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 נספח א'
 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

 , בית כרמית, דימונה65מרכז מסחרי 

 07/2019ספר מ זוטאמכרז 

  בחוות שרתים בענן ונתונים מערכתוגיבוי אחסון שירותי ל

 

 - נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

 
 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 16:00 'ג 12/11/2019 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00עד השעה   'א 24/11/2019 מועד אחרון להגשת הצעות

 להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים.מציעים רשאים  •

 כללי .1

"( הינו איגוד ערים אשר הוקם מכוח צו האשכולאיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי )להלן: " .1.1
 . 2018-איגוד ערים )אשכול רשויות נגב מזרחי(, התשע"ט

האשכול נועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. האשכול  .1.2
ממשלה(, מקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות ובין השלטון המרכזי )משרדי  

 מתוך הבנה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית והן ביכולת ההשפעה שלהן.

שיתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום אחריותן,  .1.3
בהם ניתן למצוא יתרון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים הקשורים בחיזוק החוסן 
האזורי והצמחת הנגב המזרחי ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של התושבים 

 ויצירת מאזן הגירה חיובי אל האזור.

הרשויות החברות באשכול הינן: עיריית דימונה, עיריית ערד, מועצה מקומית ירוחם, מועצה  .1.4
מועצה אזורית אל  מקומית מצפה רמון, מועצה מקומית חורה, מועצה מקומית ערערה בנגב,

קאסום, מועצה אזורית נווה מדבר, מועצה אזורית רמת נגב, מועצה אזורית ערבה תיכונה , מועצה 
מקומית כסייפה ומועצה מקומית שגב שלום. יצוין כי לאחרונה אישרה מועצת האיגוד גם את 

 צירופן של מועצה מקומית מיתר ומועצה אזורית חבל אילות כחברות באשכול.

אחסון וגיבוי מערכת ונתונים בחוות שרתים  ילמתן שירותמספקים מבקש לקבל הצעות  אשכולה .1.5
  .בענן

 בשעות העבודה הרגילות, בתמורה לתשלום שלהאשכול את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי  .1.6
אשר לא יוחזרו. תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף  ₪ 500

שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו  להשתתפות במכרז. מציע
 תפסל על הסף. 

בשעות הפעילות או באתר אשכול ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות במשרדי ה .1.7
. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח https://eastnegev.orgשכתובתו:    אשכולהאינטרנט של ה

יש להתעדכן שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. 
 .האשכולבהבהרות ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של 
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 מהות השירותים .2

 "(.המערכת)להלן: " ArcGis Server Enterpriseהאשכול רכש רישיון למערכת  .2.1

הכוללים בחוות שרתים בענן  ונתוניה, מערכתהאחסון קבלת הצעות למתן שירותי מכרז זה הינו ל .2.2
 "(השירותים)להלן: "אבטחה ותחזוקת סיסטם של המערכת בענן בין השאר, 

המפרט הטכני, הוראות הסכם המכרז ונספחיו,  ,המכרז השירותים יינתנו בהתאם למסמכי
  ., דרישות והוראות כל דיןאשכולה נציג הוראות

משתמשים מקצועיים שהם עובדי  15-משתמשי קצה. ברשויות האשכול כ 2באתר האשכול  .2.3
הרשויות המקומיות ומשתמשים מזדמנים באתר שהם תושבי היישובים ובעלי עניין באשכול )אלפי 

 בפורטל(. משתמשים מזדמנים

 לכל המשתמשים הפוטנציאלים. יםהמערכת תכלול רישיונות התכנות המספיק

תהיה שמורה האופציה אשכול  חודשים. ל  12ההתקשרות בהסכם נשוא מכרז זה הינה לתקופה של   .2.4
 12תקופות נוספות, בנות עד  4הבלעדי, למשך עד  ולהאריך את תקופת ההסכם, על פי שיקול דעת

 חודשים כל אחת, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת  חודש מראש לנותן השירותים.

 למציע הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למכרז זה. אשכול בין ה .2.5

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .3

 , כדלקמן:הסף המצטברותדרישות רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים על 

 הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן, תיפסל על הסף.      

העומדת או שלמציע קיימת התקשרות תקפה עם חוות שרתים ברשות המציע חוות שרתים  .3.1
 total cores, 512GB    total memory ,30TB total   100בהיקף של לפחות  TIER2בדרישות 

storage  שעות ביממה ומחוברת  24ומאובטחת על פי דרישות אבטחת המידע במהלך מנוטרת
 מ"ב סימטרי לשדרת האינטרנט.  200ברוחב פס של לפחות 

, 2נספח א'במסגרת  םפרטיהאת  לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע להשלים ולמלא
שרתים, על המציע לצרף . ככל שלמציע קיימת התקשרות עם חוות מאושר ע"י עו"ד ו/או רו"ח

 להצעתו את הסכם ההתקשרות עם חוות השרתים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה.

הטמעה במתן שירותי התקנה, ואילך  2015של שלוש שנים לפחות החל משנת ן בעל ניסיוהמציע  .3.2
נעשתה הקמה של לקוחות, מהם לפחות לקוח אחד עבורו  5עבור לפחות של מערכות בענן ואחסון 

 ים. ישרתים וירטואל 10פחות ל

נספח את פרטי ניסיונו במסגרת  לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע להשלים ולמלא
 ., מאושר ע"י עו"ד ו/או רו"ח2א'

 המציע בעל זכויות מכירה / שיווק / שימוש במערכות המוצעות על ידו. .3.3

זכויות קניין בנוסח המצורף למלא הצהרה בדבר מציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על ה
  .אושר ע"י עו"דמ 3א'נספח כ

 נספחבהתאם לנוסח    ₪  3,000להלן בסך של    7בסעיף  להצעתו ערבות בנקאית כמפורט  המציע צירף   .3.4
 . 1ד'

והוא עומד  1976 –למציע אישורים תקפים על שמו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .3.5
 בתנאים ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה.

, חתום 1976 –המציע יצרף תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.6
 .4א'נספח וסח על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ומאושר כדין ע"י עו"ד, בנ
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 אשכול.ו/או לחבר מליאת ההאשכול לעובד  נעדר קרבההמציע  .3.7

 למכרז. 5א'כנספח להוכחת תנאי  זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף 

 הצעת המחיר לחודש לא חרגה ממחיר מירבי שנקבע במכרז.  .3.8

 מסמכי המכרז.המציע רכש את מסמכי המכרז. על המציע לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת  .3.9

 צירוף מסמכים להצעת המציע .4

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 

 -כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  .4.1
 יאומת ויאושר המסמך כנדרש.  

 כל המסמכים שנדרשו לעיל להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז. .4.2

הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה מטעם האשכול, ככל שהיו, כשהן חתומות בתחתית  .4.3
 כל עמוד ועמוד.

כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים  .4.4
 ממשלתיים ובין מכל גורם אחר.

ל, תיאור המציע, ותק המציע, פרוט יש לכלול במסמך זה פירוט בנוגע למציע, כול - פרופיל המציע .4.5
 ניסיון המציע, פרוט מרכז שירות/תמיכה של המציע.

 המציע יפרט בהצעתו את ניסיונו במתן השירותים נשוא המכרז. 

על המציע להתייחס בהרחבה ככל האפשר לתיאור מהות השירות שיסופק ולהציע שיטות, כלים 
ונהלי עבודה. יש להוסיף המלצות המתבססות על ניסיונו של המציע והמביאות לידי ביטוי את 

 יכולותיו ויתרונותיו. 

 לצרכי מע"מ. עוסק מורשהתעודה תקפה בדבר היות המציע  .4.6

 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו אות גופים ציבורייםחוק עסקפי -אישור תקף על .4.7

 או פטור מכך. ניכוי מס במקוראישור על  .4.8

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.9

 תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע. וכןתעודת התאגדות  .4.9.1

 אישור עו"ד או רו"ח:  .4.9.2

 כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד; .4.9.2.1

 שמות המנהלים של התאגיד;  .4.9.2.2

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.  .4.9.2.3

 במידה והמציע הינו שותפות: .4.10

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד; .4.10.1

 הסכמים של השותפות; .4.10.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.10.3

רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה יצרף להצעתו אישור    -מציע שהינו עסק בשליטת אישה   .4.11
 בשליטת העסק. 

  –לעניין סעיף זה 
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עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים   –"עסק בשליטת אישה"  
( של ההגדרה 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 אישור; 

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

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

 ם קרובים של המחזיקה בשליטה;אין ה -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 
 ור בעסק אף אם תוארו שונה;תפקיד כאמ

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על  -"עסק" 
 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 !תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 
לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת  ושומר על זכותאשכול ה

 המציע בתנאי הסף. 

 הצעת המציע  .5

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

על המשתתף למלא בדיו כחול את כל מחירי הפריטים הנדרשים בכתב הכמויות בש"ח ללא מע"מ  .5.2
את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על ו

לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על  כל דף מהמסכים הנ"ל,
ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת  טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז

 ההצעה.

תוגשנה על גבי טופס הצהרת המשתתף והצעת המחיר בלבד, המחירים ינקבו  הצעות המחירים .5.3
 בשקלים חדשים ולא יכללו מס ערך מוסף. 

 עוד מובהר כדלקמן: .5.4

מחיר מתן השירות המפורט במסמך הצעת והצהרת המשתתף, ייחשב ככולל את ההוצאות  .5.4.1
ירותים, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירות על פי מכרז זה, לרבות כל הש

החומרים, המכשירים, הציוד, כ"א, העלויות, ההוצאות והרווח ולרבות מסים והיטלים 
 מכל מין וסוג שהוא.

המשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שנדרש בהצעתו, ובהתאם לתנאי  .5.4.2
 החוזה.

 עבור ביצוע כלללא כולל מע"מ המשתתף יידרש לנקוב בהצעתו בסכום חודשי כולל בש"ח  .5.5
 השירותים הכלולים במסגרת המכרז.

עבור השירותים נשוא המכרז בסך אשכול לתשלום חודשי מאת ה נקבע מחיר מירביבמכרז זה 
 המחיר המירבי(.  -)להלן לחודש, לא כולל מע"מ  ₪ 3,400של 

כל הצעה שתהיה מעל המחיר  –בתמורה העולה על המחיר המירבי  המציע אינו רשאי לנקוב
 .תפסל על הסף ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזיםהמירבי 
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 שיקולים לבחירת ההצעה  .6

בחר את המציע אשר יעמוד בכל תנאי הסף ואשר אשכול י, הלהלן  14ובסעיף    להלןבסעיף זה  בכפוף לאמור  
 את מירב היתרונות על פי אמות המידה הבאות:אשכול יקנה ל

: בשלב ראשון, תבחן עמידת המציעים בתנאי הסף של בשני שלביםבדיקת ההצעות תיעשה  .6.1
המכרז. מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי הסף, לא יעבור לשלב השני. אין באמור כדי לגרוע מזכות 

 לקבל הסברים והשלמות של מסמכים. אשכול ה

של ההצעות ע"פ רכיבי מחיר   יבוצע שקלולבהתייחס להצעות שיעמדו בדרישות הסף    -בשלב השני   .6.2
 ( בהתאם לאמות המידה והמשקלות להלן. 25%( ואיכות )75%)

 נקודות( 75אופן הניקוד של המחיר: )סך הכול  .6.3

ביותר תקבל את כה  בעלת המחיר הפאושלי החודשי הנמוהכשרה )שעמדה בדרישות הסף(  ההצעה  
 ביותר על פי הנוסחה:הצעה הזולה הציון המרבי. יתר ההצעות ידורגו בהתאם ובאופן יחסי ל

 X 75  ניקוד המציע =      ההצעה הזולה ביותר

 ההצעה הנבדקת                                    

 נקודות( 25אופן הניקוד של הרכיב האיכותי: )סך הכול  .6.4

 ניקוד מקסימלי אופן הבדיקה קריטריון

הלקוחות עבורם בוצעו שירותים של מספר  ניסיון המציע
התקנה, הטמעה ואחסון של מערכות בענן החל 

( הנדרשת 5מעבר לכמות ), 2015משנת 
 במסגרת תנאי הסף. 

 

 

 

 נקודות. 10עד 

 הניקוד יינתן באופן הבא:

 15עבור כל לקוח נוסף עד 
 נקודות. 3 –לקוחות 

 נקודות. 7 –לקוחות  16-20

 נקודות. 10 –לקוחות  21מעל 

התרשמות 

מהמלצות / 

שביעות רצון 

משירותי 

 המציע 

 

יש לצרף להצעה רשימת ממליצים והמלצות 
.**** 

 נקודות. 10עד 

איתנות 

 פיננסית

מציע שמחזור ההכנסות מצטבר ממתן 
  2016-2018שירותים נשוא המכרז בין השנים 

מיליון שקלים  לושהבסך שאינו נמוך מש
 )כולל מע"מ(.

נספח בהתאם לעל המציע לצרף אישור רו"ח 
ניתן להגיש אישור  לצורך הוכחת האמור. 6א'

גם בנוסח שונה, ובלבד שיופיעו בו הנתונים 
 הנדרשים לגבי מחזור ההכנסות.

 נקודות. 5עד 

רות של המציע כפי שבאה לידי י**** הניקוד בסעיף זה למציעים יינתן על פי שביעות הרצון מהש
בהתאם להמלצות  -אשכול או עבור לקוחותיו עבור ההשירותים ביטוי בכושרו של המציע לביצוע 

שצורפו להצעת המציע או רשימת ממליצים שצורפו ע"י המציע להצעה. הניקוד יקבע על פי סקר 
 . האשכולערוך ישביעות רצון ש
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ובדיקה  חוות דעת תקבלצורך פים איתם עבד המציע להאשכול רשאי לפי שיקול דעתו לפנות לגו
 ו.שצורפו להצעת רשימת ממליצים/, גם אם אלו לא הופיעו במסגרת המלצותאודות המציע

הבחירה למי לפנות  -גופים שנכללו ברשימת הממליצים ו/או המלצות המציע  2הסקר יבוצע מול 
ככל שניתן שירות ע"י המציע לאשכול ו/או לרשות אשכול. של הבלעדי ה ותהיה ע"פ שיקול דעת

יהיה האשכול רשאי להתחשב בשביעות רצון משירותי המציע שניתנו עבור  –החברה באשכול 
 לטוב ולרע.  –האשכול ו/או רשות החברה באשכול 

)חוסר שביעות  1דרש את הספק מבחינת מקצועיות ושירות בניקוד של כל בעל תפקיד יידרש ל
 )שביעות רצון מלאה(.  10רצון( עד 

הניקוד של שני הגופים ישוקלל וניקוד המציע לרכיב זה יהיה ממוצע הניקוד שניתן ע"י שני הגופים 
 נקודות. 10ניקוד מירבי  –

מובהר ומודגש בזאת כי בכדי לשמור על צנעת הפרט ואובייקטיביות הסקר, מוותר בזה המציע 
דרגו את שביעות רצונם המציע יהיה רשאי, אם יפנה, מראש על קבלת מידע בדבר זהות לקוחותיו ש

 לקבל את הדירוג המפורט אך לא את שמות המדרגים, תפקידם והארגון בו הם עובדים.

היה רשאי לדחות הצעות של מציעים, אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם לשביעות אשכול יכן, ה-כמו .6.5
לדעת שכישוריהם אינם מספיקים או   או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחאשכול  של הו  רצונ

 .ולהנחת דעת שירותים,מספקים לביצוע ה

הא רשאי לדרוש מהמציע פרטים ו/או מידע ו/או מסמכים הנוגעים למציע, כמו כן אשכול יה .6.6
היה רשאי לזמן את המועמדים המוצעים מטעם המציע לראיונות והמציע מתחייב לספק אשכול יה
 פרטים ומידע אלו, ככל שיידרש. ול

רשאים לערוך למציעים או לכל חלק   וו/או כל מי מטעמאשכול בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו ה .6.7
מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם 

ף המציע פעולה כנדרש בקש לערוך בדיקות. לא שיתיבבדיקות כאמור, ככל ש וומי מטעמאשכול ה
 רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.אשכול היה היוכאמור לעיל, 

 בטחונות .7

 ערבות הצעה 

כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון מידי, ערוכה לטובת  .7.1
. הערבות תהיה חלק בלתי ₪ 0003,למסמכי המכרז, בסך של  1נספח ד'המזמין, בנוסח דוגמת 

 (. "הערבות הבנקאית להצעה"נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: 

קבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון אשכול יה .7.2
 הנ"ל.לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות 

לדרוש  אשכולהרשות בידי ה 31/03/2020הערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף לפחות עד ליום  .7.3
יהיה חייב במקרה כזה, להאריך תוקף  חודשים נוספים והמציע 3הארכת תוקף כל ערבות למשך 

 .אשכולהערבות הבנקאית להצעה, בהתאם להוראות ה

ימים, מיום שיידרש   7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך   .7.4
, ולמסור ולגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה לטובת אשכול, רשאי האשכוללכך על ידי ה

 אחר. את העבודה למציע

 ערבות ביצוע 

בלתי  -בעת החתימה על חוזה המכרז, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאית, אוטונומית  .7.5
למסמכי המכרז, צמודה למדד המחירים  2נספח ד'בנוסח דוגמת אשכול מותנית, ערוכה לטובת ה

 ₪ וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז. 00010,לצרכן, בסך של 
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 תמורה .8

התמורה למציע  עבור אספקת שירותים כמפורט כמסמכי המכרז תשולם בהתאם לקבוע בהסכם  .8.1
 המצורף למסמכי המכרז.

 ביטוח .9

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא  .9.1
 במכרז.העתקי פוליסות ביטוח ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש שכול לא

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו  .9.2
האם חברת הביטוח תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי 

 הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .9.3

יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים מציע שהצעתו תתקבל לא   .9.3.1
את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות 

 המכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא ימציא את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים במועד כפי  .9.3.2
ות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע הזכשכול  שנקבע, שמורה לא

את הנדרש במכרז זה על ידי מציע אחר. וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות 
מעצם אי עמידת המציע  שכוללדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לאשכול הא

 שכול, ולאשכולח של האבהתחייבות  הביטוח כלפיו. מובהר ומודגש בזאת כי ליועץ הביטו
 הזכות לאשר שינויים בתוכן הביטוח הנדרש על פי מכרז זה .

 הבהרות ושינויים .10

, אשכולב סטרטיביתיהאדמינלצורך קבלת הבהרות/העברת שאלות ניתן לפנות בכתב למנהלת  .10.1
עד למועד המפורט בטבלת  office@eastnegev.orgבלבד:  , בדוא"לרויטל עטר כלפון גב'ה

לא יתקבלו שאלות לאחר המועד  08-6311146. יש לוודא קבלה בטלפון מועדים בריישת המכרז
 כאמור. 

 האדמיניסטרטיביתמנהלת הכל מציע המעוניין להשתתף במכרז מחויב להשאיר את פרטיו אצל  .10.2
ר לו הבהרות / ע"פ הפרטים לעיל וזאת על מנת שניתן יהיה ליצור עימו קשר ולמסואשכול ב

ציע אשר לא ימסור את הפרטים כאמור, יהיה מנוע מהעלאת משינויים, ככל שיהיו ביחס למכרז. 
 כל טענה בדבר אי ידיעה של שינויים/ הבהרות, ככל שהיו ביחס למכרז.  

רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי אשכול  ה .10.3
. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד בהרהאו בתשובה לשאלות הו  מתהמכרז, ביוז

 פורסמו באתר האינטרנט של האשכול או יובאו לידיעת רוכשי מסמכי המכרזמתנאי המכרז וי
 בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

 הגשת ההצעות .11

לתיבת   בשני עותקים  הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורהעל המציע, למסור את   .11.1
. על המציע למסור את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר האשכול יהמכרזים שבמשרד

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות, המפורט בכותרת מסמך זה.

התקבלו לאחר לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או ש .11.2
 המועד הנ"ל.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת  .11.3
 . אשכולמזכירות ה
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 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .12

תהיה ועדת המכרזים רשאית   -מציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו   .12.1
 לפסול את הצעתו.

 הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו.כל  .12.2

 נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן.שירותים על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל ה .12.3

הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף  .12.4
 אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

 כללי  / שונות  .13

 -שווה    יהיהמובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הניקוד המשוקלל שלהן  .13.1
מצא לנכון, עד יהתמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי ש ןלערוך ביניהאשכול רשאי ה

 לקבלת הצעת מחיר שהינה הטובה ביותר מבין כל ההצעות.

את כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה למרות האמור לעיל, מובהר בז .13.2
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה  שהיא התוצאה הטובה ביותר,

 . כמפורט לעיל האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר

, םאו חלקשירותים צע את כל הלקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבאשכול הרשות בידי ה .13.3
 מצא לנכון.יו/או בכל דרך ש וגם בעצמ

 מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.אשכול אין ה .13.4

 ים/היה רשאי להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ציבוריאשכול יה .13.5
 רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב אשכול  ה  בשיקולי .13.6
בסדר שירותים צוע נאות של יובים קודמשירותים העבודה של המציע, לרבות ניסיונו של המציע ב

 מטעם מזמינים.שירותים גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות 

או  והצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונהיה רשאי לדחות אשכול יה .13.7
שירותים לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכח לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע ה

 .ולהנחת דעת

רשאים לערוך למציעים או לכל חלק   וו/או כל מי מטעמאשכול בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו ה .13.8
בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם  מהם, כפי שימצאו לנכון, כל

בקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש יבבדיקות כאמור, ככל ש וומי מטעמאשכול ה
 רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.אשכול היה היוכאמור לעיל, 

ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או , בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי אשכולעוד רשאי ה
, להערכת ההצעות, לרבות פניה וו/או מי מטעמאשכול נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת ה

 להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 בשל חוסר או תנאיה, מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאיאשכול ה .13.9
 ההצעה מונע הערכתאשכול ה שלדעת באופן, המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

  .כנדרש

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  .13.10
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול -אליהם, בין על
 ההצעה.לגרום לפסילת 

 אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין.מציע בהצעת ה .13.11

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.12
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מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או  .13.13
או יסרב /או תנאי החוזים ו/תיו על פי תנאי המכרז ואו יפר אחת מהתחייבויו/מכל חלק ממנה ו

זכאי במקרה כגון זה אשכול הא הילמלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, 
 'המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד גו לפעול על פי שיקול דעת

, כפיצויים ואת ערבות המכרז כולה לטובתרשאי לחלט  אשכול  הא הימצא לנכון. כן  יכלשהו, ככל ש
וסכום ערבות אשכול הבלעדי של ה ומוסכמים מראש, על פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעת

או /ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ואשכול הגמור והמוחלט של ה והמכרז ייחשב לקניינ
בגין כך. אין באמור לעיל, כדי   וטעמאו מי מאשכול ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד ה/דרישה ו

 או על פי כל דין.ו/על פי מכרז זה אשכול לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויות ה

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  .13.14
נים המהווים לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתו

סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים 
אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא 
 יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים

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

 מראש על זכון העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

המשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות , ואשכולהבלעדי של ה וכל המסמכים, הינם רכוש .13.15
 .  בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 מסמכי המכרז .14

 ;נספח א' -מסמך התנאים הכללים  )מסמך זה(  .14.1
 ;1נספח א' –פרטי המציע  .14.2
 ;2נספח א' –וניסיון המציע הצהרת ניהול חוות שרתים בענן  .14.3
 ;3א'נספח  –הצהרת זכויות קניין  .14.4
 ;4א'נספח  –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .14.5
 ;5א'נספח  -נוסח הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד אשכול  .14.6
 ;6נספח א' –אישור רו"ח בדבר מחזור עסקי של המציע  .14.7
 ;נספח ב' -הסכם  .14.8
 ;1נספח ב' -מפרט טכני  .14.9

 ;2נספח ב' –נספח רמת שירות  .14.10
 ;3נספח ב' –הצהרה על שמירה על כללי אבטחת ובטחון מידע  .14.11
 ;4נספח ב' –כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום  .14.12
 ;5נספח ב'–תצהיר בדבר שמירת סודיות ואבטחת מידע  .14.13
 ';נספח ג -אישור קיום ביטוחים  .14.14
 ;2ד' - 1נספחים ד' -נוסחי הערבויות )להצעה ולחוזה(  .14.15
 ה';נספח  –נספח פרטים חסויים בהצעה  .14.16
 . 'ונספח  –הצעת והצהרת המשתתף .14.17

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

 
 

 בכבוד רב,
 אליעזר יעקב

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי מנכ"ל
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 1נספח א'

 פרטי המציע

 לפרט את המידע הנדרש.לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע        

 :בכתב קריא וברורהמציע יפרט את הפרטים הבאים 

 שם המציע

 

 

 / ח.פ. מס' עוסק מורשה / 
 תעודת זהות 

 

  כתובת מלאה כולל מיקוד

  ת.ד. 

  טלפון 

  טלפון נוסף / נייד

  פקס

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

 שם איש קשר ותפקידו
 

  טלפון איש הקשר

סה"כ העובדים השכירים 
 אצל המציע

 

מספר לקוחות המקבלים 
 שרות באופן קבוע מהמציע

 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 תאריך                                           שם המציע                                   תפקיד 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 רשה/מס' זהות/מלכ"רנציג/ה המציע המוסמך/ת            חתימה וחותמת                           עוסק מו
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 2נספח א'

 וניסיון המציע הצהרת ניהול חוות שרתים בענן

 (3.2וסעיף  13.סעיף )תנאי סף 

 לכבוד                                                                                                     תאריך __/__/__

 אשכול נגב מזרחי

 שלום רב,

___________ מס' חברה/זהות _____________ שכתובתנו  -אנו הח"מ ____________ ו

________________________ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים 

 לקמן:ומתחייבים בזה כלפיכם כד

 התקשרות בתוקף עם חוות שרתיםוקיימת לנו  או    וברשותנו חוות שרתיםאנו בעלי ניסיון במתן שירותים בענן  .1

 total cores, 512GB total  100בהיקף של לפחות  TIER2העומדת בדרישות )נא להיקף בעיגול את הרלוונטי( 

memory, 30TB total storage שעות ביממה  24דרישות אבטחת המידע במהלך , מנוטרת ומאובטחת על פי

 _________ . _________מ"ב סימטרי המאוחסנת בכתובת ________ 200רוחב פס של לפחות 

 להלןשל חוות השרתים  על המציע למלא את הפרטים    –קיימת התקשרות עם חוות שרתים  במידה ולמציע   •

 ולצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות:

  שם חוות השרתים

  ח.פ

  כתובת מלאה + מיקוד

  ת.ד.

  טלפון ליצירת קשר

  כתובת דוא"ל

  פקס

 

 __________________________ -שם חוות השרתים 

 כתובת כולל מיקוד 

 __________________________ -טלפון ליצירת קשר 

שרתים  10בוצעה הקמה של לפחות כאשר לאחד מהם לפחות להלן רשימת חמישה לקוחות )לכל הפחות(  .2

 :ואילך 2015החל משנת וירטואליים, בחוות השרתים המופיעה בסעיף א' לעיל, 

סביבת  שם הלקוח
-וירטוא
 ליזציה

מועד תחילה ומועד 
סיום של אספקת 

 השירותים

כמות 
שרתי 

VM 

פרטי איש 
 קשר

וכתובת  טלפון קווי או סלולארי
 דוא"ל

      

 

      

 



 07/2019מכרז זוטא מספר 
 וגיבוי מערכת ונתונים בחוות שרתים בענן לשירותי אחסון  

 

 

 חתימה + חותמת המציע: ______________

13 

   

 

   

 

 

     

 

 

     

 

 

     

המעידים על עמידת המשתתף בתנאי הסף לעניין ניסיון המלצות ומסמכים נלווים לטבלה זו  *הערה: ניתן לצרף
 מוכח בביצוע השירותים.

 

 

 :ולראיה באנו על החתום ותצהירנו על אמיתות הפרטים בנספח זה

 

     
 חתימה וחותמת מורשה החתימה  מציעמטעם הפרטי מורשה חתימה    תאריך

 
 אישור עו"ד/רו"ח:

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

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

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

 

 

 

 
  



 07/2019מכרז זוטא מספר 
 וגיבוי מערכת ונתונים בחוות שרתים בענן לשירותי אחסון  

 

 

 חתימה + חותמת המציע: ______________

14 

 3א'נספח 
 הצהרת זכויות קניין

 (3.4)תנאי סף  

 

 תאריך __/__/__לכבוד                                                                                                     

 אשכול נגב מזרחי

 שלום רב,

___________ מס' חברה/זהות _____________ שכתובתנו  -אנו הח"מ ____________ ו

________________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 ם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:א

 זוטאהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז  .1

 אשכול נגב מזרחיעבור  אחסון וגיבוי מערכת ונתונים בחוות שרתים בענןמכרז לשירותי  - 07/2019מספר 

 )להלן: "המציע"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה( X)סמן        

המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו )להלן  □
ביחד: "זכויות הקניין"(, ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז 

 כמפורט במכרז.  

די ______________________ והמציע מורשה לפעול זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בי □
 מטעמו למכור ולתחזק את שרותיו.

 

המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת  .1

זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש בשירותים 

 או תביעה של צד ג' כנגד המזמין.\הכלולים בהצעתו. וזאת לאחר הודעה מראש  לספק על הדרישה ו

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .2

     
 חתימה וחותמת מורשה החתימה  מציעפרטי מורשה חתימה מטעם ה  תאריך

 אישור עו"ד/רו"ח:

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

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

  ני.לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפ
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 4א'נספח 

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

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן

(,  להלן: "המציע"___________________________ אצל המציע ____________________ )אני משמש כ 
של אשכול רשויות הנגב המזרחי. ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו  07/2019מספר אשר מגיש הצעה במכרז 

 ובעבורו.
 בתצהיר זה: .1

 גם בעל   -מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם  - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות )      -    "שליטה"
]יש לסמן הנני מצהיר בזאת כי עד למועד הגשת הצעה במכרז זה,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע:  .2

X ] במשבצת המתאימה 
  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

ו/או לפי  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 2002
 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

  לפי חוק 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך, חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-ם, התשמ"זמינימו
 ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

 לא חלות על המציע . 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף      

חלות על המציע והוא מקיים  1998 -מוגבלות, תשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9הוראות סעיף      
   אותן.

 xנדרש לסמן  חלות על המציע  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף 
 :במשבצת המתאימה(

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ     

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק      

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

 בחינת המציע מתחייב כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם     
 לשם  –הצורך   ובמקרה ,1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום

 .ליישומן בקשר בלת הנחיותק

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת       
, הוא פנה כאמור ואם 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום

קרה שהמציע  התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו )במ פעל ליישומןקיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3
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 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

יו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי על
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

____________________              ____________________         _____________ 

 חתימה                           חותמת ומספר רישיון                                   תאריך
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 5א'נספח 
 מועצת האשכולהצהרה על העדר קרבה לעובד האשכול ו/או חבר 

 לכבוד 
 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

 האשכול(  -)להלן 
 

 ג.א.נ., 
מספר ( במסגרת הצעתי במכרז המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

 שפורסם ע"י האשכול ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   07/2019
 מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: הנני .2

 ובע כדלקמן:א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הק122סעיף  .2.1
 

"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 בו, לא יהיה צד לחוזה או 

בן זוג, הורה,  -לעסקה עם האשכול ו/או הרשות המקומית הרלוונטית ; לעניין זה, "קרוב" 
 ו בת, אח או אחות."בן א

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  .2.2
 הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .2.3

 
עובד של אשכול ו/או הרשות המקומית הרלוונטית לא יהיה נוגע או מעוניין, "פקיד או 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה -במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן
 עם האשכול ו/או הרשות המקומית הרלוונטית ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 י: לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כ בהתאם .3

בין חברי מועצת האשכול ובמוסדות האשכול אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא  .3.1
 סוכן או שותף, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  .3.2
הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו זולת ברווחיו של התאגיד באמצעותו 

 ככל שמפורט להלן במפורש.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד באשכול, זולת ככל שמפורט להלן במפורש. .3.3

ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה )כולל פירוט שם הרשות הרלבנטית( 
-אשכול  והיא תבחן ע"י ה

________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .4
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 זאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר ב .5
( לפקודת העיריות, לפיהן מועצת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

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

 
 שם המשתתף: ____________________________      חתימת המשתתף: ____________
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 6נספח א'

 הצהרת בדבר מחזור כספי ואישור רו"ח

 )מדד איכות שלישי(

 ______________________________________ תאריך:______________שם המשתתף: 

 הרינו להצהיר כדלקמן:

היו למשתתף מחזור הכנסות מצטבר ממתן שירותים נשוא  2018 -ו 2017, 2016הרינו להצהיר כי במהלך השנים 
 מיליון ₪ )כולל מע"מ(. לושההמכרז שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מש

 
 

 היה בסך של ____________________ ₪. 2016של המשתתף בשנת המחזור הכספי 

 היה בסך של ____________________ ₪. 2017המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 היה בסך של ____________________ ₪. 2018המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 

 חתימת המשתתף: ____________________                          

                   ======================================================== 

 אישור רואה חשבון

לבקשת _______________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף 
ביצוע עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על בדבר ניסיון ב

 הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים 
ן שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחו

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר 
 .2018עד  2016ניסיון והיקף שירותים בשנים 

 

 ________________                                              תאריך: __________

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                

  



 07/2019מכרז זוטא מספר 
 וגיבוי מערכת ונתונים בחוות שרתים בענן לשירותי אחסון  

 

 

 חתימה + חותמת המציע: ______________

19 

 

 נספח ב'

 07/2019 מספר מכרז/חוזה 

 מזרחימשרדי איגוד ערים אשכול רשויות נגב שנערך ונחתם ב

 ביום _________ לחודש _____________ שנת __________
 

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי בין
 , בית כרמית, דימונה 65מרכז מסחרי  
 (המזמין ו/או אשכולה -)להלן  

 
 __________________  _______________ לבין

 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________ 

 מרח' ______________  _____________מרחוב  

 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________ 

 בשמה כדין ולהתחייב   (הספק -)להלן  

 ה"ה __________ ת.ז. _________     

 ה"ה __________ ת.ז. _________     

 (הספק -)להלן      

 

 בחוות שרתים בענן ונתונים אחסון מערכתשירותי ל  07/2019שמספרו  זוטאמכרז ם פרסאשכול וה והואיל:
 (, כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז;המכרז -)להלן

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

 ;עבור האשכולהדרושים למתן השירותים נשוא ההסכם 

הכריזה על הצעת הספק כהצעה זוכה ______,  ______, בהחלטתה מיום _אשכולוועדת מכרזים של ה והואיל:      
 .תן השירותים נשוא המכרזמוכפועל יוצא מכך מעוניינים הצדדים להתקשר בהסכם ל, במכרז

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 

 מבוא  .1

 המבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו וכן כל נספחי ההסכם, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 השירותים נושא ההסכם   .2

 "(.המערכתלהלן: ") ArcGis Server Enterpriseהאשכול רכש רישיון למערכת  .2.1

לרבות , בחוות שרתים בענןולנתוניה  מערכתלאחסון ל שירותי אשכוהספק יספק עבור הנוכח זאת,  .2.2
 להוראות הסכם זה, הוראות המפרט הטכני בהתאםאבטחה ותחזוקת סיסטם של המערכת בענן והכל  

אשכול ה נציג הוראות(, 3(, הוראות אבטחת מידע )נספח ב'2נספח רמת שירות )נספח ב' (,1)נספח ב'
  ."(השירותים" -כל דין )להלן ולהוראות

שעות של מומחה סיסטם ו/או מומחה בסיס   12לצורך ביצוע השירותים והקמת המערכת יקצה הספק   .2.3
 בהתאם לצורך, וזאת ללא תמורה נוספת.  ( הכלDBAנתונים )
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שעות עבודה של מומחה מטעם הספק רשאי האשכול לבקש מהספק סיוע  20-ככל שיידרש יותר מ
בכפוף להזמנת כפי שנקבע בהצעה הזוכה ו₪ לשעת עבודה בתוספת מע"מ,  ___________נוסף לפי 

 עבודה שתוצא על ידי האשכול מראש ובכתב ואשר תאושר על ידי הגורמים המוסמכים באשכול. 

ומעבר   אשכולהשל  במשך שעות העבודה  זמינות ומענה טלפוני  ללצורך ביצוע השירותים הספק יידרש   .2.4
 בעתות חירום.  לכך

י השבוע, לרבות בעתות חירום. בכל שעות היממה ובכל ימ בזמינות מלאה ומידיתהשירותים יבוצעו  .2.5
אשכול באופן קבוע ובהתאם לדרישות ה אשכולהספק יהיה נייד באופן בו הוא יוכל להגיע למשרדי ה

 והאמור במסמכי המפרטים.

וכן בעתות חירום לא יהווה עילה  24/7למען הסר ספק, היקף השירותים, לרבות זמינות טלפונית  .2.6
את כל המטלות הכלולות במפרט הטכני, בהתאם לדרישות   לתוספת תשלום לספק והספק יידרש לבצע

 . אשכולה

השירותים יבוצעו באופן שוטף במהלך כל השנה, כאשר מובהר בזאת כי הספק יידרש לספק את  .2.7
, וזאת ככל שלא הוגדר SLAרמת שירות    -המצ"ב  2נספח ב'השירותים לא יאוחר מהמועדים שנקבעו ב

 אחרת. 

 לשנות ולהגדיל/ להקטין את היקף ביצוע השירותים.  הזכותאשכול ל כי בזאת מובהר .2.8

שירותים ברמת ה לביצוע הדרושים והמתקנים הציוד ,האדם כוח כל את לספק יידרש הספק .2.9
 .1נספח ב'מקצועיות גבוהה ובהתאם להוראות המפרט הטכני המצ"ב כ

 .ואו מי מטעמאשכול הספק יעבוד בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים ב .2.10

 , כמפורט בהסכם.אשכולהספק מתחייב לבצע את כל דרישות ה .2.11

כל שירות מקצועי נוסף הנדרש לפי הגיונם של דברים או שמקובל לספקו  אשכולהספק יספק ל .2.12
 .אשכולפי דרישת ה-במסגרת השירותים, על

 .יהיה זמין בכל העת במקרה של תקלההספק  .2.13

ין או למפקח מטעמו על כל אירוע חריג, הספק מתחייב לתאם את הפעולות עם המזמין ולדווח למזמ .2.14
תקלות, אי אפשרות שימוש במערכות, הפסקת פעילות, וירוסים, התקפה על מערכות במיוחד בנוגע ל

 האשכול וכיו"ב.

אבטחת הספק חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין הרלבנטית למתן השירותים, לרבות בכל הנוגע   .2.15
 העסקת עובדים. ין ינספח אבטחת מידע והוראות הדין בענ – 3נספח ב'מידע ובהתאם למפורט ב

היה בעל זכויות היוצרים היחיד ובעל מלוא הזכויות האחרות מכל סוג אשכול ילמען הסר ספק, ה .2.16
המוקנים עפ"י דין בכל המסמכים שנעשו או  -שהוא, בין זכויות קניין רוחניות ובין שימוש וכיוצ"ב 

 אם השתמשו בהם ואם לאו. -יוצרו בהתאם להסכם זה 

ץ לצורך ביצוע השירותים וכן את כל הסיסמאות והמידע הנחו ו, על פי דרישתאשכולהספק ימסור ל .2.17
 בכל שינוי של סיסמאות אלו.אשכול יעדכן את ה

השירותים יבוצעו בהתאם לדרישות תקניות כלליות המקובלות בתחום, בהתאם לדרישות המפורטות  .2.18
 .אשכולפי הנהלים המקובלים ב-במפרט הטכני ועל

 המטרות והיעדים הבאים: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסגרת התחייבויות הספק, עליו למלא אחר .2.19

, לרבות פתרון מיידי של תקלות והשבתות אחסון ותחזוקת המערכתאחריות כוללת על  .2.19.1
 ועמידה ביעדי השירות הנדרשים בכל עת.

המערכת והתשתית תמיכה והדרכה של  ,המערכתתפעול, תחזוקה, שדרוג וניהול תשתיות  .2.19.2
 .התקיןה , לשם יצירת מערך יעיל לתפעולשלה
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תוך הבטחת בחוות שרתים בענן מערכת ושמירת ההאחזקה והתפעול של העלאת רמת  .2.19.3
 .ןישמירה על המידע בהתאם להוראות הדין בעני

, תמנת לסייע בשימוש יעיל במערכ-עלאשכול  ( לעובדי הHELP DESKהעמדת מרכז סיוע ) .2.19.4
 הטמעת השימוש ומענה בזמן אמת לבעיות המתעוררות.

ושיטות עבודה, תיעוד ושיפור מנגנוני ניהול הידע בתחום הגדרה והטמעה של נהלי עבודה  .2.19.5
 .מערכתה

ו/או   שירותים  היה רשאי להתקשר עם כל צד ג' אחר לביצוע  אשכול ימוסכם, ידוע ומוצהר בנוסף, כי ה .2.20
לאספקת שירותים נוספים, ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, בגין 

 כך. 

 יות הספקהצהרות והתחייבו .3

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

כי נהירים לו כל תנאי ההסכם, כי הוא קיבל את כל המידע הקשור בביצוע השירותים וכי אין לו כל  .3.1
 מניעה טכנית, מקצועית, משפטית או כלכלית לביצוע השירותים, באופן מעולה.

 השירותים.כי הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע מוכחים לביצוע  .3.2

בהיקף של  TIER2כי לאורך כל תקופת ההתקשרות תהיה ברשותו חוות שרתים העומדת בדרישות  .3.3
מנוטרת ומאובטחת על פי  total cores, 512GB total memory ,30TB total storage 100לפחות 

מ"ב סימטרי  200שעות ביממה ומחוברת ברוחב פס של לפחות  24דרישות אבטחת המידע במהלך 
 לשדרת האינטרנט. 

( וכל VMWareכי ידאג לכל הרישיונות להפעלת השרת)ים(: מערכת הפעלה, מערכת וירטואליזציה ) .3.4
 ספת.תכנה אחרת לצורך הפעלת השרות, על חשבונו וללא תמורה נו

 כי המערכת תכלול רישיונות התכנות המספיקות לכל המשתמשים הפוטנציאלים. .3.5

משתמשים מקצועיים  15-ויובהר, באתר האשכול קיימים שני משתמשי קצה. ברשויות האשכול כ
שהם עובדי הרשויות המקומיות ומשתמשים מזדמנים באתר שהם תושבי היישובים ובעלי עניין 

 מנים בפורטל(.באשכול )אלפי משתמשים מזד

מנת -כי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כח אדם מיומן, ציוד תקין, חומרים ומימון על .3.6
לבצע את השירותים בלוח הזמנים שנקבע לכך בהסכם וכי הצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל התנאים 

 פי ההסכם.-הקשורים לביצוע התחייבויותיו על

והוא בחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות ו לבדוק את המערכת חון ו/אכי ניתנה לו האפשרות לב .3.7
יסוד בדיקתו, כי התמורה נשוא -הקשורים בביצוע השירותים ו/או הנובעים מביצוען, והוא שוכנע על

ההסכם מניחה את דעתו ומהווה תמורת נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו. הספק לא יוכל להעלות 
אי ידיעתו של תנאי או נתון כלשהם הקשורים בביצוע השירותים או תביעה כספית כלשהי שמקורה ב

 הנובעים מביצוען.

 .1976-כי הוא בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו .3.8

כי במידה והספק הינו תאגיד או כל גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמציא למזמין, להנחת  .3.9
 ורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם.דעתו, איש

כי הוא עומד בכל ההצהרות שנתן במסגרת המכרז, לרבות בנושא תשלום שכר מינימום והעסקת  .3.10
 .1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -עובדים זרים 

אישור משטרת ישראל ,  אשכולטעמו במתקני היעבוד משיידרש, יספק עבור כל אחד מעובדיו של  ככי כ .3.11
  .2001-בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"אתקף, כנדרש 
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כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות  .3.12
 מוסף.פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך -שעליו לנהל על

 כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ. .3.13

, אישורים תקפים כדין בדבר כשירותו, אשכולה , להנחת דעתאשכולכי הוא מתחייב להמציא ל .3.14
 רישומו, קיומו, מטרותיו, זהות מנהליו וסמכויותיהם, ככל שיידרש.

היוודע לו על כך. כי בידיו הכושר כי ידווח למזמין על כל שינוי שחל בנכונות הצהרות אלו, מיד עם  .3.15
פיו וכי אין כל מניעה חוקית, -והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על

 פיו.-חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על

, לצורך אספקת השירותים נשוא חוזה רשאי להסתייע בשירותי ספקים אחריםאשכול  כי הוא יודע שה .3.16
 זה, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה. 

 כי הינו בעל ותק, ניסיון ומיומנות רבים במתן השירותים נשוא הסכם זה.  .3.17

 ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.אשכול כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות ה .3.18

 רלבנטיים לצורך אספקת השירותים. אשכול הו/או עובדי הכי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נציגי  .3.19

 הוראות פי על הנדרשים וההיתרים בעלי הרישיונות, האישורים הנם ידו על המועסקים וכל הוא כי .3.20
 יישארו אישורים אלה כי זה, וכן הסכם נשואשירותים ה ביצוע לשם ,דין כל והוראות זה הסכם
  ההסכם. תקופת כל במהלך בתוקף

 גבוהה ובנאמנות מקצועית במועד, בדייקנות, ביעילות, ברמהשירותים ה את לבצע הוא מתחייבכי  .3.21
 דין כל להוראות ולפעול בהתאם מוסמכות רשות כל הוראות אחר למלא , וכןאשכולה רצון לשביעות

 לביצועם. הקשור ובכלשירותים ה ביצוע במהלך

 לביצוע הדרושים מיומן, ציוד וכלים אדם כוח והיכולת, לרבות הכישורים, האמצעים בעל הוא כי .3.22
 לתנאים ובהתאם גבוהה ברמה מקצועית ונאותה מלאה בצורה לבצעו מתחייב השירות, והוא

 . ובאמצעות עובדיו זה, בעצמו בהסכם הקבועים ולמועדים

 מספיקים ורמתם מספרם , וכישירותיםבביצוע ה ניסיון בעלי מקצועיים עובדים לרשותו עומדים כי .3.23
  .בהסכם המפורטים המקצועית ובתנאים ברמה היועץ התחייבויות כל קיוםל

  .הסכם זה פי על השירות למתן בקשר דין כל הוראות את ימלאו ועובדיו הוא כי .3.24

 יהיה לא פיו על ובביצוע התחייבויותיו זה הסכם על ובחתימתו זה בהסכם להתקשרותו מניעה אין כי .3.25
  .דין כל פי על או פי הסכם כלשהם, על שלישיים צדדים של בזכויות פגיעה משום

כי בידיו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על פיו וכי אין  .3.26
כל מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו 

 על פיו.

 התשלומים לעובדים אשר יועסקו על ידו.כי יישא במלוא  .3.27

 לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך ו/או לפי הוראות המפקח.שירותים כי יתחיל בביצוע ה .3.28

כי ידאג לקיום ביטוחים מקיפים אשר יכסו כל נזק העלול להיגרם למזמין ו/או לספק ו/או לעובדיו  .3.29
 ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע השירותים.

תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם הוא מתחייב להמציא למזמין להנחת דעתו כי ככל שהספק הינו   .3.30
 אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם.

 כי יחזיק משרד מאויש, כולל טלפון ומכשיר סלולרי באמצעותם ניתן ליצור עמו קשר מדי יום. .3.31
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שמגיע לידיו / לעיניו ו/או לעובדיו חלה חובת סודיות והוא יפעל  כי ידוע לו שלגבי כל מידע / מסמך .3.32
 בהתאם.

 כי יהיה ברשותו כל אישור / רישיון הנדרש לביצוע פעולותיו לפי הסכם זה. .3.33

 כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו. .3.34

 

 המפקח .4

 ביחס לביצוע השירותים. מטעמו כמפקח  אשכולב________ ________את המזמין ממנה בזאת  .4.1

לא יהוו עילה לדרישה לתשלום שירותים הנחיות והוראות המפקח לספק אשר יינתנו במהלך ביצוע ה .4.2
 נוסף של הספק והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של הספק.

נשוא ההסכם על ידי ים השירותים למניעת ספקות, מוסכם בזאת, כי המפקח יקבע אם אכן מבוצע .4.3
 הספק בהתאם להוראות החוזה ודרישותיו יחייבו את הספק לכל דבר ועניין.

מוסכם, ידוע ומוצהר, כי הפיקוח על ידי המפקח, לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי המזמין  .4.4
 למילוי תנאי החוזה.

 תקופת ההסכם .5

_ ___________ ועד ליום _____________ חודשים החל מיום 12הסכם זה יהיה בתוקף למשך  .5.1
 (.תקופת החוזה)להלן: 

בתום תקופת החוזה תהא למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו הבלעדי  .5.2
"(, וזאת בכפוף להודעה תקופת האופציה"  -חודשים כל אחת )להלן  12תקופות נוספות בנות עד    4  עד  ל

 תום תקופת החוזה.יום לפני  30בכתב של המזמין 

 בהתאם לחוזה זה. שירותים במידה וניתנה הודעה כאמור, הספק יהיה מחויב להמשיך ולבצע את ה .5.3

 להארכת התקופה החוזית.   ומתחייב לממש את זכותו אינאשכול למען הסר ספק, ה .5.4

 הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים. .5.5

רשאי לבטל את החוזה, כולו או חלקו, בהודעה מראש של אשכול  הא הימבלי לגרוע מכל האמור לעיל,   .5.6
ימים לספק, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור, למעט זכותו לקבל את  30

עד לתאריך סיום החוזה, בכפוף לעמידה  - אשכוללבלבד התמורה בגין השירותים שסופקו בפועל 
 מלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות ההסכם.ב

בכל מקרה של סיום ההתקשרות ע"פ הסכם זה, הספק יפעל להעברה מסודרת של כל המידע  .5.7
 .והמסמכים שהוכנו ע"י הספק ביחס לשירותים נשוא הסכם זה למפקח ו/או למי שהוא יורה

 

 לוח זמנים .6

ימי עסקים  7רותים המפורטים במפרט הטכני תוך ישהציוד וההספק יעמיד לרשות האשכול את כל  .6.1
 מיום חתימה על הסכם זה.

בשקידה הראויה וברציפות ויספק את השירותים באופן שוטף ע"פ הנדרש שירותים  הספק יבצע את ה .6.2
 בכל ימות השנה, לרבות בעתות חירום.

פי הסכם זה, יהיה על הספק, למרות אי קביעת המועד -כלשהי עלבכל מקרה בו לא נקבע מועד לפעולה   .6.3
 .האשכולכאמור, לבצע את הפעולה הנתונה בזמן סביר בנסיבות העניין, ברציפות ובהתחשב בצרכי 
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הספק חייב להודיע למזמין מיד על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים  .6.4
 אשר הוסכם עליו עם המזמין.

לא בצעם בהתאם לנדרש, או שקצב השירותים או לא ישירותים במידה והספק לא יתחיל בביצוע ה .6.5
ימים מיום שנשלחה התראת   3הניח את דעת המזמין, יתרה המזמין בספק בכתב ואם תוך תקופה של  

המזמין כאמור, לא יחול שינוי בקצב התקדמותו של הספק ו/או באורח ביצוע העבודות, יהיה המזמין 
  ימים מראש לספק.  7ידי מתן הודעה בכתב של -רשאי לבטל הסכם זה על

עקב כוח עליון, יהיה המזמין רשאי, בכפוף לשיקול דעתו המוחלט שירותים נגרם עיכוב בבצוע ה .6.6
 ידו.-למועד שייקבע עלשירותים והבלעדי, לדחות את ביצוע ה

 איסור העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה .7

הספק אינו רשאי להסב או להעביר את זכויותיו וחובותיו בהתאם להסכם, כולן או מקצתן, לאחר/ים,  .7.1
 ידי המזמין.-אושר בכתב ובמפורש עלאלא אם הדבר 

הספק אינו רשאי להעסיק קבלני משנה לביצוע השירותים, אשר ביחס אליהם הצהיר הספק כי הוא  .7.2
 . אשכולידי ה-עובד עם ספק משנה, אלא אם הדבר אושר מראש ובכתב על

לני ידי קב-למען הסר ספק, הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין שירותים המסופקים על .7.3
 המשנה הפועלים מטעמו.

 הספק ספק עצמאי / העסקת עובדים .8

 הספק מצהיר ו/או מתחייב, כדלקמן: 

כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין בהסכם כדי ליצור בין הספק  .8.1
בינם למזמין או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד וכי הוא וכל מי מטעמו ייחשבו כעובדי הספק ולא יהיו 

 לבין המזמין יחסי עובד ומעביד כלשהם. 

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

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

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

ידי -כי עסקו אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א, כי הוא אינו ספק כ"א וכי חוק העסקת עובדים על .8.4
 קבלני כ"א אינו חל עליו. 

כי הוא ישפה את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או כנגד מי מטעמו, שעילתה בקיום  .8.5
וק העסקת עובדים באמצעות קבלני יחסי עובד ומעביד בין הספק למזמין, או בגין תובענה שעילתה בח

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

הוא אינו מתאים לביצוע   ורשאי לדרוש מהספק להפסיק את עבודת מי מעובדיו, אם לדעת  אשכולכי ה .8.6
ו בעובד מתאים יותר, להנחת דעתהשירותים. משדרש זאת, חייב הספק להפסיק את עבודתו ולהחליפו  

 ימי עבודה מלאחר שנדרש לכך.  5-, וזאת לא יאוחר מאשכולשל ה

ידי הספק ובין אם תעלה -כי האמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המזמין על .8.7
ה יראו ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר ז-ידי עובד של הספק ו/או על-על

 את הספק כמחויב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לספק.

 הגבלת הוצאות .9

הספק אינו רשאי לגרום לכל הוצאה או תשלום, בשם המזמין או עבורו, בקשר לביצוע השירותים,  .9.1
 לכך, מראש ובכתב. מורשי החתימה של האשכול  הסכמת/אישור אלא אם קיבל את
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ללא קבלת אישור כאמור, יהיה הוא לבדו אחראי לכל הוצאה, תשלום , אשכולהתחייב הספק בשם ה .9.2
 או חיוב בגין כך.

  אשכולאחריות הספק כלפי ה .10

הספק לבדו יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, חבלה או נזק כלשהם, לגוף או לרכוש  .10.1
לשהו, כתוצאה ממעשה או לצד שלישי כ  ו, למי מטעמו, שלוחיו, עובדיאשכולמכל סוג שהוא, שיגרמו ל

או מחדל או טעות או השמטה או עקב שגיאה מקצועית של הספק או הזנחה במילוי חובתו המקצועית 
או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד הספק ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויותיו 

 .לרבות עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו -על פי חוזה זה. למען הסר ספק 

מכל אחריות בגין אבדן או נזק, הנובע מכל סיבה שהיא בקשר עם ביצוע אשכול הספק פוטר את ה .10.2
הסכם זה ומתחייב לתקן את הנזק על חשבונו ולהשיב מצב לקדמות, דהיינו למצב תקין ומתאים בכל 

 פרטיו להוראות החוזה. 

 אחר תום תקופת החוזה.אחריותו של הספק לעיל תחול גם לגבי נזקים כמפורט לעיל אשר יתגלו ל .10.3

 פיצוי ושיפוי .11

מאחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו כאמור, למעט כלפי מי   וועובדיאשכול  הספק פוטר את ה .11.1
על כל נזק או אבדן וכנגד  ואו מי מטעמאשכול שגרם לנזק בזדון, ומתחייב בזה לפצות ולשפות את ה

, ו, שלוחיואו נגד מי מעובדי ום כלשהו, נגדכל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אד
, בגין כל אבדן, חבלה או נזק שהם באחריות הספק על פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ואו מי מטעמ

אפשר יודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור ואשכול יההוצאות המשפטיות שיגרמו עקב כך. ה
 לו להתגונן מפניהם, על חשבונו.

 וו/או שלוחיו ו/או עובדיאשכול יהיה אחראי ומתחייב בזאת, לפצות ולשפות בשלמות את ההספק  .11.2
עקב או כתוצאה מביצוע אספקת העבודות ו/או  ו, בגין כל נזק שיגרם לוו/או כל אדם מטעמ

על פי חוזה זה ובגין כל תביעה, לרבות הגנה משפטית ו/או דרישה כלשהי, אשכול  ל   על ידו   השירותים,
תביעה ו/או דרישה שתוגש על ידי צד שלישי כלשהו ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או כל   לרבות

ו/או אשכול הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות במלואן, וכן תביעת ריבית ו/או פיצוי ו/או הצמדה, שה
זאת , יחויבו לשאת בהם, אף אם טרם נשאו בהם בפועל, ווו/או כל אדם מטעמ וו/או שלוחי ועובדי

מחמת כל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מעשה ו/או מחדל הקשורים בספק ו/או בעובדיו ו/או 
 שלוחיו ו/או באופן ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין שבוצעו כהלכתם ובין שבוצעו ברשלנות.

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל  אשכולהספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את ה .11.3
ו/או  וו/או נגד מי מעובדי ועילה שהיא, תוגש על ידי אדם כלשהו, לרבות המוסד לביטוח לאומי, נגד

, בגין כל תאונה, חבלה, הפסד או נזק אשר הינו באחריות הספק כמפורט וו/או מי שבא מטעמ  ושלוחי
 צאות משפטיות שיגרמו להן.לעיל, לכל אדם, גוף ו/או רכוש, לרבות הו

הא רשאי לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים, אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הספק בגין אשכול יה .11.4
כל נזק ו/או אובדן כאמור לעיל, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט ולשביעות רצון 

 .אשכולה

, מכל אחריות וחבות וואת כל הבא מטעמ  ו, שלוחיו, עובדיאשכולהספק משחרר לחלוטין ומראש את ה .11.5
 לכל ובגין כל הנזקים האמורים לעיל, שאירעו לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, מכל עילה שהיא.

או לאחרים, כאמור לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, /ואשכול כל סכום, שיגיע מהספק ל .11.6
י המוסכם בפועל ו/או בעת ניכויו מהמדד היסודי ועד למדד החדש הידוע בעת ביצוע התשלום הפיצו

מהתמורה המגיעה לספק ויישא ריבית החשב הכללי באוצר, מעת דרישתו על ידי אשכול על ידי ה
 ו/או האחרים מהספק עד תאריך התשלום בפועל. אשכול ה

 ביטוח .12

בסעיף זה יקרא: איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי ו/או הישובים בתחום הטיפול של  אשכולה .12.1
ו/או גופים קשורים ו/או גופים שממנים את פעילות  אשכולו/או מי שמקבל שירותים מה אשכולה
 או חלקן. אשכולה
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היה אחראי פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא י-מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים  על .12.2
פי כל דין. נותן השירותים  מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בהסכם זה ולרבות בנספח אישור קיום -על

ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח ג'  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "אישור קיום ביטוחים"(. 
בזאת כי הסדרת עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על נותן השירותים בלבד. מוסכם 

הביטוח הנדרש באישור קיום ביטוחים היא חלק מהסכם זה ואי החתמת חברת הביטוח או שינויים 
 באישור לא יגרעו מהתחייבותו של נותן השירותים  לקיום הביטוח הנדרש.

כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של נותן השירותים לפני  .12.3
דדים על מנת שהמבטח יוכל לחתום על אישור קיום ביטוחים ) נספח ג' (  ללא ההתקשרות בין הצ

 14יחד עם אישור קיום ביטוחים עד  אשכולביצוע בו שינוי כלשהו. העתק מפוליסות הביטוח יימסר ל
 . אשכולימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימתו על ידי ה

ימת ההסכם ועד לתום התחייבויות נותן השירותים על הביטוחים כאמור יהיו בתוקף החל מיום חת .12.4
 פי ההסכם ועל פי דין . 

מוסכם בזאת כי אם יקבע על ידי רשות מוסמכת נוסח אישור קיום ביטוחים שונה מכפי אישור קיום  .12.5
ביטוחים הרשום בהסכם זה, יחול אישור קיום ביטוחים שיקבע כאמור. באישור שיקבע ירשמו 

יטוח והסכומים כפי שרשומים באישור קיום ביטוחים בהסכם  זה וכל מה הביטוחים, ההרחבות לב
שלא ירשם באישור קיום ביטוחים ירשם בין השאר בפוליסה של נותן השירותים . נותן השירותים 

את העתקי הפוליסות רלוונטיות להתחייבויות ההסכם לאחר שנרשמו בהן כל הסדרי  אשכולימסור ל
 ם והמכרז .הביטוח הנדרשים על פי ההסכ

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום ביטוחים , הנם מיזעריים  .12.6
או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על נותן   אשכולואין בהם משום אישור של ה

נוע הפסד לו, השירותים  יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למ
 ולצד שלישי. אשכולל

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי -אישור קיום ביטוחים יהיה חתום על  .12.7
 הביטוח הרשומים בו. 

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא נותן  14 .12.8
קיום ביטוחים ופוליסות הביטוח כשהם מתוארכים לתקופת שוב את אישור  אשכולהשירותים ל

 ביטוח נוספת. 

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .12.9

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ופוליסות ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  .12.10
זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה כלשהו לנותן השירותים מאחריותו על פי הסכם 

כאמור   אשכוללשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור קיום ביטוחים ופוליסות לידי ה
 אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. אשכוללעיל, אין בה כדי להטיל על ה

מנותן השירותים לשנות או לתקן את  יהיה רשאי לבקש  אשכולמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .12.11
אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות על מנת להתאימן להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון 

 אשכולאו שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים והפוליסות ולא תחול עקב כך על ה
 אחריות כלשהי.  

ל עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחו .12.12
 . שיגרם עקב העיכוב כאמורהסדרת ביטוח כנדרש , יישא נותן השירותים  על פי דין בכל הוצאה או נזק  

נותן השירותים יסדיר ביטוח לרכושו וציוד המשמש אותו בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן  .12.13
 המשמש אותו בביצוע התחייבויות ההסכם. ביטוח נזק תוצאתי עקב נזק לרכוש

נותן השירותים  לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  .12.14
 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

נותן השירותים  לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  .12.15
 הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה  או ההשתתפות העצמית .ביטוח או 
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ו/או הבאים   אשכולנותן השירותים  מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה .12.16
מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוח הנ"ל וביטוח אחר שהסדיר או יכול היה להסדיר או 

מכל אחריות לנזק כאמור. האמור  אשכולשהוסדר על ידי מי שבא מטעמו, והוא פוטר בזאת את ה
 ים.לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון כלפי נותן השירות

להלן תוכן מחייב לאישור קיום ביטוחים בן אם הוא מוגש כפי נספח ג'  המצורף להסכם  ובין אם הוא  .12.17
 מוגש בנוסח אחר שיקבע על ידי מי שהוסמך לכך .

 אישור הביטוח יכלול את הפוליסות : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות מעבידים .  .12.18

כמבוטח נוסף ובכפוף להרחבי   אשכול: את ההסכם זה תכלולנה  ת בפעילות על פיכל הפוליסות הקשורו .12.19
שיפוי. סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על נותן השירותים או על מי 

,  הוויתור כאמור אשכולשהסדיר את הביטוח  . סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי ה
לפי נותן השירותים  . סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כ

והביטוח של נותן השירותים  או מי מטעמו הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח  אשכולכפל כלפי מבטחי ה
. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח,  אשכולשנערך על ידי ה

יום מראש. סעיף  60לכל הפחות  אשכולכך בדואר רשום לידי ה אלא אם תימסר הודעה כתובה על
לקבלת שיפוי על פי  אשכוללפיו מעשה או מחדל של נותן השירותים  בתום לב לא יפגע בזכויות ה

 הפוליסה.

בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי נותן  אשכולביטוח צד שלישי, יכלול הרחבת שיפוי לטובת ה .12.20
 סעיף "אחריות צולבת" .השירותים  והפוליסה תכלול 

באם יחשב כמעביד של עובדי נותן  אשכולביטוח אחריות מעבידים יכלול הרחבת שיפוי לטובת ה .12.21
 השירותים או הבאים מטעמו.

בגין אחריותו לעשי ו/או מחדלי היועץ  אשכולביטוח אחריות מקצועית יכלול הרחבת שיפוי לטובת ה .12.22
כסה תביעות היועץ כלפי המועצה. השתתפות עצמית ובכפוף לסעיף אחריות צולבת . הפוליסה לא ת

 ₪  200,000בביטוח זה לא תעלה על סך 

גבולות האחריות באישור קיום ביטוחים ובפוליסות יהיו לתובע ולתקופת הביטוח: ביטוח אחריות  .12.23
₪ . ביטוח אחריות מקצועית  20,000,000 -₪ . ביטוח אחריות מעבידים  1,000,000 –כלפי צד שלישי 

– 12,000,000 . ₪ 

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .13

הספק מתחייב לשמור בסודיות גמורה על המידע שיובא לידיעתו עקב, במהלך או לאחר סיום תקופת  .13.1
"(, לנקוט בכל האמצעים להבטחתו, וכי הוא או כל מי מטעמו לא יגלו המידע הסודי" -ההסכם )להלן

. אשכולע זה בפני כל גורם או מוסד וכן לא  יוציאו מידע זה משטח הו/או יעשו שימוש ו/או יחשפו מיד
 הספק ישפה את המזמין בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מחשיפת המידע כאמור.

הספק מצהיר כי הוא יודע שבמסגרת נתוני המסד קיימים נתונים הנוגעים לתושבים ומקבלי שירות  .13.2
והוא מתחייב שלא להעביר  -הפרטיות והן בהיבט חיסיון המוגנים ע"פ דין הן בהיבט אשכול מטעם ה

לכל גורם כלשהו והוא יפצה את  -כל מידע שיגיע לרשותו בהתייחס לנתונים אלו במסגרת הסכם זה 
 ו על כל נזק שיגרם לו.ו/או מי מטעמאשכול ה

י , פרט לצורך ביצוע השירותים כפכת של האשכולהספק מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו במער .13.3
ידי המזמין, ובין השאר, יימנע מביצוע העתקת חומר/מידע ו/או מעיון בחומר ובמידע -שיידרש על

ובמידע האצור בו, שלא לצורך ביצוע כת או יימנע מכל שימוש אחר במער/כת והמצויים במער
 השירותים.

ים לבין ענייניו הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירות .13.4
 האחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

האמור בפרק זה יחול על הספק וכן על כל העובדים מטעמו במתן השירותים, במישרין או בעקיפין,  .13.5
 והספק מתחייב להדריך כל עובד מטעמו ביחס להתחייבויותיו לפי פרק זה.
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 התמורה .14

בתמורה למילוי מלא של כל התחייבויותיו, ע"פ הסכם זה, יהיה הספק זכאי לקבל מהמזמין תמורה  .14.1
 "התמורה"( –חודשית גלובלית בסך של ___________₪ לחודש, בצירוף מע"מ כחוק. )להלן 

התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, החל מהשנה השנייה להסכם, ככל שיאורך. הצמדה  .14.2
שנת לא תשולם הצמדה באופן רטרואקטיבי, לרבות לא בגין , בתחילת שנה. תעשה אחת לשנה

 ההתקשרות הראשונה. 

התמורה הנקובה לעיל הינה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע כלל השירותים והיא כוללת את כל  .14.3
 ההוצאות, הרווחים והתשלומים הכרוכים בביצוע השירותים.

הספק יגיש למזמין, לאישורו, דרישת תשלום מפורטת בכתב, בכל חודש,  5 -אחת לחודש ועד ליום ה .14.4
 "(.דרישת התשלוםאשר תתייחס לתשלום החודשי הגלובלי  )להלן: "

, ומורשי החתימה של האשכול  מנהלהידי  -כל חשבון של הספק שיוגש בהתאם לאמור לעיל ויאושר על .14.5
ללא הצמדה בגין התקופה  " ימים, מיום אישור החשבון כאמור,45ישולם בתנאים של "שוטף + עד 

 שמיום הגשתו ועד למועד שנקבע לתשלומו.

אין באישור דרישות התשלום וביצוע התשלומים משום הסכמה של המזמין לטיב/איכות/היקף  .14.6
 השירותים שבוצעו בפועל.

 בכל תשלום ייערכו התחשבנות/קיזוז מתאימים. .14.7

 כנגד חשבונית מס.פי חוק -יחד עם התמורה הנ"ל ישולם מע"מ כשיעורו על .14.8

למען הסר ספק, בכל נושא כספי הקשור לתמורה, להגדלת היקף השירותים או היקף התמורה, לא  .14.9
ישור מורשי החתימה של האשכול איהיה כל תוקף לכל הוראה או הסכמה מצד המזמין, אלא אם נתנו  

 לכך מראש ובכתב.  

 קניין רוחני ובעלות במידע  .15

כל המידע, הנתונים, המסמכים והדו"חות שהופקו ויופקו בתוכנות   האשכול הינו הבעלים הבלעדי של .15.1
-ו/או הנמצאים במאגר הנתונים של התוכנות והאשכול רשאי לבצע במאגר נתונים זה כל שימוש, על

וללא כל תמורה נוספת לספק בגין כך. כל המידע ונתונים בבסיסי הנתונים הקיימים  ופי שיקול דעת
שכול. הנתונים שיאוחסנו במערכות המידע, המחשבים ובפרט בבסיסי הינם קניינו הבלעדי של הא

( של הספק הם רכושו של האשכול. הספק מתחייב להעביר, בכל עת, את הנתונים databasesהנתונים )
מיד עם קבלת הדרישה מהאשכול או במועדים  יובחלקם או בשלמותם לידי האשכול או לידי נציג

 ותספק יעביר את הנתונים לאשכול באחת מן הדרכים המפורטקבועים בהתאם לקביעת המנהל. ה
בהסכם זה. הספק לא יהיה רשאי לגבות כל תשלום נוסף עבור שליפת הנתונים, הפקת הנתונים 
למדיה, העברת הנתונים, הספקת תיעוד של מבנה הנתונים וכל שרות אחר הקשור להעברת הנתונים 

 .ולאשכול או לבא כוח

מובהר ומודגש בזאת כי כל הזכויות במידע הקיים לרבות תוצרי העבודות שעשה למען הסר ספק 
הספק עבור האשכול ובכל תוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו, ככל שיבוצעו, באופן ייעודי עבור 
האשכול במסגרת חוזה זה, לרבות, כל מידע הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ביצוע השירות או 

כל תוצרי הביניים של הנ"ל, למן ראשית פיתוחם יהיו בבעלות הבלעדית כתוצאה ממנו, לרבות 
והמלאה של האשכול. הספק מתחייב לא לעשות שימוש בזכויות אלה שלא לצרכי המכרז, ובפרט שלא 

 להעבירם בכל דרך שהיא לצד שלישי, אלא בהסכמה בכתב ומראש של האשכול.

, ואגר הנתונים כאמור למערכות אחרות שברשותהאשכול רשאי להעביר נתונים מן התוכנות ו/או ממ .15.2
מבלי שלספק תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. הספק יסייע ככל הנדרש בהעברת הנתונים כאמור, 

 ללא תשלום נוסף בגין כך. 

למען הסר ספק, לספק אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של המערכת /  .15.3
 ות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי אספקת השירותים בלבד.  תוכנות ואין לו כל רש
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  זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות בתוכנה תישארנה בבעלות הספק. .15.4
האשכול לא יהא רשאי להעביר את התוכנה ו/או את רישיונות השימוש בעמדות לאחר, ללא אישור 

 הספק לכך מראש ובכתב.

מטעם בעלי זכויות הקניין הרוחני הרלבנטיות בכל רכיב בו הוא משתמש בידי הספק רישיונות שימוש   .15.5
 והוא אינו בעל זכויות הקניין בו.

הספק נותן בזה לאשכול רישיונות שימוש הניתנים להעברה לצד שלישי בכל הרכיבים אשר זכויות  .15.6
 הקניין הרוחני בהם הינן בבעלות הספק, בהתאם לפירוט שניתן ע׳׳י הספק בהצעתו.

ת רישיונות השימוש המפורטים לעיל הינה חלק מחובותיו של הספק לפי חוזה זה והם ניתנים העבר .15.7
 מבלי שהאשכול יידרש לחתום על חוזה או הסכם נוסף, מעבר להסכם זה.

מסירת הרישיונות ע׳׳י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי האשכול לא יהוו משום הסכמה או הודאה  .15.8
פק במלוא ההוראות בדבר זכויות הקניין הרוחני על פי חוזה זה. בכלל מצד האשכול בדבר עמידת הס

זה, מסירת הרישיונות ע"י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי האשכול לא תטיל על האשכול חובה 
לבדוק עמידתם של כל הרישיונות בדרישות חוזה זה או חובה לבדוק קבלת מלוא הרישיונות הדרושים 

 על פי חוזה זה.

או באמצעות כל גורם אחר   ולגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם, כי האשכול יהיה רשאי, בעצמ  מבלי .15.9
, לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים, ללא הסכמת הספק ואף ללא ידיעתו, ולא ומטעמ

תהיה לספק או לקבלני המשנה או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש בשינויים כאלו כדי לפגוע בו, 
בכבודו או בשמו הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי או למי מטעמו אשר 

 עסקו בהכנת רכיבים אלו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה כלשהי  .15.10
, של עובדיו 2007-, התשס"חלצורך ביצוע חוזה זה בשל זכויות מוסריות, כמשמען בחוק זכות יוצרים

 או צדדים שלישיים.

מבלי לגרוע מכל זכות, טענה או סעד הנתונים לאשכול בשל הפרת הוראות חוזה זה ע׳׳י הספק, מתחייב  .15.11
הספק לשפות את האשכול בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין הפרה של זכויות קניין רוחני 

 הנובעות ממימוש ההצעה של הספק.

רוע מהאמור בסעיף זה מתחייב הספק להודיע למנהל מטעם האשכול על כל המצאה, מבלי לג .15.12
, או מידע שיש בו זכויות קניין רוחני והוא בעל פוטנציאל 1967  -כמשמעותה בחוק הפטנטים, התשכ"ז  

"תוצר לוואי מסחרי"(, בין שהינו נשוא לפטנט ובין אם לאו הנובעת מביצוע  -מימוש מסחרי )להלן 
את מיד עם גילויה או פיתוחה. מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הספק שלא לפעול בכל דרך החוזה וז

שהיא לרישום פטנט הקשור עם ביצוע החוזה או נובע מחוזה זה. כן מתחייב הספק להימנע מביצוע 
העברת זכויות לצד ג' כלשהו באמצאה או בפטנט הנובעים מביצוע החוזה או תוצאותיו או בשימוש 

ו ניצולם וכל זאת ללא קבלת הסכמה מהאשכול מראש ובכתב. הבעלות בהמצאה או בתוצר בהם א
 הלוואי המסחרי תהיה של האשכול, אלא אם יסוכם אחרת מראש ובכתב.

הספק מתחייב בכל מקרה כאמור לעיל, לנקוט בכל הצעדים הדרושים להבטחת זכויותיו של האשכול  .15.13
ות, מסירת כל המידע הנדרש, וסיוע בהגנה על ההמצאה, בשיתוף האשכול, ובכלל זה שמירה על סודי

 הוצאות בפועל לצד ג' הכרוכות בהבטחות זכויות האשכול, יחולו על האשכול.

הסכמת הצדדים בדבר בעלותו הבלעדית והמלאה של האשכול בתוצרי העבודות והפיתוח, ומתן  .15.14
 הכול כמפורט לעיל בסעיף זה. -רישיונות השימוש 

ההסכם בסמכות האשכול לאפשר הפעלה של הפרויקט על ידי צד ג' אחר )שאיננו במקרה בו יבוטל  .15.15
הספק הזוכה( עבור האשכול, וזאת לרבות הנגישות לכלל המידע, חומרי תחזוקה, אבטחת איכות 

 ואבטחת מידע

 ידי המזמין וסיום ההסכם-הפסקת/ביטול ההתקשרות על .16

המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בכל עת וללא הסבר, בכפוף למסירת הודעה לספק,  .16.1
 ימים מראש, ולספק לא תהא כל טענה/תביעה בגין כך.  30מראש ובכתב, של 
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית אשר תאפשר למזמין להביא  .16.2
 את ההסכם לביטול מיידי:

 .19, 13, 12, 11 ,10, 7,  6, 5, 3הספק הפר את אחת ההוראות הכלולות בסעיפים  .16.2.1

ידי המזמין בכתב, לא -הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם ולאחר שהוזהר על .16.2.2
 תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה. 

 פקע הביטוח של הספק או שהביטוח אינו עונה על דרישות ההסכם. .16.2.3

 נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית חו"ח.הספק  .16.2.4

הספק פשט את הרגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס אליו  .16.2.5
 ימים. 30בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 הספק הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם. .16.2.6

 הספק ממלא את תפקידו בניגוד להוראות הדין. .16.2.7

י הסכם זה נחתם עקב טעות בהחלטת ועדת המכרזים ו/או ההסכם בוטל במסגרת התברר כ .16.2.8
 הליך משפטי.  

בכל מקרה של סיום ההסכם, בין אם בגין תום תקופתו הקבועה לעיל ובין אם בגין ביטולו כאמור  .16.3
לעיל, לא תהא לספק כל תביעה/טענה בגין נזק, הפסד, אובדן רווח או הוצאות  16.2בסעיף 

 רמו לו מחמת הפסקת/ביטול ההתקשרות. שנגרמו/ייג

 להלן. 18הובא ההסכם לידי גמר, יפעל הספק כאמור בסעיף  .16.4

 לפי העניין.  -אין בביטול/הפסקת ההתקשרות כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו בהסכם  .16.5

בכל מקרה של סיום ההסכם, הספק יהא אחראי לכל התשלומים שאמורים להגיע אל העובדים  .16.6
ם במסגרת המכרז לפי דין, בגין התקופה החל מהמועד הקובע, לרבות שכר, תנאים שסיפקו שירותי

דרש עבור תשלומים יא יוה ובגין כל הוצאה ל אשכולנלווים וזכויות סוציאליות. הספק ישפה את ה
 מהסוג האמור.

והידע או לספק החדש שיבחר, את כל המידע  אשכול  במקרה של סיום הסכם, על הספק להעביר לידי ה .16.7
 3העברת המידע והנתונים של האשכול תתבצע תוך  שהצטבר אצלו ו/או אצל עובדיו.אשכול ביחס ל

 ימי עבודה.

 פיצוי מוסכם .17

בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, בגין אי עמידה בכל אחת מהתחייבויות הספק ו/או  .17.1
הספק בסכומים המצטברים זכאי לפיצוי מוסכם מאשכול הא הי, החוזהבאי קיום כל אחד מתנאי 

 המופיעים בטבלה זאת מבלי שיהיה עליו להוכיח כי נגרם נזק ו/או את שיעורו של נזק שנגרם. 

לספק אשכול מתוך התשלום החודשי של הול יהיה רשאי לקזז את הפיצויים המוסכמים האשכ .17.2
 לעיל.כמפורט 

פיגור מרמת 
 השירות  

 # תיאור רמת שירות נדרשת חריגה מרמת שירות

₪ לכל  25,000
 שבוע איחור

 10-חריגה מעבר ל
 ימים

בהתאם ללו"ז הביצוע 
 להקמת המערכת

פיגור בהספקת מערכת המחשוב 
 בענן או באבן דרך משמעותית.

1 

₪ לכל  25,000
 שבוע

תיקון הפרה יבוצע 
 ימי עבודה 7תוך 

כל נזק יוערך על ידי 
 המפקח ויקוזז מהקבלן

הפרות או נזקים שנגרמו באשמת 
הקבלן ואשר בגינו נגרם נזק הניתן 

 לכימות.

2 
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פיגור מרמת 
 השירות  

 # תיאור רמת שירות נדרשת חריגה מרמת שירות

₪ לכל  2,000
 שבוע פיגור.

-אי הפעלה מעבר ל
 ימי עבודה 120

מלאה של הפעלה 
מערכת המחשוב 

ימי  30החדשה בתוך 
 עבודה.

הפעלת מערכת מחשוב החדשה 
בענן לרבות הסבת כלל השרתים 

והשלמת  אשכולהקיימים ב
קונפיגורציה והגדרות לרבות 
ביצוע אופטימיזציה למערכת, 

 טסטים והפעלות לבדיקות.

3 

₪ לכל  2,000
 שבוע פיגור.

הפרה שלא תוקנה 
 ימי עבודה.  30בתוך 

התאמה מלאה של 
מערכת המחשוב וכל 
רכיב אחר לכללים, 
לתקנות ולרגולציה 

 המתאימה בישראל.

חוסר או אי התאמה או הפרה 
מהאישורים, תקנים וכל דרישה 
או רגולציה הנדרשת על ידי מנכ"ל 

ושלא תוקנה בתוך פרק  אשכולה
 ימי עבודה. 14זמן של 

הערה: אין בפיצוי זה כדי לפטור 
את הקבלן מאחריותו לנזק 

 או לצד ג'. אשכולשייגרם ל

4 

₪ לכל יום  500
 איחור.

 12אי טיפול בתוך 
חת ש"ע מרגע פתי

קריאת שירות או 
 גילוי התקלה.

בהתאם להתחייבויות 
הקבלן לעמידה ביעדי 
השרות, שרידות, 
גיבויים וביצועי 
המערכת ושלא תפחת 

 מדרישות המכרז

אי עמידה ביעדי השירות ו/או 
במדיניות הגיבויים ו/או ברמת 
הביצועים כגון הפעלה איטית של 
המערכת או ירידה בביצועים עקב 

 צווארי בקבוק

5 

₪ לכל יום  500
 איחור.

אי תיקון התקלה 
ש"ע מרגע  12בתוך 

פתיחת קריאת 
שירות או גילוי 

 התקלה.

טיפול מיידי ותיקון 
ש"ע  2תקלות בתוך 

מרגע פתיחת קריאת 
 שירות או גילוי התקלה

תקלה המוגדרת תקלה קריטית 
במערך השרתים / אחסון / גיבוי 

 אשר באחריות הקבלן

6 

₪ לכל יום  250
 איחור.

אי תיקון התקלה 
יום עבודה  1בתוך 

מרגע פתיחת קריאת 
שירות או גילוי 

 התקלה.

טיפול בתקלות חומרה 
 יום עבודה 1בתוך 

טיפול בקריאות שירות או תקלות 
ברכיבים הפיזיים של המערכת 
לרבות החלפת ציוד ומכלולים 

 והשבת המערכת לקדמותה.

7 

₪ לכל יום  200
 פיגור.

 אי תיקון החריגה
ימי עבודה  7בתוך 

 ממועד הגילוי.

ביצוע תחזוקה שוטפת 
על פי תוכנית העבודה 
שהוצגה על ידי הקבלן 

 PDRבמסמכי ה 

חריגה מתוכנית העבודה של 
הקבלן לביצוע תחזוקה שוטפת 

 למערכת המחשוב.

8 

₪ לכל יום  500
 פיגור.

 7אי העברה בתוך 
ימי עבודה ממועד 

 סיום ההתקשרות

הנתונים העברת כלל 
הצבורים במהלך 
התקופה למערכת 
מחשוב חדשה של 

 אשכולה

העברת כלל המידע למערכת 
מחשוב חדשה בסוף תקופת 

 התקשרות עם הקבלן.

9 

₪ על כל יום  50
שהחריגה 
 מתקיימת

מענה** תוך  דקה מרגע  מקרים ביום 5
ובה החיוג ועד לתש
 ראשונה של המוקד.

דקות אם  5מענה תוך 
 הפניה במסר מידי

זמן למתן מענה בטלפון* במוקד 
 השרות 

10 
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 * טלפון כולל מסר מידי ומסר/שיחת וואטסאפ או כל סוג אחר של תקשורת הצדדים יסכימו עליו

 יחשב  כמענה** מענה הינו תחילת שיחה עם עובד הספק. מענה של נתב שיחות או שרות הודעות לא 

 

ימי עבודה    7לספק התראה מראש ובכתב של  אשכול  תן היעל פי סעיף זה יאשכול  בטרם מימוש זכות ה .17.3
 ., במקרה בו המדובר בהפרה הניתנת לתיקוןלתיקון ההפרה

ודיע בכתב לנציג הספק על תקלה באספקת י ואו מי מטעמאשכול ה –הפעלת מנגנון הקנסות  .17.4
 השירותים כפי שהם מופיעים בטבלה. 

ספירת הימים תחל מיום הפעילות העוקב ממועד קבלת ההודעה, זאת למעט תקלות בה התקלה  .17.5
 שעות לכל היותר.  2נדרשת לתיקון תוך 

ההודעה על פיגור עתידי צפוי יכולה לצאת לספק גם לפני המועד בו אמור היה לספק את השרות  .17.6
 המופיע בטבלה זו.  

עפ"י חוזה זה או עפ"י  ול סעד אחר או נוסף המוקנה ללכ אשכולאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות ה .17.7
 דין.  

איחור בלוח זמנים/זמני תגובה כאמור אשר הסיבה הבלעדית והישירה לקיומו הינו מעשה או מחדל  .17.8
(, אשר מנע את ביצוע העבודה במועד והוא אינו, כולו או force majeureאו כח עליון ) אשכולשל ה

ריותו ו/או אשמתו ו/או קשור בו, לא ייחשב הפרת ההתחייבות מצד מקצתו, בשליטת הספק ו/או באח
הספק, ומועדי הביצוע יוארכו בהתאמה לתקופה בה הייתה קיימת מניעה לבצע את העבודה עקב 

 הסיבה האמורה.

 כל סכומי הקיזוז כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל. .17.9

 כולל שיוציא הספקהסכומים כאמור יופחתו מסכום החשבונית ה .17.10

לעניין הפיצויים כמפורט לעיל היא סופית ומכרעת ולספק לא תהיה כל תביעה או  אשכולקביעת ה .17.11
 בגין כך.  אשכולטענה מכל מין וסוג שהוא כנגד ה

למען הסר ספק, אין בתשלום הפיצויים המוסכמים לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים  .17.12
 הן במצטבר.  אשכולע"פ ההסכם וכל זכויות הע"פ דין ו/או  אשכוללרשות ה

 המנהל יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקזז הקנס מהתשלום החודשי המגיע לספק. .17.13

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .18

במהלך תקופת ההסכם חייב הספק לאפשר למזמין לעיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט תוכנה  .18.1
 .אשכולפי דרישת ה-הקשור לשירותים, על

ידו( העתק מלא -ימים למזמין )באופן שיידרש על 3עם גמר השירותים/ההסכם, ימסור הספק, תוך  .18.2
 של כל המסמכים והמידע הקשורים בשירותים.

ידאג הספק להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כל המסמכים והמידע למזמין ו/או   -הופסק ההסכם   .18.3
 ה, ככל שיידרש., תוך מתן הסברים והדרכאשכוללספק אחר מטעם ה

עם סיום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא מתחייב הספק להעביר ללא תמורה לידי המזמין או למי  .18.4
את כל המידע והידע שנצבר אצלו ואצל עובדיו בהקשר למזמין, וכן לאפשר למזמין   ומנה כנציגיא  ושה

ויים בידי הספק, , גישה מלאה לכל הנתונים והמידע, התיעוד והגיבוי המצואו לכל ספק אחר מטעמ
מערכת וכן גישה מלאה לכל המערכות לצורך הסבת הנתונים, או המשך הפעילות המלאה של שירותי ה

 עד לתחילת פעילותו של ספק אחר.
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למען הסר ספק סיום תקופת ההסכם הכוונה לכל מקרה בו הסתיימה ההתקשרות בין הספק לבין 
י מי מהצדדים, וזאת ללא כל תמורה מן המזמין המזמין מכל סיבה שהיא, לרבות ביטול ההסכם על יד

 בגין המשך הפעילות כאמור.

המידע והידע המצוינים בסעיף הקודם כוללים את כל הנתונים הגולמיים, הנתונים המחושבים כולל  .18.5
פרוט האלגוריתמים לפיהם חושבו, נתוני הגיבויים ופורמט הגיבוי, נתוני אב, תנועות, מסמכים 

נדקסים, טבלאות משתמשים, הרשאות, וכל סוגיה הנתונים כולל טבלאות סרוקים, תמונות, אי
 המפרטות את מבנה הנתונים.

 הספק כי לא יהיה זכאי לתשלום כל תמורה בגין העברת הנתונים כאמור לעיל. .18.6

הספק לא יהיה רשאי לפנות לערכאות או לכל רשות מוסמכת אחרת על מנת לקבל צוו מניעה אשר  .18.7
ישה לנתונים ו/או מידע המונעים מהמזמין להתקשר עם ספק אחר לצורך מתן יחסום בפני המזמין ג

 השירותים או גישה לכל המידע המצוי אצלו בקשר עם פעילות המזמין.

, לצורך שימוש בהם בכל אשכולעם הפסקת/ביטול ההתקשרות יועברו כל שכבות המידע לרשות ה .18.8
 מערכת, לרבות מערכת שונה מהמערכת נשוא הסכם זה. 

מובהר ומוסכם בזאת כי בתום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, כל המידע הרלבנטי לנתונים 
, ללא תשלום נוסף. כמו כן יסייע הספק אשכולהקיימים במערכת / תוכנה יועבר ע"י הספק לרשות ה

באופן שיאפשר מעבר אשכול בהתאמת הנתונים למערכת / תוכנה אחרת, ככל שידרש ע"י האשכול ל
/ תוכנות ללא הפרעה במהלך העבודה ו/או איבוד נתונים כלשהם. למען הסר ספק,  בין מערכות

היה רשאי להתקשר עם הספק ו/או כל צד ג כלשהו לביצוע אחזקה שוטפת, ככל שתידרש, אשכול יה
 למערכת / תוכנה לאחר תום תקופת ההתקשרות.    

ו מכל התחייבות להעביר את כל יובהר, כי לאחר גמר ההתקשרות עם הספק, הספק לא יוכל לחזור ב .18.9
מערכת וכל מידע שיידרש מאת ההמידע והנתונים, לרבות תיק אתר מעודכן המכיל את פרטי כלל 

 לתקופה של שנה מיום גמר ההתקשרות.אשכול ה

לעיל, הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה  18.7-18.8הוראות סעיפים 
 יסודית של ההסכם

 ערבות בנקאית .19

במועד חתימת חוזה אשכול להבטחת ביצוע חיובי הספק בהתאם לאמור בהסכם זה, ימציא הספק ל .19.1
 (.הערבות -₪ )להלן 00010,זה, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 

ותוקפה יהיה לכל תקופת מתן  2נספח ד'הערבות תהיה צמודה למדד, תהיה בנוסח המצ"ב כ .19.2
טחון לקיום ולמילוי מדויק של כל יימים נוספים ותשמש כב 90למשך השירותים על פי הסכם זה ו

 הוראות החוזה.

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של: .19.3

עלול להוציא או אשכול כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לספק שה .19.3.1
 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

עקב ביצוע  ואו למי מטעמאשכול תיקונים וכל נזק או הפסד העלול להיגרם לכל הוצאות  .19.3.2
רשאי לגבות את סכום הערבות אשכול  הא היההסכם על ידי הספק. בכל מקרה כאמור לעיל  

כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, 
היה הספק חייב להשלים י כולה או מקצתה ההוצאות והתשלומים כאמור. נגבתה הערבות

 ימים את הערבות ולהעמידה על הסכום הקבוע לעיל. 7תוך 

 כמפעל חיוני אשכול ה .20

מתחייב   ספקמוכר כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והאשכול  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שה
בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים 

  -הבאים 
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 הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות   .20.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

 .1951-ת האזרחית, תשי"אג לחוק ההתגוננו9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .20.2

 א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .20.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .20.4

 ו/או  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
 את כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך הור

 , ללא כל שינוי.אשכולביצוע העבודות נשוא חוזה זה והקבלן ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה ל

 העברת זכויות .21

סכמת הספק רשאי להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי ההסכם לכל צד ג', מבלי לקבל את האשכול ה .21.1
  לכך. 

הספק אינו רשאי להסב/להעביר את ההסכם או את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, לאחר, אלא  .21.2
 בהסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

פי ההסכם, כולן או מקצתן, או מסר את ביצוע השירותים, -העביר הספק את זכויותיו או חובותיו על .21.3
 ילוי כל התחייבויותיו.כולם או מקצתם, לאחר, יישאר הוא אחראי למ

 קיזוז, ויתור, שינויים בכתב .22

 כל שינוי/תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם כל תוקף מחייב. .22.1

המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מהספק מכל סכום המגיע או שיגיע לספק. לספק  .22.2
 לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון. 

ל המזמין זכות לפי ההסכם או לפי הוראות כל דין, או נתן אורכה לספק לביצוע איזו לא הפעי .22.3
 מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כוויתור מצד המזמין על זכות זו.

 שונות .23

  .1970-על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א .23.1

 .אשכולמסמכות/חובה/זכות שלטונית/ציבורית של האין באמור בהסכם כדי לגרוע  .23.2

כראיה  וופנקסיאשכול בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים, ישמשו ספרי החשבונות של ה .23.3
 כנכון. -מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם 

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי ההסכם הינן כמצוין בכותרת ההסכם וכי כל הודעה  .23.4
ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה -שתישלח על

 ידי שליח.-שעות מעת מסירתה על 24שעות מזמן המשלוח או בתוך  72לידיעת הצד השני כעבור 

 

 : לראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 _____________________    _________________________ 

 הספק                                המזמין               
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 )באמצעות מורשי החתימה מטעמו(

 

 אישור עו"ד במקרה שהספק תאגיד

 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 

מורשי החתימה של הספק, וחתימתם, בצירוף  -_______________________ת.ז __________________ 

 חותמת הספק , מחייב את הספק לכל דבר ועניין.

          _________________ 

 ____________, עו"ד       
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 1נספח ב'

 מפרט טכני

 רקע .1

 מטרת השרות .1.1

( עבור האשכול, הגופים הקשורים אליו GISמערך מידע גיאוגרפי )מקים  אשכול הנגב המזרחי )להלן: "האשכול"(,  
והציבור הרחב אשר ישתמש בתכנים הגיאוגרפיים באמצעות המרשתת )אינטרנט(. לצורך כך האשכול רכש רישיון 

לאחסן את המידע ו. האשכול רוצה להפעיל את התכנה ArcGIS Server Enterprise-סיסטמטיקס למחברת 
 כך שלקוחות האשכול והציבור יוכל לגשת לתכנים באמצעות האינטרנט. ,הגיאוגרפי בענן

 תמצית הדרישה .1.2

בו  dedicated cloudהאשכול מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי הקמת מערך מחשוב מנוהל בענן בתצורת 
יפעלו מערכות המחשוב של האשכול, תאום וחיבור קווי התקשורת בין מוסדות האשכול לבין חוות השרתים של 

 הספק ושירותי אינטרנט מנוהלים ומאובטחים על פי מדיניות אבטחת מידע. 

 יות הספקאחר .1.3

(, תאום וחיבור קווי התקשורת IP( והתקשוב )סביבת ITהספק יהיה אחראי על כל משאבי המחשוב )סביבת 
( בין מוסדות ולקוחות האשכול לחוות השרתים של הספק ולשירותי האינטרנט ולספק WANהאקסטרניים )

י קצה ולמעט מתן שירות . זאת למעט מתן שירותי תמיכה למחשבNOCשירותי אבטחת מידע ומערכות ניטור 
 למשתמשי קצה. 

 שירותים חודשיים .1.4

הספק יידרש לתחזק ברמה חודשית לרבות ניהול, אחסון, גיבוי, אבטחה והפעלת כלל המידע הארגוני על שרתים 
. תחזוקה של מערך המחשוב המותקן בענן של הספק ברמה VMwareשיופעלו בתצורת וירטואליזציה מבוססת 

 נשי המחשוב באשכול בתקלות סיסטם, תקשורת וחומרה וניהול איומי אבטחת המידע.חודשית וכן סיוע לא

 גבוי יומי .1.5

 השירותים כוללים גיבוי יומי של המידע ותחזוקה שוטפת של המערכת והנתונים באתר של הספק.

 לקוח / מקבל שירות .1.6

אשר להם יספק הספק את השירותים  GISפוי יהלקוח / מקבל השירות העיקרי הינו מנהל המחשוב ואחראי מ
הנדרשים וכן קבלני משנה, ספקי שירותים, ספקי תוכנה צד ג' בתחום המחשוב, התקשורת, תשתיות פאסיביות 

 וכיו"ב. 

 באשכול, ויועצים ככל שימנה מטעמו. GISפוי יאחראי מ –מנהל הפרויקט מטעם האשכול 

 יעדים  .1.7

ומקצועיות הגבוהה ביותר, של כלל תקשורת האינטרנט וחיבור  עבודה שוטפת רציפה וללא תקלות ברמת שירות
 כלל האשכול לשירותי האינטרנט אשר תשיג את היעדים הבאים: 

 יציבות מערכת המחשוב והפעלתה  .3

 הפעלה תקינה ורציפה ללא השבתות, תקלות או האטות. .4
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 עמידה ביעדי השירות וברמת השירות המפורטים במכרז זה. .5

תוכן והגנת סייבר על מערכות המחשוב ועל מערכות המידע מפני חדירות, פריצות, הפעלת שירותי סינון  .6

ניסיונות ביצוע נזקים, גישה למידע שאינו מורשה, פגיעה או שינוי למטרת נזק תדמיתי לארגון, לעובד או לבעל 

 תפקיד וכיו"ב.

או הפרעה כלשהי לאשכול או  ניטור פעילות גורמים חיצוניים וניסיונות השתלטות או שיבוש מידע או מחיקתו .7

 לפעילות הסדירה של מערכות המחשוב.

 יישום מדיניות אבטחת מידע הנדרשת מארגונים כדוגמת הלקוח. .8

 אחסון שרתים ומערכות בענן והפעלתם על מערך שרתים יציב ואמין לאורך שנים. .9

 שיפור יכולת הבקרה והמעקב אחר פעילות במערכות המחשוב, קבצים ומידע ארגוני. .10

 לחלק ממערכות המידע והשרתים של האשכול. –אספקת שירותי גיבוי חיצוניים  .11

 המנהל באשכול יוכל בכל עת לבצע הורדה של כל הנתונים מהענן של הספק. .12

 מצב קיים .2

 הפונקציות הפועלות ממשרדי האשכול .2.1

 באשכול. GISהשירותים יבוצעו בתיאום עם מחלקת 

אמור לספק שירותים לכל הרשויות המקומיות ברחבי הנגב המזרחי ואולם אין בכך כדי התחייבות לספק אשכול  ה
, אולם רשויות מקומיות 13 -שירות לכל הרשויות המקומיות ברחבי הנגב המזרחי. בעת הזאת, חברות באשכול כ 

 .מספר הרשויות המקומיות יכול להשתנות

 נגב המזרחי.ם בבאתרים שוניות הרשויות באשכול מפוזר

 משתמשים ואתרי קצה .2.2

ומשתמשים משתמשים מקצועיים שהם עובדי הרשות  15-משתמשי קצה. ברשויות באשכול כ 2באתר האשכול 
 היישובים ובעלי עניין באשכול )אלפי משתמשים מזדמנים בפורטל(. מזדמנים באתר שהם תושבי

 המערכת תכלול רישיונות התכנות המספיקות לכל המשתמשים.

 רשויות חברות באשכול

 אתר # אתר #

 מ.א. רמת הנגב 9 מ.מ. מצפה רמון 1

 קסום-מ.א. אל 10 מ.א. נווה מדבר 2

 עירית דימונה  11 מ.מ. ערערה בנגב 3

 מ.מ. חורה 12 מ.א. הערבה התיכונה 4

 עירית ירוחם 13 מ.מ. כסייפה 5

 מ.מ. מיתר 14 מ.א. תמר 6

 מ.א. חבל אילות 15 מ.מ. שגב שלום 7

   עירית ערד 8
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 דרישות חומרה ותכנה .3

 שרת)ים( .3.1

 המכונה תשמש כשרת פורטל ושרת נתונים.

 

   רכיב   שרת

 שם מכונה   FQDN שם מכונה ללא הסימן  

Win server 2016 – Version 1607 with  May 8, 2018 update Win server 2012 R2 – 
May 8, 2018  windows 2016   

מערכת    
 OS הפעלה 

 CPU מעבד   משתמשים 100עד  ליבות 4

  GB 32   זיכרון RAM 

 כללי אחסון    RAIDמערך האחסון יפעל על מערך 

2 GB של  לפחות לטובת ההתקנהArcGIS Server  לספריות כולל הבנוסף רצוי דיסק-
cache  50לפחותGB  .10 GB בנוסף יש לייצר מקום לספריות הפורטל  לפחות להתקנה– 

המערכת תאפשר .  data storeשל שרת    לפחות להתקנה   50GB  .13 GBרצוי דיסק של לפחות  
 גידול והוספת שטח אחסון בהתאם לצורך.

 על מכונה וירטואלית נפרדת. SQL Serverאחסון תכנת 

 תכנה ןאחסו 

 . 1.5Tbעבור נתונים ובהמשך צפוי ביקוש לעד  0.5Tb-בשלב ראשון צפוי ביקוש לכ

 המערכת תאפשר גידול והוספת שטח אחסון בהתאם לצורך.

 

נתונים  אחסון 
גיאוגרפיים 

 ואחרים

 FQDN+DNS   שם שרת  

Domain Certificate או CA certificate שניתן לייצא אותו כוללprivate key  SSL 
certificate 

 

 

 7654 ,7199, 80, 443  ,7099 ,7005 ,7443 ,7080עבור השרת

 7654 ,7199, 80, 443  ,7099 ,7005 ,7443 ,7080עבור הפורטל 

 data store 2443 ,9876 ,29080 , 29081עבור 

 

 פורטים  ב  
Firewall 

 עבור השרת:

 IE11  chrome 10Firefox  edge  במקרים בהם אין אפשרות לעבודה עם דפדפנים כמו
Chrome  אוFirefoxיש לשחרר את ה ,-enhanced   IE-של ה- security 

 עבור הפורטל:

  Web 
browsers 
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E11 (Activity scripting enabled)    

 Edge 

 Firefox 

 Chrome 

 Safari 

 Android browser 

 Chrome for Android 

 :data storeעבור 

IE11 

 Edge 

 Firefox 

 Chrome 

 Vmware Vsphere 5.5, 6.0, 6.5 

 MS hyper-v  Huawei FusionSphere 5.1, 6.0 

  VMWARE 

  4.5 Microsoft .NET Framework 

Microsoft_SQL_Server_2017 (64bit) 

תוכנות  
 נוספות 

  בהתקנה

 Client components for RDBMC    

 

 רישוי תכנות .3.2

( וכל תכנה אחרת VMWareהספק ידאג לכל הרשיונות להפעלת השרת)ים(: מערכת הפעלה, מערכת וירטואליזציה )
 ., על חשבונו וללא תמורה נוספתלצורך הפעלת השרות

 סיוע בהתקנת תכנה .3.3

 האשכול יתקין את התכנות:

 

 תוכנה 

ArcGIS dataStore  

ArcGIS Desktop  

ArcGIS_Desktop_BackgroundGP  



 07/2019מכרז זוטא מספר 
 וגיבוי מערכת ונתונים בחוות שרתים בענן לשירותי אחסון  

 

 

 חתימה + חותמת המציע: ______________

40 

ArcGIS for server  

ArcGIS license manger  

Portal for ArcGIS  

Web adaptor for Microsoft IIS  

Microsoft_SQL_Server_2017 (64bit)  

Arcgis js v3.X api  

Arcgis js v4.X api  

Arcgis web appbuilder 2.6  

 

 הספק יושיט כל סיוע מקצועי לצורך התקנת התכנות.

( DBAשעות של מומחה סיסטם ו/או מומחה בסיס נתונים )  12לצורך סיוע לאשכול בהקמת המערכת יקצה הספק  
 ., וזאת ללא תמורה נוספתהכל בהתאם לצורך

₪  250האשכול לבקש מהספק סיוע נוסף לפי שעות עבודה של מומחה מטעם הספק רשאי  20-דרש יותר מיאם י
, בכפוף להזמנת עבודה שתוצא על ידי האשכול מראש ובכתב ואשר תאושר על ידי לשעת עבודה בתוספת מע"מ

 . הגורמים המוסמכים באשכול

 הרשאות .3.4

יישומים הספק יקים לאשכול הרשאה אחת עבור המנהל באשכול. הרשאה זו תאפשר העלאה, עדכון ומחיקה של 
ותכנים במערכת. המנהל יוכל להקים משתמשים נוספים ולקבוע להם הרשאות. כמו כן, הספק יקים משתמשים 

 והרשאות עבור רשימת משתמשים שהאשכול יעביר לו.

כל הרשאה חדשה או שנוי בהרשאה קיימת שיתבצע על ידי הספק יבוצע רק עם קבלת בקשה בכתב מגורם מוסמך 
 באשכול.

הספק כוללת מנגנון לשנוי עצמי של סיסמאות על ידי המשתמש. כמו כן, המערכת כוללת מנגנון המערכת של 
 אימות זיהוי אוטומטי של משתמש ששכח את סיסמתו, איפוס סיסמא ומשלוח סיסמא זמנית לטלפון או לדואל.

ניות האשכול הרשאה שהספק יקים עבור קבלן הנותן שרות לאשכול תהיה בעלת פג תוקף אוטומטי בהתאם מדי
 שעות בלבד.  24או לפי הוראת המנהל באשכול. למשל הרשאה חד פעמית או לתקופת זמן מוגבל לדוגמא למשך 

 הערות .3.5

(. צריך להיות בעל Never expiredשהסיסמה אינה פגה ) server serviceלטובת  domain-הספק יגדיר משתמש ב
 הנתונים )בסיסי נתונים וקבצים גיאוגרפיים(. על השרתים הללו והרשאות גישה למקורות adminהרשאות 

הספק יפתח ויסגור גישה לעובדי תמיכה של חברת סיסטמטיקס בתאום עם האשכול. כל גישה מבחוץ תהיה 
 (.HTTPSמאובטחת )

לאחר תכנון מפורט של ההתקנה הספק יפקיד אצל האשכול תיעוד ותכנית מפורטת של מערך החומרה והתכנה 
 .שהוא מספק לאשכול
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 אבטחת מידע והמשכיות עסקית .4

הספק יגיש לאשכול מסמך המתאר את שרות אחסון התכנה והיישומים. המסמך נתאר את שם הספק ומאפייני 
 .2.2המתקן שלו כולל הפרטים הדרושים כדי להוכיח עמידה בתנאי סף 

 אבטחת מידע .4.1

 .ISO27001, ISO27018הספק יעמוד בתקני אבטחת מידע  .13

 , הגנה מפני חדירה,firewallהספק יספק פתרון אבטחת מידע הכולל לפחות את הרכיבים הבאים: חומת אש  .14

 .וכל נוזקה אחרת.  ransomware,  הגנה בפני DOSהגנה מפני וירודים, הגנה בפני 

 הפתרון הנדרש הוא לפחות ברמה של מוצרי אבטחת מידע של חב' פורטיגייט. .15

 לגישה מאובטחת לנתונים במערכת. DMZבאחריות הספק לספק שרותי  .16

 אחריות הספק על כל היבטי אבטחת המידע פנים וחוץ ארגונית, ע"י מערכות מתקדמות ומנוטרות. .17

 הספק יעביר דוחות אבטחת מידע שבוע יום לאשכול. .18

 בשנה(.הספק יידרש לספק לאשכול נהלי עבודה, דוחות סקרי סיכונים ודוחות מבדקי חדירה )יוגש דוח פעם  .19

הספק יידרש לבצע בדיקות המשכיות עסקית, גיבוי, התאוששות מאסון וכל הנדרש לעמידה בדרישות התקנים  .20

 לעיל.

הספק יעמוד בכל הדרישות ו/או המלצות של הרשות הלאומית להגנת סייבר והרשות הלאומית להגנת הפרטיות  .21

 כפי שהן מתפרסמות מעת לעת.

המתאים לשרות של מערכת גיאוגרפית שהאשכול ייתן ליישובים  SSLהספק ירכוש עבור האשכול תעודת  .22

והקהל הרחב. התעודה תהיה מותאמת לפעילות ללא תנועות כספיות. הספק יקבל את אישור האשכול לפני 

 רכישת התעודה.

 גיבוי והמשכיות עסקית .4.2

 להלן מדיניות הגיבוי והמשכיות עסקית הנדרשת:

( של מערכת המחשוב וכפועל יוצא גם הפעלת RTOילות העסקית )טווח הזמן הנדרש להפעלה מחדש של הפע .23

שעות עבודה ממועד בו אובחנה קריסת מערכת המחשוב  4הינו עד  –מערכות המחשוב )התאוששות מקריסה( 

 באמצעות מערכות הניטור או התראה אחרת.

בטרם קרסה מערכת שעות עבודה  4הינו עד עד  –( RPOטווח הזמן שאת הנתונים שנצברו בו ניתן לאבד ) .24

 המחשוב.

 הספק יידרש לשמור העתקים של גיבוי הנתונים של מערכת המחשוב בתצורה הבאה: .25

ימים אחורה )כלומר   5יופעל פעם ביום )בסוף יום עבודה(. הגיבוי ישמר    –(  incremental backupגיבוי שינויים ) .26

 יום ד' | יום ה'. יהיה גיבוי שינויים לכל יום בשבוע: יום א' | יום ב' | יום ג' |

 שבועות אחורה. 5יופעל פעם בשבוע )בסוף שבוע(. הגיבוי ישמר  –( full backupגיבוי מלא ) .27

)גיבוי  שמירת עותק מלא של המערכת )מגיבוי שבועי( אחת לחודש קלנדרי –( archive backupגיבוי היסטורי ) .28

 גיבויים היסטוריים של כלל המידע. 5ישמרו  –שבועי מלא יועתק לארכיב גיבוי( 

 .FIFOהחלפת הגיבויים הישנים בחדשים בשיטת  .29

הספק יחויב להעביר דוחות גיבוי, ע"פ דרישה של מנהל המחשוב של האשכול, הכוללים לוג פעילות הגיבוי  .30

ות יועברו אוטומטית למספר כתובות דוא"ל מוגדרות מראש. והרפליקציה של המידע לרבות דוח שגויים. הדוח

 אין בדוחות אלה כדי לפטור את הספק מאחריות לגיבוי.



 07/2019מכרז זוטא מספר 
 וגיבוי מערכת ונתונים בחוות שרתים בענן לשירותי אחסון  

 

 

 חתימה + חותמת המציע: ______________

42 

האשכול יוכל להוריד כל נתונים במערכת או את המערכת בשלמותה בכל עת. הספק לא יהיה רשאי בשום  .31

 מקרה למנוע מהאשכול גישה לנתונים כולל הורדת הנתונים.

 שיםקווי תקשורת נדר .4.3

 הספק יגדיר לאשכול איזה קווי תקשורת יש לרכוש. האשכול יהיה אחראי לתשלום לספק התקשורת.

 רמת שירות נדרשת .5

 שלב ההקמה .5.1

 בלבד.  datacenter-שלב זה כולל הקמת התשתיות הטכנולוגיות ברמת ה

האשכול והוא יבצע ידי הספק, היא של -האחריות על התקנת היישומים, על גבי התשתיות שתוקצנה לשם כך על
 זאת באמצעות עובדי האשכול והספקים המתאימים של כל אחת מהמערכות.

הספק יידרש בתהליך ההקמה להתייחס גם להשלכות של המעבר לשירות מרוחק, וזאת לפחות בהיבטי הביצועים 
 וזמני התגובה כמו גם לכל היבטי אבטחת המידע. 

ה של הספק, והגדרת צורת ההתקשרות, רמת ותכולת השירות שלב ההקמה יכלול קישור האשכול למוקד התמיכ
לרבות נהלים לטיפול בפניות בנושאי תקלות, פניות בנושאי הפעלה, התערבות מומחים, ניטור ביצועים וכדומה.  

 בסוף תהליך ההקמה תופעלנה כל המערכות באופן מלא.

 מקבלת הוראת ביצוע מאשכול. יום 30כל פעולות ההקמה וההתקנה יושלמו תוך 

 תהליך ההקמה יסתיים כאשר יתקיימו כל התנאים הבאים:
 הבטחת כיסוי מלא של הפונקציונליות של התשתיות הטכנולוגיות באתר הספק. .32

 הפעלת מוקד התמיכה לשירות עבור האשכול. .33

ח תהיינה פתיחות )מספח ה'( לרבות כלי מעקב ובקרה. מערכות הניטור והדיוו SLAקיום הסכם רמת שרות  .34

 מול האשכול כולל מעקב אחר תקלות כך שהאשכול יוכל לבדוק בעצמה עם תנאי רמת השרות מתקיימים.

 קליטת המערכות שיותקנו באתר הספק, לרבות השלמות תיעוד היכן שנדרש. .35

 השלמת תוכנית היפרדות מוסכמת ואישורה על ידי האשכול. .36

 ידי האשכול. -ה עלעבודה לשנה הראשונה ואישור-השלמת תוכנית .37

 הצגת ואישור תוכנית רציפות השירות וגיבוי החירום, ובכלל זה גיבויי קבצי התכניות והנתונים. .38

 אישור מנגנוני ונהלי אבטחת מידע. .39

אין בכוונת האשכול לדרוש ו/או להציע נהלי ושיטות תפעול התשתיות הטכנולוגיות, אלא לבסס את הפעילות על 
 הספק.המקצועיות והניסיון של 

 שלב ההפעלה .5.2

ידי הספק. ראוי לציין מספר -יומית של תפעול התשתיות הטכנולוגיות על-שלב זה מיחס לשגרת העבודה היום
 עקרונות מנחים למתן השירות:

 גבולות אחריותו של הספק:

אחריותו של הספק היא לשרשרת השירות המתחילה בציוד במערך המחשוב בענן אצלו ועד קווי התקשורת 
המקומית המובילים את הנתונים לחצרי האשכול או לקוחותיו. למניעת ספקות, ניטור וניהול רשת התקשורת 

 )הרחבה( בין אתר הספק לאתרי האשכול נכלל במסגרת השירותים באחריות הספק.
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יוד הספק יהא אחראי לכל רכיבי התשתיות הטכנולוגיות, ובכלל זה חומרה ותוכנה. האחריות של הספק לא כולל צ
 בחצרי האשכול או לקוחותיו.

 הספק לא יהיה אחראי לתחומי היישומים ומערכות המידע.

 ניהול מוקד תמיכה

הקשר של משתמשי מחלקת המחשוב באשכול בכל הקשור לדרג השירות הראשוני של הספק, ייעשה באמצעות 
 מוקד התמיכה של הספק. 

 ווחים שוטפים למנהל המחשוב של האשכול.מוקד השירות יתעד את פניות משתמשי המערכת, ויפיק די

מוקד השירות יינטר את מערכות כולל כל היבטי אבטחת המידע ויתעד את פניות משתמשי המערכת, ויפיק דיווחים 
 שוטפים למנהל המחשוב של האשכול.

 יהיו כדלקמן:הספק מתחייב ליתן השירותים על פי שעות העבודה הנקובות למטה. שעות העבודה במשרדי האשכול  

  8:00-16:00 - יום א'

  8:00-16:00 - יום ב'

 8:00-16:00 - יום ג'

  8:00-16:00 - יום ד' 

  8:00-16:00 - יום ה'

 * למעט חופשות ומועדי ישראל 

המנהל יהיה רשאי לדרוש מהספק לאפשר לקבלנים הנותנים שרות לאשכול גישה למערך המחשוב בענן של הספק 
 וזאת לצורך תחזוקת התכנות והנתונים על השרתים. גם מעבר לשעות אלה

 רציפות ואיכות השירות

הספק יהא אחראי לרציפות ואיכות השירות בהתאם לרמת השירות המוגדרת בנספח ה' להלן. בכלל זה, יהא הספק 
אחראי להקצאת המשאבים הנדרשים למערכות המידע והמשתמשים על בסיס מידע ניטור שוטף של השימוש 

שיועברו לספק  התשתיות הטכנולוגיות, ובהתאם למידע אודות שינויים משמעותיים בפעילות האשכול במשאבי
 ידי האשכול.   -על
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 2נספח ב'

 (SLAרמת השרות )

על הקבלן לעמוד ברמת השירות המפורטת בטבלה המופיעה בסעיף זה ובכל הוראה בכתב שסוכמה עם המזמין 

 OT-וה IT-נן לרבות הקמת רשתות העלרבות עמידה בתכנית עבודה להקמת והטמעת מערכת המחשוב ב

 . אשכולב

מכל הוראה אחרת בהסכם זה, בגין אי עמידה בכל אחת מהתחייבויות הקבלן ו/או באי  בנוסף ומבלי לגרוע

קיום כל אחד מתנאי המכרז, יהא המזמין רשאי  להשית פיצויים מוסכמים על הקבלן בסכומים המצטברים 

 המופיעים בטבלה זאת מבלי שיהיה עליו להוכיח כי נגרם נזק ו/או את שיעורו של נזק שנגרם. 

 להסכם. 17הינה כמפורט בסעיף  ת השירות הנדרשת והפיצויים בגין חריגות מרמת השירותטבלת רמ
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 3נספח ב'

 הצהרה על שמירה על כללי אבטחת ובטחון מידע

 __/__/__לכבוד                                                                                                     תאריך 

 נגב מזרחירשויות אשכול איגוד ערים 

 הצהרה על שמירה על כללי אבטחת מידע וביטחון המידעהנדון:                       

)להלן: "האשכול" או "המזמין"( במסגרת   נגב מזרחי  ויותרש  אשכול  איגוד ערים    בהמשך לחתימת ההתקשרות עם
למתן שירותי אחסון מערכת בחוות שרתים בענן )להלן: "השירותים"( אנו מתחייבים כלפיכם   07/2019מספר  מכרז  

 בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:
 דרישות כלליות: .1

ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא נוקט באמצעי הספק יצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות  .1.1

 אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו והנחיות רשם מאגרי מידע.

המערכת שתסופק למזמין, תעמוד בדרישות  מדיניות אבטחת המידע אשר פרסם המזמין או לחילופין  .1.2

 פורסמה על ידי הרגולציה. 

 יבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע מול המזמין.הספק יחתום על התחי .1.3

הספק יתחייב להחתים את עובדיו על הצהרות סודיות, הכוללות, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת  .1.4

 על סודיות המידע של המזמין.

 מול המזמין. SLAהספק יחתום על הסכם רמת שירות  .1.5

ום קוד זדוני באמצעות סריקת חשיפות הספק יתחייב כי קוד המקור עבר בדיקה נגד חשיפות ואי קי .1.6

 (. Vulnerability Scanאבטחת מידע )

 הספק הזוכה יוגדר כמחזיק מאגר מידע של המזמין. .1.7

2.  

 פיתוח מאובטח: .3

או מקביל שיאושר ע"י מנהל אבטחת המידע והסייבר של המזמין,  OWASPהספק יוכיח שימוש בתקן  .3.1

 פיתוח.וכן שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות ה

 סביבת הייצור תופרד מסביבות אחרות. .3.2

 העברת שינויים ביישום מפיתוח לייצור תיערך בצורה מבוקרת. .3.3

 
 הרשאות: .4

המערכת תאפשר הגדרת מערך הרשאות גמיש לפי עובדים ולפי סוגי נתונים. במערך זה ינוהלו  פרופילים  .4.1

מדווחים וכיו"ב. בהתאם  של הרשאות לפי סוגי משתמשים: עובדי תפעול ושטח, מנהלים, צופים,

לסמכויות המוגדרות. המערכת תאפשר מדרג הרשאות )צפייה, עדכון, יצירה, ביטול( ברמה של מחלקות, 

 עובדים, תפקידים וכו'.

 כל נושא הגדרות המשתמשים במערכת יבוצע אך ורק ע"י המזמין באמצעות מנהל המערכת מטעמו . .4.2

 מידור הרשאות ביניהם.יוגדרו מורשים של המזמין לניהול המערכת ו .4.3

של המזמין שרק ממנה ניתן יהיה להעלות נתונים למערכת. ממשק  IPיוגדר ממשק ניהול נגיש מכתובת  .4.4

 למניעת העלאת תכנים זדונים ע"י האקרים.  SSLזה יוגן באמצעות
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על הספק חל איסור מוחלט להוסיף / לגרוע משתמשים ו/או לעדכן הרשאות של משתמשים במערכת )הנ"ל  .4.5

 כון הן למשתמשי המזמין והן למשתמשי הספק(.נ

המערכת תבצע ניהול לוג משתמשים לגבי פעולות של גישה למערכת )כניסות/נעילות(, הזנה, שינוי וביטול  .4.6

נתונים, כך שניתן יהיה לזהות מי ביצע מה ומתי וכן מאיזה מחשב. לרבות שמירת ערך קודם לשינוי. כמו 

 שאות.כן ינוהל לוג לגבי שינויים בהר

הספק יעביר פרטי לוג למנהל המערכת של המזמין, בדגש על פעולות עובדי הספק. מנהל המערכת מטעם  .4.7

המזמין יהיה נגיש לצפייה בלוג הגישה למידע ישירות מתוך המערכת בכל עת שיחפוץ  )מעבר להעברת דוח 

 פעילות ע"י הספק(

 הגנה אפליקטיבית: .5

 הספק הזוכה יממש אמצעי הגנה אפליקטיביים באפליקציה הסלולארית ובמערכת הממוחשבת, כדלהלן: 
 אפליקציה סלולארית .5.1

 אי חשיפת סיסמה במסך כניסה למערכת. .5.2

 החלת מדיניות סיסמאות אחידה במערכת, הכוללת: .5.3

 תווים בסיסמא 7מינימום  .5.3.1

 שילוב  אותיות וספרות .5.3.2

 יום 180-החלפה אחת ל .5.3.3

 דורות 3-היסטוריה של אי חזרה על סיסמאות  .5.3.4

 שחרור לאחר שעתיים או ע"י פנייה לתמיכה. –ניסיונות שגויים  5נעילת משתמש לאחר  .5.3.5

ביט או אלגוריתם מקובל חד כיווני. לחילופין, ניתן  256הצפנת הסיסמאות בבסיס הנתונים בעוצמת  .5.4

 סבוק.עם שם משתמש מבוסס דוא"ל או פיי OTPלממש כניסה מבוססת 

ומבנה לתקינות הנתונים המוזנים ע"י המשתמש )מניעת תווים חריגים, אכיפת   TYPEבדיקות קלט ברמת   .5.5

 תאריכים וספרות, תקינות ת.ז.(.

 120תהיה     Sessionקיום פעילות. ברירת המחדל לסיום  -ניתוק פעילות/ התקשרות לאחר פרק זמן של אי .5.6

 דקות. חובת הזדהות מחודשת.

 פון החכם למערכת ניהול הדוחות באופן מוצפן.העברת מידע מהטל .5.7

במקרה של עדכון אפליקציה בשל בעיית אבטחת מידע , הודעה באפליקציה על חובת העדכון ומניעת  .5.8

 המשך שימוש עד עדכון.

 
 מערכת ממוחשבת אינטרנטית: .6

 החלת מדיניות סיסמאות אחידה במערכת, הכוללת:

 תווים בסיסמא 7מינימום  .6.1

 פרותשילוב  אותיות וס .6.2

 יום 180-החלפה אחת ל .6.3

 דורות 5-היסטוריה של אי חזרה על סיסמאות  .6.4

 שחרור לאחר שעתיים או ע"י פנייה לתמיכה. –ניסיונות שגויים  5נעילת משתמש לאחר  .6.5

 ניסיונות שגויים למניעת נעילה ע"י רובוט. 3לאחר  CAPTCHA-שימוש ב .6.6

 יום 180חסימת משתמש שלא הזדהה  .6.7

 בכל דפי היישום Httpsשימוש בפרוטוקול  .7
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 כמזהה נוסף.  CAPTCHAאו    OTP-יכולת שימוש ב –גישה למערכת באמצעות שם משתמש וסיסמא אישית    .8

 ביט ומעלה 256הצפנה בבסיס הנתונים ברמה של  .9

 לכל שדה קלט תוגדר רשימת ערכים וטווחים מותרים , תוך עדיפות לרשימה סגורה של ערכים. -בקרת קלט  .10

בסוף הדף, לא ניתן לשנות או להוסיף   UID)חוסר יכולת לשנות    URL-מניעת אפשרות למניפולציה של כתובת ה .11

 דפי משנה(

המערכת לא תחשוף למשתמש הקצה הודעות שגיאה אפליקטיביות העלולות להסגיר קוד וטבלאות בתוך  .12

 גנרית.היישום. שגיאות כאלה יכתבו לקובץ לוג בלבד או תינתן הודעה 

לאחר פרק זמן של אי פעילות, המחייב זיהוי מחדש של המשתמש. ברירת  SESSION TIME OUTהגדרת  .13

 דקות.  30תהיה  Sessionמחדל לסיום 

במקרה של העלאת קבצים למערכת: יש לוודא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה בצד השרת ויישמר בשרת  .14

 .phpו/או  htmlכקובץ בעל סיומת לא פוגענית, כגון 

 

 בקרת פלט: .15

 וידוא אי חשיפה של סיסמאות במסך או בתדפיסים. .15.1

תווים אחרונים בלבד של כרטיס האשראי  4הצגת  -במידה ותתבצע גבייה באמצעות המערכת  .15.2

 ספרות אחרונות של הטלפון. 3-למשתמש, קידומת ו

 וידוא שאין בדוחות המופקים מהמערכת, חשיפה של שדות שלא נדרשים. .15.3

 ידע במערכת כל עוד נמשך השירות.שמירת המ .15.4

נדרש לעשות שימוש באתר סליקה  –במידה ותתבצע סליקת כרטיסי אשראי באמצעות המערכת  .15.5

 ולא לשמור פרטי אשראי במערכת. PCI DSSייעודי העומד בדרישות תקן 

 
 אבטחת תשתית .16

 וירוס על שרתי המערכת.-התקנת אנטי .16.1

על מנת למנוע ממשק ישיר בין  STORED PROCEDURESאו  WEB SERVICE-שימוש ב .16.2

 המשתמש לשרת בסיס הנתונים.

 בסיס נתונים ייעודי למזמין. .16.3

 הגנת בסיס הנתונים והקשחתו. .16.4

 בשרתים ברמה רבעונית.  CRITICALעדכוני אבטחת מידע  .16.5

 WAF-שימוש ב .16.6

 או תקן מקביל . 27001שימוש בתשתית שעברה הסכמה ת"י  .16.7

 
 אמצעי הגנה ברמת תקשורת .16.8

 וש בתעודות דיגיטליות מאושרותשימ .16.9

 IPSמימוש  -במקרה של ניהול בענן .16.10

 בין המזמין לשרתי המערכת.  TLS1.2מימוש  -במקרה של ממשקי נתונים  .16.11
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 גישה מרחוק: .17

בגישה למערכת מחוץ לסביבה הארגונית לצורך תחזוקה, נדרש ליישם אמצעי הגנה ושימוש  .17.1

בשיטות הצפנה מקובלות להגנה על המידע )זיהוי אישי של הספק, הצפנת תווך הגישה, ניטור פעולות 

 ייעודי לטובת תחזוקה במערכת(. FWבגישה מרחוק, חוק 

 

 :גיבוי ושרידות .18

( DRהגיבוי והשחזור מגיבוי, כולל מערך ההתאוששות מאסון )המציע מתבקש להציג את מערך  .18.1

 ולפרט כיצד הוא מבטיח את שרידות הנתונים ואת רצף השירות של המערכת במקרה של תקלה מהותית.

 בסיס הנתונים יגובה לפחות פעם ביום. .18.2

 יבוצע שחזור מלא של המידע במערכת אחת לחצי שנה. .18.3

 מלא אחת לשנה.  DR -הספק יבצע ניסוי שחזור ומעבר ל .18.4

 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של התחייבויותינו זו:

 

 

 

     
פרטי מורשה חתימה מטעם   תאריך

 נותן השירות

חתימה וחותמת מורשה  

 החתימה
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 4ב'נספח 

 אל:

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

 ג.א.נ.,

 שירותים בזמן חירוםכתב התחייבות לאספקת הנדון: 

 

"( השירותים)להלן: "  אחסון וגיבוי מערכת ונתונים בחוות שרתים בענןשירותי  ואנו מספקים לכם   :הואיל 
 "(;החוזהבהתאם לחוזה מיום _________ עליו חתמנו אתכם )להלן: "

 והשירותים נדרשים לכם גם, ואף ביתר שאת, בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;  :והואיל

 

 כך אנו, הח"מ,לפי

 שם נותן השירות: _____________________

 מס' ת"ז/תאגיד:_____________________

 כתובת: ___________________________

 

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

 אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות שבהן יוכרז .1
 מצב חירום.

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של החוזה אנו מתחייבים  .2
לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו שבחוזה, במלוא 

תידרש על ידכם היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים שבהם 
 אספקתם של השירותים.

לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת   2אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף   .3
 כלשהי לתמורה האמורה.

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית של  .4
 החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים לכם בדין.

 

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________

_________________ 

 חתימה+ חותמת
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 5ב'נספח 

 דבר שמירת סודיות ואבטחת מידעצהרה בה

 

אנו הח״מ _________________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם _______________)שם "הספק"( מצהיר ומתחייב 
 בזה:

 

ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום אשכול לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי ב .1
בכלל ולעניין הסכם אשכול ושום מידע הנוגע ל ומערכות שלהואשכול סודות מסחריים, או אחרים של ה

, ו, ענייניו, עסקיוההתקשרות נשוא מכרז זה, בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכוש
במגע וזאת בין שהסודות  ואו הבאים עמ אשכול, והאנשים או הגופים הקשורים בו, ספקיולקוחותי

ובין שהגיעו לידיעתי בכל שירותים הניתנים על ידי לאשכול הגיעו אלי כתוצאה מהוהאינפורמציה האמורים 
 אופן אחר שהוא.

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא ההסכם שנמסרה לביצועי על  .2
 צוע שכפולים, העתקים, וכיו"ב, שלא למטרות אלה.י, כולל באשכולידי ה

 .1977-על פי הצהרה מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"זאשכול  שאי מילוי ההתחייבויות כלפי הכי ידוע לי   .3

, עלול להסב אשכוללעיל, למאן דהוא, ללא אישור בכתב מה 2או  1כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .4
 נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.אשכול ל

פת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא בבחינת התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקו .5
 נחלת הציבור.

 

 שם החברה:______________ שם העובד:______________ מס׳ ת.ז. עובד:______________

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

     

 חתימת העובד והמעסיק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     
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 נספח ג'

 קיום ביטוחיםאישור 

             תאריך:_______

 לכבוד

איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי ו/או הישובים בתחום הטיפול של האיגוד ו/או מי שמקבל שירותים 
 מהאיגוד ו/או גופים שממנים את פעילות האיגוד או חלקן. 

 ("שכולהא" –)להלן לשם הקיצור במסמך זה 

 , בית כרמית, דימונה65מרכז מסחרי 
 

 אישור על קיום ביטוחים של ____________________ ח.פ __________ הנדון:
 "נותן השירותים"(  –)להלן 

 "ההסכם"( -)להלן  אחסון וגיבוי מערכת ונתונים בחוות שרתים בענןלמתן שירותי בקשר להסכם 

_________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם נותן השירותים אנו הח"מ,  

 ובכפוף להרחבי השיפוי , את הביטוחים להלן בקשר עם ההסכם: אשכולועל שם ה

. הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי צד פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
₪  למקרה אחד ובמצטבר במשך תקופת   12,000,000 בגבולות אחריות של     אשכולכלשהו, לרבות השלישי  

 אשכולהביטוח. ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הפוליסה מורחת לשפות את ה
יו יחשב  בגין מעשה או מחדל של נותן השירותים והבאים מטעמו . הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפ

לרבות מידע על גבי  אשכולרכוש ה הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה.
 שרתים יחשב לצד שלישי.

. הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי העובדים פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .2
₪ לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת  20,000,000המועסקים על ידו. גבולות האחריות בפוליסה זו הנם 

 באם יקבע שהוא נושא בחובות מעביד כלפי עובדי נותן השירותים. אשכולהביטוח. הביטוח כולל שיפוי ה

.  הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן על פי דין בגין טעות או מעשה או מחדל פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .3
₪  לאירוע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. הפוליסה  12,000,000 מקצועי שלו בגבולות אחריות של

מבטחת בין השאר מקרי ביטוח כתוצאה מ: אי יושר של עובדים, חריגה מסמכות, אובדן השימוש ועיכוב עקב 
חודשים לאחר  6מקרה ביטוח. אובדן מידע ומסמכים. בפוליסה רשום שתקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי 

י חידוש הביטוח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את המבוטח באותם תנאים כפי הפוליסה ביטול או א
שפקעה. הפוליסה מורחבת לשפות את המזמין אם יתבע בגין אחריותו המקצועית או מעשה או מחדל של נותן 
השירותים  . הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה 

. בפוליסה רשום תאריך אשכולהפוליסה על שמו בלבד. הפוליסה אינה מכסה תביעות נותן השירותים כלפי ה
רטרואקטיבי שהנו לכל הפחות מועד תחילת ההתקשרות בין הקבלן  למזמין. ההשתתפות העצמית בפוליסה זו 

 ₪. 200,000הנה אינה עולה על סך 

 :בהתייחס לפוליסות לעיל
 או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי. 2016הנו ביט  למעט אחריות מקצועית,  נוסח הפוליסות  .1
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי  .2

אותם במלוא פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה  -וכלפי מבטחיהם, ולגביהם, הביטוח על  אשכולה
השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיהם, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם 

. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה 1981-להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א
 של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם.

יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח הודעה בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא   .3
 יום מראש. 60לפחות   אשכולכתובה על כך בדואר רשום לידי ה

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על נותן השירותים בלבד. .4
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אדם שביצע , הוויתור לא יחול כלפי    אשכולוהבאים מטעם ה  אשכולאנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי ה .5
 נזק בזדון.

והבאים  אשכולאי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי נותן השירותים בתום לב לא תפגע בזכויות ה .6
 מטעמו.

ו/או איחור בהגשת תביעה  והבאים מטעמו לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק אשכולזכויות ה .7
 בתום לב על ידי הספק.

 

 קוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המ

 

 בכבוד רב,

 שם חברת הביטוח _________________________

   

     ___________      __________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                  

 פרטי הפוליסות התקפות:

 :פרטי סוכן הביטוח

 ____________שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:
  

  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    
 מעבידים

ביטוח אחריות    
 מקצועית

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    
 מעבידים

ביטוח אחריות    
 מקצועית
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 1נספח ד'

 ערבות הצעה
 
 

 בנק: ________________        לכבוד
 סניף: _______________                 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי 

 מיקוד: ______________   
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ., 

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:    

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז המבקשים  -על פי בקשת ______________________________ )להלן  
לשירותי אחסון בחוות שרתים בענן עבור איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי, אנו ערבים  07/2019פר מס זוטא

 ₪.  3,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלֹ 

ם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי אנו מתחייבים לשלם לכ
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

ד למבקשים המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמו
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 31/03/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לא תענה. 31/03/2020דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 31/03/2020לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,        

 _____________________בנק :        
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 2נספח ד'

 ערבות ביצוע

 בנק: _________          לכבוד,

 סניף: _______________                     איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי 

 מיקוד: ______________     

 תאריך: ______________          

 ג.א.נ;

 מס' _____________ערבות בנקאית צמודה הנדון:  

לשירותי אחסון וגיבוי מערכת ( לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם "המבקשים"על פי בקשת _________ )להלן 
עבור איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  ונתונים בחוות שרתים בענן

₪ בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן  00010,עד לסך של 
 (."הפרשי הצמדה"

עם דרישתכם הראשונה   אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 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.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה :

 חקר כלכלי.משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמ -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

( כי המדד "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
( יהיו הקרן "המדד היסודי"______ )להלן ____החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _

 המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 בות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ער

 בכבוד רב,                                          

 בנק : _____________________                  
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 'הנספח 

 פרטים חסויים בהצעה 

 

 לחתום על האחרים. יש למציעים יועברו ולא חסויים יהיו בהצעתנו המסמכים הבאים / שהסעיפים מבקשים הננו

 בהצעתכם: חסויים חלקים אין אם גם ולהגישו זה טופס

 

 הסעיף / המסמכים: _________________________________________________________ 'מס

___________________________________________________________________________ 

 

 הנימוק לחיסיון המבוקש: ____________________________________________________ נושא

___________________________________________________________________________ 

 

 בהצעתנו: ____________________________________________________________מס' עמוד 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________  ________________  ___________________ 

   חתימה                  המציע שם            תאריך      
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 'ונספח 

 תאריך __________

 לכבוד
    "(אשכול"ה –)להלן  איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

 ג.א.נ., 

 הצעת והצהרת המשתתף

 לשירותי אחסון וגיבוי מערכת ונתונים בחוות שרתים בענן 07/2019מספר  זוטאמכרז 

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

חנו את הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, בין המצורפים אליהם ובין שאינם מצורפים אליהם, ב .1
 ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם.תנאי ההתקשרות והמכרז 

י המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים כל האמור הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכ .2
במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת 

 ראש על טענות כאמור.

מכרז, אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ה .3
 ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז והחוזה  .4
האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק במועדים הנדרשים את 

ם  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים השירותי
 "(.התמורה ותנאי התשלום)להלן: "

היה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע אספקת השירותים אשכול יאנו מסכימים שה .5
בלעדי והמוחלט, כמפורט בהודעה למשתתפים לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה ה

 .אשכולובהוראות במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של ה

יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים במועד הקבוע  .6
 לעשות כן באם נזכה במכרז. במכרז ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים. .7

יום מהמועד האחרון להגשת   90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך   .8
יום נוספים, וכי אם לא  90למשך  הא רשאי לדרוש הארכת תוקף ההצעהי אשכולהצעות במכרז. ידוע לנו, כי ה

נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו ותחולט הערבות הבנקאית כולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים 
 על פי המכרז ו/או כל דין.אשכול מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי ה

 כם, כדלקמן:במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפי .9

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, כפי  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  (1)
 שייקבע על ידכם.

 לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז. (2)

הכל כפי  -פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר -להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על (3)
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. -שייקבע על ידכם 

הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים  .10
-ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תחשב הצעתנו וקבלתה על-המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

כמפורט במסמכי אשכול ה לביננו, מבלי שהדבר יגרע מזכויות אשכולבכתב, כחוזה מחייב בין ה אשכולידי ה
המכרז. אם נידרש להתחיל בביצוע אספקת השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על זכייתנו 

 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.-במכרז, נפעל בהתאם לדרישה על
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 מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לבניכם.אנו   .11

ערבות בנקאית כנדרש במכרז. היה והצעתנו תתקבל,  אשכוללהבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזה לידי ה .12
ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם בטוחה, כמתחייב  7אנו מתחייבים כי תוך 

מהסכם המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו 
לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש והכל מבלי לגרוע מכל   בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש
 על פי המכרז ו/או כל דין. אשכולסעד או תרופה אחרים להם זכאי ה

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי  .13
 וכי כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו,

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי  .14
 המכרז, הצעתנו לגבות כתמורה לשירותים המפורטים בהסכם את הסכומים המפורטים להלן:

ה התמורה החודשית המבוקשת על ידנו ביחס לכל השירותים בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוז .15
 כדלקמן:נשוא המכרז, הינה 

 

 הצעת מחיר שירותים

 )לא כולל מע"מ(

של  DRבחוות שרתים בענן הספק לרבות שירותי  Data centerמתן שרות 
 הספק )בשירות חודשי המגלם את מחיר ההקמה(

 TIERבענן של הספק בחוות שרתים העומדת בדרישות    data centerהקמת  
 לכל הפחות וכפי שמוגדר בתנאי הסף והמפרט. 2

 על פי מפרט הדרישות לעיל. IP, רישוי, תשתיות ITהכולל הקמת תשתיות 

הכולל התקנה והמיגרציה )לרבות בדיקות הפעלה ותקינות מערכות( של 
 מערכות המחשוב הקיימות לתשתיות בענן הספק.

לל שירותי אירוח בענן הספק לרבות תמיכת סיסטם במערכות לרבות כו
 Dataניטור מלא של הסיסטם ובדיקות גיבוי נתונים בחיבור מרחוק ל 

center    של האשכול, וכן שירותי מוקד טלפוני לטובת סיסטםIT   בלבד )ללא
 (.PCתמיכה במשתמשי קצה ותחנות 

חודשי למערכת כולל וניטור על ידי עלות רישוי, יישום, הפעלה ושירות 
 מרכז התמיכה של הספק.

רישיונות להפעלת השרת)ים(: מערכת הפעלה, מערכת וירטואליזציה 
(VMWare.וכל תכנה אחרת לצורך הפעלת השרות ) 

 על ידי הספק. Data center -בוי התכנות והנתונים ביג

הספק )תמסורת( בין חוות  התמחור לא יכלול שירותי קווי תקשורת
 למשרדי האשכול או לקומותיו.

________ ₪ לחודש לא כולל 
 מע"מ.

 

הצעת המחיר לא תעלה ע"ס 
₪ לחודש, לא כולל  3,400של 

 מע"מ.

שעות של מומחה סיסטם ו/או  12ידוע ומוסכם כי הצעת המחיר לעיל כוללת את הקמת המערכת בגינה נקצה  .16

 .לצורך, וזאת ללא תמורה נוספת( הכל בהתאם DBAמומחה בסיס נתונים )

 _______שעות עבודה של מומחה מטעמנו רשאי האשכול לבקש מאיתנו סיוע נוסף לפי    20-ככל שיידרש יותר מ

, בכפוף להזמנת ₪ לשעה בתוספת מע"מ(  250הסכום לא יעלה על סך של ) ₪ לשעת עבודה בתוספת מע"מ

 שר על ידי הגורמים המוסמכים באשכול. עבודה שתוצא על ידי האשכול מראש ובכתב ואשר תאו
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 מע"מ. תלא כוללידוע לנו כי הצעת המחיר  .17

₪ לחודש לא כולל מע"מ עבור כל השירותים  3,400ידוע לנו כי במסגרת המכרז נקבע מחיר מירבי ע"ס  .18
 לדיון.תפסל ולא תובא  –רבי כאמור יהמפורטים במכרז, וכי הצעה שתנקוב במחיר העולה על המחיר המ

הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין .19
פי ההסכם, -ולביצוע מלוא התחייבויותיי על -בין הישירות ובין העקיפות  -תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

 וכי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו.

 ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז.כי ומוסכם ידוע לנו  .20

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 שם המשתתף: _____________________________________________

 כתובת: __________________________________________________ טל':______________

 איש קשר: _____________________________________________

 חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _______________

 

 

 :___________________________  חתימה + חותמת המציע                        

 

 


