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  1מסמך 

 למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע לעירייה 08/2022מכרז מס' 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

 תיאור השירותים הנדרשיםכלליים ותנאים 

למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות הצעות את "( מזמינה בזעירייהה)להלן: " עיריית בית שאן .1

ל לפי והכ, הנלווים לכל אלהמידע עירוניות לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה ולמתן שירותים 

 "השירותים)להלן, ביחד: "וביתר מסמכי המכרז  המכרז( למסמכי 5מסמך ) המפורט במפרט הטכני

  .("המערכתו"

במתן שירותים  עירייההאחריות  מיתחומערכות מידע ושירותי מחשוב תומכים לעל המציע להציע  .2

גביה ואכיפה, כספים, רכש, מלאי, תקציב,  :אספקת מערכות ליבה מוניציפליים עירוניים לרבות

 ומודולים נוספים הנדרשים והמפורטים במסמכי המכרז. םחינוך, היסעי

 :תכולת השירותים הינה בהתאם למפורט להלן .3

 # סוג שירות השירותים הנדרשים

 ק"מ ומעלה(  80מרכז תקשוב מרוחק ממרכז התקשוב הפעיל )

 פריסת חומרה ערוכה להפעלה .

 שעות מדרישה.   24הפעלה של כלל המערכות עד 

 . DRזמינות של קווי תקשורת לאתר 

 בדיקה לפתרון אחת לחצי שנה לפחות . 

 

   DRהגדרת פתרון 

 -יספק שירותי מערכת מידע עירונית לגבות שירותי אחסון הספק 

מערכות אחסון, עולם הגיבוי וסביבות וירטואליות. כמו כן יעסוק 

 (DR)  אתרי גיבוי והתאוששות מאסוןבהיבטים של 

 הפעלת מערכות גיבוי שונות

 הפעלת מערך וירטואלי 

 הפעלת המערכות בטופולוגית רשת העירונית

מתן שירותי אחסון וגיבוי לבסיסי הנתונים ושרתי הקבצים 

 והמסמכים.

מערכות מידע אספקת שירותי 

עירוניות בהתאם לדרישות 

  המכרז

1 

מעבר המערכות הקיימות לשירותי  - עירייהבהתאם להחלטת ה

ענן בשרתים הקיימים על השלכותיו השונות לרבות גיבוי 

  DR ורפליקציה של הנתונים והמשכיות עסקית

מענן  ת שרתי העירייההפעל

  הספק

2 

ואתרי המשנה לענן מערכת המידע  עירייהקווי תקשורת, חיבור ה

של  DRבתוצרה מגובה וכולל לאתר ה המוצעת על ידי הספק.

 הספק.

תשתיות תקשורת לענן מערכת 

 המידע

3 

 בדיקת חולשות של מערכת המידע.

 דוקומנטציה והתאמה לרגולציה בנושא

 הכנת דוחות ניהול סיכונים

 SSOניהול זהויות והפעלת 

 סקרי תשתיות

 מניעת זליגת מידע

 ביצוע הקשחת של מערכת המידע ובסיסי הנתונים

 הגדרת מעגלי אבטחת מידע

 אבטחת מידע בענן

 4 אבטחת מידע של מערכת המידע
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 # סוג שירות השירותים הנדרשים

 והמשכיות עסקית DRמתן שירותי 

 
 שיידרשותשלום חודשי בהתאם לכמות המודולים על בסיס התמורה בגין מתן השירותים תהיה 

 (6ששת )לידיעת המשתתפים, על פי בחירתה, ללא מגבלת רישוי משתמשים.  עירייהעל ידי ה בפועל

 עירייהתבחן ה החודשי העבודה הראשונים שלאחר חתימה על ההסכם יוגדרו כתקופת ניסיון במהלכ

, עמידתו בכל התנאים הנדרשים על פי המכרז והתאמתו לאספקת הזוכה את כשירות המציע

רצון מעבודת  תשבע עירייהה היהתככל שלא מבלי לגרוע מתנאי ההסכם, השירותים נשוא המכרז. 

, כתוצאה מאי הספקת הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ו/או המודולים הנדרשים ו/או הזוכה

 עומד ביעדי השירותו/או ימצא כי אינו  הבקרות והדוחות הנדרשים במערכת המידע המוצעת מטעמו

 .עם הזוכה, בהתאם לתנאי ההסכם תופסק ההתקשרות ,במהלך תקופת הניסיון

 איכות.  60%מחיר,  40%הבאים: משקלות ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם ל .4

מסמך בנוסח המצ"ב כסכם העל  עירייההיחתום עם "( הזוכההמציע שיוכרז כזוכה במכרז )להלן: " .5

  .למסמכי המכרז 4

תקופת " )להלן: חודשים 36המציע שיזכה במכרז הינה ההתקשרות הבסיסית עם תקופת  .6

שבע ליתחדש מאליו באותם תנאים בתום תקופת ההתקשרות הסכם זה כאשר  ,"(ההתקשרות

 עירייה"(, אלא אם כן תודיע הת ההארכהותקופאחת )להלן: " חודשים כל 12תקופות נוספות בנות 

על רצונה לסיים את ההתקשרות  תקופת ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכהם לפני סוף מיי 30

 חודשים.  120עלו על תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה לא י . בכל מקרה,תקופה ם אותהבתו

 מסמכי המכרז

 "(:מסמכי המכרזמסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " .7

 גשת הצעותדברי הסבר כלליים והנחיות לה -מסמך זה  - 1מסמך 

 

 , על נספחיה:הצעת המציע והצהרתו להשתתפות במכרז -2מסמך 

 המציעניסיון פירוט  –נספח א'   

 טופס פתיחת ספק – 'בנספח 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עמן קלון ו/או  –נספח ג' 

 נושאן פיסקאלי                  

  הצהרה בדבר העדר קירבה –' דנספח 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז –נספח ה' 

 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות קיום( -3מסמך 

 

 , על נספחיו:עירייהבין הלהזוכה  ביןהתקשרות  הסכם - 4מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים - נספח א'  

 נוסח ערבות ביצוע - 'נספח ב

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ול בהתאם תצהיר  - 'נספח ג

 (SLAהסכם רמת שירות ) - נספח ד'

  הספקהצהרת סודיות של עובדי  - נספח ה'
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 התחייבות לשימוש בתכנות מקוריות  -נספח ו' 

 תצהיר בדבר זכויות קנייניות  -נספח ז' 

 שאלון לאיתור ניגוד עניינים –נספח ח' 

 הצהרת מחויבות לאבטחת מידע –נספח ט' 

 הצהרת מחויבות לדרישות אבטחת מידע וסייבר לספק תוכנה -נספח י'

 הסכם סיום התקשרות  –נספח יא' 

 

 , כולל נוהל אבטחה השירותים )מפרט(מסמך הגדרת  - 5מסמך 

 

  ההצעה הכספית - 6מסמך 

 

 כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

מחלקת "ח )שלא יוחזרו בכל מקרה(, בש 2,700של את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך  .8

, או 09:00-15:00ה' בין השעות  -, בימים א' , בית שאן11ירושלים הבירה  עירייהמשרדי ה -הגבייה 

והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל  ,04-6489420 טלפוןאשראי ב באמצעות תשלום בכרטיס

, בימים א' עד ה' עירייהללא תשלום, במשרדי ה. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, PDFבפורמט 

 ./http://www.bet-shean.org.il עירייהובאתר האינטרנט של ה 09:00-15:00בין השעות 

  סף תנאי 

במועד )ולא באמצעות קבלן משנה(  בעצמו העומדשהינו יחיד או תאגיד רשאי לגשת למכרז מציע  .9

 בתנאי הסף המצטברים הבאים:   הגשת הצעתו למכרז

 .כדין במדינת ישראל אזרח ישראלי או תאגיד הרשוםהמציע הינו  .9.1

 אשכול, ות המפורטים במפרט הטכני: אשכל מערכת ליבהאשכוללביחס  ,המערכת המוצעת .9.2

במהלך  ,שנים לפחות 3ברציפות  פועלת  אשכול מש"א, שכר ונוכחות,, ניהול קשרי לקוחות

 תושבים כל אחת 20,000המונות מעל  ,לפחות רשויות מקומיותשלוש ב 2015-2021, השנים

  .)ע"פ נתוני הלמ"ס המעודכנים ליום הגשת המכרז(

לכתוב תמצית עבור התכונות של כל וכן,  2למלא את מסמך האמור על המציע  להוכחת

התייחסות האם  לצרף וכןמודול כולל צילומי מסך של התכונות העיקריות מהמערכת, 

קיימות כל דרישות המפרט במערכת של המציע. כלומר, האם קיימות אי התאמות/ 

פיתוחים שיש לבצע או שהדרישה כלל לא קיימת אצלו במערכת, במקרה שהמציע לא יכתוב 

 .נושא  הדבר ייחשב כי כלל הדרישות מהמפרט קיימות אצלוהערות ב

על המציע לצרף תצהיר כי מערכת הנח"ש וגרסתה המוצעות על ידו במכרז, עומדות  .9.3

בדרישות רשות המיסים או לחילופין העתק אישור ממרשם תוכנות לניהול מערכת הנה"ח 

 (, בתוקף.  /https://www.misim.gov.il/mm_tocnaמשרד האוצר ) -

 .(3)מסמך  בנקאית בנוסח הנדרש במסמכי המכרזהצעתו למכרז ערבות צירף ל המציע .9.4

   .הלהפצת פק מורשהסבמערכת המוצעת או המציע הינו בעל זכויות היוצרים  .9.5

 .בעצמו רכש את מסמכי המכרזהמציע  .9.6

https://www.misim.gov.il/mm_tocna/
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על ניהול פנקסי חשבונות בתוקף אישור ובעל  הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ המציע .9.7

ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( 

 .1976 –התשל"ו 

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים  .9.8

. אם הורשע 1976 –ציבוריים, תשל"ו  ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 

האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל 

יים אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבור

 .נוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויותב

 ערבות בנקאית לקיום ההצעה 

להבטחת קיום הצעתו למכרז על כל משתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית  .10

 ₪ 85,000למסמכי המכרז, בסך של  3מסמך המצורף כובלתי מותנית, של בנק ישראלי, בנוסח 

תהא רשאית  עירייהה , אולם30/11/20222בתוקף עד ערבות הקיום תהיה "(. ערבות הקיום)להלן: "

 להורות למציע להאריך את תוקפה בחודש נוסף, והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם.

על המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה תואמת לנוסח המצורף למסמכי  .11

המכרז, וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיות )כלפי מעלה או כלפי 

עלול להביא לפסילת ההצעה על  צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש אי צירוף ערבות כלל אומטה(. 

 הסף.

לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי  ציעתהא רשאית לחלט את הערבות במידה והמ יהעיריה .12

 עירייהכן תהא ההמכרז ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות כמפורט לעיל. 

 14לחלט את ערבות הקיום במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך רשאית 

עה על הזכייה על ההסכם ו/או לא צירף את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד יום ממועד ההוד

 בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז.

ערבות  לאחר חתימה על הסכם עם הזוכה.ערבויות הקיום יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז  .13

מציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם וצירוף כל הטפסים ה לשהקיום 

 ערבות ביצוע.חתימת המבטח על אישור לקיום ביטוחים ווהמסמכים הנדרשים, לרבות 

 שאלות הבהרה 

 ,לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם ציעיםעל המ .14

 הכנת הצעתם. שם די הצורך ללהם ם אחד את השני וברורים לוודא שאינם סותרי

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או  .15

שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על 

 09/06/2022 ותיו וזאת עד לא יאוחר מיוםבלבד, את שאל WORDהמציע להפנות בכתב בפורמט 

 .12:00בשעה 

לגברת מזל, מנהלת בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו  עירייהבאחריות המציע לקבל אישור של ה .16

או  04-6489405, בטלפון:mazal@bet-shean.org.il באמצעות דואר אלקטרוני לשכת מנכ"ל, 

במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא 

פורסמנה באתר תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה בכתב ות .התקבלה

תחת הלשונית "מכרזים ודרושים".  shean.org.il-www.betשכתובתו  האינטרנט של העיריה

http://www.bet-shean.org.il/
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. לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות או לדברים באחריות המציעים לבדוק את אתר העריה

 שיאמרו בעל פה. 

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר  .17

 הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. 

מחמת היותן לא  לרבותלענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן,  תמתחייב האינ עירייהה .18

 ז. ברורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכר

הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,  השיקול דעת על פי, תהא רשאית עירייהה .19

, וזאת עד למועד האחרון התוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמת

 עירייהיפורסמו באתר הלהגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור 

http://www.bet-shean.org.il/.ובאחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים באתר , 

 אופן הגשת ההצעות

ירושלים בש עירייהן הבבניי 1בלשכת מנכ"ל קומה לתיבת המכרזים את ההצעות יש להגיש  .20

. הצעה 12:00השעה  עד 26/06/2022 ועד האחרון להגשת הצעות הינו יום. המ, בית שאן11הבירה 

שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את 

"ל לא עט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דואההצעות בכל דרך למ

  .יתקבלו

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,   .21

 עירייהולהגיש הצעתו במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין ה

המצ"ב  הסכםכאשר כל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות ה, , בית שאן11ירושלים הבירה 

, ולאחר שהמציע חתם חתומים על ידו בתחתית כל עמוד 6והצעת המחיר כמסמך  4מסמך כ

 דין )במידה ונדרש(. במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה זו אומתה על ידי עורך 

 :יל, יש לצרף את כל המסמכים הבאיםלע 21לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף  .22

למסמכי המכרז, על נספחיה, כשהיא חתומה על ידי  2מסמך ב כהצהרת המציע המצ" .22.1

להצעה את הנתונים המוכיחים את עמידתו  נספח א'בה ובהמציע, לאחר שהמציע מילא 

להצעה את פרטיו וחתם  נספח ב'בואת איכות הצעתו, מילא   9הקבועים בסעיף סף הבתנאי 

הצהרה  ושאן פיסקאלי,על אי הרשעה ו/או חקירה בעבירת שיש עמן קלון ו/או נ יםעל תצהיר

 ;2למסמך  ה'-,ד' וג' יםנספח  בדבר העדר קירבה ותצהיר בדבר אי תאום מכרז

 ; )כהגדרתה לעיל( קטלוג ומפרט טכני של המערכת המוצעת .22.2

עד  ובתוקף ₪ 85,000בגובה המכרז,  למסמכי 3מסמך כהמצורף בנוסח  ערבות קיום .22.3

30/11/2022;   

, כשהוא חתום על ידי המציע במקום הסכםל נספח ד'כ(, המצורף SLAהסכם רמת שירות ) .22.4

 ;המסומן לכך

 (; הסכםל 'ונספח )התחייבות לשימוש בתכנות מקוריות  .22.5

נספח ) המוצעת ו/או ספק מורשה להפצתההצהרה על היותו בעל זכויות היוצרים במערכת  .22.6

 ;(הסכםל' ז
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 ;(הסכםל 'חנספח ) ענייניםשאלון לאיתור ניגוד  .22.7

 להסכם(; ט' נספח הצהרת מחויבות לאבטחת מידע ) .22.8

 להסכם(; נספח י' הצהרת מחויבות לדרישות אבטחת מידע וסייבר לספק תוכנה ) .22.9

 (;להסכם 'אינספח התקשרות )הסכם סיום  .22.10

 ;אישור עוסק מורשה .22.11

 ;1975 –לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו מס במקור בתוקף אישור על ניכוי  .22.12

תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר  .22.13

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ובדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות קיום דיני העבודה

 ;סכםהל ג' נספחב כבנוסח המצ" 1976-תשל"ו

חוק אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי  .22.14

 ;1976-והתשל", )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס( עסקאות גופים ציבוריים

 ;חתום על ידי המציע (עירייהתשובות לשאלות הבהרה )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי ה .22.15

(, כשהוא חתום על ידי המציע. על המציע הסכםל 'אנספח ביטוחים )טופס האישור על קיום  .22.16

ללא כל מחיקות, שינויים ( לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלו)לחתום על טופס זה 

. מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה אין צורך להחתים את חברת הביטוח על או הסתייגויות

 שיוכרז כזוכה במכרז. טופס האישור על קיום ביטוחים, וחתימתה תידרש אך ורק ממי 

 את האישורים כדלקמן:גם מציע שהוא תאגיד יצרף  .22.17

, בדבר זכויות החתימה ושמות / רואה חשבון אישור חתום על ידי עורך דין .22.17.1

 ;על הצעה זוהמציע המוסמכים לחתום בשם 

 התאגיד;של התאגדות המסמכי  -עמותה  .22.17.2

רישום התאגיד תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של  -חברה/שותפות  .22.17.3

 מרשם החברות / רשם השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;

 מציע שהינו יחיד יצרף העתק תעודת זהות. .22.18

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם המציע ואינה ניתנת להעברה  .22.19

 בין המציעים השונים.

 לעיל. 9יף יתר המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף הקבועים בסע .22.20

אישה, יש לצרף את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם  בשליטתאם המציע הוא עסק  .22.21

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף 
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יפרט בהצעתו, בכתב, כל כתב אישום / תביעה התלויה כנגדו בקשר לפעילותו ואשר  המציע .22.22

כרז זה ו/או באיתנותו עשויה לפגום ביכולתו המקצועית לספק את השירותים הנכללים במ

 הכלכלית.

 הסכםהמציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי ה .23

תהא רשאית לקבל או לפסול  עירייה. ה, ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחיםו/או בנספחיו

הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים 

ו/או מסמכים ממציע/ים וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 ניין זה.והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בע

בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל  עירייהמובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש ה .24

 שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז. 

 אופן מילוי ההצעה הכספית

 ,המכרז( למסמכי 6מסמך ) פיתהצעה הכסיבי המחיר הכלולים בכתב הרכ כללמלא את על המציע  .25

 .רו לו על ידי העירייהעל גבי הטפסים שנמס

 ההנחיות הבאות: בהצעה הכספית יש לנקוב באחוז הנחה מהמחירון המפורט בכתב בכמויות על פי   .26

למחיר הבסיס לכלל הרכיבים במחירון כפי שצוין על ידי אחיד המציע ליתן אחוז הנחה על  .26.1

 .עירייהה

לכלל הרכיבים  עירייהה הממחיר הבסיס שקבע 0 - 15%על ההנחה להיות בטווח של עד  .26.2

 במחירון המכרז.

ההצעה המוצעת על ידי המציע תתייחס לכל השירותים, העבודות, הנושאים, החומרים, הציוד  .27

נשוא המכרז. מובהר בזאת כי הזוכה במכרז לא יהא  השירותיםוחומרי העזר ולכל הדרוש לביצוע 

 כי המכרז.זכאי לכל סכום העולה על סכום הצעתו, למעט אם צוין במפורש אחרת במסמ

אפליקציה , לרבות הנדרשת את כל הדרוש להפעלת המערכתמובהר, כי על ההצעה הכספית לכלול  .28

, תוכנות, רישיונות לתוכנות וכן הפקת לביצוע סליקה וצפייה בתיק תושב אתר אינטרנט מאובטחו

  .נספחיועל , ולרבות המפורט בהסכם עירייהשת הדוחות תקופתיים על פי דרי

שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב הכמויות או  עירייהה .29

 שתלווה בהסתייגויות כלשהן.

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה

 איכות. 60%מחיר,  40%בהתאם למשקלות הבאים: ההצעות תיבחנה ותדורגנה  .30

 בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: .31

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;  א':שלב 

 ; והמחיר חישוב ציוני האיכות שלב ב':

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.  :'גשלב 
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 בחינת עמידה בתנאי הסף –שלב א'  .32

תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא  עירייהה

תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו 

יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה 

 . יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. העירייהבלעדי של ה

 חישוב ציוני האיכות –שלב ב'  .33

שהרכבה יהיה  ,בחינה יעברו לבדיקה של ועדת הסף בתנאי יעמדו שהצעותיהם מציעים .33.1

עטאלה סבאג גזבר העיריה, רוחה לוי מנהלת הרכש ועזרא פרי דובר העיריה.   :כדלקמן

. ועדת הבחינה תמליץ על ניקוד בפני ועדת המכרזים אשר היועצת המשפטית תהיה משקיפה

 תקבל החלטה סופית בענין.

 המוצעת המערכת את להעמיד יידרש מציע כל. הכולל מהציון %06איכות מהווה ה ציון .33.2

 עבודה יום חצי עד למשך (POC) עירייהה במשרדי תכלית לתצוגת ועובדת פעילה  כשהיא

, המסמכים, התהליכים לרבות המערכת את להפעיל יידרש הספק .הספק נציג בליווי

 שונים. אירועים 3 נתוני לו בהינתן השונות והדרישות הדוחות, החישובים

 כממוצע יחושבאשר  ,נקודות 100 ל 0 בין שינוע ציוןועדת הבחינה תעניק לכל מערכת  .33.3

תהיה רשאית  עירייהה .הבחינה וועדת מחברי אחד כל על ידילהצעה  הנקודות שהוענק

נקודות  100נקודות )מתוך  70-לפסול הצעה שניקוד האיכות שיינתן לה יהיה פחות מ

 .#1 ל מודול ברכיב איכותכנק' עבור  10. כמו כן, עליו לצבור ניקוד מינימלי של אפשרויות(

 :הנם הפרמטרים והמשקלות לניקוד איכות המערכת המוצעת .33.4

 

ניקוד  פרמטר נבחן #

מקס' 

 מצטבר

 התרשמות מהמערכת המוצעת על ידי המציע. 1

 נק', לפי הפירוט הבא: 60הניקוד הכולל לסעיף זה יהיה מקסימום 

 
 נק'; 15עד  – , גביה ואכיפהמודול פיננסי -

 נק'; 10עד  – ותיק תושב()לרבות אפליקציה  מודול שירות לקוחות -

 נק'; 10עד  – , מצאי וניהול מחסניםמודול רכש -

 נק'. 10עד  – BIומערכת  מודול תקציב -

 נק' 15עד  –מודולים נוספים הנדרשים במכרז  -

 

 כל מודול ינוקד בהתאם לקריטריונים הבאים:

איכות הפתרון המוצע והתאמתו לדרישות המפרט הטכני של המכרז, באמצעות הצגת  .1

 רכיבים מובילים במערכת;

 הצגת דוחות ובקרות; .2

 ( של המודול והתרשמות כללית מהמודול.GUIהצגה חזותית ) .3

60 

 10 התרשמות הוועדה מרמת האינטגרטיביות של המערכת המוצעת 2
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ניקוד  פרמטר נבחן #

מקס' 

 מצטבר

 ( המפורטים בנספחהעיריהלקוחות קודמים של המציע )לפי בחירת  2 שיחות טלפוניות עם 3

 מאמות המידה הבאות :והתרשמות  2מסמךלא' 

 רמת שביעות רצון  -

 מקצועיות המציע  -

 עמידה בזמנים -

 זמינות המציע -

 רמת ניהול הפרויקט. -

 

על המציע לציין את פרטי ההתקשרות של כל אנשי הקשר אצל לקוחותיו הקודמים, 

 שהוצעו במסגרת במכרז.

 

 מבנה הניקוד כדלקמן: 
  נקודות לממליץ. 15, וסה"כ נקודות 3עד  יוקצו סעיףלכל  -

 נקודות 30מקסימום עד 

30 

 

מערכת ל הקשור נושא בכל נתוניםלוודא  אושומרת לעצמה את הזכות לאסוף  עירייהה .33.5

  . המציע ללקוחות פניהבאמצעות  לרבות, בדרכים נוספות, על פי שיקול דעתה המוצעת

 כל הצעה תקבל ציון איכות כדלקמן:  .33.6

 

 

 חישוב ציוני המחיר .34

מהציון הכולל, והוא יתקבל כסכום הנקודות  60%מהווה ההצעות חישוב ציוני המחיר של  .34.1

 :שתקבל ההצעה כמפורט להלן

 ;60ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון  .34.1.1

יתר ההצעות יקבלו ציון באמצעות חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר  .34.1.2

 , בהתאם לנוסחה שלהלן: 100 –ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה המתקבלת ב 

 מחיר ההצעה  הזולה ביותר    X   04= ציון מחיר 

 מחיר ההצעה הנבחנת                                     

 

 ודירוגן חישוב הציונים הכוללים של ההצעות –' גשלב  .35

את ציון ההצעה הכולל,  עירייהלאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע ה .35.1

 כדלקמן: 

 +    ציון האיכות                                                              =  ציון המחיר    הציון הכולל

 

0.6   X     ציון ממוצע של חברי ועדת הבחינה 
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הכולל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. על אף האמור, ההצעה בעלת הציון  .35.2

לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות  עירייהשומרת ה

ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה 

א תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע ל

את הזכות  עירייהו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה ה עירייהתביעה כנגד ה

 לנהל משא ומתן עם הזוכה ואף להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.

שומרת על זכותה לדחות ולא לקבל הצעות אשר  עירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור, ה .35.3

או מהחציון של ההצעות  עירייהמהאומדן של ה 15%למטה( ביותר מאשר  יחרגו )למעלה או

 הכשרות במכרז.

יום מיום  14תוך בעל קבלת הצעתו.  לזוכהתקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע  עירייהה .36

. בכלל זה, הסכםכל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ה עירייהדע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה לוויה

, חתום על הסכםל א'נספח כ ורףהמצאישור על קיום ביטוחים, האת טופס  ירייהעימציא הזוכה ל

 בתוך פרק הזמן האמור, ערבות ביצוע עירייהכמו כן, ימציא הזוכה ל ידי חברת ביטוח מטעם הזוכה.

ת יערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנ תהיהערבות הביצוע  .הסכםל ב'נספח כהמצורף בנוסח 

ה בתוקף לכל ת תהיוהערב . .שנים 3-ההצעה הזוכה בהיקף התקשרות למ 5%המהווה ם בסכו

 הספקלאחר תום תקופת ההסכם, וזאת לצורך הבטחת עמידתו של  יום 90-ם ועד לכתקופת ההס

 .על נספחיו הסכםרז בכל ההתחייבויות הנכללות בהזוכה במכ

 כללי

עד  וא ,מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ( חודשים6שישה )ההצעה תישאר בתוקף למשך  .37

עד תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות ב עירייהל, לפי המוקדם. עירייהעל ידי ה הסכםהיחתם יש

כאמור, ידאגו המציעים  עירייהבהודעה בכתב למציעים. הודיעה ה פיםנוסחודשים ( 3)שלושה 

אם למרות . עירייההקיום שלהם בהתאם ולהמציא ערבות קיום עדכנית ל להאריך את תוקף ערבות

 עירייהאו לא יאריך את ערבות הקיום שלו על פי דרישת היחזור בו המציע מהצעתו,  האמור לעיל

סרה במסגרת ההצעה, רשאית לחלט את סכום ערבות הקיום שנמ עירייהתהא הכמפורט לעיל, 

      כפיצוי מוסכם.

לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה,  שומרת עירייהה .38

לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא 

אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, ולבוא 

 או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה.  בדין ודברים עם כל מציע, בכתב

רשאית להציג  עירייהבהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה ה .39

את הצעתו בפני מציעים אחרים. במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את 

הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת הדבר מפורשות בהצעה, תוך סימון 

הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר 

 . עירייהלקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור ל

בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם המציע הזוכה, מכל סיבה שהיא, בין טרם חתימת  .40

רשאית, בין היתר, לחלט את ערבות הקיום של המציע.  עירייהההסכם עמם ובין לאחר מכן, תהא ה

רשאית להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה הבאה בתור,  עירייהכמו כן, במקרה כאמור תהא ה

ובמידה וההתקשרות עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, להתקשר עם המציע 
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חודשים ממועד משלוח ההודעה על הזכייה  12-הבא אחריו וכן הלאה, ובלבד שלא חלפו למעלה מ

 בעניין זה.   עירייהביעה כנגד הלזוכה. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או ת

  ללא תשלום נוסף ו/או הגבלת רישיונות למערכת. עירייהגופי הסמך של ה המערכת תופעל בכל  .41

מסמך , תינתן עדיפות לאמור בהסכםבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור ב .42

 .זה

 

 ז'קי לוי

 ראש העיר
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 2מסמך 

 08/2022מכרז פומבי בלהשתתפות והצהרת המציע הצעה 

בזאת הצעות מזמינה ה"( עירייהה)להלן: " עיריית בית שאןלהתקשר עם  אתיעים בזמצ ,אנו הח"מ .1

מידע עירוניות לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה ולמתן למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות 

הנלווים לכל אלה, ולמתן שירותים לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה  שירותים הנלווים לכל אלה

המכרז( וביתר מסמכי המכרז )להלן, ביחד:  למסמכי 5מסמך ) הכל לפי המפורט במפרט הטכני

  ."(המערכת" ו"השירותים"

קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים בזאת, כי אנו מצהירים  .2

כל תנאיהם  על ,(5מסמך )פרט והמ (4ך מסמ) ונספחיעל  הסכםוההנחיות להגשת הצעות, לרבות ה

תנאי הסף להגשת הצעה ופרטיהם, מצהירים ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז, לרבות 

בחנו את הגורמים העשויים להשפיע על שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו, , יםמתן השירותתנאי ו

ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את אות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו וההוצ יםמתן השירות

. בעצם הגשת הצעתנו למכרז אנו מצהירים ומתחייבים, כי תנאי המכרז מקובלים עלינו וכי הצעתנו

 ישה או תביעה בעניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם ו/או סבירותם.  לא תהיה לנו כל טענה, דר

לדברי ההסבר הכלליים  9 תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיףאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל  .3

 למסמכי המכרז(. 1מסמך )

המציע סיפק שירותי תוכנה באשכולות  9.2ביחס לתנאי הסף הקבוע בסעיף אנו מצהירים כי  .4

והוא  כחותונו שכרמש"א, אשכול אשכול ניהול קשרי לקוחות ו ,אשכול מערכות ליבה הבאים:

 .9.2יקריות המופיעות בתנאי הסף עומד בדרישות הע

נשוא שירותים כי ברשותנו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ה ,אנו מצהירים .5

וכי , עירייהבהתאם למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של ה מכרזה

של הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו )במקרה ומתן השירותים על פיה הצעתנו זאת 

 פי מסמכי היסוד שלנו.ל תאגיד( ע

כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר   ,נו מצהיריםא .6

 אנו מצהירים כי אין בכוונתנו להעסיק קבלן משנה.לאותו מכרז.  

מילוי התחייבויותינו תשולם לנו בכפוף ל השירותים תמורה עבורהבמידה ונזכה במכרז, כי  ,ידוע לנו .7

 ( ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו. המכרז למסמכי 4 ךמסמ) הסכםההוראות בהתאם ל

תחום בלזוכה בלעדיות מתן ו/או ל מסוים התקשרותלהיקף  תמתחייב האינ עירייהו כי הנידוע ל .8

 השירותים נשוא המכרז. 

, עירייהעל ידי ה נו, בשלמותם, כפי שהומצאו להסכםאת מסמכי המכרז, לרבות ה אתבז פיםמצר ואנ .9

מסמך ל 22 ףסעי נו, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרש על פי כאשר כל העמודים חתומים על ידי

בכלל זה, אנו מצרפים להבטחת קיום הצעתנו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת,  מכרז.ל 1

 למסמכי המכרז.   3מסמך כבנוסח המצ"ב 

ליתן לה  יםמתחייב והננ עירייההצעתנו זו הנה בלתי הדירה ובלתי חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי ה .10

לשביעות רצונה ו עירייהולהוראות נציג ה , בהתאם לתנאי המכרזאת השירותים )כהגדרתם לעיל(

מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים  נוזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות ההצע. עירייהשל ההמלא 

או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד  עירייהאו עם מציע אחר על ידי ה נועימ הסכםועד חתימתו של 
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רשאית להאריך  עירייהידוע לנו כי ה האחרון להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים.

, ובמקרה כאמור אנו מתחייבים להאריך את תוקף פיםנוס עד שלושה חודשיםאת תוקף ההצעות ב

 ערבות קיום מתוקנת.  עירייהערבות הקיום שלנו בהתאמה, ולהמציא ל

 ינויהיה עלעל כך הודעה,  נומסר לייום מיום שת 14תזכה במכרז, הרי שתוך  נוכי אם הצעת נו,ידוע ל .11

. בכלל הסכםלצורך ביצועו של ה עירייהכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של הלחתום על מסמ

ר על קיום ביטוחים )בנוסח המצ"ב את טופס האישו עירייהלהמציא לזה ידוע לנו כי יהיה עלינו 

נספח המצ"ב כבנוסח ) וכן ערבות ביצוע (, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח שלנוהסכםל א'נספח כ

  .שנים 3 -מההצעה הזוכה בהיקף התקשרות ל 5% של , בסך(הסכםל ב'

שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה  עירייהכי לידוע לנו  .12

ביותר ו/או הצעה  הזולהלקבל את ההצעה הכספית  תמתחייב האינ עירייהוכי ההגבוהה ביותר; 

 . עירייהעמנו תהווה התקשרות מחייבת מצד ה הסכםעל  עירייהידוע לנו כי רק חתימת ה כלשהי.

כמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו ו/או שלא נמציא את המסמכים שיידרשו מאיתנו כמפורט בסעיף  .13

עיל ו/או לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה ל 1נספח ל 22

רשאית לחלט את ערבות הקיום שלנו ו/או לבטל את זכייתנו ו/או להתקשר  עירייהשהיא, תהיה ה

 .עירייהו לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה של העם המציע שידורג אחרינו ו/א

במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא אחריהם  עירייהאנו מתחייבים לעמוד בכל דרישות ה .14

 במלואם. 

התמורה המבוקשת על ידינו עבור מתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז מפורטת בהצעת המחיר  .15

 (.למסמכי המכרז 6מסמך )

ת במלואה ורשאית ליישם חלקים אינה חייבת לקבל את ההצעה הכספי עירייהידוע לנו כי הכמו כן,  .16

  .ממנה

ללא תשלום נוסף  עירייההמערכת תופעל בכל  גופי הסמך של ה ידוע לנו, כי במידה ונזכה במכרז, .17

 ו/או הגבלת רישיונות למערכת. 

ל ההסכם יוגדרו כתקופת ניסיון ( חודשי העבודה הראשונים שלאחר חתימה ע6ששת )ידוע לנו, כי  .18

ו נו בכל התנאים הנדרשים על פי המכרז והתאמתנ, עמידתנואת כשירות עירייהתבחן הבמהלכם 

שבעת רצון  עירייהלאספקת השירותים נשוא המכרז. מבלי לגרוע מתנאי ההסכם, ככל שלא תהיה ה

ודולים הנדרשים כתוצאה מאי הספקת הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ו/או המ נומעבודת

עומדים ו נמצא כי איניו/או י ו/או הבקרות והדוחות הנדרשים במערכת המידע המוצעת מטעמנו

לאלתר, בהתאם לשיקול דעתה עמנו , תופסק ההתקשרות במהלך תקופת הניסיון ביעדי השירות

 .עירייהשל ה הבלעדי

מהווים את התמורה המפורטים בהצעת המחיר תמורה ההרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי  .19

הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או 

וכי פרט לכך לא נהיה זכאים לכל תשלום ו/או החזר כלשהו  ,דרישה אחרת העולים ממכרז זה

 .עירייהמה

שבהצעת  תעריפיםהנוספת, כי בנקיבת הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה  .20

הבאנו בחשבון את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת,  המחיר

ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה 

 האופציונאליות הנכללות בהם.



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  15עמוד  

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ דוא"ל   

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 :אישור עו"ד

 

, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני ___עו"ד___אני הח"מ, ____ 

על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ 

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.המציע" -)להלן 

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 

 

  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  16עמוד  

 2נספח א' למסמך 

 המציעניסיונו של  פרטי

 

אשר  רשויותפירוט אודות  , על המציע לפרט בטבלה שלהלן,9.2 לצורך בדיקת עמידת הצעתו בתנאי הסף

, ות המפורטים במפרט הטכני: אשכל מערכת ליבהאשכוללביחס  ,המערכת המוצעתלהם סיפק המציע את 

שנים לפחות, במהלך  3פועלת ברציפות אשר  אשכול מש"א, שכר ונוכחות,, ניהול קשרי לקוחות אשכול

תושבים כל אחת )ע"פ נתוני הלמ"ס  20,000, בשלוש רשויות מקומיות לפחות המונות מעל 2015-2021השנים 

 המעודכנים ליום הגשת המכרז(. 

, וניתן אותה הרשותיפעלו אצל  האשכולות ששלושתאין הכרח לכל הפחות.  רשויות 3 אשכוליש לפרט לכל 

 . רשות שונה אשכוללהציג לכל 

שם  #

הרשות 

  המקומית

כמות 

תושבים 

לפי 

מרשם 

 למ"ס

הקיים האשכול 

, ליבה) במערכת 

, שירות לקוחות

 (מש"א

מספר 

 תושבים

מועדי 

תחילת וסיום 

השירותים 

 )חודש+שנה(

 פרטי  איש קשר אצל הלקוח

1.      
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2.      
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3.      
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

4.      
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

5.      
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

6.      
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

7.      
 שם:__________________



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  17עמוד  

שם  #

הרשות 

  המקומית

כמות 

תושבים 

לפי 

מרשם 

 למ"ס

הקיים האשכול 

, ליבה) במערכת 

, שירות לקוחות

 (מש"א

מספר 

 תושבים

מועדי 

תחילת וסיום 

השירותים 

 )חודש+שנה(

 פרטי  איש קשר אצל הלקוח

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

8.      
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

9.      
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

10.      
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

11.      
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

12.      
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 

 

 

 

  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  18עמוד  

 2' למסמך בנספח 

 טופס פתיחת ספק

 

 ___________________________________________________________ שם הספק:

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ 

 מיקוד __________  או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________

 ________________  פקס _________________   ______  פלאפון__________ טלפון

 ________________________________________________________  מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 ___________________________________ מספר הסניף ___________ שם הסניף

 __________________  ____________________________ מספר חשבון שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים

 

 

 חתימת המציע: ___________________________

 

 

  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  19עמוד  

 

 2' למסמך גנספח 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עמן קלון ו/או נושאן פיסקאלי

   

 __/__/__ תאריך:

 לכבוד

 עיריית בית שאן

 עמןשיש  בעבירות בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה ירהתצהנדון: 

 קלון ו/או נושאן פיסקאלי

 

אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 

ע.ר.  ח.צ./ / ח.פ. הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/

 ו"( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא הורשעהמציע____________________ )להלן: "

גון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי, כ עמןבעבירות שיש 

השבים,  ות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנותמתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנ

  ;1981-התשמ"א

 

מנות דירקטורים למי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות  –"בעל שליטה"  –בתצהיר זה 

 .תאגיד, ככל שהמציע הינו עירייהבללי או את המנהל הכ

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

                                      

 שם: ______________ת.ז.:____________ חתימה _____________

 

 

 :אישור עורך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעיל

במשרדי אשר  הופיע/ה בפני:___/___/___ , עו״ד מאשר/ת כי ביום_____________אני הח״מ

שזיהה/תה ____________________ מר/גב'____________ בישוב/עיר________________ ברחוב

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי  /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  עצמו/ה על ידי ת.ז. 

 עונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.יהיה/תהיה צפוי/ה ל

 

   

 חתימה + חותמת                 מספר רישיון               
 

  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  20עמוד  

 2' למסמך דנספח 

 הצהרה בדבר העדר קירבה

 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 

 

 ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן: ת בית שאןהואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם עיריי

 
 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 
 קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית שאן. (.1)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.2)

 

 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שאן. (.3)

 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 2) –  (1מנויים בסעיף משנה )תאגיד שבו יש לאחד מה (.4)
 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 2) –( ו 1ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 
הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  .ב

כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור העירייה לבין חבר מועצה 
על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף 
לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד 

ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, 
על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה 

 ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

 
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א'  .ג

 ייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.לעיל, הנני מתח

 

 

_________                                                                                  ________________ 

 ה וחותמת המציעחתימ                                                                                         תאריך  

 

 

 אישור עו"ד

 

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי שברח' 

_____________________ מר/גב' ___________________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י 

צהיר זה בשם ת.ז. ____________________/המוכר/ת לי אישית, ואשר מוסמך/כת לתת ת

_________________ )להלן: "המציע"(. לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל 

 וחתם/מה עליה בפני.

 

 

 חותמת ___________________   עו"ד ____________________

 



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  21עמוד  

 2' למסמך הנספח 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 

למכרז  "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת 

 צהיר בזאת כדלקמן:"(, מהמכרז________ )להלן: "מכרז פומבי מס' , ____________

 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .3
 פוטנציאלי אחר.הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף 

המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש  .4
 לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

נמוכה יותר מהצעת המשתתף לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או  .6
 למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  .8
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

)יש לסמן בעיגול את  נכון / לא נכון –ום מכרז המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיא .9
 התשובה(. 

 אם לא נכון, נא פרט: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של  המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על

    אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –תיאומי מכרזים 

         __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 אני מצהיר כי יש לי קשרים עם מתחרים פוטנציאליים, והם: ______________________ .10

_________________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

לי כי עלי לפנות ולדווח על כך ליועצת המשפטית של העיריה בטלפון ככל שידוע לי על תיאום מכרזים ידוע  .12
 .04-6489407שמספרו 

 

_______________     __________________     _________________     _________ 

 תאריך                      שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו          חתימת המצהיר       

 

 וראיש

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 

__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם 

ונשים המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לע

 הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

                            ________________________________________________________ 

 שם מלא + חתימה + חותמת     תאריך                                                                                                    



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  22עמוד  

 מסמך 3

 

  

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד

 עיריית בית שאן

 , בית שאן11ירושלים הבירה 

 

 אדונים נכבדים,

 

 ערבות מס'__________הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של הננו (, "המציע"לבקשת ________________ )להלן 

"(, בתוספת הפרשי סכום הקרןן: ")להל שקלים חדשים( אלף וחמישה שמונים)ובמילים:  ₪ 85,000

לבין המדד הידוע ביום התשלום )להלן:  _________הצמדה למדד המחירים לצרכן בין מדד חודש 

 "(.הפרשי ההצמדה"

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכומים בגבולות 

על ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או  אשר הוצא 08/2022מכרז פומבי עם סכום הקרן בקשר 

 לנמק את עילת דרישתכם או סכומה.

 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם 

 החייב.או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

 

 ועד בכלל. ,30/11/2022 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך

 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה.

 

 

 

 בכבוד רב, ___________

 תאריך

 בנק __________ 

 סניף _________ 

 

 

  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  23עמוד  

 

  4סמך מ

 הסכם

 .2022בחודש _________,  ביום ________ , בית שאן11ירושלים הבירה בשנערך ונחתם 

 עיריית בית שאן בין :

 , בית שאן11ירושלים הבירה מ 

 מצד אחד      "(עירייהה)להלן: " 

 

 ( ____________ / ת.ז. )ח.פ. _________________ לבין:

 מ _______________ 

 מצד שני  "(הספק" :)להלן 

 

לקבלת "( המכרז)להלן: " 08/2022מכרז פומבי פרסמה  "(עירייהה)להלן: " עיריית בית שאןו הואיל

למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע עירוניות לרבות מתן שירותי תשתיות הצעות 

לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה ולמתן  לכל אלהוחומרה ולמתן שירותים הנלווים 

למסמכי המכרז( וביתר  5מסמך הטכני ), הכל לפי המפורט במפרט שירותים הנלווים לכל אלה

 (."התוכנהאו " "המערכת" ו"השירותיםמסמכי המכרז )להלן, ביחד: "

 גופי ולכל עירייהלהשתתף במכרז וזכה בו, והוא מקבל על עצמו ליתן את השירותים  הספקו והואיל

 עירייההסכם זה לשביעות רצונה של הו מסמכי המכרז בהתאם להוראות והכל ,הסמך

 ובמתכונת המתוארת להלן;

 ;בהתאם לתנאים המפורטים להלןלמתן השירותים  הספקמעוניינת להתקשר עם  עירייהוה והואיל

לקיים אחר ח האדם, וביכולתו וכי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכ ,מצהיר הספקו והואיל

 , הכל בכפוף להוראות הסכם זה;ותהנדרש והתחייבויותי

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

  הבאים:  הסכםוכן נספחי ה למכרז, הספקוהצעת  מסמכי המכרזיצורפו  הסכםל .1.1

 אישור על קיום ביטוחים -נספח א' 

 נוסח ערבות ביצוע - נספח ב'

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ול בהתאם תצהיר   - נספח ג'

 (SLAהסכם רמת שירות ) - נספח ד'

  הספקהצהרת סודיות של עובדי  - נספח ה'

 התחייבות לשימוש בתכנות מקוריות  -נספח ו' 

 תצהיר בדבר זכויות קנייניות  -נספח ז' 

 עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון –נספח ח' 

  הצהרת מחויבות לאבטחת מידע -נספח ט' 
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 הצהרת מחויבות לדרישות אבטחת מידע וסייבר לספק תוכנה –' ינספח 

 הסכם סיום התקשרות – 'אנספח י 

 

למכרז,  הספקוכן כל מסמכי המכרז והצעתו של המצורפים לו  מסמכיםהמבוא להסכם זה וה .1.2

 . זה הסכםממהווים חלק בלתי נפרד 

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או תניה  .1.3

 מתניותיו.

 מהות ההתקשרות .2

תשתיות  לרבות מתן שירותי מידע עירוניות תושירותי אספקת ותחזוקת מערכ עירייהיספק ל הספק .2.1

למסמכי  5מסמך הטכני )וחומרה ולמתן שירותים הנלווים לכל אלה, הכל לפי המפורט במפרט 

 "(. המערכת" ו"השירותיםהמכרז( )להלן, ביחד: "

מערכות המידע ושירותי המחשוב למתן שירותים מוניציפליים עירוניים, יכללו אספקת מערכת  .2.2

תקציב, חינוך, היסעים ומודולים נוספים גביה ואכיפה, כספים, רכש, מלאי, הכוללת  ליבה

 הנדרשים והמפורטים במסמכי המכרז.

 
והעובדים מטעמו, יבצעו כלל הפעולות הנכללות והמפורטות במסמך הגדרת השירותים  הספק .2.3

והעובדים  הספקהמכרז. מבלי לגרוע מהאמור ובנוסף, יבצעו  למסמכי 5מסמך כ)המפרט(, המצ"ב 

ואשר קשורות בשירותים, בין אם אלו  עירייהמטעמו את כל המשימות שיוטלו עליהם על ידי ה

מצוינות במפורש בהסכם זה על נספחיו ו/או במסמכי המכרז, ובין אם לאו, הכל בהתאם לשיקול 

 . עירייהדעתה הבלעדי והמוחלט של ה

ובמסגרת זו, יפעל ליצירת מערכת עבודה  השונים עירייהכלל אגפי העם  סדירקיים קשר י הספק .2.4

 .עירייהסדירה עם כלל הממשקים ב

, תוך גיבוש מדיניות סדורה בהתאם השירותיםתכנית עבודה שנתית לקידום יציג מידי שנה  הספק .2.5

 .עירייהלדרישות ה

, הספקועל כן מתחייב  הספק של וויכולותי וזה מתבססת על כישוריהסכם מובהר, כי ההתקשרות ב .2.6

על פי  ווזכויותי והא רשאי להסב את התחייבויותיילא  הספקבלבד.  ושירותים יבוצעו על ידה כי

 , מראש ובכתב. עירייהזה לאחר, אלא אם נתקבל לכך אישור ה הסכם

 הספקצהרות והתחייבויות ה .3

מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה ביעילות, בדייקנות, בנאמנות ובמיומנות  הספק .3.1

, והכל בהתאם להוראות כל דין עירייהמרבית, להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו וניסיונו לתועלת ה

, בכלל, עירייה, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם נציג העירייהולשביעות רצונה המלאה של ה

, עירייהאחר כל הוראותיו של נציג ה הספקקשורים לשירותים, בפרט. לשם כך ימלא ובהיבטים ה

בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות בו, וימנע מלפעול ללא קבלת אישור מראש מאת 

 "(.עירייהנציג ה)להלן: " נכ"ל העיריהמינו לצורך הסכם זה ה עירייה. נציג העירייהנציג ה

בה יהא חייב לתקן כל  עירייההיהא אחראי לטיב עבודתו במשך כל תקופת ההתקשרות עם  הספק .3.2

 .במערכתתקלה, נזק, קלקול ו/או להשלים כל חוסר שיתגלה 
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מקבל על אחריותו המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים  הספק .3.3

 י המכרז.על פי דין על מנת ליתן את השירותים בהתאם לתנא

או פיקוח על ידי , אולם מתן הנחיות עירייהלפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג ה מתחייב הספק .3.4

-ולא יצור יחסי עובד למתן השירותים, הספק המלאה של וכאמור לא יגרע מאחריות עירייהנציג ה

 .עירייהלבין ה בינו או בין מי מעובדיו ו/או מטעמומעביד 

לפי בקשתה כל חומר ו/או מידע הנדרש והנוגע  עירייהלהמציא ולהביא לעיון ה הספקבאחריות  .3.5

 על פי הסכם זה. הספקלמתן השירותים ו/או להתחייבויותיו של  עירייההלדעת נציג 

ין או נושא או התפתחות אשר לגביהם יש י, מיד וללא דיחוי, על כל ענעירייהלדווח למתחייב  הספק .3.6

 לשירותיםו/או אשר קשורים  עירייהל וור ניגוד אינטרסים עם חובותיין ואשר עלולים ליציענ לו

 ין בהם. יענעשוי להיות  עירייהלשו

וכי הוא מחזיק ויחזיק ברציפות  עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוקמצהיר ומתחייב כי הוא  הספק .3.7

ורך במשך כל תקופת הסכם זה בכל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לצ

 מילוי חובותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

. ביטול ו/או הספקכל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הסכם זה יהיו על שם  .3.8

שלילה ו/או פקיעה של איזה מהאישורים, ההיתרים או הרישיונות הנדרשים יהווה עילה לביטול 

 עקב כך. עירייהלא תהיינה כל טענות, תביעות או דרישות כנגד ה הספקזה, ול הסכםמיידי של 

מצהיר, כי הוא מכיר את כל החוקים, התקנות, הצווים וההוראות החלים על מתן  הספק .3.9

, בפרט, והוא מתחייב לנהוג לפיהם וליתן את השירותים לפי עירייההשירותים, בכלל, ובתחומי ה

ליתן את  הספקי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב דרישות כל דין, לרבות רשות מוסמכת. מבל

 השירותים בהתאם כל דין רלוונטי, כפי שיהיו מעת לעת.  

פי -כי הוא בעל זכויות היוצרים בתוכנה, ובעל כל  הרישיונות והזכויות הנדרשים עלמצהיר,  הספק .3.10

עה חוקית, חוזית או דין לעריכה, מכירה, עדכון, תמיכה והפצה של המערכת, וכי לא קיימת כל מני

 אחרת, מבחינתו או מבחינת צד ג', להתקשרות בהסכם. 

משום הפרת זכויות קנייניות של גורם  עירייהכי אין במילוי התחייבויותיו כלפי המצהיר,  הספק .3.11

 אחר, לרבות הפרה של זכויות סימני מסחר, סוד מסחרי או פטנט.

מיד על כל שינוי בזכויותיו בתוכנה ו/או על כל מניעה להמשך  עירייהכי יודיע למצהיר,  הספק .3.12

ההתקשרות ו/או על כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בסודות מסחריים הנוגעים 

 לשירותים. 

כי הוא עומד בכל החוקים והתקנות המחייבות רשויות מוניציפאליות, לרבות חוק מצהיר,  הספק .3.13

 והנחיות גנזך המדינה לשמירה על מסמכים אלקטרוניים. 2001-חתימה אלקטרונית תשס"א

על ביצוע השירותים נשוא הסכם זה.  מואחראי מטעאשר יהא מנהל פרויקט, מתחייב למנות  הספק .3.14

מטעם לכל דבר ועניין; מנהל הפרויקט יהיה אחראי  עירייהמנהל הפרויקט הוא איש הקשר מול ה

העבודה, שלמות ביצועה ואיכותה ויהיה חתום על כלל על ביצוע העבודה בפועל, תוצרי  הספק

 מסמכים ותוצרי העבודה.

ימים א' עד ב עירייהבשעות הפעילות של הטלפונית  ןלהיות זמיבאמצעות מנהל הפרויקט  הספקעל  .3.15

ערבי חג ומועדי  ,לא מתקיימת פעילות בימי שישיככלל, רב; בע 19:00בבוקר ל  6:00ה' בין השעות 

 גם מעבר לשעות הספקאו דחופים, שבהם נדרשת זמינות של  קרים מיוחדיםבמ, למעט ישראל

 . הפעילות ו/או ימי העבודה הרגילים
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על פי הסכם זה וכי הוא מכיר  עירייהאופי השירותים ואת דרישות הכי הוא בחן את  ,מצהיר הספק .3.16

וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו  מתן השירותאת התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים ב

ח האדם והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי ואו ביצועו )לרבות כ

 הסכם זה. 

כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד וכלים  ,מצהיר הספק .3.17

עו בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה , והוא מתחייב לבצקיום התחייבויותיוהדרושים ל

מצהיר, כי  הספק מועדים הקבועים בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו.לובהתאם לתנאים ו

 בחזקתו כל הציוד הדרוש לשם ביצוע השירות באופן מקצועי וטוב.

כי הוא יודע שהשירותים נשוא ההסכם יבוצעו בהתאם למסגרת התקציבית  ,מצהיר הספק .3.18

. כן עירייהוראש ה עירייהידי גזבר ה-, וכפי שתאושר מראש ובכתב עלעירייהידי ה-רת עלהמאוש

כי ידוע לו שבכל חריגה מהמסגרת התקציבית ניתן יהיה לסיים את ההתקשרות עמו  הספקמצהיר 

לא יבצע עבודות/שירותים בהיקף כספי החורג מהמסגרת התקציבית  הספקוכי בשום מקרה, 

 המאושרת. 

את כל התשלומים המגיעים  עירייהחייב לשלם לעובדיו העוסקים במתן השירותים למת הספק  .3.19

להם במלואם ובמועדם, ולשמור על זכויות עובדיו שיועסקו במתן השירות על פי הוראות כל דין 

 ו/או הסכם ו/או צו הרחבה ככל שיחול.

, ולא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או בלבד בעצמומתחייב לבצע את העבודה  הספק .3.20

קיבל על כך את הסכמת כן אלא אם  ,הספקחובותיו לפי הסכם זה, לרבות קבלני משנה מטעמו של 

משום  עירייהבכתב ומראש. לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים שאושרו מראש על ידי ה עירייהה

את הסכמתה כאמור לעיל,  עירייהנה הלאחר. נת הםאו חלק מ התחייבויותיוהסבת ו/או מסירת 

מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי ההסכם ו/או על פי כל דין  הספקאין ההסכמה האמורה פוטרת את 

לרבות אך מבלי  על פי הסכם זההשירותים התקין של ביצוע המלא וישא באחריות מלאה ל הספקו

 . ת לתנאי העסקתםלגרוע בקרה ושמירה על זכויות עובדי קבלן המשנה, וקבלת אחריו

הנחיות נוספות ו/או אחרות שיימסרו לכפוף לשינויים ו שביצוע השירותכי ידוע לו  ,הספקכן מצהיר  .3.21

 מתחייב לפעול לפי הנחיות אלה.  הספק, ככל שיימסרו, ועירייהנציג העל ידי  הספקמעת לעת ל

, יודיע על כך מתן השירותיםבעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם  הספקהתעוררה לדעת  .3.22

, על מנת לתת לו את פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה כאמור עירייהנציג הלאלתר ל

אם אכן  עירייהלפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון ל הספקכדי לגרוע מהתחייבויות 

 , תהיההספקבכל מקרה שבו לא יתבצע השירות בהתאם להתחייבויות  תתעורר מניעה כאמור.

אחר לשם כך, ולהיפרע את הוצאותיה ונזקיה כתוצאה מכך  הספקרשאית להיעזר ב עירייהה

 . הספקמ

 אחר הוראות כל דין הספקלשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי  עירייהבמידה שהיה על ה .3.23

מיד  ספקבגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש ל הספק, יחויב עירייהאו הוראות ה

. עירייהמתחייב לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי ה הספקר גרימת הנזק ולאח

, הספקהשירותים על ידי רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת  עירייהה

שלא כמתחייב מהסכם זה או על פי כל השירות  בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה המוחלט מתבצע

 דין. 

בגין מתן שירות רשלני, בלתי מקצועי ושלא לשביעות קנסות  הספקתהא רשאית להטיל על  עירייהה .3.24

  .זה הסכםל נספח ד'כ"ב המצ (SLA) רמת השירות הסכםב רצונה, הכל כמפורט
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 ההסכם תקופת .4

)להלן:  __________ועד ליום  _____מיום  חודשים, 36 -ל הינה תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה .4.1

 "(. תקופת ההתקשרות"

 12תקופות נוספות בנות  שבעבתום תקופת ההתקשרות הסכם זה יתחדש מאליו באותם תנאים ל .4.2

ימים לפני סוף תקופת  30 עירייה"(, אלא אם כן תודיע התקופות ההארכהחודשים כל אחת )להלן: "

ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכה על רצונה לסיים את ההתקשרות בתום אותה תקופה. 

 חודשים.  120בכל מקרה, תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה לא יעלו על 

תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם לפני תום תקופת ההסכם או תקופות ההארכה,  עירייהה .4.3

( חודשי העבודה 6כן, ששת )כמו יום מראש.  30של  הספקבכתב לוזאת בהתראה מכל סיבה שהיא, 

את כשירות  עירייהוגדרו כתקופת ניסיון במהלכם תבחן ההראשונים שלאחר חתימה על ההסכם י

, עמידתו בכל התנאים הנדרשים על פי המכרז והתאמתו לאספקת השירותים נשוא המכרז. הספק

ו/או ימצא כי אינו  הספקשבעת רצון מעבודת  עירייהמבלי לגרוע מתנאי ההסכם, ככל שלא תהיה ה

לאלתר, בהתאם  הספקבמהלך תקופת הניסיון, תופסק ההתקשרות עם  עומד ביעדי השירות

זכאי לקבל  הספקיהיה  של הפסקת ההתקשרות בכל מקרה. עירייהשל ה לשיקול דעתה הבלעדי

את התמורה בגין שירותים אשר ניתנו על ידו בפועל בהתאם להוראות הסכם זה עובר לסיום 

גין , תמורה או החזר כלשהם בפיצויכל תשלום, לזכאי  הספקהפסקת עבודתו. פרט לכך, לא יהיה 

מוותר בזה על כל  הספק, ואו הוצאותנזקים בעקבות כך , גם אם נגרמו לו עמו הפסקת ההסכם

 טענה ו/או תביעה שהן בקשר לכך.

רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  עירייההתחייבותו על פי סעיף זה לעיל, תהיה ה הספקהפר  .4.4

, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה אחרים הספקצוע של לחלט את ערבות הבי

 על פי כל דין ו/או הסכם.  עירייההשמורים ל

בהתאם להסכם סיום ההתקשרות המצ"ב  הספקעם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, יפעל  .4.5

 להסכם.  'אינספח כ

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי  .4.6

בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( או לקבל כל סעד אחר מי מהם, 

  .1970 - התשל"א

 התמורה .5

כמפורט בהצעת  תמורה הספקל עירייהבתמורה למתן השירותים, בשלמותם ובמועדם, תשלם ה .5.1

 ."(התמורה" :)להלן המכרז למסמכי 6מסמך המסומנת כ המחיר

התמורה בגין מתן השירותים תהיה על בסיס תשלום חודשי בהתאם לכמות המודולים שיידרשו  .5.2

על פי בחירתה, ללא מגבלת רישוי משתמשים. למען הסר ספק יובהר, כי  אין  עירייהבפועל על ידי ה

במלואם או בחלקם את המודולים ו/או המערכות ו/או השירותים מתחייבת לרכוש  עירייהה

ובהתאם לצרכיה.  עירייהעל פי שיקול דעתה הבלעדי של ה הספקהמופיעים במפרט, ואלו יוזמנו מ

ו/או מי מטעמה בעניין זה ובכלל  עירייהמוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה הספק

 ווחים וכיו"ב.זה טענות להסתמכות ו/או אובדן ר

 הספקלכל חודש, יגיש  10-. אחת לחודש, ולא יאוחר מהביצוע בפועלל בכפוף ספקלהתמורה תשולם  .5.3

חשבון / חשבונית עסקה בגין התמורה המגיעה לו עבור השירותים שניתנו על ידו בחודש  עירייהל

 הקודם, כדלקמן: 
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 בחודש שבגינו נמסר החשבון;  הספקשבוצע והושלם על ידי חד פעמי ביצוע שירות בגין  .5.3.1

 בחודש שבגינו נמסר החשבון;בפועל  הספקעל ידי שבוצעו השוטפים השירותים בגין  .5.3.2

 .  עירייהל הספקי כלל השירותים שסופקו על ידשל רוט יכולל פהדו"ח לכל חשבון יצורף  .5.4

לשיקול דעתה ותאשר אותו, כולו או חלקו, בהתאם / חשבונית עסקה תבדוק את החשבון  עירייהה .5.5

הבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי החשבון,  הספקמתהא רשאית לדרוש  עירייההבלעדי. ה

 ימים ממועד קבלתה.  7ימלא אחר דרישתה בתוך  הספקו

בכפוף ו, עירייה/ חשבונית עסקה לחשבון הגשת ממועד  30בתנאי שוטף +  ספקלהתמורה תשולם  .5.6

 עירייהמתחייב להגיש חשבונית מס כדין ל הספק. עסקה את החשבון / חשבונית עירייהלאישור ה

כי שכר עבודתם של עובדיו  הספקעוד מתחייב . עירייהממועד קבלת תשלום כלשהו מה ימים 7בתוך 

שיועסקו בביצוע השירות ישולם מדי חודש במועד הקבוע בדין, ללא תלות במועד העברת 

לא יהווה עילה לעיכוב  עירייהעל ידי ה ועיכוב בהעברת התשלומים עירייההתשלומים על ידי ה

כאמור כדי להוות  עירייהאין באישור הכן מובהר, כי  שכרם של עובדיו שיועסקו בביצוע השירות.

 ו/או השירותים שניתנו על ידו. הספקכלפי  עירייהמשום ויתור על טענה כלשהי של ה

 כלפיה.  הספקרשאית לקזז מהתמורה כל חוב של  עירייהה .5.7

 יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין, במועד ביצוע כל תשלום. ספקלם שישולם לכל תשלו .5.8

, ספקלמוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית  .5.8.1

לא יהיה זכאי לכל  הספקוזה,  הסכםבגין השירותים נשוא  עירייהוהינה בבחינת עלות כוללת ל

תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא 

זה, לרבות )אך לא רק( נסיעות, ביטול זמן, השתתפות  הסכםבקשר עם ביצוע התחייבויותיו ב

סים שיועסקו בביצוע השירות על כל הנלווים, מיעובדיו בסיורים, דיונים או פגישות, שכר 

 וכיו"ב, וזאת בין אם היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ובין אם לאו. 

 ,תקפים למועדי התשלוםעל פי דין, אישורים  עירייהל הספקמציא בנוסף, לצורך ביצוע כל תשלום, י .5.9

עוסק מורשה ואישור לצורך  ולפי החוק, אישור בדבר היותורשומות חשבונות פנקסי בדבר ניהול 

 ניכוי מס במקור.

 הספקשיתעכב כתוצאה מכך  ספקלחשבון או מסמכים, או במקרה שתשלום כלשהו  הספקלא הגיש  .5.10

שא אותו תשלום ילא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו של אותו סכום, לא י

ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין תקופת העיכוב. חל עיכוב בתשלום בנסיבות 

, בהתאמה לתקופת האיחור. מבלי הסכםלעיל, יידחו מועדי התשלומים שנותרו על פי ה המתוארות

לבצעו על  עירייהיום בביצוע תשלום כלשהו שעל ה 30לגרוע מהאמור, ובכל מקרה, איחור של עד 

 פי הסכם זה, לא יהווה הפרה של הסכם זה ולא יישא בריביות ו/או הצמדות כלשהן. 

 סעדים ותרופות .6

הסכם זה בהפרה יסודית ו/או לא ביצע את השירותים בהתאם להוראות  הספקבו הפר בכל מקרה  .6.1

הרי שמבלי לגרוע מחובותיו  ,למסמכי המכרז( 5מסמך ) תיםזה ו/או מסמך הגדרת השירו הסכם

 הספקלקנוס את  עירייה, תהא רשאית העירייהומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש ל הספקשל 

בגין כל הפרה כאמור.  זה להסכם נספח ד'השירות, המצ"ב ככומים המפורטים בהסכם רמת בס

את הקנס  הספקאת הקנס מיד עם קבלת דרישתה הראשונה לכך. לא שילם  עירייהישלם ל הספק

וכן לפעול  הספקרשאית לקזז את גובה הקנס מכל תשלום המגיע ממנה ל עירייהכאמור, תהיה ה

 לגביית הקנס בכל דרך השמורה לה על פי כל דין. 
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ו/או לא ביצע את חובותיו  הסכםהתחייבות מהתחייבויותיו על פי ה הספקהפר בנוסף לאמור לעיל,  .6.2

באופן אשר לפי  הסכםהו/או ביצע את  הסכםהצוע יו/או התרשל בב הסכםברמה הנדרשת על פי ה

רשאית להורות על  עירייהלקוי, חסר ובלתי מקצועי, תהא ההוא  עירייהשיקול דעתה הבלעדי של ה

 .ך ההודעהימים מתארי 7ביטול ההסכם או חלקו תוך 

ידי של הסכם זה, בלא מתן ירשאית להביא לביטולו המ עירייהנשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא ה .6.3

 התראה או הודעה מוקדמת.

באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש בו  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל  .6.4

תהא רשאית להורות  עירייהכדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של הסכם זה וה

 על ביטולו המיידי של הסכם זה.

זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו על פי  עירייהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא ה .6.5

 הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:שיקול דעתה 

 נפטר. הספק .6.5.1

פקע תוקפו של אחד או יותר מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לפי  .6.5.2

 הסכם זה.  

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל, למינוי  הספקנגד  .6.5.3

נמצא באיחוד תיקים  הספקיום או אם  60ינוי לא יבוטל תוך מפרק )זמני או קבוע(, והמ

 או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. הספקוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של ה .6.5.4

 עירייהבאופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת ה הספקשונתה הבעלות ו/או השליטה ב .6.5.5

 מראש ובכתב.

באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של  הספקפי של שונה מצבו העסקי או הכס .6.5.6

לבצע כיאות את  הספקעלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של  עירייהה

 התחייבויותיו על פי ההסכם.

לא שילם בגין עובדיו את התשלומים המגיעים להם על פי כל דין ו/או הסכם, ולא  הספק .6.5.7

 בעניין.  ייהעירימים ממועד דרישת ה 7תיקן את ההפרה בתוך 

יום מיום משלוח  7 -עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ .6.6

 .השירותלחדול מביצוע  הספק, מתחייב עירייההודעת הביטול על ידי ה

זכאי לכל תשלום  הספקיהא תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא  עירייההיה וה .6.7

עקב כך, פרט לקבלת החלק היחסי מהתמורה בגין  עירייההחזר כלשהם מהו/או פיצוי ו/או 

נבע ביטול . עירייהשירותים שניתנו על ידו בפועל עובר למועד סיום ההתקשרות כמפורט בהודעת ה

או על פי כל דין, יפצה  הסכםו/או באי מילוי התחייבויותיו על פי ה הספקמסיבה הקשורה ב הסכםה

 בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה עקב כך.  עירייהאת ה הספקוישפה 

ליתן את השירות רשאית  עירייה, תהא המכל סיבה שהיא על ביטול ההסכם עירייההודיעה ה .6.8

  בעצמה וכן להתקשר לקבלת השירות עם כל קבלן אחר או נוסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כנגד כל  הספקתהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת  עירייהה .6.9

התחייבות כלשהי  הספקמכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר  הספקסכום המגיע ממנה ל

תשלום ביתר בגין ביצעה  עירייהבמקרה שהמההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם ו/או 
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כמפורט  עירייההסתבר כי אינו עומד בדרישות ה בדיעבדאשר רות או תשלום בגין שי השירות

 בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.וזאת בהסכם זה, 

, אולם עירייהלמען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות ה .6.10

 עירייהמהכל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מונע  ספקהשימוש בה איננו מקנה ל

 .להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם

 ושמירה על זכויות עובדים מעביד-אי תחולת יחסי עובד .7

מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של נותן שירות עצמאי עם  הספק .7.1

, ולכן לא עירייהאינם חלק מן המסגרת הארגונית של ה ו/או מי מטעמו , וכי הוא או עובדיועירייה

. עירייהאו על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, זכויות כלשהן של עובדי ה הספקיחולו על 

וביניהם לבין  עירייהשיועסקו על ידו, לא יחשבו בשום מקרה כעובדי ה הספקאו עובדי  הספק

ו כנוצרים יחסי עובד מעביד או יחסים משפטיים אחרים. ווצרו או יראו כקיימים אילא י עירייהה

 בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא הספק

 .עירייהוהתמורה המשולמת על פי הסכם זה הינה בבחינת עלות כוללת ל

 יחשבו לכל דבר ועניין כעובדיי בביצוע הסכם זה, הספקכל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי  .7.2

מתחייב לשאת בתשלום מלוא שכרם על פי כל דין לרבות שכר עבודה, חופשה  הספקבלבד ו הספק

 הספקשנתית, דמי הבראה, מחלה, ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, נסיעות וכיו"ב, ואלו יחולו על 

 במתן השירותאות הכרוכות . כל ההוצוהוא מתחייב לבצע את התשלומים לעובדיו על פי כל דין

מס הכנסה, תשלומים לביטוח הלאומי וכל מס או על הנלווים לו כמפורט לעיל,  לרבות שכר עבודה

היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים 

או לצד ג'  עירייהוהנזקים שיגרמו למי מעובדיו, עובדי ההשירותים  מתןוהאחריות בקשר עם 

. לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא עירייהוישולמו על ידו וה הספקכלשהו יחולו על 

מייד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק  עירייהמתחייב לפצות ו/או לשפות את ה הספק

סי עובד מעביד , במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו יחעירייהשיגרמו ל

 ו/או עובדיו. הספקלבין  עירייהבין ה

לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיו,  עירייהלנציג הימסור  הספק .7.3

 .עירייהמטעם ה עירייהמספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי הנציג ה

להרחיק  הספקיהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מ עירייהו/או הנציג ה עירייהה .7.4

יבצע את המבוקש מיד עם הפניית הדרישה האמורה.  הספקו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלו, ו

לבין איזה  עירייהמעביד בין ה-להוראה כאמור כדי ליצור יחסי עובד הספקמובהר, כי אין בציות 

 וי כלשהו בתמורה או בלוחות הזמנים שנקבעו לשירותים.או כדי להביא לשינ הספקמעובדי 

לבין  םמעביד בינ -מלטעון לקיומם של יחסי עובד  יםמנוע יוהו/או עובדיו ו/או מי מטעמו י הספק .7.5

זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של  עירייהמלדרוש מן ה יםמנוע יוהי, ועירייהה

 .העיריילבין ה םמעביד בינ -יחסי עובד 

מתחייב לקיים כלפי עובדיו שיועסקו בביצוע השירות בכל תקופת ההסכם את כל חוקי  הספק .7.6

העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות 

חוקי בטיחות בעבודה, בריאות ורווחה והוא מצהיר כי לא הורשע בעבירה על דיני העבודה, הכל 

  .'גנספח המצ"ב כ ,1976-תשל"ו, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבורייםכמפורט בתצהיר 

 ערבויות .8
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ערבות בנקאית  עירייהבידי ה הספקל זכייתו במכרז, יפקיד עלו ודע נשמועד המיום  14בתוך  .8.1

שניםההצעה  3 -מההצעה הזוכה בהיקף התקשרות ל 5% -השווה ל בסך הסכםלקיום האוטונומית 

צמודה למדד המחירים לצרכן, להבטחת ביצוע התחייבויותיו , שנים 3 -הזוכה בהיקף התקשרות ל

 .הסכםל נספח ב'"(. נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח ערבות הביצועזה )להלן: " הסכםעל פי 

בהסכם זה ולביצוע תשלום כלשהו על  עירייההפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי להתקשרות ה .8.2

 ידיה. 

ערבות , העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות הספק .8.3

 התקופות האמורות לעיל. בתוקף במשך כל  הושמירת הביצוע

, אך לא עירייההרשאית , זה הסכםבקשר עם  הספקבמקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות  .8.4

וזאת מבלי  ממנה,של ערבות הביצוע או כל חלק  חילוטהחייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את 

חילטה  .הסכםלגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או על פי הוראות ה

ימים מיום  7-, בתוך לא יאוחר מהספקאת ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא לה  עירייהה

ה הסכום שחולט מתוך הערבות, בנוסח זהה שהודע לו על חילוט הערבות, ערבות ביצוע חדשה בגוב

 לנוסח הערבות שחולטה.  

כל סכום נוסף  הספקמלתבוע  עירייהה, כדי לפגוע בזכות האו חלק הכול, בות הביצוערע חילוטאין ב .8.5

 , וזאת בנוסף למימוש הערבות.תבאם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבו

  אחריות ושיפוי בנזיקין  .9

 עירייהלאשר ייגרמו  לגוף ו/או לרכוש לכל אובדן ו/או נזק עירייההאחראי בלעדית כלפי  הספק .9.1

עקב ו/או בקשר  /או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהווו/או לעובדיו  הספקו/או ל הו/או לעובדי

למעשה ו/או לשירותים ו/או למערכת ו/או זה ו/או בקשר  הסכםעם הפרת התחייבויותיו על פי 

תוך כדי ו/או  ו/או  ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו הספק/או טעות ו/או השמטה של מחדל ו

  השירותים.  ביצוע ו/או בקשר לעקב 

ו/או למערכות ו/או לציוד הנלווה לשירותים יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד  הספק .9.2

הקבלה ואישורם על  מבדקיעד לגמר  הספקהנמצא בשימושו של  רותיאומכל סוג ו/או לכל ציוד 

 רצונה ולשביעות בכתב"ל הנ קבלת אודות עירייהה ואישור עירייהל המערכותומסירת  עירייההידי 

 עירייה, והוא פוטר את הנלווים שירותים ומתן התחזוקה, ההדרכה, ההטמעה בתקופת וכן. המלא

 מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לציוד כאמור. עירייהו/או כל אדם בשרות הה ו/או עובדי

אבדן ו/או  לכל  אחריותו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל  עירייהפוטר את ה הספק .9.3

 עירייהאת הולפצות , ומתחייב לשפות ו/או על פי דין כאמור בהסכם זה הספקלהם אחראי נזק 

ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה מהם  מי גין כל אחריות שתוטל עלכל הפועל מטעמה בו/או 

 .  מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד הספקשהאחריות לגביו מוטלת על 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  הספקלקזז מן התשלומים אשר ת רשאי עירייהה .9.4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של  עירייהמהסכומים אשר נתבעים 

מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מחמת עירייהלכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  הספק

 כאמור לעיל. הספק

     ביטוח .10

כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,  הספקלהבטחת אחריותו של  .10.1

לערוך ולקיים על חשבונו למשך כל תקופת ההסכם ולמשך כל תקופה נוספת בה  הספקמתחייב 
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ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא  ימצא אחראי על פי דין

חלק  והמהווה נספח א'קיום ביטוחים, יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על 

 "(.  טופס האישור על קיום ביטוחיםלן: "בלתי נפרד מהסכם זה )לה

ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  הספק .10.2

על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום המורשים בישראל  הספקמבטחי 

אשר הפרתו מזכה את במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה  עירייהל הספקידי מבטחי -על

ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת  ספקה בתרופות בגין הפרת ההסכם. עירייהה

 .עירייההביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מה

או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים /ריכת הביטוחים וע .10.3

על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי  עירייהלא יהוו אישור כלשהו מה עירייהל

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על הספקבקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י הספק .10.4

לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח  עירייהבפוליסות הביטוח ולדרישת ההקבועות 

 .בעת הצורך

ו/או  הספקדל של לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מח הספק .10.5

הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה 

יהיה  הספקמובהר, כי  של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.מלאה או חלקית 

אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

 בפוליסות.

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  מתחייב הספק .10.6

 הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.האמור, לשמור על כל 

לנזקים  אחראי הספקיהיה , עירייהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה הספקהפר  .10.7

על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם  עירייהטענה כלשהי כלפי ה ובאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 עקב זאת. ול

לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר  הספקעל  .10.8

 .הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 וזכויות קניין רוחני בעלות במידע .11

הינה הבעלים הבלעדי של כל המידע, הנתונים, המסמכים והדו"חות שהופקו ויופקו  עירייהה .11.1

רשאית לבצע במאגר נתונים זה כל  עירייהוה מערכתהבתוכנה ו/או הנמצאים במאגר הנתונים של 

כל זכויות הקניין , ספקבגין כך. למען הסר  ספקפי שיקול דעתה וללא כל תמורה נוספת ל-שימוש, על

ובכל תוצרי הפיתוח  עירייהעבור ה הספקהרוחני בכל המידע הקיים לרבות תוצרי העבודות שעשה 

זה, לרבות, כל מידע  הסכםבמסגרת  עירייהייעודי עבור ה הייחודיים שיבוצעו, ככל שיבוצעו, באופן

לשם ביצוע השירות או כתוצאה ממנו, לרבות כל תוצרי הביניים של  הספקהגלום בתוצרים שהכין 

מתחייב לא לעשות  הספק. עירייההנ"ל, למן ראשית פיתוחם יהיו בבעלות הבלעדית והמלאה של ה

, ובפרט שלא להעבירם בכל דרך שהיא לצד סכם זהשימוש בזכויות קניין רוחני אלה שלא לצרכי ה

 .עירייהשלישי, אלא בהסכמה בכתב ומראש של ה
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 לכל מערכת אחרת רשאית להעביר נתונים מן התוכנה ו/או ממאגר הנתונים כאמור  עירייהה .11.2

יסייע ככל  הספקל טענה או תביעה בקשר לכך. תהא כ הספקאחר, מבלי של הספקשתירכש מ

 הנדרש בהעברת הנתונים כאמור, ללא תשלום נוסף בגין כך. 

אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של המערכת /  ספק, לספקלמען הסר  .11.3

 השירותים בלבד.  אספקת שות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי תוכנה ואין לו כל ר

 .רישיונות שימוש מטעם בעלי זכויות הקניין הרוחני הרלבנטיות בכל רכיב בו הוא משתמש ספקל .11.4

, בכפוף לזכותה של הספקיות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות בתוכנה תישארנה בבעלות זכו

  .להשתמש במערכת כאמור בהסכם זה עירייהה

השימוש בעמדות לאחר, ללא  לא תהא רשאית להעביר את התוכנה ו/או את רישיונות עירייהה .11.5

 ., למעט לגוף הקשור אליהלכך מראש ובכתב הספקאישור 

רישיונות שימוש הניתנים להעברה לצד שלישי בכל הרכיבים אשר זכויות  עירייהבזה לנותן  הספק .11.6

 בהצעתו. הספק, בהתאם לפירוט שניתן ע׳׳י ההספקהקניין הרוחני בהם הינן בבעלות ה

זה והם  הסכםלפי  הספקהמפורטים לעיל הינה חלק מחובותיו של ההעברת רישיונות השימוש  .11.7

 או הסכם נוסף, מעבר להסכם זה. הסכםתידרש לחתום על  עירייהניתנים מבלי שה

לא יהוו משום הסכמה או  עירייהעל פי סעיף זה וקבלתם על ידי ה הספקמסירת הרישיונות ע׳׳י  .11.8

אות בדבר זכויות הקניין הרוחני על פי במלוא ההור הספקבדבר עמידת ה עירייההודאה מצד ה

לא תטיל  עירייהעל פי סעיף זה וקבלתם על ידי ה הספקזה. בכלל זה, מסירת הרישיונות ע"י  הסכם

זה או חובה לבדוק קבלת  הסכםחובה לבדוק עמידתם של כל הרישיונות בדרישות  עירייהעל ה

 זה. הסכםמלוא הרישיונות הדרושים על פי 

תהיה רשאית, בעצמה או באמצעות כל גורם  עירייהיות האמור לעיל מוסכם כי המבלי לגרוע מכלל .11.9

ואף ללא  הספקאחר מטעמה, לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים, ללא הסכמת 

או לקבלני המשנה או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש בשינויים כאלו  הספקידיעתו, ולא תהיה ל

בשמו הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי או  כדי לפגוע בו, בכבודו או

 למי מטעמו אשר עסקו בהכנת רכיבים אלו.

לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה כלשהי  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב  .11.10

, של 2007-התשס"ח זה בשל זכויות מוסריות, כמשמען בחוק זכות יוצרים, הסכםלצורך ביצוע 

 עובדיו או צדדים שלישיים.

, הספקזה ע׳׳י  הסכםבשל הפרת הוראות  עירייהמבלי לגרוע מכל זכות, טענה או סעד הנתונים ל .11.11

בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין הפרה של זכויות  עירייהלשפות את ה הספקמתחייב ה

 .הספקקניין רוחני הנובעות ממימוש ההצעה של ה

על  עירייהלהודיע למנהל מערכת המחשוב מטעם ה הספקמבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחייב  .11.12

, או מידע שיש בו זכויות קניין רוחני והוא 1967 -כל המצאה, כמשמעותה בחוק הפטנטים, התשכ"ז 

"(, בין שהינו נשוא לפטנט ובין אם לאו תוצר לוואי מסחרי" -בעל פוטנציאל מימוש מסחרי )להלן 

 הספקמבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב  וזאת מיד עם גילויה או פיתוחה. הסכםנובעת מביצוע הה

זה. כן מתחייב  הסכםאו נובע מ הסכםשלא לפעול בכל דרך שהיא לרישום פטנט הקשור עם ביצוע ה

 הסכםמצאה או בפטנט הנובעים מביצוע ההלהימנע מביצוע העברת זכויות לצד ג' כלשהו ב הספק

מראש ובכתב.  עירייהאותיו או בשימוש בהם או ניצולם וכל זאת ללא קבלת הסכמה מהאו תוצ
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, אלא אם יסוכם אחרת מראש עירייההבעלות בהמצאה או בתוצר הלוואי המסחרי יהיה של ה

 ובכתב.

מתחייב בכל מקרה כאמור לעיל, לנקוט בכל הצעדים הדרושים להבטחת זכויותיה של  הספק .11.13

, ובכלל זה שמירה על סודיות, מסירת כל המידע הנדרש, וסיוע בהגנה על העירייבשיתוף ה עירייהה

 .עירייה, יחולו על העירייהההמצאה, הוצאות בפועל לצד ג' הכרוכות בהבטחות זכויות ה

לאפשר הפעלה של  עירייהבסמכות ה , מכל סיבה שהיא,יבוטל ההסכםיסתיים או במקרה בו  .11.14

, וזאת לרבות נגישות לכלל המידע, חומרי עירייה( עבור הפקהסרויקט על ידי צד ג' אחר )שאיננו הפ

 תחזוקה, אבטחת איכות ואבטחת מידע.

 עירייהמסירת מסמכים ומידע ל .12

לעיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט תוכנה  עירייהלאפשר ל הספקבמהלך תקופת ההסכם חייב  .12.1

 .עירייהפי דרישת ה-הקשור לשירותים, על

( העתק מלא היד-)באופן שיידרש על עירייהימים ל 3תוך  הספקעם גמר השירותים/ההסכם, ימסור  .12.2

ידאג להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כל ו ,של כל המסמכים והמידע הקשורים בשירותים

אחר מטעמה, תוך מתן הסברים והדרכה, ככל שיידרש. ספקו/או ל עירייההמסמכים והמידע ל

  

בקשר  הספקלהשתמש בכל המסמכים שערך  עירייהה תסקת השירותים, רשאיבכל מקרה של הפ .12.3

תהיה רשאית להתקשר עם  עירייה, הספקלשירותים ו/או שנערכו באמצעות התוכנה. למען הסר 

ו/או כל צד ג כלשהו לביצוע אחזקה שוטפת, ככל שתידרש, למערכת לאחר תום תקופת  כל ספק

 ההתקשרות.    

נספח בהתאם לסיום ההתקשרות לאחר גמר ההתקשרות יופעל הסכם מתחייב, כי  הספקיובהר, כי  .12.4

את כל המידע והנתונים, לרבות תיק אתר מעודכן המכיל את פרטי כלל  עירייהלעביר י וכן ,'אי

מערכת המחשוב: שרתים, תקשורת, קונפיגורציה, סיסמאות, פרטי חיבור למערכות המחשוב, 

מערכות האחסון, העתק גיבוי המכונות וכל מידע שיידרש מאת , DRמערכות התקשורת, אתר ה 

 לתקופה של שנה מיום גמר ההתקשרות. עירייהה

 שונות .13

, הסכםהאין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת  .13.1

 כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין.  הסכםואין ב

יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכל מין  הספק .13.2

 פינוי הפסולת כמפורטוסוג שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיים, בין אחרים שהוטלו או יוטלו על 

 .הסכםהלפי  הספקזה, או כל חלק ממנו, או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של  הסכםב

ה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף אלא אם שום ויתור, אורכ .13.3

 יחתם על ידי הצדדים.ייעשה בכתב ו

ויתור ו/או שיהוי יאיחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כ .13.4

 לגבי אותה זכות. מצדו

 לטובת צד ג' כלשהו.  הסכםזה לא ייחשב כ הסכם .13.5

כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו בדואר  ןכתובות הצדדים ה .13.6

הודעה שתימסר ידנית או הודעה  שלחה.יימים מיום ה 3רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור 
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שתישלח באמצעות מייל או פקס, וקבלתה אושרה על ידי הנמען, תיחשב כאילו התקבלה במועד 

 .מאת הנמען קבלת אישור קבלה

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 _______________ _______________ 

 הספק עירייהה 

 

 הוא תאגיד הספקאם 

 

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ הינם מורשי חתימה 

 .הספק____________________, וכי בחותמם על ההסכם הם מחייבים את הספקמטעם 

 

 

_________________              ___________________              _________________ 

 חתימה       תאריך                                                שם                                                       
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 נספח א'

 אישור על קיום ביטוחים 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים

ל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה מבוטחה בקש האישורמ

 שם: 

 שלובים עירית בית שאן ומי מטעמה ו/או גופים עירוניים

 )"המזמין"/"החברה"/"המבוטח הנוסף"( 

  שם 
 ו/או המזמין

 )להלן: "היועץ"(

 שירותים ☒
 

 מזמין שירותים☒
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען בית שאן 1ירושלים הבירה  מען:   

 כיסויים

 סוג הביטוח
אחריות  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
הפוליסהב

סיס 
תמליל 

"ביט" או 
 שקול

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

השתתפו
 עצמית ת

 בתוקף נוספים כיסויים

 מטבע סכום
 ש"ח

מ סכום
ט
ב
 ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

"כה"ס" ושחזור : ורכוש
מידע ומסמכים לפי נזק 

  ראשון

        309 ,328, 
 

 אח' צולבת,  302    2,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי,  304
 ויתור תחלוף למבקש,  309
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,   318
 ,מבוטח נוסף בגין המבקש 321
 המבקש כצד ג, 322
 "ראשוניות", 328
  ,רכוש המבקש צד ג 329

 רשלנות רבתי,חבות ביטול סייג 
    15,000,000     אחריות מעבידים

 ויתור תחלוף למבקש,   309

 כמעביד, מבוטח נוסף 319

 "ראשוניות",  328
מועד חתימת     אחריות מקצועית

החוזה או תחילת 
 פעילות בפועל 

 המוקדם -

 אח' צולבת,  302    4,000,000 
 הרחב שיפוי,  304
 ויתור תחלוף למבקש,  309
מבוטח נוסף בגין המבקש,  321

 המבקש כצד ג, 322

 327פרטיות,  326מרמה,  325
 "ראשוניות", 328עיכוב, 

 ח',12גילוי  332
 חבויות: יביטול סייג

 סייבר; רשלנות רבתי
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  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'(:פירוט השירותים 

 אספקת ותחזוקת מערכות מידע 086, 049 ,045, 044, 043, 038
 יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי :ביטול/שינוי הפוליסה

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר
 :חתימת המבטח
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  נספח ב'

 

 נוסח ערבות ביצוע

 

 לכבוד

 עיריית בית שאן

 

 א.ג.נ.,

 

למתן שירותי אספקת   _________מיום  בקשר להסכם בות ביצוע"ערבות מס' _______ "ערהנדון: 

 שירותים הנלווים לכל אלהותחזוקת מערכות מידע עירוניות לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה ולמתן 

 :)להלן עיריית בית שאןעבור  לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה ולמתן שירותים הנלווים לכל אלה

 ."ההסכם"(

 המגיע או )ובמילים: __________(ש"ח ............ סך שלהננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד ל

 "( בקשר עם ההסכם שבנדון.החייב" :עשוי להגיע לכם מאת ____________________ )להלן

כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי 

באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה המדד  צרכןלמדד מחירי  הצמדה

"( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני המדד החדש" :שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן

נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו  "(המדד הבסיסי" :יום חתימת ההסכם )להלן

 עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

המתפרסם  ,מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זהעל פי המחירים לצרכן המונח "מדד" פירושו מדד 

ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי 

 על אותם נתונים ובין אם לאו. מבוססאחר שיבוא במקומו בין שהוא 

היה עליכם לבסס את דרישתכם אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שי

 האמור מאת החייב.או לדרוש תחילה את סילוק הסכום 

 בכלל. , ועד__________שאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך יערבות זו ת

__________________ עד לתאריך  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא

 האמור לעיל.

 ת זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.ערבו

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 סניף _________                        
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 נספח ג' 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976
 

 לכבוד

 עיריית בית שאן

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( המשתתף_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 ה מטעם המשתתף.הנני מוסמך ליתן תצהיר ז .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  □

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  1991 –תנאים הוגנים(, התשנ"א )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

, 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

נטיות יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוו –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .5

 :להלן

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק  9העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 בקשר ליישומן.לשם קבלת הנחיות  –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 
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במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים   

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  –(  2באותה חלופה )

 ק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.לחו 9לפי סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

)ככל שתהיה  עירייהימים ממועד התקשרותו עם ה 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(  

 כן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותו .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

/ה לעיל יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 נספח ד'

  (SLAרמת שירות )הסכם 

להבטיח את רמת השירות ורמת תפקוד המערכת כך שתספק מענה לדרישות המופיעות  מטרה: .1

 במפרט הטכני.

 זה הינו חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הספק. הסכם רמת שרות .1

עמידה בתקן רמת השירות לאורך זמן תיחשב כהפרה יסודית של החוזה בנוסף להטלת קנס -אי .2

 על הספק. עירייהשתטיל ה

תקן לזמן תגובה ותפקוד המערכת בשוטף, תקן לזמן תגובה לבקשות לשנויים ותיקונים,  תוצרים: .3

 תקן לגבוי ולהתאוששות מאסון.

 להלן.  8: מפורט ומוצג בסעיף נון הפיצויים הכספייםמנג .4

 להלן אמות המידה לעמידה ביעדי רמת השירות: .5

 תיאור התהליך רמת שירות נדרשת מק"ט

6.1  

 

 השלמה בתוך שבעה  ימי עבודה

 

פיגור במימוש של תהליך חסר ושנדרש להשלימו על פי 

 התחייבות הספק בהצעתו במכרז
שהוצהר עליו על ידי הספק בהצעתו במכרז חוסר בתהליך  6.2

 כי הוא קיים וניתן להפעלה מידית
פיגור  במימוש החלטה של רגולטור, חוק, תקנה, פסיקה  6.3

  עירייהמשפטית, חוות דעת יועמ"ש ה

 מסך קליטה או עדכון שאינו מתפקד יום עבודה 1תיקון התקלה בתוך  6.4

שעות  2תיקון התקלה בתוך  6.5

 החל מהשעה הרביעית. –עבודה 

תקלה בתהליך עבודה המחויב עפ"י החוק או נהלי 

 עירייהה

תשלום לספק שקדם לספק הזוכה במכרז זה, כנגד  - 6.6

שירותים שלא ניתן לבצע אותם במערכת החדשה, או 

כנגד עיבודים רטרואקטיביים  או כנגד הצורך בצפייה 

 בנתונים שלא הוסבו. 

6.7  

 מי העבודההשלמה בתוך שבעה י

 פיגור בתכנית ההסבה וקליטת נתונים היסטוריים
 פיגור בתכנית ההטמעה ו/או פיתוחים עתידיים 6.8

6.9  

 

 יום עבודה 1תיקון התקלה בתוך 

 אי יכולת להפיק דו"ח נדרש
כמפורט בהסכם סיום  עירייהאי העברת נתונים ל 6.10

 להסכם' איהתקשרות בנספח 
מהתחייבות הספק וכן כל תקלה שלא אי עמידה בסעיף  6.11

 מוגדרת בסעיף נפרד
 לייןנאי תיקון תקלה במסך או 6.12

הפונים  עירייהאי מענה טלפוני אנושי עבור משתמשי ה דקות. 3זמן מענה מקסימלי של  6.13

 למוקד שירות התמיכה הטלפוני.

הגעת עובד מטעם הספק  6.14

שעות  4, תוך עירייהלמשרדי ה

 הפניה.מרגע קבלת 

אי שליחת עובד במצב בו שירות התמיכה הטלפוני לא נתן 

 .מענה מידי לפתרון הבעיות שנוצרו

השלמת יישום דרישות ממערכת  6.15

חודשים מיום  6המידע בתוך 

קבלת הודעת זכייה )תקופת 

 הניסיון(.

יישום דרישות מערכת המידע והתאמתה לדרישות 

דרישות על פי מפרט הדרישות במכרז וה עירייהה

 הפרטניות במהלך ההקמה.
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: כל תיקון, עדכון גרסה או שנוי יעשה בידיעת ובתאום עם בעלי המקצוע אחריות דיווח ותאום .6

 .עירייההרלוונטיים ב

: בגין כל איחור במתן שירות כמפורט בטבלה לעיל, ישלם הספק קנס בהתאם לסוג פיצוי מוסכם .7

 החריגה כפי האמור בטבלה שלהלן:

  

 מק"ט

יום של  כל

אי ביצוע 

 90מעל 

ימי פיגור 

 ליום()₪ 

לכל יום 

של אי 

 ביצוע בין

 90ל  60

ימי פיגור  

 ליום()₪ 

לכל יום 

של אי 

 ביצוע בין 

 60ל  30

ימי פיגור  

 ליום()₪ 

לכל יום 

של אי 

 ביצוע עד 

ימי  30

)₪ פיגור 

 ליום(

 רמת

שירות 

 נדרשת

 תיאור התהליך

6.1 400 300 250 200 

השלמה 

בתוך 

שבעה 

ימי 

 עבודה

פיגור במימוש של תהליך 

חסר  ושנדרש להשלימו 

על פי התחייבות הספק 

 בהצעתו במכרז

6.2 600 500 300 300 

חוסר בתהליך שהוצהר 

עליו על ידי הספק 

בהצעתו במכרז כי הוא 

קיים וניתן להפעלה 

 מידית

6.3 1,000 1,000 800 500 

פיגור  במימוש החלטה 

תקנה, של רגולטור, חוק, 

פסיקה משפטית, חוות 

 עירייהדעת יועמ"ש ה

6.4 200 200 200 200 

תיקון 

התקלה 

 1בתוך 

יום 

 עבודה

מסך קליטה או עדכון 

 שאינו מתפקד

6.5 50,000 10,000 5,000 2,000 

תיקון 

התקלה 

 2בתוך 

שעות 

 –עבודה 

החל 

מהשעה 

 הרביעית.

תקלה בתהליך עבודה 

המחויב עפ"י החוק או 

 עירייהנהלי ה

6.6 

כל סכום 

שתידרש 

 עירייהה

 לשלם

כל סכום 

שתידרש 

 עירייהה

 לשלם

כל סכום 

שתידרש 

 עירייהה

 לשלם

כל סכום 

שתידרש 

 עירייהה

 לשלם

- 

תשלום לספק שקדם 

לספק הזוכה במכרז זה, 

כנגד שירותים שלא ניתן 

לבצע אותם במערכת 

החדשה, או כנגד עיבודים 

רטרואקטיביים  או כנגד 

בצפייה בנתונים הצורך 

 שלא הוסבו.
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 מק"ט

יום של  כל

אי ביצוע 

 90מעל 

ימי פיגור 

 ליום()₪ 

לכל יום 

של אי 

 ביצוע בין

 90ל  60

ימי פיגור  

 ליום()₪ 

לכל יום 

של אי 

 ביצוע בין 

 60ל  30

ימי פיגור  

 ליום()₪ 

לכל יום 

של אי 

 ביצוע עד 

ימי  30

)₪ פיגור 

 ליום(

 רמת

שירות 

 נדרשת

 תיאור התהליך

6.7 1,000 1,000 700 500 

 

השלמה 

בתוך 

שבעה  

ימי 

 העבודה

 

פיגור בתכנית ההסבה 

וקליטת נתונים 

 היסטוריים

6.8 1,000 1,000 700 500 
פיגור בתכנית ההטמעה 

 ו/או פיתוחים עתידיים

6.9 1,000 800 500 300 

 

 

תיקון 

התקלה 

 1בתוך 

יום 

 עבודה

להפיק דו"ח אי יכולת 

 נדרש

6.10 2,000 2,000 2,000 1000 

אי העברת נתונים 

כמפורט בהסכם  עירייהל

סיום התקשרות בנספח 

 להסכם יא

6.11 800 500 400 300 

אי עמידה בסעיף 

מהתחייבות הספק וכן כל 

תקלה שלא מוגדרת 

 בסעיף נפרד

6.12 200 200 200 200 
אי תיקון תקלה במסך 

 און ליין
 

, במידה והספק הזוכה לא יעמוד ברמת עירייהפיצויים כספיים נוספים להם תהא זכאית הלהלן 

השירות הנדרשת, וזאת מבלי לגרוע מזכאותה לקבלת הפיצויים הכספיים המפורטים בטבלה 

בהתאם ליחידות המדידה שלעיל. כל הסכומים בטבלה להלן הם בשקלים חדשים שלמים, 

 לכל סעיף: המפורטות

 

 ת הפיצוי הכספיהגדר מק"ט
רמת השירות 

 הנדרשת

סכום הפיצוי 

 הכספי
 הגבלות

6.13 

אי מענה טלפוני אנושי עבור 

הפונים  עירייהמשתמשי ה

למוקד שירות התמיכה 

 הטלפוני.

זמן מענה 

 3מקסימלי של 

 דקות.

תהא  עירייהה לכל אירוע ₪ 50

זכאית לפיצוי 

הכספי החל 

 .מהאירוע החמישי

6.14 

הגעת עובד מטעם  

הספק למשרדי 

 4, תוך עירייהה

שעות מרגע קבלת 

 הפניה.

תהא  עירייהה לכל אירוע ₪ 200

זכאית לפיצוי 

הכספי החל 

 מהאירוע הראשון.

6.15 
 יישום השלמת 

 ממערכת דרישות

 שבוע לכל ₪ 500

 איחור

תהא  עירייהה

זכאית לפיצוי 
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 ת הפיצוי הכספיהגדר מק"ט
רמת השירות 

 הנדרשת

סכום הפיצוי 

 הכספי
 הגבלות

 6 בתוך המידע

 מיום חודשים

 הודעת קבלת

)תקופת  זכייה

 (.ןהניסיו

הכספי החל 

 הראשון. מהשבוע 

 

 

מהתשלום השנתי של  50%: סך הפיצוי המוסכם שיוטלו על הספק לא יעלה על תשלום מרבי .8

בהתאם לסעיף לבטל את ההסכם  עירייהשל ה הלספק. כל זאת בלי לפגוע בזכות  עירייהה

 שם.  6.2

 

 
 

 

 

  

     

 חתימה וחותמת שם המציע תאריך
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 'הנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות של עובדים

 

 

 תאריך: ____________

 לכבוד

 עיריית בית שאן

"( במתן הספקהואיל ואנו, הח"מ, נעסוק במסגרת עבודתנו אצל ___________________ )להלן: "

למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע עירוניות השירותים לפי הסכם מיום _____________ 

, אנו עיריית בית שאןעבור  ,לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה ולמתן שירותים הנלווים לכל אלה

 מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מינהלי ו/או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר ו/או במהלך מתן  .1

 השירותים.

לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אבדן המידע ו/או  .2

 הגעתו לאחר.

שרטוטים, מפרטים, שיטות עבודה,  לרבות: מסמכים, תוכניות, –" לעניין התחייבות זו משמעו מידע" .3

 הנמצא ברשותכם. עירייהלקוחות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מידע הנוגע ל

 שם: _________________ שם: _________________  ______שם: __________

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  ________חתימה:  _____

 

 שם: _________________ שם: _________________  ______שם: __________

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  חתימה:  _____________

 

 שם: _________________ שם: _________________  ______שם: __________

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  חתימה:  _____________
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 'ונספח 

 התחייבויות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

 למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע לעירייה 08/2022מכרז מס' 

 נציג מוסמך מטעם___________ ומשמש כמכהן בתפקיד ,ההח״מ _________________  יאנ

הקבועים בחוק אם ___________________ לאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

שהוא , "(המציעהנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ )להלן: " .1

למתן שירותי אספקת  08/2022מכרז פומבי במסגרת  ____________הגוף המבקש להתקשר עם 

ותחזוקת מערכות מידע עירוניות לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה ולמתן שירותים הנלווים לכל 

 .אלה

ולצורך  08/2022מכרז פומבי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך קיום  .2

 .עירייהביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי ה

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_______________  _______________  ________________ 

 נותן שירותחתימה וחותמת ה               תפקיד             שם פרטי ומשפחה      

 

 

 שור עו"ד:אי

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 

____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן

 עליו בפני.

 _____________ חתימה וחותמת עו"ד_____________    מ.ר       ___________ תאריך             

 

  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  47עמוד  

 

 'זנספח 

 תצהיר בדבר זכויות הקניין

 מידע לעירייהלמתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות  08/2022מכרז מס' 

 

אנו הח״מ ___________________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם תאגיד __________________ ולאחר 

שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 כדלקמן:  

 

שהוא הגוף , "(המציע)להלן: "הנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________  .1

למתן שירותי אספקת ותחזוקת  08/2022מכרז פומבי במסגרת  עיריית בית שאןהמבקש להתקשר עם 

 .ת מתן שירותי תשתיות וחומרה ולמתן שירותים הנלווים לכל אלהמערכות מידע עירוניות לרבו

 במשבצת המתאימה( Xאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. )סמן  .2

המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות      □

ניין"(, ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו "זכויות הק –בהצעתו )להלן ביחד 

 כמפורט במכרז. עירייהולהתקשר לפיה עם ה

זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _____________________)להלן:        □

"היצרן"( והמציע מורשה לפעול מטעמו, לספק ולהתקין את המוצר בקרב לקוחות מישראל. 

 מצ"ב אישור היצרן למציע.

 

נגדו כתוצאה מהפרת  בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ עירייההמציע מתחייב לשפות ולפצות את ה .3

זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או המכרז דנא. בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים 

 בהצעתו.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .4

     

 הספקחתימה וחותמת    תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 

 אישור עו"ד:

______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ 

____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

ו/ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמ

 עליו בפני.

 
 

    

 חתימה וחותמת עו"ד   מ.ר                    תאריך             

 
 

 



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  48עמוד  

 'חנספח 

 עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון

 למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע לעירייה 08/2022מכרז מס' 

 וכהונותתפקידים  –חלק א' 

 פרטים אישיים .1

 שם משפחה: _____________________________

 שם פרטי: _______________________________

 שנת לידה: ___/___/___ מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 כתובת: רח' _______________  עיר/יישוב ________________  מיקוד: ____________

 ____________________  מס' טלפון נייד: ____________________מס' טלפון: 

 

 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה )לרבות  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.

 ד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(.נא להתייחס גם לתפקידים בתאגי

 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

 

תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו

 המעסיק

התפקיד ותחומי 

 האחריות

 תאריכי העסקה

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
          

  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  49עמוד  

 תפקידים ציבוריים .3

 .לעיל 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

   

   

   

   

   

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם פירוט חברות 

 ציבוריים ובין אם אינם ציבוריים.

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 

שם התאגיד / רשות / גוף 

 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 

הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  *סוג הכהונה 

בדירקטוריון )כגון 

חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים(

    

    

    

    

    

    

נא לפרט גם את שמות  -דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני * 

 בעלי המניות שמינו אותך.

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

, לפעילות הרשות שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 

המקומיות שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים 

 שורה אליהם(?שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהיא ק העירייהסטטוטוריים שבשליטת 

 שנים אחורה. נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או מגופים מקבילים בו ו/או  –"בעל עניין" בגוף 

רך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צו

 (.1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                 

 
 



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  50עמוד  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 –1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ,בעל ענין" בתאגיד" 

ן המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור (   מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהו1)

אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד 

עה בו, או רשאי למנות עשרים שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצב

 –וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; )א( 

ן זה, "נאמן" החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעני )ב( 

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף  -

 ;הכנסה מס לפקודת 102 בסעיף כהגדרתו, לעובדים()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46

 (   חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;2)

 

 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

 בהווהלעיל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחס לתפקידים ולכהונות  5-2פירוט תפקידים, כאמור בסעיפים 

 בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב/ה, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל, 

תחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את התאגיד ו

 ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה 

פיפות במסגרות מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כ

 אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .7

, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של לעילשלא פורטו האם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  51עמוד  

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

העמידך במצב של תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים ל .8

 חשש לניגוד עניינים
על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת  ידוע לךהאם 

להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד 
 ו את/ה מועמד/ת?אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אלי

 .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

לעיל )לדוגמה, תפקידים ועיסוקים של קרובים  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 
 (.העירייהאלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות 

 כן / לא

 ן, פרט/י:אם כ

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .9

נא צרפ/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עסקים בעבר ובהווה, 

 ולל תאריכים.כ

  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  52עמוד  

 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 אחזקות במניות .10

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפים, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של 

, 1968-קרוביך )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 בתאגידים הנסחרים בבורסה(.

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

 

 שם המחזיק )אם שם התאגיד / גוף

 המחזיק אינו המועמד(

 תחום עיסוק אחוז החזקות

 התאגיד / הגוף

    

    

    

    

    

    

 

 לניגוד ענייניםנכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש  .11

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים 

 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 משמעותיחבות כספים בהיקף  .12

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות 

 כלשהם?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  53עמוד  

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .13

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים שלא פורטו לעילידוע לך על נכסים אחרים,  האם

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים 

 הם בעלי עניין בהם. שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך

 .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או  –"בעל עניין" בגוף 

 .צוני לומכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חי

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 הצהרה –חלק ג' 

 

אני, החתומ/ה מטה, _______________________, נושא/ת ת.ז. מספר _____________, מצהיר/ה 

 בזאת, כי:

 כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים; .1

והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כל המידע  .2

כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם 

 ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.

יין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל ענ .3

 ;לניגוד עניינים עם התפקיד

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי  .4

 בנושא; העירייההתפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של 

בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים  אני מתחייב/ת, כי במקרה בו יחולו שינויים .5

הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ 

 ., אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיוהעירייההמשפטי של 

 

 

 _________________ _________________ 

 תימהח תאריך 
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 התחייבות ספק העובד מחוץ לעירייה לאבטחת מידע

 

 
 הצהרת מחויבות לאבטחת מידע2

, שירותים"( עירייה; "להלן) נותנים לעיריית בית שאן"( החברה/הספק;"להלן) ואנו החתומים מטה; הואיל

 : המתבססים על מידע של העירייה

מותנה בהתחייבות שלנו לשמור על הסודיות של המידע של העירייה ועל ומתן השירותים לעירייה ; והואיל

 ;כמפורט בכתב זה, אבטחת מידע זה

 

;אנו מתחייבים בזאת כדלקמן, אי לכך  

על אחראי אבטחת המידע להבטיח שימוש נכון בזיהוי . בחברה ימונה אחראי לאבטחת המידע .1

ערכות המחשב והמידע ומערכות בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מ, המשתמש ובסיסמא

 .כמו כן ימונה בחברה ממונה לאבטחה הפיזית של המידע ומערכות המידע והתקשורת. התקשורת

קבצי המידע של העירייה לא יוחזקו ברשת תקשורת המחוברת לאינטרנט ולרשתות חיצוניות  .2

 .של העירייה חריגה מתנאי זה מחייבת אישור מראש של מנהל אבטחת המידע(. ן"בחיוג או בנל)

 .Routers, Switches לשרתים ולרכיבי התקשורת כגון ,תהיה הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים .3

-User)תתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי , הגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של העירייה .4

ID )הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים בלבד . אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות

 .חדשים 3ותוחלפנה לפחות כל 

השחרור יוכל להתבצע . שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא 5זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר  .5

 .י האדמיניסטרטור ומי שהוסמך למלא את מקומו בהיעדרו"רק ע

 .תנוהל מערכת הרשאות למורשי גישה .6

. מנהלי הרשת לעובדים אחרים הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות ביןתופעל מערכת ניהול  .7

 .יינתנו למנהלי הרשת בלבד וזכויות של אדמיניסטרטור  חשבונות

הגישה לספריות וקבצים אלה . ייושם מידור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים של העירייה .8

 .תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת

 . ן תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסיםתותק .9

או לכל מטרה אחרת כשעליהם  לא יוצאו דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקון .10

 .במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק. נמצאים קבצים ונתונים של העירייה
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או אופטית עם מידע של , אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, יוקם נוהל עבודה מסודר להעברת .11

מנהל , הנוהל יוקם בשיתוף של נציג החברה .העירייה כך שלא תועבר מדיה ללא תיאום מוקדם

 .מאגר המידע בעירייה וממונה על אבטחת מאגרי המידע בעירייה

ל תאוחסן בתאום עם העירייה במקום שהגישה אליו תתאפשר "מדיה מגנטית או אופטית כנ .12

 .למורשי גישה בלבד

 :ות העבודה תשמר אבטחת המידעבתחנ .13

 התחנה לא יישמרו קבצים של העירייה על הדיסק הקשיח של. 

 בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא. 

 הכניסה לרשת תהיה באמצעות USER ID אישי. 

  מהשרת באמצעות התחנה העירייהלא ניתן יהיה להוריד קבצים של. 

 .גישה לאחראי על הגיבויים בלבד ונעול עם גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור .14

כמו כן, יש לקיים נוהל דרישה לקבלת גיבויים והורדתם לשרת ולכל הפחות לגיבוי יומי ולשמירת 

 חודשים. 24לוגים למשך 

 . אין להעביר קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים .15

עיבוד מנתוני העירייה,  כל מדיה מגנטית, או אופטית, או דוח השייכים לעירייה או שהם תוצרי .16

 .ויגרסו לאחר השימוש יאוחסנו בארון סגור וכן יושמדו

  אין להוציא חומר לגריסה או השמדה חיצונית ללא תאום עם העירייה.  .17

החברה מצהירה כי היא פועלת כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי היא  .18

 חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו. נוקטת באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות

החברה מתחייבת להחתים את עובדיה על הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות  .19

לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של העירייה, שימוש במידע רק לפי האמור בהסכם 

 שרות.ההתקשרות בין העירייה לבין הספק ויישום אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם ההתק

 

 החברה מתחייבת לאפשר לנציג העירייה לערוך ביקורת אבטחה בכל עת. .20

 

 ולראייה באנו על החתום

 

 

_______________      _______________         ________________________ 

חתימת הספק        תאריך(          משפחה ופרטי)חברה           שם   
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 דרישות אבטחת מידע וסייבר לספק תוכנהמחויבות להצהרת 

הואיל; ואנו החתומים מטה )להלן; "הספק"( נותנים לעיריית בית שאן )להלן; "עירייה"( שירותי פיתוח  .1

 ו/או תחזוקת תוכנה. 

והואיל; ומתן השירותים לעירייה מותנה בהתחייבות שלנו לשמור על סודיות של המידע של החברה ועל  .2

 כמפורט בכתב זה; אבטחת מידע

מעבר למסמך דרישות אבטחת מידע וסייבר מגורמי חוץ החל על כלל ספקי מיקור חוץ, להלן דרישות  .3

 אבטחת מידע החלות על ספק תוכנה.

 

 אי לכך, אנחנו מתחייבים בזאת כדלקמן;

 

 הנחיות כללית: .1

וכי הוא נוקט הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות  1.1

באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו והנחיות 

 רשם מאגרי מידע.

הספק ימנה אחראי לאבטחת המידע וסייבר מטעמו. על אחראי אבטחת המידע וסייבר להבטיח  1.2

ות שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכ

 המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך לחברה.

הספק מתחייב להחתים את עובדיו על הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות  1.3

לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של העירייה, שימוש במידע רק לפי האמור בהסכם 

 ת.ההתקשרות ויישום אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם ההתקשרו

הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות, או להשתמש  1.4

במידע שעובדיו יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע 

  ההתקשרות.

 הספק מתחייב לאפשר לנציג העירייה לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.  1.5

ת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנ 1.6

 לעירייה.

 הספק יוודא הפקדת קוד מקור של אפליקציה בעירייה או אצל נאמן. 1.7

אחראי של העירייה יוודא שקוד המקור עבר בדיקה נגד חשיפות ואי קיום קוד זדוני באמצעות  1.8

 (. Vulnerability Scanסריקת חשיפות אבטחת מידע )

 רונטלית על התוכנה עפ"י דרישת העירייה.הספק יבצע הדרכה פ 1.9

 

 פיתוח מאובטח: .2

 או מקביל שיאושר ע"י המנמ"ר של העירייה.  OWASPשימוש בתקן 2.1

 שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח. 2.2

 העברת מסמך אפיון מערכת לאישור של המנמ"ר של העירייה. 2.3

 פיתוח המערכת בהתאם לדרישות האפיון. 2.4

 מסירה ע"י הספק לווידוא קיום דרישות אבטחת מידע באפיון.ביצוע בדיקות  2.5

 מבדק חדירה למערכת לפני העברה לייצור. 2.6
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 הגנה אפליקטיבית:  .3

 בכל דפי היישום.  Httpsשימוש בפרוטוקול   3.1

באמצעות  FORMהגדרת רשימת ערכים וטווחים מותרים לשדות קלט )כולל הגנה על  3.2

CAPTCHA) 

בסוף הדף, לא ניתן  UID)חוסר יכולת לשנות  URL-כתובת המניעת אפשרות למניפולציה של  3.3

 לשנות או להוסיף דפי משנה(.

אין לחשוף למשתמש הקצה הודעות שגיאה אפליקטיביות העלולות להסגיר קוד וטבלאות  3.4

 בתוך היישום. שגיאות כאלה יש לכתוב לקובץ לוג בלבד או לתת הודעה גנרית.

במקרה של העלאת קבצים למערכת: יש לוודא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה ויישמר  3.5

 .phpו/או  htmlבשרת כקובץ בעל סיומת לא פוגענית כגון 

 שמירת המידע במערכת כל עוד נמשך השירות. 3.6

 בקרת פלט: 3.7

 וידוא שאין בדו"חות המופקים מהמערכת חשיפה של שדות שלא נדרשים. 3.7.1

ע רגיש המופק מהמערכת כמכיל מידע מוגן/חסוי לפי חוק הגנת תיוג פלט בעל מיד 3.7.2

 הפרטיות. 

 תיעוד בלוג: 3.8

 נעילות משתמש. 3.8.1

 פעולות עדכון ע"י המשתמשים כולל שמירת ערך קודם. 3.8.2

 העלאות תכנים. 3.8.3

 

 הזדהות והרשאות:  3.9

תווים,  7או שימוש במדיניות סיסמאות בה אורך סיסמא מינימלי  AD-קישור ל 3.9.1

 מתבצע שימוש באותיות וספרות. 

 חודשים. 6הסיסמאות תוחלפנה לפחות כל  3.9.2

 הסיסמאות יוצפנו בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים. 3.9.3

 יכולת להגדיר הרשאות על פי פרופיל ולמדר גישה/עדכון ברמת שדה. 3.9.4

 הרשאות תקפות אחת לשנה. יכולת הפקה יזומה של דו"ח 3.9.5

 יישום תיעוד לכל שינוי בטבלת ההרשאות. 3.9.6

 הפרדת סביבות: 3.10

 סביבת הייצור תופרד מסביבות אחרות. 3.10.1

 העברת אפליקציה מסביבת פיתוח לייצור תתבצע בצורה מבוקרת.  3.10.2

 לא יעשה שימוש בנתונים אמתיים בסביבת הפיתוח. 3.10.3

 

 

 דרישות במקרה של פעילות בענן: .4

על מנת למנוע ממשק ישיר בין  STORED PROCEDURES או  WEB SERVICE-שימוש ב 4.1

 המשתמש לשרת בסיס הנתונים.

 שימוש בגרסאות דפדפנים נתמכות. 4.2

 ממשק ניהול בגישה מהחברה בלבד או מכתובות שיסופקו על ידה. 4.3

 .IPSמימוש  -במקרה של ניהול בענן 4.4

או פרוטוקול אחר שיאושר ע"י מנהל  TLS1.2מימוש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקול  4.5

 מערכות מידע.
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 בקרת גישה: 4.6

 OTP-לאפשר יכולת שימוש ב –גישה לאפליקציה באמצעות שם משתמש וסיסמא  4.6.1

 כמזהה נוסף. CAPTCHAאו 

לאחר פרק זמן של אי פעילות, המחייב זיהוי  SESSION TIME OUTהגדרת  4.6.2

 מחדש של המשתמש.

 דקות. )גם אם המערכת תנוהל מקומית(. 30תהיה  Sessionברירת המחדל לסיום  4.6.3

 אבטחת תשתיות 4.7

הספק יבצע הפרדה בין בסיס הנתונים של החברה  -בסיס נתונים ייעודי לעירייה  4.7.1

 לבין בסיסי נתונים של לקוחות אחרים. 

 הגנת בסיס הנתונים והקשחתו עפ"י הנחיות העירייה. 4.7.2

 דרישתה.ניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח לעירייה לפי  4.7.3

 שעה. – DOWNTIME מקסימום  -זמינות מלאה 4.7.4

 שמירת המידע כל עוד נמשך השירות. 4.7.5

הספק יספק לעירייה יכולת שליטה ובקרה על הנתונים בענן וכן אפשרות חד צדדית  4.7.6

 להפסקת השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.

 מענה אנושי לטיפול באירועי סייבר. 4.7.7

 

 

 

 
  

     

 חתימה וחותמת שם המציע תאריך
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 הסכם סיום התקשרות

 

. לעניין זה תום עירייהרואה חשיבות רבה להעברה חלקה בתום תקופת ההתקשרות בין הספק ל עירייהה

תקופת ההתקשרות כולל את המקרים בהם הסתיימה תקופת ההסכם ולא הוארכה, או הוארכה תקופת 

 ההסכם והסתיימה או הופסקה עבודת הספק מסיבה כלשהי. עם תום תקופת ההתקשרות: 

 עיריית בית שאןאו לספק החדש שיבחר, את כל המידע והידע ביחס  עירייהעל הספק להעביר לידי ה .1

 שהצטבר אצלו ו/או אצל עובדיו.

את כל האמצעים על מנת שהמערכת תהיה לקריאה בלבד ותאפשר  עירייההספק יידרש להעביר ל .2

 לצפות בנתונים. עירייהלעובדי ה

 עירייההבעלות על הציוד )השרתים המותקנים ב – עירייהבמידה והספק מתקין את השרתים ב .3

המפעילים את היישומים, המאחסנים והמגבים את הנתונים, המגנים על מערכת וציוד אחר הדרוש 

לחייב את הספק לתחזק שרתים לאחר  עירייה. אין בכוונת העירייהלהפעלת המערכת( תעבור ל

תקופת ההתקשרות עמו. על הספק להציג במסגרת הצעתו, את נוהל מסירת המערכת בתום 

 ההתקשרות.

לול בתוכו את כל האלגוריתמים, התיעוד, אופן גזירת המידע מהמערכת לטבלאות נתונים הנוהל יכ .4

 אוניברסאליות הניתנות לקריאה ולהסבה למערכות אחרות.

הנתונים, במקרה זה, כוללים את כל קובצי המערכת, לרבות קבצי אב, תנועות, מסמכים, תמונות,  .5

וכיו"ב,  לרבות נתונים היסטוריים ונתוני  לוגים, אינדקסים, משתמשים, הרשאות, טבלאות עזר

ארכיב מיום הקמת המערכת ו/או ממועד קליטתם במערכת המוקדם מביניהם. הספק יציג את 

 האינדקסים לשיוך מחדש של קבצים ומסמכים חזרה למערכת החדשה.

יום  365תהיה רשאית להמשיך לעבוד עם המערכת הקיימת בתקופת החפיפה, שתיארך עד  עירייהה .6

 (, במצב קריאה בלבד ללא עלות נוספת.עירייהמיום סיום ההתקשרות )להחלטתה הבלעדית של ה

תהיה רשאית להמשיך לעבוד עם קווי התקשורת של הספק הנוכחי )ככל שיהיו(, בתקופת  עירייהה .7

(, בהתאם עירייהיום מיום סיום ההתקשרות )להחלטתה הבלעדית של ה 365החפיפה, שתארך עד 

 ( ללא תוספת תקורה.ISP' )ספק תשתית תקשורת + ספק לעלויות צד ג

הספק )הזוכה במכרז זה( יעביר לספק החדש ובצורה חלקה את הנתונים והמידע מהמערכת שלו  .8

 למערכת החדשה וישתף פעולה עם הספק החדש.

בחירת ספק חדש והמשך פעילות במערכת  –כמו כן, על הנוהל להביא בחשבון מצב של 'חפיפה', קרי  .9

העלאת המערכת החדשה לאוויר. יש להביא בחשבון מצב בו המערכת העתידית תוקם בצורה עד 

 מודולארית ולפיכך תעבודנה במקביל שתי מערכות.

, חייב הספק לעמוד עירייהלמען הסר ספק יצוין כי גם במקרה בו ההתקשרות מופסקת על ידי ה .10

 .עירייהי הבהתחייבויותיו בנושא העברת המערכת לספק החדש שיבחר על יד
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 6מסמך 

 וכתב כמויות צעת המחירה

 על המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו עבור כל רכיב המפורט בטבלה שלהלן.

 

 הנחיות למילוי:
)"מחיר  האחרונה דו לכל רכיב בטבלה שלהלן, בעמודההמוצע על יעל המציע לציין את המחיר  .1

 מוצע על ידי המציע בש"ח ללא מע"מ"(;

ככל שמופיע מחיר מירבי שניתן להציע עבור הרכיב, בעמודה "מחיר מחירון מירבי בש"ח ללא  .2

מע"מ", המציע לא יציע מחיר העולה על המחיר המירבי. במידה ויוצע מחיר הגבוה מהמחיר 

 י כמחיר המוצע על ידי המציע.ירבתראה את המחיר המ עירייהבי, ההמיר

 בגין כלל הרכיבים בכתב הכמויות.  15%יש להציע הנחה של עד  .3

 הערות:
שומרת לעצמה את הזכות להזמין רק חלק מהרכיבים המופיעים בטבלה, או את כולם,  עירייהה .1

 לפי שיקול דעתה הבלעדי;

המחירים יישארו בתוקפם גם למשך  –קשרות המקורית במידה ותינתנה הארכות לתקופת ההת .2

 תקופות ההארכה ויוצמדו כמפורט להלן;

ה. מדד ישתשולם לספק תוצמד למדד המחירים לצרכן, החל משנת ההתקשרות השניהתמורה  .3

הבסיס לחישוב ההצמדה הינו המדד הידוע ביום חתימת ההסכם בין הצדדים בהתאם למנגנון 

 .סכםהההצמדה כמפורט בתנאי ה

ה רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את עירי .4

 .עיריהתיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ה

 לספק לא יהיו טענות או דרישות כספיות נוספות מעבר לתמורה שהוצעה על ידו; .5

 ערך מוסף; כלל המחירים הנקובים הנם בשקלים חדשים ואינם כוללים מס .6

כלל המחירים הנקובים על ידי המציע כוללים את כלל הדרישות המופיעות במפרט הטכני וכן את  .7

 כלל התשומות הנדרשות מהספק;

 

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

פרק 

01 

אספקת מערכת המידע הארגונית 

 והסבת מידע מהמערכת הקיימת
 0 הערה

 אשכול מערכות ליבה

01.010 

 הספקת והתקנתהסבת נתונים, 

ת המודולים הבאים על פי הדרישו

וכן ביצוע  המופיעות בחלק מפרט הטכני

 חד

 פעמי
1 30,000   
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 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

וגופי  עירייההדרכות לכל המשתמשים ב

 :הסמך

 (Fiניהול גבייה והכנסות )

 (Fi1לקוחות וגבייה  )מודול שירות  .א

 (Fi2מודול אכיפת הגבייה ) .ב

מודולים פריפריאליים לניהול  .ג

 (Fi3הכנסות )

 (Fi4מודול הנהלת חשבונות ) .ד

מערכת תשלומים לספקים וזכאים  .ה

(Fi5) 

 (Fi6מודול ניהול פיננסי ) .ו

מודול ניהול תקציב בלתי רגיל  .ז

 (Fi7)תב"ר( )

מודול ניהול ספרי תקציבים עירוניים  .ח

(Fi8) 

 (Fi9)רישוי עסקים  .ט

 (Fi10חיובי חשמל ) .י

 

 :(ED)ורווחה מערכת חינוך

 
 (ED1)  רישום ושיבוץמודול  .א

 (ED2רישום וניהול תלמידים ) .ב

 (ED3ניהול תלמידי חוץ ) .ג

, העשרה אירועי תרבותמודול  .ד

 (ED4) וחוגים

 (ED5מערכת ניהול מוסד חינוכי ) .ה

 (ED6)  ניהול מוסד חינוכימודול  .ו

 (ED7)מערכת רווחה  .ז

 (ED8ניהול ועדת תכנון) .ח

 

 (OP)תפעול, פיקוח 
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 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

 (OP1פיקוח רב תכליתי ) מערכת .א

איכות  ,מערכת מוסופונים לחניה .ב

 (OP2הסביבה ווטרינריה )

 (OP3)  מערכת ניהול חניה .ג

 

 (LWמודול לניהול לשכה משפטית )
 

 לרבות ביצוע:

הסבת נתונים מהמערכות הקיימות  -

 . עירייהב

 הדרכה והטמעת משתמשים -

01.020 

הספקת והתקנת הסבת נתונים, 

ת המודולים הבאים על פי הדרישו

וכן ביצוע  המופיעות בחלק מפרט הטכני

וגופי  עירייההדרכות לכל המשתמשים ב

 :הסמך

 

ניהול רכש, התקשרויות, מלאי ומחסנים 

(Pr) 
 (Pr1מודול רכש ) .א

 (Pr2מודול תיחור מקוון של ספקים ) .ב

 (Pr3והתקשרויות ) מודול חוזים .ג

 (Pr4מודול ניהול מחסן ) .ד

 

 לרבות ביצוע:

הסבת נתונים מהמערכות הקיימות  -

 . עירייהב

 הדרכה והטמעת משתמשים -

 חד

 פעמי
1 15,000   

01.030 

הספקת והתקנת הסבת נתונים, 

ת המודולים הבאים על פי הדרישו

וכן ביצוע  המופיעות בחלק מפרט הטכני

וגופי  עירייההדרכות לכל המשתמשים ב

 :הסמך

 

 :(CRמערכות חוצות ארגון )

 חד

 פעמי
1 15,000   
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 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

 
 (Cr1מודול ניהול משימות ) .א

 (Cr2מודול ניהול מסמכים ותיקים  ) .ב

 (Cr3מודול ניהול תיקי מידע  ) .ג

 (Cr4מודול ניהול קבצי אב  ) .ד

 BIמודול ניהול דוחות וניתוח מידע  .ה

(Cr5) 

 (Cr6מודול תהליכים והרשאות ) .ו

 (Cr7) פרויקטיםמודול ניהול  .ז

 

 :ביצוע לרבות

הסבת נתונים מהמערכות הקיימות  -

 . עירייהב

 הדרכה והטמעת משתמשים -

  0 0  הערה  הליבה: תותחזוקה חודשית של מערכ 02פרק 

02.010 

גבייה, ת ותחזוקה חודשית של המערכ

 חינוך, רווחה ותפעול:

 :(Fiוהכנסות )ניהול גבייה 

 

 (Fi1מודול שירות לקוחות וגבייה  ) .א

 (Fi2מודול אכיפת הגבייה ) .ב

מודולים פריפריאליים לניהול  .ג

 (Fi3הכנסות )

 (Fi4מודול הנהלת חשבונות ) .ד

מערכת תשלומים לספקים וזכאים  .ה

(Fi5) 

 (Fi6 )מודול ניהול פיננסי  .ו

מודול ניהול תקציב בלתי רגיל  .ז

 (Fi7)תב"ר( )

תקציבים  מודול ניהול ספרי .ח

 (Fi8עירוניים )

 (Fi9)רישוי עסקים  .ט

   25,000 36 חודשי
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 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

 (Fi10)חיובי חשמל  .י

 

 :(ED)ורווחה מערכת חינוך

 
 (ED1)  רישום ושיבוץמודול  .א

 (ED2רישום וניהול תלמדי חוץ ) .ב

 (ED3ניהול תלמדי חוץ ) .ג

, העשרה אירועי תרבותמודול  .ד

 (ED4)  וחוגים

 (ED5) ניהול מוסד חינוכימודול  .ה

 (ED6)  מערכת לדיווח גננות .ו

 (ED7)מערכת רווחה  .ז

 (ED8ניהול ועדת תכנון) .ח

 

 (OP)תפעול, פיקוח 
 (OP1פיקוח רב תכליתי ) מערכת .א

איכות  ,מערכת מוסופונים לחניה .ב

 (OP2הסביבה ווטרינריה )

 (OP3)  מערכת ניהול חניה .ג

וכלל גופי הסמך  עירייההרישוי ברמת 

 עירייהשל ה

02.020 

המערכת הארגונית תחזוקה חודשית של 

 גחל"ת:

העירייה תשלם לספק את עלות 

שעובדי העירייה ביצעו השאילתות 

במערכת "גחלת" ועבור העדכונים 

התקופתיים למערכת האוכלוסין 

העירייה תשלם לספק את "מימ"ד". 

 שללפי התעריפים  בלבד השאילתותעלות 

 ורשות התחבורה משרד, הפנים משרד

 רות הנדון. עבור הש הנגבים, האוכלוסין

כל חודש הספק יגיש לעירייה חשבון יחד 

ת והעדכונים השאילתו כמות פירוטעם 

 .שבוצעו

 0.00 כלול
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 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

02.030 

 הרכשתחזוקה חודשית של המערכת 

 וגופי הסמך: עירייהל

ניהול רכש, התקשרויות, מלאי ומחסנים 

(Pr) 
 (Pr1מודול רכש ) .א

 מודול תיחור מקוון של ספקים  .ב

(Pr2) 

 (Pr3חוזים והתקשרויות )מודול  .ג

 (Pr4מודול ניהול מחסן ) .ד

 

וכלל גופי הסמך   עירייההרישוי ברמת 

 עירייהשל ה
 

   10,000 36 חודשי

02.040 

חוצות ת ותחזוקה חודשית של המערכ

 וגופי הסמך: עירייהל ארגון

 
 (:CRמערכות חוצות ארגון )

 (Cr1ניהול משימות ) מודול .א

מודול ניהול מסמכים ותיקים   .ב

(Cr2) 

 (Cr3מודול ניהול תיקי מידע  ) .ג

 (Cr4מודול ניהול קבצי אב  ) .ד

 BIמודול ניהול דוחות וניתוח מידע  .ה

(Cr5) 

 (Cr6מודול תהליכים והרשאות ) .ו

 (Cr7 מודול ניהול פרויקטים ) .ז

וכלל גופי הסמך   עירייההרישוי ברמת 

 עירייהשל ה
 

   5,000 36 חודשי

02.050 

 (:IPמערכת לניהול תוכן )
 (;IP1) העירייהאתר אינטרנט של  .א

מערכת ניהול תוכן לפרסום וניהול  .ב

 (;IP2מכרזים)

   1,000 36 חודשי
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 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

פורטל לתושב )לרבות תיק  .ג

 (;IP3תושב()

02.060 

מערכת ניהול תוכן טפסים דיגיטליים 

( כולל חיבור למערכות IP5מקוונים )

 המידע.

   1,500 36 חודשי

02.070 

מודול ניהול לשכה תחזוקה חודשית של 

 וגופי הסמך: עירייהלמשפטית 
 (LWמודול ניהול לשכה משפטית )

וכלל גופי הסמך   עירייההרישוי ברמת 

 עירייהשל ה
 

   2,500 36 חודשי

02.080 

 לכל תקופתהדרכת משתמשים 

 )טלפונית ופרונטאלית(ההתקשרות 

לרבות מיישם ומדריך פרונטאלי ליישום 

ימי  2והדרכה והפקת דוחות בהיקף של 

ש"ע שבועיות  16עבודה בחודש )

 פרונטאליות( 

   0.00 36 כלול

02.090 

 משתמשים 100 -)דוא"ל( ל 365רישוי 

הכולל שירותי תמיכת סיסטם למנמ"ר 

 בלבד )תמיכה טלפונית מרחוק(

יחסי המחיר לתיבות דוא"ל יחושב באופן 

לדולר  ₪ 3.3לפי בסיס שער דולר של 

 ארה"ב.

   2,000 36 חודשי

02.100 

 :שינויים במערכת

שינויים במערכת המידע המוצעות על ידי 

הספק, הינם חלק מהשירות החודשי 

הניתן למערכת ולא ישולמו לספק מעבר 

לתשלום החודשי המפורט. לרבות אך לא 

 רק: 
 שינוי באובייקט מידע: 

גריעת שדות מאובייקט הוספת /  .1

מידע. הוספת/מחיקת  נתונים 

 לשדות רשומה.

הוספת שדות מידע  חדשים על  .2

 המסך.

 0.00 כלול



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  68עמוד  

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

הוספת/גריעת שדות מדוח  .3

מודפס או טבלה המוצגת על 

 המסך.

 שינוי פרמטרים. .4

הוספת שאילתה או פרוצדורה  .5

והצגתה בדוח או על המסך תחת 

 פקד או פקדי מידע.

 

 התרעות וכללים:

או מחיקת  שינוי, הוספה .6

 התרעה.

שינוי, מחיקה או הוספת  .7

 תזכורת.

 שינוי, מחיקה או הוספת כלל. .8

 

02.110 

הקמת ו/או שינוי חבילות עבודה במערכת 

הכוללות בין היתר התאמה של המודולים 

)וזאת לאחר  עירייההבאים לדרישות ה

תקופת ההקמה והטמעה הראשונית של 

 המודול(:
 

 בתהליך:שינוי הוספה ו/או 

הוספת או גריעת פעילות מתהליך  .1

 עבודה.

 שינוי לוגי בתהליך או בסכמת חיוב .2

 שינוי סכמה. .3

 

 אובייקטים:

הוספת אובייקט מידע חדש )לרבות  .4

 קשרים(.

ניוון אובייקט מידע קיים. )לרבות  .5

 קשרים(.

אובייק

/ ט 

תהליך 

 יחידני

1 2,500   



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  69עמוד  

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 האומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

הוספת שדות ניהול וצירוף מסמכים  .6

או שדות התרעה או תזכורת 

 לאובייקט קיים.

02.120 

 דוח לפי דרישת משתמש

הסבר: הגדרת דוחות חדשים במערכת על 

לאחר שהוגדרו  –בסיס הנתונים הקיימים

 ואושרו ע"י משתמש בכתב.

כלל הדוחות יהיו על חשבון הספק כחלק 

מהתשלום החודשי, לרבות דוחות 

הנדרשים על פי אמות המידה, דרישות 

 וכיו"ב. עירייהמשתמשים ב

 0.00 כלול

02.130 

המשך עבודה עם המערכת בתום 

יום ממועד סיום  365ההתקשרות עד 

 ההתקשרות במצב קריאה בלבד.

   2,500 36 יחודש

02.140 
 365תוספת חודשית של תיבת דואר 

 תיבות דואר 100 -נוספת מעבר ל
   14 36 חודשי

02.140 

עדכון מאגר אוכלוסין על פי שאילתות 

חודשיות ו/או רבעוניות לרבות שימוש 

במערכת ניהול אוכלוסין והטמעת 

 הנתונים במערכות הספק. 

שאילת

 א

המחיר יהא על פי מחירון פעולות משרד  

 הפנים ורשות האוכלוסין.

02.150 
שאילתא לבירור מספר רכב ממשרד 

 התחבורה

שאילת

 א

המחיר יהא על פי מחירון פעולות משרד 

 ורשות האוכלוסין. התחבורה

A+B 
)סה"כ מחירון  02+  01סה"כ מחיר פרק 

 פרק(

 

 

 
  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  70עמוד  

 

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 אומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

פרק 

03 

, קשרי לקוחותאספקת מערכת 

, הסבת מידע מהמערכת הקיימת

תחזוקה חודשית ושיפורים )לפי 

 אשכולות(

 0 הערה

 קשרי לקוחותאשכול 

03.010 

 התקנת, הסבת נתונים, הספקת

המודולים הבאים על פי  ותחזוקת

הדרישות המופיעות בחלק מפרט 

הטכני וכן ביצוע הדרכות לכל 

 הסמך:וגופי  עירייהבהמשתמשים 

 

 :(CM) קשרי לקוחותאשכול 

 
 תהליכים ראשיים לטיפול בפניות .א

(CM4) 

 (CM11) ניהול פניות הציבור .ב

יבוא ויצאו טבלאות אב ממערכת  .ג

 (CM13)  הגבייה וניהול הכנסות

ממשק מערכת למודול ניהול  .ד

 (CM14מסמכים)

 

 לרבות ביצוע:

הסבת נתונים מהמערכות הקיימות  -

 . עירייהב

 משתמשים הדרכה והטמעת -

   5,000 36 חודשי

C 
)סה"כ מחירון  30 סה"כ מחיר פרק

 פרק(

 

 

 

 



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  71עמוד  

 יחידת מידה תיאור מקט מקט
כמות 

 אומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מכפלת 

מחיר 

מוצע 

בכמות 

 אומדן

פרק 

04 

שכר, משאבי אנוש אספקת מערכת 

מהמערכת  הסבת מידע, ונוכחות

, תחזוקה חודשית הקיימת

 ושיפורים )לפי אשכולות(

 0 הערה

 אשכול מערכות שכר ונוכחות

04.010 

הספקת והתקנת הסבת נתונים, 

ת המודולים הבאים על פי הדרישו

וכן  המופיעות בחלק מפרט הטכני

ביצוע הדרכות לכל המשתמשים 

 :וגופי הסמך עירייהב

 

 אשכול מערכות שכר ומשאבי אנוש
(HR): 

 
 מערכת שכר ומשאבי אנוש .א

(HR1) 

 (HR2) מודול נוכחות .ב

 (HR3)  חוזי עבודה ושכרמודול  .ג

 

 לרבות ביצוע:

הסבת נתונים מהמערכות הקיימות  -

 . עירייהב

 הדרכה והטמעת משתמשים -

   5,000 36 חד פעמי

.02040  

אשכול  תחזוקה חודשית של 
 :(HR) מערכות שכר ומשאבי אנוש

ומשאבי אנוש מערכת שכר  .א

(HR1) 

 שעוני נוכחות 3 +מודול נוכחות  .ב

+ דיווח טלפוני+ אפליקציה  

(HR2) 

אספקת מערכת דיווח נוכחות 

 ושעוני נוכחות:

שעוני נוכחות  3הכוללת אספקת 

אתרים וכן דיווח טלפוני  3-ב

חודשי  
 לתלוש

36 24  
  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  72עמוד  

 

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 אומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

פרק 

05 

שרתי אירוח בענן, קווי תקשורת 

 ומנמ"ר
 0 הערה

05.010 

 הקמה בענן

 data centerעלות הקמת 

של הספק בחוות  Dedicated Cloudב

שרתים בישראל העומדת בדרישות 

TIER 2 .לכל הפחות 

, רישוי, ITלרבות הקמת תשתיות 

על פי מפרט הדרישות  IPתשתיות 

 .הדרישות במפרט 4 בסעיף

התקנה והמיגרציה )לרבות שירותי 

בדיקות הפעלה ותקינות מערכות( של 

מערכות המחשוב הקיימות לתשתיות 

 בענן הספק.
 

חד 

 פעמי
1 10,000   

גני ילדים ואתרי משנה  50-לכ

כולל דיווח טלפוני/ אפלקציה, 

זאת לרבות הספקה, הצבה, 

התקנה ותחזוקה חודשית של 

שעוני הנוכחות המופעלים 

סלולארי חודשי  SIMבאמצעות 

כולל עלויות חבילה סלולארית 

 חודשית לכל שעון נוכחות.

 (HR3מודול חוזי עבודה ושכר  ) .ג

לרבות שירותי לשכת שירות, 

 דיווח פנסיוני ודיווחי מעסקים.

 

.03040  

 5-מעבר לשעון נוכחות תוספת לכל 
משולב שעון נוכחות  שעוני נוכחות:

הכולל טביעת אצבע וכרטיס קירבה 
 )צ'יפ( לרבות סים סלולארי של ספק

השעונים הכולל מערכת רישום 
 נוכחות בשרתי ענן הספק

 50 36 חודשי לשעון
  

D 
)סה"כ מחירון  40 סה"כ מחיר פרק

 פרק(

 

 



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  73עמוד  

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 אומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

05.020 

 אירוח בענן  שירות

עלות שירותי אירוח בענן הספק 

לרבות שירותי תמיכת סיסטם ב 

Datacenter  לרבות ניטור מלא של

הסיסטם, רכיבי אבטחת מידע על פי 

הדרישות במפרט הטכני ועל פי 

דרישות רמת השירות לכל אחת 

מהסביבות,  גיבוי נתונים )לרבות 

בדיקות שחזור יזומות( בחיבור 

של החברה,  Data centerמרחוק ל 

וכן שירותי מוקד טלפוני לטובת 

במערכות  DBA ותמיכת ITסיסטם 

הלוגיסטיות )ללא תמיכה המידע 

 (.PCבמשתמשי קצה ותחנות 

עלות רישוי, יישום, הפעלה ושירות 

המתוכננת על  NOCחודשי למערכת ה 

ידי הספק, לרבות ניטור על ידי מרכז 

 התמיכה של הספק.

 קווי וחיבור תקשורת שירותי עלות

 משרדי לבין הספק ענן בין תקשורת

"א תע למשרדי הספק ובין החברה

 דרישות פי על( מטרו קווי שני)סה"כ 

 לפחות של במהירות הטכני המפרט

( סימטרי )קו מטרו( Mbps"ב )מ 100

 .P2Pבתצורת 

בגישה מאובטחת  ISPשירותי  אספקת

לרשת האינטרנט מחוות הספק 

למשתמשים חיצוניים במהירות של 

 .הפחות לכל( Mbpsמ"ב ) 50
 התמחור במחיר יחידה הינו חודשי.

011,00 36 חודשי  
  

05.030 

 :חודשית תקשורת קווי עלות

ברוחב של  יםסימטרי ויםקו (2) שני. א

באמצעות תשתית אופטית  100/100

עם גיבוי אסימטרי או  הכולל תשתית

 העירייה משרדי)עבור  4Gסלולרי 

 תשתית + ספק (.הרווחה ומשרדי

 מ"ב לכל קו. 100אינטרנט 

סימטרי במהירות של -א אחד קו. ב

 BIZNETמ"ב )כדוגמת  100/5לפחות 

הכולל תשתית עם גיבוי של בזק( 

 חודשי
 לכל

 שלושת
 הקווים

36 2,500 
  



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  74עמוד  

 תיאור מקט מקט
יחידת 

 מידה

כמות 

 אומדן

מחיר 

מחירון 

מירבי 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

מחיר 

מוצע על 

ידי 

המציע 

בש"ח 

ללא 

 מע"מ

נפרדת או סלולרי  בתשתיתאסימטרי 

4G (הסביבה איכות משרדי עבור) 

 מ"ב. 100תשתית + ספק אינטרנט 

 :בנוסף
שני יחידות  והתקנת אספקת

FIREWALL מסוג FortiGate 100F 

 כולליםה  FortiGate 60F ויחידה

מלא לכל  FULL GUARDרישוי 
תקופת השירות, לרבות הקשחה 

פי דרישות המזמין  עלוקונפיגורציה 
הסייבר  מערךו/או משרד הפנים ו/או 

 האתרים על הגנה מדיניות -הלאומי 
ולמזמין תהיה אפשרות   יםהעירוני

 צפייה בהגדרות ובלוגים.

05.040 

 :חודשית תקשורת קווי עלות

 50/50סימטרי ברוחב של  קו

הכולל  באמצעות תשתית אופטית

 מ"ב. 100תשתית + ספק אינטרנט 

 

 חודשי
 לקו

36 1,000 
  

05.050 

 : התקשורת לקווי תוספת -אופציונלי

סימטרי ברוחב של עלות קו תקשורת 

באמצעות תשתית אופטית  100/100

עם גיבוי אסימטרי או  הכולל תשתית

  4Gסלולרי 

 חודשי
 לקו

36 1,400 
  

מנמ"ר במשרה מלאה על פי הדרישות  05.060

 במפרט הטכני
 20,000 36 חודשי

  

E 
)סה"כ מחירון  50 סה"כ מחיר פרק

 פרק(

 

 

 

 _________________________ A+B+C+D +Eלכלל הפרקים  מחיר סה"כ

 

בגין כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי ומוחלט וכולל ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה 
פי -ולביצוע מלוא התחייבויותיי על -בין הישירות ובין העקיפות  -בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר  ההסכם, וכי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו.
 בלבד.  עירייהוכי הכמויות לעיל הם לצרכי המסמכי המכרז כנקוב ב

 



 ____________ קראנו והבנו:   75מתוך  75עמוד  

הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי תמורה אלה מהווים את התמורה הבלעדית והיחידה בעבור 

 . אספקת כל מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או דרישה אחרת העולים ממכרז זה

הבאנו בחשבון את  לעיל התעריפיםהננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת 

כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל 

 תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

___עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו _______אני הח"מ,  

בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם 

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.המציע" -_______________ )להלן 

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 

  

 

 

 

 

 

 


