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 עבור מחשובשירותי ניהול מערכות מידע ושירותי  –מכרז פומבי 

 הגליל המערבי אשכול גליל המערבי ורשויות אשכול

 

 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪ 500 – עלות חוברת המכרז

 .14:00 שעהעד ה ,7/7/2020יך , תארחמישי יום – שאלות הבהרהועד אחרון להגשת מ

 .12/7/2020תאריך , שני יום – הבהרה לשאלות תשובותלמתן  מועד אחרון

 .10:00 שעהה דע ,23/7/2020תאריך  ,שני יום – להגשת ההצעותמועד אחרון 

 .בקיבוץ כברי משרדי האשכול – תיבת המכרזיםמיקום 

 .10:30, עד השעה 23/7/2020יום שני, תאריך  – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

 .בקיבוץ כברי משרדי האשכולבים הינה פומבית ותהיה פתיחת תיבת המכרז

 ..2020.1031)חמישים אלף( ₪, בתוקף עד ליום  50,000בסך של  –ערבות משתתף 

 

 הגדרות: .1

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי;  - האשכול

-אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה  העיריית עכו,  עיריית נהריה,    -רשויות האשכול 

אזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה התרשיחא, 

מועצה ה ,מקומית חורפישהמועצה המקומית שלומי, המועצה ה

מקומית המועצה המקומית מזרעה, המועצה הכפר ורדים,  מיתמקוה

מקומית תעשייתית מגדל המועצה  והמקומית מעיליא  המועצה  הפסוטה,  

, וכן כל רשות שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים פןת

 במכרז, וכן אשכול גליל מערבי בע"מ;

  ;קיבוץ כברי  - אשכולמשרדי ה

כאחראי לפקח על ביצוע רשות מרשויות האשכול ידי -תמנה עליי שמ - המפקח

 ;נשוא מכרז זה השירותים

  במכרז זה;הזוכה השירותים  נותן     - נותן השירותים

הזוכה במכרז זה לצורך מתן  נותן השירותיםשיתקשר עם משנה קבלן       -קבלן המשנה 

 שירותים; 

ו/או כמקובל  טבעי באופןמהם וכל הנובע  ,מכרז זהנשוא  שירותיםה  - השירותים

כללים, נהלים, הנחיות וכיו"ב של כל  לרבותו/או כמתחייב ע"פ כל דין 

גוף ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל במועד חתימת הסכם זה ובין כפי 

שיחול ו/או שישונה מעת לעת במשך תקופת ההתקשרות, וכן כל 

 וזהלבצע על פי מסמכי הח  נותן השירותיםהעבודות וההתחייבויות שעל  

מכי מכרז זה והכל כמפורט במסוהאשכול,  עבור רשויות האשכול

 .ונספחיו
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ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג  2 - מועדאו  חג

המוסלמית, הנוצרית   הדתוחגי    ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות

 והדרוזית.

לשכה המרכזית ללי( המתפרסם על ידי המדד המחירים לצרכן )כ - מדד המחיריםאו  המדד

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 . .20200615.המדד שיפורסם ביום  -המדד הקובע 

 

 רקע: .2

עיריית עיריית נהריה,  – רשויות מקומיות 13שיתוף פעולה בין האשכול מהווה פלטפורמה ל

מקומית בית ג'אן, המועצה ה, תרשיחא-אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה העכו, 

 ,מקומית חורפישהמועצה המקומית שלומי, המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה ה

מקומית פסוטה, המועצה המקומית מזרעה, המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה ה

"רשויות )להלן:  פןמקומית תעשייתית מגדל תהמועצה והמקומית מעיליא המועצה ה

הזוכה/ים במכרז ייתכן ויהיה שינוי בהרכב רשויות האשכול, הזכייה עם  (. בתקופת  האשכול"

 וכל רשות מקומית שתצורף לאשכול תכלל בין רשויות האשכול.

תפקיד מנהל מערכות המידע )מנמ"ר( ברשויות המקומיות הוא תפקיד בעל ערך רב לרשות 

ות כמנגנון ניהולי הל את מערכות המידע הניהוליות של הרש. באחריותו לתכנן ולנהמקומית

גון, כך שמקבלי ההחלטות יוכלו לקבל תמונה ברורה על הארגון, העיר, ותפעולי בסיסי באר

התושבים ועל התהליכים המתנהלים. בעזרת מידע זה יתאפשר להם לקבל החלטות 

נן מעסיקות מנמ"ר )להלן: רשויות האשכול שאילהמבוססות על ידע. האשכול מתכוון לסייע 

. בנוסף לכך, דרך שכירת שירות משותף לרשויות באמצעות האשכול ("ולר האשכ"מנמ"

, ושירות ממוני (Help Desk)נתנו שירותי טכנאות, ניהול רשתות ותמיכה טכנית מרחוק יי

 אבטחת מידע.

ובאשכול עצמו, השירותים יאפשרו לאשכול לקדם את תחום הדיגיטל ברשויות האשכול 

 .ות, ומתן שירות טוב יותר לתושבי רשויות האשכולמהלך שיאפשר ייעול העבודה ברשוי

 

 מטרות העבודה: .3

משרד הפנים והמיזם הלאומי ישראל אשכול גליל מערבי, בעזרת כספי התמיכה של  .3.1

לאשכול , יעסיק דרך חברה חיצונית מנמ"ר אשכולי שיעניק שירות דיגיטלית

ם מעין עירוניים תאגידים עירוניים ותאגידיכולל  –)הרשויות  או האשכולרשויות לו

גנים ובתי   –מוסדות החינוך  ולפי הזמנה מיוחדת גם ב,  ומבני הציבור שברשות מועצה

יהיה הגורם המוביל את הרשויות להתפתחות דיגיטלית ויבסס   ר האשכול"מנמ    .(ספר

אפשר התממשקות בין תכניות האשכול לתכניות התוכנית ת .תשתיות דיגיטליות

הרכיבים הדיגיטליים החדשים תידרש תמיכה של  הרשויות. על מנת להטמיע את

בעזרת מערך ניהול מערכות מידע . Help Deskנאי מחשבים, מנהל רשתות וכט

, אשכול רשויות, יכול לבסס מערכות מידע אסטרטגיות ברשויות, להתוות ITירותי  וש
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מדיניות ואסטרטגיה ולאפשר להן להיות מוכנות לעידן הדיגיטלי. באמצעות שירותי 

IT  שוטפים, הרשויות יוכלו לשמור על תקינות המערכות ולתחזק אותם באופן כך

לשפר את לרשויות המקומיות  יאפשר    באמצעות עבודות אלו  שיעילות הארגונים יעלו.

 השירות לתושבים ולשתף פעולה עם התכניות האזוריות.

כול במסגרת התקשרות זו יכול ויינתן השירות גם לאיגודי ערים אחרים מסוג אש .3.2

במקרה של התקשרות עם איגוד ערים כאמור, ימנה נותן השירותים   רשויות מקומיות.

 גליל מערבי. נוסף למנמ"ר אשכולמנמ"ר אשכולי )כהגדרתו להלן( אחר ו

 מטרות ויעדים .3.3

העלאת רמת השירותים הדיגיטלים לתושב ברשויות האשכול ויצירת בסיס  .3.3.1

 .לפרויקטים דיגיטליים אזוריים

רת עבודה יעילה בכלים דיגיטליים ברשויות תקשורת המאפשיצירת תשתית  .3.3.2

 .האשכול

ארגונית ותקשורת יצירת תשתית של כלים דיגיטליים המאפשרת יעילות  .3.3.3

 טובה עם תושבים.

 חיזוק מערך אבטחת המידע ברשויות המקומיות. .3.3.4

 חיזוק הרציפות התפקודית של הרשויות המקומיות. .3.3.5

 פיתוח כלים דיגיטליים לתושב .3.3.6

 וף פעולה אזורי המשלבים אמצעים דיגיטליים.תית לשיתיצירת תש .3.3.7

 Helpהל רשתות ונאי מחשבים, מנכידי ט-בנוסף ינתנו שירותי מחשוב שוטפים על .3.4

Desk.וזאת כאמור במסמכי מכרז זה , 

 השירותים יהיו מודולריים, ורשויות האשכול רשאיות לרכוש רק חלק מהשירותים. .3.5

 

 :ותקופת ההתקשרות העבודה כולתת .4

. לאשכול זכות להאריך את תקופת חודשים 12-ת ההתקשרות הינה לופתק .4.1

 ותתקופבארבע  למסמכי המכרזההתקשרות בנסיבות המתוארות בחוזה המצורף 

אך זאת בשים לב להגבלות חודשים.    60ובסה"כ ביחד  ,  כל אחת  חודשים  12בנות  נוספת  

 .המפורטות במסמכי המכרז

לפי  יםשירותה קבל אתל ביקשורשויות ש 7 לאשכול עלבמועד פרסום מכרז זה ידוע  .4.2

 :הפירוט הבא

קומית מזרעה, מועצה מ: מועצה אזורית מטה אשר, מעוניינות Xבשירות  .4.2.1

מועצה ותפן תעשייתית מגדל , מועצה מקומית מועצה מקומית מעיליא

 מקומית כפר ורדים.

שעות  100בהיקף של  R3מועצה מקומית כפר ורדים מעוניינת גם בשירות  .4.2.2

 .יותחודש
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שעות חודשיות   36.5בהיקף של    R1עיריית מעלות תרשיחא מעוניינת בשירות   .4.2.3

 .שעות חודשיות 110בהיקף של  R2ובשירות 

עד ליום  שעות חודשיות 91של בהיקף  R1עיריית עכו מעוניינת בשירות  .4.2.4

31.03.2021 

יקבע בהתאם העבודות וההתקשרות היקף באשר לשאר רשויות האשכול  .4.2.5

וכל רשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שכול אהלהחלטת רשויות 

האשכול אינו מתחייב כי רשויות נוספות  .להצטרף לשירות המשותף

מרשויות, כולן או חלקן או מי מהן, יבקשו לקבל את השירות המשותף. יחד 

עם זאת, אך על המציעים להיות ערוכים לתת את השירות לכלל רשויות 

 האשכול.

 

 : (Q-ו Xשירותים ל) ולר האשכ"מנמ תחומי אחריות .4.3

ניתוח ובאשכול, ו מיפוי המצב הקיים בתחום הדיגיטל ברשויות האשכול .4.3.1

 .והאשכול תיוואפיון צרכי הרשו

 .ת בגיבוש אסטרטגיות מחשוביוהרשוהאשכול וסיוע וייעוץ למנהלי  .4.3.2

 ב.בנושא טכנולוגיות מידע ומחשו האשכול ורשויות האשכולייעוץ להנהלת  .4.3.3

, תוך שימת דגש ברשותעבור מערכות מידע תית ורב שנתית הכנת תוכנית שנ .4.3.4

 /ולאשכוללכל רשות  על תכנון אסטרטגי ועדכני בנושאי מערכות המידע

 רשויות האשכול.באשכול וגיבוש ויישום מדיניות מערכות מידע ב .4.3.5

 רשויות האשכול.בבאשכול וניהול והובלת פרויקטים דיגיטליים  .4.3.6

 ר והפיכתו למידע ניהולי אפקטיביאיסוף, ניהול וניתוח הידע המצטב .4.3.7

 .ודיגיטלי

ויות שרהאשכול ובנייה ויישום תכניות פיתוח, הכשרה והדרכת עובדי  .4.3.8

 .בשימוש במערכות מחשוב האשכול

וגיות עבודה מתקדמות ביניהם מחשוב וטכנולליווי, יישום והטמעת מערכות  .4.3.9

 .מעבר לדיגיטל, עיר חכמה וכו'

שירותי הידע והמחשוב נתי והרב שנתי של  שהתכנון, ניהול ובקרה על התקציב   .4.3.10

  של הארגון ויזום תכניות רב שנתיות לפיתוח טכנולוגיות מידע ומחשוב.

הטכנאים, מנהלי הרשות, מנהלי המערכות  – טכניהניהול עבודת הצוות  .4.3.11

 .  Help Deskו

 וניהולו. מערך אבטחת מידעגיבוש המלצות ל .4.3.12

לטרנטיבות ומתן ים, בדיקת אמפרטים טכניכתיבת  תכנון הצטיידות מחשוב ו .4.3.13

 המלצות.

בדיקת מערכות חדשות, תוכנות, בניית יישומים ייעודיים והצעתם למחלקות  .4.3.14

 העירייה/מועצה.
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האשכול ורשויות צרכים החזויים של ל םתאבההמלצות לרכש ו/או פיתוח  .4.3.15

  )תוך בחינת כדאיות וביצוע חקר ישימות לגבי החלופות(.האשכול 

בתחום המחשוב )יישומים ארגונים, תשתיות   רשותה  ניהול ספקי השירות של .4.3.16

 .מחשוב, אבטחת מידע וכו'(

בהטמעת מערכות ואמצעים דיגיטליים ורשויות האשכול ליווי האשכול  .4.3.17

 ים.אשכולירשותיים ו

 רשויות האשכול והאשכולביצוע פעולות נוספות בהתאם לדרישות  .4.3.18

 .הםולצורכי

 
 רשתות יומנהל םתחומי אחריות טכנאי .4.4

 :רשתות ימנהל

שירותי ניהול ותחזוקת רשתות התקשורת )מקומיות ומרוחקות( בבעלות  .4.4.1

 הרשויות המקומיות והאשכול ותמיכה במשתמשי הרשת.

 משימות מרכזיות: .4.4.2

תקשורת, ציוד ניהול ותחזוקה של המערכות, שרתים, שרתים בענן,  .4.4.2.1

 מערכות גיבוי.מערכות הפעלה, 

אליות, פתרונות סינון ניהול חומות אש, רשתות וירטו  –מידע  אבטחת   .4.4.2.2

 .וציוד נוסףדוא"ל, מתגים 

 .ניהול שרתי הדפסה .4.4.2.3

 בתוך הארגון ובענן. דואר אלקטרוניפתרונות ניהול ותמיכה  .4.4.2.4

 כגון: מערכת הפעלה, חומרה, שרתים ותקשורת. טיפול בתקלות .4.4.2.5

 

 טכנאים:

 כנאות מחשבים לכל מחשבי הרשויות והאשכול.י טשירות .4.4.3

 ות מחשוב.לפי נוהל ו/או העברה של מערכביצוע התקנות למחשבים חדשים  .4.4.4

 ., תוכנותטיפול בתקלות מחשבים, מסכים .4.4.5

 ביצוע(.)לפי נוהל  טףותחזוקה מונעת לכלל מחשבי הארגון באופן ש .4.4.6

 ., תיקון תקלותציוד מתכלה החלפתמדפסות: הגדרת מדפסות למשתמשים,  .4.4.7

 לפי דרישה. רשות המקומית/באשכולבות סיוע במחלקות הארגון המפוזר .4.4.8

 ניוד ציוד ישן וכפוף להעברת אינוונטר. .4.4.9

ניוד ציוד ישן וכפוף להעברת אינוונטר, כאשר האחריות של נותן השירות הוא  .4.4.10

 .תוד הציוד באחריות הרשולפן הטכני בלבד, וני

 ת הרשויות המקומיות והאשכול.בבעלותחזוקת מערכות המחשוב שירותי  .4.4.11
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 elp DeskHשירותי  .4.5

תמיכה מרחוק )בעזרת הדרכה טלפונית  תתגלים למוקד מאויש באנשי מקצוע המסו

, וכן מוקד האשכול ותוכנת השתלטות מרחוק על המחשב( לעובדי האשכול ורשויות

', ה-א'ימים בשבוע,  שישה. על המוקד להיות מאויש לזימון טכנאים ומנהלי רשתות

 . 14:00 – 08:00ובימי ו'  17:00 – 08:00 בין השעות

לשעות העבודה טכנאי תורן זמין בטלפון נייד לשאלות בימי שבת ובשעות שמחוץ 

 דחופות של מוקד הרשות / ראש הרשות.

 

לחוזה השירותים המצ"ב למסמכי  1-מפרט השירותים המלא הינו כאמור בנספח ב .4.6

 מכרז זה.

למתן תמונה כללית, אך לא מחייבת, של מצב הדיגיטל באשכול ורשויות האשכול  .4.7

 ,המיפוי הקיים ברשויות האשכול ובאשכולשל    ,14-א  פחסנמצורף למסמכי מכרז זה  

 - 4/2019רבעון  –קריאות השירות  של CRM-ודו"ח של מערכת ה

https://wegalil.org/tender/cioit 

 

 :כפיפות ואחריות .5

 ידווח על עבודתו למנכ"לית האשכול או לכל איש קשר שמונה לכך מטעמה. ר האשכול"מנמ

 

 ניסיון נדרש ותנאי סף: .6

מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים תף בהליך זה אך ורק להשת רשאים

 הבאים, במצטבר:

 המתנהל על פי דין.בישראל המציע הינו תאגיד רשום  .6.1

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת   אינוהמציע   .6.2

 .רגל

 2019-ו  2018,  2017חת מהשנים  כל א₪ ב  1,000,000המציע הינו בעל מחזור בהיקף של   .6.3

 .ITניהול מערכות מידע ושירותי ממתן שירותי 

)להלן:  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי ה .6.4

 "(, כדלקמן:חוק עסקאות עם גופים ציבוריים"

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  .6.4.1

 .1975-)נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  דת מס הכנסהלהוראות פקו

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו  .6.4.2

-מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו  מנהלול

1975. 

לום שכר ם לעניין תשב' לחוק עסקאות גופים ציבוריי 2מציע עומד בדרישות סעיף ה .6.5

 ., ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותימום והעסקת עובדים זרים כדיןמינ

https://wegalil.org/tender/cioit
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לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין ייצוג הולם  1ב2המציע עומד בדרישות סעיף  .6.6

 לאנשים עם מוגבלות.

( ₪, ףאל חמישים) 50,000 ההצעה בסכום של קיום הבטחתבנקאית להמצאת ערבות  .6.7

 .31.10.2020בתוקף עד ליום 

 זו. להזמנה 10דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף  םמציע שילה .6.8

על המציע )או עובדיו המוצעים על ידו למתן שירותים במסגרת מכרז זה( לעמוד בכל  .6.9

 תנאי הסף להלן:

כגון  – ארגונים 7-פחות לכל הבעל ניסיון מוכח במתן שירותי מחשוב ל המציע יהיה .6.10

ערים, תאגידים שלה, תאגידי מים וביוב, איגודי רשויות מקומיות, משרדי ממ

 :כדלקמן – עירוניים וגופים מסחריים )להלן: "מקבלי השירות"(

תקופת מתן השירות הייתה לתקופה מינימאלית של שנתיים לכל אחת  .6.10.1

 ממקבלי השירות.

 .01.01.2017ההתקשרות הסתיימה לכל המוקדם ביום  .6.10.2

 .משתמשים 750לכל הפחות  העובדים של כל מקבלי השירות יהיהסך כל  .6.10.3

 .משתמשים 250לכל הפחות באחד ממקבלי השירות יש לפחות  .6.10.4

כאמור או תצהיר נתן שירותים  םלה מקבלי השירותמהמציע יצרף להצעתו אישור  .6.11

מקבל באישור יהיה רשום את שם  המאמתים עובדה זו. רו"חאישור מעו"ד או 

 .המציעותצורף להצעת  ם, מועד סיו, סוג השירות, תקופת מתן השירותהשירות

בהתאם  ומספר טלפון ישיר ליצירת קשר עימו אצל מקבל השירותשם איש קשר  .6.12

 .3-אלנספח 

עובדים )בין אם כשכיריו או כקבלני משנה   15לפחות    2019-2014שנים  המציע העסיק ב .6.13

 .שלו(

מנמ"ר  על החלים הסף תנאי פירוט להלן. ר האשכול"מנמיש לציין במפורש את שם  .6.14

 :ליוהאשכ

 בניהול מערכות מידעלהיות בעל לפחות ארבע שנות ניסיון    ר האשכול"מנמעל   .6.14.1

 150)בחברות עסקיות בינוניות/גדולות מעל  יציבורי או העסקמגזר הב

 .מערכות המידע מנהלים של יש להציג קורות חי –עובדים(  

 אחת מהעבודות הבאות: להציג האשכול ר"מנמעל  .6.14.2

, פרי עמלו, בעבר שירות בלקמ עבור השנכתב עבודה כניותות .6.14.2.1

כניות יתארו את הצורך הארגוני ו. התמחמש השנים האחרונות

ו/או האסטרטגי, הפעולות שבוצעו על מנת לענות על הצורך, 

למצוא את הפתרון ולאשרו תהליך שערך המנמ"ר בארגון על מנת 

של הפרויקט ותהליך ההטמעה כלכלי תפעולי המודל הבהנהלה, 

 שנדרש.
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)להלן:  המשלב רכיבים דיגיטליים חדש ות אשכוליהצעה לשיר .6.14.2.2

תכנון התוכנית תתייחס בין היתר ל .שירות אשכולי"( "תכנית

ארכיטקטוני של מערכות המידע והתקשורת בין האשכול, 

. בנוסף יש להתייחס לרמת הרשויות והמחלקות השונות ברשויות

, זמינות הטכנולוגיות המוצעות ואופי SOWTישימות הרעיות, 

 יחסים בין הרשויות והאשכול בפרויקט.ה

מכתבי המלצה ממקבלי שירות,  שלושהעל מנמ"ר האשכול להציג לפחות  .6.14.3

 .ורשימה של שלושה ממליצים שהם מקבלי שירות ודרכי התקשרות עימם

 – ר האשכול"מנמיש לצרף מסמכים שיגבו את הניסיון המקצועי של  .6.14.4

ת עבודות שבוצעו ע"י ימורש ולא, העבודה תוכניו תהמסמכים שיצורפו יהיו 

 ר האשכול"מנמועדת המכרזים תתרשם מניסיונו של  .האשכול ר"מנמ

 המוצע בין היתר ממסמכים אלו.

של מאפייני העשייה הייחודיים ייבחן בין היתר לפי  ר האשכול"מנמ .6.14.5

 :התפקיד

 משימות רב מערכתיות.ביצוע  .6.14.5.1

 .ןומחוצה להבתוך הרשויות המקומיות עבודה מול גורמים רבים  .6.14.5.2

 שירותיות. .6.14.5.3

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות.זמינות ל .6.14.5.4

 .מידעשמירה על סודיות של  .6.14.5.5

ולפחות נציג רשתות מנהלי  2לפחות  טכנאים, 2של לפחות שמות  את צייןהמציע י .6.15

ידו, בין כשכירים ובין אם -המועסקים על( "הטכנאים")להלן:  תמיכה טכנית אחד

הצעת )כהגדרתן ב Xבשירות  כקבלני משנה, אשר יתנו את השירותים המפורטים

. בנוסף, יציין המציע את שמו במסמכי המכרז, כמפורט  (  למכרז זה  2-המחיר נספח א

מסמכים שיגבו  קורות חיים והמציע יצרף להצעתו  המוצע. מידעהאבטחת  של מנהל

ות, נציג התמיכה רשתה ימנהל ,הטכנאים ון המקצועי, וההשכלה שלאת הניסי

 :כמפורט להלןהטכנית 

 

 :הרשת מנהל

שנות ניסיון מוכח בתפעול ותחזוקת שרתים בסביבת   3לפחות    יציגמנהל רשת   .6.15.1

MICROSOFT , שרתים וירטואליים בסביבתHyper-V ו-Vmware- 

Vsphere 5/6 Cluster Environmentציוד תקשורת, גבויים , veeam and 

arcserve .והבנה מעמיקה במערכות רשת 

 חה.ניסיון מוכח בניהול מערך אבט .6.15.2

 ניסיון בכתיבת תוכניות שנתית בתחום השרתים, והקמת רשתות. .6.15.3

 ניסיון בניהול מערך גיבויים. .6.15.4

 .VMWARE – VCPאו  Microsoft – MCITP Mcseהסמכות:  .6.15.5
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 ומים:ידע בתח .6.15.6

6.15.6.1. Active Directory  

6.15.6.2. Exchange  

6.15.6.3. DNS \ WINS \ DHCP \ TCP\IP 

6.15.6.4. Group Policy \ Wsus 

6.15.6.5. Dell\HP Servers 

6.15.6.6. Dell\HP Storage (Equal Logic) 

6.15.6.7. HP Networking ( Switch) 

6.15.6.8. Veeam – backup 

6.15.6.9. Anti Virus System 

6.15.6.10. DR Site 

6.15.6.11. Site To Site VPN 

 

 :טכנאי

לפחות שנים    שלושבמשך  ניסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה ותיקון מחשבים   .6.15.7

 .לפחות משתמשים 75בארגון עם  ,2019-2014בשנים 

חומרה, ציוד  לות במערכותניסיון והידע לטפל בהתקנה, תחזוקה ותיקון תק .6.15.8

מערכות הפעלה ; היקפי, תקשורת, אבטחת מידע ותכנות הגנה ויישומי רשת

 כנות אופיס. ות'; תכנת אקסצ'יינג; חלונות

ת צד ג' ופתרון תקלות בתכנות צד ג' יחד עם יצרן/מפיץ וכנוהתקנה של ת .6.15.9

 כנה.והת

 ידע במערכות מיקרוסופט שונות. .6.15.10

 (PC)קורס טכנאי מחשבים  .6.15.11

 

 התמיכה הטכנית יגנצ

 .שנים במערכות מחשוב ומידע 3של  HELP DESKבשירותי  סיוןינ .6.15.12

 . win –רחב בתוכנות מיקרוסופט  ידע .6.15.13

 .10עד  XPהפעלה  ממערכת .6.15.14

 .office  2016 כולל   .6.15.15

 סיוע מרחוק בתוכנות מדף ארגוניות. .6.15.16

 

  מסמכי ההצעה .7

להם, אם יתווספו, הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו  .7.1

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו  וחתומיםכשהם מלאים 

"(. הצעת המציע מסמכי ההצעה" או "הצעת המציעאת הצעת המציע בהליך )להלן: "
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 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

את  לעיל, גם 7המצויינים בסעיף  , בנוסף למסמכיםתכלול כחלק בלתי נפרד ממנה

 המסמכים דלהלן:

הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות  תבמכ -מסמך א'  .7.1.1

שיהיו, לרבות סיכום מפגשי , ככל האשכולידי - שלחו למציעים עלישי

 , אליו מצורפים:מציעים

 המציע. הרתהצ – 1-נספח א .7.1.1.1

 .מציעהצעת המ – 2-אנספח  .7.1.1.2

 רשימת לקוחות. – 3-נספח א .7.1.1.3

 אישור קבלת שירות. – 4-נספח א .7.1.1.4

 .להבטחת קיום ההצעהות ערבנוסח  – 5-נספח א .7.1.1.5

 תעודת התאגדות של המציע. – 6-אנספח  .7.1.1.6

אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה  – 7-אנספח  .7.1.1.7

 וזכויות החתימה במציע.

לחוק  (ב)2-)א( ו2אישורים הנדרשים לפי סעיפים  - 8-אנספח  .7.1.1.8

 .גופים ציבורייםעם עסקאות 

 לחוק 1ב2-ו ב2תצהיר כנדרש בסעיף  - 10-א-ו 9-ים אנספח .7.1.1.9

 .ציבורייםעסקאות עם גופים 

אישור רואה חשבון על מחזורים שנתיים בכל אחת  - 11-נספח א .7.1.1.10

אישור , )כולל מע"מ( ₪ 1,000,000 של בסך 2019-2017 מהשנים

עדכני של רו"ח על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו 

ו ירוק ו/אנמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פ

 .פשיטת רגל, ואישור על העסקת עובדם

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות. - 12-אנספח  .7.1.1.11

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית. – 13-נספח א .7.1.1.12

 מיפוי מצב קיים ברשויות האשכול. – 14-נספח א .7.1.1.13

 .תשלום דמי ההשתתפות במכרזקבלה על  .7.1.1.14

 חתום על ידי מורשי חתימה אליו מצורפים: חוזה – 'ב מסמך .7.1.2

 .מפרט השירותים – 1-ב נספח .7.1.2.1

 .נוסח ערבות ביצוע – 2-נספח ב .7.1.2.2

נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן. תשומת   -  3-ב  נספח .7.1.2.3

עמוד על מילוי דרישות י אשכולשהלב המציעים מופנית לכך 

הביטוח במלואן ואי עמידה בהן תיחשב להפרת התחייבויות 

ות מול על המציע לבדוק את נוסח אישורי המבטח )לרבהמציע. 

הצעתו ולוודא כי להגשת    חברת הביטוח במידת הנדרש( עוד קודם
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ביחס הסתייגויות ו/או הערות  הוא מסוגל להמציאם במלואם.

במסגרת פניה לקבלת הבהרות יועלו אך ורק לדרישות הביטוח 

 הגשת ההצעה.לפני 

 שאלון שביעות רצון. – 4-נספח ב .7.1.2.4

 .2019ח קריאות שירות לרבעון ד' "דו – 5-נספח ב .7.1.2.5

 

הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה היה רשאי להוציא עדכונים ו/או  י  אשכולה .7.2

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק  וזו ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 בלתי נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע.

יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או  אשכולה .7.3

ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה   דרוש את השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדיל

 .בגין השימוש בזכותו זו אשכולו/או זכות כלפי ה

האשכול רשאי, לפי שיקול דעתו, לבקש מהמציעים להשלים מסמכים שלא נכללו  .7.4

 בהצעה.

 

 :ות לקיום ההצעהערב .8

 המזמיןי מותנית לטובת המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלת .8.1

 )חמישים₪  50,000 להבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה בסכום

היה רשאי י  המזמין. 31.10.2020  עד ליוםבתוקף  היה  הערבות ת  שקלים חדשים(  ףאל

 משך תוקפה של הערבות.לדרוש מהמציעים להאריך את 

אמות בערבויות שהוגשו עלול לפסול הצעות עקב אי הת מזמיןמובהר בזאת כי ה .8.2

מציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון ה לעקיום ההצעה. לפיכך,  להבטחת

להגשת ההצעה, כי נוסח הערבות המונפקת עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על פי 

 .להזמנה זו את הנוסח המצורף במדויק סעיף זה ותואם

ילוי כל התחייבויותיו הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמ .8.3

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע מציעכמפורט בהזמנה זו ובהצעת ה

הצעת המציע הזמנה זו ובשהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות ב

רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב  מזמיןהיה הי, כאמור במלואן ובמועדן

בשל אי מילוי  ו, על נזקים שנגרמו למזמיןקבל היכפיצוי מוסכם ומוערך מראש ש

התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או 

 .על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך מזמיןתרופה אחרת הנתונה ל

לחלט  ,היה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעוןי מזמיןהלי לגרוע מהאמור, מב .8.4

בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר  הערבות הנקוב את סכום

 מהנסיבות המפורטות להלן: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .8.4.1

 מידע מהותי בלתי מדויק; מידע מטעה או  מזמיןהמציע מסר ל .8.4.2
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 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .8.4.3

מסמכי ציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות במה .8.4.4

 .מזמין, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם ה, כולן ו/או חלקןהזמנהה

על פי כל דין  מזמיןהכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 ו/או על פי מסמכי ההליך.

רבות בהתאם צעה לא צורפה עהבלעדי, כי לה  ו, על פי שיקול דעתמזמיןקבע ה

 רשאי לפסול את אותה הצעה. מזמיןהיה הי –לאמור לעיל 

 

 שאלות הבהרה .9

טל כהן ל ,בלבד ולא בטבלה wordבקובץ , בכתבשאלות הבהרה יוגשו  .9.1

Tal@wegalil.org.il ,  חובה על המציע . 14:00בשעה  07/07/2020 ראשון, עד ליום

 .04-9576207לוודא הגעת שאלות ההבהרה בטלפון 

עד ליום ע"י האשכול יפורסמו באתר האשכול תשובות לשאלות ההבהרה  .9.2

התשובות לשאלות ההבהרה יהיו חלק ממסמכי הפניה, ויצורפו להצעה  .12/07/2020

 הם חתומים ע"י המציע.כאשר 

מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס  .9.3

ז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור לדרישות הביטוח במכר

ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז ובמועד שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות  

רישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה על נספחיו )לרבות ביחס לד

 .אמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנהכ

יפורסמו באתר  בכתב כאמור לעיל לאשכותשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל .9.4

 .האשכול

 אשכול,יחייבו את היפורסמו באתר האשכול אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים ש

ויצורפו על ידי  ,והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע

 המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 זדמי השתתפות במכר תשלום .10

השתתפות במכרז בסך כולל  השתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי

 שקלים חדשים(, אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא.  חמש מאות)₪  500 של

 

יתן לשלם עבור רכישת מסמכי המכרז בהמחאה, לרבות במועד הגשת מסמכי המכרז. בנוסף, נ

ובתנאי וראות המפורסמות באתר האשכול, הה לפיניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית 

, מספר חשבון הבנק, שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם

את הקבלה   מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.

 על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
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 אשכול, בימי קבלת קהלבמשרדי ה 22/06/2020  מיוםהחל    ותאפשריתשלום דמי ההשתתפות 

 . בלבד

 

 פות באתר האשכול.ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם תשלום דמי ההשתת

 

  :הצעת המחיר .11

 לכל פרק במכרז. (ת המחירהצע) 2-נספח א תינתן במסגרת ת המחירהצע .11.1

יבי ממרכעל חלק    רקלא ניתן להגיש הצעה  .  חלקי ההצעה  כלאת  מובהר כי יש למלא   .11.2

 ., והצעה כאמור תפסלבטבלההמפורטים  שירותיםה

 מע"מ.הצעת המציע לא תכלול  .11.3

ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג על המציע לכלול בהצעתו את  .11.4

שהוא הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, 

י משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם ציוד, כלי רכב, ביטוחים, התקשרות עם ספק

 לאמור בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ.

 

לא יופיע בהצעה באופן   2-יובהר כי במידה והצעת המחיר או הפירוט הנדרש בנספח א .1.1

 .לפסול את ההצעה על הסף אשכולברור וחד משמעי, רשאי ה

 

 הגשת ההצעות .12

 .המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו .12.1

ל ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד ע .12.2

רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של  מזמיןלהגשת ההצעות. ה

ההצעות והערבות להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד 

להבטחת קיום רשאי לחלט את הערבות שצורפה  מזמיןהיה הילהוראות סעיף זה, 

 .תה עת טרם נקבע הזוכה בהליךהצעתו, גם אם באו

. מסמכי בשני עותקים, למעט הצעת המחיר אשר תוגש תוגש בעותק אחדההצעה  .12.3

ההצעה יוגשו בשתי מעטפות סגורות ונפרדות )כמפורט להלן(, שתוכנסנה לתיבת 

 אשר עליה יצוין מספר המכרז המלא של המכרזים במעטפה ראשית משותפת אחת

  המכרז בלבד.

 המיועדת הנמצאתיש להכניס לתיבת המכרזים  ההראשית הסגור האת המעטפ .12.4

 במשרדי האשכול.

 .00:10עד השעה  2020/07/23מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:  .12.5

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח   הצעה שתוגש לאחר מועד זה, .12.6

ככל שיהיה  –בירור שמו ומענו של השולח אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך 

 בכך צורך.



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 למתן שירותי ניהול מערכות מידע 14/2020מכרז מס' 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובויות © הזכ

 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

וכל אדם  10:30בשעה  23/07/2020 המכרזים תיפתח במשרדי האשכול  ביוםתיבת  .12.7

 .רשאי להיות נוכח בפתיחת תיבת המכרזים

ידי -כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים על .12.8

, למעט בדיו כחול חתימה מלאה וחותמת המציע -המזמין, ייחתמו על ידי המציע 

 .תיחתם על ידי הבנקהערבות  אשר 

 .בצבע כחול  הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  כלעל המציע למלא את   .12.9

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור לכל מי  המזמין .12.10

אין באמור בסעיף כדי להבטיח מתן   שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה.

 ארכה להגשת הצעות.

 מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה המזמין .12.11

 גיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,רשאי לפסול את כל ההצעות שה

 או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד ע אחד בלבד, לא תותההצעה תוגש ע"י מצי .12.12

 עות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.גם באמצ

בות הצעה או הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לר .12.13

מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של ההליך, 

שות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי הגשה שלא בהתאם למכלול דרי

או בכל /מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו

הבלעדי   ועלולה להיפסל על פי שיקול דעת  -דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד  

 .מזמיןשל ה

 

 המתכנן: בחירת שקלול .13

שפורסמה בפרסום האחרון  קומית כפיההצעות יהיו לפי מספר התושבים ברשות המ

 :2020פברואר  רשות האוכלוסיןשל 

מועצה מקומית מזרעה, מועצה מקומית פסוטה,  – תושבים 5,000עד  – Aרשות 

 מועצה מקומית מעיליא, מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן.

מועצה מקומית שלומי, מועצה מקומית – תושבים 10,000עד ו 5,001-מ – Bרשות 

 יש, מועצה מקומית כפר ורדים.חורפ

, מועצה אזורית ג'אן-מועצה מקומית בית  –  תושבים  15,000עד  ו  10,001  -מ  –  Cרשות  

 מעלה יוסף.

-מועצה אזורית מטה אשר, עיריית מעלות  –  תושבים  35,000עד    15,001-מ  –  Dרשות  

 רשיחא.ת

 ., עיריית נהריהעיריית עכו – תושבים 70,000עד ו 35,001-מ – Eרשות 

גם עבור שני גני החובה,  Xיינתן השירות  המועצה המקומית מעיליאעבור  – הבהרה

המועצה המקומית עבור  חובה וארבעה קבוצות של מעונות היום.-שלושה גני טרום

עבור שירותי המועצה   –"קליקה תפן"    גם עבור  Xיינתן השירות    תפןתעשייתית מגדל  
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, למועצהבחומרה וברשתות השייכות , לרבות התאמות בתוכנה, והמבנה השוטפים

 .שירותים עבור היזמים המתארחים והשוכרים חללי עבודה במבנהלא יכללו 

 

 מהציון הסופי: 60%מחיר מוצע עד  .13.1

הם כמשמעותם להלן בהצעת  R-ו X ,Q)מחירי שירות  הנוסחה לחישוב הניקוד

 :למכרז זה( 2-המחיר נספח א

 

נקודות  30)עד  ור המחיר המוצעמסך הציון עב 60%יהווה  Xמחיר שירות  13.1.1

 מהציון הסופי(. הציון יחושב באופן הבא:

עבור   X= )ההצעה הזולה ביותר עבור סכום ההצעות לשירות    Xמחיר שירות  

 ,A, Bעבור רשויות  Xs( / סכום הצעות המציע לשירות A,B,C,D,Eרשויות 

C, D, E). 

 

נקודות  3ע )עד מסך הציון עבור המחיר המוצ 10% יהווהQ מחיר שירות  13.1.2

 מהציון הסופי(. הציון יחושב באופן הבא:

עבור   Qביותר עבור סכום ההצעות לשירות    הזולה  ההצעה)  =  Qמחיר שירות  

עבור רשויות  Qשירות סכום הצעות המציע ל / (A,B,C,D,Eרשויות 

A,B,C,D,E) 

 

נקודות  12מסך הציון עבור המחיר המוצע )עד  30% יהווה Rמחיר שירות  13.1.3

 ציון יחושב באופן הבא:ון הסופי(. המהצי

 ביותר עבור סכום ההצעות לשירות הזולה ההצעה) = Rמחיר שירות 

 (R1 + R1/A + R2 + R2/A + R3 + R4 + R5))  / שירות סכום הצעות המציע ל 

(R1 + R1/A + R2 + R2/A + R3 + R4 + R5) ) 
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ר "מנמנציג המציע ו .6.14.2 כמתואר בסעיף תכנית פרי עמלויצרף להצעתו  המציע .13.2

לה משקל   אשר  התרשמות,  להתרשמות  וועדת המכרזיםיופיעו בפני  המוצע    האשכול

, על םעיייינתן להתרשמות הוועדה מהמצ 40%לכן, משקל של  .הזוכה בבחירתרב 

בין היתר מתכנית העבודה על פי התרשמות הוועדה לרבות  – פי החלוקה הבאה

 :, ומהמסמכים שצורפו להצעההמוצעת

 

משקל מירבי  אופן בדיקה  רכיב

תוך באחוזים מ

נקודות  40

 האיכות

 ניסיון

  המציע

סיון המציע יהתרשמות ועדת המכרזים מנ

במסגרת  שיוצגובהתאם להמלצות/ מסמכים 

 ההצעה.

 לקוחות המלצות/ רשימת להצעתו יצרף המציע

 וטלפונים קשר אנשי המפרטת, ממליצים

 .עמם קשר ליצירת

, הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי יהיה האשכול

 וכן , חלקם או כולם, אלה לממליצים לפנות

, מהמציע שירותים שקיבלו אחרים לגורמים

 שקיבלו השירות אודות פרטים קבלת לשם

 . ממנו רצונם ושביעות

, הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי יהא האשכול

 עליו הדעת חוות אשר, מציע עם להתקשר שלא

 השירותים טיב לגבי או/ו לגביו שליליות יהיו

 בעבר. ידו על ניתנו אשר

 -היקף  :הניסיון יבחן ע"פ הפרמטרים הבאים

מבחינת תקופה )מעבר לנדרש בתנאי הסף( וכן 

מספר מזמינים עבורם בוצע השירות, סוג  

 הניסיון, שביעות רצון המזמין. 

30% 

ר "מנמעם  ראיון

  האשכול

ר "מנמ התרשמות ועדת המכרזים מניסיון

והתרשמות מהמסמכים שצורפו  כולהאש

 .להוכחת ניסיונו

 :היכולות הבאותדגש יושם על 

 ביצוע משימות רב מערכתיות.

עבודה מול גורמים רבים בתוך הרשויות 

 המקומיות ומחוצה להן.

30% 
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 שירותיות.

 זמינות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

   שמירה על סודיות של מידע.

תכנית שהגיש 

 המנמ"ר המוצע

 : רשמות ועדת המכרזיםתה

תכנון ארכיטקטוני של מהבתכנית עתידית: 

המידע והתקשורת בין האשכול, מערכות 

רמת , הרשויות והמחלקות השונות ברשויות

, זמינות הטכנולוגיות SOWTישימות הרעיות, 

ואופי היחסים בין הרשויות  , יצירתיותהמוצעות

 והאשכול בפרויקט.

צורך הארגוני המהבנת  בתכנית שבוצעה בעבר:

ו/או האסטרטגי, הפעולות שבוצעו על מנת לענות 

תהליך שערך המנמ"ר בארגון על ה על הצורך,

מנת למצוא את הפתרון ולאשרו בהנהלה, המודל 

הכלכלי תפעולי של הפרויקט ותהליך ההטמעה 

 שנדרש.

30% 

 10% מכתבי המלצה ופנייה ללקוחות קודמים המלצות על המנמר

 

 מהמציע הוועדהשל  ישירהעל פי התרשמות , בין היתר, ןחביתהמקצועיות  .13.2.1

על המציע להכין עצמו להופיע בפני וועדת  – המוצע האשכולר "נמממו

 חמישי, , ביוםמועצה האזורית מטה אשרהמתכנסת ב המכרזים

30.07.2020. 

 

רשאי לפנות, עפ"י שיקול דעתו, לפנות  אשכולהבמסגרת בדיקת ההצעות  .13.2.2

ביחס לטיב התייחסותם  תלקבל מהמציע ממליצים ולמקבלי השירותל

ההתייחסות . במידה ועבורם פעילות שקיים המציעוההשירות אותו העניק 

שיקול דעתה  ינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפיתשלילית, תהיה 

 .בעניין הצעתו החלטהקבלת של הוועדה לפני מתן 

בל התייחסות ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה של מציע אשר קי .13.2.3

 צים ו/או ממקבלי השירות כאמור לעיל.שלילית מהמלי

יהיה  40%-הכולל שתקבל כל הצעה כאמור בטבלה לעיל מוכפל ב הציון .13.2.4

 הניקוד שתקבל כל הצעה ברכיב האיכות.

מגורמים להם ניתנו כי מציע אשר לא צירף להצעתו המלצות  בזאת מובהר .13.2.5

נשוא מציע את השירותים רשות אחת לה סיפק ה הפחות)ולכל השירותים 

, לא יקבל ניקוד עבור כלל פרמטרי הטיב והצעתו תיפסל על הסף. המכרז(

 למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין חובתו  זו. 
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לעיל ישקלו, בין היתר, השיקולים להלן: עמידה  הפרמטריםניקוד  בעת

ר, עמידה , איכות עבודות, סדשירותיות, ליקוייםבזמנים, אמינות, תיקון 

, הגשת חשבונות מסודרים, עדכונםתקציב, עמידה בלוחות זמנים או  בחוזה וב

 המכרזים וועדתהגשת חשבונות במועד. הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה, 

 .לעיל הרשומים השיקולים על נוספים שיקולים לשקול רשאית

 נקודות 0ההצעות רשאי האשכול להעניק בפרמטר מסוים גם  דירוגבמסגרת 

 להצעה.

כי האשכול רשאי לבדוק את אמינות המציע, בעלי השליטה בו, מנהליו ובעליו. ,  יובהר .13.3

כמו כן, רשאי האשכול לבחון שירותים קודמים אותם נתן המציע, ולהתקשר טלפונית 

מנת לקבל מידע אודות טיב מתן השירותים ו/או -לשם כך מול המזמינים השונים על

מכרז, מעניק הוא לאשכול את השתתפות המציע בידו. בעת -העבודות שבוצעו על

 ידו.-הזכות לפנות למזמינים ולקבל כל מידע אודות השירותים אשר בוצעו על

 וועדת המכרזים להביא במסגרת שיקוליהאשכול / רשאי  בחינת ההצעותבמסגרת  .13.4

עם משתתף   אשכול ו/או רשויות האשכולניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו ל

תאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו הז, ואף לפסול בבמכר

 ולבחור משתתף אחר תחתיו.

 13.1ומרכיב המחיר כאמור בסעיף  13.2ברכיב האיכות כאמור בסעיף  הניקודסיכום  .13.5

 יהיה הניקוד שתקבל ההצעה.

יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן  אשכולה .13.6

הצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, בר ו/או ניתוח להס

 רשאית תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

פי שיקול -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי באם ימצא האשכול / ועדת המכרזים על .13.7

ל חוסר התייחסות ונתוניה ו/או בשדעתו כי הצעת המציע איננה סבירה בשל תנאיה 

מונע את הערכת ההצעה כראוי,  אשכולבאופן שלדעת ה לתנאי המכרז ודרישותיו,

פי שיקול -הצעתו של המציע על ועדת המכרזים לפסול את /אשכול תהיה בסמכות ה

הבלעדי מבלי שתעמוד למציע כל טענה בעניין וזאת בכפוף לעריכת שימוע  דעתו

 פי דין.-שימוע נדרשת על למציע, כאשר עריכת

 ביותר או הצעה כלשהי.בעלת הניקוד הגבוה  האשכול איננו מחויב לקבל את ההצעה   .13.8

 

 :תשלום תנאי .14

 .הצדדים בין והוסכם שהוצע למחיר בהתאם יתבצע התשלום .14.1

יום מתום החודש בו יגיש חשבון  45התמורה תשולם לנותן השירותים הזוכה  .14.2

 לאשכול.

בשנת ע"י במלואה ם ממומנת ון התמורה לנותן השירותייחד עם זאת, מכיוון שמימ .14.3

המשרד לשוויון חברתי וע"י רשויות משרד הפנים וההתקשרות הראשונה ע"י 

הרי שלמרות   , ומשנת ההתקשרות השנייה ואילך ע"י רשויות האשכול בלבד,האשכול
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ימי עסקים מיום  10עד לעיל רשאי האשכול לדחות כל תשלום  14.2האמור בסעיף 

ממן, ובלבד ששילם לנותן השירותים את התמורה קבל את המימון מהגורם המשי

 יום. 150בתוך 

כמפורט    התקשרותהאשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקפי ה .14.4

 בפניה זו.

 

 ההתקשרות עם המציע הזוכ .15

את המועד שנקבע  ,בהליךודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה י מזמיןה .15.1

או כל מועד אחר שיקבע המזמין  ימים 10ל ההסכם בהודעה מראש של לחתימה ע

את  מזמין. עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא לימים 10שיעלה על 

 :מזמיןהמסמכים הבאים ולקבל אישור ה

, ערבות ביצוע, מזמיןערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת ה .15.1.1

המחירים לצרכן זה צמוד למדד  כוםכשס( ₪, ףאל מאה) 100,000 בסכום

הידוע במועד הגשת ההצעות. הערבות תוצא על ידי בנק בישראל. ערבות 

לאחר חודשיים בתוספת  ההתקשרותכל תקופת להביצוע תהיה בתוקף 

ותנאיה יהיו  הערבות . נוסחהחוזה פי על התחייבויות המציע קיום השלמת

 זו. המצורף להזמנה 1-ב נספחבהתאם לנוסח המובא ב

להזמנה זו חתום ע"י חברת  3-באישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך  .15.1.2

 ביטוח בישראל.

 .מזמיןכל מסמך אחר שיידרש על ידי ה .15.1.3

רשאי לחלט את  מזמיןהיה הי ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן .15.2

 הבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקולהערבות שניתנה ל

הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות למזמין על פי  ודעת

רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע  מזמיןהיה היכל דין ו/או הסכם. במקרה כזה, 

 הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל.

 

 עיון בהצעה הזוכה .16

 ,בהצעות הזוכות במכרזדת המכרזים, ופרוטוקול ווע לרבותבמסמכי המכרז עיון  .16.1

נפסלה ו/או מציע שלא  וידי המציע שהצעת-, עלים/הזוכה ים/לאחר קביעת המציע

 באמצעות פנייה בכתב שתיעשה לחברה.תאפשר תזכה, 

 האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: על אף .16.2

ו/או אחר  , ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטילוועדת המכרזיםחוו"ד יועץ  .16.2.1

לוועדה לצורך בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת 

וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור המכרזים ו/או הערכת סיכויים 

 בהליכים משפטיים עתידיים.

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .16.2.2
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מציעים ביקשו במסגרת הצעתם פי כל דין ו/או שה-חסיון על  כל מסמך עליו יש .16.2.3

 יוותר חסוי. יכ

זכייה לאפשר אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של מציע  .16.3

לצורך סעיף זה  -עיון בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

תו ידי המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצע-משמעה כלל המסמכים שהוגשו על

 כי עסקינן בחומר חסוי.

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  ו נושאאינ אשכולה .16.4

ך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה בהלי

המתאימה ביותר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציעים יישאו בכל הוצאות 

ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת  ההשתתפות במכרז והכנת

 החברה בגין הוצאות אלו.

 

 תנאים נוספים .17

ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם רשאי לבטל את ההזמנה  מזמיןה .17.1

מבלי לגרוע . של המזמין הבלעדי ועל פי שיקול דעתשייחתם עם הזוכים במכרז וזאת 

אישורים שונים, רז זה עשוי להיות כפוף לקבלת מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכ

הפנים ו/או משרד  'יטליתישראל דיג'המשרד לשווין חברתי, המיזם הלאומי לרבות 

ו/או הסכמות של גורמים אחרים היתרים ו/או אישורים ו/או קבלת תקציבים ו/או 

ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז  שונות,

או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים כאמור לעיל  ייחתם עם הזוכים במכרזש

. בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים מתן השירותתחילת במכרז ו/או לדחייה במועד 

את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, 

 .גוללא כל סייבאופן מלא  דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה

המשרד האשכול רשאי לשנות את תקופת ההתקשרות בהתאם לתקציב שיתקבל מ .17.2

, ואין חובה להתקשר ומשרד הפנים  'ישראל דיגיטלית'מיזם הלאומי  לשווין חברתי, ה

 דווקא. חודשים 12תקופה של ל

לקבל להמציא אישורים ומסמכים הנדרשים   מציעהאין באמור כדי לגרוע מחובתו של   .17.3

 במקרה של עיכובים בקבלתם. מציעהאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו של ממנו כ

מסור  מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר ואינ מזמיןה .17.4

מזמין מבלי שתעמוד למציע כל טענה ו/או הבלעדי של ה וושיקול דעת ולהחלטת

 .מזמין בגין שימוש בזכות זודרישה כנגד ה

ה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של זכותו לפסול הצעהמזמין שומר על  .17.5

המזמין, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר 

 שהוצע על ידו.

המזמין יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס  .17.6

 .ם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקהלהצעותיה
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כרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר צאות הכל ההו .17.7

 לתוצאות ההליך.

ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של המזמין, הם  .17.8

ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם למזמין עד 

ין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, למועד הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה וב

בין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בין בעצמו ו

 בהם לכל מטרה אחרת.

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי  .17.9

המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם איה, כי המכרז על כל תנאיו ומהווה ר

, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, מכרזקשרות ויתר מסמכי הההת

המזמין חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם  ו,לדעת

 המזמין ו/או מיוהוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  בהסכם במידה שהצעתו תזכה

 .בעתיד מטעמה

ו/או מזמין המכרזים של ה נפל פגם יסודי בהחלטת ועדתקבע בימ"ש מוסמך, כי  .17.10

 ציעבמכרז, יהיה זכאי המ  ציעבהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ

, עקב אי זכייתו, אך ורק את את המזמיןשלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מ

ות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט ערבכנת השהוציא בגין ההישירות ההוצאות 

בעלי החוזה עימו ו/או מי מטעמו ו/או הנ"ל  ציעזכאי המלתשלום האמור לא יהיה 

לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, 

לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות  ציעכתוצאה מהפגם בתהליכי המכרז ולמ

 .וו/או מי מטעמהמזמין שהוא כלפי  מכל סוג

ודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז נפל פגם יסמוסמך, כי  שמ"קבע בי .17.11

אחר שהיה זכאי לכך,  ציעולא מ ציעהאחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המ

החוזה שנחתם   ע"פ, להפסיק עבודתו  מזמיןדית עם הודעת הי, מציע שזכהמתחייב המ

את התמורה עבור  ציעשלם למי מזמין. הבכל שלב שהוא כרזעימו במסגרת המ

לא תהיינה כל תביעות   ציעכפוף לתנאי החוזה ולמ  ההפסקהד  בודה שביצע עד למועהע

 .וו/או מי מטעממזמין או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי ה

המזמין אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  .17.12

עתו כהצעה זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצבהליך 

 המתאימה ביותר.

 בכבוד רב,                 

 

 יתמנכ"ל יעל רון

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
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 :מציעהצהרת ה

 אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו.

 

_________________________ 

 נותן השירותים

 התאגיד( )חתימת מורשי החתימה וחותמת

 אישור 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום 

_________ חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם 

התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע, כי אצל המציע 

ת פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת א המציע ועל

 המציע לכל דבר ועניין.

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 1-מסמך א

 14/2020מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 הצהרת המציע

 שם המציע: ________________________

 _______תאריך: _____

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 א.ג.נ.,

 

 14/2020מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות    הנדון:

 למתן שירותי ניהול מערכות מידע

 לאשכול ולרשויות האשכולושירותי מחשוב 

 

אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, על כל מסמכיה ונספחיה,  .1

"מסמכי ההצעה", וכוללים אותה, מצורפת וחתומה, על מסמכיה ונספחיה  –ם ביחד הנקראי

 כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו.

וזים והמפרטים, עיינו במסמכים אנו מצהירים כי קראנו בעיון את מסמכי ההצעה לרבות הח .2

האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה להציע הצעות והעתידים כולם יחד להוות את החוזה 

תן שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול. כמו כן אנו למ

בהן ול, הדרכים אליהן, מערכות המחשוב בהן, התכנות מכירים את האשכול ורשויות האשכ

 הם משתמשים, וכיוב'.

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי ההצעה על פרטיהם וכי מערכות המחשוב באשכול  .3

האשכול, וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות מתן השירותים ידועים  וברשויות

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או ומוכרים לנו 

ידיעה כשלהי של תנאי כלשהו מתנאי -הבנה או אי-ישות המבוססות על טענות של אידר

 על טענות כאלו.מסמכי ההצעה ואנו מוותרים בזה מראש 

הננו מתחייבים לתת את השירותים האמורים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל  .4

לתת את השירותים   כולם יחד, לפי המחירים שהצענו בהצעת המחיר והננו מקבלים על עצמנו

 האמורים לשביעות רצונן הגמור של רשויות האשכול כאמור במסמכי ההצעה.

ל ערבות בנקאית להבטחת ביצוע חייבים להפקיד בידי האשכואם הצעתנו תתקבל, הננו מת .5

 העבודות עבור רשויות האשכול.

חר שייקבע על )עשרה( ימים מיום הודעת האשכול, או תוך זמן א  10כן הננו מתחייבים כי תוך   .6

ידי האשכול שלא יפחת מעשרה ימים, אנו להפקיד בידיכם ערבות ביצוע ואישור קיום 

 בטח.ביטוחים חתום ע"י המ
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ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה  .7

 .במכרז וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא התחלנו במתן השירותים

אנו מצהירים בזאת כי נתחיל במתן השירותים לאשכול ורשויות האשכול מיד ההודעה על  .8

 זכייתנו במכרז.

הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא  תחייבים כי אםאנו מאשרים ומ .9

למימוש הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת 

או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם /הסכם אתנו ו

 כל מקרה של עיכובים בביצוען או הפסקתן.וזאת אף אם התחלנו במתן השירותים וב

אתם רשאים להמחות ו/או להסב את זכויותיכם והתחייבויותיכם כלפינו, כולן או מקצתן,  .10

ני"( ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד שהתאגיד העירוני לתאגיד בשליטתכם )להלן: "תאגיד עירו

די להטיל על התאגיד קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות. אין באמור כ

 העירוני אחריות או חבות כלשהי שאתם לא קיבלתם על עצמכם בכתב כאמור.

המחותן לרשויות תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ול

 האשכול או אליכם.

לגרום   הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו

מסמך אחר לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ו

ז, יוסבו שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכר

לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות 

ם מקבלת דרישה בכתב מכם. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת יו  14והמסמכים כאמור בתוך  

 אף היא על ידי הערבות הבנקאית.

בתוקף ומחייבת הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת  .11

 אותנו לתקופה הנקובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין.

רפים בזאת ות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצכבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרב .12

ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם בהתאם להצעתנו בסכום המפורט בתנאים הכללים. אם 

תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על הצעתנו לא תתקבל, אתם 

אם הצעתנו  יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 120דחיית הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר 

תתקבל, אתם תשחררו את הערבות בסמוך למועד חתימת החוזה, לאחר שנמציא לכם ערבות 

 בנקאית מתאימה.

די התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על י .13

או  זו. כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים

גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותם שירותים וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש 

להימנע מהגשת הצעות שה או בהצעה או בדרישה הצעה במכרז ולא פנינו לגורם כלשהו בבק

 במכרז.

 אנו מצהירים: .14

כי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה ובתקנונה או בהסכם  .14.1

 השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.
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כי אנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל ושלא קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל המונעות  .14.2

 ההצעה.בעדנו לחתום על מסמכי 

 כי יש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים למתן השירותים נשוא ההזמנה להציע הצעות. .14.3

 שה" לצורכי מע"מ.כי נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מור .14.4

 כי נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. .14.5

 כי נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור. .14.6

נה שיועסקו על ידינו יהיו בעלי רישיונות מתאימים למתן השירותים, כי כל קבלני המש .14.7

 א אישור זה.ומחייבים קבלת אישור הרשויות וכי לא תותר העסקתו של כל קבלן לל

-ו 2018, ₪2017 בכל אחת מהשנים  1,000,000אנו מצהרים כי אנו בעלי מחזור בהיקף של  .14.8

 .ITממתן שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי  2019

 .עובדים )בין אם כשכירים או כקבלני משנה שלנו(  15לפחות    2019-2010כי אנו העסקנו בשנים   .14.9

 וי פרטי הצעתנו לאחרים.אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גיל .15

ידוע לנו כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף,  .16

ד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במוע

 התשלום.

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי  .17

ה מילוי או הפרה של הורא-לוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אימי

 כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט. "הרבים" כולל .18

חודשים מהיום האחרון  6הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .19

 ין רשאי להאריך תקופה זו.להגשת ההצעות והמזמ

 

________________                        __________________ 

 המציע                                           תאריך         

 ות המציע()מורשי החתימה וחותמ                                                                                                      

 _____________________    שם המציע: 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*:

 _____________________   כתובת: 

 _____________________  מס'  טלפון:

 _____________________  מס' פקס:

 _____________________ מספר עוסק מורשה:

ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המציע ור עו"ד או רו"יש לצרף איש    הערה:*   

  [ 7-בחתימתם ]נספח א
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 2-מסמך א

 הצעת מחיר 

 14/2020למכרז פומבי 
 

 עבור אשכול גליל המערבי שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב

 ורשויות אשכול הגליל המערבי

 

 בשני עותקים(  -נפרדת )יש להגיש במעטפה 

 

 :הצעת מחיר שתמולא בחסר תפסל –המציעים ימלאו את כל האפשרויות בהצעת מחיר זו  .1

 

מספר תושבים 

 ברשות

 -שירות מלא   - Xשירות  סימון

בהתאם להגדרתו במסמכי 

 המכרז 

שירותי מנהל מערכות מידע  – Qשירות 

 בהתאם להגדרות במסמכי המכרז -בלבד 

מחיר חודשי 

 מירבי

מחיר חודשי 

 מוצע 

 מחיר חודשי מוצע  חודשי מירבי ירמח

  A 5,000  2,850 5,000עד 

ועד   5,001-מ

10,000 

B 9,975  
5,985 

 

ומעד   10,001-מ

15,000 

C 11,400  
6,840 

 

ועד  15,001-מ

35,000 

D 26,000  
15,900 

 

ועד   30,001מ

70,000 

E 51,300  30,780  

 

ודה או בכמות עבודה של מי מעובדי התמורה החודשית בטבלה לעיל אינה תלויה בשעות עב

מתחייב לתת את השירותים ככל שיידרש ע"י האשכול ו/או מי מרשויות  המציע, והמציע

 האשכול.

 

–מחיר חודשי מוצע עבור מנהל רשתות במשרה מלאה  – R1שירות  .1.1

 ₪  22,800 –מחיר מרבי  -_____________________ 

 -לפרויקטים מיוחדים ל רשתות עבור מנהמוצע מחיר שעת עבודה  R1/Aשירות  .1.2

 ₪  275 –מחיר מרבי  ___________
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–מחיר חודשי מוצע עבור טכנאי מחשבים במשרה מלאה  -   R2שירות .1.3

  ₪  17,800מחיר מרבי  -____________ _________

 

 -לפרויקטים מיוחדים  טכנאימחיר שעת עבודה מוצע עבור  R2/A  שירות .1.4

 ₪ 225 –___________ מחיר מרבי 

 

מחיר חודשי מוצע עבור טכנאי מחשבים למוסדות החינוך במשרה מלאה   -   R3 שירות .1.5

 ₪  17,800 –מחיר מרבי  -  _____________ -

 

–למוסדות החינוך  מחיר חודשי מוצע עבור מנהל רשתות במשרה מלאה    -   R4 שירות .1.6

 ₪ 22,800 –מחיר מרבי  -_____________________ 

 

שעות עבודה. רשויות   182  –המונח "משרה מלאה"   .1.6-ו  1.5,  1.3  ,1.1   לעניין סעיפים קטנים .2

האשכול רשאיות לרכוש שירות לפי מספר שעות שונה מ"משרה מלאה", והתמורה תחושב 

 רה מלאה".שעל ל"מכמות השירות בפובשיעור השינוי בין 

 

רשאיות לבקש מנותן השירותים הצעת מחיר לביצוע פרויקטים מיוחדים האשכול רשויות  .3

)בהתאם להגדרתם בחוזה המצורף למסמכי המכרז(, אשר יתבססו על הצעות מחיר לשעת 

 .1.4-ו 1.2עבודה המתומחרת בסעיפים 

 

 המחיר אינו כולל מע"מ. .4

 

את בתנאי , וזבי בע"מ ללא עלותכול גליל מערלאשכול ולאש Xהתמורה כוללת שירות  .5

במידה ולא, ישלם האשכול עבור השירות הניתן   .X( רשויות יתקשרו בשרות  4שלפחות ארבע )

לאשכול ולאשכול גליל מערבי בע"מ בהתאם לתמורה שתקבע בחוזה למתן השירותים בדומה 

 .Aלרשות מסוג 

 

מסרנו לאשכול חשבון עבור החודש  יום לאחר סוף החודש בו 30התשלום החודשי ישולם  .6

 קודם, ובלבד שמסרנו לאשכול חשבונית מס. ה

 

למען הסר ספק אנו מצהירים בזאת, כי ידוע לנו שלאשכול אין תקציב לתשלום התמורה, אף  .7

לא את חלקה, והמימון להתקשרות זו הינו של המשרד לשוויון חברתי ו/או משרד הפנים 

ימי עסקים  10חלקו עד י האשכול לדחות כל תשלום או ו/או רשויות האשכול. לפיכך רשא

יום מיום קבלת   150מיום קבלת המימון מהמגורם המממן, ובלבד שישלם את התשלום בתוך  

 החשבון מאיתנו.
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 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 

אתם רשאים לבטל השימוש בשירות  חתימת החוזהאנו מצהירים כי ידוע לנו ששנה ממועד   .8

ירותי מנהל מערכות המידע כפי ה, עלות ש. במקרה זXמנהל מערכות המידע מתוך שירות 

 .Xיופחת משירות  Qשהוצע כשירות 

 

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 

 ים בשם התאגיד המציע: ______________________שמות החותמ

 

   _____מציע:___________________חתימה וחותמת של התאגיד ה

 

 

 בשני עותקים  -טופס זה יוגש במעטפה נפרדת 
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 3-מסמך א
 רשימת לקוחות 

 14/2020פומבי  מכרזל

 

 שירותי מחשובלקוחות להם סיפק המציע  7לפחות  רשימת

שם  

הלקוח לו 

סופקו 

שירותי 

מחשוב 

ידי -על

 המציע

תקופת מתן  סוג השירות

השירות 

 )שנה/חודש(

נציג ה שם

הממליץ 

 ותפקידו

מספר 

טלפון 

סלולרי 

 הממליץ

כתובת 

דואר 

 אלקטרוני

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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  4-אנספח 

 14/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

קבלת שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי נוסח אישור על  •

 מחשוב

 לצרף אישור נפרד מכל מקבל שירות( יש  )  •

 

 ושירותישירותי ניהול מערכות מידע קבלת אישור על   :הנדון

 

אני החתום מטה מאשר בזה כי ____________________________ )שם המשתתף( מס' רשום 

"( ביצע עבור המשתתף____________ )להלן: ".פ וכיוב'( )ת.ז., ח של המשתתף

 .שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי( מקבל השירות___________________________ )שם 

 

 

ניתנו למקבל השירות מתאריך __________עד תאריך   ידע ושירותישירותי ניהול מערכות מ

.___________ 

 

 . ______________: משתמשים  ות מקומית ירשמו מספר האם מקבל השירות אינו רש

 

 ופרטי המאשר:מקבל השירות פרטי 

 

   העבודה מקבל השירות

 

 

 תפקיד  טלפון  שם ושם משפחה של המאשר

 

 

  

 

 

    תאריך: 

 

 _________________________גזבר או מנכ"ל  חתימה וחותמת
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 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________
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 5-אנספח 

 14/2020פומבי  א' למכרז המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  _____ סניף_________אנו הח"מ בנק  ____________לבקשת 

_______________ שתדרשו מאת שקלים חדשים ( אלף חמישים ם:)במילי 50,000 סכום עד לסך

 .14/2020פומבי  בקשר עם מכרז )המציע(

 

 

 .כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך עשרה אנו  

ב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכת

במקור ולא דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא    -זאת. למען הסר ספק  

 או בהעתק צילומי.באמצעות פקס 

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום 

 שלא חולט.

 תנת להסבה או להעברה לצד שלישי.אינה ני ערבות זו

 31.10.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 בכבוד רב,

____________________ 

 )בנק(
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 6-אנספח 

 14/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

 הגשת ההצעות המאשרת

 רשום  כי המציע הינו תאגיד  

 המתנהל על פי דין
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 7-ח אנספ

 14/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 זכויות החתימה במציעאישור עדכני של עו"ד או רו"ח על 

 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

ו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: אני הח"מ, _________________________ עו"ד / ר

שאישורי זה ______________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה ______

מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה 

ותמת מוטבעת הכוללת ________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת ח

 את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

 

      

 ____________________   _תאריך: ___________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

 ן המאשר.*ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבו

 ** נא מחקו את המיותר.
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 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובויות © הזכ

 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 8-אנספח 

 14/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 :יש לצרף

פקודת מס אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  .1

 .1975 -הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

מע"מ על   מנהלו ולווח לפקיד השומה על הכנסותישומה או רו"ח בדבר דיאישור תקף מפקיד   .2

 . 1975 -חוק מס ערך מוסף, התשל"ו עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 . (10-א-ו 9-א ים)נספח בנוסח המופיע להלן יםתצהיר .3
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 9-אנספח 

 

 14/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 ייםקאות גופים ציבורתצהיר לפי חוק עס

 

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר 

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

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

 (."התאגיד"__ )להלן: בעל מניות ב _______________________/מנהלאני משמש/ת כ .1

 

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

איגוד ערים אשכול של    14/2020ממכרז פומבי  ( וכחלק  "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  

 ל המערביעבור אשכול גלי מחשובשירותי ניהול מערכות מידע ושירותי ל רשויות גליל מערבי

 .הגליל המערבי ורשויות אשכול

 

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

  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

ולפי חוק שכר  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אר העסקה שלא כדין )איסו

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

 

 –או 

 

  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-נים(, התשנ"אוהבטחת תנאים הוג העסקה שלא כדין

, ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות 1987-התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

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

 רה זו.אשר הסמיך אותי למסור הצה
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 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובויות © הזכ
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 מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.אני  .5

 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

שמספרה _______________/   מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 10-נספח א

 

לחוק   1ב2אנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף  ם ל הולקיום ייצוג בדבר  נוסח תצהיר 

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

איגוד ערים אשכול רשויות של    14/2020רז פומבי מס'  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכ  .1

ורשויות  עבור אשכול גליל המערבי  שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשובל גליל מערבי

, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני אשכול הגליל המערבי

 תצהיר זה בשם המציע.מוסמך/ת לתת 

 

איגוד ערים אשכול רשויות גליל   ידי-עלהזוכה במכרז  ציע תיבחר כהצעה  ככל שהצעתו של המ .2

, מתחייב המציע כי מערבי וייחתם בין המציע למי מרשויות האשכול הסכם למתן שירותים

המועסקים מטעמו, מוארכת( לקיים כלפי  ההסכם  )לרבות כל תקופת    ההסכםבמהלך תקופת  

בדבר ייצוג הולם  1976-וריים, תשל"ולחוק עסקאות גופים ציב 1ב2בסעיף האמור את 

 לאנשים עם מוגבלות.
 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

 

_______________ 

 המצהיר           

 

 דין-אישור עורך

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז.  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

, מרחוב _______________ד , בפני עוה"מס' ___________________

,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ____________________

  הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    
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 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 

 11-נספח א

 14/2020פומבי  רד ממסמך א' של מכרזק בלתי נפהמהווה חל

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 

 ואישור על העסקת עובדים 2017-2019 –אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  הנדון:

 

_______ ______אנו משרד רו"ח _____________________, רואי החשבון המבקר של _ .1

(, מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה 14/2020)להלן "המציע"( )החברה המגישה הצעה למכרז 

בכל אחת מהשנים הנ"ל הינו לפחות כי של המציע בדבר המחזור הכספי, לא כולל מע"מ, 

הכלולה בהצעה  ,₪ הנובע ממתן שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב 1,000,000

 המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו 2019-2017שנים המתייחסת ל למכרז של המציע

 לשם זיהוי בלבד. 

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה  .2

 בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת  .3

סבירה של  נו אותם כדרושים לפי הנסיבות.  הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידהאשר ראי

בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  מדגמית של ראיות 

התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות 

ו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעש

 תה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.ההצגה בהצהרה בכללו

משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המחזור הכספי לדעתנו, ההצהרה בדבר  .4

 המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק  אינוהמציע מאשרים ש אנוכן  .5

 פשיטת רגל.ו/או 

אשר צורפה  מציעכי בהתאם להצהרת הלאשר הרינו מציע לבקשתכם וכרואי החשבון של .6

עובדים )בין אם כשכיריו  15לפחות  2019-2010המציע העסיק בשנים להצעת המציע במכרז, 

 או כקבלני משנה שלו.

 ____________________   _____________תאריך: _______

 חתימת וחותמת רו"ח             
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 נספח א-12

 14/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 הצהרת המציע בדבר אי תאום הצעות

 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 א.ג.נ.

 

 דעל מערכות מישירותי ניהו 14/2020פומבי הצעה במכרז הנדון: 

 ורשויות אשכול הגליל המערבי גליל המערביעבור אשכול  ושירותי מחשוב

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות _____________________________ מיום _________ 

בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר   מציע( הנני המוסמך להצהיר בשם ה"מציע"ה)להלן  

   כדקלמן:

 

 ו/או מציע פוטנציאלי. נותן שירותיםבמכרז עם כל  ואת הצעת מציע לא תיאםה .1

ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא  נותן שירותיםמ מציע לא מנעה .2

 פנה לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

לשלב פתיחת מעטפות  שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד מציע מתחייבה  .3

 ז.המכר

 .אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על החתום .4

 

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 

 אישור

מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה  "ד _________אני הח"מ, עו

עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה 

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא 

 עים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.צפוי/ה לעונשים הקבו

 מציע_ מוסמך להצהיר בשם המר'/גב' ______________ מציעהריני לאשר כי בהתאם להחלטות ה

 את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

  עו"ד )חתימה + חותמת(
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 31-אנספח 

 14/2020 מכרז פומביסמך א' של המהווה חלק בלתי נפרד ממ

 האשכולקרבה משפחתית לעובד מציע בדבר ההצהרת 

 אשכולת היואו חבר מועצה ברשו
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 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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מרשויות  מועצהמולחבר  אשכולהצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד ה

 האשכול

א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 122סעיף ל מציע את הוראות מביא בזאת לידיעת כ אשכול .1

 כדלקמן:

מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה  בר"ח .א

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%על 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אחות".

מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  יםללשל הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .2

מרשויות האשכול או עובד  , או עם עובד רשותבאשכוללפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה 

 .האשכול

 לתי נפרד ממסמכי המכרז.חלק בהינה הצהרה זו  .3

ההוראות המתירות לדירקטוריון  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט .4

ובלבד שלא יהיה כאמור או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות  וברוב חבריהאשכול 

 .בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב

 

 הצהרה

ן להשתתף במכרז מס' י_____________________ המעוני_____ח"מ _אני ה

 _______________ שפורסמו ע"י העמותה, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף האשכול מועצת בין חברי  א.

 לא סוכן שותף.

שר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( שליטתי ואלתאגיד שב ב.

בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 או כעובד אחראי. מנהלברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כ

 או באיזואשכול ו/ביש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד  ג. 

 .מרשויות האשכול

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  האשכולידוע לי כי ועדת המכרזים של  .2

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 אמת.

 ם:ולראיה באתי על החתו

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 14- א מסמך

 בקישור הבא:  מצב קיים  –מיפוי מערכות ודרכי תקשורת 

https://wegalil.org/tender/cioit/ 

 

  

https://wegalil.org/tender/cioit/
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 ' מסמך ב

 

 

 החוזה

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד 

 14/2020פומבי  ממכרז
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 ניהול מערכות מידע  חוזה למתן שירותי

 ות האשכול ושירותי מחשוב לאשכול ולרשוי 
 2020___ בחודש ___,  ביוםתרשיחא -במעלותשנערך ונחתם 

 

 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי ב י ן :

 קיבוץ כברי 

 ("האשכול"  או  "המזמין")להלן:          

 

  ל ב י ן :

  

 ("נותן השירותים")להלן:         

 

(, בין היתר, "רשויות המזמין"  ידי מספר רשויות המקיימות )להלן:-והמזמין אוגד על הואיל:

 ;המזמין המזמין מכרזים לתועלת כל רשויותבאמצעות 

 

מקדם מהלך אזורי למתן כלל השירותים יאפשרו לאשכול לקדם את תחום  מזמיןוה והואיל:

ייעול העבודה ברשויות,  הדיגיטל ברשויות האשכול ובאשכול עצמו, מהלך שיאפשר

 ות האשכול;ומתן שירות טוב יותר לתושבי רשוי

 

למזמין  ניהול מערכות מידעלקבלת שירותי פרסם מכרז לקבלת הצעות והמזמין  והואיל:

ומנהל  Help Desk ,תמיכה של טכנאי מחשבים, מנהל רשתות, רשויות המזמיןול

הוראות   –להסכם זה    1נספח  המצ"ב ככמפורט בפנייה לקבלת הצעות  אבטחת מידע.  

יו הן ת הסכם זה, וככל שאינן סותרות את הוראותהן חלק בלתי נפרד מהוראו  1נספח  

 (; "העבודות"משלימות את הסכם זה )להלן: 

 

 נותן השירותיםהציע  לבצע את העבודות, והמזמין בחר להתקשר עם    נותן השירותיםו והואיל:

 עפ"י הצעתו;

 

ם אפשר גם לאיגודי ערים נוספים מסוג אשכול רשויות מקומיות להתקשר עוהמכרז מ והואיל:

 האשכול לקבלת השירותים באמצעות נותן השירותים;

 

 

 :אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן
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  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  1.1

בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה   והתמצאות  כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות 1.2

 ולא ישמשו לצרכי פירושו. 

 :דרותגה 1.3

 .חוזה זה על נספחיו –" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.1

איגוד ערים אשכול רשויות אשר פורסם על ידי    14/2020מכרז מס'    –"  המכרז" 1.3.2

 .על נספחיו ,גליל מערבי

, ובהתאם לעניין גם איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי – "האשכול" 1.3.3

 ;אשכול גליל מערבי בע"מ

אזורית מטה אשר, המועצה העיריית עכו, עיריית נהריה,  –רשויות האשכול  1.3.4

אזורית המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה התרשיחא, -עיריית מעלות

מועצה ה ,מקומית חורפישהמועצה המקומית שלומי, המועצה המעלה יוסף, 

מקומית פסוטה, המועצה  המקומית מזרעה,  המועצה  המקומית כפר ורדים,  ה

, וכן כל תעשייתית מגדל תפןית וממקהמועצה והמקומית מעיליא המועצה ה

 רשות שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז;

-מנכ"ל איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי, או מי שימונה על  –  "כ"למנ" 1.3.5

 דו לניהול חוזה זה.י

 .מנהל מערכות מידע – "מנמ"ר" 1.3.6

יקוח לצורך פהאשכול או הרשות המקומית נציג  – "המנהל"או  "המפקח" 1.3.7

על פי המכרז וחוזה זה. הודעה  נותן השירותיםשוטף על ביצוע התחייבויות 

 .בכתבלנותן השירותים על זהותו תימסר 

, נותן השירותים, לרבות נציגיו של נותן השירותים -״ נותן השירותים״ 1.3.8

שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או 

 או כל חלק מהן. תודוהעבמטעמו בביצוע 

מי שנתמנה בכתב מזמן לזמן על ידי   -  "נותן השירותים"מנהל הפרויקט של   1.3.9

כאחראי מטעמו על ביצוע המבנה או כל חלק ממנו ובלבד  נותן השירותים

בכתב על ידי המנהל או מי שהוסמך מטעמו; ובכל שמינוי זה אושר מראש ו

ייקרא כאילו נכתב בו  םנותן השירותיכוחו המוסמך של -מקום בו נזכר בא

" אלא אם מהקשר הדברים עולה כוונה נותן השירותים"מנהל הפרויקט של 

 אחרת.

מתן שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב לאשכול  – ״העבודות״ 1.3.10

 תאם לחוזה.בהורשויות האשכול 
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של  הקתן, וביצועיביצוע העבודות, לרבות השלמתן ובד - ״ביצוע העבודות״ 1.3.11

 ארעית בהתאם להוראות החוזה.עבודה כל 

, לרבות כל מקום ביצוע העבודות – "אתר העבודות"או  ״מקום העבודות״ 1.3.12

 לצורך החוזה. נותן השירותיםמקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל  –" לצרכןמדד המחירים " 1.3.13

אחר שיבוא  חודש, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף

 .או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו במקומה,

 .15.06.2020מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  –" מדד הבסיס" 1.3.14

מן המועד ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל  –" ריבית" 1.3.15

 .ום ועד למועד ביצוע התשלום בפועלהקבוע לתשל

תרים, מכל מין וסוג שהם, כל האישורים, הרישיונות וההי  –"  תיק אישורים" 1.3.16

 לביצוע השירותים.שים על פי כל דין הדרו

 :גופו הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה 1.4

 במכרז. נותן השירותים הצעת - 2-א נספח 1.4.1

 מפרט השירותים. – 1-נספח ב 1.4.2

 נוסח ערבות הביצוע. – 2-נספח ב 1.4.3

 .י הקבלןנוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוח - 3-ב נספח 1.4.4

 שאלון בדיקת שביעות רצון. – 4-נספח ב 1.4.5

 .2019ח קריאות שירות לרבעון ד' "דו – 5-נספח ב 1.4.6

מצהיר כי הוא  נותן השירותים .גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  1.5

הנ"ל המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, העבודות קרא ומכיר את כל מסמכי תנאי 

ם וכי חתם על החוזה לאחר שבדק והגיע למסקנה כי יוכל כי הוא מסכים לכל תנאיה

 תנאיהם.ומושלם את כל הוראותיהם ופן מלא לקיים באו

 

 נותן השירותים הצהרות  .2

 נספחיועל בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה  מצהיר נותן השירותים 2.1

 על פי חוזה זה. והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי ול יםברורו

האשכול  בצע את כל העבודות בהתאם להוראותיבזאת כי  מצהיר נותן השירותים 2.2

 . ובהתאם לקבוע בכל דין האשכולת יורשוו

נותן השירותים מצהיר כי לא ידוע לו על ניגוד עניינם שיש בו כדי להפריע לספק לקיים  2.3

 את התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי הדין. 

 .לאספקת העבודותאת מלוא הידע והכישורים  וכי יש ל מצהיר נותן השירותים 2.4
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ון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש, ככל כל רישי  וומתחייב כי בידי  מצהיר  נותן השירותים 2.5

א מתחייב כי בכל תקופת ושנדרש, על פי כל דין לביצוע כל העבודות נשוא חוזה זה וה

יתרים הנדרשים כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או הה ותוקפו של חוזה זה יהיו בידי

 .יםעל פי כל דין כשהם תקפ

די לביצוע העבודות על פי הסכם נותן השירותים מצהיר כי הוא האחראי המלא והבלע 2.6

זה, וכי לא יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן 

משנה כלשהו, שהותר לו להעסיקו על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחידה 

 ובלעדית לרשות המקומית בכל דבר ועניין שבחוזה זה.

מיד על כל שינוי שיחול  אשכולת היוולרשולאשכול מתחייב להודיע  נותן השירותים 2.7

וכן על כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור,  ביטול , לרבות עלובתוקף הצהרותי

 .זה  חוזהל  בהתאם  תלבצע את העבודו  ווהאוסר או מגביל את יכולת  וכל צו שניתן כנגד

ידי עובדים כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על  מצהיר נותן השירותים 2.8

המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן  ה,הסמכבעלי מקצועיים ו

 הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה.  /ואו השירותים ומתאים לביצוע כל העבודות

המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא   נותן השירותים  של הצהרותנכונותם    כי  מובהר 2.9

 חוזהאי נכונות של הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת זה.  חוזהבתנאי מהותי 

  . נותן השירותיםמכן ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד    שלאחרמועד    זה ובין בכל

 

 נותן השירותיםת יוהתחייבו .3

 על פי חוזה זה:  נותן השירותיםהאחרות של ו תימבלי לגרוע מהתחייבויו

 זה.  חוזהפורט בהעבודות, כמאת לבצע מתחייב  נותן השירותים 3.1

 .האשכול ורשויות האשכולבהתאם למפורט בהזמנה והנחיות העבודות יסופקו  3.2

, באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במקצועיות עבודותיבצע את ה נותן השירותים 3.3

ועמידה בדרישות הבטיחות והביטחון, אבטחת  ביצוע העבודותקיום כל נהלי  ותוך

 .עבודותים מכוח הדין ומכוח חוזה זה, לרבות ממפרט הוכיו"ב המתחייב המידע

על ידו יתאימו להוראות כל דין והוא  מבוצעותה עבודותמתחייב, כי ה נותן השירותים 3.4

 .עבודותלמלא הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על ה מתחייב

ישתף פעולה בצורה הטובה, המלאה והיעילה ביותר האפשרית עם כל  שירותיםן הנות 3.5

, בכל שלב של האשכול ורשויות השאולמטעם  עבודותהמעורבים בביצוע ה מיםהגור

האשכול , לפי הנחיית נותן השירותיםולאחריהם. בכלל זה, יעביר ביצוע העבודות 

 ת.עבודול , מסמכים ונתונים הנוגעיםורשויות האשכול

בנאמנות עבור החוזה  נותן השירותיםבביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, יפעל  3.6

נותן . כמו כן, יקפיד ויוודא האשכול ורשויות האשכולהאינטרסים של  ולטובת

, יפעלו עבודותהמועסקים על ידו במסגרת ביצוע ה , כי גם עובדיו וכלהשירותים

 .ול ורשויות האשכולשכאההאינטרסים של  בנאמנות עבור החוזה ולטובת
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האשכול ורשויות עבור  ביצוע העבודותמתחייב להעסיק במסגרת נותן השירותים  3.7

ביותר  הגבוההברמה  ביצוע העבודותהנדרשים ל ח אדם בהיקף ובאיכותוכהאשכול 

ובכל מקרה לפחות בהיקף המפורט האשכול ורשויות האשכול ובהתאם לדרישות 

 בהצעה ובמכרז. פחיו, ונסבחוזה זה לרבות  הזמנת העבודהב

 גככל והעבודות יבוצעו במוסד הנותן שירותים לקטינים מתחייב נותן השירותים כי יצי 3.8

אישור לפי תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 

 , עבור כל הפועלים מטעמו למתן השירותים.2003-)אישור המשטרה(, תשס"ג

ו/או המפקח   האשכול ורשויות האשכולמתחייב בזאת לציית להוראות  נותן השירותים   3.9

לעבודות ו/או בכל הכרוך בקשר    וי מטעמו/או התנהגות כל מו  של  ובכל הנוגע להתנהגות

  בכך.

לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת מתחייב נותן השירותים  3.10

 .תאונות ומפגעים

מיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם  רשות המקומיתלדווח למתחייב  נותן השירותים 3.11

 עבודות.הבמהלך ביצוע 

 

 כמפעל חיוני  מקומיתרשויות הה .4

ת כ"מפעל חיוני" ו/או ומוכר  רשויות האשכולכי ידוע לו ש  בזאת  מצהיר  נותן השירותים 4.1

-מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז על  נותן השירותים" וםקיומיי"כמפעל למתן שירותים  

אחד או יותר מהחוקים ויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות ידי הרש

 :הבאים

ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום -חירום עלהכרזה על מצב   4.1.1

 .1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  4.1.2

 .1951-האזרחית, תשי"א

א לפקודת המשטרה 90כהגדרתו בסעיף  ירוע אסון המוני  כרזה על אירוע כאה 4.1.3

 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38ל מצב חירום בהתאם להוראות סעיף ע הכרזה 4.1.4

 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 4.2

 נותן השירותיםותי ו/או כלי ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שיר

 נותן השירותים תחייב ובכל מקרה מ ,המשמשים לצורך מתן השירותים נשוא חוזה זה

-, זולת ככל שהדבר נאסר במפורש עללרשויות האשכול בצע את העבודותלהמשיך ול

 ידי הרשויות המוסמכות.

על חיוני", נותן השירותים מתחייב כי יפעל בפני הגורמים המוסמכים כך שיוגדר כ"מפ 4.3

כמפעל חיוני. נותן  והאשכול יסייע, ככל הניתן, לנותן השירותים על מנת שיוגדר
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 להוראות והנחיות הגורמים המוסמכים.חודשים מיום חתימת חוזה זה, וזאת בכפוף 

 .זה זה הינו תנאי יסודי להסכם 4סעיף  4.4

 

 פיקוח .5

 על , לפקחןמטעמ שימונה למי אואשכול ולרשויות האשכול ל יאפשר נותן השירותים 5.1

 .התחייבויותיו מילוי אופן על ולפקח לבדוק מנת, על ואיכותם ביצוע העבודות, טיבם

, החומרה או התוכנה, לאחר סיום התקנת חומרה או תוכנהבמידה ומדובר בהתקנת  5.2

של בכל הנדרש להפעלה האשכול ורשויות האשכול  דיידריך נותן השירותים את עוב

  .החומרה או התוכנה

בה הוא ( CRM)גישה למערכת ניהול הלקוחות לאשכול נותן השירותים יאפשר  5.3

 .ניהול פניות משתמשיםלצורך יעשה שימוש משתמש או 

 מנהל קשרי הלקוחות 5.4

, בעל הידע, מטעמו נציג נותן השירותים ימנה,  ההתקשרות תקופת כל במהלך 5.4.1

נותן  בין בלעדי קשר איש ישמש אשרי,  המקצוע והניסיוןישורים, היכולת הכ

 כל וביצוע יישום לצורך, הדרוש ככללרשות המקומית,  השירותים

מנהל )להלן: " ובמועדן , במלואןההסכם פי-על השירותיםנותן  התחייבויות

 "(.קשרי לקוחות

 וכתובת הטלפון מספרי ותלרב מנהל קשרי הלקוחות, עם ההתקשרות פרטי 5.4.2

 .חוזהה על החתימה במועד לאשכול יימסרו ,ל"דוא

האשכול ורשויות  יפנומנהל קשרי הלקוחות יהווה את הכתובת אליה  5.4.3

בכל בקשה, הצעה, דרישה, תלונה או תגובה ויהווה גורם מוסמך האשכול 

מטעם נותן השירותים אשר כל תשובה, מידע, נתון, הבטחה, התחייבות, 

או מצג שימסרו לו ו/או על ידו, יחייבו את נותן השירותים. מנהל  הצהרה

בויות נותן קשרי הלקוחות יפקח מטעם נותן השירותים על קיום התחיי

. מנהל קשרי הלקוחות יהיה זמין האשכול ורשויות האשכולהשירותים כלפי 

בכל שעות העבודה באמצעות טלפון נייד, דוא"ל ופקס. פניה או הודעה של 

למנהל קשרי הלקוחות תיחשב כפניה או הודעה ול או רשויות האשכול  האשכ

 לספק.

, 17:00עד  08:00שעות איש הקשר יהיה זמין בימים א' עד ה' לפחות בין ה 5.4.4

 .14:00עד  08:00ובימי ו' וערבי חג לפחות בין השעות 

 וכן מנהל קשרי הלקוחות את לאשר שלא הזכות את מולעצ רשומהאשכול  5.4.5

 של מוקדמת בהודעה והחלפת , אתהבלעדיו דעת שיקול לפי, עת בכל ש,לדרו

מנהל  בהחלפת יהיה לא , כיבזאת מובהר, ספק הסר למען ימי עסקים. 3
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 ביצוע את ואופן צורה בשום לעכב ו/או לגרוע מנת על קשרי הלקוחות

 .זה הסכם פי -שעל נותן השירותים התחייבויות

 

 רמת השירות 5.5

רת חוזה זה הינה למתן שירותים אשר יעמדו התחייבות נותן השירותים במסג 5.5.1

להעסיק . נותן השירותים מתחייב בחוזה זהמוגדרת, כמפורט  ברמת שירות

המקצועיות הנדרשים על מנת לעמוד בזמני תגובה  עובדים בכמות וברמת

 השירותים. וברמת השירות כאמור במפרט

רשת לגבי זמני תגובה של נותן השירותים לתיקון תקלות, רמת השירות הנד 5.5.2

מדידת עמידת נותן השירותים ברמת השירות  שירותי נותן השירותים, אופן

 .בעניין זה המקומית לרשותהנדרשת והדיווחים 

מוסכם, כי בכל מקרה שנותן השירותים אינו עומד בלוחות הזמנים  5.5.3

להזמין אנשי ם האשכול או רשות אשכול רשאי המוסכמים לתיקון תקלות,

הבלעדי, כאשר   םדעת  תיקון התקלה, וזאת לפי שיקול  מקצוע חיצוניים לצורך

האשכול של    תנאי למימוש זכותםהוצאות תיקון זה יחולו על נותן השירותים.  

 ותריבכתב לספק על התקלה, ו וודיעילפי סעיף זה הינו כי או רשות האשכול 

 .שעות 24בו לתקן את ההפרה בתוך 

ת של נותן השירותים מכוח הדבר מהתחייבויו בוצע התיקון כאמור, לא יגרע 5.5.4

התיקונים שבוצעו כאמור. למען  ולא תשמע מפיו טענה לגבי טיבחוזה זה, 

בנוסף לכל סעד   לתיקון עצמי כאמור תהיה  הרשות המקומיתהסר ספק, זכות  

 .אחר או נוסף מכוח כל דין

 : (X)שירות  מלא שירות 5.5.5

העבודה המאושרת  לתכניתיפעל בהתאם  – מנהל מערכות מידע .5.5.5.1

 דכונים בה, כפי שיקבעו בפגישות הרבעוניות.והע

יגיע לפגישות ברשויות האשכול ובאשכול בהתאם לצורך  "רהמנמ

 וכפי שיתבקש ממנו.

ככל שמנהל מערכות המידע יעדר עקב חופשה, הכשרה, ימי צוות 

 .ימים מראש 10 לאשכולימים  10על כך וכדומה, עליו להודיע 

הודיע על כך לאשכול באופן במקרה של היעדרות עקב מחלה עליו ל

 מידי.

 המוקד יאויש בהתאם להוראות המכרז. :טכנית מיכהת מוקד .5.5.5.2

נותן השירותים יכין תוכנית הטמעה של שירות התמיכה  .5.5.5.2.1

המרוחקת ולהטמעת השירות בקרב עובדי הרשויות 

 המקומיות. יעד ביצוע לשירותים המרוחקים: 
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 .מהפניות יטופלו מרחוק 65%לפחות  .5.5.5.2.2

)רק עבור רשויות שירכשו את   ריאת שירותזמני סגירת ק .5.5.5.2.3

התקלה  ואםבכפוף לזמינות מקבל השירות,  (Xשירות 

 :שלישי צדאינה תלויה ב

מהקריאות יסגרו  75% –תקלה שניתנת לטיפול מרחוק 

שעות מקריאה )יוחרגו קריאות שפותח הקריאה  3 עד

 .(HDלא היה זמין לקבל טיפול משירותי 

מהקריאות יסגרו  80% –תקלה שדורשת טיפול בשטח 

  שעות 36עד 

 דקות המתנה. 7המתנה לא תעלה על  –מענה טלפוני  .5.5.5.2.4

מענה למייל יתבצע  –פנייה באמצעות דואר אלקטרוני  .5.5.5.2.5

 דק'. 20-לא יאוחר מ

 (CRM)נותן השירותים יפעיל מערכת לניהול פניות  .5.5.5.2.6

 שתכלול את הרישום הבא:

 שם הרשות המקומית; .5.5.5.2.6.1

 שם הפונה; .5.5.5.2.6.2

 נושא הפנייה;  .5.5.5.2.6.3

 ך פתיחה;תארי .5.5.5.2.6.4

 הטכנאי המטפל; .5.5.5.2.6.5

 מקור הפנייה )טלפון, מייל, פורטל(; .5.5.5.2.6.6

 סטטוס טיפול; .5.5.5.2.6.7

 שעת התחלה/שעת סיום; –מועד טיפול  .5.5.5.2.6.8

לאשכול יינתן שם משתמש שיאפשר צפייה בזמן אמת  .5.5.5.2.7

 במערכת ניהול פניות.

אחת לרבעון יפיק נותן השירותים דו"ח שירות ממערכת  .5.5.5.2.8

יל איתור ניהול הפניות, ויציג אותה לאשכול. הדו"ח יכ

של תקלות חוזרות בכל אחת מהרשויות מקבלות 

 תקלות החוזרות.השירות והצעה לפתרון ה

מוקד התמיכה יעדכן באופן שוטף את המנמ"ר בתקלות  .5.5.5.2.9

 הדורשות התערבותו.

מוקד התמיכה יתאם את הגעת הטכנאים ומנהלי  .5.5.5.2.10

 .SLAהרשתות לטיפול בתקלות, תוך עמידה ביעדי 
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ם הגעה של טכנאים באמצעות מוקד התמיכה יתוא .5.5.5.2.11

לתמיכה בפעילות הרשות, לדוגמא: הגעה למועדים בהם 

ות פגישות עם אח"מים )שרים, חברי כנסת, מתקיימ

 (מנכלי משרדים, ראשי רשויות וכדומה

 

: נותן השירותים יבטיח ביקור שבועי של טכנאים ומנהלי רשתות  .5.5.5.3

טכנאים ומנהלי רשתות לטובת תחזוקה וטיפולים שוטפים, בכל 

ת מהרשויות בשירות המלא, וזאת בהתאם לציוד ולאופי פעילות אח

 הביקור ברשויות הן:הרשות. שעות 

 עיריית, אשר מטה.א מ, נהריה עיריית, עכו עיריית .5.5.5.3.1

 שלושה ימים בשבוע –תרשיחא  מעלות

 .בשבועפעם  מלא יום – ורדים כפר.מ מ .5.5.5.3.2

 חורפיש.מ  מ, מ.מ שלומי,  יוסף  מעלה.א  מ'אן,  ג  בית.מ  מ .5.5.5.3.3

 .בשבוע יום ציח –

 – , מ.מ. מעיליאתפן.מ מ, מזרעה.מ מ, פסוטה.מ מ .5.5.5.3.4

 .בשבוע  שעתיים

 – שביעות רצון גבוההתהיה  הרשויות והאשכולהרצון של  שביעות .5.5.5.4

סקר ייערך על ידי האשכול אחת לחציון  ומעלה 10מתוך  8בציון 

סקר שביעות הרצון מצורף  – ותוצאותיו יוגשו לנותן השירותים

. על נותן השירותים יהיה לתקן את הפערים זה לחוזה 4-כנספח ב

 ולא יטפל בהם עד לסקר העוקב הבסקר. במידשימצאו 

בכל מקרה שהטכנאי/ מנהל הרשתות אינו בקיא מספיק בפתרון  .5.5.5.5

בעיה, או/ו תקלה או/ו תפעול מערכות קיימות או/ו חדשות, נותן 

השירותים יהיה אחראי לגבות את העובד מטעמו בידע ומומחים 

 ייעו לו במציאת פתרון. וזאת ללא עלות נוספת.שיס

 

 : (Q)שירות  י מנהל מערכות מידע בלבדשירות 5.5.6

לעיל  5.5.5.1כמפורט בסעיף : (Qי מנהל מערכות מידע בלבד )שירות שירות

 .בחוזה זה

 (:R1, R2, R3, R4מנהלי רשתות וטכנאים באחוזי משרה )שירותים מסוג  5.5.7

עות האשכול, מה היקף הרשות תודיע לנותן השירותים, באמצ .5.5.7.1

 המשרה המתבקש.

יום להביא לראיון אצל מנהל העבודה  14השירותים יינתן לנותן  .5.5.7.2

 ם.רותייברשות  את הטכנאי / מנהל הרשתות מטעם נותן הש
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מנהל העבודה ברשות יאשר בהודעה רשמית את קבלת השירותים  .5.5.7.3

 באמצעות בעל המקצוע אותו ראיין.

ד, היא תציע אותו לנותן במידה ולרשות מועמד מומלץ לתפקי .5.5.7.4

בחן את המועמד וככל שימצא מתאים ירותים ינותן הש .השירותים

יקלוט נותן  חוזה ביניהם יוסדר,התנאי לנותן השירותים וככל ש

שנותן מבלי כל זאת,  השירותים את המועמד לתפקיד המוצע.

 .השירותים מתחייב להעסקה במשרה מלאה

כנאי/מנהל הרשתות ימים לאחר קבלת האישור, יגיע הט 10 .5.5.7.5

 להתחלת עבודה ברשות.

הטכנאים ומנהלי הרשתות יחתמו על הסכם סודיות ועל מחוייבות  .5.5.7.6

 .ראשונה לרשות

כל פיתוח שיעשה במסגרת העבודה ברשות המקומית תהיה שייכת  .5.5.7.7

 .לרשות המקומית

, ייתכנו 8:00-17:00 -שעות העבודה ברשויות המקומיות הן מ .5.5.7.8

התאם לבקשת הרשות. נותן שינויים והתאמות נקודתיות ב

 את השירותים בשעות העבודה הללו.השירותים יספק 

שעות העבודה הקבועות, בימי העבודה הקבועים יקבעו בתיאום עם  .5.5.7.9

 הרשות המקומית

באמצעות מערכת  מנהל הרשתות / הטכנאי ידווח על שעות העבודה .5.5.7.10

הנוכחות של הרשות המקומית, שעות העבודה יספרו על סמך 

 ח זה תונפק דרישת תשלום"ובהתאם לדו זו מערכת שעות

במקרה שבו מנהל הרשתות/ הטכנאי נעדר מיום עבודה בעקבות:  .5.5.7.11

ימי חופשה, ימי צוות של נותן השירותים, ימי הכשרה של נותן 

השירותים וכל סיבה אחרת שאינה באה בדרישת המזמין, בחובת 

 נותן השירותים לספק מחליף ראוי.

הטכנאי נעדר מיום עבודה בעקבות ימי במקרה שבו מנהל הרשתות/  

ה, בחובת נותן השירותים לספק מחליף ראוי. יחד עם זאת, אם מחל

תים להיערך למציאת וההודעה על המחלה לא אפשרה לנותן השיר

למתן מועד מחליף ראוי, יתאמו נותן השירותים ורשות האשכול 

ת החל מהיום השני להיעדרועם זאת, . השירותים ע"י בעל התפקיד

מות העובד הנעדר מפאת עובד חלופי אשר ישלים את כל משייגיע 

 .מחלה

 כח האדם החלופי יאושר על ידי הרשות המקומית. .5.5.7.12

ימי עבודה לפני  10נותן השירותים יודיע למנהל העבודה ברשות  .5.5.7.13

 היעדרות מתוכננת של טכנאי/מנהל רשתות.
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היא תודיע  ככל שהרשות המקומית תבחר לצאת לחופשה מרוכזת .5.5.7.14

יה עבודה עבור ותן השירותים על כוונתה. ככל שלרשות תהלנ

ימים לפני   10הטכנאי / מנהל רשתות תודיע הרשות המקומית לספק  

מה המשימות של הטכנאים / מנהלי הרשתות, ואלו יגיע לרשות 

לבצע את המשימות. ככל שהרשות לא תודיע לנותן השירותים מה 

החופשה המרוכזת המשימות של מנהלי הרשתות והטכנאים בזמן 

ימים לפני החופשה, לא יגיעו הטכנאים  10-של הרשות, לא יאוחר מ

 .םלרשות המקומית וימים אלו לא ישולמו לנותן השירותי

בהיקף גדול  Rבמקרה ויינתנו לרשות המקומית שירותים בשירות  .5.5.7.15

החורגות משעות בשעות  ין אםביותר מהיקף השירותים שרכשה, 

תמיכה  הנדרשכי ו/או  ,לעיל 5.5.9.8המפורטות בסעיף העבודה 

העבודה  היקףתומחר י, גדול יותר מההיקף שנרכשהיקף משרה ב

אותו הציע נותן השירותים למשרה מלאה עבור  המחירהעודף לפי 

 .לכל שעת עבודה עבודה לשעת 180-מחולק ב R2או  R1שירות 

או ת ככל שנותן השירותים יבקש לספק את שירותי הטכנאות, מנהלי הרשתו 5.5.8

למכרז   נציגי התמיכה הטכנית באמצעות עובדים שלא הוגשו במסגרת ההצעה

המעידים על  , יציג נותן השירותים את מסמכים("העובד החלופי")להלן: 

למזמין, ולמזמין תינתן  עמידתם בתנאי הסף הקובעים לאותה משרה במכרז

 .העובד החלופיהזכות היחידה לאשר את 

, לאמור בחוזה זהת השירות הנדרשת בהתאם לא עמד נותן השירותים ברמ 5.5.9

והאשכול התחייבויות נותן השירותים בהתאם לחוזה זה,    יראו בכך הפרה של

לחלט ההתקשרות עם נותן השירותים ו/או  לבטל את , בין היתר,יהיה רשאי

המוסכמים  את בנוסף לתשלום הפיצויים, וזכולה או חלקה –את הערבות 

, וזאת בהתאם לדין ו/או החוזההאשכול רשות ו/או יתר הסעדים העומדים ל

ימים על  5לנותן השירותים הודעה מוקדמת של  אשכול מסרבכפוף לכך שה

ההפרה ועל הכוונה לחלט את הערבות או לבטל את ההסכם או כל סעד אחר 

 .לפי חוזה זה אשכולהמוקנה ל

ת ויסתבר שלצורך עמידה באיכות השירות ו/או ברמות השירות המפורטוהיה   5.5.10

, יידרש נותן השירותים להוסיף אמצעים ו/או כוח אדם ו/או בחוזה זה

כלשהם ביחס לאלה המפורטים במפרט או למפורט בהצעתו   משאבים אחרים

חשבונו וללא כל תוספת לתמורה המפורטת בחוזה   למכרז, תעשה ההוספה על

 זה.

וחלק מהשירותים אינו מתבצע על ידי נותן השירותים עקב מעשה או היה  5.5.11

מלא או חלקי, ו/או חלה ירידה באיכות השירות ו/או ברמת   מחדל שלו, באופן

באופן מידי ורצוף, לתיקון הליקויים ולהשבת  השירות, יפעל נותן השירותים
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השירותים על ובכלל זה, יספק נותן בחוזה זה איכות ורמת השירות לנדרש 

 הנדרשים לשם כך. שבונו את האמצעים, כוח האדם והמשאביםח

 

 פיצויים מוסכמים : וועד מתן שירות תיקון תקלות מ .6

, בין השעות ה'-יעדר איוש מוקד בשעות ובימים כקבוע בחוזה זה )שישה ימים בשבוע, א'ה 6.1

 ₪ למקרה. 500 –( 14:00 – 08:00ובימי ו'  17:00 – 08:00

 ₪ למקרה. 1,000 –תורן בימי שבת ובשעות שמחוץ לשעות העבודה הנ"ל  היעדר טכנאי 6.2

 צבות של טכנאי או מנהל רשת לכל מקרה:התיי 6.3

 ₪. 100 –איחור של שעתיים  6.3.1

 ₪. 150 –איחור של ארבע שעות  6.3.2

 ₪. 300 –איחור של שמונה ויותר  6.3.3

 ₪. 500 –אי טיפול בפנייה דחופה  6.3.4

₪ לפי  10,000עד  –אי עמידה של הטכנאים ומנהלי הרשת ביעדים שנקבעו ע"י המנמ"ר  6.4

 שיקול דעת המזמין.

 .₪ למקרה 7500 – 5.5.5.1ף אי עמידה בסעי 6.5

אי עמידה בכל אחד מתנאי רמת השירות המוזכרים מעלה ולא ניתנה להם התייחסות  6.6

 ₪ למקרה. 500 – 6.1-6.4מפורטת בסעיפים 

וסכם בחודש קאלנדרי לא יהיה גבוה מהתמורה המגיעה לנותן סך כל הפיצוי המ 6.7

 השירותים.

תוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה  הפיצוי המוסכם הינו נזק שהצדדים רואים אותו כ  6.8

ימים ממועד    7על חוזה זה. נותן השירותים ישלם לרשות המקומית את הפיצוי המוסכם בתוך  

ית. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה  קבלת דרישה בכתב על כך מאת הרשות המקומ 

גין מתן  של הרשות המקומית לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק ב 

 השירותים או מכל סכום אחר המגיע לספק מהרשות המקומית.  

הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו לרשות   6.9

 גבייתם תעשה ללא הוכחת נזק. המקומית, ו 

  הוסכם בין הצדדים, מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה בחוזה, כי נותן השירותים יפצה וישפה  6.10

 את הרשות המקומית, בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך.  

לפי כל  הרשות המקומיתבסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  אין  6.11

 .נותן השירותיםו/או חוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי  דין
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 מתן השירותיםומועדי תקופת ההסכם  .7

. עד מועד מתן השירות  מחתימת חוזה זה  חודשים, אשר יחלו  12פה של הסכם זה הינו לתקו  7.1

כדי לקבוע  שיזמינו את השירותים רשויות האשכול האשכול ו יצור נותן השירותים קשר עם 

 . באשכול וברשויות האשכול נהלי עבודה מסודרים עם איש הקשר  

שיחלו מיד  כ"א    שים חוד   12תקופות נוספות בנות    4- זכות להאריך תקופת הסכם זה ב   אשכול ל  7.2

או בסיום תקופת ההתקשרות   לעיל  7.1עם סיום תקופת ההתקשרות המפורטת בסעיף 

בשינויים   ו גם על התקופות המוארכות ל . הוראות חוזה זה יחו לפי העניין  – המוארכת 

 המחויבים, לרבות הפקדת ערבות ואישור קיום ביטוחי נותן השירותים.   

ת מהשירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם לקבוע נותן השירותים ייתן את כל שירו 7.3

בהסכם זה, או במועד עליו יורה המזמין, וזאת כל עוד המזמין ו/או הרשויות לא גרמו 

 .חדל לעיכוב במודע במתן שירו כלשהובמעשה או מ

, במועד שייקבע המזמיןיערוך ויגיש לאישור נותן השירותים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

המפורטים ינתו ע"י המנמ"ר והטכנאים נשים מפורט לגבי השירותים , לוח זמנועל יד

 .'א בנספח

 בהסכמת המזמין מראש ובכתב.נותן השירותים אינו רשאי לשנות את לוחות הזמנים אלא  

 נותן השירותים ישתתף בישיבות שיקיים המזמין ככל שיידרש. 7.4

והטכנאים שמקורם מוסכם ומוצהר בזאת כי עיכובים שיגרמו בביצוע שירותי המנמ"ר  7.5

 .במזמין או בצד שלישי לא ייחשבו כהפרה של ההסכם על ידי נותן השירותים

. המזמין יאשר או יתקן את 2021-2020 יםלשנלמזמין תכנית עבודה יגיש נותן השירותים  7.6

(, והמנמ"ר יבצע את "תכנית העבודה המאושרת"תכנית העבודה לפי שיקול דעתו )להלן:  

ת כלשונה. בנוסף לזכותו לאשר או לתקן את תכנית העבודה תכנית העבודה המאושר

 .זמן שיבחרבכל המזמין יהא רשאי לעדכן את תכנית העבודה המאושרת 

יידרש לבצע עבודות שתוגדרנה כדחופות גם אם לא נכללו  למען הסר ספק, המנמ"ר 7.7

 בתכנית העבודה המאושרת.

דין וחשבון מפורט הכולל את כל רבעון כל לחודש הראשון ב 5-נותן השירותים יגיש עד ל 7.8

העבודות והפעולות שביצע המנמ"ר במסגרת חוזה זה עבור החודש הקודם, תוך 

מסירת הדו"ח הינה תנאי (. "הדו"ח"התייחסות לתכנית העבודה המאושרת )להלן: 

לתשלום התמורה החודשית עבור שירותי המנמ"ר, והמזמין לא ישלם את התמורה 

 נמ"ר אם לא יימסר הדו"ח הנ"ל.החודשית עבור שירותי המ

המזמין רשאי להעיר על הדו"ח, ולהורות לנותן השירותים להשלים או להוסיף עבודות  7.9

שלדעתו לא בוצעו כלל או לא בוצעו באופן סביר לפי שיקול דעתו, ונותן השירותים יפעל 

 עפ"י הוראות המזמין.

העבודה הרבעונית עד תום   במקרה ונותן השירותים לא השלים פערי עבודה אל מול תכנית 7.10

הרבעון העוקב, רשאית הרשות המקומית לבצע את התיקון על חשבונה ולדרוש מהאשכול 

 לקזז את עלות התיקון מהתמורה המגיעה לנותן השירותים.
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במקרה ורשות מרשויות האשכול בחרה בשירות מנהל אבטחת מידע, יחול על שירות זה  7.11

 .7.6-7.10סעיפים 

 

 התמורה  .8

ביצוע כל התחייבויות נותן השירותים כלפי האשכול ורשויות האשכול בתמורה ל 8.1

במועדם, ישלם האשכול לנותן השירותים את התמורה המגיעה בהתאם לתנאי 

 בתעריפיםההתקשרות ביניהם ולמסמכי המכרז, בהתאם לעבודות שבוצעו בפועל, 

בין האשכול שנוהל ז, או בהתאם למו"מ למכר בהצעתו נותן השירותים ידי על שצוינו

 . 2-אבהתאם לכל דין כמפורט בנספח  לנותן השירותים

נותן ל ישולם והמכרז, ההסכם במסגרת שאינו עבודה או שירות כל כי מובהר 8.2

 מורשי ה ע"יהחתומ ומראש בכתב להזמנה בכפוף רק האשכול ידי על השירותים

 .האשכול של החתימה

 של התחייבויותיו כל ביצוע רעבו וסופית מלאה תמורה הינה לעיל המפורטת התמורה 8.3

 הוצאותיו חישוב את גם היתר, כוללת, בין והיא דין ולפי ההסכם לפי  נותן השירותים

דין, השינוע,  פי על אדם, תשלומים כוח והעסקת שכר עבודה בגין נותן השירותים של

שת שהיו במועד הג –והיטלים  השיווק, הדלק, הניפוק, מרכיב הרווח לספק מיסים

 על השירותים לביצוע הדרושה שהוא סוג מכל אחרת הוצאה כל וכן מכרז,ההצעה ל

ארעי.  באופן אם ובין קבוע באופן אם בין ההסכם, תנאי לפי נותן השירותים ידי

 כאמור, אף לתמורה ביחס נוסף תשלום או תוספת כל תשלם הרשות המקומית לא

 ו/או  אמצעים  להוסיף נותן השירותים נדרש אם , אףנותן השירותים תשומות גדלו אם

 .אחרת סיבה ומכל התחייבויותיו ביצוע לשם אחרים משאביםו/או  אדם כוח

על פי מסמכי הליך המכרז   נותן השירותיםמוסכם ומותנה כי מן התמורה לה יהיה זכאי   8.4

ינוכו סכומים הקבועים בהסכם זה, כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל 

, על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, האשכול זכאי ו/או מחויבסכום אחר ו/או נוסף ש

 להפחית, לקזז או לנכות. 

 –צמודים למדד המחירים לצרכן  המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהצעת הספק יהיו   8.5

תחבורה ותקשורת לפי מדד הבסיס. הצמדת התמורה המגיעה לנותן השירותים תחושב 

  .2021ת ביולי לכל שנה החל משנ 1בכל 

 

 תנאי התשלום .9

במועדן, ובכפוף לתנאי מסמכי המכרז,  נותן השירותיםבכפוף לקיום כל התחייבויות  9.1

 לו בתנאים כמפורט להלן:  לספק את הסכומים שיגיעו האשכולשלם י

באחריות נותן השירותים להוכיח מועד המצאת החשבונית לאשכול באמצעות הצגת  9.2

 .ידי האשכול-אישור קבלתו על



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 למתן שירותי ניהול מערכות מידע 14/2020מכרז מס' 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובויות © הזכ

 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

כאמור לעיל והעברתם  נותן השירותיםשהוגשו על ידי  עבודותבון ודו"ח הבדיקת החש 9.3

נותן ימים ממועד הגשת החשבון על ידי  15, יתבצעו תוך אשכולההנהנ"ח של לאישור 

 . השירותים

מיום המצאת  ימים 45בתנאי תשלום של שוטף +  נותן השירותיםהתמורה תשולם ל 9.4

 . אשכול, בכפוף לקבלת החשבונית באשכולהחשבון ל

, מכיוון שהתמורה לנותן השירותים מממומנת ע"י המשרד 9.4למרות האמור בסעיף  9.5

ימי  10-ברתי וע"י רשויות האשכול, רשאי האשכול לדחות כל תשלום בלשוויון ח

יום  150עסקים מיום קבלת המימון מהמממנים, ובלבד שישלם את התמורה בתוך 

 מיום קבלת החשבון מנותן השירותים.

 : הסכומים במהלך ההתקשרות עדכון 9.6

כל הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע  התמורה 9.6.1

לפי מסמכי המכרז, החוזה ולפי הדין, והיא   נותן השירותיםהתחייבויותיו של  

בגין שכר עבודה  נותן השירותיםכוללת, בין היתר, את חישוב הוצאות 

כל כל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא והעסקת עובדים, תשלומים על פי דין ו

והחוזה, הדרושה לביצוע העבודות על ידי נותן השירותים לפי תנאי המכרז 

שלם כל תוספת או ילא  האשכולובין אם באופן קבוע ובין אם באופן ארעי. 

תשלום נוסף ביחס לתמורה כאמור, אף אם גדלו תשומות נותן השירותים, 

אמצעים ו/או כח אדם ו/או משאבים  אף אם נדרש נותן השירותים להוסיף

 אחרים לשם ביצוע התחייבויותיו ואף מכל סיבה אחרת. 

, ישולמו לספק הפרשי אשכולרו התשלומים במועד מסיבה התלויה בלא הועב 9.6.2

, החל 1961-הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א

 לפיגור ועד ליום  התשלום בפועל.  16מהיום 

יום מהמועד הקובע לעיל לא יישא כל הפרשי הצמדה   15ום של עד  פיגור בתשל 9.6.3

 וריבית. 

אם  , לעכב או לדחות פירעון כל חשבוןלפי שיקול דעתוהאשכול יהא רשאי,  9.6.4

אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה. במקרה שכזה,  נותן השירותים

ב , בה תצויין הסיבה לעיכונותן השירותיםהודעה בכתב ל האשכוליתן י

 או דחיית הפירעון כאמור. החשבון

תשלום תמורה כלשהי בגינן,   לא  האשכולעל ידי    ושלא אושרביצוע עבודות  תשלום בגין   9.7

 .ויראו את נותן השירותים כמי שהתנדב לבצען

איחר נותן השירותים בהגשת החשבונית ו/או לא הגישה בהתאם להוראות מסמכי  9.8

ובגין תקופה זו לא יהיה נותן השירותים המכרז, יידחה ביצוע התשלום בחודש ימים, 

 זכאי לכל תוספת, הצמדה ו/או ריבית. 
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 סודיותשמירת  .10

נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף  10.1

ו/או להביא לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית 

בץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ו/או מפרט ו/או קו

"(, אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב המידעבקשר עמו )להלן: "ביצוע חוזה זה ו/או  

 בחוזה זה ובמסמכי המכרז. 

נותן השירותים מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף  10.2

 ם מטעמו. זה באמצעות עובדיו והפועלי

 ולהחתים את עובדי נותן השירותיםת לדרוש מורשאי האשכול ורשויות האשכול יהיו 10.3

פעל יעל הצהרה והתחייבות לסודיות גמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור  

עסיק בביצוע העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמך ילפיה ולא  נותן השירותים

 סודיות.

יוכיח כי היה מצוי  נותן השירותיםלא תחול על מידע ש חובת הסודיות כאמור לעיל 10.4

 נותן השירותיםהצעתו למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי    בידיו ערב הגשת

 מקרה בובבאופן עצמאי וללא קשר לחוזה ו/או מידע אשר על פי דין, אינו סודי, או 

 .גלות את המידענדרש על פי דין ו/או צו של רשות מוסמכת ל נותן השירותים

 

 תן השירותיםאיסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או התחייבויות נו .11

נותן השירותים אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או  11.1

לשעבד לאחר או לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו 

מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לידיו מאת  ו/או הנובעים מחוזה זה, כולן או

זה זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת   פי חוזה-על  האשכול

 בהתאם לעניין.  –האשכול 

בשעבוד מסוג  מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות נותן השירותיםשל  וזכויותי 11.2

 כלשהו או מדרגה כלשהי. 

ו להחכיר למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/א רשאיהאשכול  11.3

מצא לנכון, יהכל באופן שו, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה וו/או להעביר את זכויותי

כל תביעות או טענות בקשר לכך   לספקהבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו    ועל פי שיקול דעת

 זה לא תיפגענה. על פי חוזה נותן השירותיםובלבד, שזכויות 

 

 סיקמע-היעדר יחסי עובד .12

האשכול בין    מעסיק-קיימים, בכל עת שהיא, יחסי עובד  מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו 12.1

ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או  נותן השירותיםלבין או רשויות האשכול 

ן תנומטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות  עובדים של קבלני המשנה ו/או מי

 לפי חוזה זה. השירותים
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 מצהיר, כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק עצמאי וכי כל העובדים  נותן השירותים 12.2

 יישא  נותן השירותיםמטעמו, יהיו וייחשבו כעובדים המועסקים מטעם ועל ידו בלבד, ו

במסגרת   באופן בלעדי בכל האחריות והחובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו, או מטעמו

נוסף שחל או  בות בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר אוהחוזה, לר

לרבות הזכויות  יחול בגין העסקת עובדים ותנאי העסקתם, בהתאם לכל דין,

 הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים וכיו"ב.

האשכול או רשויות מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, בין  12.3

ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות,  נותן השירותיםלבין ם ו מי מטעמו/אאשכול ה

עלות   םו/או מי מטעמהאשכול או רשויות האשכול    נציגות וכיוצא באלה. אם תושת על

כסוכן, כשלוח או כנציג   נותן השירותיםאו חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה הציג עצמו  

האשכול או רשויות את  ירותיםנותן השה , ישפהאשכול או רשויות האשכולשל 

 בגין כל עלות כאמור.האשכול 

חובת שמירה ביחס לציוד, חומרים ומוצרים על האשכול או רשויות האשכול אין  12.4

או מי מטעמו בחצרי  נותן השירותיםו/או שהותיר  נותן השירותיםל שימצאו שייכים

 או במקום אחר.האשכול או רשויות האשכול 

געות או קשורות, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע העבודות ובעות, נוכל ההוצאות הנ 12.5

והטובין מושא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות נותן השירותים, לרבות תשלום לעובדי 

נותן השירותים )לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או 

י מיסים ו/או הפרשות ם(, תשלומהיטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרי

פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל -ו/או ניכויים ו/או העברות שהוטלו כולם על

הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השרות ו/או נותן השירותים יחולו על נותן 

השירותים וישולמו על ידו, והאשכול או רשויות האשכול לא יהיו אחראיות לכך בכל 

 ומים אלה, לא כלפי עובדי נותן השירותים ולא כלפי רשויות כלשהן. אופן לתשלצורה ו

למען הסר ספק, נותן השירותים מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו, לרבות  12.6

תשלום שכר עבודה, תנאים נלווים, זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין, לרבות 

ובדי נותן השירותים. בנוסף, נותן יחול על עהסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל ו/או 

השירותים ידווח כדין לכל הרשויות כנדרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה 

הוגנים וכנדרש על פי דין, לרבות שמירה על שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק, מניעת 

 הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים לטיפול בכך. 

בכל עת דו"ח האשכול או רשויות האשכול  פי דרישת  להמציא ל  מתחייב  נותן השירותים 12.7

 רו"ח על אישור ביצוע חיובים אלה. 

נותן השירותים מתחייב לשפות את האשכול או רשויות האשכול בכל מקרה של תביעה  12.8

של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או הפועלים כנגד האשכול או רשויות האשכול ו/או מי 

פין מאספקת השירותים והטובין מושא חוזה זה, מטעמם הנובעת במישרין ו/או בעקי

אל נותן השירותים על ידי האשכול או ימים מדרישה בכתב שתופנה  14וזאת תוך 
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רשויות האשכול ובכלל זה בגין הוצאותיהם של האשכול או רשויות האשכול הנובעות 

מהתגוננותה מן התביעה האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של נותן 

 ירותים להתגונן מפני כל תביעה של עובד כאמור. הש

י הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כ 12.9

 .וולאחרי חוזהה

המקומית לשפות ו/או לפצות אדם בגין טענה נדרשו האשכול או רשויות האשכול  12.10

נותן ה זה, ישפה בחוז נותן השירותיםמעסיק בניגוד להצהרות -שעילתה ביחסי עובד

אשונית על כך, בשל מיד עם קבלת דרישה רהאשכול או רשויות האשכול  את    השירותים

האשכול או רשויות האשכול ו/או חויבו לשלם ו/או כל סכום שהם  כל סכום ששילמו

בגין הטיפול בדרישה ו/או   םבו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לה  עשויים להיות מחויבים

מעסיק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט ממשיות, והכל -עובד בתביעה שעילה יחסי

הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כאמור   ן השירותיםנותבתנאי שניתנה ל

 והתאפשר לספק להתגונן מפניה.

 להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה. האשכול מתחייב 12.11

  

 זכויות קניין וקניין רוחני .13

מושא המכרז משום הפרה ו/או הפגיעה של זכויות  מתן השירותיםה באין ולא יהי 13.1

ת אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי ליצור הקניין, לרבו

 על הרשות המקומית כל מגבלה. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לשפות את האשכול או רשויות  13.2

ם קבלת דרישה על כך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד האשכול, מייד ע

ות האשכול בקשר עם הפרה נטענת כאמור, ובכלל זה לשפות את האשכול או רשוי

האשכול או רשויות האשכול בגין כל הוצאה שידרשו להוציא, על פי שיקול דעתם 

יבים להודיע הבלעדי, להתמודד עם טענה מעין זו. האשכול או רשויות האשכול מתחי

כי לא יתפשר לספק על כל מקרה בו נתבעו על פי סעיף זה. האשכול מסכים בזאת, 

זה ללא הסכמת נותן  13.2בתביעות אשר בהן חב נותן השירותים כאמור בסעיף 

 .השירותים

אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו/או בתוכניות   נותן השירותיםכי ל  ,מוסכם על הצדדים 13.3

, שירותיםאשר הוכנו בכל הנוגע ל ,על כל סוגיהם ,ו במסמכיםו/או במפרטים ו/א

, וזאת לצורך זה מתן השירותים, ת ו/או תוקנה למזמין בלבדיוהבעלות בהם מוקנ

 .למעט סודות מסחריים ו/או שיטות עבודה השייכים לנותן השירותים

לכל כבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס ימוותר בזאת על זכות הע נותן השירותים 13.4

ו/או כל חלק מהם וביחס לכל התוכניות, המפרטים, המסמכים האחרים   ייעוץהתוצרי  

 כפועל יוצא מביצוע השירותים. נותן השירותיםאשר נמסרו ל

 נותן השירותים אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו.כאמור לעיל, של  יתורוהו 13.5
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  שמירת דינים .14

ובכלל  ,ציות לכל דיןתוך  או השירותיםהעבודות ו/לבצע את  מתחייב נותן השירותים 14.1

זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות 

מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע 

ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות,  הן,וכל הכרוך ב עבודות ו/או השירותים,ל

עבודות ו/או ם מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין השיונות ותשלוית רקבל

 .השירותים

להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה  מתחייב נותן השירותים 14.2

. עבודות ו/או השירותיםו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע ה ועל שלומם של עובדי

, את ו, על חשבונוו/או לכל הפועלים מטעמ  ויו/או לשולחו  ספק לעובדיי  נותן השירותים

ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש 

 .עבודותבו לשם ביצוע ה

-תשי"גה ,קוח של העבודהיאת חוק ארגון הפ א מכירובזה שה מצהיר נותן השירותים 14.3

על  א מקבלווכי ה ,פיהם על, פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות צווים שפורסמו 1954

את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדה או נגד  ולנהוג על פיהם ולוקח על עצמ ועצמ

 עקב הפרתם. הרשות המקומיתאו נגד   הרשות המקומית

שיון אשר יינתן ילשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או ר מתחייב נותן השירותים 14.4

 א.הובקשר לפרסום ולא לחרוג מהם בכל אופן ש

 

 היתרים, רישיונות ואישורים .15

זיקים בכל , מחמצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו נותן השירותים 15.1

ת הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ו/או השירותים, כאמור האישורים ו/או הרישיונו

בזאת להציג בפני  ו, ובהתאם לכל דין. נותן השירותים מתחייבבחוזה זה, על נספחי

 ות, כאמור לעיל, לפי דרישתה.ית את האישורים ו/או הרישיונומהרשות המק

כי החזקת אישורים ו/או רישיונות ו/או  ובזאת, כי ידוע למצהיר  נותן השירותים 15.2

לעיל, הינה תנאי יסודי של חוזה זה. אי נכונות  14.1יף היתרים תקפים, כאמור בסע

חלקן, תיחשב הפרה יסודית כאמור לעניין סעיף זה, כולן או  נותן השירותיםהצהרות 

 של החוזה.

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף  האשכולבזאת ליידע את  מתחייב נותן השירותים 15.3

האוסר ו/או המגביל, את , ו, בהתאם לסעיף זה, לרבות מתן צו שניתן כנגדוהצהרותי

 לבצע את העבודות ו/או השירותים. נותן השירותיםשל  ויכולת
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 קיןיאחריות בנז .16

ירותים יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, נותן הש 16.1

ו/או למשתמשים לאשכול או לרשויות האשכול גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו  בין נזקי

לכל צד שלישי כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של נותן  י חוזה זה ו/אובשירותים לפ

ו/או בביצוע  ביצעו העבודותל בשמו בפועו השירותים ושל כל המועסק על ידו ו/א

ונותן השירותים ינקוט בכל הצעדים  התחייבויותיו של נותן השירותים שבחוזה זה,

, למעט אם והוצאה כאמור אבדןוהאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, 

 .הנזק נגרם בזדון

ורשויות לאשכול משחרר לחלוטין ומראש את  נותן השירותיםבחתימתו על חוזה זה  16.2

מכל אחריות  םומטעמ םוכל הפועל בשמ ם, שלוחיהםעובדיה, םנבחריה, האשכול

 נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה,

מעבר  נותן השירותיםיחול, עת יוכיח  מאחריות לא לעיל. מובהר שהאמור בדבר פטור

 ביצע היזק בזדון. םבשליחות או ות האשכולהאשכול או רשוימטעם לכל ספק, שמי 

כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו והבלעדית יישא באחריות המלאה  נותן השירותים 16.3

 נותן השירותים יצוע התחייבויותיו של שירותי השירות ו/או בב ו/או מטעמו במתן

קי גוף חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נז שבחוזה זה, בגין כל תאונה ו/או

במהלך ו/או כתוצאה ממתן שירותי השירות לפי  ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם

 חוזה זה.

ו/או את הניזוק/ים,  לאשכול או לרשויות האשכולמתחייב לפצות את  נותן השירותים 16.4

נותן עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה ש לפי הענין, ו/או לשפותם, מיד

שהאשכול לעיל, ובכל מקרה  15.2ו/או  15.1 ם, כאמור בסעיפיםאחראי לה השירותים

כלשהו בקשר לנזק, אבדן   לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר  צואלי  או שרשויות האשכול

לשלם כל  – נותן השירותיםאחראי להם כאמור מתחייב  השירותים נותןאו הוצאה ש

וריבית  י הצמדה, וכל זאת בתוספת הפרשהםיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיפ

 בהן בקשר לכך. ווהוצאות שעמד

באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו  וישאילא  לאשכול או לרשויות האשכול 16.5

ו/או של עובדיו במהלך ביצוע השירותים ו/או  שירותיםנותן ה לרכוש ו/או לציוד של

יתור מלא, מוותר בזה בוו נותן השירותיםזה  חוזה כתוצאה מביצועם, ובחתימתו על

בגין ו/או בקשר ו/או   האשכול ורשויות האשכול  סופי ומוחלט על כל תביעה וטענה כלפי

 כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק כאמור.

לכל קלקול, נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של   נותן השירותים יהיה אחראי 16.6

 ם ידים קשורים בהו/או תאגלאשכול או לרשויות האשכול  כל אדם ו/או תאגיד, לרבות  

ו/או מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם, כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו 

ם מטעמו ו/או עבורו ו/או מחדליהם ו/או מעשיהם של עובדיו ו/או ספקיו ו/או הפועלי

 וינקוט בכל האמצעים למניעתם. 
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ין נזק לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בג האשכול או רשויות האשכולנדרשו  16.7

שנגרם, לרבות כאמור לעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים שנותן השירותים 

כול או האשפי חוזה זה, ישפה נותן השירותים את -פי דין ו/או על-אחראי להם על

האשכול מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך, בשל כל סכום ששילמו    רשויות האשכול

ו/או כל סכום שהם עשויים להיות מחויבים בו,  ו/או חויבו לשלם או רשויות האשכול

וכן בגין כל הוצאה שנגרמה להם בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק, לרבות אך לא רק, 

הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי שנתנו לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה 

 ו/או דרישה כאמור ואפשרו לספק להתגונן מפניה. 

ל מתחייבים להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעו על פי או רשויות האשכו האשכול 16.8

סעיף זה. האשכול מסכים בזאת, כי לא יתפשר בתביעות אשר בהן חב נותן השירותים 

  זה ללא הסכמת נותן השירותים. 16כאמור בסעיף 

 

 ביטוח .17

כם זה, על פי כל דין ועל פי הס נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות  17.1

לבצע ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט  תן השירותיםנומתחייב 

ותקופת האחריות, ביטוחים כדלקמן, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן 

למסמכי ההזמנה להציע   3-ב  נספחכהמצורף  ,  נותן השירותיםובאישור על קיום ביטוחי  

יום   –זאת לפי המוקדם מבין  ( ו"האישור"הלן:  הצעות ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )ל

, או יום התחלת נותן השירותיםהעמדת אתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של 

"ביטוחי )להלן:  על פי הקבוע בהסכםאו יום הגעת ציוד או חומרים לאתר, , העבודה

 (:"נותן השירותים

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;  -פרק ב'  17.1.1

 ביטוח חבות מעבידים; -ג'  פרק 17.1.2

נותן השירותים יבצע את ביטוחי נותן השירותים בחברת ביטוח מורשית בישראל  17.2

ובעלת מוניטין, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן וישלם את פרמיות 

 הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.

 .נזק של במקרה עצמיות השתתפויות לתשלום אחראי לבדו תיםנותן השירו 17.3

 האשכוליכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של  שירותיםנותן הביטוחי  17.4

רשויות ו/או האשכול וכי המבטח מוותר על זכות שיתוף ביטוחי  רשויות האשכולו/או 

 .נותן השירותיםבגין נזק המכוסה בביטוחי  האשכול

ביטוחי נותן השירותים ייכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או  17.5

הודעה  אשכולמצם את היקפם במהלך תקופת הביטוח אלא אם כן מסר המבטח ללצ

( יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או הצמצום שלושים) 30על כך בדואר רשום 

 , בכתב ומראש, לכך.ואישור ןנת אשכולור והכאמ

נותן השירותים מתחייב להמציא למזמין "אישור על קיום ביטוחי נותן השירותים"  17.6

ע"י המבטח, במועד בחתימה על הסכם זה ולא יאוחר כדין ( כשהוא חתום 3-מך ב)מס
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)שבעה( ימים לפני מועד תחילת ביצוע העבודות. בכל מקרה של אי התאמה בין  7-מ

ולדרישת האשכול,  האמור באישור שיוצא על ידי נותן השירותים לאמור בהסכם זה

 די להתאימם להוראות הסכם זה.מתחייב נותן השירותים לגרום לשינוי ביטוחיו בכ

. על פי דרישת אשכולהמצאת האישור הינה תנאי לקבלת העבודות או חלקן על ידי ה 17.7

ור מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד יחזור נותן השירותים וימציא את האיש אשכולה

חודשים לאחר   36הסכם זה בתוקף ולעניין ביטוח אחריות מקצועית לתקופה נוספת של  

 .ת על פי הסכם זהתום העבודו

ו/או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם  נותן השירותיםמוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי  17.8

ו/או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת 

בכדי להוות צמצום לאחריותו של  רשויות האשכולו/או  האשכולאחריות כלשהי על 

 זה או כל דין., לפי הסכם נותן השירותים

וכל , ם, וכל הפועלים מטעמכולרשויות האשו האשכול ו/אפוטר את  נותן השירותים 17.9

הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם, מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד 

המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הסכם זה 

וי בגינו, אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי )או שהיה זכאי לקבל שיפ

 ביטוח חסר(. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. הפוליסה או

נותן השירותים יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף  17.10

 ובתנאי שכל ביטוח נוסף שיערוך נותן השירותים לרכוש ו/אועבדות בקשר עם ה

ריות מקצועית, הקשור לעבודות ע"פ הסכם זה, לרבות במפורש ביטוח אח לאחריותו

למעשיו ומחדליו בכפוף  רשויות האשכולו/או האשכול יורחב לכסות את אחריות 

לסעיף אחריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף לרכוש כלשהוא שיערוך נותן השירותים בקשר 

ו/או האשכול על זכותו לשיבוב כלפי  לעבודות על פי הסכם זה, ייכלל ויתור המבטח

הקשורים לביצוע וכל  םו/או במקומ םבאים מטעמוכלפי כל ה רשויות האשכול

העבודות וכל הבאים מכוחם, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ש לשם שמירה ככל שיידר רשות המקומיתהמתחייב לשתף פעולה עם  נותן השירותים 17.11

לרבות הביטוח  תן השירותיםנועל פי ביטוחי  רשות המקומיתהומימוש של זכויות 

 הנוסף.

מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל   נותן השירותים 17.12

, באשר לתוכן ו/או היקף מקומיתרשות ההו/או  האשכולמין וסוג שהוא כלפי 

לעורכם ו/או ערך על פי שיקול דעתו כמפורט לעיל והכיסוי הביטוחים, אשר הוא נדרש 

 נותן השירותיםשיינתן על ידם והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל.  

מאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר ספק, מוסכם 

בבחינת דרישה  ת האחריות בביטוחים השונים, כמפורט באישור, הינםכי גבולו

ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את  נותן השירותיםמינימאלית המוטלת על 

 גבולות האחריות בהתאם.
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רשות ההא תאת הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה,  נותן השירותיםאם לא יבצע  17.13

לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין,  ,ת, אך במפורש לא חייבתרשאי המקומית

לנכות   תה רשאייהת  הרשות המקומיתדמי הביטוח ככל שמתחייב מהעניין.  ולשלם את  

כל סכום ששולם בגין הביטוחים כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכן הפרשי הצמדה וריבית, 

 מצא תבכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת ש מנהמ ספקמכל סכום אשר יגיע ל

 לנכון.

מיד עם דרישתם  מקומיתרשות ההאו /ו האשכולמתחייב לשפות את  נותן השירותים 17.14

נותן עקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי  םבגין כל סכום שיושת עליההראשונה 

 ו/או הפועלים מטעמו. השירותים

מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על ידו  נותן השירותים 17.15

ת כל הביטוחים ודות או בקשר עמן, יבצעו, יערכו ויקיימו אף הם אבביצוע העב

הנדרשים לעיל, לרכושם ולאחריותם, כמפורט באישורים וכי ביטוחים אלו יכללו את 

, נותן השירותיםכל התנאים, ההרחבות והוויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי 

 כמפורט לעיל. 

על כך בכתב למבטח,  נותן השירותיםבקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע  17.16

מתחייב לנהל כל משא ומתן עם המבטח  נותן השירותים. מקומיתהרשות , לאשכולל

בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי  מקומיתהרשות הו/או  האשכולבשיתוף פעולה עם 

לנהל המשא ומתן  מקומיתהרשות הו/או  האשכולהפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות 

 בעצמם.

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות 17.17

 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן: 16 ףבכפוף לאמור בסעי

 ית: טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמ 17.17.1

כל דרישה מצד מתלונן  האשכולרשות האשכול או נותן השירותים יידע את  17.17.2

כלשהו, בגין כל אירוע באתר או סמוך לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה 

צמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב הנמוכה מגובה ההשתתפות הע

 ויתור.

בכתב את נותן השירותים בדבר כל דרישה  וידעי האשכולרשות האשכול או  17.17.3

, בגין נזקים שאירעו, על פי טענת המתלונן, בעת פעילותו םכספית שתוגש לה

 של נותן השירותים באתר העבודה.

ד( יום ממועד ואח-)עשרים 21נותן השירותים מתחייב, בתוך תקופה של  17.17.4

סילוק   כתב ויתור או  האשכולרשות  לאשכול או לשיגור המכתב אליו, למסור  

הודעה בדבר  האשכולרשות האשכול או מצד המתלונן, או להעביר אל 

 הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדם.

לסלק כל תביעה   האשכולרשות  האשכול או  נותן השירותים מסמיך בזאת את   17.17.5

לסך בו תעמוד ההשתתפות העצמית כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על  עד

, האשכולרשות האשכול או של  הן השירותים, ועל פי שיקוליחשבונו של נות
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 16.19.4ובלבד ששוגרה אליו הודעה כאמור, והוא לא פעל כמפורט בסעיף קטן  

 לעיל.

בכל   ותיםנותן השירלחייב את חשבון    םרשאי  והיי  האשכולרשות  האשכול או   17.17.6

)שבעה( ימים ממועד קבלת  7עת, אשר יהא חייב לפרוע את הסכום, תוך 

 דרישה.ה

 טיפול בתביעות קטנות  17.18

נותן השירותים מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת  17.18.1

כתביעה הנופלת לסמכותו של בימ"ש לתביעות קטנות, ולגרום לחיובו, בכל 

 מקרה, בגובה ההשתתפות העצמית.

ידי -או עלהאשכול ן ביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבו 17.18.2

רשות , לפי שיקול דעת הזה 17סעיף האמור בחיובו של נותן השירותים על פי 

 .המקומית

, םכל תביעה המוגשת נגד  נותן השירותיםל  ועבירי  האשכולרשות  האשכול או   17.18.3

ן אם הוגשה נגדם ביחד כתביעה קטנה, בין אם הוגשה נגדם באופן בלעדי, ובי

תוטל החובה לטפל בתובענה זו,  עם נותן השירותים, ועל נותן השירותים

 לרבות ע"י שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות קטנות.

בבית  םלייצג עצמ האשכולרשות האשכול או אין באמור כדי לגרוע מזכות  17.18.4

 בכך. צוחפימשפט, באם 

נותן השירותים בכל סכום לחייב את  יםזכא יהיו האשכולרשות האשכול או  17.18.5

בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו של בביהמ"ש לתביעות קטנות,    וחויביבו  

נותן השירותים )ואף אם הוגשה במועד מאוחר ממועד סיום עבודתו(, ולתחום 

כמפורט  ועבודתו, לרבות בהליך בו נמנע הוא מלייצג עצמו, ובלבד שפעל

 לעיל. 16.20.3בסעיף קטן 

 זה תחול  16.20פק נותן השירותים, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף  למען הסר ס 17.18.6

 בכל עת שהיא, לרבות לאחר סיום העבודות ועריכת חשבון סופי.

רשאי לקזז כספים   האשכוללמען הסר ספק נותן השירותים, מוצהר בזאת כי   17.18.7

, מכל מקור שהוא, נותן השירותחיםל מנוהמגיעים, או אשר עשויים להגיע מ

לו יהא  כל הסכם אחר שנחתם עמו או שיחתם עמו, מכל סכוםלרבות על פי 

 .וזכאי כלפי

 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים .18

הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן למזמין עם חתימת החוזה ל 18.1

של סכום בשיעור  למסמכי המכרז ב 2-"ערבות ביצוע" ערבות בנקאית בנוסח מסמך ב

לחישוב  הערבות תהיה צמודה למדד כשהחודש הקובע אה אלף(₪ )מ 100,000
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עד חצי שנה . הערבות תהיה בתוקף 1בסעיף  ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור

 .מתום תקופת החוזה

כה תקופת החוזה יאריך הקבלן את תקופת הערבות עד חצי שנה מתום התקופה הואר 18.2

ר, כי הערבות מבטיחה גם . מובהתחילת התקופה המאורכתימים לפני  60 המאורכת

 הקבלן לחדשה כאמור.את התחייבות 

 לא יחדש ערבות כאמור לעיל, הערבות תחולט לטובת המזמין. נותן השירותים אם 18.3

 

 סיום החוזה .19

יה במכרז ובכפוף ישבועיים ממועד הודעת הזכ חודשים 12חוזה זה הינו לתקופה של  19.1

לסיים את ההתקשרות לאחר   . לפיכך, רשאי האשכוללעיל בהסכם זה  7לאמור בסעיף  

החודשים,   12אם טרם חלפו    לשוויון חברתי גםמשרד  השיסתיים התקציב שיתקבל מ

 לשוויון חברתימשרד האו להאריך את תקופת ההתקשרות אם התקציב שיתקבל מ

 יאפשר זאת.ו/או משרד הפנים 

 ,קןביחס לכל הרשויות או חל הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד שהואלמזמין  19.2

, וזאת גם במקרה בו לא הייתה הפרה יום 30לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 של חוזה זה.

עד שישה חודשים מיום לעיל  19.2ק ככל ויבוטל הסכם זה בנסיבות המפורטות בס" 19.3

בשווי חודש התקשרות לכל רשות יהיה זכאי נותן השירותים לפיצוי  חתימת חוזה זה,  

(. הצדדים "הפיצוי המוסכם"מתן השירותים )להלן:  נה יחליט המזמין על סיוםבגי

והוא כולל כל מסכימים כי הפיצוי המוסכם מהווה פיצוי סביר בנסיבות חוזה זה, 

עלות שנשא בא נותן השירות לצורך מתן השירותים. לאחר שישה חודשים לא יהיה 

בהן שכיסה את העלויות שנשא  זכאי נותן השירותים לפיצוי המוסכם, וזאת מכיוון

 לצורך מתן השירותים.

כפי שיידרש ע"י  ייעוץ יספק בתקופת ההודעה המוקדמת, שירותי נותן השירותים 19.4

 .המזמין ויקבל עליהם תמורה

לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה את  19.2סעיף סיום וביטול החוזה כאמור ב 19.5

לום כלשהו בפיצוי כלשהו ו/או בתשו/או את המזמין בהתאם למקרה    נותן השירותים

 להלן. 19.3סעיף למעט התשלום כאמור ב

במקרה בו לא   לעיל  19.2סיים וביטל המזמין חוזה זה בהתאם לזכותו כאמור בפסקה   19.6

 השירותיםעבור  נותן השירותיםיהיה עליו לשלם לחוזה זה,  נותן השירותיםהפר 

 .תו מועדבוצעו בפועל עד לאוש

חודשים, מכל סיבה  6עולה על לתקופה ה השירותים אספקת הופסקה בו במקרה 19.7

ו/או מי מטעמו, יהא  נותן השירותיםשהיא, אשר אינה עקב מעשה ו/או מחדל של 

 אספקת את לחדש שלא, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול"פ ע, נותן השירותיםזכאי 

 .זמיןולבטל חוזה זה בהודעה בכתב למ םרותיישה
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 .מהצדדים מי"י ע זה חוזה של הפרה יהווה לא לעיל כאמור במקרה זה חוזה ביטול 19.8

לערוך חפיפה  מנהלבמקרה של סיום ו/או ביטול חוזה זה, כאמור לעיל, יהא על ה 19.9

מסודרת עם הגורם החלופי שימונה ע"י המזמין ויעביר אליו את כל התיקים 

. למעט מסמכים ו/או כל מידע השירותיםושים לו לצורך המשך מתן והמסמכים הדר

 . נותן השירותיםם אשר הזכויות בו שייכות לשהינו סוד מסחרי ו/או מרש

 ת מרשויות המזמין מכל סיבה שהיאלגבי רשו השירותיםעיכוב או הפסקה בביצוע  19.10

של הפרויקט, אצל יתר רשויות המזמין ו/או את הביצוע    השירותיםלא יעכב את ביצוע  

ם לגבי יתר רשויות המזמין בהתא  השירותיםלהמשיך ולספק את    נותן השירותיםועל  

לכל הוראות חוזה זה. ככל הניתן, ובלבד שההפסקה בעבודה של אותה רשות לא 

על ההפסקה בביצוע שירותי  נותן השירותיםהייתה בלתי צפויה, יודיע המזמין ל

 יום מראש. 30-כ ר האשכול"מנמ

המזמין, לא  בכל מקרה בו, עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת 19.11

עד למועד בו ניתן לחדש את ביצוע  השירותיםודות, יעוכב ביצוע ניתן לבצע את העב

 העבודות.

יחולו גם במקרה והעבודות המפורטות בתכנית  7.8למען הסר ספק, הוראות סעיף  19.12

 המאושרת לא בוצעו עקב מעשה או מחדל של מי מהרשויות המקומיות.

, וההפרה לא נותן השירותיםרת חוזה זה ע"י למרות כל האמור לעיל, במקרה של הפ 19.13

, תעמוד למזמין הזכות לבטל נותן השירותיםיום ממועד מתן הודעה ל 15תוקנה תוך 

. האמור לעיל יחול גם במקרה בו הוגשה נותן השירותיםחוזה לאלתר בהודעה בכתב ל

 ותיםנותן השירו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ל  נותן השירותיםבקשה לפירוק  

, ובקשות כאמור ו/או עיקולים נותן השירותיםכסי וזכויות ו/או הוטלו עיקולים על נ

 ידי המזמין.-, עלנותן השירותיםיום ממתן ההודעה ל 15כאמור לא בוטלו תוך 

בסוף כל שנת התקשרות ביחס לכל הזכות לסיים ולבטל חוזה זה לנותן השירותם  19.14

ות , אשר בה יפורטו הסיביום 90ל לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב ש הרשויות,

לסיום וביטול ההסכם. זכותו של נותן השירותים לסיים ולבטל הסכם זה לא תהיה 

 מסיבות של העדר כדאיות העסקה.
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 .1970-על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 20.1

פים לחוזה, הינם סעי 18-ו 17, 15, 14, 11, 10, 6, 5, 4, 3, 2מוסכם בזאת כי סעיפים  20.2

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  נותן השירותיםיסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי  

, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או על פי היה רשאייהאשכול  20.3

קרים יום מראש, במ (7שבעה ) לספקביטול חוזה זה, על ידי מתן הודעה  הדין, לרבות

 המפורטים להלן:
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ימים   5א תוקנה בתוך  , וההפרה להפר תנאי יסודי של חוזה זה  יםנותן השירות 20.3.1

 .האשכול לנתון השירותיםעל כך  מיום שהודיע

הפר חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית,  נותן השירותים 20.3.2

ה ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפר 14את ההפרה תוך  ןולא תיק

 . אשכולהמ

צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או  נותן השירותיםגד ניתן לבקשת צד ג', נ 20.3.3

צו הקפאת הליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה 

, באופן שיש בו כדי נותן השירותיםכונס נכסים ו/או הוטל עיקול על נכסי  ול

על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו  ולעמוד בהתחייבויותי ולפגוע באפשרות

ימים ממועד הינתנם אם  7יום ממועד הינתנם, או תוך  45טלו תוך לא בו

 .ועצמ נותן השירותיםהוגשה בקשה למתן אילו מהצווים הנ"ל ע"י 

המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא   נותן השירותים 20.3.4

 כמפורט בחוזה זה., האשכולאישור 

ר חובות כללי מפאת אי יכולת לשם הסד  ובא בדברים עם נושי  נותן השירותים 20.3.5

 פירעון.

נשוא חוזה  העבודותאו מלבצע את  וחדל בפועל מלנהל עסקי נותן השירותים 20.3.6

 זה.

הורשעו בעבירה שיש  וו/או מי מנושאי המשרה שב נותן השירותיםמנהל/י  20.3.7

, עשוי לפגוע אשכולהלשהו אשר, לדעת קלון או עשו מעשה או מחדל כ עמה

 .האשכולו באינטרסים של ו/א האשכולהטוב של  ובשמ

 האשכולכאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי הודעה על ביטול הסכם זה  20.4

על פי החוזה, פרט להתחייבויות   והיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיי  ונותן השירותים

 לקיימן. ומנע ממני שהאשכול
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כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג  מצהיר ומתחייב בזה, כי לעניין השירותים נותן 21.1

שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר 

וזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, להבאתו לידי סיום, על פי הוראות ח

שה, צו לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו ע

אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה 

ת העבודות רשאי למנוע מסיר  נותן השירותיםשל הבאת חוזה זה לידי סיום, לא יהיה  

 לאחר.

 או שינוי ויתור 21.2

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  21.2.1

למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות  ילמדו ממנה גזירה שווה
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שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות 

ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו 

 חוזה זה.

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו  21.2.2

ל צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן ויתור שוכ

 עת שימצא לנכון. או מקצן בכל

ההתקשרות יהיה רשום כעוסק מורשה נותן השירותים מתחייב, כי במשך כל תקופת   21.3

 לעניין חוק מס ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין.

על ידי שני הצדדים, שאם לא  או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו כל תיקון 21.4

 כן, לא יהיה להם כל תוקף.

 קיזוז 21.5

השירותים מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין נותן  21.5.1

 .הרשות המקומיתכנגד 

ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס  ולקזז ו/או לעכב תחת יד היה זכאיי אשכולה 21.5.2

, מכל מין וסוג נותן השירותים מן וכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לו/או ז

ישא בו, בגין מעשי ו/או יבו ו/או לשאת  א עלולוכל סכום שה שהם, לרבות

שרות נשוא ובלבד הסכומים קצובים ועילתם ההתק, נותן השירותיםמחדלי 

לבצע את הקיזוז  נותן השירותים בכתב על כוונתול חוזה זה, ולאחר שהודיע

 .( ימים לפני ביצועו7שבעה )

 במקום הצד האחראו ביצוע עבודה  םתשלו 21.6

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על  21.6.1

הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן.)שבעה(  7האחר לא שילמו, תוך 

חר, יהיה הצד המשלם שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד הא 21.6.2

השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו   רשאי לדרוש את

צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם 

דרישתו הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום 

בנק הפועלים השבתו בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד ב

 בע"מ.

שירותים עבודה שהוא חייב לעשותה בהתאם להראות חוזה לא ביצע נותן ה 21.6.3

זה, רשאים האשכול או רשויות האשכול לבצעה במקום נותן השירותים, 

ובלבד שהודיעו לנותן השירותים על כך שבעה ימים מראש. ביצעו האשכול או 

זכאים לגבות את  רשויות האשכול את העבודה במקום נותן השירותים, הם

 תקורה מכל סכום, לרבות מהערבות. 15%ות בתוספת עלות ביצוע העבוד
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 שיפוט והדין החל סמכות 21.7

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין  21.7.1

 שלו. 

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית  21.7.2

ומקומית לתחום השיפוט של בית  מך מבחינה ענייניתהמשפט, המוס לבית

 , ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.המשפט במחוז חיפה

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל  21.8

חוזה הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא  

נו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי זה שנית

מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים 

הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה 

 זה.

 

 הודעות .22

תחשב כמתקבלת  –לנמען המצוין להלן  –למשנהו  יד על ידי צדכל הודעה שנמסרה ב 22.1

 בעת מסירתה.

כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין  22.2

כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום  תחשב – להלן

קים בלת ביום העסתיחשב כמתק –עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח 

 ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצויינת להלן  22.3

 48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  –ותוך ציון הנמען המצויין להלן 

 לחה.היש שעות ממועד

 

 

 כתובת הצדדים .23

 

  –  אשכולה

 ___________________________________________  המען:

 :__________________ 'טלפון:_____________________ פקס 

 

  – נותן השירותים

 __________________________________________ _המען: 

 _:__________________'טלפון:____________________ פקס
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 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 

 __________________ __________________ 

 נותן השירותים הרשות המקומית 

 

 

 

 עורך דיןאישור חתימת 

 

כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, 

(, וכי חתימת ה"ה "נותן השירותים")להלן: ___________  ________, רשאים לחתום בשם

נותן , מחייבת את נותן השירותים_______ ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת 

כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי  נותן השירותיםלכל דבר ועניין, וכי התחייבויות  השירותים

 שהתקבלה כדין. םנותן השירותי, ובהתאם להחלטת דירקטוריון נותן השירותיםהיסוד של 

 

 

      חתימה:    ____________ תאריך:
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 1- בנספח 

 השירותים מפרט 

 

 

 :Xלשירות  מבנה עץ ארגוני נדרש .1

 

 
 

 

 כל רשות מרשויות האשכול רשאיות לבחור מתוך סל השירותים הבא: .2

מנהל מערכות מידע, מנהל רשתות, טכנאי מחשבים, מוקד תמיכה  –שירות מלא  .2.1

 .טכנית

 .ערכות מידע בלבדמנהל מ .2.2

 .שעות חודשיות(מספר ) על פי אחוזי משרה –רשתות  מנהל .2.3

 .שעות חודשיות(מספר ) על פי אחוזי משרה – למוסדות החינוך רשתות מנהל .2.4

 )מספר שעות חודשיות(.על פי אחוזי משרה –מחשבים  כנאיט .2.5

 )מספר שעות חודשיות(.על פי אחוזי משרה –למוסדות חינוך  טכנאי .2.6

 

 פרויקטים מיוחדים .3

 "פרויקטים מיוחדים"יצוע  רשאיות להתקשר עם נותן השירותים לברשויות האשכול   .3.1

נוספות מעבר לשעות הטכנאים עבודות להקמת מערכות חדשות הדורשות תשומות    –

מנהל מערכות  
מידע

מנהלי רשתות טכנאים

מוקד תמוכה 
טכנית
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עמדות משתמש לא יהיה עבודות עבור  "פרויקט מיוחד"מקרה . בכל זמנוכפי שהו

 .החדשות הקצה, סביבת משתמש הקצה, הנחייה ולימוד המשתמשים את המערכות

פרויקט מיוחד, יגדירו רשות האשכול ונותן במקרה ורשות אשכול תבקש לבצע  .3.2

השירותים את תכולת העבודה, ונותן השירותים יציע את היקף השעות הנדרש 

 לביצועה.

רשות האשכול תעביר לאשכול את הצעתו של נותן השירותים כאשר הוא חתום ע"י  .3.3

 מורשי החתימה הרלוונטיים הרשאים לאשר את ההוצאה הכספית ברשות המקומית.

השירותים יבצע את הפרויקט המיוחד רק לאחר שהאשכול, לפי שיקול דעתו נותן  .3.4

 עו.והבלעדי, יאשר בכתב את ביצ

 

 :"רהמנמשל  הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריותפירוט  .א

( רשויות מרשויות 6במקרה ונותן השירותים מספק שירותים לפי חוזה זה ללפחות שש ) .4

, מנהל מערכות מידע הינו שירות בלעדי 40,000ושביהן הינו לפחות האשכול אשר סך כל ת

שויות אחרות. מובהר בזאת, כי תפקידו של לאשכול ולרשויות האשכול, ולא יספק שירות לר

מנהל מערכות המידע הינו בבחינת "משרת אמון", וזאת בשים לב למידע אליו נחשף מנהל 

נו לספק את השירותים לאשכול ולרשויות מערכות המידע, האחריות והגמישות הנדרשת ממ

 האשכול.

מקרה לאורך התקופה. נותן השירותים אינו ראשי להחליף את מנהל מערכות המידע בשום  .5

יוצג לאשכול מחליף מוצע והאשכול תהיה הזכות המלאה לאשר או במקרה חריג במיוחד 

 לדחות את החילוף

 :תמדיניות בתחום מערכות מידע ברשוגיבוש והטמעה של  .6

ייזום, סיוע וייעוץ למנהלי הרשות המקומית בגיבוש אסטרטגיות מחשוב ומערכות  .6.1

 למדיניותה ובראייה כוללת של צורכי הרשות.מידע בהתאם 

ייעוץ לתהליכי קבלת החלטת אסטרטגיות ותפעוליות הנוגעות לניהול וניתוח הידע  .6.2

 המצטבר ברשות.

 בקרה על יישום המדיניות שגובשה. .6.3

ות בתחום מערכות מידע מבחינת מצב קיים, מצב נדרש ומציאת ניתוח צרכי הרש .6.4

 צרכים אלה.אמצעים ותהליכים מתאימים ליישום 

 עדכון והטמעת טכנולוגיות חדשות במערך מערכות המידע. .6.5

 

 תכנון תוכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע .7

קצר ולטווח תכנון תוכניות העבודה תקופתיות בתחום מערכות המידע לטווח ה .7.1

 הארוך ובקרה על יישומן.
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המידע )תקציב שוטף ותקציב תכנון, ביצוע ובקרה של התקציב בתחום מערכות  .7.2

 פיתוח(.

 

 הטכנאים ומנהלי הרשתותניהול  .8

למשרות הנוגעות לתחום מערכות  מערך משאבי אנוש ברשותסיוע בהגדרות תפקיד ל .8.1

 .המידע

 תכנון תוכנית ההדרכה לעובדים ויישומה. .8.2

יה, הכוונה והדרכה מקצועית של העובדים העוסקים במתן שירות בתחום הנחי .8.3

רשות המקומית, בהתאם למדיניות, לנהלים ולתוכניות העבודה של מערכות המידע ב

 הרשות.

 תיאום פרויקטים בין עובדי היחידה לבין לקוחותיהם ברשות המקומית. .8.4

בהתאם הלי רשתות( של נותן השירותים )מוקד תמיכה, טכנאים, מנעובדים ה ניהול .8.5

 לצורכי המערך.

 הערכת עובדים. .8.6

 נימי וחיצוני( במערך מערכות המידע.הערכת שביעות הרצון של לקוחות )פ .8.7

 

 

 ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע .9

 הובלת הליכי התקשרות של הרשות בתחום המחשוב ומערכות המידע. .9.1

 בחירה של ספקים ונותני שירות וניהול מו"מ עימם. .9.2

יקוח ובקרה על עבודתם של קבלני המשנה בנושאי חשוב, לרבות וידוא עמידת פ .9.3

(, בהתאם SLAהקבלנים בהתחייבויותיהם וכן ברמת ובתקני האיכות והשירות )

 ללו"ז ולתקציב שנקבע.

 

 ניהול מערך תשתיות המחשוב ברשות .10

 כבילה, מתגים –תשתית הרשת בדיקת תקינות  .10.1

 ך הגיבויים באופן תקין ורציףאחריות לתפעול מערך השרתים ומער .10.2

 חריות להסדרת התקלות ניהול מעקב ובקרת תקלות ושגיאות מערכת וא .10.3

 ( לתשתית המחשוב DRהפעלת מערך שרידות ) גיבוש ארכיטקטורה  ו .10.4

ניהול ובקרת מערך אבטחת המידע ברשות , קביעת מדיניות, הפעלה, מעקב ובקרה,  .10.5

 והדרכת עובדי הרשות 

 מערך הטלפוניה הקווית ברשותנה של עבודה תקי עלאחריות  .10.6
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יוע ליועץ בכתיבת מפרטי המכרז בהתאם ליווי צמוד של יועצי מערכות ליבה, ס .10.7

 לצרכי הרשות, סיוע בבחירת הספק המתאים וסיוע בהטמעת המערכות ברשויות.

לטיפול בתקלות והסדרת המצב  מאגרי המידע ברשות מנהלעבודה בכפוף להוראות  .10.8

  רישות החוקהקיים כך שיעמדו בד

 פרויקטים לשדרוג והחלפת מערכות מחשוב ברשות , פיקוח ובקרה שלתכנון .10.9

ניהול ואחריות למערך רישוי התוכנה ברשות, התאמת הרישוי, תקציב, מעקב,  .10.10

 מניעת התקנות לא חוקיות 

מיצוי הכנסות מקולות קוראים ותקציבי מדינה המוקצים לרשות המקומית  .10.11

 .מנמ"רהנוגעים לתחום אחריותו של ה

 

 :מ"רלמנ זמנים לוחותו אבני דרך .11

 מקסימלי ז"לו אבן דרך

ימים מרגע ההודעה על  10עד  חתימת חוזה התקשרות

 הזכייה במכרז

 

והגשתו  עריכת מיפוי מצב קיים -  מיפוי מצב קייםרשות שאין בידיה 

 2021-2020 יםלאחר אישורו תגובש ותאושר תכנית עבודה לשנ .לאשכול

והגשתו   2020-21תכנית עבודה לשנת   –מיפוי מצב קיים    רשות שיש בידה

 לאשכול

עד חודשיים מרגע החתימה על 

 החוזה 

רשויות האשכול, מ לתוכנית בכל אחת רבעון ראשוןביצוע תכנון מול הצגת 

 ורשויות האשכול כפי שאושרה על ידי המזמין

מאנשי הקשר  אחת לרבעון תערך פגישת עבודה של המנמ"ר עם כל אחד

 ייערךח תכנון מול ביצוע, יימסר דו"רשויות המקבלות שירות. בפגישה ב

 .פרוטוקול שישלח לאשכול ויאושר על ידי הרשות המקומית

עד שלושה חודשים מרגע אישור 

 תכונית העבודה.

לתוכנית בכל אחת מרשויות האשכול,  שניהצגת תכנון מול ביצוע רבעון 

 כולכפי שאושרה על ידי המזמין ורשויות האש

הצגת עד שלושה חודשים מרגע 

 .תכנון מול ביצוע רבעון ראשון

לתוכנית בכל אחת מרשויות האשכול,   שלישיהצגת תכנון מול ביצוע רבעון  

 כפי שאושרה על ידי המזמין ורשויות האשכול

עד שלושה חודשים מרגע הצגת 

 שניתכנון מול ביצוע רבעון 

 שנהכ :סך הכל

 

 :ומנהלי הרשתות יםטכנאהשל  העיקריות פירוט הביצועים והמשימות .ב

 האשכול.שירותי טכנאות מחשבים לכל מחשבי האשכול ורשויות  .1

רשתות התקשורת בבעלות הרשויות המקומיות והאשכול לרבות,   ותחזוקה של  ניהולהתקנה,   .2

, תשתיות תקשורת והגדרתם במערכות מערכות גיבוישרתים מקומיים, שרתים בענן, 

 , טלפוניה, מרכזיות ועוד.Active Directoryהמחשוב, 
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 התחלת טיפול בתקלהשעות מרגע הקריאה ועד  24עד  –זמינות הטכנאי  .3

 :ת תקשורת מקומיתניהול ותחזוקת מערכות המחשוב ורשתו .4

התקנה והתאמת סביבת העבודה למחשב. עמדות עבודה, התקנות, תחזוקה שוטפת  .4.1

 ומונעת, בדיקות וניטור שוטף לביצועים.

, המערכות מחשוב, שרתים, תשתיות וציוד תקשורתול ותחזוקה של ניההתקנה,  .4.2

 מערכות הפעלה. 

הגדרות נדרשות למערכת אבטחה, ניהול ציוד ותוכנות אבטחת מידע,   –טחת מידע  אב .4.3

התקנת תוכנות בהתאם ספאם, הגבלת גישה, -וירוס ואנטי-ניהול פתרונות אנטי

קת התאמות צרכי אבטחה מול , בדיvpnניהול ותחזוקה שוטפים, הגדרות לצורך, 

 ספקים שונים: מצלמות, תוכנה ועוד. 

ובכלל זאת, היכולת לעבוד מרחוק, תפקודית של רשויות האשכול, ביסוס הרציפות ה .4.4

גישה לקבצים, למערכות הליבה, לדואר האלקטרוני, לטלפוניה ולכל רכיב אחר 

  שיאפשר רציפות תפקודית מלאה ממקום מרוחק.

יים השוטף של הלקוח, הגדרת תזמון גיבויים, מעקב שוטף, בדיקת ניהול מערך הגיבו .4.5

 ., ביצוע התקנות לפי הצורךביצוע שחזורים על פי הצורךתקינות, 

 , מתגי תקשורת. ,firewallאל פסק, מערכת  –הגדרות ותפעול התקנים שונים  .4.6

 חומרה, תוכנה, תקשורת. -טיפול שוטף בתקלות ואיתור תקלות  .4.7

 ים שונים לתחזוקה ורכש מערכות.קשר ותאום עם ספק .4.8

 הגדרת אפיונים וניתוח לרכישות השונות. .4.9

 סיוע בהכנת תוכנית מחשוב ללקוח. .4.10

 ניהול ספקים בתחום מערכות מידע .4.11

 ברשות מנהלניהול רכש ציוד מחשוב ותוכנות בשותפות עם הגורם ה .4.12

 

בעלות ניהול ותחזוקת רשתות התקשורת )מקומיות ומרוחקות( בשירותי  –מנהלי רשתות  .5

 הרשויות המקומיות והאשכול ותמיכה במשתמשי הרשת.

 מרכזיות:משימות 

 התקנה ושדרוג אפליקציות משותפות רשת: .5.1

 עדכוני אנטי וירוס. .5.1.1

 התקנת תוכנות חדשות ברשת. .5.1.2

 סיוע לעובדי הרשות בשימוש בתוכנות חדשות .5.1.3

 ניהול מערך הגיבויים השוטף של הלקוח, הגדרת תזמון גיבויים, מעקב שוטף, .5.1.4

 ך.בדיקת תקינות, ביצוע שחזורים על פי הצור ,קרה על גיבוי קודמיםב

הגדרות נדרשות למערכת אבטחה, הגבלת גישה, ניהול ותחזוקה  – אבטחת מידע .5.2

פקים , בדיקת התאמות צרכי אבטחה מול סvpnהגדרות  התקנות לפי צורך,  שוטפים,  

 שונים: מצלמות, תוכנה ועוד.

 :בענן, תקשורת, מערכות הפעלה שרתיםים, ניהול ותחזוקה של המערכות, שרת .5.3
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 ניהול ותחזוקה של תשתיות התקשורת והגדרתם במערכות המחשוב. .5.4

 ותחזוקת שוטפת. הקמהמשתמשים, כולל ו הרשאותניהול  .5.5

 A.D (Active Directory) ,DC (Domain Controller)תפעול  .5.6

 ((STORAGEניהול ותחזוקה של מערכות אחסון  .5.7

 םוירטואלייניהול שרתים  .5.8

 DRניהול ותחזוקת פתרונות  .5.9

 

 יהול שרתי הדפסה:נ .5.10

 .הגדרת מדפסות למשתמש .5.10.1

 .שחרור וטיפול בהדפסות בעייתיות .5.10.2

 טיפול במערך אבטחת מידע ברשת הפנימית והחיצונית: .5.11

 .אנטי וירוס .5.11.1

5.11.2. Firewall . 

 סינון דואר אלקטרוני .5.11.3

 ניהול ותמיכה ביישומי דואר אלקטרוני: .5.12

 .הגדרות משתמשים .5.12.1

 .שירותי תמיכה .5.12.2

בהנחיית מנהל מערכות  ם נוספיםחזקה שוטפת של מחשבי ומשתמשיא .5.12.3

 מידע.

 סיוע בהכנת  מפרטים לצורך הצעות מחיר. .5.12.4

 .טיפול בתקלות כגון: מערכת הפעלה, חומרה, שרתים ותקשורת .5.13

 

 שירותי טכנאות מחשבים לכל מחשבי הרשויות והאשכול. – טכנאים .6

 ה של מערכות מחשוב.חדשים לפי נוהל ו/או העברביצוע התקנות למחשבים  .6.1

 .סיוע לעובדי הרשות בשימוש בתוכנות חדשות .6.2

 טיפול בתקלות מחשבים, מסכים. .6.3

 )לפי נוהל ביצוע(. תחזוקה מונעת לכלל מחשבי הארגון באופן שטף .6.4

 מדפסות: הגדרת מדפסות למשתמשים .6.5

 .סיוע במחלקות הארגון המפוזרים בעיר לפי דרישה. .6.6

 ר.ישן וכפוף להעברת אינוונטניוד ציוד  .6.7

ניוד ציוד ישן וכפוף להעברת אינוונטר, כאשר האחריות של נותן השירות הוא סיוע  .6.8

 .תלפן הטכני בלבד, וניוד הציוד באחריות הרשו

ותחזוקת מערכות המחשוב בבעלות הרשויות המקומיות  , התקנהשירותי ניהול .6.9

 והאשכול לרבות:

 התקנה והתאמת סביבת העבודה למחשב. .6.9.1
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אל פסק, מתגי תקשורת עמדות  –תקנים שונים הגדרות ותפעול ההתקנה,  .6.9.2

 עבודה, התקנות, תחזוקה שוטפת ומונעת, בדיקות וניטור שוטף לביצועים.

, ניהול OFFICE, WINDOWSביצוע תפעול והתקנות מערכות הפעלה  .6.9.3

 ותמיכה ביישומי דואר אלקטרוני.

 כולל דו"ח  -חומרה, תוכנה, תקשורת    -טיפול שוטף בתקלות ואיתור תקלות   .6.9.4

שעות מרגע פנייה למוקד הטלפוני ופתיחת קריאה  24עד  –ביצוע משימות 

 .לטכנאי

 ברשת/אינטרנט.ה של בעיות איטיות בדיקה וטיפול מעמיק במקר .6.9.5

 קשר ותאום עם ספקים שונים לתחזוקה ורכש מערכות. .6.9.6

 הגדרת צרכים וניתוח פעילויות. הגדרת אפיונים וניתוח לרכישות השונות. .6.9.7

 ת מחשוב ללקוח.סיוע בהכנת תוכני .6.9.8

העבודה כפי שאושרה על ידי הרשות  תוכניתביישום  האשכולי"ר למנמ סיוע .6.9.9

 .שהבתחום הרשת על פי דרי שוטפיםוהקמת פרויקטים 

 .ומרכזיותותחזוקה של תשתיות טלפוניה  ניהול .6.9.10

 ניהול שרתי הדפסה, כולל העברת המדפסות הקיימות לפעול מול השרת. .6.9.11

 

של הטכנאים ומנהלי  יצועים והמשימות העיקריותפירוט הבפרק ב' זה "האמור ב .7

 .נותן השירותיםמציוד קיים או חדש, גם אם ציוד זה לא נרכש  תקף לגבי ,ת"הרשתו

 

שעות מרגע הקריאה   24בתוך    זמינים לתיקון תקלות ומענה מיידימנהל הרשת והטכנאים יהיו   .8

 . Help Deskועד הטיפול בתקלה. הקריאות ינוהלו על ידי מוקד 

 

, בהתאם לצרכי הרשות המקומית או האשכוליגיע לרשות, טכנאי או מנהל הרשתות  .9

בכל אחת מרשויות האשכול. וטיפולים שוטפים  לבדיקה    ובמינימום הנדרש לפי רמת השירות,

 הבדיקה השוטפת זה תכלול

 טיפול בשרתים; .9.1

 ;פתרונות גיבוי .9.2

 טיפול שוטף בציוד אחר לפי הצורך; .9.3

 הדרכת עובדים; .9.4

 ת בעיות בין משרדי עובדי רשות האשכול.בקרה והצפ .9.5

 

שעות מרגע פתיחת הקריאה במוקד  24הטכנאים ומנהלי הרשתות יטפלו בתקלות תוך  .10

על הספק לטפל בתקלה בתוך שעתיים מרגע  –התמיכה הטכני. במקרה של תקלה משביתה 

 .פתיחת הקריאה במוקד
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יבות בעת ביקור של גורמי קיימת אפשרות לקבלת שירות של טכנאי רשתות להכנת חדר היש .11

מקרה זה תימסר דרישה למוקד התמיכה לתאום הטכנאי. התראה רגילה חוץ רמי דרג. ב

תינתן עד שלושה ימים לפני מועד הביקור, התראה דחופה )במקרה של ביקור פתע של: שר, 

חבר כנסת, מנכל משרד ממשלתי, יו"ר ארגון גדול במשק וכדומה( תענה בהקדם ותועבר לראש 

 .דר העדיפויות של נותן השירותס

 

 : elp DeskHשל שירותי  יצועים והמשימות העיקריותפירוט הב .ג

מוקד מאויש באנשי מקצוע המסוגלים לתת תמיכה מרחוק )בעזרת הדרכה טלפונית ותוכנת  .12

, וכן מוקד לזימון טכנאים השתלטות מרחוק על המחשב( לעובדי האשכול ורשויות האשכול

 .17:00-08:00בין השעות , ה-, אימים בשבוע שישהוקד להיות מאויש . על המומנהלי רשתות

 .14:00-08:00בימי שישי המוקד יאויש בין השעות 

 

 .17:00-08:00ומנהל רשתות בין השעות מאויש בטכנאי מחשבים  –מוקד תמיכה טכנית  .13

 

 מנמ"ר אשכולי, –מובהר בזאת, כי במקרה של תקלה דחופה, כלל בעלי התפקידים הנ"ל  .14

דקות מהמועד   30יתנו מענה מיידי, ולכל המאוחר בתוך    Help Deskטכנאים, מנהלי רשתות ו

בו התקבלה ההודעה על התקלה. לעניין סעיף זה "פנייה דחופה" הינה טיפול המחייב לדעת 

סעיף זה  –מאחר ואופי התקלה עלול גורם נזק לא סביר לרשות הרשות אינו סובל דיחוי 

 .Xות מסוג מתייחס לרק לגבי שיר

 

שירות התמיכה המרוחקת בקרב עובדי הרשויות המקומיות. יעד את ע יטמנותן השירותים י .15

. היעד ייבדק בניתוח דו"ח מהפניות יטופלו מרחוק  65%ביצוע לשירותים המרוחקים: לפחות  

 .2021פניות למוקד של רבעון א' לשנת 

 

 רצון גבוהה.שביעות הרצון של העובדים מהטיפול המרוחק תהיה שביעות  .16

 

 רכת לניהול פניות שתכלול את הרישום הבא:נותן השירותים יפעיל מע .17

 שם הרשות המקומית; .17.1

 שם הפונה; .17.2

 נושא הפנייה; .17.3

 תאריך פתיחה; .17.4

 הטכנאי המטפל; .17.5

 מקור הפנייה )טלפון, מייל, פורטל(; .17.6

 סטטוס טיפול; .17.7

 שעת התחלה/שעת סיום; - מועד טיפול .17.8
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אחת לרבעון יפיק   פניות.ה בזמן אמת במערכת ניהול  לאשכול יינתן שם משתמש שיאפשר צפיי .18

נותן השירותים דו"ח שירות ממערכת ניהול הפניות, ויציג אותה לאשכול. הדו"ח יכיל איתור 

 של תקלות חוזרות בכל אחת מהרשויות מקבלות השירות והצעה לפתרון התקלות החוזרות.

ככל שהאשכול או  -תים נותן השירו באמצעות וחומרה שירותים, תוכנות מדף רכישת .19

שלהן מחיר קבוע  ו/או חומרה, מדף תוכנותרשויות האשכול ידרשו, ירכוש נותן השירותים 

שתשלם  והתמורה, וכדומה, MICROSOFT ,OFFICEדוגמא  תוכנות להמפורסם ברבים. 

אתר הרשמי של בית התוכנה היה גבוהה מהמחיר המפורסם בתהרשות לנותן השירותים לא  

  החברה. /

 והרשותגיבויים בענן השרות לרשות הצעה בעבור  נותןרשות תהיה מעוניינת יספק וה ככל

 .זה בעניין גם זה מכרז באמצעות להתקשר רשאית תהיה

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 נותן השירותים המזמין 
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 2- בנספח 

 ערבות ביצוע 

 לכבוד 

 ערים אשכול רשויות גליל מערביד איגו

 ("אשכולה" )להלן:

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית  הנדון: 

 

( מרחוב _________ "הנערב"-על פי בקשת _____________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. ___________ )להלן  .1

ל פי מכרז )כתובת מלאה( אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב כלפיכם ע

לשלם לכם כל סכום שתדרשו  לרשויות המקומיות החברות באשכול למתן שירותי מחשוב 14/2020פומבי מס' 

מדד הבסיס של ערבות הביצוע דשים(.  שקלים חאלף  מאה  :  )במילים₪    100,000עד לסכום כולל של  מאת הנערב  

 (."סכום הערבות"- )להלן 15.04.2020ביום יהיה המדד האחרון הידוע 

 

דלעיל בפעם אחת או במספר  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2

בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ו

 בסכום הערבות.

 

( ימים מקבלת 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם  החברהידי מנכ"ל  -דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל חובה להוכיח 

כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב  

 הערבות מאת הנערב.

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

 

 ועד בכלל. 31.10.2021עד ליום  ערבות זו תישאר בתוקפה .5

 

סכמת באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת ההחברה    נכ"לתוקף הערבות ניתן להארכה בהודעה בכתב של מ .6

דלעיל ללא הגבלה  5נוספים כל פעם מהמועד הנקוב בסעיף  ( ימים180) מאה ושמונים הנערב, לתקופה של

 "(.בתקופה הנוספת" –במספר הארכות )להלן 

 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 למתן שירותי ניהול מערכות מידע 14/2020מכרז מס' 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובויות © הזכ

 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

לעיל  5ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  פי-עלכל דרישה  .7

 דלעיל.  6לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף    ו/או לאחר חלוף המועד האחרון

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. .8

 

ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה ניתנת לשינוי, ביטול או ערבות זו איננה   .9

 התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה.

 

 בכבוד רב,

 שם הבנק _______      

 

 

  



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 למתן שירותי ניהול מערכות מידע 14/2020מכרז מס' 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובויות © הזכ

 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 3- נספח ב

 אישור על עריכת ביטוח 

 

 ("המבוטח")להלן: ________________________ של 

     

 לכבוד:

 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

תרשיחא, עיריית עכו, מועצה אזורית מטה אשר, מועצה מקומית בית ג'אן, מועצה -עיריית מעלות

מקומית כפר ורדים, מועצה מקומית שלומי, מועצה מקומית פסוטה,  אזורית מעלה יוסף, מועצה

ל תפן ומועצה מועצה מקומית מעיליא, מועצה מקומית מזרעה, מועצה מקומית תעשייתית מגד

 מקומית חורפיש.

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYYהאישור)

ביטוח בתוקף, בהתאם למידע אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת 

המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

ין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח במקרה של סתירה ב

 קש האישור.יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב

 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה מבוטחה מבקש האישורמ

 שם:

איגוד ערים 

אשכול גליל 

מערבי ו/או 

 רשויות האשכול

 שם

 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

☐  

 

 ת.ז./ח.פ.

 

 .ת.ז./ח.פ

 

 מען : קיבוץ כברי

 

 מען

 

 כיסויים

סוג 

 הביטוח

 

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ 

 סכום ביטוח

השתתפות 

 עצמית

כיסויים 

נוספים 

 בתוקף



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 למתן שירותי ניהול מערכות מידע 14/2020מכרז מס' 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובויות © הזכ

 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 כיסויים

חלוקה 

לפי 

גבולות 

אחריות 

או סכומי 

 ביטוח

יש לציין  מטבע סכום מטבע סכום

קוד כיסוי 

תאם בה

 לנספח ד'

 רכוש 

 

         

         

         

         

 302   ₪  2,000,000     צד ג'

304 

לטובת   308

רשויות 

 האשכול

309 

321 

322 

אחריות 

 מעבידים

    6,000,000 

 -לתובע ו

20,000,000 

לאירוע 

ולתקופת 

 הביטוח

 ₪   319 

328 

אחריות 

 המוצר

         

אחריות 

 מקצועית

    2,000,000 

לאירוע 

ולתקופת 

 הביטוח

 

₪ 

 

  321 

301 

302 

303 

304 

325 

328 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 למתן שירותי ניהול מערכות מידע 14/2020מכרז מס' 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובויות © הזכ

 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 כיסויים

332 

תקופת 

גילוי 

מורחבת 

 6בת 

 חודשים

 אחר

 

          

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות 

 (: ג'המתאים כפי המצוין בנספח 

 ניהול מערכות מידע ומחשובשירותי 

 

 ד'(פירוט הנכסים המבוטחים )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח 

סוג הנכס )לדוגמא: 

 רכב/נדל"ן(

 תיאור הנכס )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(

  

  

  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח  יום 30ישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש הא

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 

 

 

 

  



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 למתן שירותי ניהול מערכות מידע 14/2020מכרז מס' 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובויות © הזכ

 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 4- בנספח 

 שאלון שביעות רצון לדוגמא: 

 

 שאלות יעדים מטרה

לרשויות 
בשירות 
תגובש 

אסטרטגיה 
 דיגיטלית 

בחינת הצרכים של 
 מחלקות הרשות השונות

 פגישות בין מנהל מערכות המידע למנהלי המחלקות השונות ברשות?האם נערכו 

= לא טוב( עד כמה הפגישות הועילו להבנת צרכי 1=טוב מאוד, 5) 1-5דרג בין 
 הרשות בתחום הדיגיטל?

רצונות מקבלי ניתוח 
 החלטות ברשות

 האם נערכה פגישה בין מנהל מערכות המידע לראש הרשות?

= לא טוב( עד כמה הפגישה הועילה להבנת צרכי 1מאוד,  =טוב5) 1-5דרג בין 
 הרשות בתחום הדיגיטל?

בניית תכנית אסטרטגית 
המותאמת לצרכים ורצונות 

 מקבלי ההחלטות ברשות

 ?2019לידיה תכנית אסטרטגית ו/או תכנית עבודה לשנת האם הרשות קיבלה 

 ואמת את צרכי הרשות?= לא טוב( עד כמה התכנית ת1=טוב מאוד, 5) 1-5דרג בין 

= לא טוב( עד כמה התכנית תואמת לחזונם של מקבלי 1=טוב מאוד, 5) 1-5דרג בין 
 ההחלטות ברשות?

= לא טוב( מה לדעתך רמת היישימות של התכנית 1=טוב מאוד, 5) 1-5דרג בין 
 שהועברה אליך? 

גיבוש נהלי 
עבודה 
בתחום 

מערכות 
המידע 

 והדיגיטל

דה בתחום גיבוש נהלי עבו
 אבטחת המידע

 האם גובשו לרשות נהלי עבודה בתחום אבטחת המידע?

אבטחת מידע על ידי אחד מעובדי אופק האם עובדי הרשות עברו הדרכות בתחום 
 חדש?

במידה והועבר לרשות נוהל, תאר בקצרה את כיצד הרשות החלה ליישם את נהלי 
 אבטחת המידע

גיבוש נהלי רכש ציוד 
 ותוכנות

האם קיים נוהל רכש לציוד טכנולוגי ו/או תוכנות דיגיטליות, הכולל מעורבות של 
 מנהל מערכות המידע בתהליך? 

 מי איש בעל התפקיד האחראי על רכש מסוג זה?

שיפור 
תשתיות 
מחשוב 

ברשויות 
 המקומיות

בחינת התשתיות הקיימות 
 ברשויות

סטרטגית ניתנה התייחסות בתכנית האהאם בעבודת המיפוי שנערכה, ולאחר מכן 
 לרשתות התקשורת ברשות?

 האם הוצגה בפני הרשות תכנית התייעולות כלכלית בתחום תשתיות התקשורת?

ניתוח ממצאים והכנת 
תכנית עבודה לשיפור 

 האם הרשות קיבלה לידה תכנית מקצועית וחלופות לשדרוג תשתיות המחשוב ? תשתיות

הוצאה לפועל של 
פרו את מצב פרויקטים שיש

תשתיות התקשורת 
 ברשויות

פרט, אילו פרויקטים תשתיתיים גובשו בהמשך לתכנית העבודה שנערכה לרשות 
 ובאיזה שלב הם נמצאים.

האם הפרויקטים שהוצעו לרשות בתחום התשתית נותנים מענה לצרכים ולרצונות 
 = לא טוב( 1=טוב מאוד, 5) 1-5של הרשות דרג בין 

טים המתוארים בתכנית העבודה אך לא יצאו לפועל, תאר מה הם אם ישנם פרויק
 החסמים שמעקבים את התהליך

בהמשך לתכנית העבודה שנערכה לרשות פרט, אילו פרויקטים דיגיטליים גובשו 
 ובאיזה שלב הם נמצאים.

אם ישנם פרויקטים דיגיטליים בתכנית העבודה אך לא יצאו לפועל, תאר מה הם 
 בים את התהליךהחסמים שמעק

שיפור 
ביצועים 
בתחום 

קיצור זמני ההמתנה 
 לקבלת שירות

עובדי הרשות המקומית בתחום התחזוקה האם לדעתך רמת השירות שמקבלים 
שניתנים להם  ITוהתמיכה הטכנית טובה יותר ממה שקיבלו טרם שירותי המנמ"ר וה

 דרך האשכול?

 = לא טוב( את רמת השירות במוקד התמיכה הטכנית?1=טוב מאוד, 5) 1-5דרג בין 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 למתן שירותי ניהול מערכות מידע 14/2020מכרז מס' 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובויות © הזכ

 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

התחזוקה 
 והתמיכה

 מה זמן המענה הממוצע לקריאה במוקד?

 שיפור רמת השירות
 עד כמה עוזר מוקד התמיכה לפתרון בעיות? -במילים תאר 

 באילו יום/ימים בשבוע מגיע לרשות טכנאי לביקור שבועי?

 יעילות השירות

 ב( את רמת השירות של הטכנאי ?= לא טו1=טוב מאוד, 5) 1-5דרג בין 

וכיצד תאר במילים, עד כמה עוזר הטכנאי לפתרון בעיות המערכות המחשוב בארגון 
 נתפס תפקידו בעיני אנשי הצוות

התייעלית 
כלכלית 

במרכיבי 
מחשוב 
 ודיגיטל

הכנת תכנית כלכלית 
חומרה,  -לפעילות בתחום 

 תוכנה, שירותים ותקשורת

X 

X 

X 

עלויות של כלל הוזלת 
 הוצאות בתחום

התייעלות האם כתוצאה מהתכנית האסטרטגית / תכנית העבודה שהוכנה נוצרה 
 כלכלית לרשות? פרט

האם כתוצאה מהתכנית האסטרטגית / תכנית העבודה שהוכנה נוצרה התייעלות 
 תפעולית לרשות? פרט

 גיבוש מכרזים משותפים

 תרצה הרשות להיות שותפה? פרטהאם ישנם מכרזים בתחום הדיגיטל בהם 

X 

X 

X 

הערות 
 הצעות לשיפור השרות במסגרת הפרויקט?האם יש לכם הערות /    כלליות

 

הנוסח המוצג הינו נוסח לדוגמא, האשכול ראשי לשנות את השאלות והטכנים בו בהתאם לפעילות 

 הרלוונטית לשנת הפעילות

 

 

  



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 למתן שירותי ניהול מערכות מידע 14/2020מכרז מס' 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובויות © הזכ

 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 

 5- בנספח 

 בקישור הבא: 2019ון ד' דוח קריאות שירות לרבע

https://wegalil.org/tender/cioit/ 

 

 

 

https://wegalil.org/tender/cioit/

