גבירול 14הכספים, קומה 

מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. בהעדר תשובה 

 ור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.מהמציע בתוך הזמן האמ

לעיל, לא תהא למי  8.4פי הדרך הקבועה בסעיף -ביטל המציע את הצעתו על .8.5

מהצדדים במכרז )דהיינו, לקופה או למציע שביטל את הצעתו כאמור( כל תביעה 

 ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הצד האחר ו/או מי מטעמו.  

י אז תהא הצעתו בלתי חוזרת ובלתי ניתנת הגיש המציע את ההצעה לקופה, כ .8.6

לביטול עד לתום תקופת תוקף ההצעה והוא לא יהא רשאי לחזור בו ממנה 

 בתקופת תוקף ההצעה.

חזר בו המציע מההצעה בתקופת תוקף ההצעה ולפני קבלת הודעת הקופה בדבר  .8.7

קבלתה או דחייתה )לפי הענין(, או במקרה שקיבל הודעת זכיה, אם לא המציא 

ערבות הביצוע במועד ובתנאים הקבועים בחוזה, כי אז ייחשב הדבר כהפרה  את

יסודית של התחייבותו הבלתי חוזרת להתקשרות עם הקופה והקופה תהא זכאי 

לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין הפרת 

 הצעתו להתקשרות עם הקופה.

זוכה במכרז כדי לסיים את הליכי למען הסר ספק, יובהר כי אין בהודעה על  .8.8

המכרז או כדי ליצור יחסים חוזיים בין הקופה והזוכה, וכי בטרם נחתם בין 

הקופה למי מן הזוכים במכרז, הסכם ההתקשרות, ועדת המכרזים רשאית 

 פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. -לבטל או לשנות את החלטתה על
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ם המציע, לאחר שהמציע ע הסכםעל  הקופה מהחתמבלי לגרוע מהאמור,  .8.9

, כי אז ייכנס החוזה שנחתם בהסכםמפורט הביצוע כערבות כתב המציא את 

 ידי המציע כאמור לכלל תוקף.-על

 

 אופן בחינת ההצעות .9

"( תבחן את ההצעות ועדת המכרזיםועדת המכרזים של הקופה )להלן ולעיל: " .9.1

 "(. הזוכה"במכרז זה ותבחר מבין ההצעות שיוגשו את הזוכה )לעיל ולהלן: 

מחיר. קרי, ההצעה הזוכה תהא  100%ן לבחירת ההצעה הזוכה יהיה הקריטריו .9.2

 ההצעה שתגיש את הצעת המחיר הזולה ביותר.

פי שיקול דעתה הבלעדי, אל המציעים שקיבלו  ועדת המכרזים רשאית לפנות, על .9.3

הצעת מחיר  ביותר ולבקשם להגיש במועד שייקבעאת הציון המשוקלל הגבוה 

משופרת לעומת הצעתם המקורית. מציע אשר לא יגיש הצעה משופרת כאמור, 

 תיחשב הצעתו המקורית כהצעה סופית. 

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור, מעבר לזוכה או לזוכים  .9.4

במכרז, "זוכה שני" ו"זוכה שלישי" )וכן הלאה( למקרה שהזוכה הראשון, וכן 

 , או שההתקשרות עימו נסתיימה מכל סיבה שהיא. הצעתוהלאה, חזר בו מ

האישורים או  שלא צורפו להועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה  .9.5

המסמכים הנדרשים, או כל אחד מהם, או שנפל בהם פגם המצדיק את פסילתם. 

לבקש ממציע לתקן פגם או  -אך לא חייבת  -ועדת המכרזים תהיה רשאית 

ובמסמכים שצירף אליה, אם סברה שהפגם או השמטה שנפלו בהצעתו 

ההשמטה נעשו בתום לב וכי אין מדובר בפגם או השמטה מהותיים אשר אינם 

 ניתנים לתיקון.

ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או הנמוכה ביותר או  .9.6

 כל הצעה שהיא.

או  ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר היא סבורה כי הנה תכסיסנית .9.7

חסרת תום לב, או כי מניתוחה הכלכלי עולה כי מדובר בהצעה מפסידה או הצעה 

שאינה מבוססת על אדנים כלכליים. כן תהא ועדת המכרזים רשאית לפסול 

הצעה מסוייגת או מותנית או לחילופין לקבוע כי כל הסתייגות או התנייה לגבי 

 רת תוקף. ההצעה או לתנאי המכרז או לתנאי ההסכם הינה בטלה וחס

ועדת המכרזים תהא רשאית לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בכל הקשור לחוסנו  .9.8

הכלכלי, לאיתנותו הפיננסית, למצבו המשפטי ולנסיונו המקצועי המוכח 

מהימנותו והמלצותיו  של כל  מציע. לשם כך, ועדת המכרזים תהא רשאית 
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ידה לענין זה,  לדרוש מהמציע להמציא לעיונה כל אישור או מסמך שיתבקש על

לרבות תחשיבי שכר תקורה ורווח על פיהם הוכנה ההצעה; לפנות לממליצים 

או לאחרים עבורם ביצע ו/או מבצע המציע עבודות בין באמצעות המציע ובין 

ישירות, אף ללא תיאום עם המציע והסכמתו, ולהיעזר בשירותים של מומחים 

כל פרט או לגיבוש כל הערכה או גופי הערכה בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת 

שידרשו. המציע ישתף פעולה עם המומחים וגופים כאמור וימסור להם כל מידע 

 רלבנטי שיתבקש.

הקופה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף  .9.9

מציע אשר לגביו היה לקופה ניסיון רע ו/או כושל, לרבות מקרה של אי שביעות 

 םמעבודתו, ו/או אספקת השירותים על ידו, אי עמידה בסטנדרטירצון מקצועי 

של השירות הנדרש, הפרה של התחייבות קודמת כלפי הקופה, חשד למרמה 

 וכיוצא בזה. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה.

 

 הודעה לזוכה ולמשתתפים האחרים .10

שתשלח למציע )להלן: ועדת המכרזים תודיע למציע שהצעתו זכתה בהודעה  .10.1

 ."(יהיהודעת הזכ"

ימי עסקים  7תוך  למאוחדתלעיל ימסור  11.1סעיף קיבל מציע הודעה כאמור ב .10.2

ההסכם. הערבות תוארך בהתאם להארכות ההסכם ערבות את  מקבלת ההודעה

אם וככל שתהיינה. כן יידרש הזוכה להמציא למאוחדת את כל האישורים 

ת אישור על עריכת ביטוחים כאמור בסעיף והמסמכים הנדרשים בהסכם, לרבו

 להסכם. 12

ועדת המכרזים תמסור לכל יתר המציעים במכרז הודעה בדואר רשום על דחית  .10.3

הצעותיהם ותצרף להודעותיה את ערבות המכרז שהומצאה ע"י כל מציע 

 כאמור.

 

 שינויים במסמכי המכרז .11

הכניס מאוחדת רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, ל .11.1

שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, וזאת הן ביוזמתה והן כתוצאה משאלות 

 ההבהרה האמורות לעיל.

כל שינוי כאמור יהיה בכתב ויובא לידיעת משתתפי המכרז ע"י משלוח מסמכי  .11.2

השינוי או התיקון למציעים אשר פנו בשאלות הבהרה וכן באתר האינטרנט של 

ול ויתייחס לכל אחד ממסמכי המכרז או מאוחדת. שינוי או תיקון כנ"ל יח

נספחיו ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, ועל המציע לצרפו כחלק בלתי נפרד 
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ממסמכי המכרז. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים חלה החובה לבדוק 

 ולהתעדכן בכל העדכונים המפורסמים מעת לעת באתר האינטרנט של מאוחדת. 

 

 עיון במסמכי המכרז .12

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  .12.1

)ה( לתקנות חובת המכרזים,  21ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנה 

 . 1993 -התשנ"ג

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים  .12.2

העיון בהם למציעים אחרים  "חלקים סודיים"(, שלדעתו אין לאפשר את –)להלן 

לאחר סיום המכרז, יציין במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים, יסמן 

משמעי, ובמידת האפשר יפריד -את החלקים הסודיים שבהצעה באופן ברור וחד

 חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

 מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת .12.3

 ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים  .12.4

גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

העיון של המציעים הינו של ועדת יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות  .12.5

ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים 

 .מנהלית רשות המחייבות המידה ולאמות העיון לדיני, המכרזים

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה  .12.6

אה לזוכה, ותאפשר שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התר

 לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע  .12.7

 הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע  .12.8

. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקיעל ידו 

 בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה. 

 ביטול המכרז .13

לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות  .13.1

 ידי הקופה הסכם עם הזוכה.-כלשהי כלפי מציע כלשהו כל עוד לא ייחתם על

טל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי הקופה תהא זכאית בכל עת לב .13.2
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לפרסם מכרז  -אך לא חייבת  -שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה הקופה רשאית 

 חדש לאחר ביטול המכרז.

 הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז. .13.3

החליטה הקופה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .13.4

מרוכשי מסמכי  המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הקופה ו/או 

 כלפי מי מטעמה.  

 

 בעלות על מסמכי המכרז .14

מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של הקופה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות 

וחל איסור מוחלט  לעשות בהם שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות,בלבד. אין 

 על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .15

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים 

 יפו.  -ם מושבו בתל אביב למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקו
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 רשימת נספחים למכרז

  

 תיאור הנספח סמול הנספח

  

 מפרט טכני "א"

  

 הסכם "ב"

  

 הצעת המציע והצהרותיו "ג"

  

 הצעת המחיר "ד"

  

 הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים "ה"

  

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים "ו"
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 נספח א'

 

 רכישת רישיונות שימוש למערכות למפרט 

 

 הגנה מתקדמות לתחנות עבודה ושרתים

 

 קופת חולים מאוחדת לש
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מערכת הגנה מתקדמת לתחנות עבודה ושרתים. לרישיונות  לרכושקופת חולים מאוחדת מעוניינת 

מובהר כי הכמות המפורטת הינה בגדר אומדן בלבד, והקופה אינה מתחיבת לכמות מינימאלית 

 .וכי היא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הכמויות בהתאם לצורכיה המקצועיים כלשהי

 

 רקע .1

 .ושרתים עבודה לתחנות מתקדמת הגנה למערכת רישיונות ברכישת מעוניינת מאוחדת .1.1

 .עבודה תחנות 9500 -וכ שרתים 1000 -כ במאוחדת יש כיום .1.2

יודגש, האמור  .עבודה תחנות 1000 -וכ שרתים 150 - כ יתווספו שנה שמידי צופה מאוחדת .1.3

בסעיף זה הינו בגדר אומדן עתידי ולא מחייב כלל ועיקר ואין להתייחס לאמור בסעיף זה 

 כהתחייבות של מאוחדת לרכוש רישיונות נוספים בעתיד.

 

 פרטי הרישיון הנדרש .2

 המציע יציע רישיונות של אחד מתוך שניים מהמוצרים הבאים בלבד:

2.1. Defender for EndPointMicrosoft   תוצרתFTMICROSO 

 :עבור משתמשים/תחנות עבודה יש לספק רישיון .2.1.1

MicrosoftDefenderATP ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

 :רישיון לספק יש שרתים עבור .2.1.2

MDATPforServers ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

 Microsoft -למען הסר הספק, הרישוי המוצע יכלול, בין היתר, את שירות ה .2.1.3

Threat Experts לרבדיו השונים. 

2.2. LCONFA  תוצרתCROWDSTRIKE  

 :הרישיון יכלול את המודולים הבאים

2.2.1. Falcon Endpoint Protection Premium (Prevent, Discover, Insight) 

 Threat Graph Standardעבור תחנות עבודה יש לספק  .2.2.2

 Server Threat Standardעבור שרתים יש לספק  .2.2.3

2.2.4. Essenial Support 

2.2.5. Falcon Device Control 
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2.2.6. Falcon X 

2.2.7. Overwatch 

 

 הטמעה והדרכה: .3

 הספק / היצרן יקים את סביבת הענן. .3.1

 .שעות 100 עד של בהיקף המוצר בהטמעת בקופה המקצוע אנשי את וילווה ידריך הספק .3.2

 100 ג"ע הסוכן ובהתקנת ראשונית מדיניות בהגדרת סיוע יכללו הטמעה/הדרכה/הליווי .3.3

 .שרתים 10 ו עבודה תחנות

 

+ אופציה להארכת ההסכם לעוד שתי תקופות בנות שנה כל  שלוש שניםתקופת ההתקשרות:  .4

 .תאח
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 נספח ב'

  הסכם
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 הסכם

 

 2020שנערך ונחתם בתל אביב ביום ____ בחודש ______ בשנת 

 

 

 בין

 

 קופת חולים מאוחדת

 אביב , תל124מרח' אבן גבירול 

 ("הקופה")להלן: 
 מצד אחד

 

 

 לבין

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

 "(הספק)להלן: "
 מצד שני

 

 

לרכישת רשיונות למערכת הגנה מתקדמת לתחנות עבודה והקופה פרסמה מכרז  :הואיל

הקופה )להלן: , כמפורט במכרז האמור למתן שירותים סלולריים למנויי ושרתים

 "(;המכרז"

 

והספק הגיש הצעה למכרז הנ"ל, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה והמצורפת  :והואיל

שצורף  , והוא מוכן להעניק את השירותים המפורטים במפרט1נספח להסכם זה כ

 , ובהצעה על בסיס המחיר שהוצע בהצעה;כנספח א' למכרז למכרז

 

בחרה בהצעת הספק כזוכה במכרז, בהסתמך על וועדת המכרזים של הקופה  :והואיל

הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו בכפוף לחתימת הסכם זה ומילוי כל 

 התנאים לפיו;
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

פן המקיים את דרישות המכרז המפורשות פרשנות ההסכם, לרבות ההצעה, תיעשה באו .1.2

 והמשתמעות בצורה המלאה ביותר.

 הכותרות שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן. .1.3

 

 הגדרות .2

למונחים שבהסכם זה, על נספחיו, תינתן המשמעות הנתונה להם במכרז ובמפרט, זולת אם 

 לכל התנאים ולכל הדרישות לפי המכרז.משתמע אחרת מן ההקשר, והכל בהתאם 

 

 תקופת ההתקשרות .3

החל ממועד חתימת  לשלוש שניםתקופת ההתקשרות הראשונה על פי הסכם זה הינה  .3.1

 מאוחדת על הסכם זה.

 לשתיבתום תקופת ההתקשרות הראשונה הקופה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות  .3.2

יום לפני  30תקופות נוספות בנות שנה כל אחת בהודעה בכתב שתימסר לספק הזוכה 

  התקופה הרלבנטית.

 

 התחייבויות והצהרות הספק .4

שצורף  הספק מצהיר כי הוא קרא והבין את כל תנאי המכרז ודרישותיו לרבות המפרט .4.1

הנדרשות  , וכי הוא ימלא את כל ההתחייבויותלמכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

במסגרת המכרז, וכן הוא ימלא את כל ההתחייבויות שהוא נטל על עצמו במסגרת ההצעה, 

ובפרט הוא יספק את השירותים במחיר המוצע בהצעה, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, 

 , הכל בהתאם לאמור במפרטין הצדדיםב שייקבעולשביעות רצון הקופה ובמועדים 

  ובכפוף להוראות הסכם זה. ("המפרט"א' )להלן: המצורף למסמכי המכרז כנספח 

 מערכתלשווק את הספק מצהיר כי כל הפרטים שמסר בהצעתו ובכללם פרטים על הרישיון  .4.2

השירותים הם מלוא , ניסיונו ויכולתו לספק את ההסכם חיי במשך כלהמוצעת  ההגנה

 מלאים ונכונים.

, האישורים כל את מטעמו מי ובידי בידיו יש כימבלי לגרוע מן האמור, מצהיר הספק  .4.3

 או/ו הדרושים או/ו התקפים וההיתרים הביטוחים, התעודות, הרישיונות, ההרשאות

 ההסכם לפי התחייבויותיה מלוא ביצוע ולצורך עסק לניהול דין כל פ"ע דרושים שיהיו
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, הרישיונות, ההרשאות, האישורים שכל לכך אחראי והוא, פיו על השירותים ולמתן

, בדגש על ההיתר לשווק את מערכת ההגנה הנדרשים וההיתרים הביטוחים, התעודות

 .בתוקף זה הסכם בה התקופה כל לאורך בתוקף יישארו המוצעת,

הספק מצהיר, כי הוא אוחז ויאחוז בכל האישורים הדרושים בהתאם להוראות חוק  .4.4

 עסקאות גופים ציבוריים.

למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, הספק מתחייב לשתף פעולה עם הקופה בכל הקשור  .4.5

על נספחיו, לרבות התחייבות לשפר ולתקן את כל הטעון תיקון, מיד עם קבלת הודעת 

 הקופה בדבר הצורך בכך.

הספק מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים בקופה, כל גורם אחר השותף לקבלת  .4.6

 השירותים, לצורך ביצוע מוצלח של חיוביו.

 

 ה והתקנתהאספקת התוכנ .5

   מלוא הרישיונות שנרכשו על ידה וכמפורט במפרט.החברה תספק לקופה את  .5.1

כן תלווה החברה את הקופה בהטמעת המערכת ותעניק הדרכות למשתמשי המערכת  .5.2

 .במפרטבהתאם להנחיות הקופה ובהיקף המוגדר 

מערכת ההגנה לרבות, אך לא ל בקשרהתמיכה החברה תספק לקופה ללא תשלום את כל  .5.3

 מידע אחר רלוונטי.  וכל, , שדרוגיםשוטפים םעדכונירק, הטמעת 

 

 ואבטחת מידע סודיות .6

 מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי המכרז ומחיוביו על פי דין מתחייב ומצהיר הספק:

 לפרסמו.הספק מצהיר, כי ידוע לו שכל מידע שיימסר לו על ידי הקופה הינו סודי, ואין  .6.1

, זמן הגבלת וללא מכן לאחר ואף, לקופה שירותיו מתן במהלך כי מתחייב השירות נותן .6.2

, לקופה הנוגע או/ו בקשר מידע לכל ביחס ומוחלטת מלאה סודיות על ישמור השירות נותן

 מידע כל, הקופה של מסחריים או/ו מקצועיים סודות, הכנסותיה, ותכניותיה, לקוחותיה

, תיאורים, עיצובים, טיוטות, וטכנולוגי תפעולי, ניהולי, מסחרי, עסקי, מקצועי, טכני

 ונתונים ידיעות, השירותים מביצוע הנובעים העיצובים פרטי, תכניות, תמונות, סקיצות

 אשר, והמקצועית העסקית לפעילותה או/ו לקופה הקשור וכל, זה הסכם תנאי וכן אחרים

 או/ו, זה בהסכם כאמור השירות מתן עקב או/ו במהלך השירות לנותן יתגלו או/ו נתגלו

 יתקיים או/ו בעבר התקיים אשר, אחר קשר כל או/ו העבודה יחסי עקב או/ו במהלך

 .הצדדים בין, העניין לפי, בעתיד
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הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל  .6.3

על פי המכרז והסכם זה לפניה או אחריה, וכן  ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע המטלות

 לא לעשות כל שימוש בידיעה כאמור.

הספק מתחייב לפעול על פי הנחיות הקופה בכל הקשור לשמירת הסודיות, ובכלל זה  .6.4

להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד 

, 1981-ות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אהנתונים; הספק מצהיר, כי הוא מכיר את הורא

והתקנות שהותקנו על פיו, וכי יפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חיקוק אחר הנוגע לשמירתו 

 וסודיותו של המידע שימצא ברשותו.

הספק לפי הסכם זה, יבוצעו  ותההתחייבויכל העבודות הכרוכות במתן השירותים ובביצוע  .6.5

ל הצהרות סודיות מתאימות בהתאם להוראות על ידי עובדים של הספק אשר הוחתמו ע

הקופה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקופה תהיה רשאית להורות לספק להפסיק את 

עבודותו של כל עובד של הספק, אם ראתה זאת כנחוץ מטעמי בטחון ומכל טעם אחר, לפי 

ד שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה; הפסקת עבודתו של עוב

העתק  תעשה משיקולים ענייניים ולא תשמש עילה לספק לתביעת תשלום או פיצוי כלשהו.

 הצהרות הסודיות האמורות יועבר לקופה לפי דרישתה.

ולחתום  הספק מתחייב לנקוט באמצעי בטחון לשמירת סודיות המידע, כמפורט בסעיף זה .6.6

 על כתב התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף להסכם זה.

הספק ישפה את הקופה בגין כל תביעה כלפיה או תשלום שישלמו בשל גילוי מידע או  .6.7

 שימוש במידע, שנגרם בשל הפרת סעיף זה על ידי הספק.

 
 אחריות .7

הספק יהיה האחראי הבלעדי והיחידי לכל נזק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה ו/או עקב  .7.1

 ..ו/או לרכושאספקת השירותים לקופה ו/או לעובדיה ו/או לצד ג' כלשהו 

הספק מתחייב לשפות את הקופה בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר בו תשא הקופה,  .7.2

 .ירותים נשוא הסכם זה או בקשר עמםבשל הש

הספק יהיה האחראי הבלעדי והיחידי לכל תביעת נזיקין מטעם עובדיו ו/או מי שבא  .7.3

 מכוחו, אף אם תהיה להם עילת תביעה נגד הקופה.

דיה והבאים מכוחם לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג הקופה, עוב .7.4

 שהוא, שייגרם לספק ו/או לעובדיו ו/או למי שבא מכוחו.

 

 ביטוח .8

הספק מאשר שהוא אוחז בכל , דין פי על או/ו בהסכם השירות נותן מאחריות לגרוע מבלי

  הביטוחים הנהוגים והמקובלים לתחום עיסוקו.
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 הצדדיםיחסים בין  .9

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי עובד  .9.1

 ומעביד.

הקופה לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים  .9.2

 המועסקים על ידי הספק.

שא הספק מצהיר כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו וכי הוא בלבד נו .9.3

באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלים על מעביד על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים 

 ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים.

הספק יעשה כל הדרוש על מנת להבהיר לעובדיו ובפרט לעובד מטעמו אשר יעניק שירותים  .9.4

בחצרי מאוחדת הוא לא זכאי למאוחדת בחצריה כי חרף העובדה שהוא יידרש להתייצב 

 ואינו מהווה חלק מעובדי מאוחדת בשום דרך וצורה. 

 

 תמורה .10

תמורת מתן השירותים על ידי הספק לפי הסכם זה, תשולם בהתאם לתנאי ההצעה,  .10.1

הצעת המחיר תהא להסכם, ובכפוף לכל האמור במפרט. למען הסר ספק,  1נספח 

 לאורך כל תקופת ההתקשרות.  קבועה

יהא זכאי לכל תשלום או תמורה כל שהיא בקשר עם ביצוע שירותים הספק לא  .10.2

 שאינם תואמים את דרישות המכרז ותנאי הסכם זה.

( יום מתום החודש תשעים וחמשה) 95תוך  חברהל קופההתשלום יתבצע על ידי ה .10.3

 בקשה"(, ובתנאי שה95)"שוטף +  חברהלתשלום על ידי ה בקשהה השבגינו הוגש

  וכנגד חשבונית מס כדין.  קופהקודם לכן ע"י ה האושר

ארה"ב היציג בעת הוצאת החשבונית.  דולרבהתאם לשער  התשלומים ישולמו בש"ח .10.4

 ווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלום בפועל.תלכל תשלום י

כל מס, היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין המוצרים  .10.5

נכה מכל ת הקופהאופן בלעדי על הספק וישולמו על ידו. ו/או אספקתם יחולו ב

לנכות על פי כל דין, לרבות מסים, היטלים  התשלום לספק כל סכום אותו עלי

ותשלומי חובה אחרים ותשלומים כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא התשלום המגיע 

  מהקופה.לספק 

אישורים את ה לקופהכתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק, ימציא הספק  .10.6

 הבאים:

 ;1975 – תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו .10.6.1
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אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים  .10.6.2

 במשך תקופת קיומו של הסכם זה;

 אישור ניכוי מס במקור; .10.6.3

 כל אישור אחר הדרוש על פי כל דין או על פי דרישת המזמין.  .10.6.4

 

 תרופות .11

מבלי לגרוע מהאמור במפרט, לא עמד הספק בהתחייבויות יסודית על פי הסכם זה  .11.1

מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירותים ובין אם טרם החל בכך, ולא תיקן 

ימים מקבלת התראה בכתב מן הקופה, רשאית הקופה, לפי שיקול  7את ההפרה תוך 

תראה נוספת, וזאת מבלי לגרוע דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות ללא ה

  מזכות הקופה לשיפוי ולפיצוי כמותנה בהסכם זה או על פי כל דין.

אשר על פי הדין הינה  תהתחייבולענין זה "התחייבות יסודית" משמעה כל 

התחייבות יסודית, ומבלי לגרוע מכך, התחייבות הספק למתן שירותים, טיבם 

 ם או לחלק ניכר מהם.ואיכותם המתייחסת לכלל מקבלי השירותי

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו,  .11.2

כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדים שנקבעו בהסכם 

 ובדוא"לזה, בין אם התחיל בביצוע העבודה ובין אם לאו, יודיע על כך מיד בעל פה 

מור, רשאית הקופה לפי שיקול דעתה להפסיק את לקופה. הודיע הספק כא

 ההתקשרות, ויחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע באופן כלשהו מזכויות הקופה לכל סעד אחר או  .11.3

 נוסף לפי הסכם זה ו/או לפי המכרז ו/או לפי כל דין.

מבלי לגרוע מזכויות הקופה לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאית הקופה לקזז ו/או  .11.4

לרבות לעכב אצלה תשלומים אשר יגיעו לספק כנגד כל סכום שהספק חייב לקופה 

 סכומים שהספק חייב לה שלא בקשר לעבודה נשוא הסכם זה.

 הקופה להלן המפורטים מהמקרים אחד בכל, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .11.5

 את ולבצע לספק כלשהי הודעה מתן ללא, לאלתר ההסכם את לבטל רשאית תהיה

 שימצא כפי אחרת דרך בכל ובין בעצמה בין, זה הסכם פי על, הספק התחייבויות

 דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל על מוותר והספק חלופי ספק בידי לרבות, לנכון

 :כך בשל הקופה כלפי אחרת או/ו כספית

 נגדו שניתן אוקבוע  באופן ובין זמני באופן ביןהחל הספק בהליכי פירוק  .11.5.1

 באופן מנכסיו מהותי חלק על עיקול הוטל או, נכסים קבלת או נכסים כינוס צו

 לבצע הספק של יכולתו בהמשך לפגיעה חשש, הקופה לדעת, בו שיש

 . זה הסכם פי על התחייבויותיו
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 או, זה הסכם מהוראות הוראה הפר, ההסכם את מבצע הספק אין בפועל .11.5.2

 . הקופה הוראות את קיים לא

 בינו אינטרסים ניגוד נתגלה או/ו הקופה של באינטרס פגע השירות נותן .11.5.3

 הקופה. לבין

 

 המחאות חובות וזכויות על פי הסכם .12

הספק אינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה, אלא אם כן ניתנה 

מראש ובכתב, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הקופה; ניתנה לכך הסכמת הקופה 

הסכמת הקופה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות ואחריות או חובה 

 כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה.

 

 שינויים .13

 כל שינוי בהוראות הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, ובכתב.

 

 כתובות הצדדים והודעות .14

ת הצדדים הם כמפורט בראש הסכם זה וניתנות לשינוי בדרך הקבועה כתובו .14.1

 למשלוח הודעות.

כל הודעה על פי הסכם זה אשר תימסר בדואר רשום, תחשב כאילו נתקבלה לאחר  .14.2

 ימים מיום המסירה לבית הדואר. 7

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

__________________    _________________ 
 הספק      קופת חולים מאוחדת   
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 להסכם 1נספח 
 

  הצעת הספקכאן תצורף 

 )נספח ג' שהוגש והצעת המחיר(
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 נספח 2 להסכם – בקשה להעברת כספים לחשבון הבנק
 

 

 לכבוד 

 מאוחדת חולים קופת

 אביב -תל 124 גבירול אבן

 ___________________   פ. ח/  מ.ע' מס___________________ מ"הח אני

 ( ___________________מאוחדת ידי על ימולא) בקופה ספק' מס

 לפעם מפעם(  הקופה להלן)  מאוחדת  חולים  מקופת  לנו  המגיעים  שהכספים  בזאת  מבקשים

 המצוין בבנק לחשבוננו ישירות  יועברו, שלנו אחרת זכאות כל בשל או מקדמות, חשבוניות  פי על

 מניעה קיימת בהם מקרים  למעט, לאחרים ידינו  על יומחו או שהומחו כספים למעט, להלן

 .כאמור להעברה משפטית

 ידי על כמשולם  יחשב  ל"הנ בחשבוננו שירשם תשלום  שכל בזה מצהירים הרינו •

  וכאילו  בבנק  חשבוננו לזכות לבנק הוראה הקופה נתנה בו ביום לידינו הקופה

 דרישתה עם מיד, לקופה להחזיר בזה מתחייבים אנו.  ידינו בחתימת קבלתם אושרה

 בטעות הועבר אשר מאתנו שיידרש סכום כל, פה בעל בין או בכתב בין אלינו שתופנה

 .בבנק חשבוננו לזכות הקופה הוראת י"עפ

 בעל או בכתב בין הבהרה כל מהבנק ולקבל לבקש לקופה  ומאשרים  מסכימים  הרינו •

  זה  מסמך על  חתימתנו. הקופה י"ע שבוצעו ל"הנ  בחשבוננו  פעולות לגבי, פה

 .כאמור הבהרה כל לקופה ליתן  לבנק חוזרת בלתי והוראה אישור מהווה

 שיקול לפי, בהמחאות גם תשלומים לבצע הזכות לעצמה  שומרת שהקופה לנו ידוע •

 .לנכון שתמצא כפי עת בכל זה הסדר להפסיק וכן, דעתה

 ידינו על שנמסרו בפרטים שינוים שיערכו ככל לקופה להודיע באחריותנו כי לנו ידוע •

 . זו בבקשה

 

 :לנו המגיעים הכספים אליו יועברו כי מבקשים אנו אשר הבנק חשבון פרטי להלן

 

 : ___________________הבנק' מס: ___________________ הבנק שם

 ___________________: הסניף' מס:  ___________________ הסניף שם

 : ___________________החשבון בעל שם : ___________________בנק חשבון' מס

 : ___________________פ.ח/  מ.ע' מס

 (: ___________________מיקוד כולל)  כתובת

 : ___________________טלפון' מס
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 : ___________________פקס' מס

 ___________________________________: _________אלקטרוני דואר כתובת

 .ל"הנ החשבון של המחאה צילום או הבנק אישור ב"מצ האמור להוכחת

 :ב"מצ,  בנוסף

 .המורשה העוסק תעודת העתק  •

 .ספרים ניהול ואישור  •

 

 

 המוסמכים מנהליו י"ע השירות נותן

 __________________________: חתימה : ____________________ז.ות מלא שם
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 כתב התחייבות לשמירה על סודיות ואבטחת מידע –להסכם  3נספח 

 

 : _________________ספק/  השירות נותן של מלא שם

 : ____________________ספק/  השירות נותן כתובת

                                      ____________________ 

 : _________________________ספק/  בחברה תפקיד בעל של מלא שם

 

: להלן) מאוחדת ושל על ח"דו או מידע כל מוחלטת בסודיות לשמור כלפיכם מתחייבים הרינו

אישי או ניהולי או אחר של עובדי מאוחדת או כל מידע  המידע כל ובמיוחד לרבות"(, מאוחדת"

, לידיעתנו יגיע אשר, מאוחדת של הפיננסי העסקי והמידע מאוחדת מבוטחי של והניהולי הרפואי

 לגורם לגלותו או להעבירו ולא זה הסכם ביצוע עקב או/ו תוך כלפיכם התחייבויותינו מילוי לצורך

 ההוראות לנו ידועות. דין מכל כמתחייב או/ו בכתב המפורשות הוראותיכם פי על אלא, כלשהו

 או/ו אזרחיות לתביעות צפויים אנו אותן נפר אם כי לנו וידוע הסודיות שמירת חובת את הקובעות

 .פליליות

 נהיה לא וכי מאוחדת של בבעלותה הינו, זה הסכם נשוא השירותים עם בקשר מידע כל כי לנו ידוע

 ביצוע לצורך למעט, מאוחדת כלפי התחייבויותינו ביצוע לצורך שאינו שימוש כל בו לעשות רשאים

 .דין מכל כמתחייב או/ו זה הסכם י"עפ השירותים של ישיר

 להעביר מתחייבים הננו, ידכם על שיועברו המגנטית ובמדיה במידע וטיפולינו עבודתנו סיום עם

 לא כי מתחייבים והננו במלואו המידע ואת בשלמותה המקורית המגנטית המדיה את לרשותכם

 מילוי לצורך אלינו שהעברתם מהמידע מידע שהוא איזה בחזקתנו או ברשותנו יישאר

 .כלשהי בצורה בינינו ההתקשרות פי על התחייבויותינו

 לפי אלא, ממנו חלק בכל או במידע כלשהו שימוש ידנו על ייעשה לא כי עוד מתחייבים הננו

 כמתחייב או/ו זה הסכם י"עפ השירותים של ישיר ביצוע לצורך למעט בכתב המפורשת הוראתכם

 .דין מכל

 מאת ובכתב מראש הסכמה קבלת בלא' ג לצד ממנו חלק או מידע להעביר שלא בזה מתחייבים הננו

 או/ו זה הסכם י"עפ השירותים של ישיר ביצוע לצורך למעט במאוחדת המידע אבטחת על הממונה

 .דין מכל כמתחייב

 חוק פי על המוגן ורפואי כלכלי, פרטי, אישי מידע גם יעובד במערכת כי לנו ידוע כי מצהירים הננו

 האבטחה אמצעי בכל לנקוט מתחייבים הננו לכך ובהתאם זאת לאור. ותקנותיו הפרטיות הגנת

 מטעם המידע אבטחת דרישת את במלואן לקיים ובנוסף דין כל י"עפ הנדרשים(, ופיזיים לוגיים)

 שאלה ככל, מידע אבטחת באמצעי שינויים לבצע וכן מאוחדת שקבעה המידע סיווג ולפי מאוחדת

 ושהמידע יקוימו החוק שהוראות מנת ועל המידע אבטחת איומי מול להתמודד מנת על, יידרשו

 ידכם על שהועבר אדם של הפרטיים ענייניו על מידע לרבות המידע ובמערכת במסמכים המצוי

 .מוחלטת בסודיות יישמר, מאוחדת עבור אצלנו נצבר או לטיפולינו
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 מיוחד אישור ללא אלחוטית תקשורת ברשת מאוחדת על מידע להעביר שלא מתחייבים הננו

 .במאוחדת המידע אבטחת על מהממונה

 או/ו לספק להעניק כדי, מאוחדת ידי על המידע גילוי בעצם אין כי לנו ידוע כי מצהירים הננו

 .אחרות זכויות או יוצרים זכויות, מדגמים, פטנטים לגבי זכות כל לעובדיו או/ו למנהליו

 למידע או המגנטית במדיה יגרם אשר אחר נזק כל או גניבה, אובדן של במקרה כי מתחייבים הננו

 .מיד נודיעכם, מאוחדת של

 ואחרות אלקטרוניות בדיקות ולבצע באתרנו פיזיים ביקורים לבצע בזה לכם מאשרים הננו

 .האבטחה רמת בדיקת לצורך דעתכם שקול לפי שידרשו

 על יחתמו אשר, בלבד למידע הגישה מורשי התפקידים לבעלי נגיש יהיה שהמידע מתחייבים הננו

 ישיר ביצוע לצורך אלא במידע שימוש יעשו ולא מאוחדת כלפי סודיות לשמירת התחייבות כתב

 .דין מכל כמתחייב או/ו זה הסכם י"עפ השירותים של

 

 

 זו התחייבות יפר מטעמו מי או/ו מעובדיו מי או/ו הספק בו מקרה בכל כי בזאת מתחייב הספק

 ההוצאות או/ו הנזקים כל בגין מאוחדת את ולשפות לפצות חייב הספק יהיה, ממנה חלק או/ו

 למאוחדת יעמדו אשר סעד או/ו זכות מכל לגרוע מבלי וזאת, כאמור מהפרה כתוצאה לה שייגרמו

 .כאמור זו התחייבות הפרת עקב מטעמו מי או/ו מעובדיו מי או/ו הספק כנגד

        

 :המוסמכים מנהליו י"ע השירות נותן

 

  : ____________________ז.ות מלא שם

 

 : __________________________חתימה
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 הצעת המציע והצהרותיולמכרז  'ג נספח

 לכבוד
 קופת חולים מאוחדת

124אבן גבירול   
 תל אביב

 
 המציעפרטי  .1

 שם:
 

 :ח.פ/ח.צ/מס' עוסק מורשה

 פועל/ת משנת: מעמד משפטי )צורת ההתאגדות(:
 כתובת משרדי ההנהלה:

 
 טלפונים:__________________________________________פקס:______________

 
 ______________  שם איש קשר:

 ______________   טלפון: 
 ______________   פקס: 

 ______________  טלפון נייד: 
 _________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד )תאור בעלי המניות(: )ימולא רק במקרה בו המציע הינו תאגיד(
            

 אחוזי החזקה ת.ז. או ח.פ. שם הבעלים 
1.    
2.    
3.    
4.    

בעל המניות בתאגיד הינו תאגיד, יש לפרט גם את הרכב הבעלות בתאגיד זה, וכן הלאה, עד לרמת יחיד. הערה: אם 
את אחוז –יש לציין זאת מפורשות ולציין  –  ציבורית חברה בשליטת שהינו מציע או/ו אם מדובר בחברה ציבורית

 ההחזקה של הציבור ובעלי השליטה האחרים, אם קיימים כאלה, תוך פירוטם.
 

 הצהרה  .2

מתחייבים  אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים
 בזה כדלקמן:

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם,  .2.1
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות  כי

 אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. המבוססות על

 הנמוכהאנו מצהירים כי ידוע לנו כי ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  .2.2
ביותר או כל הצעה שהיא וכי תהא רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז, במטרה 

 לשפר את תנאי ההצעה.

יננו רשאים להסב לאחר את הצעתנו ואת ההסכם, או כל אנו מצהירים כי ידוע לנו כי א .2.3
חלק מהם, וכן איננו רשאים להעביר או להמחות לאחר כל זכות ו/או חובה הקשורה 

 במכרז, בהצעתנו ולפי ההסכם.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו  .2.4
וכי אנו מקבלים על עצמנו ומתחייבים זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, 
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ולמלא אחר כל  מאוחדתלחתום על ההסכם )בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז( עם 
 התחייבויותינו על פי האמור במסמכי המכרז ובהצעה.

אנו מצהירים כי ברשותנו מערכת התחשבנות פעילה כנדרש במסמכי המכרז בכלל  .2.5
 ובתנאי הסף בפרט.

 ו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.אנו מצהירים בזה כי הצעה ז .2.6

חודשים  6הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .2.7
ההצעה תהיה ניתנת להארכה על ידכם לתקופה של  מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 חודשיים נוספים.

התחייבויותינו כאמור בהזמנה  היה והצעתנו תזכה במכרז אנו מתחייבים למלא אחר כל .2.8
 ויתר מסמכי המכרז.

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויות אחת או יותר מהתחייבויותינו לפי מסמכי  .2.9
המכרז אנו מסכימים כי ערבות המכרז שנמסרה על ידינו בקשר עם השתתפותנו במכרז 

 מראש. תחולט על ידכם ללא צורך בהודעה מוקדמת וזאת כפיצויי מוסכם ומוערך

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע,  .2.10
מגיש הצעה זו, כי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי 

 כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

 הצהרות לעניין תנאי הסף .3

נו בתנאי הסף המפורטים במסמכי רצ"ב מלוא המסמכים הדרושים לשם הוכחת עמידת .3.1
 המכרז.

 Microsoft Defender for EndPoint :)הקף בעיגול( המערכת המוצעת מטעמנו היא .3.2

  Crowdstrikeתוצרת חברת  icrosoftM / Falconתוצרת חברת 

אנו מצהירים, כי אנו מוסמכים להגיש הצעה זו למערכת הנ"ל ואנו נוכל להעניק את  .3.3
 פת ההתקשרות.הרישיונות במשך כל תקו

       

 חתימה  תפקיד  שם  תאריך

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ, ____________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 
___________, ת.ז., _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת אחרת 

כמו כן, הריני מאשר בזאת  חתם/ה בפני על תצהיר זה.יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקובעים בחוק, 
 כי:

המציע הינו תאגיד פעיל, הרשום בישראל כדין כחברה בע"מ/שותפות )סמן את המתאים(,  .1
, ולא מתנהלים נגדו כל הליכי כנוס נכסים, פירוק, הסדר מספר רישום _____________

 עם נושים, או חיסול עסקים בפועל בדרך כלשהי.

ה"ה ______________ בצירוף _____________ -ה"ה ______________ וכי חתימת  .2
 בקשר עם הצעה זו. מחייבת את המציע 
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ידי מורשי -כי כל מסמכי המכרז לרבות ההסכם המצורף למכרז ונספחיו נחתמו על .3
 החתימה של המציע וכי הם מחייבים את המציע.

ת/חברים, מנהלים מצורף בזה פלט עדכני מרשם החברות באשר לבעלי המניו *
 ושעבודים. 

 מצורף העתק של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע. **
  

__________      __________  
 _________, עו"ד       תאריך          
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 הצעת המחיר – 'ד נספח

 
 ואינם כוללים מע"מ.  ארה"ב דולרבהמחירים ינקבו  .1

 .ספק, מובהר כי לא ישולם לספק כל תשלום מעבר למפורט להלןלמען הסר  .2

הצעת המחיר תשוקלל בדרך של סיכום הכפלת המחיר המוצע לכל פריט במשקל / אומדן  .3

 הכמות.

 להלן: משני המוצרים המפורטים לאחדהמציע יגיש הצעה כספית  .4

תוצרת  Microsoft Defender for EndPointהצעה כספית עבור מציע רישיון   .4.1

MICROSFT  ,את שירות ה)למען הסר ספק, הרישוי המוצע יכלול, בין היתר- 

Microsoft Threat Experts לרבדיו השונים:) 

 
כמותאומדן  תיאור הפריט מחיר מבוקש לחודש  

בדולר ארה"ב לפני 
 מע"מ

MicrosoftDefenderATP ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr 

9,500  

MDATPforServers ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL 

1,000  

 

 :CROWDSTRKEתוצרת  FALCON רישיון הצעה כספית עבור  .4.2

כמותאומדן  תיאור הפריט מחיר מבוקש לחודש  
בדולר ארה"ב לפני 
 מע"מ

Falcon  טכני  מפרטלפי פירוט תחת " לשרת
"'א בנספח  

1,000  

Falcon  מפרטלפי פירוט תחת " לתחנת עבודה 
"א בנספחטכני    

9,500  

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע  תפקיד  שם  תאריך
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 נספח ה' למסמכי המכרז

 
  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  .1

לאמור: הנני אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן מצהיר בזה 

אחד מבעלי השליטה בחברת _________________ )להלן: "החברה"( ומשמש בה 

 בתפקיד _________ ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמה.

 1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

 ההצעה במכרז זה."( וכחלק מהחוק" או "חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "

 בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת[ הנני מצהיר/ה כי: ]סמן  .3

  עד למועד ההתקשרות )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( לא הורשעה

ב לחוק( ביותר משתי עבירות לפי חוק 2החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתם בסעיף 

, חוק 1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לחוק  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף ולעניין עסקאות  1987-שכר מינימום, התשמ"ז

, גם עבירה על הוראות החיקוקים 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

  -המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק; או 

  ב לחוק( 2עד למועד עריכת תצהירי זה החברה ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף

ות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עביר

-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לחוק להגברת האכיפה של  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת 2011-דיני העבודה, התשע"ב

לאותו חוק. ואולם, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז הנ"ל, חלפו השלישית 

 שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

  בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על החברה ו/או על בעל זיקה אליו

ב לחוק( עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה 2)כהגדרתו בסעיף 

-בדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אלפי חוק עו

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991
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, גם עבירה על הוראות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 

 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 

 גופים חוק עסקאות לפי הרשויות של תקף אישור צירפתי במכרז הצעתי למסמכי 

 תקף למועד המסים, רשות מטעם ורשומות, חשבונות פנקסי ניהול לענין ציבוריים

 .החברה של החשבון רואה מטעם ל"כנ אישור לחילופין או ההצעה הגשת

תיראה אף כהצהרה מטעם הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא  .4

 התאגיד, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 

 אישור

היום ___________הופיע בפני _____________  עו"ד, מר _______________ אשר זיהה 

תעודת זהות מס'________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת עצמו על ידי 

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  אישר אמיתות תצהירו לעיל וחתם בפני.

       
        

 חתימת וחותמת עורך הדין       תאריך
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 עניינים והתחייבות למניעת ניגוד עניינים. הצהרה בדבר היעדר ניגוד -' ונספח 

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

__________________,  ח.פ. __________, לחתום על תצהיר זה אני הוסמכתי כדין על ידי 

בקופ"ח מאוחדת  בתמיכה להצעה למכרז _______ מספר _______ ל ___________________

 )להלן: "מאוחדת"(.

ותנאי לקבלת הצעת המציע הוא שהמציע ו/או הבאים מטעמו יתחייבו שלא להימצא במצב  והואיל 

 של ניגוד עניינים;

 

 אי לזאת אני הח״מ מצהיר ומתחייב כלפי מאוחדת כדלקמן: 

המציע מצהיר, כי הוא אינו ממלא כל תפקיד במאוחדת או מחוץ למאוחדת, לרבות התקשרויות  .1

עם ואספקת שירותים לגופים מתחרים ו/או משרד הבריאות /או באחרים, היוצר או העלול 

 ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו במתן השירות. 

 

ילופין, המציע מצהיר על קיומם של קשרים לרבות התקשרויות עם ואספקת שירותים לח

לגופים מתחרים ו/או משרד הבריאות ו/או כל קשר אחר המהווה ניגוד עניינים אפשרי, לרבות 

 הצעות/אפשרויות לנטרול החשש לניגודי עניינים כדלהלן:

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

יועבר העניין  -)הצהיר המציע על קיומו/ם של קשרים עסקיים ו/או ניגודי עניינים אפשריים

 לבחינתו ולהחלטתו של היועץ המשפטי מטעם הקופה(.

 

 ניגוד עניינים בהתחייבות זו מתייחס: 

 מציע; קרוב משפחתו מדרגה ראשונה או שניה; לענייניהם האישיים של לעניינו של ה

כל מי שעובדים/פועלים במציע; לעניינו של לקוח שהמציע או שותפו או עובדו, מיצגים 

או מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר למציע או לקרוב משפחתו מדרגה 

כחברה/שותפות המציעה יש  ראשונה או שניה, או למי מהעובדים/פועלים במציע או

חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות  -קשר עמו 

 לקבל רווחים, או בעל שליטה בו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

  בן משפחה מדרגה ראשונה משמעותו בן זוג, הורה, אח/אחות, צאצא ובני זוגם של כל

 אחד מאלה.
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 גה שנייה משמעותו גיס, גיסה, דוד, דודה, בן או בת אח, בן או בת בן משפחה מדר

 אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, סבא, סבתא, נכד, נכדה.

המציע מתחייב, כי בתקופת ההתקשרות לא ימלא תפקיד ולא יספק שירותים העלולים ליצור  .2

ואספקת שירותים לגופים ניגוד עניינים עם מתן השירות למאוחדת, לרבות התקשרויות עם 

מתחרים ו/או משרד הבריאות, בין במישרין ובין בעקיפין, למעט התקשרויות שאושרו מראש 

 ובכתב על ידי היועץ המשפטי של מאוחדת.

"גוף מתחרה" בסעיף זה: גוף אשר תחום עיסוקו העיקרי או המשני דומה או זהה לתחום 

 עיסוקה העיקרי או המשני של מאוחדת.

חייב שלא לייצג או לתת שירותים מסוג כלשהו נגד מאוחדת, במסגרת תקופת המציע מת .3

ההתקשרות עם מאוחדת, וכשנה לפחות לאחר תום ההתקשרות. גם לאחר תקופה זו, לא ייעשה 

 כנגד מאוחדת כל שימוש במידע ובמסמכים שהגיעו למציע במסגרת ההתקשרות.

מצד שלישי כלשהו בקשר ישיר או עקיף המציע מתחייב כי לא יקבל כל תשלום או טובת הנאה  .4

 עם השירות ו/או הוראות המכרז על נספחיו.

המציע מתחייב שלא לפעול ו/או לא לבצע ו/או לא לעסוק, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, בכל  .5

עבודה או תפקיד הקשורים או המתבססים או הנוגעים לשרות נשוא ההסכם, חומר השירות או 

לניגוד עניינים ו/או ניגוד עניינים, ללא הסכמתה המפורשת של  תוצאותיו, שיש בהם חשש

 מאוחדת מראש ובכתב.  

המציע מתחייב שלא להשתמש, במהלך תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה, בנתונים ו/או בחומר  .6

שיצר ו/או שקיבל ו/או שהגיע לידיו, במהלך ו/או עקב מתן השירות למאוחדת לפי הסכם זה, 

פורשת של מאוחדת מראש ובכתב. כמו כן מתחייב הספק שלא להרשות ללא קבלת הסכמתה המ

ו/או לאפשר לצד ג' כלשהו לעשות שימוש כלשהו בחומר השירות, אלא אם קיבל את הסכמתה 

 המפורשת לכך של מאוחדת, מראש ובכתב.

המציע מתחייב להודיע למאוחדת, לאלתר, על כל עניין או נושא אשר עלול להעמידו במצב של  .7

 ד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של מאוחדת.ניגו

למען הסר ספק, אין  -ככל שהטופס ממולא על ידי הספק/ מורשה החתימה של הספק  .8

בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי, וכל המועסקים על ידי ו/או הפועלים מטעמי, 

 אשר לכל תיק ותיק שיועבר לטיפולו.להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי ב

 התחייבות זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבנכם. .9

 

 ;ולראיה באתי על החתום

 

 ________________חתימת מורשה החתימה של הספק:
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בנוסף על ההצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי 

במסגרתו מאוגד הספק, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות התאגיד 

 המפורטות לעיל, ולחייבו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

 

 תאריך: ________________ חתימה ________________  חותמת ________________

 

 עו"ד אישור

כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב  הנני מאשר בזה,

__________________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות 

מספר ____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי 

ת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמ

 יעשה/תעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 ________________ 

 עורך דין

 
 

 


