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 -ום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז ח פרסנוס -
 03/2019מכרז פומבי מס' 

 
לקבלת שירותים בתחום ניהול קולות קוראים עבור איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי 

 והרשויות המקומיות החברות באשכול
 

למתן  ת הצעות מחיר"( מזמין בזאהמזמיןו/או "" האשכול)להלן: " איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי .1
שירותים שונים בתחום ניהול קולות קוראים עבור האשכול והרשויות החברות באשכול, הכול כמפורט 

 , בהתאמה(.החוזה -ו העבודות, הרשויות, המכרז–במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה )להלן
 

תום עליו ניתן לרכוש שר הזוכה במכרז יידרש לחאת מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות א .2
האשכול באמצעות שיק מזומן לפקודת  בית כרמית דימונה 65בכתובת מרכז מסחרי רדי האשכול, במש

ע"י  PDFאו לחילופין לקבלם בקובץ אשר לא יוחזרו  )כולל מע"מ(,₪  2,000וזאת תמורת תשלום בסך 
החל  16:00-08:30' בשעות ה-רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'. תשלום בדרך של העברה בנקאית

 .08-6311146ובתיאום מראש בטלפון שמספרו   22/07/2019  - ה  'ב מיום
 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו:  .3
www.eastnegev.org.il הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע  ואין להגיש הצעות .

 כים שיורדו מאתר האינטרנט.על מסמ
 

איגוד ערים ניסטרטיבית ביאדמה רכזתהפרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל גב' רויטל עטר כלפון,  .4
טלפון לוידוא . office@eastnegev.org באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל   אשכול רשויות נגב מזרחי

 .08-6311146בלת דוא"ל  ק
 ה'יום  עדההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה,  -מועד אחרון להגשת ההצעה 

 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. .12:00עד השעה    15/08/2019 –ה 
 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 אליעזר יעקב 

 האשכולמנכ"ל  
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 גב מזרחיאיגוד ערים אשכול רשויות נ

 
 03/2019מכרז פומבי מס' 

 
שירותים בתחום ניהול קולות קוראים עבור איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי והרשויות לקבלת 

 המקומיות החברות באשכול

 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -
 

רו בשום )כולל מע"מ( כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחז ₪  2,000 – עלות חוברת המכרז

 מקרה. 

 במשרדי החברה.  10:00בשעה   28/07/2019 - ה  א'יום  – ישיבת הבהרות 

 .12:00עד השעה   01/08/2019 -ה ה'יום  – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 .12:00עד השעה  15/08/2019 -ה  ה'יום  –מועד אחרון להגשת ההצעות 

במרכז המסחרי החדש דימונה  האשכולשרדי מב האשכול,מזכירות  - תיבת המכרזיםמיקום 

 ., בית כרמית, דימונה65בכתובת מרכז מסחרי 

לפחות עד ליום  -תוקף )כולל מע"מ(  |  ₪   10,000ערבות בנקאית ע"ס  - להצעה סוג וסכום הבטוחה

31/12/2019 
 
 

 כללי: .1

, ( הינו איגוד ערים"ו/או "המזמין "האשכול"להלן: לעיל ו) איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי .1.1
. האשכול מאגד 2018-אשר הוקדם מכוח צו איגודי ערים )אשכול רשויות נגב מזרחי(, התשע"ט

 רשויות מקומיות לצורך אספקת שירותים לרשויות החברות בו ולרווחת האזור כולו.
רוחם, מועצה עיריית דימונה, עיריית ערד, מועצה מקומית יהרשויות החברות באשכול הינן:  .1.2

ון, מועצה מקומית חורה, מועצה מקומית ערערה בנגב, מועצה אזורית אל קומית מצפה רממ
קאסום, מועצה אזורית נווה מדבר, מועצה אזורית רמת נגב, מועצה אזורית ערבה תיכונה, מועצה 

 ןירופיצוין כי לאחרונה אישרה מועצת האיגוד גם את צ ומועצה מקומית שגב שלום. מקומית כסייפה
 באשכול. ותכחבר ומועצה אזורית חבל אילות מיתר ה מקומיתשל מועצ

פרוטוקול  - 10:00בשעה   28/07/2019 - ה 'אישיבת הבהרות תתקיים במשרדי האשכול ביום  .1.3
 י המציע כחלק ממסמכי ההצעה. "ישיבת ההבהרות יצורף ע

מיניסטרטיבית את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול, אצל גב' רויטל עטר כלפון, רכזת אד .1.4
( תמורת תשלום בצ'ק  או 08:30-16:00בשעות העבודה  ) איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחיב

 שלא יוחזרו מכל טעם שהוא., ₪  2,000בהעברה בנקאית , בסך של 
 

 מהות השירותים .2

 
ל "(, אשר יעניקו לאשכוהזוכה/כיםמעוניין להתקשר עם זוכה אחד או מספר זוכים )להלן: "האשכול  .2.1

, לרבות לרשויות אשר תצטרפנה לאשכול במהלך תקופת ההתקשרות, שירותים רשויות החברות בוול
כמפורט במכרז, והכל בהתאם למסמכי המכרז, , ומיצוי משאבים שונים בתחום ניהול קולות קוראים

" ו/או המכרז" ו/או "הרשויות" ו/או "האשכוללהוראות כל דין ולהנחיות האשכול )להלן: "
 . (", בהתאמהתיםהשירו"
 

כמפורט והכל , אשר כל אחד מהם מתייחס לשירות שונה, להלן פרקיםה 4 - המכרז מחולק ל .2.2
 :למסמכי המכרז 1'כנספח בבדרישות המפרט הטכני המצ"ב 
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מקורות מימון איתור וסינון ל ממוחשבתמערכת אספקה ותחזוקה של  – פרק א' .2.2.1
גופים "תמיכות נוספות מטעם זים ו, מכרקולות קוראיםמ לפרויקטים ותקציבים שונים

משרדי ממשלה ו/או גופים פילנתרופיים ו/או  גופים ציבוריים ומעין ציבורים  - "תומכים
, ואשר מתאימים )להלן: "גופים תומכים"( קק"ל, פיס, ביטוח לאומי ו/או מגזר עסקי –

 / האשכול. לצרכי ולמאפייני הרשות הספציפית
למזמין השירות )אשכול ו/או הרשויות החברות בו ה ע"י המציע הזוכתסופק מערכת ה

כנספח תעמוד בדרישות המפרט הטכני המצ"ב ו, ו/או הרשויות אשר תהיינה חברות בו(
  למסמכי המכרז. 1'ב
 

, מכרזים סיוע וליווי תהליך הגשת הבקשות לקולות קוראיםמתן שירותים של  – פרק ב' .2.2.2
 התומך.מהגוף  הרשאה תקציבית במלואו, עד לקבלת אישור התמיכה או ותמיכות

 חלופות, בהתאם לבחירה בלעדית שללשתי בפרק זה מתחלקים  השוטפים השירותים
שירות שישולם באופן או  חודשי ינריריטשישולם בהסדר של שירות  – האשכול/הרשות

שירות נקודתי לפי . לצד זאת, יהיו האשכול ו/או הרשות רשאים להזמין גם או רק שעתי
יובהר  ., ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, הכל כמפורט במסמכי המכרזקוראקול הסוג 

ת בכל עת במהלך תקופת ההסכם והנבחרהחלופות כי האשכול/הרשות זכאים לשנות את 
 לרבות תקופת ההארכה של ההסכם וכן להפעיל יותר מחלופה אחת במקביל.

 
ייעוד וע ומימוש ועם מהלך ביצ מהגוף התומךלאחר קבלת אישור תקציבי  – 'גפרק  .2.2.3

 .י פרויקטיםתקציבוקבלת צוי לגוף התומך לצורך מי חות ביצוע"הגשת דו –הכספים 
 -הרשות או /ו השירותים בפרק זה מתחלקים לשתי חלופות, בהתאם לבחירת האשכול

יובהר כי  או שירות שישולם באופן שעתי. ריטיינרשירות שישולם בהסדר של 
חלופה הנבחרת בכל עת במהלך תקופת ההסכם האשכול/הרשות זכאים לשנות את ה

 רבות תקופת ההארכה של ההסכם.ל
 

לניהול ההתחייבויות והדיווחים לגוף  ממוחשבתמערכת אספקה ותחזוקה של  –  פרק ד' .2.2.4
 התומך לצורך מיצוי תקציבי פרויקטים.

רות )אשכול ו/או הרשויות החברות בו המערכת תסופק ע"י המציע הזוכה למזמין השי
כנספח רישות המפרט הטכני המצ"ב הרשויות אשר תהיינה חברות בו(, ותעמוד בדו/או 

 למסמכי המכרז.  1ב'
 

באשכול. על  החברותרשויות  6 -ב באופן מיידיג' יחל  -יובהר כי מתן השירותים בפרקים א', ב' ו .2.3
יאפשר את אספקת השירותים במלואם לשביעות רצון ש, באופן להיערך לכך בהתאםהספק/ים 

 שכול והרשויות. הא
 

, ולא מהרשויות החברות בו, בלבד מהאשכול שיוזמנוד'  -כן מובהר כי השירותים נשוא פרקים א' ו .2.4
יסופקו לאשכול ללא תשלום, לאורך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת הארכה של ההסכם, ככל 

 ., למעט עלות שעות שו"ש מיוחדות בהתאם להגדרתן במסמכי המכרזויוארך
 

נוכח העובדה כי פירוט השירותים שיסופקו במסגרתו,  –כי עסקינן במכרז מסגרת  תמודגש בזא .2.5
כמותם או היקפם, אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא ייקבע בידי המזמין בהתאם לרצונן של 

 הרשויות ולקצב הצטרפותן לשירות.
לאשכול בהמשך, בהקשר זה מובהר כי הרשויות החברות באשכול ו/או כל רשות שתצטרפנה כחברה 

בפרק בגין רכיב אחד או יותר מהרכיבים הנכללים תהיינה רשאיות לקבל מהזוכה במכרז שירות 
האשכול אינו מתחייב אולם מובהר בזאת כי  אחד או יותר במכרז, בהתאם למחיר המוצע ע"י הזוכה,

ת שתצטרפנה זוכה/ים על היקף כלשהו של שירותים, וכי מתן השירותים תלוי בהיקף הרשויוכלפי ה
 לשירות, ובחתימתן על הסכם לקבלת שירותים מול האשכול. 

 
או כלל  -למען הסר ספק מובהר ומודגש כי הצטרפות רשויות להסדר יכולה להיות גם באופן הדרגתי 

האשכול להחליט לאיזה מבין הרשויות יינתן השירות, אם בכלל, לא. כן מובהר כי הרשות בידי 
 ענה כנגד האשכול בעניין זה.ולזוכה/ים לא תהיה כל ט

הגשת הצעה למכרז מהווה הסכמה מפורשת לכך שהמציע הזוכה מקבל על עצמו לבצע את 
 השירותים בכל היקף, ובכלל זה בכל רשות אשר תחליט להצטרף להסדר, וזאת בכל עת במהלך

 תקופת ההתקשרות.  
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את השירותים מהמציע מבלי לגרוע מן האמור, במקרה בו רשות תבחר להצטרף להסדר ולקבל 
 למסמכי המכרז. 3וכה בנוסח המצ"ב כנספח ב'הזוכה, יחתם הסכם בין הרשות ובין המציע הז

פי -י עליתר על כן, ההסכם המצורף למכרז זה )נספח ב'( הינו הסכם מסגרת לפיו, האשכול יהא רשא .2.6
 שיקול דעתו הבלעדי להגדיל ו/או להקטין את הכמויות הנקובות במכרז זה.

 
ים רשאים להגיש הצעה לפרק אחד או יותר מן הפרקים המפורטים לעיל ולהלן, בכפוף תתפהמש .2.7

לעמידתם בתנאי הסף הקבועים להלן. יש להגיש הצעה ביחס לכל הרכיבים הנכללים במסגרת הפרק 
ג', -מבלי לגרוע מן האמור, יובהר כי מציעים אשר מגישים הצעתם לפרקים ב' ו ההצעה.אליו מוגשת 

עבור שני הפרקים גם יחד, כאשר מובהר כי האשכול להגיש הצעה למתן שירות חודשי  ף,נוס, ברשאים
למתן רשאי לקבוע זוכה למתן השירותים עבור כל אחד מפרקים ב ו/או ג בנפרד, וכן רשאי לקבוע זוכה 

ג' יחדיו, זאת במקרה בו תהיה רשות אשר תהיה מעוניינת בקבלת השירותים -השירותים בפרקים ב'
 שני הפרקים. של

 
בכפוף לכך וזאת  ,((Joint Ventureעל ידי מספר ספקים המשתתף במכרז רשאי להגיש הצעה משותפת  .2.8

, אלא מיחידי המציע על ידי לפחות אחד במלואםשתנאי הסף של כל פרק מפרקי ההצעה מתקיימים 
 . אחרת במסגרת תנאי הסףמפורשות אם נקבע 

 
  .ביחד ולחוד ה של כל אחד מיחידי המציעהאחריות כלפי המזמין תהי ,בכל מקרה

תשלום , אשר יהיה מורשה לחייב את כל יחידי המציע. ימונה נציגבמקרה של חבירת מספר גופים 
לפטור את המזמין מכל חבות נוספת כלפי מי  כדייהיה לנציג המציע. תשלום כאמור, יהיה בו התמורה 

 מיחידי המציע. 
 

לרבות הוראות המפרט הטכני, מכרז, על נספחיו, המכרז והסכם העל פי הוראות השירותים יסופקו  .2.9
 למסמכי המכרז. 1נספח ב'

 
שלא באמצעות  שירותים לרשות מרשויות האשכוללספק  אינו רשאילמען הסר ספק, מציע זוכה  .2.10

 האשכול.
 
מבלי לגרוע מן האמור, האשכול יהיה רשאי להגדיל ו/או להקטין את היקף השירותים בהתאם  .2.11

מהיקף  25% בהיקף שלא יעלה על ,שיעמוד לרשותו מעת לעת, ולפי שיקול דעתו הבלעדילתקציב 
 דכן התמורה שתשולם לקבלן באופן יחסי.ובמקרה כאמור, תעוהתמורה בכפוף להוראות הדין, 

 
ההצעה הזוכה בכל פרק הינה ההצעה שהניקוד המשוקלל שלה באותו פרק הינו הגבוה ביותר, בכפוף  .2.12

 –כדלהלן עם זאת, מובהר כרז. ליתר  הוראות המ
 

האשכול יהיה רשאי שלא לבחור הצעה בשלמותה או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים  .2.12.1
  ולבחור חלקים מכל הצעה.

על מציע/מציעים זוכים בפרק ב' ו/או ג', בכלל זאת מובהר, כי האשכול יהיה רשאי להכריז  .2.12.2
למתן , וכן יהיה רשאי האשכול להכריז על מציע זוכה בהתאם לניקוד המשוקלל של ההצעות

יחדיו, וזאת עבור רשויות אשר תהיינה מעוניינת  )ב' +ג'(שני הפרקים בשירות חודשי שוטף 
. הזכיין שייבחר למתן השירות החודשי ביחס בקבלת השירותים בשני הפרקים מספק אחד

בשני הפרקים  למתן השירותים הינו מי שהצעתו לשני הפרקים, ככל וייבחר זכיין כאמור,
דות לפחות להצעתו בכל נקו 60יחדיו הייתה הזולה ביותר, ובכפוף לקבלת ציון איכות של 

 ג.-אחד מהפרקים ב
האשכול אינו מעניק לזוכה/זוכים הרשאה בלעדית להענקת השירותים ו/או כל חלק מהם,   .2.12.3

נותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שרות דומה ו/או והוא יהיה רשאי בכל עת להתיר גם ל
  .מקביל, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי

מציע שהצעתו דורגה לאחר  –מבלי לגרוע מן האמור רשאי האשכול לקבוע ביחס לכל פרק "כשיר נוסף"  .2.13
ים, המציעים שנבחרו ביחס לאותו פרק. כך במקרה שלאחר ההכרזה על הזוכהמציע/ הצעותיהם של כל 

יין או מסוגל ודיע זוכה כי הוא לא מעונחודשים ממועד תום הליכי המכרז,  י 6וכן במהלך תקופה של עד 
לבצע את השירותים, יהיה רשאי האשכול לפנות לכשיר הנוסף לצורך מתן השירותים מבלי לערוך מכרז 

 נוסף. 
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 תקופת ההתקשרות הינה בהתאם לאמור בהסכם המכרז.  .2.14

 
 ם בנוסח המצורף למכרז זה. הזוכה ייחתם הסכ בין האשכול למציע .2.15

 
 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .3

 על המציעים כולם לעמוד בתנאי הסף הכלליים המפורטים להלן.
 בנוסף, על המציעים לעמוד בתנאי הסף הרלבנטיים ביחס לפרק אליו מוגשת הצעתם.

 
 תנאי סף כלליים ביחס לכל הפרקים

צעות במכרז, בכל התנאים המצטברים המפורטים ים במועד הגשת ההיש הצעה מי שעומדרשאים להג
 להלן:

מובהר כי במקרה של הצעה משותפת, כנדרש בתנאי המכרז.  ערבות בנקאיתהמציע צירף להצעתו  .3.1
 .ניתן לצרף ערבות מטעם אחד מיחידי השותפות

 
ב  למסמכי , כמפורט בהצהרה המצ"מועצת האשכוללעובד האשכול ו/ואו חבר נעדר זיקה המציע  .3.2

 המכרז. 
למסמכי המכרז, ויצרפה כחלק  2א'כנספח להוכחת האמור, המציע ימלא את ההצהרה המצורפת 

במקרה של הצעה משותפת, על תנאי זה להתקיים אצל כל אחד מיחידי  בלתי נפרד מהצעתו במכרז.
 השותפות.

 
 חוברת המכרז.צירף להצעתו קבלה המעידה על רכישת  המציע .3.3

 
החתימה שלו, לא הורשעו בעבירה פלילית שיש  ו/או מי ממורשימנהליו ועובדיו המציע ו/או מי מ .3.4

במקרה של הצעה עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, מין או בעבירות מרמה. 
 משותפת, על תנאי זה להתקיים אצל כל אחד מיחידי השותפות.

 כרז, מאושרת ע"י עו"ד. כי המלמסמ  4כנספח א' על המציע לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצורף
 

            2016)לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים ₪  מלש"ח  1מציע הינו בעל מחזור כספי של לפחות ה .3.5
 . 2017-ו
 

להוכחת האמור יצרף המציע להצעה הצהרה המאושרת ע"י רו"ח של המציע בדבר מחזור 
 הכנסותיו.

 
מקורות איתור וסינון למוחשבת ממערכת ה של אספקה ותחזוק – תנאי סף למגישי הצעה בפרק א'

 מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות נוספות לפרויקטים מימון ותקציבים שונים
 

על המציע המגיש  הצעה ביחס לפרק א' לעמוד בכל תנאי הסף הכללים שלעיל וכן בכל אחד מהתנאים 
 -המפורטים להלן

 
 :ת ניסיוןודריש .3.6

לאיתור  מוחשבתמערכת מירותי אספקה ותחזוקה של ן שבמתהמציע הינו בעל ניסיון מוכח  .3.6.1
וסינון מקורות מימון ותקציבים שונים לפרויקטים מקולות קוראים ו/או מכרזים ו/או תמיכות 

 עמותות ו/או רשויות מקומיות ו/או מוסדות ציבור ו/או) שני לקוחותלפחות עבור   ,נוספות
 .בנפרד לקוח, לכל 2014-2019השנים חודשים רצופים במהלך  12( במשך פרטיים ארגונים

 
חודשים  12במשך לכל הפחות  המערכת לגביה מוגשת ההצעה פועלת במועד הגשת ההצעה .3.6.2

 .לעיל 3.6.1עבור לפחות לקוח אחד כהגדרתו בסעיף רצופים 
 פרטי ניסיונו על המציע למלא את 3.6.2-3.6.1 נשוא סעיפים סףה להוכחת עמידת המציע בתנאי

 .1'נספח אב
 

 לאספקת ולהתקנת המערכת.  –מציע הינו בעל זכויות היוצרים / ספק מורשה ה .3.7
 למסמכי המכרז.  3א'כנספח  להוכחת עמידתו בדרישה זו המציע יצרף הצהרה בנוסח המצורף
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, מכרזים סיוע וליווי תהליך הגשת הבקשות לקולות קוראים - תנאי סף למגישי הצעה בפרק ב'

 במלואו ותמיכות
 

יחס לפרק ב' לעמוד בכל תנאי הסף הכלליים שלעיל וכן בכל אחד מהתנאים גיש  הצעה בעל המציע המ
 -המפורטים להלן

 
הגשת בקשות לקולות קוראים  ךהמציע הינו בעל ניסיון מוכח באספקת שירותי סיוע וליווי תהלי .3.8

ת ציבור )רשויות מקומיות ו/או מוסדו לקוחותשני  לפחותו/או מכרזים ו/או תמיכות נוספות, עבור 
, לכל לקוח 2014-2019  חודשים במהלך השנים 12גונים פרטיים( במשך ו/או עמותות ו/או אר

 .בנפרד
 

 .1נספח א' ב פרטי ניסיונו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, על המציע למלא את
 

 ,מטעם המציע מלבד מנהל הפרויקט נותני שירותים,עובדים ו/או  2לכל הפחות  למציע צוות הכולל .3.9
באספקת  2019-2014במהלך השנים  חודשים  12של לכל הפחות בעל ניסיון שכל אחד מהם הינו 

 .מכרזים ו/או תמיכות נוספותשירותי סיוע וליווי תהליך הגשת בקשות לקולות קוראים ו/או 
 וכן לצרף 1נספח א'ב פרטי ניסיונם של נותני השירותים על המציע למלא את להוכחת האמור

או ר בנותני שירותים חיצוניים יצרף המציע את הסכם ההתקשרות וככל שהמדוב להצעה קו"ח,
 .ככל שהמציע יזכה עם הנ"להתחייבות להתקשר בהסכם 

 
ועם מהלך ביצוע ומימוש  לאחר קבלת אישור תקציבי מהגוף התומך –' גתנאי סף למגישי הצעה בפרק 

 תקציבי פרויקטיםוקבלת וי הגשת דוחות ביצוע לגוף התומך לצורך מיצ -ייעוד הכספים 
 

על המציע המגיש  הצעה ביחס לפרק ג' לעמוד בכל תנאי הסף הכלליים שלעיל וכן בכל אחד מהתנאים 
 -המפורטים להלן

 
לצורך מיצוי , דוחות ביצוע לגופים תומכיםהמציע הינו בעל ניסיון מוכח באספקת שירותי הגשת  .3.10

 ם ו/או מכרזים ו/או תמיכות נוספות. תקציבי פרויקטים שאושרו במסגרת  קולות קוראי
)רשויות מקומיות  לקוחותשני לפחות על המציע להיות בעל ניסיון באספקת השירותים כאמור עבור 

-2014חודשים במהלך השנים  12ך ו/או מוסדות ציבור ו/או עמותות ו/או ארגונים פרטיים( במש
 ., לכל לקוח בנפרד2019

 
 .1נספח א' בונו ה, על המציע למלא את פרטי ניסילהוכחת עמידת המציע בתנאי סף ז

 
, מטעם המציע מלבד מנהל הפרויקטנותני שירותים, עובדים ו/או  2לכל הפחות  למציע צוות הכולל .3.11

באספקת   2019-2014במהלך השנים  חודשים  12שכל אחד מהם הינו בעל ניסיון של לכל הפחות 
גרת רך מיצוי תקציבי פרויקטים שאושרו במסהגשת דוחות ביצוע לגופים תומכים, לצושירותי 

 קולות קוראים ו/או מכרזים ו/או תמיכות נוספות.
וכן לצרף  1בנספח א'להוכחת האמור על המציע למלא את פרטי ניסיונם של נותני השירותים 

או להצעה קו"ח, וככל שהמדובר בנותני שירותים חיצוניים יצרף המציע את הסכם ההתקשרות 
 .במכרז ככל שהמציע יזכה עם הנ"לקשר בהסכם התחייבות להת

 
מערכת ממוחשבת לניהול ההתחייבויות אספקה ותחזוקה של  –תנאי סף למגישי הצעה בפרק ד' 

 והדיווחים לגוף התומך לצורך מיצוי תקציבי פרויקטים
 

ים על המציע המגיש  הצעה ביחס לפרק ד' לעמוד בכל תנאי הסף הכלליים שלעיל וכן בכל אחד מהתנא
 -המפורטים להלן

 
 :דרישת ניסיון .3.12

לניהול ממוחשבת מערכת מתן שירותי אספקה ותחזוקה של המציע הינו בעל ניסיון מוכח ב .3.12.1
ההתחייבויות והדיווחים השוטפים לגופים תומכים, לצורך מימוש ומיצוי תקציבי פרויקטים 

 שאושרו במסגרת קולות קוראים ו/או מכרזים ו/או תמיכות נוספות.
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)רשויות  לפחות שני לקוחותם כאמור עבור בעל ניסיון באספקת השירותי ע להיותעל המצי
חודשים רצופים  12מקומיות ו/או מוסדות ציבור ו/או עמותות ו/או ארגונים פרטיים( במשך 

 ., לכל לקוח בנפרד2014-2019במהלך השנים  
 

לפחות רצופים  חודשים 12  המערכת לגביה מוגשת ההצעה פועלת במועד הגשת ההצעה במשך .3.12.2
 לעיל. 3.12.1כהגדרתו בסעיף  עבור לפחות לקוח אחד

למלא את פרטי  מציעעל ה 3.12.1 - 3.12.2 להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף נשוא סעיפים
 .1נספח א'ניסיונו ב

 
 לאספקת ולהתקנת המערכת.  –המציע הינו בעל זכויות היוצרים / ספק מורשה  .3.13

 להוכחת עמידתו בדרישה זו המציע יצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.   
 

 צירוף מסמכים להצעת המציע .4
 

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 
 

 דלעיל.  3מכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף סמ .4.1
 

שימת לב המציעים כי במסגרת דירוג איכות ההצעות נדרשים מסמכים נוספים, כמפורט במסמך  .4.2
1. 
 

יש לצרף מסמך המאשר, בשם כל אחד מיחידי  -במקרה של הצעה משותפת על ידי מספר ספקים  .4.3
ת פרטי החותמים בשם המציע והזכאים לחייבו בשמו וסמכותם לחייב את ו פרט( א)תאגיד אהמציע 

ההתארגנות המשותפת בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את יחידי המציע   -יחידי המציע  
 . בהתחייבויות נושא מכרז זה

ויות ירים ועלמים / מחבנוסף, יש לצרף את הסכם שיתוף הפעולה בין הגופים. אין צורך לציין סכו
)ניתן למחוק(. המסמך )פרט למחיקת הסכומים( יאומת בחתימת וחותמת רו"ח/ עו"ד מטעם  

 המציע. 
 

 בו יפורט ניסיונו, חזונו, כמות עובדיו, תחנות/מוקדי שירות ופרישתם וכו'. פרופיל של המציע .4.4
 

 מנהל הפרויקט מטעם המציע. והמלצות ביחס לקו"ח  .4.5
 

 פיס מעודכן מרשם החברות או רשםתעודת רישום התאגיד ותד : צילוםלמציע שהוא תאגיד .4.6
השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים 

 של התאגיד.
בתאגיד, מנהליו הרשומים דין של התאגיד על זהות בעלי המניות -כמו כן יש לצרף אישור עורך

י יד-סמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה נחתמה עלומנהליו בפועל, וכן זהות המו
 מורשה החתימה.

 
תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד וכן אישור : למציע שהוא שותפות .4.6.1

 עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
 : צילום תעודת זהות.יחידלמציע שהוא  .4.6.2

 
חוק עסקאות גופים  פי-הול פנקסי חשבונות ורשומות עלאישור תקף ליום הגשת ההצעה על ני .4.7

 ;1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו
 

אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי  .4.8
 מוסף.מס ערך 

 
 -רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור .4.9

  יאומת ויאושר המסמך כנדרש. 
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כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים  .4.10
 ממשלתיים ובין מכל גורם אחר.

 
 !סלהותהיה ועדת המכרזים רשאית לפ -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

ת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת לפנות למציעים להשלמ האשכול שומר על זכותו
  , אך אינו מתחייב על כך.המציע בתנאי הסף

 
 הצעת המציע  .5

 
 

 טפסי המכרז, שנמסרו לו על ידי האשכול.על המשתתף להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז על  .5.1
 

ים הנדרשים במסמכי המכרז, על המשתתף למלא בדיו כחול את סכום הצעתו בש"ח ואת כל הפרט .5.2
 ,ממסמכי המכרז בראשי תיבותכל דף בתחתית עליו לחתום לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן 

העמוד האחרון של לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על  יםהמיועדבמקומות לחתום חתימה מלאה 
 .מכי המכרזלמסהמצורף החוזה 

 
, ולהכניסה לתיבת המכרזים עותקים זהיםי בשנאת הצעת המציע, המלאה והחתומה, יש להגיש,  .5.3

  , לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.במסירה ידנית בלבדבמשרדי מזכירות האשכול, 
התאמה בין שני עותקי ההצעה, יהיה האשכול רשאי לבחור את העותק -יוער כי במקרה של אי

 הא כל טענה בעניין זה.הנראה לו והמיטיב עמו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולמציע לא ת
 

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת  .5.4
 מזכירות האשכול. 

 
 אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו. .5.5

 
  מחירים בהצעה

כתב יד ברור בלמכרז,  ו'פח סנ -גבי טופס "הצעת המשתתף" -ההצעה הכספית של המציע תצוין על .5.6
 . כחול ובדיו

 
המציעים רשאים  , על רכיביהם השונים.ד'(-פרקים )א' 4-יובהר כי טופס הצעת המחיר מורכב מ .5.7

 להגיש הצעתם לאחד או יותר מהפרקים בהצעת המחיר.
 

-ו מציעים אשר מעוניינים בכך, רשאים, בנוסף להגשת הצעת לפרקים ב' –בכל הנוגע לפרקים ב', ג'  .5.8
החודשי הכלול גם בפרק ב' וגם בפרק ג', זאת עבור  ג', להגיש הצעת מחיר מיוחדת למתן השירות

 רשויות אשר יהיו מעוניינות לקבל את שני סוגי השירותים מאותו ספק. 
 

, מכל מין וסוג, הכרוכות במתן השירותים המחירים בהצעה יכללו את כלל ההוצאות והעלויות .5.9
, וצאות הובלה, פריקה, מסירה, התקנה, פיתוח, ביצוע התאמות, בדיקההנדרשים במכרז, לרבות ה

  הטמעה, הדרכה, אחריות וכן כל שירות נוסף הנדרש במסגרת המכרז. 
ם שייקבעו למען הסר ספק, המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין השירותים, מעבר למחירי

 בהצעתו.
 

 המחירים בהצעה תקפים לאורך כל תקופת ההסכם. .5.10
 

לפי מדד הבסיס הידוע  -תהא צמודה רק למדד המחירים לצרכן  בגין העלות החודשית בלבדהתמורה  .5.11
יה תבוצע יביום החתימה על ההסכם, כאשר בשנה הראשונה לא תבוצע כלל הצמדה, בשנה השנ

 ה והשלישית.יהצמדה על השנה הראשונה ובשנה השלישית תבוצע הצמדה על השנה השני
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 בטחונות .6
 

 עה ערבות הצ
 
כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון מידי, ערוכה לטובת המזמין,  .6.1

הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ₪.  10,000למסמכי המכרז, בסך של  '1נספח דבנוסח דוגמת 
 (. הערבות הבנקאית להצעה -ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: 

 .  פירעון מיידיהמועד , ₪  00010,ע"ס של  ק בנקאי לפקודת האשכוללחלופין, ניתן לצרף שי
עמדו הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה י .6.2

 בהוראות הנקובות במפרט התנאים וההוראות המיוחדים.
מועד פירעון  -יק  בנקאיככל שצורף ש  2019/231/1עד ליום הערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף  .6.3

חודשים נוספים והמציע  3מיידי( הרשות בידי האשכול לדרוש הארכת תוקף כל ערבות / שיק למשך 
להאריך תוקף הערבות הבנקאית להצעה / שיק כנדרש, בהתאם להוראות יהיה חייב במקרה כזה, 

 האשכול.
ימים, מיום שיידרש  7וך משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה ת .6.4

, ואת סכום הערבות הבנקאית להצעה / שיק לטובת לכך על ידי האשכול, רשאי האשכול לגבות
 .ולמסור את העבודה למציע אחר

 
 ערבות ביצוע 

 
בלתי  -בעת החתימה על חוזה המכרז, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאית, אוטונומית  .6.5

למסמכי המכרז, צמודה למדד המחירים  '2נספח דנוסח דוגמת מותנית, ערוכה לטובת האשכול ב
ועד  רשויות, 6 של המציע הזוכה למתן השירותים עבור מסך הצעת המחיר 10% של לצרכן, בשיעור

להבטחת מילוי  ,בהם זכה המציע הזוכה מפרקי המכרזבכל פרק  וזאת  ₪ 500,000של  מקסימלי לסך
 התחייבויות המציע הזוכה במכרז.

רשויות  10רשויות להסדר, ומתן השירותים עבור  צטרפותמבלי לגרוע מן האמור, בכל מקרה של ה .6.6
תחת ערבות הביצוע שהופקדה בעת החתימה על ימציא המציע הזוכה לאשכול, -מקומיות ומעלה 

רשויות  10מסך הצעת המחיר עבור  10%, ערבות חדשה בשיעור של ביחס לפרק השירות ההסכם
 הכל כמפורט בהסכם המכרז. ,  ₪ 500,000ועד לסך של  בפרק הרלבנטי

 
 תמורה .7

 
התמורה למציע עבור אספקת שירותים כמפורט כמסמכי המכרז תשולם בהתאם לקבוע בהסכם 

 המצורף למסמכי המכרז.
 

 ביטוח .8

ך, ימציא במועד שנקבע לכתוכרז כזוכה המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו  .8.1
 של מכרז זה. ( כפי הנדרש בחוזהלמסמכי המכרז נספח ג'לאשכול אישור קיום ביטוחים )

אישור קיום ביטוחים יהיה חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון ממשרד האוצר לעסוק  .8.2
 יטוח הנדרשים במכרז .בסוגי הב

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו עם  .8.3
משמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת ה

 הביטוחי העומד לרשותו לדרישות האשכול, ככל שיש כאלה.
 ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימתו. 14סר לאשכול עד אישור קיום ביטוחים יימ .8.4
 למען הסר ספק מובהר בזאת: .8.5

מסרבת להתאים  מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח .8.5.1
תאמת כיסוי הביטוח שלו את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות ה

 נלקחו בחשבון בהצעתו.לדרישות המעצה לא 
מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות האשכול במועד  .8.5.2

דעתה  הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה לאשכול הזכות, לפי שיקול
הבלעדי  ולבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל 

שותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת דרך חוקית העומדת לר
 המציע בהתחייבות זו כלפיה.



 

 
 77מתוך  11עמוד 

ישור קיום מובהר בזאת כי לאשכול יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח א .8.6
אשכול. מובהר, כי לאשכול ביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של ה

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב 
ה יסודית סח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי האשכול כנדרש, יהווה הפרלנו

ט הערבות ) הבטוחה ( והכל של התחייבויות הזוכה כלפי האשכול ועלול לגרום לביטול זכייתו ולחילו
 על פי קביעת האשכול מבלי צורך לנמק נימוק כלשהו.   

 
 הבהרות ושינויים .9

רכזת הגב' רויטל עטר כלפון,  העברת שאלות ניתן לפנות אללצורך קבלת הבהרות/ .9.1
באמצעות פנייה בכתב בלבד, במשלוח  ערים אשכול רשויות נגב מזרחיוד איגאדמיניסטרטיבית בה

את קבלת . יש לוודא וזאת עד למועד הקבוע לעיל, office@eastnegev.orgבדוא"ל   WORDקובץ 
  .08-6311146בטלפון  השאלות באשכול 

 ה.יתקבלו לאחר מועד זנתן מענה  לשאלות שייובהר כי לא י .9.2
רק תשובות שניתנו בכתב על ידי האשכול מחייבות אותו, ואלו מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי  .9.3

לכלל המציעים, המכרז. על המציעים לצרף להצעתם תדפיס של הבהרות שניתנו על ידי האשכול, 
 כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של המציע.

ויים ותיקונים במסמכי האחרון להגשת המכרז, להכניס שינ האשכול רשאי, בכל עת, קודם למועד .9.4
המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי 

עת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידי
 ז.הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכר

 
 הגשת ההצעות .10

 
, אך ורק במעטפה סגורה בשני עותקים זהים על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז .10.1

בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  במסירה ידנית לתיבת המכרזים שבמשרד האשכול
 ההצעות, המפורט בכותרת מסמך זה.

נה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאי .10.2
 המועד הנ"ל.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת  .10.3
 מזכירות האשכול. 

 
 גות ואיסור חלקיות ההצעההסתיי .11

 
תהיה ועדת המכרזים רשאית  -מציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו  .11.1

 תו.לפסול את הצע
 כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו. .11.2
 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן. .11.3
כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף הגשת הצעה  .11.4

 אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.
 

 : וכה אמות המידה לבחירת הז .12
  כמפורט להלן: בשלביםתיעשה ו בכל פרק בנפרדתבוצע  בדיקת ההצעות

, תבחן עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז. מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי בשלב ראשון .12.1
הסף, לא יעבור לשלב השני. אין באמור כדי לגרוע מזכות האשכול לקבלת הסברים והשלמות של 

 לצורך הוכחת תנאי הסף במכרז. מסמכים, לרבות מסמכים שנדרשו 
, בכל פרק בנפרד(, %40( ואיכות )%60 יבוצע שקלול של ההצעות ע"פ רכיבי מחיר ) ,בשלב השני .12.2

   באופן המפורט להלן.
 

  – מסה"כ ניקוד ההצעה %60 -שקלול המחיר  .12.3

כלל עבור  ו'בנספח על המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו בהתאם להוראות  .12.3.1
  פרקים אליהם מוגשת הצעתו.ות הכלולים ברכיבי השיר

mailto:yaniv@eastnegev.org
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לכל רכיב שירות הוגדר משקל מתוך ציון המחיר. יובהר כי משקולות רכיבי השירות  .12.3.2
המשמש לצורך השוואת הצעות המחיר בלבד. התמורה למציע  לא מחייבהינן אומדן 

הזוכה תחושב בהתאם להיקף רכיבי השירות שיבוצע בפועל על ידי המציע הזוכה בכפוף 
 לדרישת המזמין.

 
 -יבוצע בהתאם לנוסחה שלהלןברכיב המחיר שקלול ההצעות ד' -רקים א' ובפ .12.3.3

 
 

 

 
מציע  הנחה. 10%הציע  2מציע הנחה,  5%הציע  1מציע  -הוגשו שתי הצעות  –לדוגמא 

 .נקודות 56.84יקבל  1נקודות. מציע  60=  0.6כפול  נקודות 100יקבל  2
 

 : יבוצע שקלול המחיר באופן הבאג' -בפרקים ב' ו .12.3.4

בנפרד בין כלל  שירות תתבצע השוואה של כל רכיבבשלב הראשון,  .12.3.4.1
 :שלהלן ה, לפי הנוסחהמציעים

 
 
 

יסוכמו כל ציוני המחיר המשוקללים לכל הרכיבים באותו בשלב השני,  .12.3.4.2
 נק'.  100 -ל 0פרק. הסכום יכול לנוע בין 

 
 ה:על פי הנוסחה הבא ציון המחיר המשוקלל הכולל יחושב .12.3.4.3

 

ציון המחיר משוקלל 
 כולל

 
= *   0.6 

 
סכום ציוני המחיר המשוקללים                   

 לכל הרכיבים

 – מסה"כ ניקוד ההצעה %40 – בנפרד איכותבכל אחד מהפרקים תבוצע בחינת  .12.3.5
. הניקוד ייקבע ע"פ התרשמות 1ההצעות ינוקדו ע"פ רכיבי איכות כמפורט במסמך 

  לפי הנוסחה הבאה:ושב ויח חברי ועדה מקצועית
 

 

הכספית )מקסימום להצעה הינו סה"כ הניקוד שנקבע בכל פרק יקוד ההצעה הכולל ננ .12.3.6
 ההצעה הטובה נקודות(. 40נקודות( + הניקוד שנקבע לרכיבי האיכות )מקסימום  60

הצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )איכות+מחיר( באותו ביותר היא ה
 פרק, בכפוף ליתר הוראות המכרז. 

 
 שונות .13

 
שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הניקוד המשוקלל שלהן  ותהיינהמובהר בזאת כי היה  .13.1

ו רשאי האשכול לערוך ביניהם התמחרות ו/א -היה שווה והטוב ביותר באותו פרק 

ציון המחיר 
המשוקלל 

 לרכיב
  100 *  * 0.6 

אחוז ההנחה הגבוה ביותר 
 1 -כשבר עשרוני 

אחוז ההנחה בהצעה 
 1 -הנבחנת כשבר עשרוני 

ציון המחיר 
המשוקלל 

 לרכיב
השירות רכיב משקל  =

  *100 *  

אחוז ההנחה הגבוה ביותר 
 1 -כשבר עשרוני

שיעור ההנחה בהצעה 
 1 –הנבחנת כשבר עשרוני 

 
 

 100*0.4* = ציון האיכות המשוקלל
 ציון האיכות של ההצעה הנבחנת

 האיכות הגבוה ביותרציון 
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לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הטובה ביותר שימצא התמחרויות נוספות בדרך כפי 
 מבין כל ההצעות.

למרות האמור לעיל מובהר, כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת  .13.2
ואחת מן ההצעות היא של עסק כאמור, באותו פרק  זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר

לה, בעת הגשתה, אישור  בחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורףבשליטת אישה, תי
 רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד  -"עסק בשליטת אישה" 

( 2)-( ו1יימו הוראות פסקאות )עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתק
 של ההגדרה אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 
 אלה: התקיים אף אחד מ

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא,  -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)
 מחזיקה בשליטה;ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של ה

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)
יקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, נושאת משרה בעסק אשר מחז –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ
הל עסקים ראשי, וכל למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנמנהל כללי, משנה  –"נושא משרה" 

 ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
ומות למסחר בבורסה ולא הוצאו חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רש –"עסק" 

 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
לבצע את כל העבודה או חלק הרשות בידי האשכול לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ו .13.3

 ך שתמצא לנכון.ממנה, גם בעצמו ו/או בכל דר
 אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .13.4
דיקת ההצעות המציעים יהיו האשכול ו/או כל מי מטעמו רשאים לערוך למציעים או לכל בב .13.5

לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו 
 עם האשכול ומי מטעמו בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. 

יהיה האשכול רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול  לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, .13.6
 את ההצעה.

 עוד רשאי האשכול, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע .13.7
רבות ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת האשכול ו/או מי מטעמו, להערכת ההצעות, ל

 מציע בתנאי סף במכרז זה.פנה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת ה
 בהצעת המציע  אין לכלול מס ערך מוסף, זולת במקום המיועד לכך.  .13.8
 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.9

או יפר אחת /במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו .13.10
או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי /או תנאי החוזים ו/מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו

ו זכאי במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעת התחייבויותיו בהתאם להצעה, יהא האשכול
כלשהו, ככל שימצא  'במכרז, או כל צד גהמוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר 

ובתה, כפיצויים מוסכמים רשאית לחלט את ערבות המכרז כולה לט לנכון. כן תהא האשכול
וסכום ערבות  מראש, על פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול 

כל תביעה  המוחלט של האשכול ולמשתתפי המכרז לא תהיההמכרז ייחשב לקניינו הגמור ו
מור או מי מטעמו בגין כך. אין בא/ו או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד האשכול /או דרישה ו/ו

 או על פי כל דין./על פי מכרז זה ו לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיו של האשכול
זוכה, בכפוף הוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה המובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם ל .13.1

לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים 
דות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים סו

ו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובת
יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים 

ות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך הוראובכפוף ל
ומכאן שהמציע מוותר  שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים,

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
שאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל המסמכים, הינם רכושו הבלעדי של האשכול, והמשתתף אינו ר .13.2

 שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.
 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .13.3
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 מסמכי המכרז .14

 
 '.נספח א -מסמך התנאים הכללים  )מסמך זה(  .14.1
 .1מסמך  –פירוט אמות המידה והמשקלות לבחינת הרכיב האיכותי בהצעה  .14.2
 . 1נספח א'-פרטי מציע ופירוט ניסיון  .14.3
 .2נספח א' -וסח הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד הרשות / חבר מליאה נ .14.4
 .3נספח א' -תצהיר בדבר זכויות קנייניות  .14.5
 .4א' נספח –עות תצהיר העדר הרש .14.6
 'נספח ב -הסכם  .14.7
 .1נספח ב'    -מפרט ביצוע השירותים / מפרט טכני  .14.8
 .2נספח ב' –שינוי תעריפים  .14.9

 .3נספח ב' –נוסח הסכם לחתימה מול רשות  .14.10
 . 'נספח ג -אישור קיום ביטוחים  .14.11
 .2'ד – 1'דנספחים  -נוסחי הערבויות )להצעה ולחוזה(  .14.12
 .1'ה נספח –ים תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורי .14.13
 .2נספח ה' -התחייבות לשימוש בתכנות מקוריות      .14.14
  .3נספח ה' -תצהיר העדר ניגוד עניינים  .14.15
 .4ספח ה'נ -תצהיר בדבר שמירה על סודיות   .14.16
 .ו'נספח  -  הצעת המחיר והצהרת המשתתף .14.17

 
 
 

 כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י המציע.
 המכרז. הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאימסמך זה 

 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 אליעזר יעקב
 מנכ"ל האשכול
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 מסמך 1
 אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות ברכיב האיכות

 
אמצעות שקלול של ההצעות ע"פ בבכל פרק בנפרד בחינת ההצעות תיעשה כאמור במסמכי המכרז, 

נת ההצעות ברכיב (. להלן יפורטו אמות המידה והמשקלות לבחי40%( ואיכות )60%) רכיבי מחיר
  האיכות.

 הניקוד יבוצע על ידי ועדה מקצועית מטעם האשכול.
 

 רלבנטי לכלל הפרקים –הערות לגבי בחינת ההצעות 

 :מובהר כדלהלן של לקוחות מהשירותיםשביעות רצון לגבי הפרמטר של  .1
 

עם להם סופקו שירותים מט לפחות, לקוחות  2 באמצעות בדיקה טלפונית מולפרמטר זה יבחן  .1.1
. הועדה המקצועית רשאית לפנות אל לקוחות אשר צוינו בהצעה או המציע הפרק הרלבנטי

לקוחות אחרים של המציע, לרבות האשכול/ רשויות החברות באשכול, ככל שניתן לנ"ל שירות 
 מטעם המציע, והכל בהתאם לשיקול דעתה.  

 -ל 1יע בניקוד של בין שו לנקד את שירותי המצהלקוחות אליהם תפנה הועדה המקצועית יתבק .1.2
הפרמטרים הבאים: איכות השירות, מקצועיות, זמני תגובה, שביעות  4 –נקודות, בהתאם ל  10

 רצון מהשירותים בכללותם.
ככל ולקוח אליו יפנה המזמין יסרב לנקד את המערכת המוצעת, לא יחושב לקוח זה במניין  .1.3

 ו.אחר, בהתאם לשיקול דעתהממליצים והמזמין יפנה ללקוח 
, ינוקדו פרמטרים 0ככל ולקוח אליו יפנה המזמין יבקש לנקד פרמטר אחד או יותר בניקוד של 

 נקודות.    1 -אלה ב
 . נקודות 80-רכיב שביעות הרצון יכול להגיע לשל המקסימאלי סך הניקוד הגולמי  .1.4
              הניקוד שניתן להצעה לחלק  -הניקוד של ההצעה בסעיף שביעות הרצון יבוצע באופן הבא  .1.5

 . X 100 80-ל
 הניקוד הסופי יוכפל במשקל הסעיף. .1.6
 
 

 : לגבי הפרמטר של התרשמות הועדה המקצועית ממנהל הפרויקט מובהר כדלהלן .2
 

הועדה המקצועית, במסגרתם תתרשם הפרמטר האמור יבחן באמצעות ראיונות אותם תערוך  .2.1
 ממנהל הפרויקט מטעם המציע.

המציעים  5איון בכל פרק רק את שיקול דעתו הבלעדי, לזמן לרמובהר כי האשכול רשאי, לפי  .2.2
 אשר קיבלו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר ביתר סעיפי האיכות. 

ונו וכישוריו של מנהל הניקוד, שיינתן על ידי הוועדה המקצועית, הנו עבור התרשמות מניסי .2.3
רך כל תקופת הפרויקט מטעם המציע שיהווה הגורם המקצועי המוסמך מטעם המציע לאו

 ההתקשרות. 
  - 10)  10עד  1)ארבעה( קריטריונים, כל אחד מהם יקבל ניקוד גולמי של  4הניקוד יינתן עפ"י  .2.4

הפעילות באשכול מידת ההתרשמות הגבוהה ביותר(: ניסיון קודם, השכלה וידע, הכרת תחום 
 וברשויות, התרשמות כללית.

 נקודות. 40עד  סך הניקוד של מנקד למנהל הפרויקט יכול להגיע .2.5
הציונים הגולמיים, כפי שיינתנו על ממוצע הניקוד הסופי של סעיף ראיון מנהל הפרויקט יהיה  .2.6

 . (100נק' מלאות יהיה שווה  40)דהיינו ממוצע של  100ידי הצוות המקצועי, מנורמל ל 
 .הניקוד הסופי יוכפל במשקל הסעיף .2.7
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איתור וסינון מקורות מימון ותקציבים שונים ל מוחשבתמערכת מאספקה ותחזוקה של : פרק א'
 (בשקלול הסופי 0%4נקודות ) 100 –לפרויקטים מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות נוספות 

 
 אחוז ניקוד מירבי אופן הניקוד אופן הבדיקה פרמטר מס

התאמה   .1
למפרט 

 הטכני

תיבדק מידת עמידת 
המערכת המוצעת על 
ידי המציע בדרישות 

 כמפורטמהמערכת, 
למפרט  6בסעיף 

  .1נספח ב' –הטכני 
למזמין שמורה הזכות 
לבקר באתרי 
הלקוחות של המציע 
על מנת לחקור את 
איכויות הרכיבים 
השונים במערכות. 
לחילופין המזמין 
רשאי לדרוש מהמציע 
הדגמה של מערכת או 
רכיב במערכת 

 המוצעת. 
 

שות מהמערכת מוצגות בצורת טבלה, ריהד .1
 אשר כל שורה בה מהווה דרישה. 

 Vלגבי כל אחת מהדרישות, על המציע לסמן 
האפשרויות הבאות, אשר תנוקדנה  3 -באחת מ

 באופן הבא:

 נק'.  3 –דרישה קיימת ועובדת  •
 נק'. 1 –קיים פתרון חלקי לדרישה  •

בעת הגשת  לא קיימתאם הדרישה  •
 ק'.נ 0 –ההצעה ותושלם

טבלת  דוגמא לחישוב ציון איכות על פי .2
סעיפי פרטי דרישה, אזי  15: אם יש הדרישות

שניתן לקבל בפרק הזה  הניקוד המקסימאלי
תקבל  נק' 20שצברה נקודות. הצעה  45הוא 

 45חלקי  20עבור סעיף זה ) 44.44ציון סופי של 
X 100 .)וכפל במשקל כל ת התוצאה שהתקבלה

 .15% –הסעיף 
 

15% 

שביעות רצון   .2
 לקוחות 

 
 אופן הבחינה יהיה כמפורט לעיל. כמפורט לעיל.

 

 

10% 

התרשמות   .3
הועדה 

המקצועית 
של האשכול 

מהמערכת 
 המוצעת 

הועדה המקצועית 
תערוך ראיונות 
למציעים, במסגרתם 
יציגו המציעים 

 הדגמה של המערכת. 
הועדה המקצועית 
שומרת על זכותה 
לערוך סיור אצל 
לקוחות אצלם 
מוטמעת מערכת 
המציע לצורך 
התרשמות מן 

 המערכת.
יש לצרף להצעה 
צילומי מסך של 

. המציעים המערכת
רשאים לצרף כל 
מסמך נוסף אשר 
יאפשר את בחינת 

 המערכת.

חברי הועדה המקצועית יתרשמו מהמערכת  .1
קריטריונים:  5המוצעת וינקדו אותה לפי 

התאמת המערכת לצרכי המזמין, ניסיון 
כת, ממשק המשתמש ונוחות בהפעלת המער

השימוש, יכולת ביצוע שינויים, התרשמות 
 כללית.

כל קריטריון ינוקד על ידי כל אחד מחברי  .2
נק'   10עד  1ועית בניקוד גולמי של הוועדה המקצ

 ההתאמה הגבוהה ביותר(. – 10)
סך הניקוד הגולמי של מנקד למערכת יכול  .3

 נק'. 50להגיע עד  
הציונים הגולמיים,  הניקוד הסופי יהיה ממוצע .4

שיינתנו על ידי הצוות המקצועי, מנורמל ל כפי 
נק' מלאות יהיה שווה  50)דהיינו ממוצע של  100
100 .) 
 (.40%צאה תוכפל במשקל הסעיף )התו

 
 

40% 
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 אחוז ניקוד מירבי אופן הניקוד אופן הבדיקה פרמטר מס

ניסיון   .4
החל המציע 
 2014משנת 

במתן 
שירותי 
אספקה 

ותחזוקה של 
מערכת 

ממוחשבת 
לאיתור 

וסינון 
מקורות 

ותקציבים 
ים שונ

לפרויקטים 
מקולות 
קוראים 

כרזים ו/או מ
ו/או 

תמיכות 
  נוספות

  

על סמך המלצות 
בכתב שיצורפו להצעת 
המציע ו/או על סמך 
טבלת הניסיון בנספח 

 .1א'
האשכול רשאי לערוך 
בדיקה למול 
הממליצים ו/או 

להם  לקוחות אחרים
המציע סיפק את 
השירות, לפי בחירת 
האשכול, אף אם אלו 

הצעת לא נזכרו ב
 המציע. 

הלקוחות הנדרשים  2 -עבור כל לקוח, מעבר ל .1
 נק'. 1.5, יקבל המציע 3.6.1בתנאי סף 

הלקוחות הנדרשים  2 -, מעבר לעבור כל לקוח .2
בל יק –שהינו רשות מקומית  , 3.6.1בתנאי סף 

 . נק' 3המציע 
 

אלא ניקוד כפל תקבל לא יובהר כי רשות מקומית 
 .נק' 3קרי  – לעיל 2 לסעיףבהתאם ניקוד רק 

 נק'. 15 –הניקוד המקסימלי לסעיף זה 

15% 

התרשמות   .5
ועדה 

מקצועית 
של האשכול 

ממנהל 
 הפרויקט

 
 אופן הבחינה יהיה כמפורט לעיל. כמפורט לעיל.

 

20% 

 
 

נקודות  100 - ך הגשת הבקשות לקולות קוראים, מכרזים ותמיכות במלואויווי תהליסיוע ול -פרק ב' 
 בשקלול הסופי( 40%)

 
 אחוז ניקוד מירבי אופן הניקוד אופן הבדיקה פרמטר מס'

שביעות   .1
רצון של 

 לקוחות 
 

 אופן הבחינה יהיה כמפורט לעיל.   כמפורט לעיל.

 

15% 
 
 
 
 

ניסיון   .2
המציע החל 

 2014משנת 
ליווי וע ובסי

תהליך 
הגשת 

בקשות 
לקולות 
קוראים 

ו/או 

על סמך המלצות 
שיצורפו להצעת 
המציע ו/או על סמך 
טבלת הניסיון 

 בנספח א'.
האשכול רשאי 
לערוך בדיקה למול 
הממליצים ו/או 
רשויות אחרות להן 
המציע סיפק שירות, 
לפי בחירת האשכול, 

הלקוחות הנדרשים  2 -עבור כל לקוח, מעבר ל .1
 נק'. 2, יקבל המציע 3.8בתנאי סף 

הלקוחות הנדרשים  2 -עבור כל לקוח, מעבר ל .2
יקבל  –, שהינו רשות מקומית 3.8בתנאי סף 

 נק'.  4המציע 

  יובהר כי רשות מקומית לא תקבל כפל ניקוד אלא
 נק'. 4קרי  –לעיל  2רק ניקוד בהתאם לסעיף 

 
 נק'. 20 –הניקוד המקסימלי לסעיף זה 

20% 
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 אחוז ניקוד מירבי אופן הניקוד אופן הבדיקה פרמטר מס'
מכרזים 

ו/או 
תמיכות 
נוספות 
 במלואו

נזכרו  אף אם אלו לא
 בהצעת המציע. 

ניסיון   .3
החל המציע 
 2014משנת 

בסיוע וליווי 
תהליך 
הגשת 

בקשות 
לקולות 
קוראים 

ו/או 
מכרזים 

ו/או 
תמיכות 
נוספות 
 במלואו

עבור גופים 
מהמגזר 
הבדואי 

ו/או 
מהפריפריה 

 בנגב. 

על סמך המלצות 
שיצורפו להצעת 
המציע ו/או על סמך 
טבלת הניסיון 

 בנספח א'.
האשכול רשאי 

למול לערוך בדיקה 
הממליצים ו/או 
לקוחות אחרים להם 
המציע סיפק שירות, 
לפי בחירת האשכול, 
אף אם אלו לא נזכרו 

 בהצעת המציע.

ודשים( בה סיפק המציע ח 12ניסיון )עבור כל שנת 
את השירותים עבור לקוח מהמגזר הבדואי ו/או  

 נק'. 3מהפריפריה בנגב, יקבל המציע 
 

השירותים עבור יובהר כי ככל שבאותה שנה ניתנו 
יותר מלקוח אחד כאמור, יקבל המציע ניקוד 

 עבור כל לקוח בנפרד.
 

 נק'. 15 -הניקוד המקסימלי בסעיף זה  

15% 

ניסיון נותני   .4
השירותים 

מטעם 
החל  המציע
 2014משנת 

בסיוע וליווי 
תהליך 
הגשת 

בקשות 
לקולות 
קוראים 

ו/או 
מכרזים 

ו/או 
תמיכות 
נוספות 
 במלואו

על סמך טבלת 
 הניסיון בנספח א'.

האשכול רשאי 
לערוך בדיקה למול 
הממליצים ו/או 
לקוחות אחרים להם 
נותני השירותים 
סיפקו שירות, לפי 

האשכול, אף  בחירת
אם אלו לא נזכרו 

 בהצעת המציע.

חודשים( של נותן  12כל שנת ניסיון )עבור  .1
שירותים, מעבר לשנת הניסיון הנדרשת בתנאי 

 נק'. 2.5, יקבל המציע 3.9סף 
נותני השירותים, יקבל  2 -עבור כל אחד מ .2

ד מקסימאלי נק'. ניקו 10המציע מקסימום 
 נק'. 20 –לכל הסעיף 

 

20% 

התרשמות   .5
ועדה 

מקצועית 
של האשכול 

ממנהל 
 הפרויקט

 כמפורט לעיל
 הבחינה יהיה כמפורט לעיל.אופן  

 

30% 
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הגשת  -ועם מהלך ביצוע ומימוש ייעוד הכספים  לאחר קבלת אישור תקציבי מהגוף התומך –' גפרק 

 בשקלול הסופי( 40%נקודות ) 100 - תקציבי פרויקטיםת בלוקדוחות ביצוע לגוף התומך לצורך מיצוי 
 

 אחוז ניקוד מירבי אופן הניקוד אופן הבדיקה פרמטר מס'

שביעות   .1
רצון של 

לקוחות 
מהשירותים 

המוצעים 
 ע"י מהמציע

 

 
 אופן הבחינה יהיה כמפורט לעיל. כמפורט לעיל

 

15% 
 
 
 
 

ניסיון   .2
החל המציע 
 2014משנת 

בהגשת 
דוחות 
 ביצוע

לגופים 
 תומכים
לצורך 
מיצוי 

תקציבי 
פרויקטים 

שאושרו 
במסגרת 

קולות 
קוראים 

ו/או 
מכרזים 

ו/או 
תמיכות 

 נוספות

על סמך המלצות 
שיצורפו להצעת 
המציע ו/או על סמך 
טבלת הניסיון 

 בנספח א'.
האשכול רשאי 
לערוך בדיקה למול 
הממליצים ו/או 
רשויות אחרות להן 
המציע סיפק שירות, 

ת האשכול, לפי בחיר
אף אם אלו לא נזכרו 

 בהצעת המציע. 

 

ם הלקוחות הנדרשי 2 -עבור כל לקוח, מעבר ל .1
 נק'. 2יקבל המציע  3.10בתנאי סף 

הלקוחות הנדרשים  2 -עבור כל לקוח, מעבר ל .2
יקבל  –שהינו רשות מקומית  3.10 בתנאי סף

 נק'.  4המציע 

יובהר כי רשות מקומית לא תקבל כפל ניקוד אלא 
 נק'. 4קרי  –לעיל  2רק ניקוד בהתאם לסעיף 

 
 נק'. 20 –הניקוד המקסימלי לסעיף זה 

20% 

ניסיון   .3
החל המציע 
 2014משנת 

בהגשת 
דוחות 
ביצוע 

לגופים 
 תומכים
לצורך 
מיצוי 

תקציבי 
פרויקטים 

שאושרו 
סגרת במ

קולות 
קוראים 

ו/או 

על סמך המלצות 
שיצורפו להצעת 
המציע ו/או על סמך 
טבלת הניסיון 

 בנספח א'.
האשכול רשאי 
לערוך בדיקה למול 
הממליצים ו/או 
לקוחות אחרים להם 

רות, המציע סיפק שי
כול, בחירת האשלפי 

אף אם אלו לא נזכרו 
 בהצעת המציע.

חודשים( בה סיפק המציע  12עבור כל שנת ניסיון )
את השירותים עבור לקוח מהמגזר הבדואי ו/או  

 נק'. 3מהפריפריה בנגב, יקבל המציע 
 

יובהר כי ככל שבאותה שנה ניתנו השירותים עבור 
קוד יותר מלקוח אחד כאמור, יקבל המציע ני

 נפרד.כל לקוח בעבור 
 

 נק'. 15 -הניקוד המקסימלי בסעיף זה  

15% 
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 אחוז ניקוד מירבי אופן הניקוד אופן הבדיקה פרמטר מס'

מכרזים 
ו/או 

תמיכות 
 נוספות

עבור גופים 
מהמגזר 
הבדואי 

ו/או 
מהפריפריה 

 בנגב. 

ניסיון נותני   .4
השירותים 

מטעם 
החל  המציע
 2014משנת 

בהגשת 
דוחות 
ביצוע 

לגופים 
 תומכים
לצורך 
מיצוי 

תקציבי 
פרויקטים 

שאושרו 
במסגרת 

קולות 
קוראים 

ו/או 
מכרזים 

ו/או 
תמיכות 

 נוספות

על סמך טבלת 
 הניסיון בנספח א'.

רשאי  כולהאש
לערוך בדיקה למול 
הממליצים ו/או 
לקוחות אחרים להם 
נותני השירותים 
סיפקו שירות, לפי 
בחירת האשכול, אף 
אם אלו לא נזכרו 

 בהצעת המציע.

חודשים( של נותן  12עבור כל שנת ניסיון ) .1
שירותים, מעבר לשנת הניסיון הנדרשת בתנאי 

 נק'. 2.5יקבל המציע , 3.11סף 
נותני השירותים, יקבל  2 -עבור כל אחד מ .2

נק'. ניקוד מקסימאלי  10יע מקסימום המצ
 נק'. 20 –לכל הסעיף 

 

20% 

התרשמות   .5
ועדה 

מקצועית 
של האשכול 

ממנהל 
 הפרויקט

 כמפורט לעיל

 

 אופן הבחינה יהיה כמפורט לעיל.

 

30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 77מתוך  21עמוד 

לניהול ההתחייבויות והדיווחים לגוף התומך לצורך מיצוי תקציבי  תחשבממומערכת  -פרק ד' 
 בשקלול הסופי( 40%נקודות ) 100 - פרויקטים

 
אחוז  אופן הניקוד אופן הבדיקה פרמטר מס'

ניקוד 
 מירבי

התאמה למפרט   .2
 הטכני

תיבדק מידת עמידת 
המערכת המוצעת על 
ידי המציע בדרישות 
מהמערכת, כמפורט 

למפרט  10בסעיף 
 . 1נספח ב' –הטכני 

למזמין שמורה 
הזכות לבקר באתרי 
הלקוחות של המציע 
על מנת לחקור את 
איכויות הרכיבים 
השונים במערכות. 
לחילופין המזמין 
רשאי לדרוש 
מהמציע הדגמה של 
מערכת או רכיב 

 במערכת המוצעת. 
 

ל שורה ות בצורת טבלה, אשר כהדרישות מהמערכת מוצג .1
 בה מהווה דרישה. 

 3 -באחת מ Vלגבי כל אחת מהדרישות, על המציע לסמן 
 האפשרויות הבאות, אשר תנוקדנה באופן הבא:

 

 נק'.  3 –דרישה קיימת ועובדת  •
 נק'. 1 –קיים פתרון חלקי לדרישה  •

בעת הגשת ההצעה  לא קיימתאם הדרישה  •
 נק'. 0 –ותושלם

פי טבלת הדרישות: אם יש  ציון איכות עלדוגמא לחישוב  .2
י פרטי דרישה, אזי הניקוד המקסימאלי שניתן סעיפ 15

נק'  20נקודות. הצעה שצברה  45לקבל בפרק הזה הוא 
 X 45חלקי  20עבור סעיף זה ) 44.44תקבל ציון סופי של 

 –(. התוצאה שהתקבלה תוכפל במשקל כל הסעיף 100
15%. 

 

15% 

שביעות רצון של   .3
וחות לק

 מהשירותים 

 אופן הבחינה יהיה כמפורט לעיל.    כמפורט לעיל.
 
  

10% 

התרשמות   .4
הועדה 

המקצועית של 
האשכול 

מהמערכת 
 המוצעת 

הועדה המקצועית 
תערוך ראיונות 
למציעים, במסגרתם 
יציגו המציעים 
 הדגמה של המערכת. 
הועדה המקצועית 
שומרת על זכותה 
לערוך סיור אצל 
לקוחות אצלם 

וטמעת מערכת מ
המציע לצורך 
התרשמות מן 

 המערכת.
יש לצרף להצעה 
צילומי מסך של 

. המציעים המערכת
רשאים לצרף כל 
מסמך נוסף אשר 

את בחינת  יאפשר
 המערכת.

חברי הועדה המקצועית יתרשמו מהמערכת המוצעת  .1
קריטריונים: התאמת המערכת  5וינקדו אותה לפי 

ת, ממשק לצרכי המזמין, ניסיון בהפעלת המערכ
המשתמש ונוחות השימוש, יכולת ביצוע שינויים, 

 התרשמות כללית.
כל קריטריון ינוקד על ידי כל אחד מחברי הוועדה  .2

 – 10נק'  ) 10עד  1המקצועית בניקוד גולמי של 
 ההתאמה הגבוהה ביותר(.

סך הניקוד הגולמי של מנקד למערכת יכול להגיע עד   .3
 נק'. 50

הציונים הגולמיים, כפי הניקוד הסופי יהיה ממוצע  .4
)דהיינו  100ינתנו על ידי הצוות המקצועי, מנורמל ל שי

 (. 100נק' מלאות יהיה שווה  50ממוצע של 
 (.40%התוצאה תוכפל במשקל הסעיף ) .5

 

40% 

ניסיון החל משנת   .5
במתן  2014

אספקה שירותי 
ותחזוקה של 

על סמך המלצות 
שיצורפו להצעת 
המציע ו/או על סמך 
טבלת הניסיון 

 .1בנספח א'

הלקוחות הנדרשים בתנאי סף  2 -עבור כל לקוח, מעבר ל .1
 נק'. 1.5, יקבל המציע 3.12.1

הלקוחות הנדרשים בתנאי סף  2 -עבור כל לקוח, מעבר ל .2
 נק'.  3יקבל המציע  – שות מקומיתר, שהינו 3.12.1

 

15% 
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אחוז  אופן הניקוד אופן הבדיקה פרמטר מס'
ניקוד 
 מירבי

מערכת 
 מוחשבתמ

לניהול 
ההתחייבויות 

והדיווחים 
ם לגופים תומכי

לצורך מיצוי 
תקציבי 

פרויקטים 
ת שאושרו במסגר

קולות קוראים 
ו/או מכרזים 
ו/או תמיכות 

  .נוספות

האשכול רשאי לערוך 
בדיקה למול 
הממליצים ו/או 

ם להם לקוחות אחרי
המציע סיפק את 
השירות, לפי בחירת 

ול, אף אם אלו האשכ
לא נזכרו בהצעת 

 המציע.

יובהר כי רשות מקומית לא תקבל כפל ניקוד אלא רק ניקוד 
 נק'. 3קרי  –לעיל  2בהתאם לסעיף 

 נק'. 15 –הניקוד המקסימלי לסעיף זה 

התרשמות ועדה   .6
מקצועית של 
האשכול ממנהל 

 הפרויקט

 יל.אופן הבחינה יהיה כמפורט לע  כמפורט לעיל.  
 

  

20% 
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 נספח א'1
 
 

 פרטי המציע ופירוט ניסיון

  שם המציע

  מס' הזיהוי

  מען המציע )כולל מיקוד(

 שם איש הקשר אצל המציע

 לעניין הליכי המכרז 

 

  תפקיד איש הקשר

  טלפונים

  פקסימיליה

  דואר אלקטרוני

 
שם מנהל הפרויקט מטעם 

 המציע 

 

תפקיד מנהל הפרויקט אצל 

 המציע

 

  טלפונים

  פקסימיליה

  דואר אלקטרוני

 של מנהל הפרויקט.והמלצות יש לצרף קו"ח 
 
 

ת רכיב נכן לצורך בחיו עמידת המשתתף בתנאי הסף על המציע למלא את הטבלאות להלן לצורך

 .האיכות
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איתור וסינון מקורות מימון ותקציבים שונים ל ממוחשבתמערכת אספקה ותחזוקה של   –פרק א'

 פותפרויקטים מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות נוסל
 

שם  #
 הלקוח 

תיאור 
השירותים 

 שניתנו

תקופת אספקת 
 –השירותים 

מחודש ושנה עד 
 חודש ושנה 

איש קשר 
 מטעם הלקוח

תפקיד 
 איש קשר

טלפון 
נייד 

ודוא"ל 
של איש 

 הקשר

המערכת 
פועלת 

נכון 
למועד 

האחרון 
להגשת 
 הצעות? 

 כן/לא
1   

 __/__- __/__ 

    

2   

 __/__- __/__ 

    

3   

 __/__- __/__ 

    

4   

 __/__- __/__ 

    

5   

 __/__- __/__ 

    

 

 ניתן להוסיף שורות נוספות באותו פורמט במידת הצורך.
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 סיוע וליווי תהליך הגשת הבקשות לקולות קוראים, מכרזים ותמיכות במלואו -פרק ב' 
 

 ניסיון המציע 
 

תיאור  וח שם הלק #
השירותים 

 שניתנו

תקופת אספקת 
מחודש  –השירותים 

 ושנה עד חודש ושנה 

איש קשר 
 מטעם הלקוח

תפקיד איש 
 קשר

טלפון נייד ודוא"ל 
 של איש הקשר

1   

 __/__- __/__ 

   

2   

 __/__- __/__ 

   

3   

 __/__- __/__ 

   

4   

 __/__- __/__ 

   

5   

 __/__- __/__ 

   

 
 רות נוספות באותו פורמט במידת הצורך.וסיף שוניתן לה
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 נותני השירותים מטעם המציעניסיון 
 

שם נותן  #
 השירותים

סוג נותן 
 -השירותים

שכיר/קבלן 
 משנה

הלקוח לו שם 
סופקו 

השירותים 
ע"י נותן 

 השירותים

תיאור 
השירותים 

שניתנו ע"י 
נותן 

 השירותים

תקופת אספקת 
 –השירותים 

מחודש ושנה 
 דש ושנה עד חו

איש קשר 
 מטעם הלקוח

תפקיד 
 איש קשר

טלפון נייד 
ודוא"ל של 

 איש הקשר

1     

 __/__- __/__ 

   

2     

 __/__- __/__ 

   

 
 להוסיף שורות נוספות באותו פורמט במידת הצורך.ניתן 

ע על המציע לצרף קו"ח של נותני השירותים, וככל שהמדובר בנותני שירותים חיצוניים יצרף המצי
 את הסכם ההתקשרות או התחייבות להתקשר בהסכם עם הנ"ל ככל שהמציע יזכה.

 השירותים.על המציע לפרט את שיטת העבודה ואופן ביצוע 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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הגשת  –ועם מהלך ביצוע ומימוש ייעוד הכספים  התומך לאחר קבלת אישור תקציבי מהגוף –' גפרק 

 תקציבי פרויקטיםוקבלת ות ביצוע לגוף התומך לצורך מיצוי דוח
 

 ניסיון המציע 
תיאור השירותים  שם הלקוח  #

 שניתנו
תקופת אספקת 

 –השירותים 
מחודש ושנה עד 

 חודש ושנה 

איש קשר 
 מטעם הלקוח

תפקיד איש 
 קשר

טלפון נייד ודוא"ל 
 איש הקשר של

1   

 __/__- __/__ 

   

2   

 __/__- __/__ 

   

3   

 __/__- __/__ 

   

4   

 __/__- __/__ 

   

5   

 __/__- __/__ 

   

 ניתן להוסיף שורות נוספות באותו פורמט במידת הצורך.
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 ניסיון נותני השירותים מטעם המציע

 
 

 ניתן להוסיף שורות נוספות באותו פורמט במידת הצורך.
על המציע לצרף קו"ח של נותני השירותים, וככל שהמדובר בנותני שירותים חיצוניים יצרף המציע 

 את הסכם ההתקשרות או התחייבות להתקשר בהסכם עם הנ"ל ככל שהמציע יזכה.
 ותים.העבודה ואופן ביצוע השירעל המציע לפרט את שיטת 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 
 
 

שם נותן  #
 השירותים

סוג נותן 
-םהשירותי

שכיר/קבלן 
  משנה

שם הלקוח 
לו סופקו 

השירותים 
ע"י נותן 

 השירותים

תיאור 
השירותים 

שניתנו ע"י 
נותן 

 השירותים

תקופת אספקת 
 –השירותים 

מחודש ושנה עד 
 חודש ושנה 

איש קשר 
מטעם 
 הלקוח

תפקיד איש 
 קשר

טלפון נייד 
ודוא"ל של 

 איש הקשר

1     

 __/__- __/__ 

   

2     

 __/__- /____ 
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לניהול ההתחייבויות והדיווחים לגוף התומך לצורך  מוחשבתמערכת מאספקה ותחזוקה של  – פרק ד'
 מיצוי תקציבי פרויקטים

 
תיאור השירותים  שם הלקוח  #

 שניתנו
קת תקופת אספ

 –ים השירות
מחודש ושנה 
 עד חודש ושנה 

איש קשר 
מטעם 
 הלקוח

תפקיד 
 איש קשר

טלפון נייד 
ודוא"ל 

של איש 
 הקשר

המערכת 
פועלת נכון 

למועד 
האחרון 
להגשת 
 הצעות? 

 כן/לא

1   

 __/__- __/__ 

    

2   

 __/__- __/__ 

    

3   

 __/__- __/__ 

    

4   

 __/__- __/__ 

    

5   

 __/__- __/__ 

    

 ניתן להוסיף שורות נוספות באותו פורמט במידת הצורך.
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  2נספח א'
 תאריך: _________      

 לכבוד
 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי 

 
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר אשכולהנדון: 

 
 וראות הסעיפים הבאים:הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את ה 1
 

 כדלקמן:א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע  122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק 
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 

בן זוג, הורה,  -יין זה, "קרוב" בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענ
 בן או בת, אח או אחות."

דעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  )א( של ההו12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,  
ד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו חבר מועצה או קרובו או תאגי -"חבר מועצה" 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
בשום חוזה שנעשה עם המועצה  זוגו או שותפו או סוכנו,-עצמו או על ידי בן

 ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

)מחק את בין חברי מועצת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול יש / אין  2.1
 לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. המיותר(

וכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק , קרובו, סחבר אשכול )מחק את המיותר(יש / אין  2.2
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או 

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
זוג, שותף או סוכן העובד באשכול או במוסדות  –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3

 האשכול.
היה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור ל האשכול תהמכרזים ש ידוע לי כי ועדת 3

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4
לפקודת  (3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  2/3הן מועצת האשכול ברוב יריות, לפיהע
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122לפי סעיף 

 
 
 

 שם המשתתף: ___________________ חתימת המשתתף: __________________   
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  3'נספח א

 

 ן תצהיר בדבר זכויות הקניי

 

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 המבקש הנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד _____________________ .1

 במסגרת מכרז פומבי מס' ,איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי )להלן: "האשכול"(להתקשר עם 
 )להלן: "המציע"(. - 03/2019

 במשבצת המתאימה( Xאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. )סמן  .2
ויות האחרות המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכ     □

ניעה משפטית כל שהיא "זכויות הקניין"(, ולא קיימת מ –הגלומות בהצעתו )להלן ביחד 
 להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם האשכול כמפורט במכרז.

ידי זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן ב   □
פק _____________________)להלן: "היצרן"( והמציע מורשה לפעול מטעמו, לס

 .מצ"ב אישור היצרן למציעולהתקין את המוצר בקרב לקוחות מישראל. 
המציע מתחייב לשפות ולפצות את האשכול בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה  .3

רז דנא. בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או המכ
 הכלולים בהצעתו.

 
 ן תצהירי דלעיל אמת.חתימתי ותוכ זה שמי, להלן

 
     

 חתימה וחותמת הספק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 
 אישור עו"ד:

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

כי עליו/ה להצהיר את האמת  מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה

תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
 

    

 חתימה וחותמת עו"ד   מ.ר                    תאריך             
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 4נספח א'
 

 תצהיר העדר רישום פלילי
 

__________________, ת.ז. ___________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי מ _____אני הח"

  -לומר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן

אני משמש כ_____________________ אצל _______________________  .1

 בעבורו.בשמו ו צהיר זה( ומוסמך ליתן תהספק")להלן: "

הנני מצהיר כי הספק ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו  .2

לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, מין 

 או בעבירות מרמה.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 __________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אישור

הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , ה"ה . . . . . . . 

וכי יהיה צפוי לעונשים  . . . . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת

 דלעיל וחתם עליו בפני.אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו  הקבועים בחוק

_______________________ 

 , עו"ד                                          
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 נספח ב'

 03/2019ספר מכרז/חוזה מ
 

 שנערך ונחתם ב_____________

 לחודש _____________ שנת __________ביום _________ 

 

 -י  ן   ב     -
 

 כתובת: __________איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי 
 ("האשכול"ו/או  "המזמין")להלן: 

 
 -לבין-

_______________  __________________ 

 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________

 _מרח' _____________ מרחוב _____________

 ם לחתוםעל ידי מנהליה המוסמכי   מ________________

 ולהתחייב בשמה כדין   (הספק -)להלן 

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (הספק -)להלן 
 

__ ___בפרק/פרקים _ (המכרז -)להלן 03/2019מספר והספק הוא הזוכה במכרז פומבי  הואיל:
 מסמכי המכרז; , כמפורט בהסכם זה וביתרשירותים של ___________________למתן 

והספק מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים, הידע והמומחיות והיכולת  והואיל:
הארגונית הדרושים לביצוע שירותים מסוג וטיב השירותים נשוא ההסכם ולו הציוד, 

 ותים נשוא ההסכם;החומרים וכח האדם הדרושים למתן השיר
לתנאים אשר ת השירותים כהגדרתם להלן בהתאם וברצון האשכול להזמין מהספק א :והואיל

במסמכי המכרז ובחוזה זה, והספק מעוניין לספק לאשכול את השירותים, הכל כאמור 
 וכמפורט בתנאי מסמכי המכרז וחוזה זה.

רשויות האשכול ו / או ן חיצוני מטעם וידוע לספק כי ביצוע השירותים מותנה בקבלת מימו :והואיל
 משרד הפנים.

 
 צהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:ך, הואי לכ

 
 המבוא והנספחים להסכם .1

 
 המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1
 כותרות הסעיפים בהסכם אינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחות והתמצאות בלבד. .1.2
יו, תגברנה משמעות בין הוראה בהסכם להוראה בנספח-התאמה, או דו-סתירה, איבמקרה של  .1.3

  ן הצדדים.הוראות ההסכם, אלא אם הוסכם במפורש ובכתב אחרת בי
 

 הגדרות .2
 לצורכי קריאת הסכם זה ייעשה שימוש בהגדרות הבאות: 

 
קוראים עבור איגוד ערים לקבלת שירותים בתחום ניהול קולות  - 03/2019  פרמכרז מס - "המכרז"

 ברות באשכולאשכול רשויות נגב מזרחי והרשויות המקומיות הח
 הסכם זה על כל נספחיו ונספחי המכרז, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו; - "הסכם"
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, ובין אלה, כמפורט במכרז ובנספח ב' ו / או לרשויות האשכול שרותי הספק לאשכול - "השירותים"
 המכרז;לחוברת 

 מך מטעמו;הספק שפרטיו במבוא, לרבות מנהליו/עובדיו/שלוחיו וכן כל גורם מוס - "הספק"
 ._______"_________לניהול קולות קוראים, המכונה בשם "___מערכת  - "המערכת"
ו/או גורם אחר שימונה ע"י האשכול. הספק יהיה  __________________– " המפקח ו/או המנהל"

   מחויב למסור כל מידע ו/או נתון נדרש למפקח. למען הסר ספק, למפקח אין סמכות בנושאי תשלומים.
 

 מטרת ההתקשרות ותקופתה .3
 

 הוראות החלות על השירותים בכל הפרקים –כללי 

 -להלןפרקים, כמפורט  4-השירותים נשוא הסכם זה מחולקים ל .3.1
אספקה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לאיתור וסינון מקורות מימון  – פרק א' .א

ופים ותקציבים שונים לפרויקטים מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות נוספות מטעם "ג
משרדי ממשלה ו/או גופים פילנתרופיים ו/או  גופים ציבוריים ומעין ציבורים  -תומכים" 

מגזר עסקי )להלן: "גופים תומכים"(, ואשר מתאימים  קק"ל, פיס, ביטוח לאומי ו/או –
 לצרכי ולמאפייני הרשות הספציפית / האשכול.

ו הרשויות החברות בו המערכת תסופק ע"י המציע הזוכה למזמין השירות )אשכול ו/א
כנספח , ותעמוד בדרישות המפרט הטכני המצ"ב ו/או הרשויות אשר תהיינה חברות בו(

 למסמכי המכרז.  1ב'
 

מתן שירותים של סיוע וליווי תהליך הגשת הבקשות לקולות קוראים, מכרזים  – פרק ב' .ב
. ותמיכות במלואו, עד לקבלת אישור התמיכה או הרשאה תקציבית מהגוף התומך

השירותים השוטפים בפרק זה מתחלקים לשתי חלופות, בהתאם לבחירה בלעדית של 
חודשי או שירות שישולם באופן  ריטיינרשירות שישולם בהסדר של  –האשכול/הרשות 

. לצד זאת, יהיו האשכול ו/או הרשות רשאים להזמין גם או רק פרויקטגלובלי  ל/שעתי
כמפורט במסמכי המכרז, ובהתאם לשיקול שירות נקודתי לפי סוג הקול קורא, הכל 

הנבחרות בכל עת  דעתם הבלעדי. יובהר כי האשכול/הרשות זכאים לשנות את החלופות
במהלך תקופת ההסכם לרבות תקופת ההארכה של ההסכם וכן להפעיל יותר מחלופה 

 אחת במקביל.
 

ייעוד הכספים לאחר קבלת אישור תקציבי מהגוף התומך ועם מהלך ביצוע ומימוש  – ג' + .ג
השירותים  פרויקטים.הת תקציבי הגשת דו"חות ביצוע לגוף התומך לצורך מיצוי וקבל –

שירות  -הרשות או /ו י חלופות, בהתאם לבחירת האשכולבפרק זה מתחלקים לשת
יובהר כי  ./ גלובלי לפרויקט או שירות שישולם באופן שעתי ריטיינרשישולם בהסדר של 

לך תקופת ההסכם נות את החלופה הנבחרת בכל עת במההאשכול/הרשות זכאים לש
 .לרבות תקופת ההארכה של ההסכם

 
לניהול ההתחייבויות והדיווחים לגוף  מוחשבתמערכת מאספקה ותחזוקה של  –פרק ד' .ד

 התומך לצורך מיצוי תקציבי פרויקטים.

 הוראות ההסכם יחולו על הספק ביחס לפרק בו הצעתו הוכרזה כזוכה במכרז. .3.2
פי -הסכם ועלמפרט הטכני ובבהתאם למפורט ב לספק לאשכול את השירותיםתחייב הספק מ .3.3

 את הדרישות והמפרטים הנדרשים במכרז. מסמכי ותנאי  המכרז, כשהם תואמים 
__ ועד ליום ________יובהר, כי ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של שנה אחת, מיום _ .3.4

תקופת הינה  ודשים הראשונים להתקשרותהח 6מובהר כי התקופה של _, _____________
 , במהלכה רשאי האשכול להודיע על ביטול ההתקשרות, בכל עת.ניסיון

 חודשים כל אחת 12תקופות נוספות בנות  4-לאשכול קיימת האופציה להאריך את ההתקשרות ב  .3.5
ב את יום מראש לספק, ובמידה ועשה כן, הדבר יחיי 60, זאת בכפוף למתן הודעה בת מהןאו חלק 

 בשינויים המתחייבים.  -הספק, ותחולנה עליו כלל הוראות ההסכם 
יהיה רשאי לספק שירותים מהסוג נשוא המכרז עבור  מובהר כי בתקופת ההתקשרות הספק לא .3.6

 רשות מרשויות האשכול, אלא במסגרת המכרז וההסכם.  
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השירותים  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האשכול רשאי להקטין ו/או להגדיל את היקף .3.7
 הכל בהתאם לצרכיו ובשים לב להיבטי תקציב.  –שיבוצעו בפועל 

נוכח העובדה כי פירוט השירותים שיסופקו במסגרתו,  –גרת מודגש בזאת כי עסקינן בהסכם מס .3.8
כמותם או היקפם, אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא ייקבע בידי המזמין בהתאם לרצונן של 

 לשירות.הרשויות ולקצב הצטרפותן 

בהקשר זה מובהר כי הרשויות החברות באשכול ו/או כל רשות שתצטרף כחברה לאשכול במהלך 
תקופת ההתקשרות, תהיינה רשאיות לקבל מהספק שירות בגין רכיב אחד או יותר מהרכיבים 
הנכללים בפרק אחד או יותר במכרז, בהתאם להצעת המחיר של הספק )נספח ו'(, אולם מובהר בזאת 

מתחייב כלפי הספק על היקף כלשהו של שירותים, וכי מתן השירותים תלוי בהיקף  אינו כולהאשכי 
 הרשויות שתצטרפנה לשירות, ובחתימתן על הסכם לקבלת שירותים מול האשכול. 

או כלל  -למען הסר ספק מובהר ומודגש כי הצטרפות רשויות להסדר יכולה להיות גם באופן הדרגתי 
אשכול להחליט לאיזה מבין הרשויות יינתן השירות, אם בכלל, ת בידי הלא. כן מובהר כי הרשו

 ולזוכה/ים לא תהיה כל טענה כנגד האשכול בעניין זה.

   
חתימה על הסכם זה מהווה הסכמה מפורשת לכך שהספק מקבל על עצמו לבצע את  

במהלך השירותים בכל היקף, ובכלל זה בכל רשות אשר תחליט להצטרף להסדר, וזאת בכל עת 
 ופת ההתקשרות.  תק

מבלי לגרוע מן האמור, במקרה בו רשות תבחר להצטרף להסדר ולקבל את השירותים מהספק, 
 למסמכי המכרז. 3יחתם הסכם בין הרשות ובין הספק, בנוסח המצ"ב כנספח ב'

 
 מימון חיצוני –תנאי למתן השירותים  .3.9

 
מגורמים מממנים שונים מתן השירותים נשוא הסכם זה מותנה בקבלת מימון חיצוני  .3.9.1

 "(. המימון החיצוני"–הם משרד הפנים. )להלן יובינ
לאור האמור, בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור ו/או חלקו לא יינתנו השירותים  .3.9.2

 אויהיה רשאי האשכול לבטל את ההסכם  -בפועל ובכל מקרה בו יתקבל מימון חלקי 
 להקטין את היקף השירותים הנדרשים.  

תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד האשכול ככל שלא יתקבל  לקבלן לא .3.9.3
 המימון החיצוני ו/או חלקו מכל סיבה שהיא. 

 
  )ככל ויסופקו על ידי הספק( 'דופרק  הוראות החלות ביחס לשירותים נשוא פרק א'

יסופקו לאשכול בו, , ולא מהרשויות החברות בלבד שיוזמנו מהאשכולד'  -השירותים נשוא פרקים א' ו .3.10
ללא תשלום, לאורך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת הארכה של ההסכם, ככל ויוארך, למעט עלות 

 שעות שו"ש מיוחדות בהתאם להגדרתן במסמכי המכרז.

הכול  -מאת הספק שרותי הדרכה, תמיכה ותחזוקה של המערכת  ויקבלו/או הרשויות האשכול  .3.11
  בכפוף לתנאי והוראות המכרז. 

לא יוגבל  ,השירות המזמינה אתהמשתמשים המורשים במערכת באשכול ו/או ברשות  קףהי
 בשום שלב במהלך תקופת ההתקשרות.

או ברשויות /למען הסר ספק מובהר, כי זכות השימוש תינתן לכל משתמשי המערכת באשכול ו
 השונות, וללא עלות נוספת.

נתונים מתוך המערכת לגבי הרשויות מובהר ומודגש, כי נדרשת הרשאה לאשכול לקבל את כל ה .3.12
עוד שלכל רשות תהיה האפשרות לצפות בנתוניה שלה בלבד, ולא בנתוני רשות החברות באשכול, ב

 אחרת. 
על הספק לתת הדרכה שוטפת ומקצועית לכל משתמשי המערכת במיקום עליו יורה הגוף המזמין  .3.13

רכת ובתפעולה וככל שהדבר עד לשלב שבו אחרון אנשי המשתמשים יגיע לשליטה מלאה במע -
ידי האשכול, לרבות הדרכת עובדים חדשים במועד מאוחר יותר, במהלך תקופת -יידרש על
 ההסכם.
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)שאינם  'ה-'לטובת האשכול שירותי מוקד שירות שיכלול מענה אנושי בימים אעל הספק להעמיד  .3.14
שעות לפני  2בבוקר עד  08:00, ובימי שישי וערבי חג מ 08:00-17:00ימי חג ומועד( בין השעות: 

 כניסת השבת/חג.   
בתוך במקרה של תקלה טכנית משביתה למערכת, על הספק לתת שירות ומענה על תקלות  .3.15

מקבלת הודעת האשכול בדבר התקלה או מהמועד בו נודע לספק על התקלה, לפי  שעתיים
 המוקדם. הקבלן ייענה לכל תקלה ויחל בביצוע השירותים באופן מידי. 

אחרת במערכת, הספק ייענה לכל תקלה ויחל בביצוע השירותים באופן מידי  ל תקלה במקרה ש .3.16
קביעה האם מדובר בתקלה טכנית משביתה ימי עבודה לכל היותר. ה 2וישלים את הטיפול תוך 

 או תקלה אחרת הינה של המנהל, וקביעתו בעניין זה תהיה סופית ומחייבת.
, באמצעות התחברות מרחוק אל שרתי e-mailדרך אופן מתן השירות ביחס לתקלה )טלפונית,  .3.17

אם ידי נציג תמיכה מטעם הספק( ייקבע לפי הצורך ובהת-האשכול או לתחנת העבודה, או על
  וזאת לפי שיקול דעת האשכול.  -למהות התקלה ומידת חומרתה 

במקרה הצורך ו/או לפי דרישתו המפורשת של האשכול, נציג תמיכה מטעם הספק יצא לשירות 
 באתרי האשכול לצורך ביצוע התקנות, טיפול בבעיות, מתן ייעוץ וכן הלאה.

בה המפורטים לעיל, הספק ייענה לקריאות לטיפול בתקלות משביתות בזמני התגו .3.18
ותקלות כאמור תהיינה מטופלות ברציפות, גם מעבר לשעות העבודה המפורטות לעיל, עד למתן 

 פתרון הולם.
ך מטעם הספק, בעל הבנה ידי גורם מוסמ-קלות יבוצע עלהטיפול בקריאת שירות בקשר לת .3.19

 וניסיון הנדרשים לטיפול במערכת המורכבת והמידע הרגיש המצויים באשכול.
יפול בקריאת שירות בקשר לתקלה משביתה יתבצע על ידי אדם ו/או גורם מקצועי בכיר הט .3.20

וקתה, אשר יהיה מטעם המציע, המוסמך לטפל ולתחזק את מערכת המידע ובעל מומחיות בתחז
 נוכח באתר האשכול, ככל שיידרש לשם כך ועד לפתרון התקלה.

יחס לקריאה, הכולל שעת לאחר השלמת הטיפול בקריאה, ימלא הקבלן דו"ח ביצוע ב .3.21
הקריאה/התקלה, אופן הטיפול, כל דרישה נוספת של המנהל. יש לאשר את דו"ח הביצוע אצל 

 המנהל.
של גרסאות ו/או מודולים במערכת, אשר  ושיפורים ו שינוייםכל ויידרשו לאשכול עדכונים ו/אכ .3.22

ואשר אינם  במיוחד עבור האשכול/ הרשויות החברות בו, מצריכים פיתוח חדש במערכת/בתוכנה
ומהדרישות שיוגדרו על ידי נציגי המזמין  ההסכםהמפרט/חלק מהנדרש במסגרת המכרז/

, הדבר ייעשה להלן: שו"שים() בתהליך האפיון המשותף עם הספק טרם התקנת המערכת
 . למסמכי המכרז 1מפרט השירותים המצ"ב כנספח בל .ו1.1.1.1סעיף מפורט בכ

על הספק לדאוג לביצוע גיבוי שוטף לכל נתוני המערכת ואבטחת מידע בהתאם להוראות שלהלן,  .3.23
הגיבויים יבוצעו באופן יומי לאתר ב בהצעתו במכרז. וזאת ללא תמורה נוספת מעבר לסכום הנקו

 מרוחק.
 -בכל הנוגע לאבטחת מידע וגיבוי מידע יחולו ההוראות שלהלן .3.24

המערכת תאפשר קביעת מדיניות גיבוי אוטומטי ויזום לכל המערכת, לטבלאות  .3.24.1
מסוימות, מחיצות וקבצים. אחריות הספק לנהל ולתחזק מדיניות גיבוי ברמה יומית, 

 בכלים שלו ואחסון שלו.ת וחודשית שבועי
המערכת תכלול מנגנון גיבוי חם לכל הנתונים בכל רכיבי המערכת. מנגנון הגיבוי יהיה  .3.24.2

 מסוגל לעבוד ברקע גם כאשר המשתמשים עובדים עם המערכת. 
 כלל הגיבויים יישמרו במשרדי הספק במקום בטוח, שמור וחסין מאש.  .3.24.3
ק של קבצי הגיבוי של אותו חודש/ למזמין עותמדי חודש ומידי רבעון ימסור הספק  .3.24.4

 רבעון. 
מדי רבעון או בכל עת שהמזמין ידרוש, ייערך אחזור של הקבצים שגובו. היה ולא תהיה  .3.24.5

אפשרות לטעון את הקבצים מאמצעי הגיבוי יאחזר הספק את המידע על חשבונו 
 בחברה מקצועית ויטפל בליקוי כך שלא יישנה. 

ק יהיה רכוש המזמין והוא יוכל לעשות בהם כל עו ע"י הספכלל הגיבויים אשר יבוצ .3.24.6
שימוש בכל עת ולכל מטרה, וזאת ללא כל תשלום נוסף וללא צורך בהסכמת הספק 
ו/או כל גורם אחר שהוא. הספק לא יהא רשאי בשום מקרה ונסיבות, לעשות כל שימוש 

לידי צעו כאמור בגיבויים כאמור ומתחייב להעביר לידי המזמין את כלל הגיבויים שבו
 המזמין עם סיום ההתקשרות.

 כל שחזור של מערכת מגיבוי יבוצע בתיאום ובאישור המזמין בלבד. .3.24.7
 הספק יהיה אחראי להתאוששות מתקלה או פגיעה במערכת והתאוששות מאסון. .3.24.8
 שעות. 24תוך  -שחזור מלא של המערכת מגיבוי לאחר אסון   .3.24.9
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אוששות שהוא נוקט דיניות ההתהספק יספק למזמין תכנית כתובה בה תפורט מ .3.24.10
כנית תהיה התייחסות לתרחישי אסון שונים והפעולות שיש לבצע כדי למזער את ובת

בשיטת גיבוי חם כך שבכל   DRהזמן הדרוש לאושש את המערכת. הספק ינהל אתר 
עם נתונים מעודכנים  DR-רגע נתון תהיה אפשרות להעלות את המערכת באתר ה

 .ON LINEברמה של 
בוי. שחזור זה יתבצע בזמן שמשרדי יהספק יתרגל שחזור המערכת מג לשנהאחת  .3.24.11

 המזמין סגורים. הספק יבצע את התרגיל וידווח למזמין על תוצאות הניסוי.
ניהול הרשאות צפייה/עדכון במערכת לפי משתמש/תפקיד/תחום  המערכת תאפשר .3.24.12

אפשר ניהול במערכת, בהתאם להגדרות שתינתנה על ידי מזמין השירות. המערכת ת
 הפרדת סמכויות בין גורם מאשר לגורם מבצע. 

המערכת תאפשר הפקת דוח הרשאות מפורט של כל המשתמשים הפעילים/שאינם  .3.24.13
 הם.פעילים במערכת וסוגי הרשאותי

המערכת תבצע הליך זיהוי ואימות משתמשים ותאכוף מדיניות סיסמאות על בסיס  .3.24.14
 תקן מקובל. 

, IPS ,firewall  - כנות למניעת מתקפות על המערכתהספק יפעיל מנגנוני אבטחה ותו .3.24.15
 ספאם וסינון אתרים, והכל בכפוף לדרישות הרגולציה. –וירוס, אנטי -אנטי

 בפניה.   SSLניחוש סיסמאות ורכיב  למניעת captchaהספק ישלב רכיב  .3.24.16
המערכת תספק מנגנון השתלטות מרחוק )מאובטח( על עמדות משתמשי קצה לצורך  .3.24.17

 ה, תיקון שגיאות ותקלות.הדגמה, הדרכ
 

 ג' -הוראות לגבי השירותים נשוא פרקים ב' ו
 למסמכי המכרז(. 1השירותים יבוצעו בהתאם להוראות המפרט הטכני )נספח ב' .3.25
ו/או גלובלי  נר ו/או שירות שעתיייבפרק ב' כוללים חלופות לשירות לפי ריט השוטפים השירותים .3.26

נקודתי שירות רשאים להזמין גם או רק ל ו/או הרשות לצד זאת, יהיו האשכו , כאשרלפי פרויקט
שירות כוללים חלופות לשירות לפי ריטיינר חודשי ו/או ג' השירותים בפרק . קול קוראהלפי סוג 

הרשות בידי המזמין ו/או  .הכל כמפורט בהצעת המחיר )נספח ו'( ,ו/או גלובלי לפי פרויקט שעתי
 שירותים מהספק, לרבות סוג החלופה הנבחרת.הרשויות לבחור האם ברצונם להזמין את ה

 -שירות לפי סוג קול קורא הינם כדלהלןסוגי הקולות הקוראים הנכללים תחת החלופה של  .3.27
 

 דרישות מיוחדות מהספק הסבר סוג
קול קורא אשר הגשתו כרוכה  רגיל קול קורא

, קבלת נתונים למידת הקו"קב
  ילוי טפסיםמהרשות ומ

 

הכולל קול קורא 
 ית פשוטהתכנ

קול קורא אשר הגשתו כרוכה 
, קבלת נתונים למידת הקו"קב

והכנת מהרשות, מילוי טפסים 
פשוטה )לפעמים על  תוכנית

  .טפסי הקו"ק(

ישיבות עם  3נדרשות עד 
הממונה ברשות לכתיבת 

 התוכנית

הכולל קול קורא 
 תכנית מקצועית

קול קורא אשר הגשתו כרוכה 
בלמידת הקו"ק, קבלת נתונים 

 הרשות, מילוי טפסים והכנת מ
תוכנית מקצועית )נדרשת 

  כתיבה מקצועית(

נדרשת כתיבה מקצועית 
 איכה"ס/כלכלה וכדומה()

הכולל קול קורא 
בניית קונספט 

 ותכנית

קול קורא אשר הגשתו כרוכה 
בלמידת הקו"ק, קבלת נתונים 
מהרשות, מילוי טפסים, בניית 
קונספט והכנת  תוכנית 

כתיבה מקצועית )נדרשת 
  מקצועית(

נדרשת כתיבה מקצועית 
 )איכה"ס/כלכלה וכדומה(

 
הינה החלטתו  –סיווג הקול הקורא שיוקצה לביצוע כל הגשה מובהר כי ההחלטה בדבר 

 הבלעדית של מזמין השירות.
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 הצהרות הספק .4
 

 הספק מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן: 

 ה על הסכם זה.כי כלל ההצהרות שמסר במסגרת המכרז נכונות גם לעת החתימ .4.1
הזכויות האחרות במערכת כי הוא בעל הזכויות הקנייניות, זכויות היוצרים, זכויות הפטנט וכן כל  .4.2

הוא בעל  פי דין לעריכה, מכירה, עדכון, הפצה והקמת המערכת-וכן של כל הזכויות הנדרשות על
ת, חוזית או או לחלופין כי הינו בעל זכויות השימוש במערכת וכי לא קיימת כל מניעה חוקי

 אחרת, מבחינתו או מבחינת צד ג', להתקשרות בהסכם.
יותיו כלפי האשכול משום הפרת זכויות קנייניות של גורם אחר, לרבות כי אין במילוי התחייבו .4.3

 הפרה של זכויות סימני מסחר, סוד מסחרי או פטנט.
 כי הוא בעל ותק, ניסיון ומיומנות מוכחים בכל הקשור לביצוע השירותים. .4.4
 .1976-יש לו אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים)אכיפת ניהול חשבונות(,תשל"ו יכ .4.5
לעניין תשלום שכר מינימום  1976-כי הוא עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.6

  למכרז. 2נספח ד'והעסקת עובדים זרים, בהתאם לנוסח 
מה שלו, לא הורשעו בעבירה פלילית שיש כי הספק ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתי .4.7

( השנים 3בעבירות מרמה וזאת בשלוש )ן או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או עמה קלו
שקדמו למועד חתימת ההסכם וכי למיטב ידיעתו, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל 

יע לאשכול מיד עם חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. הספק יוד
 אמור. היוודע לו על חקירה פלילית, הליכים משפטיים או כתב אישום שיוגש, כ

פי המכרז וההסכם -כי האשכול מסר לו את כל הפרטים הנדרשים בקשר עם התחייבויותיו על .4.8
ולאחר שבדק את כל הפרטים הנדרשים, הוא מסכים להתקשר עם האשכול בהסכם לאחר 

יים את מלוא ההתחייבויות בהסכם, וכי התמורה הקבועה למילוי שמצא כי הוא מסוגל לק
 ונאותה. התחייבויותיו במכרז הולמת

כי הספק ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו, לא הורשעו בעבירה פלילית שיש  .4.9
( השנים 3עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה וזאת בשלוש )

ד חתימת ההסכם וכי למיטב ידיעתו, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל שקדמו למוע
או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. הספק יודיע לאשכול מיד עם  חקירה פלילית

 היוודע לו על חקירה פלילית, הליכים משפטיים או כתב אישום שיוגש, כאמור. 
 נכונות הצהרותיו נשוא הסכם זה.כי ידווח למזמין מיד על כל שינוי שחל ב .4.10

 
 מצהיר הספק, בנוסף כדלהלן:בכל הנוגע לשירותים נשוא פרקים א' ו/או ד', 

ידו נותנת מענה -כי ידוע ומוכר לו מבנה האשכול וצרכיו המיוחדים וכי המערכת המסופקת על .4.11
 .והרשויות החברות בו הולם ונאות לצורכי האשכול

 ורך הפעלת מוקד זה.וא מעסיק עובדים במספר מתאים לצכי הוא מפעיל מוקד תמיכה, וכי ה .4.12
הפעלת המערכת וכי יעניק שרותי תחזוקה והתפעול השוטפים של כי הוא בעל ידע וניסיון ב .4.13

  ידי אנשי מקצוע מעולים תוך עמידה בכלל הוראות ההסכם והמכרז. -המערכת על
 

 התחייבויות הספק .5
 

 הספק מתחייב בזאת, כדלקמן:

יבויותיו במכרז, לרבות אלו הכלולות בנספחי המכרז ובפרט וקני אחר התחילמלא באופן דו .5.1
 בנספחי ב' למכרז. 

לפעול במיומנות ובמקצועיות בביצוע השירותים, כל זאת בהתאם להוראות המכרז ולהוראות  .5.2
 האשכול, כפי שיימסרו לו מעת לעת.

 יקונם.כן על ביצוע תעם גילויים ו לדווח לאשכול על כל תקלה/פגם בביצוע השירותים, מיד .5.3

 ', מתחייב הספק, בנוסף כדלהלן:דכל הנוגע לשירותים נשוא פרקים א' ו/או ב
לספק לאשכול את המערכת בהתאם להוראות החוזה על נספחיו, כשהיא מלאה ומתאימה  .5.4

 לצורכי האשכול כמפורט במסמכי המכרז והחוזה, וכשהיא כשירה לשימוש. 
ל הספק הזוכה במכרז ת של ספק שירות יוצא למערכת שככל שתידרש הסבת נתונים ממערכ .5.5

זה, המזמין יפעל ככל יכולתו לאספקת הנתונים הדרושים להסבה מספק השירות היוצא, 
 אולם האחריות הבלעדית על ההסבה הינה של הספק הזוכה. 
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כל מניעה ו/או מגבלה ביחס להודיע לאשכול מיד על כל שינוי בזכויותיו בתוכנה ו/או על  .5.6
בגין הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בסודות מסחריים  שך ההתקשרות ו/או על כל תביעהלהמ

 הנוגעים לשירותים. 
לפעול להתאמת והטמעת המערכת באשכול ולעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם עובדי האשכול,  .5.7

 תוך ליוויים והדרכתם בהפעלת המערכת באופן מקצועי ושוטף.
 ם וכן על ביצוע תיקונם.יצוע השירותים, מיד עם גילוייווח לאשכול על כל תקלה/פגם בבלד .5.8

 וח זמניםל .6
 

הספק יחל בביצוע  –)ככל ויסופקו על ידי הספק(  'דפרק או /ובכל הנוגע לשירותים נשוא פרק א'  .6.1
ימים ממועד הוצאת הזמנת עבודה לספק. מובהר כי, תקופת  7התקנת והטמעת המערכת בתוך 

ימים.  30והתאמתה לצרכי התחזוקה הנדרשים, לא תעלה על ביצוע ההתאמות במערכת הקיימת 
בתום תקופת ההטמעה ימסור המזמין למציע הזוכה תעודת גמר, וממועד זה יחל השירות 

 .החודשי
הספק מתחייב לבצע את השירותים באופן נמרץ ושוטף, מבלי לגרום לעיכובים ובהתאם ללוח  .6.2

אשכול. מובהר, כי הספק לא יהיה אחראי ידי ה-הזמנים הקבוע בהסכם ו/או כפי שייקבע על
 לעיכוב הנובע כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מצד האשכול ו/או מצד הרשות הרלבנטית.

לביצוע השירותים אינו סביר/אינו מספיק, יודיע על כך לאשכול סבר הספק, כי לוח הזמנים  .6.3
עד בו נודע לספק ימים לאחר המו 4 -במכתב מפורט, בטרם תחילת ביצוע השירותים ולא יאוחר מ

לראשונה על לוח הזמנים הנדרש והאשכול יכריע בדבר בהתאם לנסיבות העניין. לא השיג הספק 
 שהסכים לו.   אותו כמיעל לוח הזמנים שנקבע, יראו 

במקרה בו לא נקבע מועד לפעולה, יהיה על הספק, למרות אי קביעת המועד, לבצע את הפעולה  .6.4
 תחשב בצורכי האשכול.הנתונה בזמן סביר, ברציפות ובה

 בהסכם. תנאי יסודיעמידה בלוח הזמנים לביצוע השירותים מהווה  .6.5
 

 איסור העברת ההסכם והוראות לעניין העסקת קבלני משנה .7
 

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו וחובותיו בהתאם  .7.1
 ידי המזמין.-אושר בכתב ובמפורש עללהסכם, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הדבר 

שהמדובר בקבלני המשנה  לרבותרשאי להעסיק קבלני משנה לביצוע השירותים אינו הספק  .7.2
עליהם הצהיר הספק במסגרת מסמכי המכרז, ברכיב השירות עליו הצהיר הספק , אלא אם הדבר 

ה ברכיב שירות ידי האשכול. העסקת קבלן משנה  ו/או העסקת קבלן משנ-אושר מראש ובכתב על
 ות.  ללא אישור האשכול, יהווה הפרה של הוראות הסכם זה, לרבות דרישת שמירה על סודי

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העסיק הספק קבלן משנה לצורך הפעלת התוכנה ו/או המערכת,  .7.3
יהיה הוא אחראי באופן בלעדי כלפי האשכול ביחס לפעולתם, תקינותם, האחריות בגינם וכן 

 , וכלל התחייבויות הספק במכרז יחולו בהתאמה גם ביחס לשירותים אלו.הלאה
ידי קבלני -היה זכאי לכל תשלום נוסף בגין שירותים המסופקים עללמען הסר ספק, הספק לא י .7.4

 המשנה הפועלים מטעמו.
 

 הספק קבלן עצמאי / העסקת עובדים .8
 

 הספק מצהיר ו/או מתחייב, כדלקמן: 
תים וכי אין בהסכם כדי ליצור בין הספק סגרתו הוא יבצע את השירוכי הוא בעל עסק עצמאי במ .8.1

ד ומעביד וכי הוא וכל מי מטעמו ייחשבו כעובדי הספק ולא יהיו למזמין או מי מטעמו יחסי עוב
 בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד כלשהם. 

או זכאי להתחייב  כי בינו לבין המזמין אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי הספק אינו מורשה .8.2
 או לחייב את המזמין כלפי צד ג'. 

כי כל התשלומים לעובדי הספק, לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס  .8.3
הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה תשלומי חובה או תשלומים אחרים, וכן כל יתר ההוצאות, 

ידו במלואם ובמועדם -הספק בלבד וישולמו על הסיכונים והאחריות בקשר עם ההסכם יחולו על
 ן לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה. והמזמי -

-כי עסקו אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א, כי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק העסקת עובדים על .8.4
 ידי קבלני כ"א אינו חל עליו. 
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כנגד מי מטעמו, שעילתה בקיום  כי הוא ישפה את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או .8.5
חוק העסקת עובדים באמצעות זמין, או בגין תובענה שעילתה ביחסי עובד ומעביד בין הספק למ

קבלני כ"א, או בגין עילה חוזית או אחרת הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין הספק בקשר עם 
 הפרויקט.

ס הצהרותיו בהסכם והמצג שיצר בסי-כי מוסכם עליו שהתמורה בהסכם ניתנת לו, בין השאר, על .8.6
הוא או מי מעובדיו ו/או מי  מסכים הספק, כי בכל מקרה בו יתבע,כלפי המזמין כאמור. אי לכך 

מחליפיהם מהמזמין זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים 
חר כלשהו, כי בינו לבין ידי ערכאה שיפוטית או גורם מוסמך א-באמצעות קבלני כ"א או ייקבע על

ו/או הוצאה שתגרם המזמין מתקיימים יחסי עובד ומעביד, הוא ישפה את האשכול על כל נזק 
 פי דין. -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על -לאשכול בגין כך 

כי האשכול רשאי לדרוש מהספק להפסיק את עבודת מי מעובדיו, אם לדעתו, אותו עובד הוא  .8.7
מתאים לביצוע השירותים. משדרשה זאת, חייב הספק להפסיק בהקדם את עבודתו  אינו

 אים יותר, להנחת דעתו של האשכול. מת ולהחליפו בעובד
ידי הספק ובין אם -כי האמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המזמין על .8.8

או יורשיו ו/או צד ג' אחר /ידי חליפם ו/או עיזבונם ו-ידי עובד של הספק ו/או על-תעלה על
 לשהו לספק.ובהקשר זה יראו את הספק כמחויב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כ

 
 הגבלת הוצאות .9

 
או  ו/או אחת מרשויות האשכול הספק אינו רשאי לגרום לכל הוצאה או תשלום, בשם המזמין .9.1

 ך, מראש ובכתב. , בקשר לביצוע השירותים, אלא אם קיבל את הסכמת גזבר האשכול לכבעבורם
הוצאה, התחייב הספק בשם האשכול, ללא קבלת אישור כאמור, יהיה הוא לבדו אחראי לכל  .9.2

 תשלום או חיוב בגין כך.
 

 אחריות .10

הספק ידאג שלא לגרום לכל נזק לרכוש המזמין. נגרם נזק עקב מעשה או מחדל של הספק, הוא  .10.1
 ישפה את האשכול בגין כל נזק שנגרם כאמור. 

גוף, רכוש, ממון או נזק אחר, בין שנגרם במהלך ביצוע השירותים ובין  -זק אי לכל נהספק אחר .10.2
ג' או לעובד, כתוצאה ממעשה או מחדל  לאחר מכן, , בין שייגרם למזמין או למי מטעמו או לצד

ידי עובדיו או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין ובכל -ידו, על-בין אם נגרם על -מצד הספק 
קשור לביצוע השירותים והוא מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק שייגרם כתוצאה עניין ה

  מכך.
ידו. אישור המזמין למסמכים או -עים עלפי דין לטיב השירותים המבוצ-הספק לבדו אחראי על .10.3

 פעולות שביצע הספק, לא ישחרר את הספק מאחריותו המקצועית המלאה.
עות ניגוד להוראות הדין הרלבנטיות הנוגביצע הספק את השירותים בסטייה או ב .10.4

למערכת/לתוכנה ו/או בניגוד להוראות הגורמים המוסמכים, בחסר או שלא ברמה ובטיב 
פי ההסכם/הדין, לקבל מאת הספק פיצוי -מזמין, בנוסף לכל זכות אחרת שלו עלנאותים, זכאי ה

 מלא על הפסדים או נזקים שייגרמו לו כתוצאה מכך.
ית לשלם לצד ג', לרבות לעובדיו או למי מטעמו, כספים בגין ידי ערכאה שיפוט-חויב המזמין על .10.5

י מלא לטובת המזמין במלוא פי ההסכם/הדין, יהיה הספק חייב בשפו-נזק שהספק אחראי לו על
  סכום זה, מיד עם דרישה ראשונה בעניין זה. 

ההוצאות שתיגרמנה אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין לקבל מאת הספק פיצוי עבור 
 למזמין בעניין זה בגין הפרת ההסכם.

 
 ביטוח .11
 

או הרשויות , הישובים , \ו מזרחיאיגוד ערים אשכול רשויות נגב  האשכול בסעיף זה , ביטוח , יקרא
 .איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחיוהגופים המקבלים שירותים מ

-ריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי עלפי חוזה זה ומאח-מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .11.1
הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור קיום ביטוחים המצ"ב לחוזה זה פי כל דין. 

ספח ג' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "אישור קיום ביטוחים"(. עלות הביטוח תחול על כנ
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הספק  בלבד. אי המצאת אישור קיום ביטוחים מכל סיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה 
 שהיא , אינם פוטרים את הספק מאחריות על פי דין ו/או חוזה זה.

ומים באישור קיום ביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם הביטוח הנדרש וגבולות האחריות הרש .11.2
משום אישור של האשכול  או  מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה 

 לקבוע ביטוח וסכומי ביטוח כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לאשכול  ולצד שלישי כלשהו.
ל אובדן או נזק. בביטוח זה ירשם וויתור הספק יבטח את רכושו ורכוש הבאים מטעמו למקרה ש .11.3

 על תחלוף כלפי האשכול.
בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הספק  ואשר קשורים לשירותים על פי חוזה זה , יהיה סעיף  .11.4

 בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הספק  כלפי האשכול.
ים בפועל , המוקדם מבניהם, ימי עבודה לפני כניסת חוזה זה לתוקף או מועד תחילת השירות 14 .11.5

ידי חברת ביטוח בעלת -ימציא הספק  לאשכול  את האישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על
 רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בחוזה זה. 

הנקובה באישור קיום ביטוחים, ימציא הספק  לאשכול  ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח  14 .11.6
שור קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו שוב את האי

 מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". 
האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הספק  עבור  .11.7

 כול . האש
לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור .11.8

לספק  מאחריותו על פי חוזה זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים 
על  כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי האשכול  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל

 האשכול  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
ומוסכם בין הצדדים כי האשכול  יהיה רשאי לבדוק את האישור קיום ביטוחים אך לא  מוצהר .11.9

 יהיה חייב לעשות כך .
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול  יהיה רשאי לבקש מהספק  לשנות או לתקן את  .11.10

התאימו להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי האישור קיום ביטוחים על מנת ל
הווה אישור לתקינות האישור קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על האשכול  אחריות כל לא ת

 שהיא.  
הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות  .11.11

 העצמית הנקובה בפוליסה.
ובים יה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקהספק  לבדו יה .11.12

 בפוליסות.
הספק יסדיר ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום תקופת ההתחייבויות על פי חוזה זה וכל  .11.13

 עוד יש לו אחריות על פי דין.
באים הספק  מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול ו/או ה .11.14

הוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, ו
 לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון.

הספק  לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים, לתשלום ההשתתפויות העצמיות  .11.15
 פי תנאי הפוליסות.-טלות על המבוטח עלולמילוי כל החובות המו

וליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות האשכול  והבאים הפר הספק  את הוראות הפ .11.16
מטעמו, יהא הספק  אחראי לנזקים שייגרמו לאשכול  באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות 

וע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי האשכול , והוא יהא מנ
 האשכול .

מור לעיל כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין או על מובהר כי אין בכל הא .11.17
פי חוזה זה ואין לפרש את האמור כוויתור האשכול על כל זכות או סעד המוקנית לו על פי דין או 

 על פי חוזה זה.

 ד ענייניםמירה על סודיות והימנעות מניגוש .12
 

א לידיעתו עקב, במהלך או לאחר סיום הספק מתחייב לשמור בסודיות גמורה על המידע שיוב .12.1
( ועל הספק לנקוט בכל האמצעים להבטחת המידע המידע הסודי -תקופת ההסכם )להלן 

הסודי.  יובהר כי הדרישה לשמירה על המידע הסודי אינה כוללת מידע פומבי שהוא נחלת הכלל 
להעביר  ושהגיע לספק שלא במסגרת ההתקשרות בהסכם והיא לא חלה מקום שהספק יחויב

ראות כל דין, ובלבד מידע סודי בהתאם להחלטה של ערכאה שיפוטית מוסמכת ובהתאם להו
 שהספק הודיע לאשכול על דרישה זו מבעוד מועד. 
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הרשויות ו/או הספק מצהיר כי הוא יודע שהמידע הסודי כולל, בין השאר, מידע אודות תושבי  .12.2

טת וכי הוא או כל מי מטעמו לא יגלו האשכול, אשר האשכול מחויבת לשומרו בסודיות מוחל
  זה בפני כל גורם או מוסד. ו/או יעשו שימוש ו/או יחשפו מידע

 הספק ישפה את המזמין בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מחשיפת המידע כאמור.
הספק מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו במחשבי האשכול, פרט לצורך ביצוע השירותים כפי  .12.3

, ובין השאר, יימנע מביצוע העתקת חומר/מידע ו/או מעיון בחומר ידי המזמין-שיידרש על
המצויים במחשבי האשכול ו/או יימנע מכל שימוש אחר בציוד המחשוב ובמידע האצור  ובמידע

 בו, שלא לצורך ביצוע השירותים.
 הספק מתחייב להחתים את כל עובדיו על טופס שמירה על סודיות ביחס למידע הנוגע לאשכול .12.4

 , בהתאם לדרישות הסכם זה. הםותושבי שויותו/או הר
על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים לבין  הספק מתחייב להודיע למזמין .12.5

 ענייניו האחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.
במישרין או  האמור בפרק זה יחול על הספק וכן על כל העובדים מטעמו במתן השירותים, .12.6

 יבויותיו לפי פרק זה.בעקיפין, והספק מתחייב להדריך כל עובד מטעמו ביחס להתחי
 

 התמורה .13
ישלם האשכול  פי ההסכם, ובהתאם לביצוע בפועל,-בתמורה למילוי כלל התחייבויות הספק על .13.1

 .(התמורה -)להלן ביחד ו' בנספח  לספק תשלומים בהתאם להצעת הספק
כי הספק לא יהיה זכאי לקבלת תמורה כלשהי , ו ד' א' יםהנוגע לפרקבכל חרף האמור מובהר  .13.2

לאשכול בלבד, לאורך כל תקופת ההסכם, לרבות הארכות. האמור  בגין אספקת השירותים
 אינו חל על שעות שו"ש אשר ישולמו בנפרד, ככל ויזומנו, בהתאם להוראות ההסכם.

ג' יחד, יהיה התעריף לו -ודשי הכלול בפרקים ב'ככל והספק הוכרז כזוכה למתן השירות הח .13.3
ובלבד שהשירות זכאי לו זכאי הספק בגין השירותים כאמור בהתאם לתעריף המוצע בהצעתו, 

 החודשי סופק הן עבור פרק ב' והן עבור פרק ג'.
בצירוף  וק, כנגד חשבונית מספי ח-מע"מ ביום התשלום בפועל, כשיעורו עללתמורה יתווסף  .13.4

ואסמכתאות נלוות, כפי במשרדי הרשות ונוכחות  פירוט שעות עבודה , דו"חותילותפעדו"חות 
 .שיידרשו על ידי האשכול ו/או הרשויות הכלולות בו

לפי מדד הבסיס הידוע ביום החתימה על  -התמורה תהא צמודה רק למדד המחירים לצרכן  .13.5
. ופן רטרואקטיביההצמדה תבוצע מהשנה השנייה בלבד. לא תבוצע הצמדה באההסכם, כאשר 

  פרט לכך, לא תהיה תוספת נוספת כלשהי לתמורה.
', ככל שיסופקו ד -א' ו עבור השירותים בפרקים מבלי לגרוע מן האמור לעיל, התמורה בהסכם

, לרבות כמות המשתמשיםהגבלת כוללת התקנה ומתן זכות שימוש ללא  על ידי הספק,
ימים אצל הספק בקשר עם המערכת )וכן בכל המודולים הקי משתמשים עתידיים שיתווספו,

כמו כן, כאמור  כל המודולים והיישומים שיתווספו/יפותחו/יעודכנו במהלך תקופת ההסכם(.
( האשכול/הרשות יהיו זכאים לקבל במסגרת התמורה 1בסעיף ו' למפרט הטכני )נספח ב'

ושו"שים שהספק  ם משינויי רגולציהד', שו"שים הנובעי -בהסכם עבור השירותים בפרקים א' ו
לעומת . זאת במסגרת העלות הקבועה וללא תוספות – התקין או פיתח עבור לקוחות אחרים

מבוצעים שאינם נובעים מדרישות רגולטוריות ו –התמורה עבור שו"שים מיוחדים זאת, 
בהתאם  לפי שעות,תשולם במיוחד עבור האשכול ואשר אינם נכללים במסגרת דרישות המכרז, 

 .ו'בנספח  להצעת הספק
יחול שינוי בתעריפים אותם יש לשלם לספק עקב הצטרפות ככל ובמהלך תקופת ההתקשרות  .13.6

, המצ"ב נספח שינוי תעריפיםשל רשויות ובהתאם להצעת הספק נספח ו', יחתמו הצדדים על 
הצדדים התחשבנות חודשים יערכו  6-עניין זה מובהר כי אחת לב למסמכי המכרז. 2כנספח ב'

 תעריפי ההסכם הנגזרים מהצטרפות רשויות. לגבי שינוי
תשולם בכפוף לביצוע בפועל של השירותים הנדרשים ולאישור החשבון בצירוף התמורה  .13.7

 –בתנאי  . התשלום יתבצעהאשכול גזברדו"חות הביצוע והאסמכתאות הנלוות על ידי 
, בשים לב ו"חות והאסמכתאותבצירוף הד מתום החודש בו הומצא החשבון 45שוטף+

עד  כללשאו הפרשי הצמדה וריבית ילהוראות ההסכם לגבי מימון חיצוני. התשלומים לא י
 .למועד התשלום בפועל

הרשות  /מאת משרד הפנים  מימון חיצונימובהר בזאת כי התשלום לספק ישולם באמצעות  .13.8
לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול   והספקהמקומית הרלבנטית עבורה בוצע השירות 

 ין עיכוב בתשלום הנובע מעיכוב בהעברת המימון החיצוני מאת הגורם המממן.   בג
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ימים  150 -על אף האמור בסעיף זה מובהר בזאת כי בכל מקרה התשלום ישולם לא יאוחר מ .13.9
/ קבלת החשבונית המאוחר מביניהם, גם אם לא התקבל המימון  ממועד אישור החשבון

 החיצוני. 
 ום הסכמת המזמין לטיב/איכות השירותים שבוצעו בפועל.מש לספקלא יהיה בתשלומים  .13.10
התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצוע כל הפעולות לפי ההסכם  .13.11

השירותים, לרבות עלויות ישירות ועקיפות והמכרז וכן כל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת 
ו/או החזר נוספים מן האשכול  הכרוכות בכך והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום

ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה, אלא אם סוכם הדבר בכתב בין 
 הצדדים. 

השירותים או היקף  למען הסר ספק, בכל נושא כספי הקשור לתמורה, להגדלת היקף .13.12
האשכול  מנכ"ל ןהתמורה, לא יהיה כל תוקף לכל הוראה או הסכמה מצד האשכול, אלא אם נת

 אישור לכך, מראש ובכתב.  
 

 בעלות במידע .14
הבעלים הבלעדי של כל המידע, הנתונים והחיובים שהופקו  םהינ ו / או הרשויות האשכול .14.1

ויופקו במערכת ובתוכנה ו/או הנמצאים במאגר הנתונים של התוכנה והאשכול רשאי לבצע 
 ה נוספת לספק בגין כך.פי שיקול דעתו וללא כל תמור-במאגר נתונים זה כל שימוש, על

תונים כאמור למערכת חדשה, האשכול  רשאי להעביר נתונים מן המערכת ו/או ממאגר הנ .14.2
שתירכש מספק אחר, מבלי שלספק תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. הספק יסייע ככל 

  הנדרש בהעברת הנתונים כאמור, ללא תשלום נוסף בגין כך. 
ות עכבון ביחס לדרישה זו והוא מתחייב למלא אחריה למען הסר ספק, לספק לא תהא כל זכ

 ללא סייג. 
לספק אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של למען הסר ספק,  .14.3

של האשכול ואין לו כל רשות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי  והתוכנה, ככל שהוא נוגע לענייני
 אספקת השירותים בלבד.  

  ושאר הזכויות הקנייניות בתוכנה עצמה תישארנה בבעלות הספק.זכויות היוצרים  .14.4
יהא רשאי להשתמש בתוכנה לצורך מסחרי או להעבירה לאחר, ללא אישור הספק האשכול לא 

 לכך מראש ובכתב, פרט לשימושים המותרים בהתאם להסכם ולמכרז.
ול והרשויות הספק מתחייב להעביר, בכל עת, את הנתונים בחלקם או בשלמותם לידי האשכ .14.5

מלאה של כל העברה  , לרבותהחברות בו או לידי נציגיהם מיד עם קבלת הדרישה מהם
 17.2המסמכים והמידע הקשורים בשירותים עם גמר השירותים/ההסכם כמפורט בסעיף 

 .להלן
הנתונים, הפקת הנתונים למדיה, הספק לא יהיה רשאי לגבות כל תשלום נוסף עבור שליפת  .14.6

העברת הנתונים, הספקת תיעוד של מבנה הנתונים וכל שירות אחר הקשור להעברת הנתונים 
 למזמין או לבא כוחו.

 
 ידי המזמין-הפרות, הפסקת/ביטול ההתקשרות על .15

 
המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בכל עת וללא הסבר, בכפוף למסירת הודעה  .15.1

 ימים מראש ולספק לא תהא כל טענה/תביעה בגין כך. 60אש ובכתב, של לספק, מר
תאפשר למזמין  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית, אשר .15.2

 :ימים 60, מבלי לתת התראה מראש בת להביא את ההסכם לביטול מידי
 ,11 ,10, 8, 7, 6, 5, 4 ,3.10-3.27 הספק הפר את אחת ההוראות הכלולות בסעיפים .15.2.1

ימים מיום שנשלחה התראה  7להסכם, וההפרה לא תוקנה תוך  18או  17, 14, 12
 . של האשכול בעניין

 הביטוח של הספק או שהביטוח אינו עונה על דרישות ההסכם.פקע  .15.2.2
 הספק נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית חו"ח. .15.2.3
, או צו פירוק, או הוגשה ביחס הספק פשט את הרגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים .15.2.4

 ימים. 30אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 
 או חלקם. הספק הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים .15.2.5
 הספק ממלא את תפקידו בניגוד להוראות הדין. .15.2.6

 
הופסקה ההתקשרות/בוטל ההסכם, ישלם המזמין לספק חלק יחסי מהתמורה, לפי קביעת  .15.3

ב באורך התקופה שבה סופקו השירותים בפועל ובעמידה בהתחייבויות המזמין, בהתחש
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וזאת מבלי לגרוע  -הספק, בקיזוז סכומים/הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי/מחדלי הספק 
 להוראות כל דין.  מכל סעד אחר העומד למזמין בהתאם 

ענה בגין נזק, ידי הספק תהווה הסכמה שלו לסילוק מוחלט של כל תביעה/ט-קבלת תשלום זה על
 הפסד, אובדן רווח או הוצאות שנגרמו/ייגרמו לספק מחמת הפסקת ההסכם.

 שלהלן. 19הובא ההסכם לידי גמר, יפעל הספק כאמור בסעיף  .15.4
פק מהתחייבויות בהסכם, אשר תוקפן חל אין בביטול/בהפסקת ההסכם כדי לשחרר את הס .15.5

 לפי העניין.  -גם לאחר סיומו 
 

 מוסכמים פיצוייםהפרות ו .16
 

הקבלן ישלם לאשכול   פיצויים מוסכמים בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה,  .16.1
בגין מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או 

ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן, כל זאת בלא להפחית מזכויות האשכול  לקזז סכומים 
 -, כדלהלןבגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוינוספים 

 
 פיצוי מוסכם תקלה/בעיה תיאור

 
 אי מילוי הוראות המנהל

 
 –יום פיגור  30לכל יום פיגור, מעל ₪  500

 2,000 –יום פיגור 60לכל יום, מעל ₪  1,000
 לכל יום.₪ 

 במענה לתיקון תקלה משביתה במערכתאיחור 
 

 לכל שעת פיגור₪  200

איחור במענה לתיקון תקלה שאינה משביתה 
 במערכת

 

 לכל יום פיגור₪  500

אי עמידה בסעיף מהתחייבות הספק במפרט ו/או 
 בהסכם וכן כל תקלה שלא מוגדרת בסעיף נפרד.

 

 –יום פיגור  30לכל יום פיגור, מעל ₪  500
 2,000 –יום פיגור 60לכל יום, מעל ₪  1,000

 לכל יום.₪ 
חריגה מלוחות הזמנים שנקבעו על ידי האשכול למתן 

המכרז ו/או שייקבעו במסגרת השירות במסמכי 
הוראות המנהל ו/או הוראות הנציגים המוסמכים 

 מטעם הרשויות הכלולות באשכול

 –יום פיגור  30לכל יום פיגור, מעל ₪  500
 2,000 –יום פיגור 60לכל יום, מעל ₪  1,000

 לכל יום.₪ 

אי הגשת בקשה לקולות קוראים, מכרזים או 
 תמיכות

 לכל מקרה₪  5,000

דר אישור תקציבי מגוף תומך בשל הגשה בקשה הע
 לקויה/חסרה לקולות קוראים, מכרזים או תמיכות

 לכל מקרה₪  5,000

חריגה מלוחות הזמנים שנקבעו למימוש תקציבי 
פרויקטים מאושרים וקבלת כספים לחשבון הרשות, 
בשל איחור בהגשת דיווחים לגוף תומך ו/או הגשת 

 דיווחים לקויים/חסרים.

 –יום פיגור  30לכל יום פיגור, מעל ₪  500
 2,000 –יום פיגור 60לכל יום, מעל ₪  1,000

 לכל יום.₪ 

מהפגישות  קהיעדרות בלתי מאושרת של נציגי הספ
 עם הרשותהשבועיות 

לכל פגישה עבור ₪  2,000לפגישה אחת, ₪  
 3,000פגישות בשנת התקשרות אחת,  5עד  3

פגישות בשנת  10עד  6לכל פגישה עבור ₪ 
לכל פגישה ליותר ₪  5,000התקשרות אחת, 

 פגישות. 10 -מ
 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, היעדרות 
פגישות שבועיות  15בלתי מאושרת של מעל 

התקשרות אחת תיחשב כהפרה בשנת 
יסודית ותזכה את האשכול בכל סעד 

 להלן. Xותרופה לפי דין כאמור בסעיף 
יכות השירותים תלונות מוצדקות בנוגע לא

 המסופקים על ידי הספק. 
לכל תלונה מוצדקת החל מהתלונה ₪  500

 הראשונה
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 פיצוי מוסכם תקלה/בעיה תיאור
 

 
כל דיווח בכתב  –לעניין סעיף זה, "תלונה מוצדקת" 

או בעל פה שהתקבל אצל האשכול ונמצא מוצדק, 
לפעילות הספק ולאיכות השירותים הניתנים על בנוגע 

ידו, לרבות מסירת מידע שגוי ובלתי מקצועי, מתן 
אנשי  מענה לא ראוי או בלתי מקצועי של מי מבין

הצוות שהועמדו על ידי הספק, תודעת שירות לא 
מוצדק -מספקת, סירוב לספק שירות באופן בלתי

ומבלי שניתן לכך אישור האשכול/הרשות מראש 
 ו"ב.וכי

 
יב האשכול ישלח לספק את התחשהסכומים יקוזזו מתוך התשלום החודשי של האשכול לספק.  .16.2

החודשי של קיזוז הפיצויים המוסכמים והספק יפחית סכום זה מחשבונית המס המוגשת 
אם התשלום החודשי כאמור יהא נמוך מסכומי הקנסות, ימומשו הסכומים לתשלום למזמין. 

 מתוך ערבות הביצוע ו/או כל ערבות אחרת של הספק המוחזקת על ידי האשכול. 
כולל  תן האשכול לספק התראה מראש ובכתביזה י בטרם מימוש זכות האשכול על פי סעיף .16.3

 לתיקון ההפרה. לו"ז
עפ"י חוזה זה או  ולכל סעד אחר או נוסף המוקנה להאשכול  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות .16.4

 עפ"י דין.  
איחור בלוח זמנים/זמני תגובה כאמור אשר הסיבה הבלעדית והישירה לקיומו הינו מעשה או  .16.5

(, אשר מנע את ביצוע העבודה במועד והוא force majeureכח עליון )או  האשכולמחדל של 
ק ו/או באחריותו ו/או אשמתו ו/או קשור בו, לא ייחשב אינו, כולו או מקצתו, בשליטת הספ

הפרת ההתחייבות מצד הספק, ומועדי הביצוע יוארכו בהתאמה לתקופה בה הייתה קיימת 
 לבצע את העבודה עקב הסיבה האמורה.מניעה 

, הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, כאמור 16.5עד  16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .16.6
רופה משפטית על פי חוק החוזים )תרופות לעיל, יהיה האשכול זכאי לכל סעד ות 15.2בסעיף 

 ועל פי הדין. 1970-בשל הפרת חוזה(, תשל"א
 ות כוללת:מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופ .16.7

את הזכות להפחית מהתמורה המגיעה לספק סכום שווה ערך לנזק שנגרם  .16.7.1
 כתוצאה מההפרה. 

הפסיק את מתן השירותים על ידי הספק את זכות האשכול לבטל הסכם זה, ל .16.7.2
 לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים.

 10,000-השווה לאת זכות האשכול לפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך  .16.7.3
לכל הפרה יסודית בנפרד. הפיצויים על פי סעיף זה הינם ₪ )עשרת אלפים( 

ייגרמו למזמין בגין איחור פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש של הנזקים ש
בביצוע השירותים או בגין הפרה אחרת של הוראות ההסכם, וגביית הסכומים 

היר הספק שהוא מודע תיעשה בלא צורך בהוכחת נזק. למען הסר ספק, מצ
 ידו. -לחשיבות העמידה בלוחות הזמנים שייקבעו, ובאיכות השירותים שיינתנו על

יצוע הנזכרת להלן לשם גביית הפיצוי את זכות האשכול לחלט את ערבות הב .16.7.4
 המוסכם.

יקוזזו על ידי האשכול מהחשבונות השוטפים.  16.7.3הפיצויים המוסכמים כאמור בסעיף  .16.8
האשכול ישלח לספק את התחשיב החודשי של קיזוז הפיצויים המוסכמים והספק יפחית סכום 

מי ס המוגשת לתשלום למזמין. אם התשלום החודשי כאמור יהא נמוך מסכוזה מחשבונית המ
הקנסות, ימומשו הסכומים מתוך ערבות הביצוע ו/או כל ערבות אחרת של הספק המוחזקת 

 על ידי האשכול. 
אין בהסכם זה כדי לשלול ה והן מצטברות אחת לשניי 16התרופות המוענקות למזמין בסעיף  .16.9

  את זכותו של המזמין לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף מכוח דין והסכם.
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 מסירת מסמכים ומידע למזמין .17
 

במהלך תקופת ההסכם חייב הספק לאפשר למזמין לעיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט  .17.1
 פי דרישת האשכול.-תוכנה הקשור לשירותים, על

)באופן  ולכל גורם נוסף מטעמו ימים למזמין 10ההסכם, ימסור הספק, תוך השירותים/עם גמר  .17.2
כולל המידע שנצבר  ידו( העתק מלא של כל המסמכים והמידע הקשורים בשירותים-שיידרש על

לרבות כלל הן בעותק קשיח והן בעותק דיגיטלי בפורמט שיוגדר על ידי המזמין, , במערכת
לעיל. הספק ימסור למזמין את כל המידע האמור  3.24 -ו 3.23לסעיפים  גיבויי הנתונים בהתאם 

לעיל ולא ישמור אצלו חלק כלשהו מן המידע או עותק ממנו על גבי מדיה כלשהי. הספק מתחייב 
יצוע הדרישה ש״ח לכל יום איחור לעיכוב בב 1,000בסך כם וסלשלם למזמין פיצוי קבוע ומ

 בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לאשכול ולרשויות לפי חוזה זה ולפי דין.
בכל מקרה של הפסקת השירותים, רשאי המזמין להשתמש בכל המסמכים שערך הספק בקשר  .17.3

  לשירותים ו/או שנערכו באמצעות התוכנה ו/או המערכת.
מסמכים ומידע שהספק קיבל על עצמו להכינם או המצויים ברשותו וכן במאגר הנתונים של  .17.4

ייחשבו כרכושו הבלעדי של המזמין  -ידי המערכת -המערכת ו/או מסמכים ומידע שהופקו על
והמזמין יהיה רשאי להשתמש בהם כראות עיניו. הספק יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין 

 גין הפרת זכויות יוצרים או מכח דיני עשיית עושר וכיו"ב.ב השימוש במידע זה, לרבות
ידאג הספק להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כל המסמכים והמידע  -הופסק ההסכם  .17.5

 למזמין ו/או לספק אחר מטעם האשכול, תוך מתן הסברים והדרכה, ככל שיידרש.
ערכת פעילה, ללא כל המהספק מתחייב להותיר בידי המזמין את עם גמר השירותים/ההסכם,  .17.6

חודשים מתום גמר  3שינוי ביחס לשירות שניתן במהלך תקופת ההתקשרות, במשך 
השירותים/ההסכם )להלן: "התקופה הראשונה"(, וזאת ללא כל עלות נוספת. במהלך התקופה 
הראשונה תישמר גישה מלאה לנתוני המערכת לכלל משתמשי המערכת מטעם המזמין. בתום 

הספק מתחייב להותיר בידי המזמין את הגישה למערכת עם הרשאות  ה,התקופה הראשונ
 צפייה בלבד, ללא עלות נוספת, באופן שתישמר יכולת עיון מלאה בכלל נתוני המערכת.

לסייע ככל הנדרש לספק הזוכה החדש בתהליך הספק מתחייב עם גמר השירותים/ההסכם,  .17.7
 מזמין. ה הסבת נתונים למערכת החדשה, ככל שזו תידרש על ידי

 פי הוראות הדין.-מובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות וזו תחול על .17.8
 

 בטחונות .18
 

להבטחת ביצוע כלל התחייבויות הספק בהסכם, ימסור הספק לאשכול ערבות בנקאית  .18.1
-להסכם שיאושר מראש על 2ו'נספח אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין, בנוסח 

ין זה יהיה המדד יצמודה למדד המחירים לצרכן, כשהמדד הבסיסי לענידי האשכול, כשהיא 
מסך הצעת המחיר של  10%בשיעור של  להגשת ההצעות למכרז ושתהיההידוע במועד האחרון 

, וזאת בכל פרק מפרקי תקופת ההתקשרותל רשויות 6המציע הזוכה למתן השירותים עבור 
 (.ערבות הביצוע -המכרז בהם זכה הספק )להלן 

 10בלי לגרוע מן האמור, בכל מקרה של הצטרפות רשויות להסדר, ומתן השירותים עבור מ .18.2
ימציא הספק לאשכול, תחת ערבות הביצוע שהופקדה בעת החתימה -יות מקומיות ומעלה רשו

 10מסך הצעת המחיר עבור  10%על ההסכם ביחס לפרק השירות, ערבות חדשה בשיעור של 
 רשויות בפרק הרלבנטי.

 רבות הביצוע, כאמור, הינה תנאי הכרחי לחתימת/תקפות ההסכם.מסירת ע .18.3
למשך כל תקופת ביצוע השירותים שתחילתה במועד תחילת ביצוע תוקף ערבות הביצוע הינו  .18.4

חודשים, והיא תוארך מעת  3השירותים וסיומה במועד המשוער לסיום ההסכם, בתוספת של 
  לעת לפי דרישת המזמין. 

 
 ויים בכתבקיזוז, ויתור, שינ .19

 
 תוקף מחייב.כל שינוי/תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם כל  .19.1
האשכול בלבד רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מהספק מכל סכום המגיע או שיגיע לספק, וזאת  .19.2

בכפוף למסירת הודעה מראש ובכתב לספק טרם ביצוע הקיזוז במסגרתה תובהר סיבת הקיזוז. 
 היה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.לספק לא ת

ת כל דין, או נתן אורכה לספק לביצוע איזו לא הפעיל המזמין זכות לפי ההסכם או לפי הוראו .19.3
 מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכות זו.
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 שונות .20

 
 .1970-על הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א .20.1
 אין באמור בהסכם כדי לגרוע מסמכות/חובה/זכות שלטונית/ציבורית של האשכול. .20.2
הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים, ישמשו ספרי החשבונות של האשכול ופנקסיה בכל  .20.3

 כנכון. -כראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם 
ההסכם וכי כל  הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי ההסכם הינן כמצוין בכותרת .20.4

ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה -הודעה שתישלח על
-שעות מעת מסירתה על 24שעות מזמן המשלוח או בתוך  72שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור 

 ידי שליח.
 
 
 
 

 
 :באו הצדדים על החתוםולראיה 

 
 

  ___________________  _________________________ 
 הספק         המזמין

 )באמצעות מורשי החתימה מטעמו(
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 1נספח ב'
 

 מפרט דרישות ביצוע / מפרט טכני
 :כללי .א

ולרשויות החברות  איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי )להלן: "האשכול"(השירותים יסופקו ל .1
בהר כי אין כל באשכול לרבות רשויות אשר תצטרפנה לאשכול במהלך תקופת ההסכם, כאשר מו

התחייבות מטעם האשכול להזמנת השירותים מטעם המציע הזוכה בכלל ו/או בהיקף מסוים, וכי 
 כם.כמות וסוג השירותים שיוזמנו תלויה ברצונן של הרשויות להצטרף להסדר נשוא המכרז וההס

ריית ערד, מובהר כי נכון למועד פרסום המכרז, הרשויות החברות באשכול הינן: עיריית דימונה, עי .2
מועצה מקומית ירוחם, מועצה מקומית מצפה רמון, מועצה מקומית חורה, מועצה מקומית ערערה 
בנגב, מועצה אזורית אל קאסום, מועצה אזורית נווה מדבר, מועצה אזורית רמת נגב, מועצה 

זורית ערבה תיכונה, מועצה אזורית תמר, מועצה מקומית שגב שלום ומועצה מקומית כסייפה. א
ומועצה  של מועצה מקומית מיתר ןאחרונה החליטה מועצת האשכול לאשר גם את הצטרפותל

 אזורית חבל אילות.
מטעמו אשר יהווה הגורם המקצועי המוסמך מטעם המציע  מנהל פרויקטהספק נדרש להעמיד  .3

ך כל תקופת ההתקשרות באשר לשירותים המסופקים ולאיכותם. במסגרת השירותים נשוא לאור
בכל האחריות גם בכל הקשור להתקנה, הטמעה והתחזוקה  מנהל הפרויקט' יישא ד-פרק א' ו

 השוטפת של המערכת.
לצורכי מפרט זה, בכל מקום בו נאמר "הרשות" הכוונה הינה לרשות מקומית עבורה מסופק  .4

 השירות או האשכול, ככל והאשכול יזמין שירותים מהמציע הזוכה.
 

איתור לממוחשבת מערכת אספקה ותחזוקה של  –' לגבי השירותים נשוא פרק אדרישות  .ב
מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות לפרויקטים וסינון מקורות מימון ותקציבים שונים 

 נוספות 

 -השירותים הנכללים במסגרת פרק א' הינם כדלהלן .5

זיהוי צרכי הרשות לתמיכות בפרויקטים באמצעות פגישות שוטפות עם מנהלים בכירים  .5.1
צורך התאמת מקורות מימון לפרויקטים קיימים וחדשים על פי תנאי הסף וראשי אגפים ל
 הנדרשים.ואמות המידה 

 
ותפעול מערכת ממוחשבת לאיתור וסינון מקורות מימון ותקציבים  , הטמעתהתקנת, אספקת .5.2

  -מטעם "גופים תומכים" שונים לפרויקטים מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות נוספות 
קק"ל, פיס,  –פים פילנתרופיים ו/או  גופים ציבוריים ומעין ציבורים משרדי ממשלה ו/או גו

  ו/או מגזר עסקי, ואשר מתאימים לצרכי ולמאפייני הרשות הספציפית. ביטוח לאומי
 המערכת תותקן אצל הגוף הרלבנטי )אשכול/ רשות(. 

 
כלל לא, או ב -מובהר כי הטמעת המערכת ברשויות השונות יכולה להיות גם באופן הדרגתי 

 מחויב להיקף כלשהו של רשויות כאמור.  ווהאשכול אינ
 

האשכול יוכל להיות אינטגרטור מנהל לצפייה בנתוני כל הרשויות, וזאת ללא עלות נוספת  .5.3
 (.ו'מעבר להצעת המחיר )נספח 

 
במסגרת הטמעת המערכת יספק המציע הזוכה הדרכה לכלל משתמשי הקצה במערכת מטעם  .5.4

 ההסכם. הרשות, בהתאם להוראות
 

 שוטפת. שוטפת והדרכת משתמשים תמיכה טכנית מתן .5.5
  

התקנת המערכת תיעשה בכפוף לביצוע  - שינויים ושיפורים )לעיל ולהלן: "שו"שים"(ע ביצו .5.6
של מאפייני המערכת לדרישות האשכול/הרשות, כפי שהוגדרו במכרז, במפרט  התאמה מלאה

בתהליך האפיון המשותף עם הספק ן השירותים ובהסכם וכפי שיוגדרו על ידי נציגי המזמי
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. ביצוע שו"שים במערכת לאחר התקנת המערכת, ככל שהדבר יידרש טרם התקנת המערכת
 להלן. ובסעיף  במהלך תקופת ההתקשרות, ייעשה בהתאם לאמור

 
ותמיכות שנופו בסינון  האם קולות קוראים, מכרזיםבאופן שוטף באחריות הספק לבדוק  .5.7

 , אכן אינם מתאימים למאפייני הרשות.בדרישות המערכתהראשוני על ידי המערכת, כמפורט 
 

פגישות עם הגורמים הרלוונטיים ברשות לכל הפחות אחת לשבוע וכן לפי הצורך בהתאם  .5.8
 לדרישת הרשות. 

 
החברות בו,  , ולא מהרשויותבלבד אשכולשיוזמנו מהובהר כי השירותים נשוא פרק א' מ .5.9

יסופקו לאשכול לאורך כל תקופת ההסכם לרבות הארכתו ללא תשלום, למעט תשלום בגין 
 שעות שו"ש מיוחדות כמפורט במסמכי המכרז.

 
 פרק א' – מענה המציע למפרט הטכני .6

 .להלן בטבלה על המערכת לעמוד בכל הדרישות המפורטות
האפשרויות הבאות, אשר תנוקדנה באופן  3 -באחת מ Vלגבי כל אחת מהדרישות, על המציע לסמן 

 הבא:

 נק'.  3 –אם הדרישה קיימת ועובדת  •
 נק'. 1 –אם קיים פתרון חלקי לדרישה אשר יושלם עד למועד תחילת אספקת המערכת  •

 נק'. 0 –המערכת אם הדרישה לא קיימת בעת הגשת ההצעה ותושלם עד למועד תחילת אספקת  •
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יושלם 
עד למועד 

תחילת 
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 המערכת
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ההצעה 
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תחילת 
אספקת 
 המערכת

מערכת הכוללת מאגר נתונים מקיף המתעדכן באופן שוטף ותדיר של   .1
טעם קולות קוראים, מכרזים ותמיכות נוספות לרשויות מקומיות מ

משרדי ממשלה, גופים פילנתרופיים, גופים   -"גופים תומכים" 
ציבוריים ומעין ציבוריים ומגזר עסקי. הנתונים יישאבו ממגוון ערוצי 

 תקשורת, לרבות אתרי אינטרנט ועיתונות כתובה.

   

איתור הנתונים יתבסס על תחומי עניין ומילות חיפוש שיוגדרו מראש   .2
 אופן שוטף בהתאם לצרכי הרשות. בשיתוף הרשות ויתעדכנו ב

   

סינון ובדיקה ראשונית של התאמת הרשויות לתנאי הסף בהתאם   .3
 למאפייני הרשות, כמו מדד סוציו אקונומי ומספר תושבים.

   

קולות קוראים / מכרזים / תמיכות נוספות שיימצאו כרלוונטיים   .4
 יהיו ניתנים לצפייה במערכת וכן יישלחו למשתמשים –לרשות 

 כהתראה מיידית בדוא"ל למשתמשים. 

   

הקול הקורא/המכרז/התמיכה ויצירת תקציר שמקל על  ניתוח  .5
המשתמש לדלות מידע רלוונטי, לרבות מועדים, תנאי סף וקישור 

מסמכים הרלוונטיים. התקציר יהיה ניתן לצפייה במערכת וגם יישלח ל
 כהתראה מיידית בדוא"ל למשתמשים.

   

לפי קריטריונים  –פשרויות חיפוש ומיון למשתמש המערכת תכלול א  .6
שונים )תאריכים, תחומים וכו'( ומילות מפתח. ניתן יהיה לצפות בכל 
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קוראים/מכרזים/תמיכות לרשויות מקומיות, גם אלה שלא הקולות 
 נמצאו כרלוונטיים במסגרת הסינון הראשוני.

צפייה  אפשרות לצפייה במסמכים מתוך המערכת ע"י הפעלת תוכנת  .7
 רלוונטית מתוך המערכת.

   

אפשרויות גרירת נתונים וייצוא נתונים מהמסכים במערכת לקבצי   .8
excel. 

   

הנגשת המערכת באופן מלא ומיידי לטלפון הסלולארי )אייפון   .9
ואנדרואיד( באמצעות אפליקציה ייעודית, בעלת תצוגה רספונסיבית 

 וממשק משתמש ידידותי ונוח לתפעול.

   

לביצוע סטטיסטיקות, ניתוחים שק אינטואיטיבי וקל לשימוש ממ  .10
( על נתוני המערכת. הממשק יכלול בין היתר BIרוחביים ומידע מנהלי )

מחולל דוחות סטאטוס למנהלים ברשות, הכולל אפשרות לייצוא 
 -ו excelדוחות חכמים ומותאמים אישית לפי חתכים שונים לקבצי 

pdf . 

   

ת לפי ל הרשאות צפייה/עדכון במערכהמערכת תאפשר ניהו  .11
משתמש/תפקיד/תחום במערכת, בהתאם להגדרות שתינתנה על ידי 
מזמין השירות. המערכת תאפשר ניהול הפרדת סמכויות בין גורם 

 מאשר לגורם מבצע. 

   

המערכת תאפשר הפקת דוח הרשאות מפורט של כל המשתמשים   .12
 הם.הפעילים/שאינם פעילים במערכת וסוגי הרשאותי

   

המערכת תבצע הליך זיהוי ואימות משתמשים ותאכוף מדיניות   .13
 סיסמאות על בסיס תקן מקובל. 

   

  -הספק יפעיל מנגנוני אבטחה ותוכנות למניעת מתקפות על המערכת   .14
IPS  ,firewallספאם וסינון אתרים, והכל בכפוף  –וירוס, אנטי -, אנטי

 לדרישות הרגולציה.

   

    בפניה.   SSLלמניעת ניחוש סיסמאות ורכיב  captchaב הספק ישלב רכי  .15

 

סיוע וליווי תהליך הגשת הבקשות לקולות קוראים,  - דרישות לגבי השירותים נשוא פרק ב' .ג
 מכרזים ותמיכות במלואו

תשלום ו/או  חלופות: ריטיינר חודשישתי פי הינם ל ב'הנכללים במסגרת פרק השוטפים השירותים  .7
כאשר לצד זאת, יהיו האשכול ו/או הרשות רשאים להזמין גם או רק , לפי פרויקט/ גלובלי  שעתי

 -כדלהלןשירות נקודתי ביחס לסוגים שונים של קולות קוראים, 
 

ליווי ייעוץ ריכוז וניהול תהליך הגשת הבקשות במלואו, עד לקבלת אישור הקצבה מהגוף  .7.1
 התומך.

 
כאמור בפרק  מיכות שנופו על ידי המערכתתהמכרזים והקוראים, הקולות ה של ניתוחלמידה ו .7.2

  א'.
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קורא/מכרז/תמיכה להנהלת האשכול/הרשות, לרבות תנאי ההכנת תקציר של עיקרי הקול  .7.3
פערים ניתוח סף, איכות ומחיר, הפרמטרים לזכייה, מתווה ההגשה, דגשים מיוחדים, 

 וכיו"ב.  והשלמה הדורשים טיפול
 

הכנה, כתיבה בפועל וניהול פורט לכל שלב עבודה, קביעת אבני דרך ולו"ז מאפיון, תכנון,  .7.4
בהתאם לתנאי הסף  ת התקצוב ממקורות רלוונטיים ותמיכות נקודתיותותהליך הגשת בקש

 . ואמות המידה הנדרשים
 

שיפור תנאי הקול הגשת שאלות הבהרה לגופים התומכים ככל שיידרש לצורך  .7.5
 הפערים/החוסרים שאותרו בהם.קורא/מכרז/תמיכה עבור הרשות וצמצום מקסימאלי של 

 מעקב אחר קבלת תשובות ההבהרה והפניית שאלות חוזרות ככל שיידרש.
 

 הנתוניםהדו"חות, , האישורים, כלל הטפסיםשל  עצמי במשרדי הרשות ריכוזאיסוף ו .7.6
יצירת ממשקים מול כלל הגורמים הרלוונטיים ברשות  הנדרשים להגשות הבקשות, םקבציוה

אמות , בהתאם לנדרש בתנאי הסףמסמכי הבקשה כל מילוי  ם החסרים,לצורך השלמת הנתוני
 צורך הגשת הבקשההפקת מסמכים נלווים ל ,ותשובות ההבהרה )איכות, מחיר( המידה

 פירוט מקורות מימון נוספים, תכנית עבודה, ,דו"חות, טבלאות) אם לדרישותבהת
)מורשי  לוונטיים ברשותהגורמים הרכל החתמת   וכיו"ב(,קו"ח ותעודות , מתודולוגיה

 .חתימה, יועמ"ש, רו"ח וכיו"ב(
 

העברת סטטוס שוטף להנהלת הרשות, לכל הפחות אחת לשבוע, הכולל מעקב אחר אופן  .7.7
הטיפול בהכנת הבקשה למול התכנון הראשוני, לרבות אבני הדרך והלו"ז המתוכנן. במסגרת 

 קולות קוראים מורכבים יוגשו דוחות סטטוס מפורטים.
 

 םעבור ו/או קונספט יתפשוטה / תכנית עבודה מקצוע תכנית עבודה בניית -הצורך במידת  .7.8
ישיבות עם  3נדרשות עד  קונספט/לצורך כתיבת תכנית עבודה .כתיבה מקצועית נדרשת

 הממונה ברשות לנושא הרלוונטי, אלא אם יוגדר אחרת על ידי האשכול/הרשות.
 

הכתיבה המקצועית ככל שהדבר נדרש לצורך  על ידי מומחים מדיסציפלינות שונותמתן ייעוץ  .7.9
 , כגון כלכלן, מומחה איכות הסביבה, אדריכל/מתכנן וכיו"ב. של הבקשה

 
 בקרת איכות לפני ההגשה.  .7.10

 
חוברות הבקשה, לרבות כל העותקים הנדרשים במסמכי הדפסה, סידור וכריכה של  .7.11

 על ויזואליות, סדר,רשות )עותקים קשיחים ועל מדיה(. שימת דגש להבקשה וכן עותק נוסף 
אות קלה וידידותית עבור בודקי הבקשה, שמירת עותק של שלמות הנתונים, התמצ בהירות,

והעברתה השוטפת לשמירה  כנדרש כל מסמכי הבקשה בתיקייה ממוחשבת לרבות גיבויים
 . הרשותבמחשבי 

 
 ,הגשת הבקשה בפועל לגוף התומך, מעקב שוטף ובקרה צמודה לצורך השלמות .7.12

עד קבלת אסמכתאות  שהדבר יידרש,, ככל מתן הבהרות לפניות הגופים התומכיםו, ווחיםיד
 והתחייבות תקציבית.

 
לרבות הזנת כלל הנתונים   -הגשת בקשות באמצעות כרטיס חכם במערכת מרכב"ה  .7.13

הנדרשים וסריקת אסמכתאות בשדות המיועדים לכך, חתימה דיגיטלית על ידי מורשי 
  על קליטת הבקשה במערכת., קבלת אישור החתימה ברשות

 
מערכת אמצעות ב , לרבותמול הגוף התומך סטטוס הבקשהמעקב שוטף אחר  .7.14

 ., לכל הפחות אחת לשבוע, להנהלת הרשותבנושא שוטף עדכוןהעברת ו ,מרכב"ה
 
כולל ניתוח  ,לאחר כל הגשת בקשה הרשותלהנהלת  משוב קבוע דוח .7.15

לקראת הגשת הבקשות י שיפור ותהליכליקויים/פערים/חוסרים בבקשה והפקת לקחים 
 הבאות.
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קיום פגישות עם הגורמים ו ומסמכים איסוף נתונים הגעה למשרדי הרשות, לרבות .7.16

, יגיע הספק למשרדי הרשות הרשותלהוראת בהתאם ו/או לפי הצורך  . הרלוונטיים ברשות
 ובכתב מטעםמראש  ף להוצאת הזמנת עבודה וכפלימי עבודה נוספים ככל שיידרש, והכל ב

 עבודה רשאי הספק לבצע ממשרדיו.את יתר ה. רשותהגורמים המוסמכים ב
 
ככל ויוזמנו מהספק שירותים נקודתיים לגבי קול קורא, יהיה על הספק לבצע את כל  .7.17

השירותים המפורטים לעיל ביחס לקול הקורא, והתשלום לו יהיה זכאי הינו בהתאם לתעריף 
)רגיל/ כולל תכנית ה כיצד יסווג הקול הקורא המוצע בהצעתו לסיווג של הקול הקורא. ההחלט

פשוטה/כולל תכנית מקצועית/כולל בניית קונספט ותכנית( הינה החלטה של האשכול בהתאם 
 לשיקול דעתו הבלעדי.

 
ועם מהלך ביצוע ומימוש  לאחר קבלת אישור תקציבי -' גדרישות לגבי השירותים נשוא פרק  .ד

 תקציבי פרויקטיםת וקבלף התומך לצורך מיצוי הגשת דוחות ביצוע לגו - ייעוד הכספים

/  לפי שתי חלופות: ריטיינר חודשי ו/או תשלום שעתי ' הינםגהשירותים הנכללים במסגרת פרק  .8
 –כדלהלן  ,גלובלי לפי פרויקט

 
ליווי ייעוץ ריכוז וניהול תהליך הגשת דוחות ביצוע לגוף התומך במלואו, עד לקבלת מיצוי  .8.1

 טים מהגוף התומך.וקבלת תקציבי הפרויק
 

 דיווחים,תשלום, הדרישות ביצוע, הדוחות במשרדי הרשות של כלל  וריכוז עצמי איסוף .8.2
הצהרות בדבר מקורות מימון  ,טפסים מאזני בוחן, כרטסות הנה"ח, אישורים, חשבונות,
 .גופים התומכיםה וכל אסמכתא נוספת הנדרשת על ידי השלמות נדרשות נוספים במידה ויש,

הגורמים הרלוונטיים ברשות )גזבר, יחידות מקצועיות וכיו"ב( לצורך שקים מול כלל יצירת ממ
 קבלת הנתונים הנדרשים.

 
ובהתאם  שנקבעו ושלבי הפרויקט , לוחות הזמניםעל פי הקריטריוניםהכנת הדיווחים  .8.3

החתמת כלל הגורמים הרלוונטיים ברשות  .של כל גוףוכללי הדיווח לדרישות הספציפיות 
 יועמ"ש, רו"ח וכיו"ב(. גזבר, תימה,)מורשי ח

 
 הקפדה על התאמה מלאה בין הרישומים החשבונאיים לנתונים המדווחים בדוחות הביצוע. .8.4

 
 בקרת איכות לפני ההגשה.  .8.5

 
הדפסה, סידור וכריכה של חוברות הגשת הדיווחים, לרבות כל העותקים הנדרשים במסמכי  .8.6

דגש על ויזואליות, סדר,  מדיה(. שימתההגשה וכן עותק נוסף לרשות )עותקים קשיחים ועל 
בהירות, שלמות הנתונים, התמצאות קלה וידידותית עבור בודקי הדיווחים, שמירת עותק של 
כל מסמכי הגשת הדיווחים בתיקייה ממוחשבת לרבות גיבויים כנדרש והעברתה השוטפת 

 לשמירה במחשבי הרשות. 
 

ו/או בכל דרך אחרת עליה  נת הדיווחיםבאמצעות מערכות המידע להזשליחת והזנת הדיווחים  .8.7
 קבלת אישור על קליטת הדיווחים במערכת.יורו הגופים התומכים. 

 
מעקב שוטף אחר סטטוס אישור הדיווחים מול הגוף התומך, והעברת עדכון שוטף בנושא, לכל  .8.8

 הפחות אחת לשבוע, להנהלת הרשות.
 

וע בפועל ומיצוי מלא ציב מול ביצתק -ניהול ותיעוד מעקב אחר תקציבי הפרויקטים )תב"רים(  .8.9
הפרדה בין  של התקציב שאושר על ידי הגוף המממן בהתאם לשלבי הפרויקט שנקבעו.

 הרישומים המתייחסים לביצוע הפעילות הנתמכת לבין אילו המתייחסים לכלל הפעילות. 
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ו/או כל סטייה  רשות על אי ניצול תקציביהנהלת השליחת התראות מקדימות ל .8.10
 . מהתזרים

 
בהתאם ללוחות הזמנים ושלבי הפרויקט  קבלת הכספים לחשבון הרשותמעקב אחר  .8.11

שליחת התראות מיידיות לרשות על כל . , לרבות חיווי תשלומים במערכת מרכב"השנקבעו
 עיכוב בקבלת הכספים.

 
מיצוי וקבלת אופן  לגביסטטוס שוטף להנהלת הרשות, לכל הפחות אחת לשבוע,  עדכון .8.12

. במסגרת ועמידה בלוחות הזמנים ושלבי הפרויקט שנקבעווף התומך תקציבי הפרויקט מהג
 מורכבים יוגשו דוחות סטטוס מפורטים. פרויקטים

 
, לכל הפחות, לרבות מידי שבועשעות(  8)אחד הגעה למשרדי הרשות ליום עבודה  .8.13

לפי הצורך ו/או  ,וקיום פגישות עם הגורמים הרלוונטיים ברשות ומסמכים איסוף נתונים
להוראת הרשות, יגיע הספק למשרדי הרשות לימי עבודה נוספים ככל שיידרש, והכל  בהתאם

  באישור מראש של הרשות. את יתר העבודה רשאי הספק לבצע ממשרדיו.
 

יבויות ממוחשבת לניהול התחי לנהל את עבודתו באמצעות מערכתיידרש הספק  .8.14
 .ותל ידי האשכול/הרשבמערכת כזאת עייעשה שימוש ככל ו ,ודיווחים

 

לניהול  ממוחשבתמערכת אספקה ותחזוקה של  –דרישות לגבי השירותים נשוא פרק ד'  .ה
 ההתחייבויות והדיווחים לגוף התומך לצורך מיצוי תקציבי פרויקטים

 –השירותים הנכללים במסגרת פרק ד' הינם כדלהלן  .9

ים התקנת, אספקת, הטמעת ותפעול מערכת ממוחשבת לניהול מערך ההתחייבויות והדיווח .9.1
טי )אשכול/ לגוף התומך לצורך מיצוי תקציבי פרויקטים. המערכת תותקן אצל הגוף הרלבנ

 רשות(. 
או בכלל לא,  -מובהר כי הטמעת המערכת ברשויות השונות יכולה להיות גם באופן הדרגתי 

 והאשכול אינה מחויב להיקף כלשהו של רשויות כאמור. 
 

בנתוני כל הרשויות, וזאת ללא עלות נוספת  האשכול יוכל להיות אינטגרטור מנהל לצפייה .9.2
 (.ו'מעבר להצעת המחיר )נספח 

 
סגרת הטמעת המערכת יספק המציע הזוכה הדרכה לכלל משתמשי הקצה במערכת מטעם במ .9.3

 הרשות, בהתאם להוראות ההסכם.
 

 מתן תמיכה טכנית שוטפת והדרכת משתמשים שוטפת.  .9.4
 

התקנת המערכת תיעשה בכפוף לביצוע  -"( ביצוע שינויים ושיפורים )לעיל ולהלן: "שו"שים .9.5
 שות האשכול/הרשות, כפי שהוגדרו במכרז, במפרט של מאפייני המערכת לדרי התאמה מלאה

השירותים ובהסכם וכפי שיוגדרו על ידי נציגי המזמין בתהליך האפיון המשותף עם הספק טרם 
דבר יידרש במהלך במערכת לאחר התקנת המערכת, ככל שה התקנת המערכת. ביצוע שו"שים

 להלן. ותקופת ההתקשרות, ייעשה בהתאם לאמור בסעיף 
 

פגישות עם הגורמים הרלוונטיים ברשות לכל הפחות אחת לשבוע וכן לפי הצורך בהתאם  .9.6
 לדרישת הרשות. 

 
רשויות החברות בו, , ולא מהבלבד מהאשכולמובהר כי השירותים נשוא פרק ד' שיוזמנו  .9.7

יסופקו לאשכול לאורך כל תקופת ההסכם לרבות הארכתו ללא תשלום, למעט תשלום בגין 
 שעות שו"ש מיוחדות כמפורט במסמכי המכרז.
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 פרק ד' –מענה המציע על דרישות המפרט הטכני  .10

 על המערכת לעמוד בכל הדרישות המפורטות בטבלה להלן.
האפשרויות הבאות, אשר תנוקדנה באופן  3 -אחת מב Vסמן המציע ל על ,לגבי כל אחת מהדרישות

 הבא:

 נק'.  3 –אם הדרישה קיימת ועובדת  •
 נק'. 1 –אם קיים פתרון חלקי לדרישה אשר יושלם עד למועד תחילת אספקת המערכת  •

 נק'. 0 –אם הדרישה לא קיימת בעת הגשת ההצעה ותושלם עד למועד תחילת אספקת המערכת  •
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    ריכוז כלל תקציבי הפרויקטים המאושרים במקום אחד.  .1
    כות הרשות. הלימה בין התקציב המאושר לנתוני התב"ר במער  .2
הגדרת לו"ז ואבני דרך תוך רישום ותיעוד תקציב מול ביצוע לכל   .3

 פרויקט.
   

    ניהול תנועות כספיות בתב"ר ואיתור נקודות דיווח.  .4
הפרדה בין הרישומים המתייחסים לביצוע הפעילות הנתמכת לבין   .5

 המתייחסים לכלל הפעילות.אילו 
   

דוא"ל לבעלי התפקידים הרלוונטיים התראות אוטומטיות במערכת וב  .6
אודות תוקף ואי ניצול הרשאה תקציבית וכן התראות אוטומטיות 
אודות תנועות כספיות בתב"ר, בהתאם לעדכון קובץ הנהלת חשבונות 

 במערכת.

   

חברה כלכלית וכיו"ב( לבין ממשק בין מחלקות הביצוע )הנדסה, שפ"ע,   .7
הן בהיבטים תפעוליים והן  הגזברות, לצורך ניהול פרויקט כוללני

 בהיבטים תקציביים.

   

יצירה וניתוב אוטומטי של משימות, תזכורות והערות לביצוע בדחיפה   .8
למשתמשים, מעקב ובקרה אחר ביצוע וקבלת התראות ותזכורות, 

ת וסינון לפי פרמטרים שונים לרבות אפשרויות לצפייה מרוכזת במערכ
ל משימה/אחראי לביצוע בתהליך )תאריך, סטאטוס, משתמש מטי

כלל הפעולות כאמור תוכלנה  וכו'( וכן התראה מיידית לדוא"ל.
 להתבצע גם באופן ידני.

   

כל משימה תאופיין בתאריך יעד לביצוע, סטטוס למעקב משימה,   .9
אפשרות להצגת  משתמש אחראי לביצוע.משתמש מטיל משימה, 

 המשימות ברמת טבלה הניתנת לסינון.

   

להגדרת תזכורות והתראות לתהליכים / שלבים / אירועים   אפשרויות  .10
 שיוגדרו במערכת.

   

    ויצירת התראות לגבי חריגה ממנו. SLAאפשרות להטמעת   .11
    אפשרות להגדרת תחנות אישור ועדכון ללא צורך בפיתוח.  .12
    לביצוע אסקלציה של תהליכים.אפשרות   .13
, pdf ,wordטים שונים )אפשרויות לצירוף וטעינת מסמכים מפורמ  .14

excel קבצי תמונה, אודיו, מיילים וכו'( ושיוכם למשימות ,
 הרלוונטיות. 
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אפשרות לצפייה במסמכים מתוך המערכת ע"י הפעלת תוכנת צפייה   .15
 רלוונטית מתוך המערכת.

   

המערכת תנהל שדות מפתח לכל אחד מהקבצים שינוהלו )תאריך   .16
 נימי, משתמש שטען את הקובץ וכיו"ב(. טעינה, תאריך שינוי, מפתח פ

   

אפשרויות גרירת נתונים וייצוא נתונים מהמסכים במערכת לקבצי   .17
excel. 

   

 הנגשת המערכת באופן מלא ומיידי לטלפון הסלולארי )אייפון  .18
ואנדרואיד( באמצעות אפליקציה ייעודית, בעלת תצוגה רספונסיבית 

 וממשק משתמש ידידותי ונוח לתפעול.

   

ממשק אינטואיטיבי וקל לשימוש לביצוע סטטיסטיקות, ניתוחים   .19
( על נתוני המערכת. הממשק יכלול בין היתר BIרוחביים ומידע מנהלי )

אפשרות לייצוא מחולל דוחות סטאטוס למנהלים ברשות, הכולל 
 -ו excelדוחות חכמים ומותאמים אישית לפי חתכים שונים לקבצי 

pdf . 

   

הייבוא יתבצע באופן  – CSV ,XML ,excelים מקבצי ייבוא נתונ  .20
 מתוזמן ואוטומטי ויתאפשר גם באופן ידני.

   

( שיציג נתונים בנושאים שונים לבקשת dashboardלוח מחוונים )  .21
כגון: מספר ושיעור התקציבים שאינם מנוצלים, מספר הרשות, 

 התהליכים הפתוחים במערכת בחתך זמן שטרם טופלו וכיו"ב.

   

המערכת תאפשר ניהול הרשאות צפייה/עדכון במערכת לפי   .22
משתמש/תפקיד/תחום במערכת, בהתאם להגדרות שתינתנה על ידי 
מזמין השירות. המערכת תאפשר ניהול הפרדת סמכויות בין גורם 

 מאשר לגורם מבצע. 

   

המערכת תאפשר הפקת דוח הרשאות מפורט של כל המשתמשים   .23
 רכת וסוגי הרשאותיהם.מעהפעילים/שאינם פעילים ב

   

המערכת תבצע הליך זיהוי ואימות משתמשים ותאכוף מדיניות   .24
 סיסמאות על בסיס תקן מקובל. 

   

  -הספק יפעיל מנגנוני אבטחה ותוכנות למניעת מתקפות על המערכת   .25
IPS  ,firewallספאם וסינון אתרים, והכל בכפוף  –וירוס, אנטי -, אנטי

 הרגולציה.לדרישות 

   

    בפניה.   SSLלמניעת ניחוש סיסמאות ורכיב  captchaהספק ישלב רכיב   .26

 

 -' ד -במסגרת השירותים נשוא פרקים א' והממוחשבות שינויים ושיפורים במערכות  .ו

 שינויים ושיפורים במערכת .11

)לעיל ולהלן:  ושיפורים שינויים נדרשים בו 'חי יצור'מידע, מטבעה, הינה  מערכת .11.1
 .לעת מעת וטפיםש "שו"שים"(
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פונקציונאליות חדשה מעבר לתכולת  והטמעת פיתוח הינם המתחייבים השו"שים .11.2
ומסכים  בדוחות ושינויים בתהליכים קיימים, תוספת שינויים , הכנסתוהמפרט הטכני המכרז

ם וכן כל שינוי/שיפור הנדרש לצורך עמידה בדרישות החוק/תקנה/הוראה של הגופי
 ת ישראל )להלן: "שינויי רגולציה"(.הרגולטורים השונים במדינ

 
יודגש כי באחריות הספק להתעדכן באופן שוטף בשינויי רגולציה  ולהטמיע אותם  .11.3

שינויי רגולציה יבוצעו על ידי הספק במסגרת השירותים למזמין ללא צורך באישור המזמין. 
ע את באחריות הספק לייד נוספת. במסגרת התשלום השוטף, ולא תשולם בגינם כל תמורה

 המזמין על כל "שינוי רגולציה" שבוצע.
 

יצוין, כי לאורך כל תקופת ההתקשרות המזמין יהיה זכאי לקבל במסגרת התשלום  .11.4
השוטף לספק, ללא כל תמורה נוספת, את כל העדכונים והפיתוחים הרלוונטיים במסגרת 

או יפתחו  מטעמו יתקינו מי מטעמואו /המערכות המוצעות על ידי הספק במכרז זה, שהספק ו
שהמזמין יבקש בכתב, ובמועד הבקשה כבר  שו"שעבור לקוחותיו האחרים. לעניין זה, כל 

שהמזמין זכאי לו ללא כל  כשו"שייחשב  -הותקן או נמצא בתהליך פיתוח עבור לקוח אחר 
תמורה נוספת. במקביל, בתחילת כל רבעון הספק יעביר למזמין רשימה של השינויים ו/או 

ספו למצאי התכנה. המזמין יחד עם הספק יקיימו דיון על הדרך לקליטת הפיתוחים התוו
ביצוע שו"שים במערכת עבור לקוחות אחרים לא ישפיע על תפקוד  נויים/ פיתוחים אלה.יש

 המערכת עבור הרשויות ו/או האשכול.
 

שאינם שינויי רגולציה והספק לא יתקין או יפתח  שו"שיםבביצוע  הצורך עולה כאשר .11.5
המוצג בסעיף  התהליך פי יתבצע על הדבר -מיוחדים"(  שו"שיםחות אחרים )להלן: "עבור לקו

(, בכפוף ו', והתשלום בגינו יבוצע על פי שעות עבודה בהתאם להצעת הספק )נספח להלן 12
 .לקבלת הזמנת עבודה מראש ובכתב מהמזמין

 
 לא תהליךיעביר מסמך אפיון לאישור המזמין. כמו כן  , הספקשו"שטרם מימוש  .11.6

 המזמין. אישור תיאום וללא לסביבת הייצור ללא יועבר
 

צור תסופק חוברת הדרכה אשר תתעד את התהליך יבטרם העברת השינוי לסביבת הי .11.7
מתחילתו ועד סופו ובמידת הצורך תתבצע גם הדרכה פרונטלית במשרדי המזמין ללא עלות 

 נוספת.

 
 מיוחדים שו"שיםע ביצו .12

 להלן תיאור תהליך ביצוע שינויים ושיפורים מיוחדים במערכת:

 במזמין. הגורם המוסמך המוסמך לגורם ומציגו הצורך את מפתח מעלה משתמש .12.1
 אותה מעלה הדרישה כנחוצה הוא את מוצא והוא ובמידה הדרישה, נחיצות את במזמין בודק

 הספק. בפני
אפיון מפורט  נת משמעויות, קבלת הערות, הכנתבחי לצורך לספק מועברת הדרישה .12.2

 ימי עבודה. מטרת 10בכתב הכוללת היקף עבודה )שעות( נדרש תוך  תכנית עבודה מוצעתו
 אמור זה ישנן. בשלב אםובתכנית העבודה באפיון  בעיות לגבי והערכה משוב הינה זה שלב

 קיימות. אם ז"בלו עמידה בעיות על להתריע הספק
לאישור נציג המזמין. לאחר  יועברו בכתבותכנית העבודה המוצעת  האפיון המפורט .12.3

 לספק לצורך תחילת עבודה. ותכנית העבודה האפיון יםקבלת אישור מנציג המזמין, מועבר
בהתאם לנהלי הפיתוח של הספק כולל ביצוע  שאופיין התהליך את מפתח הספק .12.4

 (.QAבדיקות מסירה )
את  לידיו מקבל המזמיןלבדיקות.  וכןמ התהליך ציג המזמין כילנ מודיע הספק .12.5

 חוברת נציג המזמין גם אל מעביר הקבלה של הספק. הספק בדיקות בסביבת ובוחנו הפיתוח
 מסכים. וצילומי למשתמש שכוללת הסברים הדרכה

 התהליך.  נציג המזמין את באפיון, מאשר עומד והפיתוח במקרה .12.6
ק א' )מערכת לאיתור ולסינון מקורות מיוחדים במסגרת השירותים בפר שו"שיםהתמורה עבור 

נחה הד' )מערכת לניהול ההתחייבויות והדיווחים( תשולם לפי שיעור  -ומימון ותקציבי שונים( 
)לא כולל מע"מ(:  התעריפים המקסימאליים הבאיםאחיד שיציע הספק בהצעת המחיר עבור 
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עבור שעת ₪  DBA ,280טם / מומחה מסד מידע לשעת מנתח מערכות/ מומחה סיס₪  300
עבור שעת מומחה יישום. עבור כל דרישה של האשכול/הרשות לשו"שים ₪  250 -מתכנת ו

לאותה   למענהאומדן שעות  הצעה הכוללת מיוחדים, יגיש הספק לאישור האשכול/הרשות
 לספק התשלום. התואמים, בחלוקה לסוג המומחיות הנדרשת והתעריפים השעתיים דרישה
 לאחר בדיקה ואישור השינוי בסביבת הייצור. העוקב החודש תשלומי במסגרת יבוצע
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 2נספח ב'

 

 שינוי תעריפיםנספח 

 

 שנערך ונחתם ב_____________

 ביום _________ לחודש _____________ שנת __________

 

 -ב  י  ן      -

 

 מזרחי כתובת: __________איגוד ערים אשכול רשויות נגב 

 שכול"()להלן: "המזמין" ו/או "הא

 

 -לבין-

_______________  __________________ 

 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________

 מרח' ______________ מרחוב _____________

 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________

 כדיןולהתחייב בשמה    הספק( -)להלן 

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 _ ת.ז. _________ה"ה _________

 הספק( -)להלן 

 

מהתעריפים המוצעים על  5%הצעתו במכרז התחייב הספק לתת הנחה בשיעור של בו  הואיל
רשויות מקומיות,  10 -ל 7ידו במידה והזמנת השירותים תבוצע עבור כמות של בין  

עבור כמות  וכן התחייב הספק למתן הנחה נוספת במידה והזמנת השירותים תבוצע
נוספים   5%בשיעור של   רשויות מקומיות, ממועד ההזמנה ואילך, 10של מעל 

 בהצעת המציע במכרז. מהתעריפים שיתקבלו 
 

 ________ וכמות הרשויות המצויות בהסדר נכון למועד חתימת נספח זה עומדת על   והואיל
 רשויות.

 
מכל התשלומים _____ % בשיעור שלהנחה בהתאם להצעת המחיר, תחול  לאור האמור במבוא שלעיל,

 ________________. החל מיום__ להסכם, וזאת _בגין השירותים נשוא פרק _להם זכאי הספק 
 

 ועל כך באנו על החתום  ביום ________________: 

 

________________                                                                      _______________ 

 שכולהא                         הספק    
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  3נספח ב' 
 

 נוסח הסכם לחתימה מול רשות

 ספח להסכם לשירותים שונים בתחום קולות קוראים נ

 ________ ביום __________ -שנערך ונחתם ב

: ן י  _________________________  ב

 ("  : ן ל ה תל ו ש ר (ה " 

ד ח א ד  צ  מ

: ן י ב  _________________________ ל

  ________________ ח.פ.

   ______   ________ מרחוב
 _________, פקס:  __________ טלפון:

 ״(ספק)להלן: ״ה
י נ ש ד  צ  מ

 
בהסכם למתן  הספק( התקשר עם האשכול -ואיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי )להלן :הואיל

, וזאת בהמשך למכרז שפורסם ע"י ם של _____________________________שירותי
ים ובמסמכי יהאשכול  לצורך קבלת השירותים נשוא המכרז כמפורט במפרטים הטכנ

 .המכרז
 

 של האשכול הוכרזה כהצעה  3/2019פומבי מס'  במכרזוהצעתו של הקבלן  והואיל:
 _________________________; פרקלהזוכה במכרז ביחס                     

מצהיר כי הוא בעל הידע, הכישורים, היכולת הכספית, הניסיון, כוח האדם, הציוד והספק  והואיל:
כני, הארגוני והפיננסי הנדרשים לשם מתן השירותים והמיומנות, הרקע המקצועי, הט

 במועדים ובתנאים כפי שהם מפורטים בחוזה ובמפרט הטכני במכרז. 

היתרים הדרושים על פי דין לשם מתן והקבלן מצהיר כי הוא מחזיק בכל הרישיונות וה והואיל:
 זה;השירותים וכי ימשיך להחזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה 

והרשות מעוניינת לקבל את השירותים ע"פ ההסכם שנחתם עם האשכול במחירים  והואיל:
 ;ספקהנקובים בהצעת ה

 הם ההדדיות;וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותי והואיל:
 

 הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן ךלפיכ

 םהחל מיו יספק את השירותים כהגדרתם במכרז ובנספחיו לרשות הספק .1
_____________________ ועד למועד סיום ההתקשרות כקבוע בהסכם שנחתם עם האשכול ועל 

 פי מסמכי המכרז, קרי עד ליום ___________________.

מאשר כי הוא מודע להסתמכות הרשות על התחייבותו כלפיה וכי ככל ולא יעמוד  הספק .2
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 גרמנה לרשות בגין כך ויחויבלויות שתיבהתחייבויותיו על פי המכרז ונספחיו יישא בכל הע
 ביחד ולחוד כלפי האשכול וכלפי הרשות בגין נזקי הרשות.

ידווח למר/גב' __________________, אשר הינו נציג הרשות על כל תקלה או בעיה  הספק .3
שתיווצר במתן השירותים ויפעל על פי הוראותיו ככל שאינן סותרות את הוראות האשכול 

 מכי המכרז.על פי מס והתחייבויותיו

 הרשות מאשרת כי התקבלו כל האישורים הנדרשים לחתימת הסכם זה. .4

 אין בהוראות נספח זה כדי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז כי אם להוסיף עליהן בלבד. .5

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

_______________      ____________________ 
 ספקה                           הרשות        

  



 

 
 77מתוך  61עמוד 

 נספח ג'
 

 אישור קיום ביטוחים

 לכבוד

מאיגוד ערים אספקה \ו/או הרשויות וגופים המקבלים שירות ו איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי 
 ו/או גופים קשורים אשכול רשויות נגב מזרחי

 )להלן לשם הקיצור : "האשכול"(
 

 _____________פ _________ ח. ביטוחים שלאישור על קיום הנדון: 
 ) להלן "נותן השירותים"( 

למתן שירותים בתחום ניהול קולות קוראים עבור איגוד ערים אשכול רשויות נגב בקשר לחוזה 
 מזרחי והרשויות המקומיות החברות באשכול

 ) להלן "החוזה"(
 

נותן  ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם אנו הח"מ, ____________ חברה לביטוח בע"מ, מצהירים 
 השירותים  ועל שם האשכול בקשר לחוזה בלבד את הפוליסות להלן:

.  הפוליסה מבטחת את חבותו ואחריותו על פי דין של פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .1
 לאירוע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ₪   2,000,000המבוטח בגבולות אחריות של 

וצאה מ: אי יושר של עובדים, חריגה מסמכות, מבטחת בין השאר מקרי ביטוח כתהפוליסה 
אובדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח, אובדן מידע ומסמכים, עבודות של ספקים , קבלנים 

 וקבלני משנה אך לא את הספקים והקבלנים עצמם.
ול או אי חידוש חודשים לאחר ביט 6בפוליסה רשום שתקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי 

 שאין ביטוח אחר המכסה את המבוטח באותם תנאים כפי הפוליסה שפקעה.  הביטוח ובתנאי
הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה 

 הפוליסה על שמו בלבד. הפוליסה אינה מכסה תביעות נותן השירותים  כלפי האשכול.
ת מועד תחילת ההתקשרות בין נותן ריך רטרואקטיבי שהנו לכל הפחובפוליסה רשום תא
 השירותים לאשכול.

 ₪. 60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו הנה אינה עולה על סך 
. הפוליסה מבטחת את חבות המבוטח  כלפי עובדיו בגבול  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .2

 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪  20,000,000אחריות בסך 
. הפוליסה מבטחת את חבות המבוטח  כלפי צד  ת כלפי צד שלישיפוליסה לביטוח אחריו .3

לאירוע אחד ובמצטבר במשך ₪  4,000,000שלישי כלשהו לרבות האשכול  בגבולות אחריות של 
תקופת הביטוח. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. 

יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיו 
 מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

 
 :בהתייחס לפוליסות לעיל

 לו בכיסוי הביטוחי. או נוסח אחר הדומה 2016נוסח הפוליסות הנו ביט  .א
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא  .ב

לפי מבטחיהם, ולגביהם הביטוח הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה יופעל כלפי האשכול וכ
האשכול , מבלי את האשכול  במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי 

שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי האשכול  להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח, 
ים על טענה של ביטוח כפל כלפי האשכול וכלפי , ולמען הסר ספק,  אנו מוותר1981-התשמ"א

 מבטחיהם.
ם בפוליסות כלול סעיף לפיו לא יצומצם ולא יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא א .ג

 ימים מראש. 60תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי האשכול  לפחות 
 .השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על נותן  השירותים  בלבד .ד
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי האשכול והבאים מטעמם. הוויתור לא יחול כלפי אדם  .ה

 שביצע נזק בזדון.
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 ות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליס
 
 

 בכבוד רב,
          ___________      __________         ____________    __________________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 
 
 
 
 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'
 צד שלישי   
 אחריות מעביד   
 אחריות מקצועית   

 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 ________;  טלפון _______________שם _________________;  כתובת _______
 

 
 

 :תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמןאנו מאשרים כי 
 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'
 צד שלישי   
 אחריות מעביד   
 אחריות מקצועית   
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 1'נספח ד
 

 ערבות הצעה
 

 
 

 בנק: ________________        לכבוד
 סניף: _______________                       אשכול רשויות נגב מזרחיאיגוד ערים 

 מיקוד: ______________   
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ.,
 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:    

 
( בנוגע להגשת הצעת המבקשים -על פי בקשת ______________________________ )להלן 

₪  10,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלֹ  , 03/2019למכרז פומבי מס' המבקשים 
 שקלים חדשים(.  עשרת אלפים)

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע 
או באופן כלשהו, או לדרוש לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או 

את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת 
 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או 
 יחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.אחת מהן מתי

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 ועד בכלל. 31/12/2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לא תענה. 31/12/2019דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 
 זו בטלה ומבוטלת.ערבותנו  31/12/2019לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 
 

 בכבוד רב,        
 בנק : _____________________       
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 2'נספח ד
 ערבות ביצוע

 
 

 בנק: _________                             לכבוד,
 ___________               סניף: ____               נגב מזרחיאיגוד ערים אשכול רשויות 

 מיקוד: ______________   
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ;
 

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:    
 

( לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם מיום "המבקשים"על פי בקשת _________ )להלן 
זה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של אנו ערבים ב 03/2019במכרז מספר ______________ 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן ₪ __________
 (."הפרשי הצמדה"

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
ו עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו א הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל

באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 
 ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ
 חסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.אחת מהן מתיי
 במכתבנו זה :

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  -"מדד" 
 כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
( "המדד החדש"עפ"י ערבות זו )להלן  מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל,אם יתברר 

( "המדד היסודי"כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן 
יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל 

 ד היסודי.מחולק במד
 ה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלוי

 ועד בכלל. ______________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. _________________דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ________________לאחר יום 
 רה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צו

 בכבוד רב,                                          
 בנק : _____________________                 
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 1'נספח ה

 
 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

 
______, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי ________________ת.ז.________אני הח"מ 

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

_________________________ אצל המציע _________________________  -אני משמש כ
שכול לביצוע העבודות נשוא אשר פרסמה הא  03/2019(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - )להלן

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( -המכרז )להלן 
 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .1
 בתצהיר זה: .2

 גם בעל   –יע הוא חבר בני אדם מי שנשלט על ידי המציע. אם המצ  - "בעל זיקה"
 שליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד  השליטה בו או תאגיד שב 
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

ל בעל זיקה זאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכהנני מצהיר ב .3
 [: במשבצת המתאימה Xיש לסמן למציע ]

  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
, , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(2002באוקטובר 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
  2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

ו/או  1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה ,אך במועד  1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ד ההרשעה האחרונה;אחת לפחות ממוע
 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ____________, ת.ז.__________, ולאחר 

עים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבו

 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 
_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2נספח ה'

 

 התחייבויות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

 

_________________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם תאגיד ___________________ לאחר אנו הח״מ 

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

 כדלקמן:

 

הנני נותן הצהרתי זו בשם ___________________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .4

 (. המציע")להלן: "  03/2019שכול רשויות נגב מזרחי במסגרת מכרז פומבי מס' איגוד ערים א

 כהן בתפקיד __________________ הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.אני מ .5

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך קיום מכרז מספר  .6

 תים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המזמין.________ ,ולצורך ביצוע השירו

 וכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ות

 

     

 חתימה וחותמת הספק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 

 אישור עו"ד:

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

להצהיר את האמת  מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

     

 חתימה וחותמת עו"ד   מ.ר                    תאריך             
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 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
 

ח״מ ___________________ נציג/ים מוסמך/ים ומורשה לחתום בשם תאגיד אנו ה
__________________ ולאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  
תקשר עם קש לההנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ______________________ שהוא הגוף המב .1

  03/2019איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי )להלן: "האשכול"( במסגרת מכרז פומבי מס' 
 )להלן: "המציע"(.

הנני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים  .2
אופן מידי על כל נתון או דיע באו חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי האשכול. אני מתחייב להו

מצב שבגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב 
 משלבי ההתקשרות עם האשכול.

ידוע לי כי לצורך תצהירי זה "ניגוד עניינים" משמעו מצב בו קיים אינטרס/  עניין נוסף אשר עלול  .3
הנוגע להחלטות המציע ו/או פעולותיו בקשר עם מתן השירותים  ר בכללהשפיע ו/או להוות שיקול ז

 לאשכול.
ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תיבחן  .4

על ידי האשכול, ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש 
ם ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים העלולים ניינילקיומו של ניגוד ע

 להעמידו במצב של ניגוד עניינים.
הנני מצהיר בזאת כי במידה והמציע יזכה אזי ימנע במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות שייערך  .5

ליצור מצב בינו לבין האשכול מליטול חלק בעבודה כלשהי הקשורה להתקשרות ואשר יש בה בכדי 
 ל ניגוד עניינים במישרין ובעקיפין.ש

הנני מתחייב ליידע את האשכול במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור לעיל וידוע לי  .6
כי במקרה זה יהיה רשאי האשכול שלא להעביר למציע עבודה אשר מתקיים לגביה חשש לניגוד 

 עניינים והכול עפ"י שיקול דעתו הבלעדית.
לבצע כל החלטה של האשכול בעניינים הנוגעים להצהרתי זו, לפי שיקול דעת  קבל על עצמיאני א .7

האשכול לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין האשכול. בהקשר זה ידוע לי כי האשכול 
 מתחייב לתת לי זכון טיעון טרם קבלת החלטה בענייני כאמור.

 ולראייה באתי על החתום:
     

 חתימה וחותמת הספק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

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

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

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

 בחתמו/ה עליו בפני.

 
  

_____________  __________________  _________________ 
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 הצהרה בדבר שמירת סודיות ואבטחת מידע

"( _________________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם _______________)שם "הספקאנו הח״מ 
 מצהיר ומתחייב בזה:

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת התקשרותי עם איגוד ערים אשכול רשויות נגב  .1
מזרחי )להלן: "האשכול"( ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, או אחרים של 

ההתקשרות נשוא  שכול ומערכות המחשוב שלה ושום מידע הנוגע לאשכול בכלל ולעניין הסכםהא
מכרז זה, בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושן, עסקיהן, ענייניהן, לקוחותיהן, 
ספקיהן, והאנשים או הגופים הקשורים באשכול או הבאים עמהן במגע וזאת בין שהסודות 

ובין  ה האמורים הגיעו אלי כתוצאה מהעסקתי באשכול או במתן שירותים לאשכולוהאינפורמצי
 שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא.

 
לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא ההסכם שנמסרה  .2

 לה.לביצועי על ידי האשכול, כולל בצוע שכפולים, העתקים, וכיו"ב, שלא למטרות א
 

ווה עבירה על חוק העונשין, כי ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי האשכול על פי הצהרה מה .3
 .1977-התשל"ז

 
לעיל, למאן דהוא, ללא אישור בכתב מהאשכול, עלול  2או  1כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .4

 להסב למשרד נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.
 

ל אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע התחייבות זו תמשיך לחו .5
א בבחינת נחלת הציבור ו/או מידע שהיה ידוע לאותו הצד עובר למועד ההתקשרות בין הצדדים שהו

 ו/או מידע אשר נדרש לגלותו על פי דין או מידע אשר נדרש לגלותו על דרישה של רשות מוסמכת.
 

 העובד:______________ מס׳ ת.ז. עובד:______________שם החברה:___________ שם 
 

 
 
 על החתום: ולראיה באתי

 
     

חתימת העובד    תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     
 והמעסיק
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 ו'נספח 
 

 תאריך __________
  לכבוד

      )להלן: "האשכול"(איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי
         

 ג.א.נ.,
 והצהרת המשתתף המחיר הצעת

 03/2019מכרז פומבי מס'
 

 חר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:אנו הח"מ, לא
 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, בין המצורפים אליהם ובין שאינם מצורפים אליהם,  .1
, ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן השירותים ו/או העלולים )רשות( הבהרותהשתתפנו בישיבת 

 ע עליהם.להשפי
 

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים כל  .2
 האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו

 מוותרים בזאת ראש על טענות כאמור.
 

מכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים ב .3
 המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

 
תנאי ומסמכי המכרז והחוזה בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל  .4

מתחייבים בזה לספק במועדים  האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו
הנדרשים את השירותים  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים 

 שהננו מציעים )להלן: "התמורה ותנאי התשלום"(.
 

 תיעשה לפי המחירים המוצעים כולל מע"מ.השוואת ההצעות  .5
 

ללא מע"מ לבין המחירים כולל מע"מ ו/או בין ידוע לנו כי במקרה שתתגלה סתירה בין המחירים  .6
המזמין יחשב את המחיר הקובע לצורך שקלול ציון המחיר לפי  –המחירים לרכיב לבין סה"כ המחיר 

  המחירים לרכיב ללא מע"מ, כפי שנרשמו בהצעה. 
 

יבים ידוע לנו כי כלל משקולות רכיבי הצעת המחיר המפורטים בנספח זה הינם אומדן בלבד ואינם מחי .7
היקף . ו/או סוג הרכיבים שיוזמנו בפועל את האשכול/הרשויות החברות בו לגבי היקף שירותים כלשהו

קציב פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול/הרשות, בהתאם לצורך, מגבלות הת-השירותים ייקבע על
 ובכפוף לאישור ועדת מכרזים ואישור דרישות תשלום של הספק על ידי האשכול/הרשות.

 
תהיה ועדת  –ה שתחרוג ממחירי המקסימום )כלפי מעלה( או ממחירי המינימום )כלפי מטה( הצע .8

 .להוסלפהמכרזים רשאית 
 

אנו מסכימים שהאשכול יהיה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע אספקת  .9
ט, כמפורט בהודעה השירותים לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחל

 למשתתפים ובהוראות במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של האשכול.
 

מצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים במועד יש לנו את כל הא .10
אם נזכה הקבוע במכרז ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כן ב

 במכרז.



 

 
 77מתוך  70עמוד 

 
 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים. .11

 
יום מהמועד האחרון  180תי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך הצעתנו זו היא בל .12

יום  30להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי האשכול יהיה רשאי לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 
נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנדרש, תיפסל הצעתנו זו ותחולט הערבות הבנקאית כולה, 

וסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית האשכול כפיצויים מ
 על פי המכרז ו/או כל דין.

 
 לקמן:במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כד .13

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  (1)
 ם.אחר, כפי שייקבע על ידכ

 לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז. (2)
 -פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר -להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על (3)

 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. -כפי שייקבע על ידכם  הכל
 

הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים  .14
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תחשב הצעתנו וקבלתה -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

אשכול בכתב, כחוזה מחייב בין האשכול לביננו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של האשכול ידי ה-על
כמפורט במסמכי המכרז. אם נידרש להתחיל בביצוע אספקת השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל 

 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.-הודעה על זכייתנו במכרז, נפעל בהתאם לדרישה על
 

כימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו אנו מס .15
 לבניכם.

 
להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזה לידי האשכול ערבות בנקאית כנדרש במכרז. היה והצעתנו  .16

ידכם בטוחה, ונפקיד בימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  7תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך 
כמתחייב מהסכם המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות 
שנמסרה על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים 

 או כל דין.המכרז ו/מראש והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית האשכול על פי 
 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .17
ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על 

 הצעה זו.
 

 –הצעתנו מוגשת ביחס לפרק/ לפרקים כדלהלן  .18
 
 'איתור וסינון מקורות מימון ותקציבים שוניםלממוחשבת מערכת וקה של אספקה ותחז – פרק א 

 .מקולות קוראים, מכרזים ותמיכות נוספות לפרויקטים
 

 'סיוע וליווי תהליך הגשת הבקשות לקולות הקוראים במלואו, עד לקבלת אישור התמיכה – פרק ב
 או הקצבה מהגוף התומך.   

 
 'הגשת דוחות ביצוע  - מהלך ביצוע ומימוש ייעוד הכספים ועם לאחר קבלת אישור תקציבי - פרק ג

  .תקציבי פרויקטיםוקבלת לגוף התומך לצורך מיצוי 
 
  לניהול ההתחייבויות והדיווחים לגוף התומך  ממוחשבתמערכת אספקה ותחזוקה של  – 'דפרק

 לצורך מיצוי תקציבי פרויקטים.

 
ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ"י בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז,  .19

 .תמורה לשירותים המפורטים בהסכםלהצעתנו להלן מסמכי המכרז, 
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 מחיר למתן השירותים נשוא פרק א'הצעת  .20
 

עבור מתן מלוא השירותים הנדרשים במסגרת מסמכי המכרז וההסכם, הנכללים בפרק א', הצעתנו 
 הינה כדלהלן: 

 
 

 רכיב השירות מס"ד
 

סימום בש"ח ללא מחיר מק
 מע"מ

שיעור הנחה אחיד )באחוזים( 
 על מחירי המקסימום

קבועה   עלות חודשית 1
)ריטיינר( עבור רשות 

דמי  -מקומית אחת  
במערכת  לחודששימוש 

לרבות שירותי אספקה, 
הטמעת המערכת, 
תחזוקה, תמיכה טכנית, 

 -הדרכת המשתמשים  
 ללא הגבלת שעות.

 
 
 

450 ₪ 

 
 

על ידנו הינה ההנחה המוצעת 
עור של %____ ביחס יבש

למחירי המקסימום  
 .2-ו 1המפורטים ברכיבים 

עלות שעתית לביצוע  2
שו"שים מיוחדים, שאינם 
תוצאה של שינוי רגולטיבי 
או פיתוח עבור לקוחות 
אחרים )כהגדרתם בסעיף 

נספח  -למפרט הטכני  12
 ( 1ב'
 

עבור שעת מנתח ₪  250
מערכות/מומחה 

סיסטם/מומחה מסד 
 DBA מידע/ 

 
 עבור שעת מתכנת ₪  230

 
עבור שעת מומחה ₪  200

 יישום
 

 , ולא מהרשויות החברות בו:בלבד התחייבות ביחס לשירותים שיוזמנו מן האשכול

, או תמורה כלשהי ללא תשלום 1הנני מתחייב לספק לאשכול את כל השירותים הכלולים ברכיב מס' 
 ההתקשרות, לרבות הארכות ככל ותמומש זכות האופציה. לאורך כל תקופת
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 הצעת מחיר למתן השירותים נשוא פרק ב' .21

המכרז וההסכם, הנכללים בפרק עבור מתן מלוא השירותים הנדרשים במסגרת מסמכי  .21.1
 כדלהלן: הצעתנו הינה  ,ב'
 

 
 רכיב השירות מס"ד

 
קל רכיב מש

השירות 
בציון הצעת 

 המחיר

מחיר 
מקסימום 

בש"ח ללא 
 מע"מ

שיעור הנחה 
)באחוזים( על 
 מחיר המקסימום

 שירות שוטף .1
קבועה )ריטיינר(   עלות חודשית -חלופה א' 

סיוע וליווי  -עבור רשות מקומית אחת  
תהליך הגשת הבקשות לקולות קוראים, 
מכרזים ותמיכות במלואו, ללא מגבלת 

ות, לרבות הגעה למשרדי אותה רשות שע
שעות( מידי שבוע, לכל  8ליום עבודה אחד )

הפחות. ככל ויהיה צורך בהגעה לאותה 
הדבר  רשות למשך יותר מיום עבודה אחד,

יבוצע בכפוף להזמנת עבודה מראש ובכתב, 
וישולם לפי המחיר השעתי בו ינקוב המציע 

 במסגרת חלופה ב' בטבלה זו. 

%65 4,000  ₪  

 שירות שוטף
עלות שעתית לסיוע וליווי  -חלופה ב' 

תהליך הגשת הבקשות לקולות קוראים, 
מכרזים ותמיכות במלואו, לרבות הגעה 

 והדבר יתבקש.למשרדי הרשות ככל 

%10 120  ₪  

2.  
שירות סיוע וליווי נקודתי לפי סוג הקול קורא כהגדרתו במסמכי המכרז. יש לנקוב במחיר 

ירות ביחס לכל סוג קול קורא, כאשר המחיר המוצע הינו המחיר הכולל עבור כל המוצע עבור הש
והדבר יתבקש, ללא השירותים ביחס לאותו סוג, לרבות הגעה למשרדי האשכול/ הרשות ככל 

  .מגבלת שעות
 

  ₪  950 %5 קול קורא רגיל

  ₪  200,1 %5 קול קורא הכולל תכנית פשוטה 

 קצועיתקול קורא הכולל תכנית מ
 

יובהר כי המחיר המוצע בגין רכיב זה לא 
יכלול את העלות בגין שירותי ייעוץ 
מיוחדים לכתיבה מקצועית, אשר תשולם 
בנפרד, בהתאם להצעת המחיר עבור רכיב 

 להלן. 2מס"ד  
 

%5 500,2  ₪  

קול קורא הכולל בניית קונספט ותכנית 
 מקצועית 

 
לא יובהר כי המחיר המוצע בגין רכיב זה 

יכלול את העלות בגין שירותי ייעוץ 
מיוחדים לכתיבה מקצועית, אשר תשולם 

%5 500,3  ₪  
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 רכיב השירות מס"ד
 

קל רכיב מש
השירות 

בציון הצעת 
 המחיר

מחיר 
מקסימום 

בש"ח ללא 
 מע"מ

שיעור הנחה 
)באחוזים( על 
 מחיר המקסימום

בנפרד, בהתאם להצעת המחיר עבור רכיב 
 להלן. 2מס"ד  

 
עלות שעתית של שירותי ייעוץ מיוחדים  .3

לכתיבה מקצועית )כגון כלכלן, מומחה 
 הסביבה, אדריכל/מתכנן וכיו"ב(.איכות 

 
ה מותנה באישור היועץ *מימוש רכיב ז

המיוחד והצעת מחיר עבור שעות עבודתו 
 על ידי האשכול/הרשות.

 
**התמורה לשעת עבודה שתשולם ליועץ 
תהיה בהתאם לדרגת היועץ כפי שחלה 
במועד הגשת הצעת המחיר, ובהתאם 
לאסמכתאות שיוגשו לאישור 

 האשכול/הרשות. 
 

***ככל שתקופת ההתקשרות עם הספק 
נתיים, החל משנת תיארך מעל לש

ההתקשרות השלישית ישולם לפי התעריף 
ף מתערי 90%הנמוך מבין השניים: 

ההצעה הזוכה בהתאם להוראת תכ"ם 
או התעריף בקיזוז ההנחה  13.9.0.2

 הנוספת השנייה כמפורט להלן.

התעריפים  %5
המקסימאליים 
לשעת עבודה 
של יועצים 
לניהול על פי 

תעריפי 
התקשרות של 
החשב הכללי 
עם נותני 

שירותים 
חיצוניים, כפי 

שמפורסמים 
      בהודעת תכ"ם                          

 . 13.9.0.2.1ה. 
 

 

 לא לשקלול –נוספות מיוחדות ות הנח .21.2
 

 ב'הנחה מיוחדת לשירותים עבור האשכול בלבד למתן השירותים הכלולים בפרק  .21.2.1

עבור האשכול בלבד, ככל ויוזמנו ממנו ב' ובים בפרק צעתנו למתן הנחה עבור כל השירותים הנקה
 , הינה בשיעור של %______.ב'שירותים כלשהם מהסוג הנכלל בפרק 

להנחה שהוצעה ביחס לכל אחד מרכיבי השירותים בטבלה שלעיל, וכי  בנוסףידוע לנו כי הנחה זו תחול 
 מתן ההנחה אינו תלוי בכמות הרשויות אשר תצטרפנה לשירות.

 

לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות  נוספת לשירותים שיוזמנו מהרשויות הנחהמתן  .21.2.2
 הארכות ככל ותמומש זכות האופציה:

 -ל 7בלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מתחייב כי במידה והזמנת השירותים תבוצע עבור כמות של בין  מ
כלל מ 5%ילך, בשיעור של ה וארשויות מקומיות, תינתן על ידנו הנחה נוספת ראשונה, ממועד ההזמנ 10

 ביחס לכל הרשויות השותפות לשירות, החל מהרשות הראשונה. התעריפים המוצעים לעיל
 

רשויות מקומיות, תינתן על ידנו הנחה נוספת  10במידה והזמנת השירותים תבוצע עבור כמות של מעל 
ביחס לכל הרשויות  עים לעילהמוצכלל התעריפים מ נוספים 5%בשיעור של שניה, ממועד ההזמנה ואילך, 

 השותפות לשירות, החל מהרשות הראשונה.
 

 במועד שיקבע על ידי האשכול.מספר הרשויות לצורך מתן הנחות כאמור תבוצע אחת לחציון 

  הערות .21.3
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, מידי חודש האשכול ו/או הרשות רשאיםיזמינו מהספק שירות שוטף, יהיו האשכול/הרשות כל וכ
. לצד או תשלום שעתי חודשי קרי ריטיינר –1המתוארות ברכיב מס"ד ופות החל לבחור ביןבחודשו, 

, והכל סיוע וליווי נקודתי לפי סוג הקול קוראזאת, יהיו האשכול ו/או הרשות רשאים להזמין גם או רק 
 בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. לא תהיינה לי כל טענות/תביעות בהקשר זה.  

רשאים האשכול/הרשות להזמין שירותים לפי  שירות, על חלופותיהם,ד מרכיבי האח בכלכמו כן ידוע לי 
 . לפי שעות(מיוחדים )שירותי יעוץ   3רכיבים מס"ד 

כן ידוע לי כי האשכול רשאי לפצל את השירותים בין מספר מציעים, ומבלי לגרוע מן האמור רשאי 
 .למתן השירותים האשכול לקבוע זכיינים נוספים

די הרשות נכללת במחיר המוצע על ידי הספק ולא ישולם בגינה תשלום נפרד, אלא מובהר כי הגעה למשר
במקרה המפורט בחלופה א'. התשלום הינו עבור זמן עבודה בלבד, לא תשולם כל תוספת תשלום לרבות 

 בגין נסיעות, דלק, זמני המתנה וכו'.
 
 

 הצעת מחיר למתן השירותים נשוא פרק ג' .22
 

ותים הנדרשים במסגרת מסמכי המכרז וההסכם, הנכללים בפרק ג', הצעתנו עבור מתן מלוא השיר .22.1
 הינה כדלהלן: 

 
 

 מס"ד
 רכיב השירות

 
משקל רכיב 

השירות 
בציון הצעת 

 המחיר

מחיר 
מקסימום 

בש"ח ללא 
 מע"מ

שיעור הנחה 
)באחוזים( על 

 ימחיר
 המקסימום

 - חלופה א' 1
קבועה )ריטיינר( עבור רשות   עלות חודשית

הגשת דוחות ביצוע לגוף  -ת אחת  מקומי
התומך לצורך מיצוי וקבלת תקציבי 
פרויקטים, ללא מגבלת שעות, לרבות הגעה 

 8למשרדי אותה רשות ליום עבודה אחד )
 שעות( מידי שבוע, לכל הפחות.

ככל ויהיה צורך בהגעה לאותה רשות למשך 
יבוצע בכפוף  יותר מיום עבודה אחד, הדבר

בכתב, וישולם לפי להזמנת עבודה מראש ו
המחיר השעתי בו ינקוב המציע במסגרת 

 חלופה ב' בטבלה זו. 

%90 ,000 4 ₪  

עלות שעתית להגשת דוחות ביצוע  – חלופה ב' 2
לגוף התומך לצורך מיצוי וקבלת תקציבי 
פרויקטים, לרבות הגעה למשרדי הרשות ככל 

 והדבר יתבקש.

%10 120  

 
 

  לא לשקלול –נוספות  הנחה. 22.2
 

 ג' בפרק הכלולים השירותים למתן בלבד האשכול עבור לשירותים מיוחדת הנחה. 22.2.1

מהאשכול  ויוזמנו ככל, בלבד האשכול עבור ג' בפרק הנקובים השירותים כל עבור הנחה למתן הצעתנו
 %______. של בשיעור הינה, ג' בפרק הנכלל מהסוג כלשהם שירותים

 וכי, שלעיל בטבלה השירותים מרכיבי אחד לכל ביחס שהוצעה להנחה בנוסף תחול זו הנחה כי לנו ידוע
 .לשירות תצטרפנה אשר הרשויות בכמות תלוי אינו ההנחה מתן

 מתן הנחה נוספת לשירותים שיוזמנו מהרשויות לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות. 22.2.2
 ה:ת האופציככל ותמומש זכו
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 -ל 7בלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מתחייב כי במידה והזמנת השירותים תבוצע עבור כמות של בין  מ
מכלל  5%רשויות מקומיות, תינתן על ידנו הנחה נוספת ראשונה, ממועד ההזמנה ואילך, בשיעור של  10

 ונה.שות הראשביחס לכל הרשויות השותפות לשירות, החל מהר התעריפים המוצעים לעיל
 

רשויות מקומיות, תינתן על ידנו הנחה נוספת  10במידה והזמנת השירותים תבוצע עבור כמות של מעל 
ביחס לכל הרשויות  כלל התעריפים המוצעים לעילנוספים מ 5%שניה, ממועד ההזמנה ואילך, בשיעור של 

 השותפות לשירות, החל מהרשות הראשונה.
 

 אחת לחציון במועד שיקבע על ידי האשכול. ות כאמור תבוצעמספר הרשויות לצורך מתן הנח

  הערות. 22.2.3

ככל והאשכול/הרשות יזמינו מהספק שירות שוטף, יהיו רשאים האשכול ו/או הרשות, מידי חודש 
לא  קרי ריטיינר חודשי או תשלום שעתי. –1בחודשו, לבחור בין החלופות המתוארות ברכיב מס"ד 

 תהיינה לי כל טענות/תביעות בהקשר זה.  
כמו כן ידוע לי בכל אחד מרכיבי השירות, על חלופותיהם, , רשאים האשכול/הרשות להזמין שירותים 

 תי יעוץ מיוחדים לפי שעות(. )שירו  3לפי רכיבים מס"ד 
 

מובהר כי הגעה למשרדי הרשות נכללת במחיר המוצע על ידי הספק ולא ישולם בגינה תשלום נפרד, אלא 
שלום הינו עבור זמן עבודה בלבד, לא תשולם כל תוספת תשלום לרבות במקרה המפורט בחלופה א'. הת

 בגין נסיעות, דלק, זמני המתנה וכו'.
 

 אופציונלי –שירות חודשי שוטף לשירותים נשוא פרקים ב'+ג' הצעת מחיר למתן  .23
 

 מלוא עבור רשות מקומית אחתל ביחסקבועה )ריטיינר(   עלות חודשיתלהצעתי  .23.1
עומדת ע"ס של  , יחדיו,ג'-במסמכי המכרז וההסכם במסגרת פרקים ב' ו השירותים הנדרשים

 ., ללא מע"מלחודש_______________ ₪ 
 

 -לאשכול במקרה והשירותים הנ"ל עבור פרקים ב'+ג' יוזמנו עבור האשכול הנחה  .23.2
 .לעיל 23.1ביחס למחיר הנקוב בסעיף  _% הנחה____

 
 הערות:

 
עבור הרשויות החברות  ג'-בפרקים ב'כל ההנחות המפורטות יחולו  המוצעת לעילעלות העל . 23.3

 באשכול;
 ז וההסכם;בהתאם להוראות מסמכי המכרהשירותים יבוצעו . 23.4
את המחיר הזול ועדת המכרזים תהיה רשאית להכריז על מציע אשר הציע ידוע למציע כי . 23.5

ביותר עבור השירותים החודשיים לפרקים ב' וג' יחדיו, וזאת בכפוף לכך שהמציע קיבל ניקוד 
 .ג' ,, ביחס לכל אחד מהפרקים ב'נקודות לפחות ברכיב האיכות 60של 
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 'דירותים נשוא פרק הצעת מחיר למתן הש .24

, ד' בפרק הנכללים, וההסכם המכרז מסמכי במסגרת הנדרשים השירותים מלוא מתן עבור .24.1
 :כדלהלן הינה הצעתנו

 
 רכיב השירות מס"ד

 
מחיר מקסימום  

בש"ח ללא 
 מע"מ

)באחוזים( על  אחיד שיעור הנחה
 מחירי המקסימום

קבועה   עלות חודשית 1
)ריטיינר( עבור רשות 

דמי  -מית אחת  מקו
במערכת  לחודששימוש 

לרבות שירותי אספקה, 
הטמעת המערכת, 
תחזוקה, תמיכה טכנית,  

 הדרכת המשתמשים

 1,300  ₪  
 

ההנחה המוצעת על ידנו הינה 
עור של %____ ביחס למחירי יבש

 1המקסימום  המפורטים ברכיבים 
 .2-ו

עלות שעתית לביצוע  2
שו"שים מיוחדים, 

שינוי  שאינם תוצאה של
רגולטיבי או פיתוח עבור 
לקוחות אחרים 

 12)כהגדרתם בסעיף 
נספח  -למפרט הטכני 

 לא לשקלול –( 1ב'
 

עבור ₪  250 
שעת מנתח 
מערכות/מומחה 
סיסטם/מומחה 
 מסד מידע/ 

DBA 
 

עבור ₪  230
 שעת מתכנת 

 
עבור ₪  200

שעת מומחה 
 יישום

 

 , ולא מהרשויות החברות בו:בלבד התחייבות ביחס לשירותים שיוזמנו מן האשכול. 24.1.1

, או תמורה כלשהי ללא תשלום 1הנני מתחייב לספק לאשכול את כל השירותים הכלולים ברכיב מס' 
 ההתקשרות, לרבות הארכות ככל ותמומש זכות האופציה. לאורך כל תקופת

 
, לרבות הארכות מתן הנחה נוספת לשירותים שיוזמנו מהרשויות לאורך כל תקופת ההתקשרות. 24.1.2

 ככל ותמומש זכות האופציה:
 

 -ל 7מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מתחייב כי במידה והזמנת השירותים תבוצע עבור כמות של בין  
מכלל  5%ראשונה, ממועד ההזמנה ואילך, בשיעור של  רשויות מקומיות, תינתן על ידנו הנחה נוספת 10

 שויות השותפות לשירות, החל מהרשות הראשונה.ביחס לכל הר התעריפים המוצעים לעיל
 

רשויות מקומיות, תינתן על ידנו הנחה נוספת  10במידה והזמנת השירותים תבוצע עבור כמות של מעל 
ביחס לכל הרשויות  כלל התעריפים המוצעים לעילם מנוספי 5%שניה, ממועד ההזמנה ואילך, בשיעור של 

 .השותפות לשירות, החל מהרשות הראשונה
 

 מספר הרשויות לצורך מתן הנחות כאמור תבוצע אחת לחציון במועד שיקבע על ידי האשכול.
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 חל ביחס לכל הפרקים – המחיר הצעת לגבי הערות .25

(. מציע שלא -לנקוב בשיעור הנחה שלילי )בכל מקום בו מוצעת הנחה בהצעת המחיר, אין  .25.1
 0אפס נקב כלל בשיעור הנחה, ייחשב כמי שהציע הנחה של 

שיבוצע בפועל על ידי  רכיבי השירותהתמורה למציע הזוכה תחושב בהתאם להיקף  ידוע לי כי .25.2
 המציע הזוכה בכפוף לדרישת המזמין.

 
ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי  .25.3

ולביצוע מלוא  -בין הישירות ובין העקיפות  -לויות ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות וע
תבחן  ידוע לנו כי ההצעה כמו כן, פי ההסכם, וכי לא נהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו.-התחייבויותיי על

 ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז. 
 

ללת בין השאר ביצוע ד', כו -התמורה עבור השירותים בפרקים א' ובכלל זאת ידוע לי כי  .25.4
ולביצוע פיתוחים במערכת בהתאם להצהרתנו כפי , גיבויים ואבטחת מידע בהתאם להוראות ההסכם

שנכללה במסמכי המכרז, התקנה ומתן זכות שימוש ללא הגבלת כמות המשתמשים, לרבות משתמשים 
מודולים עתידיים שיתווספו, בכל המודולים הקיימים אצל הספק בקשר עם המערכת )וכן כל ה

. וכן שו"שים הנובעים משינויי רגולציה והיישומים שיתווספו/יפותחו/יעודכנו במהלך תקופת ההסכם(
 ושו"שים שהספק התקין או פיתח עבור לקוחות אחרים. 

 

 

 
 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 ____________שם המשתתף: _________________________________

 ___________כתובת: ________________________________ טל':___

 איש קשר: _____________________________________________

 חתימה וחותמת _____________________________ תאריך: _______________

 :___________________________ חתימה + חותמת המציע
 

החתימה מחייבת את הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי  במקרה שהמציע
 התאגיד וכי מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו.

 

 

 אישור עורך דין

 -אני הח"מ _______________, עו"ד מאשר כי ההצעה נחתמה על ידי ה"ה ______________ ו

 ת התאגיד _____________ * )מחק את המיותר(.____________ המורשים בחתימתם לחייב א

 _ חותמת _______________ חתימה__________תאריך ______


