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  2019 פברואר

 תוכן עניינים

 3/2019הזמנה להציע הצעות מס' 

 

 הצעותהזמנה להציע  -מסמך א' 
 

 פרטי המשתתף ופירוט ניסיון קודם – (1מסמך א)
 תצהיר זכויות קניין – (2מסמך א)

 נוסח אישור רו"ח על מחזור כספי – (3)א מסמך
 תצהיר היעדר קירבה – (4)א מסמך
 מכרזנוסח ערבות  – (5)א מסמך

 נוסח קיום תנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים – (6מסמך א)
 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה – (7א)מסמך 

 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלותתצהיר  – (8מסמך א)
 המציעפרטי מנהל הפרויקט מטעם  – (9)א מסמך
 הצהרת המציע – (10)א מסמך

   

   

 טכנימפרט  –מסמך ב' 
 

 הסכם  –מסמך ג' 
 

 מסמכי המכרז - נספח א'
 נוסח ערבות ביצוע - נספח ב'
 נספח ביטוח - נספח ג'

 והיעדר ניגוד עניינים תצהיר שמירה על סודיות - 'דנספח 
 טופס הצעת המחיר - 'נספח ה
 נוסח ערבות בדק  נספח ו'
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 תאגיד המים יובלים אשדוד
 

 תאגידהנדסה לאספקת ותחזוקת מערכות להזמנה להציע הצעות 
 

 : כללי .1
 

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר 
המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, בזאת מזמין "(תאגידה)להלן: " תאגיד המים יובלים אשדוד .1.1
 ",השירותיםו/או " "המערכת" – )להלן תאגידהנדסה לת ושל מערכ ותחזוקה לאספקה הצעותלהציע 

המפורטים  לתנאיםוזאת בהתאם  ,רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה ותמיכת משתמשיםכולל  ,(בהתאמה
 כפי שיפורטו להלן., דרישות והוראות כל דין, הכל תאגידהוראות נציגי ה על כלל מסמכיו,זה מכרז ב

קומה  ,אשדוד, 18בתיאום מראש, ברחוב אורט  ,במשרדי יובליםללא תשלום, מסמכי המכרז ב לעיין ניתן  .1.2
 .www.yuvallim.co.ilובאתר יובלים שכתובתו:  13:00-9:00בין השעות ה -, בימים א7

 במייל הגב' אתי אקלה, רכזת המכרזים בתאגיד,מאת מסמכי המכרז, להירשם במייל   על המוריד

etih@yuvallim.co.il  וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיו"ב ,
)להלן: "פרסומי התאגיד"(. ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי 

אם לאו, וכי  כל פרסומי התאגיד יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין
לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם במייל הייעודי האמור, כי לא היה מודע לאיזה 

 מפרסומי התאגיד.

ה הטמע ,התקנה ,אספקהשירות הנדרש לצורך להעניק את המיום חתימת ההסכם יחל הספק הזוכה  .1.3
הזוכה תעודת  ספקל תאגידסור המיבתום תקופת ההטמעה . , והכול כמפורט להלןהמערכתשל  חזוקהתו

  .המכרז לתנאי בהתאם רכתהמעידה על השלמת אספקה התקנה והטמעה של המע גמר

התמורה בגין אספקת השירותים נשוא מכרז זה תשולם בהתאם להצעת המחיר של הזוכה ועל פי ביצוע  .1.4
 למסמכי המכרז. כמסמך ג'בפועל, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם המצורף 

לאספקת השירותים, כולם או חלק מהן, ו/או של הרשאה בלעדית זוכה מעניק ל ואינ תאגידהמובהר כי  .1.5
בצע אחרים להפעיל ולו/או עבודות בכל עת להתיר גם לנותני שירותים  וא יהא רשאי וה שירותים אחרים,

 . , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדיותו/או מקביל ותדומו/או עבודות  ים/שרות

, לרבות תנאי התשלום, התמורה, ביטוחים, אחריות, לוח זמנים, עם הזוכה במכרז תנאי ההתקשרותיתר  .1.6
 .תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו על פייהיו  וכיו'

 

 מוקדמים להשתתפות במכרזסף תנאים  .2
 

 שלהלן: המצטבריםרשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בכל התנאים 

 ,לפחות תאגידים 2עבור  עובדות   GIS של מערכותתחזוקה והטמעה בעל ניסיון מוכח ביישום, התקנה,  .2.1
 . עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז השנים האחרונות 3וזאת במהלך 

 .להפצת המערכתמטעם היצרן ספק מורשה במערכת או שהינו  המציע הינו בעל זכויות היוצרים .2.2

מע"מ(  כולל לא )  ש"ח אלף  500-בהיקף שלא יפחת מ 2017-ו 2016, 2015שנתי  בשנים  הכנסותמחזור למציע     2.3
הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע  2017לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת כי ו

 של לשכת רואי החשבון בישראל. 58להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 

 .תאגידו/או עובד  תאגידהנהלת  / תאגידהמציע נעדר זיקה לחבר  .2.4

  .להלן 6בסעיף כמפורט ש"ח  25,000בסך של  -המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית  .2.5

mailto:etih@yuvallim.co.il
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והוא עומד בתנאים  1976 –"ו התשלאישורים תקפים על שמו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  למציע .2.6
 .ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה

 הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או יחיד עוסק מורשה שאינו תאגיד רשום.המציע  .2.7

הם, הצעתו תהא פסולה ולא כל אחד מומציע שלא יעמוד ב מצטברים התנאים המפורטים לעיל הינם תנאי סף
אין באמור על המציע לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים דלעיל.  תידון כלל.

ו להוכחת שועדת המכרזים להורות על השלמת מסמכים, לרבות מסמכים שנדר או/ו תאגידלגרוע מסמכות הכדי 
 עמידת המציע בתנאי סף.

 

 הצעת המשתתף .3

 ("המציעאו " "המשתתףלהלן: "לעיל וההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה  .3.4
הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל 

 .בלבד

הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר  .3.5
–עותקים )מקור( + העתק 2 -את המסמכים יש להגיש ב .ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו

 –אחד  בעותקלהסכם )מסמך ג'(  'ה נספחכהמצורף מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה הכספית  .
 בהתאם להנחיות שם.   במעטפה נפרדת 

כמפורט ל השירותים הנדרשים לביצוע כלמחיר ב במסגרת טופס הצעת המחיר על המציע למלא ולנקוב .3.6
הפעלת המערכות, קליטת הנתונים  -לרבות אך לא רק ,("סה"כ מחירלהלן: ")במסגרת מסמכי המכרז 

 תחזוקה, , התקנה, הפקת דוחות, הדרכה,הטמעה הסבות נתונים,להקמת בסיס המידע, פיתוח, התאמה, 
 הטכני )מסמך ב'(. במפרט המפורטות תאגידבהתאם לדרישות ה , הכלועוד ים במערכותשיפור רישיונות,

שנכללו בטופס הצעת המחיר. הצעה  מקסימוםכמו כן מובהר בזאת כי הצעת המחיר לא תחרוג ממחירי  .3.7
יהא רשאי  התאגיד מערכת אחת או יותר לא תובא לדיון. אושתחרוג מטווח המחירים ביחס לתוכנה ו/

 במכרז המקסימום מחיר את הציע כאילו המחיר הצעת בטופס כלשהו מספר ציין לא אשרלראות במציע 
 .כך על לערער רשאי יהא לא והוא ומוחלט מלא באופן אותו תחייב והצעתו

 בשקלים חדשים בלבד. על המציע לנקוב במחיר .3.8

המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע כל עבודה שהיא השייכת באופן  .3.9
ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה. המשתתף לא יהא זכאי לקבל כל תשלום נוסף מעבר למחיר 

 שיקבע בהצעתו.

מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי,  .3.10
 .יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף  .3.11
דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה  המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל

שנעשו על ידי  הסתייגות או תוספת, שינוי כל ללא, בלבד תאגידיחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י ה
 .המציע

 בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו. .3.12

 ל כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכםעל מורשי החתימה של המשתתף לחתום ע .3.13
 וכן בשולי כל עמוד. , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 

 מסמכי ההצעה .4

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 

 ;המציעבכל עמוד ועמוד בחתימת  חתומים כשהםכל מסמכי המכרז,  .4.4
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 עמוד בכל חתומים כשהם, הלןל 8 בסעיף לאמור בהתאם תאגידה םשפרס לשאלות ותשובות הבהרות .4.5
 ;המציע בחתימת ועמוד

 ;פרופיל של המציע .4.6

עליו למלא את הפרטים הדרושים  2.1על מנת להוכיח את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמור בסעיף  .4.7
 וכן לצרף המלצות בכתב ו/או אסמכתאות אחרות. 1בנספח א'

 המצורף בנוסח קניין זכויות תצהיר לצרף עליו 2.2 בסעיף האמור הסף בתנאי עמידתו את להוכיח מנת על .4.8
  .2'א כמסמך

עליו לצרף הצהרה ואישור רו"ח לפי הנוסח המצורף כמסמך  2.3להוכיח את עמידתו בתנאי הסף מנת  על .4.9
 .3א'

 אישור בצירוף, 4את התצהיר המצורף כמסמך א' לצרף עליו 2.4 הסף בתנאי עמידתו את להוכיח מנת על .4.10
 "ד.עו

   5במסמך א'  הערבות נוסח את לצרף עליו 2.5 הסף בתנאי לעמוד מנת על .4.11

לפי חוק עסקאות גופים  תנאיםתצהיר בדבר קיום לצרף עליו  2.6על מנת להוכיח את עמידתו בתנאי הסף  .4.12
 .6'מסמך אבנוסח  ,חתימה מטעם המציע ומאושר כדין ה, חתום על ידי מורש1976 –ציבוריים, התשל"ו

תעודת עוסק מורשה )מאומתת ע"י עו"ד כ"נאמן עליו לצרף  2.7על מנת להוכיח את עמידתו בתנאי הסף  .4.13
 .למקור"(

  להלן.  10.4.2מסמכים להוכחת רכיב האיכות, כמפורט בטבלה שבסעיף  .4.14

 .בעותק אחד במעטפה נפרדתלהסכם )מסמך ג'(,   'נספח הבנוסח  –הצעת המחיר  .4.15

, שותילכל אחת מהדרהתייחסות  (1'נספח הבמסגרת הצעת המחיר )ציין בטבלה הכלולה מלא וליש ל
 לרבות צילום מסך של מערכות שעובדות אצל לקוחות המציגות מענה למפרט הטכני.  

אישורים ותעודות יש לצרף גם . 9מסמך א', בנוסח ועובדים נוספים פרטים אודות מנהל הפרויקט המוצע .4.16
כגון, הסמכות בתחום פיתוח התוכנה, בסיסי ]אישורים המעידים על איכות מוצרי המציע  לרבותהסמכה 

נתונים, מערכות הפעלה, וירטואליזציה, חומרה )שרתים ותחנות(, תקשורת נתונים וכן תקני איכות 
  .[ואבטחת מידע, אישורי בדיקות ענ"א ואבטחת מידע, וכן אישורים והסמכות שניתנו מטעם יצרני התוכנה

לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת  7'מסמך אתצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח  .4.17
  זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם.

 והוראת 10)תיקון  מס'  ציבוריים גופים עסקאות תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק .4.18
 . 8מסמך א'בנוסח , 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח, ול2017-התשע"ו שעה(,

פי פקודת מס -ו מרואה חשבון, על כך שהמציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות עלאישור מפקיד השומה א .4.19
 הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .4.20

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו: .4.21

http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
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 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .4.21.1

לסוג ההתאגדות של  תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי .4.21.2
 .המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז  .4.21.3
הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה 

לצורכי  ששיידרכל מסמך נוסף או אחר  הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על
 .או במסמך נפרד( )מסמך ב'( מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה

  .10מסמך א'בנוסח  –הצהרת המציע  .4.22

-ביחס לקביעת עמידה/אי –כל אחד מהם בהתאמה לתוכנו  – תאגידה את ישמשו, לעיל המפורטיםהמסמכים 
 שהזוכה אלו והן המכרז בשלב כבר בהם לעמוד נדרש מציע שכל אלו הןהסף במכרז,  בתנאי עמידה של ההצעה

 .תאגידה עם שלו ההתקשרות בשלב בהן לעמוד יידרש

 המכרז, או כל הסתייגות, בין על ידי תוספת במסמכי המכרזכל השמטה, שינוי או תוספת אשר יעשו במסמכי 
או מי מטעמה ועלולים לגרום  תאגידההיו בני תוקף כלפי או באמצעות מכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, לא י

. בכל מקרה הנוסח שהוכן על ידי וועדת המכרזיםלפסילת ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של 
 יחייב את הצדדים ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.  תאגידה

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל או צירף מסמכים שאינם ברורים או סותרים זה 
ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של  תרשאיאת זה, 

שבהצעתו ו/או הנתונים המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים 
המכרזים להתעלם מפגמים טכניים, פגמים שאינם מהותיים ופגמים אשר  ועדת תרשאיהמפורטים בה. כן 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.  הכלאינם מצדיקים את פסילת ההצעה על הסף, 

 

 :  תקופת ההתקשרות .5

עם  םקלנדאריי( חודשים  שלושים וששה)  36 -תקופת ההתקשרות למתן השירות נשוא מכרז זה הינה ל .5.4
 ., כולם או חלקםחודשים כל אחת 12פות נוספות בנות ותק ארבעל ת ההתקשרותלהארכ תאגידאופציה ל

בכל זוכה המוחלט, לבטל את החוזה עם ה ו, בהתאם לשיקול  דעתתאגידהשל  ולמרות האמור לעיל, זכות .5.5
יום. במקרה זה, לא  30הודעה מקודמת בכתב של  זוכהיתן לת, ובלבד שוצטרך לנמק החלטתיעת, מבלי ש

, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביטול תאגידהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  זוכהתהא ל
עד למועד ביטול  בפועל ההתקשרות, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירות שסופק על ידו

 ההתקשרות.

רשאי להזמין את מלוא השירותים ו/או את חלקם  ההתקשרות התאגידבכל תקופת למרות האמור לעיל,  .5.6
אינו מתחייב להזמין את מלוא השירותים נשוא מכרז זה והוא רשאי יובהר כי התאגיד  ו/או אף אחד מהם.

ליתן את מלוא השירותים נשוא דרש להיות מוכן ילהזמין גם את חלקם בלבד. עם זאת, הקבלן הזוכה י
  ת מודע לכך.ועליו להיו מכרז זה

על הקבלן להיות מודע לכך כי חלק מהשירותים נשוא מכרז זה הם שירותים אופציונליים בלבד וישנה  .5.7
אפשרות כי התאגיד לא יזמין אותם בכל תקופת ההתקשרות וכי לא תהיה לו כל טענה בעניין זה. עם זאת, 

מכרז זה ולא תישמע כל טענה ועל אף האמור לעיל, עליו להיות מסוגל לספק את מלוא השירותים נשוא 
 מתן מלוא השירותים.בנוגע לחוסר מסוגלות 

 ערבות מכרז .6

לצורך הבטחת התחייבויותיו בהתאם לדרישות המכרז ונספחיו, ובכלל זאת חתימת ההסכם המצורף לו,  .6.4
עם  ןפירעו-, בתתאגידהאוטונומית לטובת בלתי מותנית ו מקורית ערבות בנקאיתיצרף המציע להצעתו 

)להלן:  ₪ 25,000 לפחות בסך של, בדיוק 5א'מסמך , בנוסח וצמודה למדד המחירים לצרכן דרישה ראשונה
 . לפחות 26/9/2019 עד לתאריךתהיה בתוקף ערבות המכרז תהיה על שם המציע בלבד ו. "(ערבות המכרז"
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שצורפה לה אינה המכרז לפסול הצעה אשר ערבות בהתאם להוראות המכרז  תרשאיועדת המכרזים  .6.5
 .5'א במסמךלניסוח המופיע  במדויקאו שניסוחה אינו זהה  עומדת בתנאי מכרז זה

אחרי שנתנה לפירעון, כולה או חלקה, המכרז להגיש את ערבות  םיהיו רשאי תאגידהועדת המכרזים ו/או  .6.6
 במקרים הבאים:למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, 

 לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו  .6.6.1

 כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .6.6.2

 מדויק.  בלתימידע מטעה או מידע מהותי  תאגידלו/או המכרזים  תלוועדכל אימת שהמציע מסר  .6.6.3

פי ההוראות הקבועות במכרז  כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על .6.6.4
 .תאגידההתקשרות עם ה יצירתשהן תנאי מוקדם ל

 עקב מעשים כאמור לעיל. ולפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו ל תאגידהשל  ווהכל מבלי לגרוע מזכות

ימים נוספים,  90לתקופה של  המכרז ערבות תוקף את להאריךלדרוש מן המציעים  רשאי היהי תאגידה .6.7
חדשה )או יאריכו את תוקף מכרז על ידי מתן הודעה בכתב למציעים. במקרה זה יגישו המציעים ערבות 

 .תאגידההמקורית שמסרו( תוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעת המכרז ערבות 

. לאחר גידתאהבהתאם להנחיות  המכרז שהגיש תוקף ערבות הזוכה את ךיאריהוכרז הזוכה במכרז,  .6.8
יגיש המציע לתאגיד  , להלן 11.2 כאמור בסעיף םאישוריאת ההמציא וההסכם  על חתםשהזוכה במכרז 

 .זה מכרזתפות בתההש ערבות מציעתוחזר לאת ערבות הביצוע ורק לאחר שזו תימסר לידי התאגיד, 

 תאגידההתקשרות יום יום מ 90שמסר במסגרת הצעתו תוך המכרז תוחזר ערבות  ,מציע שהצעתו לא זכתה .6.9
אשר לא זכו במכרז  למציעיםתוחזר המכרז שיישלח לזוכה. ערבות  ההזכייעם הזוכה כאמור במכתב 

זאת, למעט המציע אשר קיבל את הציון השני הגבוה ביותר  הצעתו.במציע  כלבדואר רשום לכתובת שיציין 
חודשים ממועד ההתקשרות  6)כמפורט להלן( אשר יקבל את ערבות ההשתתפות אשר הוגשה על ידו בתום 

 עם הזוכה במכרז.

 
 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .7

שברחוב , תאגידאת הצעתו ושאר מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים בבמסירה ידנית  הגישעל המציע, ל .7.4
במעטפה סגורה בנוכחות הגב' אתי אקלה או מי מטעמה,  ,7, קומה בניין סיטיפורט, אשדוד, 18אורט 

  בלבד. 8:00-14:00בין השעות   ,14/3/2019 חמישי ביום" 03/2019 פומבי מס'הנושאת ציון "מכרז 

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

כל המענה למפרט הטכני, ועמידה בתנאי הסף, ו -יוגשו מסמכי המכרז  1במעטפה מספר 
 להגשת ההצעה.האישורים הנדרשים 

 . תוגש הצעת המחיר  - 2במעטפה מספר 

יש למספר כל מעטפה  -, כי על כלל המציעים להגיש את הצעתם בשתי מעטפות נפרדות יודגש
 עותקים מקור + העתק. 2 -ש להגיש בבנפרד . את ההצעות י

המעטפה הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת  .7.5
 אליו( ולא תידון כלל.

)למעט  )תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז 90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .7.6
חודשים ממועד ההתקשרות עם  6ההצעה שתקבל את הציון השני הגבוה ביותר אשר תהא בתוקף למשך 

ושים( יום נוספים והמציע )של 30לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  רשאי התאגיד יהיה. הזוכה(
 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

עוד לא נפתחה תיבת  כללהאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים )זאת  רשאי תאגידה .7.7
 המכרזים(.
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המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל ע בהגשת הצעתו מבי .7.8
 תנאי הסכם ההתקשרות.

 

 הבהרות ושינויים .8

ראש מדור מכרזים, הגב' לידי  ,תאגידיהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות ל 21/2/2019 חמישי עד יום .8.4

בלבד, במבנה   MS-Wordשאלות הבהרה בכתב במסמך , etih@yuvallim.co.il בדוא"ל:, אתי אקלה
 שלהלן:

 

 מס"ד
המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    

    
   

יש לוודא  כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

 08-8628905: ' מסבטלפון  קבלת שאלות ההבהרה 

המוכתבים , בפורמט ובמבנה, תאגידענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציג הילא  תאגידיודגש, כי ה .8.5
 לענות על כל השאלות שיוגשו. אינו מתחייב תאגידלעיל. כן יודגש, כי ה

והיא תהווה חלק בלתי  מי שנרשם לקבלת פרסומי התאגידככל שיהיו שינויים במכרז, תופץ הודעה לכל  .8.6
 פרסומי כל כי בזאת מובהר ואולם, במכרז להשתתפות תנאי מהווה אינה ההרשמה נפרד ממסמכי המכרז.

 תישמע לא וכי, לאו אם ובין, כאמור המייל באמצעות נרשמו אם בין, המשתתפים כלל את יחייבו התאגיד
 מפרסומי לאיזה מודע היה לא כי, האמור הייעודי במייל נרשם לא אשר, במכרז משתתף מצד טענה כל

 .התאגיד

 –רק תשובות בכתב  פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא.-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.7
 . תאגידתחייבנה את ה

, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי רשאי תאגידה .8.8
או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד  והמכרז, ביוזמת

או בפקסימיליה לפי  "לבדוא לקבלת פרסומי התאגידמי שנרשם מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל 
 ידו להצעתו. -, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלמי שנרשם לקבלת פרסומי המזמיןידי -הפרטים שנמסרו על

 

 שמירת זכויות .9

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש תאגידכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .9.4
 הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  במסמכי המכרז אלא לצורך

לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי  זכאי התאגיד יהיה .9.5
 ההסכם. 

 בחינת ההצעות .10

 שלבים כמפורט להלן:  בארבעהועדת מכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים  .10.4

בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם  בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע – שלב א' .10.4.1
 יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.   ימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף,ת

 שלב בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז. – שלב ב' .10.4.2

מהציון הסופי של המציע והוא ינוקד על פי הקריטריונים הבאים  40%מרכיב האיכות המהווה 
 כדלקמן:
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 הניקוד הקריטריון
 המירבי

 אופן בחינת הקריטריון

תאגידי מים של המציע ועל פי  2-נציגי התאגיד יבקרו ב 5 ביקור בתאגיד 
יצויין, כי ניקודם  הניקוד בסעיף זה.את תם יבצעו והתרשמ

יתבסס אף הוא על הפרמטרים המופיעים בטופס "דירוג 
  המצגת של המציע" כמפורט להלן.

הצגת 
המערכת 

והתאמתה 
לצרכי 

בפני  התאגיד 
  וות מקצועי צ

מנה צוות מקצועי אשר יבחן את המציע ואת התוכנות י תאגידה 35
כל מציע יגיע : כמפורט להלןהמוצעות על ידו במסגרת המכרז, 

יוקצו לכל מציע . תאגידע"י הבתאריך שיקבע  תאגידהלמשרדי 
דקות, במסגרתן יתבקש המציע להציג את יכולותיו בפני  90

 הצוות המקצועי .
בתום המצגות יקבע הצוות המקצועי את הניקוד לסעיף זה 
וזאת ע"פ התרשמות הצוות המקצועי מיכולות תוכנות 

 : להלןהמציעים כפי שיוצגו בפני הצוות המקצועי כמפורט 
ממשק )מסכים( משתמש נוח, ניווט בין מסכים,  .1

 .שכבות תפריטים בהירים, העלאת מקרא
הקפצת חלונות והתראות ( tooltipחלונות צפים ) .2

יזומות על ידי המערכת כולל אזהרה לפני פעולות 
 .הרסניות

מנגנון איתור מידע )מנוע חיפוש כולל חקירה לעומק  .3
(Drill Downמתוך מסכי מידע ומתוך תוצרים גרפיים ). 

 .איתור כתובות מיקום .4
 העלאה והורדת שכבות תוך כדי עבודה  .5
 יכולת הדפסה של מפות עם מספר שכבות .6
הצגת מידע הנדסי הקשור לתשתיות מים וביוב באופן  .7

ניהול תהליכים הנדסיים כולל תזכורת  מפורט
 והתראות

ניהול השלמת מידע וסקרי שטח באמצעות מכשירים  .8
 נישאים, תמיכה בתהליך ובקרה על תוצרי הסקר.

ילתות לרבות הגבלות מרחביות שונות דוחות ושא .9
בעמדה  -ומספר גדול של פרמטרים אלפא נומריים

 web -מקומית , ובמערכת ה
קשר בין מערכת אינטרנטית, לתחנת חרום,  .10

 למכשירים נישאים לצפייה ועדכון מידע
 מערכות משיקותאל /נתונים מועברים אוטומטית מ  .11

 ., גבייה, בקרה ועוד-כגון
הפתרון והיקף הנושאים התרשמות מבשלות  .12

 .הנכללים
 .מים  -תאגידיבהמציע והידע של התרשמות מניסיון  .13
ידע והיכרות עם שיטות עבודה, ניסיון מול מודדים,  .14

 זיהוי קבלת מידע שגוי, טיפול במידע שגוי
היכרות עם הרגולציה, מערכות נלוות, ממשקים לצדדי  .15

ג', הטמעת סקרי שדה, טיוב נתונים, תמיכה בגופי 
 דסה/תפעול/הנהלההנ

על המציעים להיערך מראש ולהגיע למצגת עם גורמים 
מקצועיים מטעמם הבקיאים ובעלי ניסיון להפעלת המערכות 
המוצעות ע"י המציע. לא תשמע טענה בדבר אי יכולת להציג 
נתונים עקב היעדרות של גורם רלבנטי מטעם המציע הבקיא 

 בתוכנות. 
 

, לרבות פירוט הוכחות לשם הבחינה האיכותית של הצעתועל המציע לצרף אסמכתאות ו/או 
  צירוף המלצות ועוד., 1מסמך א'הניסיון הנדרש במתכונת הטבלה שב
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"( ניקוד איכות מינימאליבמרכיב האיכות )להלן: "נקודות  03   על המשתתף לקבל לכל הפחות
 -המינימאלי הנדרש על מנת לעבור לשלב ג' של המכרז. משתתף אשר לא יקבל את ניקוד האיכות

 הצעתו תיפסל. 

להלן טופס הניקוד אשר כל אחד מחברי הצוות המקצועי ימלא לאחר התרשמותו מההצגה 
 שתתבצע על ידי המציעים. 

  מציעה לש המצגת דרוג טופס

 
               כללים פרטים

 תאריך: _____________                          שם החברה המציגה: ______________________   

 תפקידו: _________________                          שם המדרג: ________________________   

 הוא הטוב ביותר.  5הוא הציון הנמוך ביותר וציון  1, כאשר 5עד  1-בטור "ציון" ירשם המדרג ציון מ
 נתן באותה שורה.אשר לציון מילוליים ם למלא נימוקי רשאי אך לא חייב בטור "התרשמות" ממלא הטופס 

 ציון התרשמות תכונה קבוצה
ניווט בין מסכים,   ,ממשק )מסכים( משתמש נוח ידידותיות

 העלאת מקרא
  

( הקפצת חלונות והתראות tooltipחלונות צפים ) 
יזומות על ידי המערכת כולל אזהרה לפני 

 .פעולות הרסניות

  

מנגנון איתור מידע )מנוע חיפוש כולל חקירה  
( מתוך מסכי מידע ומתוך Drill Down)לעומק 

 תוצרים גרפיים

  

   איתור כתובות מיקום 

   העלאה והורדה של שכבות תוך כדי עבודה 

   ת עם מספר שכבותויכולת הדפסה של מפ 
הצגת מידע הנדסי הקשור לתשתיות מים וביוב  פונקציונאליות

 באופן מפורט
  

ניהול השלמת מידע וסקרי שטח באמצעות  
מכשירים נישאים, תמיכה בתהליך ובקרה על 

 תוצרי הסקר

  

 מרחביות הגבלות לרבות ושאילתותת דוחו 
 -נומריים אלפא פרמטרים של גדול ומספר שונות

 web -בעמדה מקומית , ובמערכת ה

  

קשר בין מערכת אינטרנטית, לתחנת חרום,  
 למכשירים נישאים לצפייה ועדכון מידע

  

מערכות אל /נתונים מועברים אוטומטית מ 
 ., גבייה, בקרה ועוד-כגון משיקות

  

התרשמות מבשלות הפתרון והיקף הנושאים  כללי
 הנכללים

  

בתאגידי המציע והידע של התרשמות מניסיון  
 מים

  

ידע והיכרות עם שיטות עבודה, ניסיון מול  
זיהוי קבלת מידע שגוי, טיפול במידע  מודדים,

 שגוי

  

היכרות עם הרגולציה, מערכות נלוות, ממשקים  
לצדדי ג', הטמעת סקרי שדה, טיוב נתונים, 

 תמיכה בגופי הנדסה/תפעול/הנהלה

  

     סה"כ 
   התרשמות מביקור בתאגידי המציע  אחר

    סה"כ  
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 תוגש במעטפה נפרדת –. '(נספח הבמכרז )בחינת הצעת המחיר של המשתתף  –שלב ג' .10.4.3

 . מהציון הסופי של המציע 60%מהווה  זהמרכיב 

אשר עברו  ההצעות הכספיות של מציעיםשל מעטפות ה, תיפתחנה רק במסגרת בחינת מרכיב זה
ויבוצע שקלול של המחירים   ,נקודות( 40מתוך  30) את ניקוד האיכות המינימאלי בשלב ב'

 שהוצעו ע"י המציעים. 
 כפיל במשקל שמופיע בראש כל טבלה.יסכם את המחיר המוצע בכל טבלה וי תאגידה

נקודות, והמציעים האחרים  100הנמוכה ביותר יזכה ל המשוקללת מציע שהציע את ההצעה 
 שעלו לשלב השוואת ההצעות הכספיות יזכו לניקוד יחסי בסדר יורד אחריו. 

 כמתואר בנוסחה שלהלן:

 

 כאשר:
P = .ציון המחיר להצעה הכספית הנבחנת 
A  = ההצעה הכספית הנמוכה ביותר. 
B =  נבחנת.הההצעה הכספית 

 .שקלול ציון האיכות עם ציון המחיר ובחירת הזוכה -'שלב ד .10.4.4

תוך שקלול ציון האיכות כאמור בסעיף בשלב הרביעי יוענק הניקוד הסופי עבור ההצעה המוצעת 
 . 60%-ב 10.4.3עם ציון המחיר כאמור בסעיף   40%-ב 10.4.2

על פי דין ועל פי מסמכי המכרז ובכפוף לדיני המכרזים, הצעת המחיר  תאגידככלל, בכפוף לזכויות ה .10.5
 ביותר תומלץ כזוכה במכרז. הטובההמשוקללת 

על פי דין, תמליץ ועדת המכרזים על זוכה אחד העומד בתנאי הסף והגיש  תאגידככלל, בכפוף לזכויות ה .10.6
מליץ ועדת המכרזים על זוכה כן תביותר.  הגבוה המשוקלל קיבלה את הציון הצעה כנדרש אשר הצעתו 

)אך לא חייב( לפנות לצורך ביצוע העבודות מושא המכרז במקרים  תאגידוכל הי"כשיר שני" אשר אליו 
 הבאים:

 ההסכם עם הזוכה במכרז בוטל מכל סיבה שהיא. .10.6.1

הזוכה במכרז לא ביצע או אינו מסוגל לבצע איזה מהעבודות מושא המכרז במועדים שנקבעו על  .10.6.2
 כנגד הזוכה במכרז בגין הפרת ההסכם(. תאגיד)הכל מבלי לגרוע מסעדי ה תאגידידי ה

 הזוכה במכרז לא עמד בדרישות הפיילוט המפורטות במסמכי מכרז זה. .10.6.3
 

המלצה שלילית על המשתתף ממזמין שירותים  היהתהתאגיד על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי  .10.7
לזמנו לשימוע בפני ועדת המכרזים  תאגידוכל היתתף, יש ניסיון קודם רע עם המש תאגידאחר או ככל של

 ולהמליץ על פסילת הצעתו.

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  .10.8
לגרום  יםאליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול

ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י  ילת ההצעהלפס
 .ועדת המכרזים

או  אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה .10.9
 .לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

100 
B 

A     P 
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ועדת  רשאיכל הצעה שהיא כזוכה, כן אינה מתחייבת לקבוע  למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .10.10
 . המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם  תרשאימבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים  .10.11
תה ישכוונתו הישפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או יש לה יסוד סביר לחשוש 

להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו 
מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה 

 ים.אינם סביר

לדרוש , על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, רשאית טעמה(מו מי )אועדת המכרזים  .10.12
מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על 

"חות מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו
 יה במכרז וכו'.יוכיו', לפצל את הזכ ניכויים

להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו,  רשאיתועדת המכרזים תהא  .10.13
מקומיות וגופים אחרים עם  ורשויותתאגידים ושל  תאגידשל ה ויכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונ

לבקש ולקבל  תאגידה רשאיהא יהמציע בעבר, וכן לפסול הצעה על סמך ניסיון קודם כאמור. לצורך כך, 
 כנדרש. תאגידמהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם ה

 הודעה על זכייה וההתקשרות .11

 במקביל, התאגיד )רשאי אך אינו חייב( ליתן הודעה לזוכה. תאגידכך הודיע על יעם קביעת הזוכה במכרז,  .11.1
 גם ל"כשיר השני".

, ימציא הזוכה את ימים 7ולא יאוחר מ על הזכייה במכרז כאמור תאגידעד המועד שיהיה נקוב בהודעת ה .11.2
כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות הערבות הבנקאית לביצוע 

 ור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז )מסמך ג'(. ואיש

לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .11.3
 רשאיהא ילא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, 

זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף לבטל את  תאגידה
נוכח  ולהצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכות

במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע  תאגידה רשאיהא יהפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן 
 תאגידה זכאימצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם יר בכל התנאים שאו יזם אח

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-על

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  .11.4
₪  1,000לסך של  זכאי תאגידהא היהבלעדי, החליט שלא לבטל את הזכייה,  ו, לפי שיקול דעתתאגידוה

דלעיל  11.2)אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 
 ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 

 את ערבות המכרז חזיר להםייתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם וי תאגידה .11.5
 .(כמפורט לעיל )למעט המציע אשר קיבל את הציון השני הגבוה ביותר

 .  תאגידידי ה-ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .11.6

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה  .11.7
כל מקרה של סתירה בין נוסח בו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. ואת ההסכם המצורף לו, על נספחי

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח  מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח 

וסח ההסכם כולל את הנספחים להסכם במלואם. ובכל מקרה המפרט הכתוב עולה על , נהכתוב במכרז זה
 האמור בהסכם. 

 ביטול המכרז .12

לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה  רשאי תאגידה .12.1
ת הסף, או כתוצאה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישו

 משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
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לבטל את  -אך לא חייב  - רשאי התאגיד יהיהי כל דין, מובהר בזאת, כי "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .12.2
 המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 

 

 תאגידסביר מהמחיר שנראה לההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי  .12.2.1
לשלם עבור  תאגידכמחיר הוגן וסביר לאספקת השירותים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהג ה

  אספקת השירותים נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים.

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר  .12.2.2
 /נתונים תיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטופ

 דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור  .12.2.3
 הסדר כובל.

במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי  עיםימהמצעל ביטול המכרז, לא תהא למי  תאגידההחליט  .12.3
 .וו/או כלפי מי מטעמ תאגידה

 התקנת המערכת  .13

ולהפעילה באופן מלא, ובהתאם למבחני חודשים  6 הקבלן מתחייב להקים המערכת בתוך במכרז זה  .13.1
 . "(הפיילוט)להלן: " לקבלת המערכת 1-הקבלה המופיעים בנספח ב

רק בתום תקופת לקבלן המזמין יתחיל לשלם , והקבלן לא יקבל כל תמורה מאת המזמיןהפיילוט בתקופת  .13.2
 .כי המערכת עובדת לשביעות רצונו המלאה תאגידהואישור הפיילוט 

 הקבלן י"ע הפרויקט ביצוע להמשך חוזי תנאי היא התאגיד י"ע הואישור )"פיילוט"( הקמהה הצלחת .13.3
ואי קבלת אישור על עמידת הקבלן בדרישותיו   הקמהה בתנאי עמידה אי. הקבלן עם תקשרותהה והמשך
 יהא לא והוא, הקבלן עם ההתקשרות לביטוללהוביל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין,  עלולה

 .הפיילוט ביצוע עבור החזראו /ו תשלוםאו /ו תמורה לכל זכאי

המזמין יהא, רשאי, אך אינו חייב, להפסיק את ההתקשרות עם  הקמה בתום תקופת הכאמור יובהר, כי  .13.4
 רשאי יהא והוא המזמין של זכויותיו כל את ממצה אינה הקבלן עם ההתקשרות הפסקת כי, יובהרהקבלן. 

או /ו זה הסכם הוראות מכוח זכאי לו אחר משפטי סעד כלאו /ו הקבלן שנתןהביצוע  ערבות את לחלט
 .הדין הוראות

במידה ויבחר  .הקבלן עם לעבוד להמשיךבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,  ,רשאי יהא המזמין, זאתעם 
 .להסכם שמצורפת הקנסות לטבלת בהתאם הקבלן את לקנוס רשאי יהא הואלעשות כן אזי 

במידה ובתום תקופת הפיילוט קבע התאגיד כי המערכת עובדת לשביעות רצונו המלאה וניתן לקבלן צו 
 יחזיר התאגיד את ערבות ההשתתפות למציע אשר קיבל את הציון השני הגבוה ביותר.התחלת עבודה, 

במידה ובמהלך תקופת הפיילוט או בסופה, יחליט התאגיד, כאמור לעיל, להפסיק את ההתקשרות  13.5
( לפנות אל המציע אשר קיבל את הציון השני הגבוה אך אינו חייבעם הקבלן הזוכה, יהא רשאי התאגיד )

יחתום על הסכם ההתקשרות. למען הסר הכשיר השני בבקשה ש"( הכשיר השני)להלן בפסקה זו: " ביותר
 . למכרז זה השני יהא חייב לעמוד בכל ההתחייבויות שהגיש במסגרת הצעתוהכשיר ספק, 

 את לחלט רשאי יהאבמידה והכשיר השני יסרב לחתום על הסכם ההתקשרות הרי שהתאגיד  כי, יובהר
או /ו זה הסכם הוראות מכוחהתאגיד  זכאי לו אחר משפטי סעד כלהמציע השני ולדרוש  שנתן הערבות
  .הדין הוראות

למען הסר ספק, במידה והתאגיד יתקשר עם המציע השני הרי שכלל הוראות ההסכם )לרבות בכל הנוגע  .13.5
 ( יהיו תקפות גם ביחס להתקשרות עם מציע זה. שיערך גם עימו לתקופת הפיילוט

במידה ובמהלך תקופת הפיילוט או בסופה, יחליט התאגיד, כאמור לעיל, להפסיק את  יובהר, כי .13.6
ההתקשרות עם הקבלן הזוכה, יהא רשאי התאגיד לבטל את מכרז זה והוא אינו חייב בשום פנים ואופן 
 להתקשר עם הכשיר השני, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולמציעים לא תהא כל תלונה בעניין זה.

 אחריות .14

נושא בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר  ואינ תאגידה .14.1
 למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.
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מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם  .14.2
 .תאגידה, לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי השתתפותו במכרז זה

 ועיון במסמכים סודיות .15

בקשר או  תאגידהבקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי  .15.1
 לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.

על הצהרות  או כל מי מטעמו הספק מתחייב להחתים את עובדיו סעיף זה,  לשם מילוי התחייבויותיו על פי .15.2
 .תאגידסודיות, הכוללות, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של ה

 בכל הנוגע לשמירת סודיות. תאגידההמציע מתחייב לציית לכל הוראות  .15.3

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  תאגידהכל מסמכי המכרז הינם רכוש  .15.4
 המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 :הזוכה בהצעה עיון .15.5

ת המכרזים שונים ובהצעת הזוכה. ועד םמציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכי .15.5.1
שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה , על פי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים תרשאיתהא 

המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת 
  המכרזים.

מציע הסבור שחלקים מסוימים מהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו  .15.5.2
ל מציעים אחרים הינם למכרז. מציע כאמור ייחשב כמי שהסכים שסעיפים מקבילים בהצעות ש

על פי  רשאיהמכרזים, שתהיה  תלוועדחסויים. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה 
  שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.

 הודעות ונציגות .16

מו, את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת ש( 1א) מסמךבמסגרת כל מציע במכרז יציין  .16.1
של נציג מטעמו המוסמך לחייב את המציע על פי וכתובת דואר האלקטרוני הפקסימיליה ו מספר הטלפון

  ן מכרז זה.ידין לעני

בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את המציע  תאגידהעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של  .16.2
 ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.

שסיפקו  והמס'לפי הכתובות  או בפקסימיליה , בדואר אלקטרוניתשלחנה בדוארלמציעים יכול שהודעות  .16.3
שעות ממועד  72ה תוך . הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדהמציעים בהצעתם

שעות  24תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  או בדואר אלקטרוני משלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליהה
או לא התקבלה הודעה  ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה

ודעה אשר נשלחה על קבלת ה-לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .אלקטרונית כי הדואר האלקטרוני לא נשלח
לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים אם זו נשלחה  תאגידהידי 

 בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.

 הוראות נוספות .17

להתקשר  רשאי תאגידוהבחירתם של המציעים כזוכים במכרז לא תקנה להם בלעדיות במתן השירותים,  .17.1
 עם ספקים/קבלנים נוספים לשם ביצוע שירותים מהסוגים נשוא המכרז. 

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל עניין הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך  .17.2
  בלבד.באשדוד 

לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש פורסם , אשר מתאגידהמכרז זה הוא קנינו הרוחני של  .17.3
  אינו לצורך הכנת הצעת המציע.ש

שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי עשה ילא  תאגידההצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע.  .17.4
 המכרז.
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 בברכה,
 שלומי אטיאס                              

 אשדוד  מנכל תאגיד המים יובלים   
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 03/2019מכרז מס'  

 (1מסמך א')
 

 ופירוט ניסיון קודםפרטי המשתתף 
 פרטים על המשתתף .1

 
 : _________________________________________המציעשם  .1.1

 כתובת: _____________________________________________  .1.2

 ____________________________________ המציע:שם וטלפון איש קשר נציג   .1.3

 מספר פקס למשלוח הודעות: ______________________________  .1.4

 כתובת דואר אלקטרוני למשלוח הודעות: ______________________________  .1.5

 ציבורית וכדו'( __________________________________ /סוג חברה : )פרטית   .1.6

 חברת אם: __________________________________  .1.7

 חברות בנות:  .1.8

 _______________________ .א

 _______________________ .ב

 _______________________ .ג

 _______________________ .ד

 _______________________ .ה

 פרטי מנהלים בכירים:   .1.9
 

 ניסיון מקצועי השכלה שם תפקיד
    מנכ"ל

    מנהל פיתוח

    מנהל השירות

 
 ותק וניסיון .2

 
 שנת יסוד: ______________  .2.1
 מספר שנות התמחות: ___________ .2.2
 ממשל: ___________ /מספר שנות עבודה עם חברות ציבוריות  .2.3
 מספר לקוחות כללי: _____________________________ )נא להעביר פירוט(  .2.4
 מספר לקוחות ספציפי לשירותים הנדרשים: __________________ )נא להעביר פירוט(   .2.5
 ערכות לניהול נתונים גיאוגרפיים:  _______מס' שנות עבודה במתן שרות של מ .2.6
 )מספר פרויקטים(: ____ נותובשלוש השנים האחר מים וביוב תובתשתיניסיון  .2.7

 
 כ"א בחברה .3

 
 סה"כ עובדים :  __________   מס' עובדי פיתוח: ___________ .3.1
 מס' עובדי תמיכה במערכות המידע:  _______  מס' עובדי מוקד התמיכה: ______   .3.2
 : _________GIS -במערכת המספר עובדים הנותנים שרותי קליטה וטיוב  .3.3

 
 

 ספקי המשנה .4
 נא לסמן את הסעיף המתאים ובמידת הצורך למלא את פרטי ספקי המשנה. 
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 בהצעתנו לא משולבים קבלני משנה.  .4.1
 

 בהצעתנו משולבים קבלני המשתנה הבאים:  .4.2
 

שם ספק  
 המשנה

מערכות  /תחום הפעילות 
 שיסופקו על ידו

 הערות קשר /אנשי מפתח 

 שם:   1
 טלפון:

 

 שם:   2
 טלפון:

 

 שם:   3
 טלפון:

 

 שם:   4
 טלפון:

 

 שם:   5
 טלפון:

 

 
 

 יש לצרף את כל האישורים הרלוונטיים הנדרשים מספקי המשנה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  .א
פעילות, ניסיון ורשימת לקוחות ממליצים בהם פועלות יש לצרף רזומה של ספק המשנה לרבות תחומי  .ב

ולרבות הסכם התקשרות בין המציע לספק  המערכות שיסופקו על ידו או לחילופים מתחום פעילותו
 .במכרז( הבזכייהמשנה )מובהר כי ההסכם  האמור יכול להיות מותנה 

 
 

 _________________                                ___________                                    ____________ 
 חתימה וחותמת                      תאריך                                                      שם המציע                             
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תצהיר הלרבות לעניין הדין(פירוט ניסיון קודם לצורך עמידה בתנאי הסף )הנ"ל מהווה תצהיר לכל דבר ועניין  .2
 לא מנוסח בהתאם לסעיף של התנאי סף. 

וזאת במהלך לפחות  תאגידים  2עבור  הנדסה בעל ניסיון מוכח ביישום, התקנה, והטמעה של מערכותהמציע  .2.1
 .עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז השנים האחרונות 3

 
 

  

 . ימולא על ידי המציע – ו/או אסמכתאות להוכחת הניסיון כאמורהמלצות לצרף 
יש למלא ולפרט במסגרת מתכונת הטבלה דלעיל את  -** לצורך הוכחת רכיב האיכות בהצעה

(, ולצרף 2.1לקבוע בתנאי הסף שבסעיף ניסיון המציע עבור תאגידים נוספים, אף מעבר  
 המלצות ו/או אסמכתאות לכך.

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           
 

 אישור
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי 
 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

 
__________________________                                                        _________________  

     
 עו"ד      חותמת + חתימת                                                                              תאריך            

  

שם איש  התאגידשם 
 קשר 

פרטי 
התקשרות 

עם איש 
 הקשר

תיאור השירותים 
 שניתנו

תקופת מתן 
 השירותים

     

     

     



  

 109מתוך  20מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 על ידי מנכל התאגיד שמאשר את ביצוע העבודות אצלו.  הנ"ל ימולא תצהיר ה 2.2 
 
 

 

 

 

 

 

 

  GISהריני לאשר בזאת שחברת __________   הקימה עבור התאגיד מערכת 

 המערכת עובדת בתאגיד לשביעות רצונינו  החל  ______________

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           
 

 אישור
כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב הריני לאשר, 

____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 
 תם עליו בפניי.יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וח

 
__________________________                                                        _________________  

     
 עו"ד      חותמת + חתימת                                                                              תאריך            

  

שם איש  התאגידשם 
 קשר 

פרטי 
התקשרות 

עם איש 
 הקשר

תיאור השירותים 
 שניתנו

תקופת מתן 
 השירותים

     



  

 109מתוך  21מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 03/2019מכרז מס' 
 (2מסמך א')

 
 תצהיר זכויות הקניין 

 
 

 תצהיר
 

אני הח"מ ___________ ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
 םשפרס 03/2019 להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספרהנני נותן תצהיר זה בשם _________ שהוא המציע המבקש 

  ״(.המציע)להלן: " תאגיד המים יובלים אשדוד
 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 

 במשבצת המתאימה( X) סמן ב 
 

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

 כמפורט במכרז.

  זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _____________ והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור
 ולתחזק את שרותיו.

 
ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה מהפרת זכויות המציע מתחייב לשפות 

קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש בשירותים הכלולים בהצעתו. 
 או תביעה של צד ג׳ כנגד המזמין.\וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה ו

 
 

 להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, 
 

_____________                                        _________________                                           ___________ 
 חתימה וחותמת                                             תאריך                                                                    שם                   

 
 

 אישור

 /ה בפני במשרדי שברחוב ________ בישוב /ת כי ביום _________ הופיע/אני הח"מ ___________, עו"ד  מאשר
לי ת /ה על ידי ת.ז ______________ המוכר/תה עצמו/גב' _______________ שזיהה /בעיר ____________ מר

ה לעונשים הקבועים בחוק באם /תהא צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהא/ה כי עליו/באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו
 ה בפני על התצהיר דלעיל./תעשה כן, חתם/לא יעשה 

 
 
 

                                   _________________                                           ___________        __________ 
 חתימת עו"ד           תאריך                                                  חותמת ומספר רישיון עורך דין                              

  



  

 109מתוך  22מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 03/2019מכרז מס' 
 (3מסמך א')

 

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

 ______________________________________ תאריך:______________שם המשתתף: 

 הרינו להצהיר כדלקמן:

ולא כולל מע"מ( לא ש"ח ) אלף 500 לפחות של 2017-ו 2016, 2015שנתי ממוצע בשנים  מחזור הכנסות כי למשתתף
הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך  2017לשנת  המשתתףקיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של 

 של לשכת רואי החשבון בישראל. 58להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 

 ₪.היה בסך של ____________________   2015המחזור הכספי של המשתתף בשנת  

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

 ₪.היה בסך של ____________________   2017זור הכספי של המשתתף בשנת המח

 חתימת המשתתף: ____________________                          

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

 
  



  

 109מתוך  23מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 אישור רו"ח על מחזור כספי
 :_______________תאריך

 
 לכבוד ______________

 
 .201731.12 -ו .201631.12, .201531.12  ביוםשנסתיימו  מהשניםאישור על מחזור כספי לכל אחת הנדון : 

  
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 
 חברתכם משנת_________.  של /כםהננו משמשים כרואי החשבון של .א

 
בוקרו/נסקרו   31.12.2017 -ו 31.12.2016, 31.12.2015המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  הדוחות הכספיים  .ב

 )בהתאמה( על ידי משרדנו.
 

 לחילופין:
בוקרו על ידי  31.12.2017 -ו 31.12.2016, 31.12.2015הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 

 רואי חשבון אחרים. 
 

 31.12.2016, 31.12.2015שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום חוות הדעת/דוח הסקירה  .ג
 (.2אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד ) 31.12.2017 -ו

 
 לחילופין:

, 31.12.2015חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 
כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף  31.12.2017 -ו 31.12.2016

 ד' להלן.
 

 לחילופין:
, 31.12.2015חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 

נוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט כוללת  חריגה מה 31.12.2017 -ו 31.12.2016
 בסעיף ד' להלן.

  

מחזור  31.12.2017 -ו 31.12.2016, 31.12.2015בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום  .ד
)לא כולל  ₪אלף  500 לפחות בסך של הינו 2017-ו 2016, 2015 שניםבשל חברתכם  הממוצע השנתיההכנסות 

 מע"מ(.
 

 להתקיים להמשיךכם הערה המעלה ספק בדבר יכולת 2017 כם לשנתשל המבוקרים הכספיים"חות בדו קיימת לא .ה
 .בישראל החשבון רואי לשכת של 58' מס ביקורת בתקן כהגדרתו", חי"עסק כ

 

                                                            
 בכבוד רב,       

                                                                                                           

                                                                               ___________________________ 
                    

 החשבון רואי חתימת       
 
 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1

, יראו אותן כחוות דעת 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2
 ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 : הערות

 אוגוסט  –בישראל  שבוןהח איועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ידי לנוסח דיווח זה נקבע ע
2009 . 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 
 
 
 
 
 
 
 



  

 109מתוך  24מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 

 
 03/2019מכרז מס' 

 (4מסמך א')

 
 לכבוד 

 תאגיד המים יובלים אשדוד
 

 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות הנדון: 
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: תאגיד המים יובלים אשדודאני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 
 הקובע כדלקמן : [,נוסח חדש]א)א( לפקודת העיריות  122סעיף  .1.1

 
״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 

, לעניין זה, תאגידלעסקה עם האו ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -״קרוב״ 

 
 המקומיות הקובע: תאגידים )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ב12כלל  .1.2

 
חבר מועצה  -״חבר מועצה״  ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

 -( )ב( ו1) 1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 ( )ב(״.1) 2
 

 הקובע כי: [,נוסח חדש])א( לפקודת העיריות  174סעיף  .1.3
 

זוגו או -לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן תאגיד״פקיד או עובד של 
 ובשום עבודה המבוצעת למענה״. תאגידשותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם ה

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2

 
 ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות :אין לי תאגידבין חברי מועצת ה .2.1
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו  .2.2

 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3
לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  רשאיתהיה  תאגידה ידוע לי כי .2.4

 נכונה.
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2.5
העיריות, לפיהן ( לפקודת 3א) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .2.6

א)א( לפקודת  122להתיר התקשרות לפי סעיף  רשאימחבריה ובאישור שר הפנים  2/3ברוב של  תאגידמועצת ה
 העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 
 שם המציע: __________________________

 
__________________ 

 חתימת המציע        
 
 
 
 
 



  

 109מתוך  25מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 
 
 

 03/2019מכרז מס'   
 (5מסמך א')       

 
 תאגיד המים יובלים אשדוד

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
"( אנו ערבים בזה המבקשים)להלן: " מספר זיהוי _________________על פי בקשת _________________ 
וזאת בקשר עם השתתפות  (אלף שקלים חדשים עשרים וחמישה) ₪ 25,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז. 03/2019המבקשים במכרז מס' 
 

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מ ימים 7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 
ופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או בא

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

 
את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. 26/09/2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ענה.ילא ת  26/09/2019נו אחרי  דרישה שתגיע אלי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.26/09/2019 לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 
 

 רב ד בכבו
 )בנק/חברת ביטוח(

 
 
 
  



  

 109מתוך  26מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 03/2019מכרז מס' 
 (6מסמך א')

 
 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר מציעה" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
 .מציע. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם התאגיד המים יובלים אשדודעם 

 

 ."(החוק" -)להלן 1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות  .2
 

לא הורשע  (ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק למועד האחרון להגשת ההצעות, המציעהנני מצהיר בזאת כי עד  .3
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

או בעל זיקה ו/לחלופין, המציע  או ,(1987 -או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז ,1991-תנאים הוגנים(, תשנ"א
ד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה , אולם במוע)כהגדרתן לעיל( אליו הורשעו ביותר משתי עבירות
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

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

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 אישור עו"ד

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, _________________, 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.יהיה 

 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 
 

 

  



  

 109מתוך  27מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 03/2019מכרז מס' 
 (7מסמך א')

 
 

 ציבורייםקיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים תצהיר בדבר 

 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

" או הגוף" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1
. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תאגיד המים יובלים אשדוד( המבקש להגיש הצעה למכרז של "המשתתף"

 תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק עסקאות גופים 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי".  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –ציבוריים, התשל"ו 
 אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3
או לפי חוק שכר מינימום,  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

ב לחוק(, 2( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -התשמ"ז
 1991-אעבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ" -הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

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

 חתימת המצהיר                                                                                                           
 

 אישור
_________, אשר משרדי ברחוב הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. 

____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 
 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

 
                         _________________                               __________________________  

     
 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                               תאריך            

 
 
 
 
 

  



  

 109מתוך  28מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 03/2019מכרז מס' 
 (8מסמך א')

 
 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלותצהיר ת

 

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

 חוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים ב
 

תאגיד המים שהוא הגוף המבקש להתקשר עם "( המציע" :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן
 .מציע. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם היובלים אשדוד

 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  

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

 חלות על המציע והוא מקיים אותן.   1998-ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה(

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

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

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם 

 -הצורך  , ובמקרה1998-ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו םיישו בחינת

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם

 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום 

, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות 1998-ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן  פעל ליישומןליישום חובותיו 

 התחייבות זו(.
 

רותים והשי הרווחה העבודה משרד של למנהל הכללי זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב המציע

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים

          ______________ 
 

 אישור עורך הדין

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

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

 
     ____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה   חותמת ומספר רישיון                          תאריך

 
 
 
 

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx


  

 109מתוך  29מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 03/2019מכרז מס' 
 (9מסמך א')

 
 המציעפרטי מנהל הפרויקט מטעם 

 
 

, ידע מקצועי, ניסיון עסקי שלו כמנהל פרויקטים מסוג יש לפרט פרטים אודות מנהל הפרויקטים המוצעבפרק זה 
 מציע יש לציין ״אין״ במקום המתאים.לזה.)מילוי כל הפרטים הינם בגדר חובה ( פרט לא רלוונטי 

 
 

 פרטים כלליים
 הפרויקט: ______________________שם מנהל 

 טל' נייד: _________________________
 
 
 

 סייעים למנהל הפרויקט )באם יצורפו(
 

 ניסיון מקצועי השכלה שם תפקיד
    

    

    

 
 ותק וניסיון

 
 מספר שנות ניסיון במחשוב: ________________

 : ________________________  מספר שנות עבודה אצל המציע
 

 ניסיון קודם
 

רשימת לפחות שני גופים דומים )מתן שירותים ציבוריים( שמנהל הפרויקט מספק / סיפק להם שירותים דומים 
 .תאגידלשירותים נשוא המכרז, בעלי מאפיינים דומים ל

 
 הקשרטלפון ישיר של איש  שם איש קשר ותפקידו התאגדות /רשות  /שם חברה  מס'

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
 
 
 
 

 תעודות והסמכות



  

 109מתוך  30מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 
השכלה, קורסים ותעודת רלוונטיות לתחום שירותי מחשוב )מערכות מידע, ניתוח מערכות, אבטחת מידע, מערכות 

 פיננסיות וכיו״ב(:
 
 

 גוף מסמיך שנת קבלת ההסמכה תעודה /נושא הסמכה  מס'
1    

2    

3    

4    

5    

 
 .יש לצרף את התעודות והסמכות למסמכי המענה

 
 
 
 

  



  

 109מתוך  31מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 03/2019מכרז מס' 
 (10א)מסמך 

 

 הצהרת המשתתף
 

 03/2019מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס' אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 
 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

 

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  ,ננו מצהירים בזהה .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים 

 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  הכרוכות בביצוע והשירותיםהוצאות ההמשפיעים על 

 

 תאגידהו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי לא הסתמכנו בהצעתנ .2
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו 

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
 אנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. הבנה ו

 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת השירותים  .3
 נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 

זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הצעתנו ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור  המכרז

מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה 
וש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדר

להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם 
הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את  תרשאינסרב למסור מידע או מסמך כאמור, 

 ההצעה. 
 

 .  כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות לבצע אתאנו מקבלים על עצמנו  .5
 

הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6
 ואנו מתחייבים לעשות כןלבצע ולהשלים את אספקת והשירותים במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

   אם נזכה במכרז.
 

 , כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות וביןנובהצעת נו, כפי שנרשמו על ידינום הכוללים בהצעתהמחירי .7
 הכלול , עפ"ינשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז באספקת השירותיםסוג הכרוכות וכלליות, מכל מין 

 "מ.לא כולל מע ,במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת
 

תקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא המכרז י תאגידונזכה במכרז וההננו מתחייבים כי במידה  .8
 בשלמות.

 

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  .9
 במפורש במסמך זה.

 

 . אום עם משתתפים אחריםיאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .10
 



  

 109מתוך  32מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

נוקט באמצעי אבטחה  הננוכנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי  יםפועל הננוכי  יםמצהיר אנו .11
 ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו והנחיות רשם מאגרי מידע.

 

 נולהשתמש במידע שעובדילא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות, או ש יםמתחייב אנו .12
 יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע ההתקשרות.

 .תאגידתוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך ל שנתקין יםמצהיר  אנו .13

שימוש בטיח יידע וסייבר . אחראי אבטחת המנואחראי לאבטחת המידע וסייבר מטעמ לנושיש  יםמצהיר אנו .14
נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמה, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות 

לערוך ביקורת אבטחה בכל  תאגידלאפשר לנציג ה יםמתחייב הננו, תאגידהתקשורת המכילות מידע השייך ל
 עת. 

 

יום מהמועד )תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .15
 30לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  רשאי התאגיד יהיהידוע לנו, כי האחרון להגשת הצעות במכרז. 

י , והכל מבל( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו)שלושים
 פי כל דין.  -עלפי המכרז ו/או -על תאגידה זכאילגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם 

 

חוזרת, כאמור  בסעיף -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .16
 ביניכם. ל מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג  3

 

 מציא את כל המסמכים נ כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .17
לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע   ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו והאישורים שעלי

 והאישור על עריכת ביטוחים. 

ים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלול .18
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות  ויתור

 דרישותיו.
 

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא
 

 פרטי החותם מטעם המציע :
 

 _________________ ת.זשם פרטי _____________ משפחה______________ 
 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
 

  תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________
 
 

 אישור עו"ד
 

"( המשתתף)להלן: "ח.פ./ע.מ ________________       עו"ד של  אני הח"מ
, כי נתקבלו בשם המשתתף___________________ על הצהרה זו ה"ה  בפני חתמו__________  יוםבמאשר בזה כי 

אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת 
 חייבת את המשתתף.וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מהמשתתף על הצהרה זו 

 
_____________________                                                            __________________                    

 דחותמת + חתימת עוה"                                                                                      תאריך          
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 מסמך ב'
 

 מפרט טכני
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 מצב קיים .1

 
 התאגיד(. מחלקות התאגידלהלן בניין  באשדוד 18מבניינו ברחוב אורט  פועל  תאגיד המים יובלים אשדוד .1.1

 .אשדוד 14למעט מחלקות שרות לקוחות )גביה וצרכנות מים( הפועלת מרחוב בלפור  פועלות מבניין זה

עליה יישום לתאגידי מים  ESRI( בטכנולוגיית GIS מערכתמידע גיאוגרפית )להלן:  מערכתמותקנת בתאגיד  .1.2

 על גבי שרת מקומי  המותקנתשל חברת ת.ה.ל בע"מ וביוב 

 נוספותרקע  ושכבות מעודכנות וביוב מים שכבותקיימות  ובה בתאגיד GIS רפרנט ידי על מתוחזקת המערכת .1.3

  והינם קניינו של התאגיד. מהעירייה המעבר עם בתאגיד נתקבלו אשר

 והיישום המותאם בתחום המים והביוב הינו קניינם.  תהל חברת ידי על מתוחזקת GISה  מערכת .1.4

המותאם לצפייה גם  באמצעות דפדפן IISהקיימת פועלת גם בסביבת אינטרנט משרת  GISמערכת ה  .1.5

 לעובדי התאגיד.ונגיש צפייה בלבד בעל הרשאת  בסמארטפונים

 ממשק . לא קייםCRMCחברת ת אשדוד של עירייהשייכת ל –קריאות שרות ניהול מערכת בתאגיד מופעלת  .1.6

 . הקיימת GIS -ה למערכת

 

 השירותים הנדרשים  .2

הקמת מערכת תפעולית והנדסית לניהול תשתית המים והביוב של התאגיד בהתאם לשביעות רצון המזמין.   .2.1

 עצמאי ומלא של נתוני המערכת.המערכת המוצעת תאפשר לתאגיד עדכון 

שרתי . שירותי "ענן" יסופקו מGISמערכת סבת נתונים מהמערכת הקיימת למערכת המוצעת והטמעת ה .2.2

 הספק הממוקמים בחוות השרתים שלו. 

היות ויבוצע  / היתרי בניה/ מסמכים סרוקים. תוכניותניהול ארכיב דיגיטלי של  המערכת תכלול בין היתר .2.3

ויקט נפרד, לסריקת ארכיב התאגיד, המערכת תאפשר קישור תוצרי הסריקה מקובץ על ידי התאגיד פר

חיצוני באצווה ובאופן ידני. הקישור יכלול פתיחה או עדכון ישויות, קליטת מאפייני המסמך וקישור לקובץ 

 הסרוק.  

ועיגון  תחזוקה שוטפת של המערכת הכוללת בין היתר עדכון גרסאות של המערכת, עדכון שכבות, קליטה .2.4

שוטפים של קבצי נתונים שיתקבלו מהמזמין ו/או מי מטעמו לרבות ביצוע בקרה מחשובית על תהליך 

 הקליטה, טיוב נתונים ,פיתוח מסכים, יכולות ושיפורים ושינויים נוספים בהתאם לדרישות המזמין

 . למשך תקופת ההתקשרות כולה

, DWGקבצי  As-Made,קבצי נתונים )קבצים אלפא נומריים של תכניות  תהליך ממוחשב לקבלת יצירת .2.5

ת על ידי והנדסי ותבקרבדיקות וקבצים ממערכות משיקות וכיו"ב( ושילובם המלא במערכת לאחר שעברו 

אישורם כמפרט קליטת תוכניות  ותהליך  המזמין ו/או מי מטעמו והכל בהתאם למפרט שיוגדר על ידי המזמין

הספק יהיה אחראי על הגדרת מפרט מחשובי לקבלת קבצים מספקים ויהיה אחראי על  .רכתוהטמעתם במע

 הטמעתם התקינה של הנתונים. 

( באמצעות מטעמו מי או/והמזמין עובדי ו/או  מהשטח )ע"י הספק סקרים נתוניפיתוח יישום לאיסוף  .2.6

 .אשר תסופק על ידי המציע )סלולר וטאבלט( ניידיםמכשירים אפליקציה ל

למערכת המוצעת יהיו ממשקים לכלל המערכות הפועלות או שיופעלו בעתיד בתאגיד וכן מערכות חיצוניות  .2.7

 שהתאגיד עושה בהן שימוש, בהתאם לאפיון והגדרת המזמין.
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  המערכת על ידי הספק הזוכה שלבי יישום .3

 :כדלהלן הדרישות את ליישום יידרש הזוכה הספק
עבודה מפורטת למעבר למערכת החדשה הכולל לוחות זמנים ואבני דרך ליישום, הדרכה  הכנת תוכנית .3.1

 שלבי ההקמה. –והטמעה הכוללת לפחות את הרכיבים הבאים 

 לרבות אפיון שכבות מפורט, תהליכים, בקרות ודוחות.המוצעת מסמך אפיון מפורט למערכת  הכנת .3.2

-As,ומפרט לקליטת קבצי נתונים למערכת )קבצים אלפא נומריים של תכניות בדיקת תוכניות נוהל הכנת  .3.3

Made  קבציDWG)קבצים ממערכות משיקות וכיו"ב ,.  

 והרחבתו בהתאם לנתונים הקיימים. 827התאמת מבנה הנתונים למפרט מבא"ת  .3.4

ע ווקטורי ומידע לרבות כלל מבנה השכבות, מאפיינים, נתונים, מיד מערכת הקיימתמה ותכנים הסבת נתונים .3.5

  .rasterמשכבות 

במהלך  שעות חודשיות 10לפחות  -במשרדי המזמין לעובדי המזמין  GIS-ה הדרכה על שימוש במערכת .3.6

לפי הדרישות השונות ובכלל זה : צפייה והצגת מידע, תחקור מידע, הפקת דוחות, ,  כל תקופת ההתקשרות

  .חדשים למערכת ונתונים מידע הוספת שכבות הפקת מפות, יכולת

 ., העברת תיעוד למערכת ואישור המערכת על ידי המזמיןבדיקות קבלהביצוע  .3.7

 .לאחר מתן תעודת גמר וסיום שלב ההקמה על ידי המזמין שלב תחזוקה שוטפתמעבר ל .3.8

 

 דרישות טכנולוגיות  .4

המציע יעשה שימוש בבסיס נתונים מהגרסה החדשה ביותר של היצרן או מגרסה קודמת הנתמכת על ידי יצרן 

 בסיס הנתונים. 

צוותי הפיתוח של המציע ייערכו בדיקות תוכן ובדיקות קוד באמצעות כלי בדיקת תוכנה: לקוד התוכנה, תוכן 

 רכות אחרות. המידע, תהליכי העבודה, הרשאות, ממשקי מידע למודולים ומע

להלן דרישות טכנולוגיות מהמערכת, שאין בה כדי להוות רשימה סגורה אלא להדגיש תכונות עיקריות המצופות 

 מהמערכת בגרסתה המוצעת על ידי המציע: 

 תצורת המערכת .4.1

 או חלונאית או משולבת. webדפדפן  -תצורת הפעלת מערכת 

 מערכת תהליכית  .4.2

רך שלבי הביצוע של התהליך, ובכך לוודא השלמת התהליך בצורה המערכת אמורה ללוות את המשתמש ד

 מסודרת בהתאם לתהליכי העבודה והנהלים שהוגדרו.

 גמישות  .4.3

מורכבים ותלויים בתוכן המידע המוזן. כמו כן התהליכים אינם  אצל המזמין הינם חלק מתהליכי העבודה

. על המערכת לאפשר גמישות בתהליכים סטטיים ומשתנים מעת לעת בכפוף להחלטות מדיניות ברמות שונות

 אלו.

 אבטחת מידע  .4.4

באופן טבעי הנתונים במערכת הינם בעלי רגישות מסוימת, הן בהיבטים הנדסיים והן בהיבטים של צנעת 

 הפרט. לפיכך, נדרשת במערכת הקפדה על אישורים וחיסיון מידע, בכפוף לאישורים.

 אחזור מידע ובקרה  .4.5

 יכולות אחזור מידע ברמות שונות על פי דרישה ובאופן יזום.המערכת צריכה להכיל 

 יכולות מעקב .4.6
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יתן יהיה לבצע מעקב אחר פעילויות במערכת: מעקב ביצוע פעילויות; משתמשים מעורבים; מעקב לוחות נ

זמנים לביצוע פעילות, תהליך ותהליכי משנה; מעקב חריגות בלוחות זמנים )כמו בתהליכים שע״פ החוק 

 בתוך מספר ימים מוגדר(; מעקב אחר משאבים מוגדרים. נדרש לבצע

 אינטגרציה .4.7

שבה תהליכים מסוימים מתחילים בפונקציה ארגונית אחת  ההתייחסות הינה למערכת כוללת אחת

 ומסתיימים בפונקציה ארגונית אחרת ובמודולים שונים. יש לאפשר אחזור מידע שחוצה מודולים.

 איסוף נתונים מהשטח ות במקבילאפשרות לביצוע פעולה על מספר ישוי .4.8

עבור  )סלולר וטאבלט( מכשירים ניידים באמצעות עליהן לעבוד למזמין יאפשרו המציע של המידע מערכות

 . Apple -ו Android תובטכנולוגיעובדי השטח וקבלני איסוף הנתונים 

 
 ממשק משתמש  .5

  ממשק אחיד .5.1

דורשת גישה למספר אפליקציות / מערכות ממשק משתמש אחיד והפעלה ממסך יחיד )המערכת אינה 

 נפרדות(.

 קלות שימוש ואינטואיטיביות למשתמש .5.2

 תשאול מידע  .5.3

( ולקבל את הנתונים hyperlinkהמשתמש יוכל לתשאל את המערכת באמצעות לחיצות על מידע קיים )כגון 

לפעולת דפדוף בין דפי הרלוונטיים. המערכת תאפשר למשתמש ״לדפדף״ בין מסכי תצוגה שהוצגו לו )דומה 

 אינטרנט(.

 חיפוש מידע .5.4

המערכת תאפשר למשתמש לחפש אינדקסים )טקסטואליים ונומריים( מתוך חלונית חיפוש טקסטואלית 

כאשר סדר התוצאות לפי הרלוונטיות של התוצאות  googleאשר תציג למשתמש תוצאות חיפוש בפורמט 

 צאה המבוקשת.המוצגות. כל תוצאה תכיל תקציר ולינק למסמך/לתו

 שילוב נתוני מיקום גיאוגרפיים .5.5

המערכת תכיל ממשק מובנה שיאפשר למשתמש להתמצא בנתוני מיקום )כתובת( ולהציג כתובת מדויקת 

)רחוב, בית( על מפה שתוצג על גבי המסך או בחלונית נפרדת. נתוני מיקום יוצגו הן עבור שטח השיפוט העירוני 

 והן עבור אזורים אחרים בארץ.

 יתוף מידע ארגוניש .5.6

המערכת תאפשר בכפוף למגבלות אבטחת מידע לשתף מידע בין עמיתים לאותה מחלקה / אגף / מינהל 

הקשור בישות מידעית ספציפית, והמערכת תתעד את התכתובות לרבות תיעוד מועד, שם הכותב ותוכן הערה. 

 התכתובת ״תוצמד״ לאותה ישות כחלק ממאפייניה.
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 מענה המציע למפרט הטכני
 הטכני למפרט המציע והתייחסות מענה

 לא /חלקי באופן קיימת /קיימתלכל דרישה המפורטת בכל פרק / מודול במפרט הטכני, המציע יציין האם הדרישה  ביחס

 .קיימת

 המציע את יחייב אלה בעמודות ציון. המתאימות בעמודות זאת יציין המציע, קיימת לא או חלקי באופן קיימת הדרישה אם

 .במזמין קבלה לבדיקות המערכת מסירת למועד עד הדרישה התאמת להשלים

 . בשלמותן קיימות הדרישות כל כאשר, קבלה לבדיקות יימסר מודול כל

 

 הגדרות:

 

 המערכת המידע הקיימת בתאגיד או העומדת לרשות התאגיד . -"המערכת הקיימת" 

 

 המערכת המוחזקת בחוות השרתים של המציע אליה המשתמשים נגשים בתקשורת. -"המערכת המרכזית" 

 

 מערכת מותקנת במחשב)ים( של התאגיד הפועלת ללא תלות במערכת המרכזית. -"המערכת העצמאית / תחנה עצמאית" 

 

 DWG ,TIFF ,DXF ,JPG ,BMP GIF ,SHP ,SHX ,DBF ,raster, -"קבצים אוניברסאליים במערכת הגרפית" 

formats ,vector formats ,grid formats פנים.ואחרים. קבצים אלה לא יהיו מוצ 

 

ואחרים. קבצים אלה לא  ASCII ,XLS ,CSV ,MDB ,DAT ,XML -"קבצים אוניברסאליים במערכת האלפאנומרית" 

 יהיו מוצפנים.

 

 

 דרישות כלליות

 

 דרישות כלליות –מפרט טכני 

 הנושא

 

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

 באופן חלקי

 לא קיימת

קליטת נתונים עדכניים המערכת תאפשר   כללי

והיסטוריים מהמערכת הקיימת כולל מפות, 

שכבות מידע, כרטסות נתונים, טבלאות, 

 תמונות ומסמכים.

     

כל כללי הרגולציה  המערכת תפעל על פי   כללי

אליהם היא כפופה, כולל שינויים עתידיים, 

החוקים, התקנות וההנחיות של ובכלל זה 

לרבות נוהל אמות מידה  רשות המים

, משרד הפנים )ובייחוד נוהל מבא"ת הנדסיות

(, משרד השיכון, מנהל מקרקעי תומבא"

 גופי תכנון וניהול מקרקעין אחרים, ישראל

 .וכיו"ב

     

המערכות תפעלנה על פי החוקים, התקנות   כללי

וההנחיות הנוגעות לניהול משק בשעת חירום, 

)לרבות תכנית פיקוד העורף, משרד הפנים 

רציפות תפקודית(, משטרת ישראל וארגוני 

 ביטחון ממלכתיים אחרים.
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 דרישות כלליות –מפרט טכני 

 הנושא

 

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

 באופן חלקי

 לא קיימת

המערכת המרכזית תאפשר עבודה בממשק   טכנולוגיה 

WEBתחנת עבודה עצמאית, לשעת חירום . 

 .איממשק חלונבלפעול תוכל 

   

המערכת של המציע תומך בעבודה עם   טכנולוגיה 

  IOS, ופיירפוקסהדפדפנים אקספלורר, כרום 

ותתמוך בתקינותם בגרסאותיהם האחרונות 

 של כלל הדפדפנים.

    

המציע ידאג להתאמת העמדות בתאגיד   טכנולוגיה 

לעבודה מול המערכת דהיינו, יתאים הגדרות 

ן רכיבי תכנה עם נדרש וכל יבדפדפן, יתק

 פעולה אחרת כך שהמערכת תעבוד.

    

לכלל משותף הלמערכת בסיס נתונים   טכנולוגיה

 המודולים וחלקי ההצעה.

    

המערכת על כל תתי המערכות והמודולים   טכנולוגיה

תעבודנה כמקשה אחת עם מסכים אחידים 

 ועיצוב אחיד.

   

המערכת תאפשר בניה דינמית על ידי   טכנולוגיה

של , ללא שינוי בקוד המערכת, התאגיד

קיימים לרבות מסכים חדשים או עדכון 

איחודם או פירוקם. יושם דגש בעניין זה על 

בניה וארגון של סרגלים, מקראים ומסכי 

 מידע.

   

המערכת של המציע תתאים לכל הציוד הקיים   טכנולוגיה

בתאגיד. לדוגמא, אם סורק או מדפסת אינו 

מדגם המוכר למערכת של המציע, המציע 

את יתאים את המערכת שלו לציוד או יחליף 

 הציוד על חשבונו.

   

המערכת תדע לשלב מכשירים ניידים   טכנולוגיה

וכו'( בעבודה  טאבלט)מסופון, טלפון חכם, 

 השוטפת.

   

עבור תהליכים מורכבים המערכת תכלול   תיעוד ועזרה

תיעוד של תהליכי העבודה ואשפים בנויים 

 בצורה מובנת למשתמש.

    

המערכת תכלול מערך של מסכי עזרה   תיעוד ועזרה

 עשירים כולל מילון מונחים ותיעוד תהליכים. 

    

אם התאגיד יזמין פיתוח מיוחד מהספק הוא   תיעוד ועזרה

יהיה רשאי לקבל את התיעוד המפורט של 

 הפיתוח. 

     

המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע ודוחות   יבוא יצוא

אלקטרוני נמריים  לגיליון -אלפא

(XLS/CSV וקובץ ל )- ASCII  כן יבוא

נתונים ממקורות ממוחשבים חיצוניים. 
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 דרישות כלליות –מפרט טכני 

 הנושא

 

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

 באופן חלקי

 לא קיימת

למערכת תהיה יכולת קליטה וייצוא של קבצי 

XML. 

המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע גרפי   יבוא יצוא

, DWG DWF,לקבצים בתבניות מוכרות )

,TIFF ,DXF ,JPG ,BMP GIF ,SHP ,

SHX ,DBF ,raster formats ,vector 

formats ,grid formats  .)ואחרים 

     

המערכת תהיה בעלת מנגנון לקלוט נתונים   יבוא יצוא

מנגנון  ואחרים.AutoCAD מתכנות שרטוט 

הקליטה יכלול תהליך לבקרת המידע הגרפי 

 והמילולי עד להטמעתו המלאה במערכת.

   

המידע המערכת תאפשר ניהול גרסאות של   יבוא יצוא

 שהוטמע ותאפשר חזרה לגרסאות קודמות.

   

המערכת תתמוך בייצוא כל דוח או מידע   יבוא יצוא

ללא התערבות  PDFלקובצי אופיס או לקובץ 

 מפעיל.

   

המערכות תקבלנה עדכונים ותייצא נתונים   יבוא יצוא

 . GIS-במבנה המוכר למערכות ה

     

המערכות תקבלנה עדכונים ותייצא נתונים   יבוא יצוא

 .KML-ו XML ,GMLבתבנית 

     

המערכת תהיה בעלת יכולת להפצת הודעות   יבוא יצוא

 לפי חתכים שונים.

     

המערכת תדע ליצור פלט למשלוח כגון,   יבוא יצוא

 פלוטר, הדפסה,  דואל, פקס אחרים.

     

בצורה תקניה )כיוון קבצי היצוא יפיקו עברית   יבוא יצוא

 נכון, סימנים נכונים(.

מנגנון היבוא יהיה בעל יכולת לסדר מלל 

 בעברית )לתקן מלל הפוך(.

     

המערכת תספק מידע ותפעל באופן משולב   יבוא יצוא

בהתאם  עם אתר האינטרנט של התאגיד

 .לדרישותיו

    

המערכת תהייה פתוחה לשיתוף נתונים   יבוא יצוא

אחרות ובפרט משרדי ממשלה גם ממערכות 

כאשר נתונים אלה מוחזקים במערכות של 

 ספקים אחרים.

    

המערכת תדע להעביר נתונים מוצפנים   יבוא יצוא

 ובשיטות העברת מידע מאובטחות.

    

המערכת תדע לקלוט ולהציג במערכת קבצי   יבוא יצוא 

אופיס וקבצי וידאו בכל פורמט שהתאגיד 

 יבחר
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 דרישות כלליות –מפרט טכני 

 הנושא

 

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

 באופן חלקי

 לא קיימת

 המערכת תדע לייצא נתונים למכשירים ניידים  יצואיבוא 

וכו'(  ולקבל  טאבלט)מסופון, טלפון חכם, 

 עדכונים ממכשירים אלה.

    

המערכת תאפשר תהליכי עבודה מורכבים עם   מעקב

מספר תחנות אישור ובקרה. המערכת תכלול 

 מסך ריכוז של פעולות או נושאים לאישור.

     

המערכת תאפשר מעקב אחר התקדמות   מעקב

בתהליכים מורכבים ממודולים שונים 

 בתאגידוממערכות אחרות 

     

המערכת תאפשר תיוג כל עצם )מסך, רשומה,   מעקב

 שדה( עם תזכורת או הערה.

     

המערכת תכלול טבלאות מרכזיות משותפות   מעקב

לכל המערכות והמודולים במערכות של 

המציע. למערכת של המציע יהיה מנגנון 

 התראה לגבי עדכון הטבלאות. 

   

כמו כן המשתמש  Meta Dataהמערכת תנהל   מעקב

 Metaיוכל לראות עבור כל שכבה נתוני 

Data  .בהתאם לבחירת התאגיד 

   

ישדרג את גרסאות התוכנה לגרסאות  המציע  גרסאות

החדישות שהוא פיתח ולא יהיה רשאי לכל 

תשלום נוסף עבור הגרסה, ההתקנה ו/או 

 ההטמעה.

   

 

 גרסאות

התאגיד יהיה זכאי לקבל כל תכנית, שגרה,  

עיבוד, שליפה, חתך, תוצר או דוח שיבנה 

עבור לקוח אחר של הספק, כל אלה ללא 

 תוספת תשלום.

   

המציע יעביר לתאגיד עדכוני גרסה, תיקוני   גרסאות

תכנה, עדכוני אבטחה, עדכוני טבלאות 

מערכת באופן אוטומטי וללא תוספת תשלום. 

המציע ידווח למנהל ברשות על כל שנוי או 

עדכון. עדכוני גרסה או כל שנוי במערכת 

הדורש השבתת השרות או שאלול לשבש את 

 השרות יתואם עם המנהל ברשות.

   

המציע יהיה אחראי לעדכון התצורה בתחנות   גרסאות

לאחר עדכוני גרסה או כל שנוי במערכת 

 בהצעתו.

   

המציע ישלח למזמין פרסום חודשי בעלון   גרסאות

דואל או בנייר המפרט את החידושים 

                  במערכת, שיטות עבודה מומלצים

(Best Practices ומידע אחר על המערכות )

 והשרות שלו.
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 דרישות כלליות –מפרט טכני 

 הנושא

 

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

 באופן חלקי

 לא קיימת

אם היישומים של המציע נגישים מפורטל, 

הפורטל יכלול חלון פרסום חידושים ומידע 

 אחר. 

שירות 

 ותחזוקה

המציע ישלח למזמין מבנה קבוע לקבלת  

 קבצים מכל גורמי החוץ איתם עובד התאגיד

   

שירות 

 ותחזוקה

הספק יפיק פלט ממוחשב על כל תוכנית  

 ותוצאות הבדיקה 

   

שירות 

 ותחזוקה

הספק יוסיף הקבצים לשכבת המידע ויקשרם  

 GIS -למערכת ה
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 GISהמידע הגיאוגרפי המערכת לניהול 
 מבוא

( על נתונים אלה. לתמוך במטלות של ענף spatial analysisתפקיד: להציג נתונים על גבי מפה ולבצע ניתוחים מרחביים )

 פולו.יההנדסה והנושאים שבט

תכנה ומסד נתונים להצגת עצמים, שכבות במרחב גיאוגרפי כלי עזר תכנון ולניהול התאגיד, רשת המים  אור: מערכתית

 והביוב ושאר המרכיבים הפיזיים בתאגיד.

(, מנגנוני חישוב במרחב )מדידת שטח, מרחק, מסלול וכו'(, spatial analysisכלים: תכנת מיפוי בסיסית, נתונים מרחביים )

ח נתונים סביב נקודה, בקרה על פוליגונים, שיבוץ משאבים/עצמים במרחב, ניהול גרסאות של מידע, תיחום שטחים, ניתו

  מידע במרחב. ושאילתותמנגנוני חיתוך 

 עדכון והצגת נתונים במערכת המרכזית. למסכי עבודה 

 מסכי עבודה לקליטה, עדכון והצגת נתונים בתחנה עצמאית. 

י מאורגן בשכבות כולל חלונות מידע אלפאנומרי )צפים ואחרים( המתארים עצמים תוצרים: מסכים המציגים מידע מרחב

ושכבות, מפות ושרטוטים מקוונים המוטמעים במערכת, תוצרים מודפסים, כרטסות המתארות עצמים, דוחות, ניתוחים 

 .ואלפא נומריות מרחביים ותשובות לשאילתות גיאוגרפיות

של כל ספק שיפעיל אותן,  ות ויישומים המותקנים בתאגיד או שבשימוש התאגידממשקים: השתלבות עם המערכות התפעולי

(, מערכת המוקד )נכון למועד פרסום מטרופולינטדוגמת מערכת הגבייה )נכון למועד פרסום המכרז מופעלת על ידי חברת 

לפאנומריים ממקורות המערכת תדע לקלוט נתונים א ( וכיו"ב.באמצעות העירייה   CRMCהמכרז מופעלת על ידי חברת 

 שונים ולמקם אותם במרחב לפי הזיהוי הגיאוגרפי. 

המערכת תאפשר ביצוע  .לרבות הצגת מידע לפי כתובות המערכת תדע לקבל עדכונים מהמערכות התפעוליות בתאגיד

 למערכות משיקות וכן הצגת שכבות נושאיות ממערכות אלה. GISהתמקדויות דו כיווניות ממערכת ה 

יוחדות: הספק יקלוט עבור התאגיד מידע גיאוגרפי בסיסי כגון, מפות בסיס, תצ"א, פוטוגרמטיה, אזורים סטטיסטים, סוגיות מ

 רובעים וכו'.

 המערכת תתאים לעבודה בשעת חירום ותענה על דרישות פיקוד העורף ודרישות רציפות תפקודית של משרד הפנים.

 אור הסביבה הטכנולוגיתית

 

 ____________________  דגם וגרסה: ______________________________שם היצרן: 

 קצר: ____________________________________________________________ רתיאו

 דרישות חומרה להפעלת היישום

 פירוט נושא 

  שרת)י( היישום* 1.1

 המשתתף יפרט את מיקום השרת: בחוות שרתים של המציע  
  מערכת הפעלה בשרת)ים( 1.2

  מסד מידע בשרת)ים( 1.3

  

  תחנת קצה להפעלת המערכת/יישום אצל המשתמש      

  מערכת הפעלה ותכנות בקצה  2.1

  תצורת חומרה נדרשת בקצה 2.2

 מעבד, זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות  תצורה מינימאלית 

  תכנה להצגת הנתונים למשתמש 2.3
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  תחנת עצמאית )לשעת חירום(

  מערכת הפעלה ותכנות בתחנה  3.1

  תצורת חומרה נדרשת בתחנה 3.2

 מעבד, זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות  תצורה מינימאלית 

  תכנה להצגת הנתונים בתחנה 3.3

 

  תחנת עצמאית לקליטת נתונים

  מערכת הפעלה ותכנות בתחנה  3.1

  תצורת חומרה נדרשת בתחנה 3.2

 מעבד, זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות  תצורה מינימאלית 

  תכנה לקליטת הנתונים בתחנה 3.3

 

 * המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו.

  

    

 פרוט הדרישות

 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

יבוצע  קרטוגרפיהעיצוב המערכת לרבות   כללי

 בהתאם לשביעות רצונו של התאגיד

   

למערכת תהיה אינטגרציה עם המוקד ועם   כללי

השליטה והבקרה בתאגיד )מצלמות  מערכות

 וחיישנים(.

   

המערכת תפעל על פי החוקים וההנחיות   כללי

הנוגעות לניהול מידע גיאוגרפי של רשות 

המים, משרד הפנים )לרבות תכנית רציפות 

תפקודית(, משרד השיכון ולניהול משק 

בשעת חירום, פיקוד העורף, משטרת 

 ישראל ועוד.

   

המערכת תייצא נתונים למסופונים   כללי

 ומכשירים ניידים.

   

המערכת תקלוט נתונים ממסופונים   כללי

ומכשירים ניידים. המערכת תשמור הערות 

לפי תאריך ושעה, מיקום, סוג אירוע, 

 הערות, אזור, פרטי מזין הנתונים ועוד.

   

המערכת תאפשר עבודה עצמאית של   כללי

קליטת ועדכון  המשתמשים בתאגיד דהיינו,

 מידע.

   

הגישה לנתונים במערכת והצגת המידע   כללי

 או ונאיאו חל WEBתהינה בממשק 

 . משולב

   

המערכת תציג על גבי מפה נתונים מכל   כללי

 מודול ומערכת בהצעת המציע. 
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 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

 יבמיפוהמערכת תתמוך בסימנים אחידים   כללי

או בהתאם  827.11תקן  ,כגון מבא"ת

למפרט אחר שייקבע על ידי התאגיד כולל 

 .סיבוב סימן בהתאם לקו אליו משויך

   

               המערכת תקלוט תכניות ושרטוטים   קליטה

( DWG וכו'( ו/או מטבלאות נתונים )אקסל

וכו'( ותמיר אותם לנתונים במערכת 

תהליך הקליטה יכלול בקרת   הגיאוגרפית.

נתונים על ידי התאגיד, הפקת דוחות תקינות 

ואיתור חריגים ומנגנון לעדכון נתונים 

ותחזוקה שוטפים. מנגנון אשר יאפשר 

למשתמש הקצה לעדכן נתונים באמצעות 

 .סלולריעמדת עבודה ו/או מחשב נייד ו/או 

   

המערכת תשמור תאריך יצירת או עדכון   קליטה

 המידע במערכת המקור.

   

מערכת תאפשר למשתמש להגדיר ישויות   קליטה

חדשות והשדות שירכיבו את הישות למשל, 

כמו כן המערכת תאפשר  ישות מגופים.

  ישויותלמשתמש להגדיר טופולוגיה בין 

   

למערכת מסכי קליטת נתונים לכל ישות   קליטה

במערכת כולל ישויות שיוגדרו על ידי 

 המשתמש.

   

מערכת קליטה  תאפשר למשתמש הקצה   קליטה

 .מחושבים דותלבצע הגדרת ש

   

 באמצעות ישויות מספוריכולת  למערכת  קליטה

 שתקבע ללוגיקה תאםבה ID מזהה מספר

 או מספר רץ.  התאגיד ידי על

   

 בהתאם( labels) תוויות ליצירת מנגנון  קליטה

 המשתמש להגדרת

   

הגדרת רמת אמינות  המערכת תאפשר  קליטה

 למידע שייקלט

   

המערכת תאפשר גמישות וחווית משתמש   קליטה

 קלה ונוחה

   

המערכת תכלול תכניות לבדיקת תקינות   בדיקות

הנתונים )תבנית נתונים לא תקינה, ערכי 

תאריכים, כתובת מחוץ לטווח, 

קואורדינטות מחוץ לטווח, רשת 

 כפולים,קואורדינטות לא נכונה, קווים 

 וכו'(. נתונים חסרים, בעיות טופולוגיה

   

המערכת כוללת מנגנון לבדיקות לפי מפרט   בדיקות

המציע לקליטת קבצים עבור קבצים 
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 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

המתקבלים ממקורות חיצוניים )מתכננים, 

 מודדים וכו'(.

המערכת תשמור גם את הכתובת או נתון   בדיקות

יהיו שאינו מוביל כנתון חליפית. שדות אלה 

 רב מופעים כאשר לכל מופע דרוג

   

המערכת תפיק דוחות קליטה ותצביע על   בדיקות

 נתונים שגויים במערכות המקור.

   

תבצע בדיקות לוגיות בעת קליטת  המערכת  בדיקות

 בין לוגי חיבור, ישויות ביןהנתונים )חיבור 

ותפיק דוחות  (ועוד שונות ישויות סוגי

 תקינות ודוחות שגויים.

   

זרימה  כיוון יצימערכת תאפשר יצירת חה  בדיקות

בתשתית הביוב בהתאם לאופן קליטת 

 . בקרה ממנגנון כחלק הנתונים,

   

המערכת תקלוט ותציג תצלום אוויר   מערכת מיפוי

 ס"מ לפיקסל. 12.5ברזולוציה של לפחות 

   

מערכת המיפוי תכלול מנגנון התמקדויות   מערכת מיפוי

)לדוגמא: כתובת, גוש, חלקה, דינאמי 

מתקן, אביזר, צינור ועוד(.  המנגנון יהיה 

 דינאמי ויאפשר עדכון ללא שינויי קוד

   

המערכת תציג קואורדינטות של מיקום   מערכת מיפוי

העכבר על המפה. תהיה למשתמש אפשרות 

 להציג את רשת קואורדינטות.

   

-המערכת תציג מידע בקנה מידה מ  מערכת מיפוי

ומה  1:250ועד לפחות  1:50,000

 שביניהם. 

   

עם שנוי קנה המידה המערכת תדע להסתיר   מערכת מיפוי

פרטים או לחשוף פרטים. לדוגמא, בקנה 

המערכת תציג כותרות של  1:12,500מידה 

-שכונות בלבד. עם הגדלת קנה המידה ל

יתווספו כותרות של מוסדות  1:5,000

ציבור ושמות דרכים. בקנה מידה של 

יופיעו תוויות של עצמים קטנים  1:500

ו'. בכל מקרה למשתמש כגון, מגופים וכ

 יהיה אפשרות להסתיר או לחשוף פרטים.

   

תהיה אפשרות להציג שכבות ועצמים   מערכת מיפוי

בשקיפות חלקית. למשתמש יהיה שליטה על 

 תכונה זו. 

   

המערכת תחשב מרחקים בין נקודות או רצף   מערכת מיפוי

נקודות )מסלולים(. חישוב המרחק יעשה על 

 (.gridעל פי רשת )פי נקודות או 
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 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

המערכת תאפשר תרגום כתובת למיקום   מערכת מיפוי

במפה )קואורדינאטות( ולהיפך. דהיינו 

geocode ו-reverse geocode. 

 

   

המערכת תשמור גם כתובת או נתון )למשל   מערכת מיפוי

כתובת של בית פינתי( שאינה מוביל כנתון 

כאשר חליפית. שדות אלה יהיו רב מופעים 

 לכל מופע דרוג.

   

סביב מסך התצוגה של המידע הגיאוגרפי   מערכת מיפוי

יהיו סרגלי כלים ומקראים. למשתמש יהיה 

אפשר להעלים את הכלים האלה. המקרא 

יהיה מדורג כאשר המשתמש יוכל להרחיב 

 או לצמצם את המידע.

   

באמצעות המקרא המשתמש יוכל לבחור   מערכת מיפוי

 יוצג ואיזה מידע לא יוצג.איזה מידע 

   

ליצור ולקלוט יוכל מערכת המשתמש   מערכת מיפוי

עצמים ומידע גיאוגרפי, לקשור אותם 

לקבוצות ושכבות ולהציגם על גבי מפת רקע 

 או בשילוב עם שכבות אחרות.

או  2-כמו כן, המשתמש יוכל לפצל שכבה ל

 יותר שכבות.

   

משולבים בין המערכת תבצע עיבודים   מערכת מיפוי

( ותציגם mashupשכבות/קבוצות מידע )

 על מפה.

   

 טיוטההמערכת תאפשר למשתמש ליצור   מערכת מיפוי

)"סקיצה"( בו הוא מעדכן עצמים ומכין 

שכבות וכל מידע גיאוגרפי אחר. כמו כן 

המשתמש יוכל להלביש קובץ חיצוני 

במערכת. מידע גיאוגרפי זה יהיה שייך 

למשתמש אך יהיה ניתן לשיתוף עם 

 משתמשים אחרים. 

   

המערכת תאפשר תרגול וסימולציה של   מערכת מיפוי

בנוסף אירועים והצגתם על מפה 

 לשכבות/קבוצות מידע אחר.

למשל, המערכת תאפשר הגדרת נקודה 

ורדיוס או פוליגון. המערכת תנתח ותציג את 

 המידע בתחום המוגדר.

   

 drillהמערכת תאפשר חקירת נתונים )  מערכת מיפוי

down ,על מפה של עצם על מפה. למשל )

הצבעה על עצם או כתובת המציין מיקום 

אותו עצם או כתובת.  יביא את המידע על

המערכת תאפשר שימוש בלחצן ימני 
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 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

בעכבר כדי לבצע פעולות ולקבל תפריט 

 מידע.

המערכת תהיה מקושרת למערכות   מערכת מיפוי

האלפאנומריות כדי לקלוט נתונים לצורך 

 ניתוח מרחבי והצגה על גבי מפה.

   

המערכת תאפשר ניתוח מרחבי למשל,   מערכת מיפוי

, תיחום שטח רתיאותיחום שטח על פי 

 מסביב לנקודה ועוד.

   

המערכת תאפשר קליטה של מידע ו/או   מערכת מיפוי

אחרות. כמו  GISשכבות נתונים מערכות 

כן, המערכת תאפשר למשתמש לקלוט 

קבצים )למשל מדידות או תשתיות( וליצור 

 מהם שכבות מידע.

   

עבור כל עצם )נקודה, צורה(, מידע ו/או   מערכת מיפוי

שכבה יהיה אפשר ליצור כרטסת נתונים 

גמיש בו המשתמש יוכל להוסיף שדות 

בכל  המתארות את תכונות העצם / שכבה.

כרטסת ניתן יהיה לקבוע את שדות החובה 

 וכן להגדיר שדות לבחירה מתוך רשימה.

   

בכרטיס עבור עצמים ו/או מידע ו/או שכבות   מערכת מיפוי

: תאריך רתיאונתונים יהיה בנוסף לשדות 

יצירת המידע, שם המשתמש שיצר את 

 , הערות ועוד. רתיאוהמידע, 

   

תהיה אפשרות לחייב את המשתמש למלא   מערכת מיפוי

 את כרטיס המידע עבור העצם/מידע/שכבה.

   

שצמוד לעצם בחלון המערכת תאחזר מידע   מערכת מיפוי

( שיהיה tooltipצף שיעלה על המפה )

מעוצב בהתאם לדרישות התאגיד. המשתמש 

יוכל להקטין, להגדיל ולהזיז את החלון על 

 פני המפה.

   

המערכת תציג למשתמש במידת הצורך   מערכת מיפוי

-googleנתונים וצילומים מתוך מערכת 

street ,google-veiw 

   

המערכת תאפשר ניהול ארכיב המסמכים   ניהול ארכיב

ההנדסי של התאגיד ובכלל זה מפות 

 סרוקות, מפות וקטוריות, מפות מעוגנות

   

המערכת תאפשר קליטת נתונים אודות   ניהול ארכיב

מאפייני התוכניות לדוגמא: כתובת, גוש 

חלקה, מתכנן, תאריך ועוד.  מפרט השדות 

 יוגדר בשלב האפיון.

   

ניתן יהיה לבצע איתור תוכניות בתשאול   ניהול ארכיב

 של מאפיין אחד או יותר
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 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

גיאוגרפית  לישותהמערכת תאפשר קישור   ניהול ארכיב

של מסמכים ואחזור מסמכים הקשורים 

 באמצעות הצבעה במפה לישות

   

המערכת תאפשר טעינת קובץ חיצוני של   ניהול ארכיב

המסמך  רתיאומסמכים סרוקים הכולל 

ושיוך המידע למערכת. קובץ הטעינה 

יאפשר פתיחת ישויות חדשות ו/או עדכון 

 קיימות

   

המערכת תכלול שכבות מיפוי בסיסיות:   מיפוי בסיסי 

, פוטוגרמטריה, מפת בסיס אורתופוטו

 )רחובות(, כותרות ושמות אתרים. 

   

המערכת תקלוט חלוקות שונות של הרשות   מיפוי בסיסי 

רובעים, אזורי טיפול וכד' ותקלוט  כגון,

חלקות ארציות כגון, אזורים סטטיסטיים 

 )ל.מ.ס.( ועוד.

   

המערכת תקלוט נתוני ייעודי קרקע, נכסים,   מיפוי בסיסי 

מאגר המידע ממבנים ועצמים אחרים 

תהליך הקליטה יכלול בקרת  .בתאגיד

נתונים, הפקת דוחות תקינות ואיתור חריגים  

 . ומנגנון לעדכון נתונים ותחזוקה שוטפים

   

 האוכלוסייהמערכת תקלוט מאפיינים של   מיפוי בסיסי 

ותציג אותם כשכבה על גבי מפת הרשות. 

המערכת תהיה מסוגלת להצליב את הנתונים 

בשכבת האוכלוסייה ושכבות אחרות כגון, 

רובעים ולחשב סיכומים וסטטיסטיים עבור 

נקודות, תאי שטח, פוליגונים והגדרות 

 מרחביות שונות.

   

המערכת תקלוט מאפיינים של מבנים   מיפוי בסיסי 

ותציג אותם כשכבה על גבי מפת ונכסים 

הרשות. המערכת תהיה מסוגלת להצליב את 

הנתונים בשכבת מבנים ונכסים עם שכבות 

אחרות כגון, רובעים ולחשב סיכומים 

וסטטיסטיים עבור נקודות, תאי שטח, 

 פוליגונים והגדרות מרחביות שונות.

   

המערכת תכלול שכבת מבנים ונכסים   מיפוי בסיסי

של ומערך כתובות עם מודול לקליטה 

 .או סקרים אחרים שרטוטים מסקרי נכסים

   

המתעדכנות המערכת תכלול שכבות מידע   מיפוי בסיסי

On Line  על תקלות מהמוקד לפי סמלים

שונים )פתוח, דחוף, מעבר לזמן תקן, סגור 

בהתאם לדרישת התאגיד ומסמך אפיון  וכו'(

 .המערכת
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 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

 file geodatabaseהמערכת תדע לתמוך ב   מיפוי בסיסי

  ESRIשל 

   

של  web servicesהמערכת תדע לתמוך ב   מיפוי בסיסי

ESRI 

   

המערכת תכלול את כל הרכיבים, תכונות,   תשתיות

פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד, 

מיפוי ותוצרים המקובלים במערכות כלי 

 הפועלות בשלטון המקומי.

   

תהיה אינטגרציה מלאה בין כל המודולים   תשתיות

 והנתונים במערכת.

   

המערכת תקלוט את כל נתונים הקיימים   תשתיות

ובייחוד נתוני תכנית אב למים וביוב, קווים 

 ומתקנים. 

   

המערכת תדע לטפל בכל סוגי התשתיות עם   תשתיות

 והמקראעצמים השונים, הסמלים 

המתאימים לכל נושא )מים, ביוב תקשורת, 

 חשמל, ניקוז, מתקנים וכו'(.

   

המערכת תאפשר הצגת הישויות הפיזיות   תשתיות

כרטסת לכל עצם.  קביעתבצבעים שונים ו

למשל, יהיה אפשר להציג כל קוטר של 

צינור בצבע אחר ולהצמיד לו מידע 

 אלפאנומרי. 

   

המערכת תאפשר הצמדת תאריך לביצוע   תשתיות

תחזוקה לישויות פיזיות כגון מגופים, קווים, 

 דרכים, מתקנים וכו'. 

המערכת תיצור שכבת התראות לעצמים 

 שפג תאריך התחזוקה שלהם.

   

  המערכת תאפשר הצמדה לישויות הפיזיות  תשתיות

מסכי מידע וטפסים  במפה, העצמים,

לבדיקה או טיפול בעצם )למשל, טופס 

לבדיקה תקופתית של מתקן או הוראות 

 כיצד לטפל(.

   

המערכת תאפשר בניה של שכבות לכל סוג   תשתיות

 של תשתית ותאפשר ניהול ומעקב אחריהן.

   

המערכת תטפל בתשתיות כרשת של עצמים   תשתיות

 וקווים.

   

המערכת תכלול בדיקות לוגיות וטופולוגיות   תשתיות

של השכבה בהתאם לחוקיות השכבה. 

למשל, אם שוחה חייבת להיות קשורה לקו 

 המערכת תחייב זאת וכו'. -

   

-המערכת תאפשר ייצוג של קו תשתית תת  תשתיות

 קרקעי עם גשר עלי ולהיפך.

   



  

 109מתוך  50מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

המערכת תאפשר מעבר מתנוחה לחתך   תשתיות

באמצעות סימון מקום החתך אורך ורוחב 

. המערכת (inversion) במצב של תנוחה

את עומק התשתיות מתחת לפני בחלון תציג 

וכן  הלשנייהקרקע ומיקומן אחת ביחס 

, תשתיות עליות )קווי תשתית, קולט סולרי

  וכד'( תאורה

   

המערכת תכלול מגוון כרטסות הקשורות   תשתיות

לעצמים, קווים ושכבות לתיאור וטיפול 

במגוון נושאים: מפעלים וחומרים מסוכנים, 

 מתקנים ועוד. 

   

למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי   תשתיות

 ולקליטתתחזוקה על גבי מכשירים ניידים 

 . למערכת שטח ממכשירים אלה עדכוני

 בקרה לעדכון מהשטח ליישום זה מנגנון

המציג את כלל עדכוני השטח שנאספו 

ומאפשר למזמין בקרה על נתונים אלה 

וקביעה אם יועברו לשכבות המתאימות 

 .בטרם קליטה למערכת

   

המערכת תדע לשמור מסמכים, תמונות וכו'   תשתיות

ולקשור את אלה לכל סוגי העצמים הקיימים 

 במערכת. 

   

המערכת תקלוט נתוני המיפוי לשכבת   תשתיות

המידע , לישות גרפית /גיאוגרפית , תוך 

 נומריים. –שיוך מאפיינים אלפא 

   

למערכת יכולת בקרה לתקינות הנתונים   תשתיות

,כגון קווים ישרים ,קשתות מעגליות 

,עקומות ,המערכת תתריע על קטיעת רצף 

שרטוט בקובץ ,ותבצע בקרה על איכות 

 הנתונים .

   

המערכת תאפשר ללקוח לקבוע פרטים   תשתיות 

וסימון מיוחד הן בעברית והן באנגלית ,וכן 

גמישות בהכנסת נתונים מספריים ונתונים 

 אלפא נומריים 

   

המערכת תבצע בקרה על רציפות נתונים   תשתיות 

ותבצע הפרדה לקובץ למספר גליונות 

 לצורך הפקת פלטים על פי דרישת הלקוח 

   

תשתיות 

 רטובות

כלל המערכות  המערכת תכלול ממשקים עם 

 גביה, מערכתהכנת ות הרלוונטיות לרבות

על  בקרההפיקוד והמערכת הקר"מ, 

 מערכות לניתור לחצים וכו'.השעונים, ה

   

תשתיות 

 רטובות

המערכת תתממשק למערכות להדמיית  

 זרימה ברשת והצגת טופולוגיה של הרשת.
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 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

תשתיות 

 רטובות

המערכת תהיה מוכנה להתחבר למודול  

 (.  7021לניטור שפכים תעשייתיים )תקן 

   

תשתיות 

 רטובות

המערכת תהיה בעלת סמלים המתאימים  

לעבודה עם תשתיות רטובות )שוחות, 

מגופים, גמלים, מפלים וכו'(. כמו כן יהיו 

 מקראים בהתאם. 

   

תשתיות 

 רטובות

שולטים המערכת תכלול מודול מגופים  

המאפשר הצבעה על נקודת פיצוץ צנרת 

 וסימון המגופים השולטים על נקודת הפיצוץ

   

תשתיות 

 רטובות

מודול מגופים שולטים יאפשר שליחת  

 מסרונים לצרכני מים להם מנותקת הזרימה

   

תשתיות 

 רטובות

מודול מגופים שולטים יאפשר בהצבעה  

לחיצה על מגופים לסגירה ויציגו את 

 השפעת הסגירה על אספקת מים לצרכנים

   

תשתיות 

 רטובות

המערכת תאפשר הגדרת אזור בו נדרשת  

 סגירת מים ותציג את המגופים שיש לסגור

   

מערכת תאפשר ניהול תהליכי שטיפת קווים   תחזוקה

ופעילויות תחזוקה נוספות בדרך של הצגה 

נושאית בהתאם למועדי התחזוקה של 

 סרטוני וידאוהפריט וכן קישור 

   

המערכת תאפשר הצמדת תאריך לביצוע   תחזוקה

תחזוקה לישויות המערכת תיצור שכבת 

התראות לעצמים שפג תאריך התחזוקה 

שלהם או שנדרש תהליך של תחזוקה 

 מונעת.

   

המערכת תאפשר הצמדה לישויות הפיזיות   תחזוקה

מסכי מידע וטפסים לבדיקה או טיפול בעצם 

לבדיקה תקופתית של מתקן )למשל, טופס 

 או הוראות כיצד לטפל(.

   

המערכת תציג קריאות שרות, תיקונים,   תחזוקה

תחזוקה.  יאירועטיפולים כולל מידע על 

יהיה ניתן לבצע חתכים ולהציג רק את 

 הנתונים בחתך.

   

המערכת תכלול יישום נייד שיאפשר   תחזוקה

 לעובדי שטח להזין נתונים למערכת.

   

המערכת תספק מנגנון להפקת דוחות   תחזוקה

בחתכים שונים של סוגי טיפולים לפי 

 מאפייני תשתית ועוד.

   

ציע כוללת אפשרות לבצע מהצעה של ה  תחנה עצמאית

עבודות קליטה ועדכון נתונים ויצירת 

שכבות בתחנה עצמאית או ברשת עצמאית 

 ומנותקת מהמערכת המרכזית.

   



  

 109מתוך  52מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

מנגנון להזנת עדכונים המערכת תכלול   תחנה עצמאית

מתחנה העצמאית למערכת המרכזית. עדכון 

הנתונים במערכת המרכזית תוגבל לפי 

הרשאה. המערכת תגבה את הנתונים לפני 

העדכון ותהיה אפשרות לחזור למצב המוצא 

(undo ) 

   

התחנה עצמאית או ברשת עצמאית תאפשר   תחנה עצמאית

תקשורת למערכת של עבודה במערכת ללא 

המציע. אפשרות זו מיועדת בעיקר לעבודה 

 בשעת חירום.

   

התחנה העצמאית תהיה בעלת כל התכונות   תחנה עצמאית

של הצגה וניתוח נתונים שקיים במערכת 

המרכזית )מדידת מרחקים, ניתוח מידע 

 טיוטהסביב נקודה או בפוליגון(, יצירת 

 )סקיצה( וכו'.

   

ההצעה כוללת שגרה להורדת המידע   תחנה עצמאית

 מהמערכת המרכזית לתחנת.

   

התחנה העצמאית תכיל את כל המידע   תחנה עצמאית

 שקיים במערכת המרכזית.

   

המערכת תתמוך בהצגת נתונים בעלי עניין   תחנה עצמאית

 בחירום על מסך גדול במטה החרום.

   

 המערכת תכלול שגרות לקליטה מהיר על  שעת חירום

ידי המשתמשים של נתונים במערכת 

 המרכזית ו/או העצמאית.

   

המערכת תאפשר אחזור וחקירת נתונים   שעת חירום

(drill down ברדיוס או תא שטח בו )

התמקד המשתמש. המערכת תשלוף ותציג 

 את הנתונים המבוקשים במפה או בדוח.

   

המערכת תספק לציבור מידע על מפגעים,   שעת חירום

 הערכות לשעת חירום ומידע גיאוגרפי אחר.

   

המערכת תפיק מפות אזור ותכניות עבודה   שעת חירום

לצוותי חירום בקנה מידה שונים על בסיס 

 .אורתופוטומפה ו/או 

   

המערכת תקלוט נתונים ממערכות ניידות   שעת חירום

כדי לעדכן באופן מקוון  GPSכולל נתוני 

 איכון של צוותים ורכבים בשטח.

   

המערכת תאפשר תיחום אזור )פוליגון או   שעת חירום

רדיוס(  ושליפת נתונים על פי הכתובות / 

 זיהוי גיאוגרפי. 

 האוכלוסייכמו כן, המערכת תכין רשימת 

 .SMSבתחום הנבחר למשלוח הודעות 
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 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

לציבור בהתאם המערכת תציג מידע   אינטרנט

למדינות הפרסום של התאגיד ובהתאם 

 להנחיות רשות המים.

   

המערכת תאפשר לציבור הרחב להציע   אינטרנט

תיקונים ותוספות מידע כולל משלוח הודעה 

 מטלפון נייד.

   

כולל בעלי  ,המערכת תאפשר לציבור  אינטרנט

בכל  התאגיד נגישות לאתר ,מגבלות פיזיות

תקן שיוגדר בעתיד על ידי התאגיד בהתייחס  

 .GIS -למערכת ה

   

המערכת תאפשר תשאול על כל נושא או   שאילתות

שכבת נתונים הכלול בה. כמו כן, המערכת 

 .שאילתהתפיק דוחות על כל 

יהיה ניתן להדגיש או  שאילתהמתוך 

 להבליט עצמים שונים.

, קויםלמשל, המערכת תפיק דוח על 

' ותאפשר חיתוך בוכיו"אביזרים, מתקנים 

 של נתונים 

   

המערכת תכלול טפסים להזנת שאילתות   שאילתות

להצגת תוכן גיאוגרפי ואלפאנומרי על רקע 

 מפה ובמסכים להצגת תוכן אלפאנומרי.

   

המערכת תקלוט שאילתות לפי נושאים   שאילתות

המתייחסות לנקודות או רדיוס סביב נקודה 

או מתחמים או כל עצם במפה כגון קטע 

 רחוב ותציג את המידע לגביהם. 

   

המציע יתאים את השאילתות בהתאם   שאילתות

 לדרישות התאגיד. 

   

יהיה אפשר לתשאל מידע ממערכות אחרות   שאילתות

ממשק למערכת בהקשורות  תאגידב

 הגיאוגרפית או מידע אלפאנומרי הנדסי

 .ולהציגו על גבי המפה

   

המערכת תספק דוחות מובנים לניהול   דוחות

הנושא ההנדסי את כל הדוחות המובנים 

 הנדרשים או שיידרש בעתיד על ידי

משרדי ממשלה לרבות רשות  התאגיד,

 המים.

   

יהיה מחולל בנוסף לדוחות מובנים במערכת   דוחות 

הדוחות שיאפשר בניית דוחות על ידי 

המשתמשים מכל תוכן במערכת 

הגיאוגרפית. כל דוח יועבר לאקסל בלחיצת 

 כפתור.
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 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

למערכת יכולת הפקת דוחות ניהול מובנים   דוחות

 ומחולל דוחות המותאמים לניהול תשתיות.

   

המערכת תספק התראות ודוחות שגויים של   דוחות

למערכת ההנדסית כגון, פוליגונים קליטה 

לא סגורים, קואורדינטות לא בתחום מוגדר, 

כפילות נתונים בעיקר לגבי כתובות וישויות 

 פיזיות.

   

המערכת תאפשר הפקת דוחות למגוון   דוחות

 פלוטר ועוד. word/excel/pdf/rtfתבניות 

   

תאפשר הפקת מפות בפורמטים  המערכת  הפקת מפה

הצגת המפות, הן במערכת והן  שונים.

בגרסה מודפסת מהמערכת, תיעשה בכפוף 

דוחות משולבי  לכל דרישות המזמין, לרבות

מפה, הערות, חץ צפון, יכולת עריכה של 

פורמט המפה בצורה גמישה, מקרא דינאמי 

 ועוד.

   

כיווני -המערכת תהיה בעלת ממשק דו  ממשקים

לייצוא ולייבוא נתונים מכלל מערכות 

המידע הפנימיות והחיצוניות ושכבות 

הנתונים שהמזמין עושה בהן שימוש, ללא 

תלות בזהות הספקים שיפעילו מערכות או 

שכבות אלה, והכל בהתאם לדרישות 

 המזמין. 

 לא אךהמערכות והשכבות יכללו בין היתר, 

 :רק

 מדי נתוני כוללגביה של המזמין ה תמערכ

 -)נכון למועד פרסום המכרז  ולקוחות מים

 .(מטרופולינט

 -למועד פרסום המכרז  נכוןאוכלוסין )

 (.אביב מערכת

 -למועד פרסום המכרז  נכון"ב )שו מערכת

 (. אנרסן

 חירום מפיקוד העורף. שכבת

 תצלומי אוויר. שכבת

)נכון למועד פרסום מערכת המוקד העירוני

 (CRMCשל חברת  -המכרז 

של  GIS -לניהול ועדה ומערכת ה המערכת

 , כולל היתרי בנייה וחיבורי בתים.העירייה

"מ )נכון למועד פרסום המכרז הקר מערכת

 (. ארד רתשל חב -

   

בחלק ממערכות המידע אליהן תידרש   ממשקים

להתממשק, יידרש ממשק  GIS -מערכת ה

 onlineנתונים  הצגתכיווני שכולל -דו
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 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

בהתאם לשינויים  GIS -במערכת ה

ולעדכוני נתונים במערכות הפנימיות 

 והחיצוניות. 

ווני יכ-המערכת תהיה בעלת ממשק דו  ממשקים

הנתונים  לרבותת המידע בתאגיד ולמערכ

מדי  ,נכסיםגבייה, , הלאוכלוסייהנוגעים 

. העברת הנתונים ומערכות נוספות מים

תהיה בתבנית מוכרת. הממשק יאפשר 

מהתמקדות בשדות תכנית,  GIS-מעבר ל

וכו' במערכת הניהול  עאירובתיק, בכרטסת, 

לכרטסות או  GIS-בתאגיד ולהיפך מעצם ב

 .  מסמך במערכת הניהולית

   

המערכת תדע לקלוט נתונים ממקורות   ממשקים 

מערכות גרפיות במשרדי חיצוניים כגון, 

, פיקוד ממשלה, גופים העוסקים במקרקעין

 .וכיו"ב אתרים כלליים, העירייה העורף, 

   

כיווני -המערכת תהיה בעלת ממשק דו  ממשקים

המוקד מערכת למערכת המוקד העירוני, 

בתאגיד  CRM-בתאגיד, מערכת ה

ולמערכות השליטה והבקרה )מצלמות 

 וחיישנים(.

   

 כיווני-דו המערכת תהיה בעלת ממשק  ממשקים

 למערכות קר"מ )קריאה מרחוק(.

   

המערכת תהיה בעלת ממשק למערכת   ממשקים

מרשם התושבים לניהול אוכלוסין ולקובץ 

 האוכלוסין.

   

המערכת תהיה בעלת ממשק למערכת   ממשקים

של  GISולמערכת  לניהול הועדה המקומית

 לייצא. המערכת תהיה מסוגלת העירייה 

גוש/חלקה/מגרש, כתובת/נתוני  ולייבא

 וכיו"ב כתובת וייעוד נתונים של תכניות

ותדע לקבל נתונים מתוך  אלהת ולמערכ

 ת.ומערכ ןאות

   

למערכת ממשק לנתוני התקציב   ממשקים

והפרויקטים, לרבות כלי בקרה תקציבית 

וכלי בקרה על הפרויקטים, וכן לנתוני 

כל אלה יקושרו תביעות במערכת הפיננסית. 

 לעצמים במערכת.

   

המערכת תאפשר ממשק מול תוכנות פותר   ממשקים

 רשת.

   

מערכת לדו כיווני  תאפשר ממשקמערכת ה  ממשקים

על ידי  שתופעל בתאגיד. ניהול מסמכים
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 GISהמערכת לניהול המידע הגיאוגרפי  -מפרט טכני 

 

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

 לא קיימת

התמקדות בעצם במפה המשתמש יוכל 

 ולהפך  לאחזר מסמך

המערכת תאפשר התמקדות בישות באתר   ממשקים

-האינטרנט של התאגיד ומעבר למערכת ה

GIS .ולהפך 

   

 ויישומיםהמערכת תהיה בעלת ממשקים   ממשקים

מכשירים ניידים להורדת נתונים ל

. כמו כן, , סלולר, טאבלט(מסופונים)

המערכת תדע לקלוט נתונים אלפא נומריים, 

תמונות  ונתונים גיאוגרפיים ממסופונים 

 ומכשירים ניידים אחרים.

   

למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי   ממשקים

תחזוקה על גבי מכשירים ניידים ולקליטת 

 עדכונים ממכשירים אלה למערכת.

 ליישום זה מנגנון בקרה לעדכון מהשטח.

   

כיווני למערכת -המערכת תאפשר ממשק דו  ממשקים 

 הקיימת בתאגיד.  leadהבקרה של חברת 

   

 ,street –כיווני לגוגל -למערכת ממשק דו  ממשקים

veiw 
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 אבטחת מידע, התאוששות וכלי מערכת
 

 מבוא

 תפקיד: למנוע אובדן נתונים או שימוש לרעה במערכת המידע.

. המערכת תעקוב אחר השימוש בבסיסי המידע תאגידאור: המערכת תרשום ותנהל את המשתמשים במערכות המופעלות בית

 המערכת תכלול אמצעים ונהלים לגבוי ושחזור מערכות המידע.במערכות. 

כלים: מנגנוני גבוי והתאוששות, מסד מידע של מורשים במערכת, מסכי עבודה לניהול משתמשים, מסכי ניטור מקוונים, 

 מנגנון מעקב אחר תהליכים, שימוש במערכות, שימוש בנתונים והתראה על חריגות בפעילות המערכות והתקשורת.

 או הספק.  תאגידוצרים: גבויים, נהלים, התראות מקוונות, דוחות ניהול ומעקב, התראות מעקב אחר הוצאת נתונים משרתי הת

ממשקים: מערכת ההרשאות תהיה כללית לכל המערכות בהצעה ותהיה אפשרות לקבל נתונים של משתמשים ממערכת כוח 

 אדם.

 

 פרוט הדרישות

 ערכתאבטחת מידע וכלי מ -מפרט טכני  

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת באופן  לא קיימת קיימת

 חלקי

מערכת האבטחה היא כללית לכל   כללי 

 המודולים במערכות.

     

כך  ,מערכת תאפשר עיצוב ההרשאות  כללי

תגן על נתונים בעלי רגישות מבחינת 

 הנתונים כאמורחוק הגנת הפרטיות. 

 יהיו גלויים למורשים בלבד.

   

למשתמשים יהיה גישה לכל   כללי

האפשרויות והתכניות במערכת כפוף 

להרשאות שלהם. הספק לא יחסום על 

דעת עצמו גישה למודולים, תכנית, 

 טבלאות או כל רכיב אחר.

   

המערכת תעקוב אחר הנעשה בתחנות   ניטור

הקצה בהן מתבצעים עדכונים ותתריע 

 חריגים.על 

   

המערכת תשמור גרסאות קודמות של   ניטור

נתונים לאחר עדכונם. כמו כן, 

המערכת תאגור את הנתונים הבאים 

על בצוע העדכון: זיהוי המעדכן, 

התחנה ממנה בוצע העדכון, תאריך 

 ושעה, ערך קודם.

   

המערכת תתעד כל שנוי או עדכון   ניטור

ברמת שדה. ישמרו הערכים הקודמים 

השדה, תאריך ושעת עדכון, מבצע  של

העדכון, כתובת המכשיר שממנו בוצע 

 .העדכון

   

גבוי הנתונים בחוות השרתים של   גבוי

המציע כולל שכבות ועצמים 

שהמשתמשים הזינו יהיו באחריותו של 

 המציע.
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 ערכתאבטחת מידע וכלי מ -מפרט טכני  

 המודול

 מודול-תת

 מס"ד 

 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה

קיימת באופן  לא קיימת קיימת

 חלקי

מערכות הגבוי תעבודנה ברקע כך   גבוי

שמשתמשים יוכלו להמשיך לעבוד 

 בזמן בצוע גבוי.

   

המערכת בתחנה העצמאית תכלול   גבוי

 שגרה לגבוי הנתונים בתחנה. 

   

הספק יהיה אחראי להתאוששות   התאוששות

מתקלה או פגיעה במערכת בהתאם 

 .SLAלאמור במפרט רמת השרות 

   

הספק יספק לתאגיד תיעוד כיצד   התאוששות

להיערך למצב חרום בתחנה העצמאית. 

לתהליך בתכנית תהיה התייחסות 

 שחזור המערכת בתחנה.

   

כל תקשורת נתונים או העברת נתונים   אבטחה

מי ואל המערכות בהצעה תהיה 

מאובטחת בהתאם להנחיות המטה 

 ללוחמת סייבר ברשות המים.

   

המערכת תכלול מנגנון הרשאות   אבטחה

מתקדם הן לאחזור והן לעדכון 

בחתכים שונים בכל רמה וחתך 

תתאפשר הגדרת הרשאות מרמת שדה 

בודד ועד רשומה שלמה או מסך שלם, 

הכל בהתאם להנחיות המטה ללוחמת 

 סייבר ברשות המים.

   

 

 בנוסף:
 הספק יעמוד בדרישות של: .1.1

" בהתאם לתוכניות המקובלות בארגונים  DRP"  להלן  Disaster Recovery Planning  -תוכנית התאוששות מאסון  .1.2

 פיננסיים בישראל.  

על התוכנית להיות תואמת את התקן .  BCP – Business Continuity Plan – BCMשרותית /עסקיתתוכנית רציפות  .1.3

 הדן בהיערכות למצב אסון  5חלק  1495הישראלי 

אמצעי אבטחת מידע ומניעת ניזקי לוחמת סייבר הכלולים בתכולת הפתרון המוצע לרבות כל שכבות אבטחת המידע ואמצעי  .1.4

 :יש לפרט אמצעים לכל סעיף בנפרד במענה המציעאבטחת מידע.  

 באבטחת קוד המקור של המערכות בפני פעילות לוחמת סייבר לשיבוש הקוד המוצעות )בתוכנה(   .1.4.1

 בפני פעילות לוחמת סייבר לשיבוש בסיסי הנתונים   Data Basesי הנתונים בהגנה על בסיס .1.4.2

וכל כלי תוכנה אחר שהספק משתמש בו לצורך פיתוח,  BIבהגנה על כלי הפיתוח, כלי דליית נתונים  .1.4.3

 וכד'  ,Oracle Discoverer, קוגנוס  ,Oracle, Accessתחזוקה ותפעול מערכותיו כגון 

 בתווך התקשורת  .1.4.4

 מציעבמשרדי ה .1.4.5

 בשרתים המוצעים .1.4.6



  

 109מתוך  59מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

, טאבלטים ו בתאגידבעמדות קצה ותחנות עבודה בגורמי חוץ, מחשבים ניידים של בעלי תפקידים  .1.4.7

Smart Phones 'של בעלי תפקידים וכד 

 

יערוך  ובנוסף, הזוכה במכרזבחוות השרתים של  תוכנה ובסיסי נתונים  , יפעיל ויתחזק במסגרת הצעתו שרתייתקין הזוכה במכרז .1

  .DRPומגנון , גיבוי יומי מרוחק באתר חליפי כאמור 

 
  -לצרף למסמכי המכרז תוכנית התאוששות מאסון  משתתף. על הלפחות אחת ליום באתר מרוחקנתונים לבצע גיבוי  משתתףבאחריות ה .2

Disaster Recovery Planning  להלן "DRP " 

 
ון במדיה דיגיטלית עותק מגיבוי כל נתוני המערכת בפורמט העברת נתונים סטנדרטי על הספק הזוכה  להעביר לידי מי יובלים  אחת לרבע .3

 לרבות טבלת פרוש מבנה הנתונים, הקבצים, הרשומות והשדות. ASCIIאו  אקסלכדוגמת 

 

 אמצעי אבטחת מידע בהתאם למרכיבים הבאים:ל ולממש ימתחייב בזה לנקוט, להפעהמציע 

 

 א. חסיון המידע לרבות:

  מתן הרשאות ממודרות למשתמשים בכדי שהמידע יהיה נגיש אך ורק לגורם שאושר על ידי העירייה 

 בהתאם: הזדהות מבוססת סיסמא אישית שהתוכנה מחייבת להחליפה מידי תקופה 
o תווים 6: מינימלי סיסמא אורך 

o וסימנים ספרות, אותיות: תווים מבחר 

o אסורים: חוזרים תווים 
o אסורים: עוקבים תווים 
o אסורות: מקלדת גבי על בסמיכות הנמצאות וספרות אותיות 
o יום 90: מקסימלי תוקף משך 
o ימים 7: תוקף מינימום 

o אחרונות סיסמאות 12 מול השוואה: סיסמא אותה של חזרה על איסור 
o 3: החשבון חסימת עד( תקפה סיסמא שהוזנה האחרונה מהפעם) כושלים גישה ניסיונות מספר. 

  שימוש באמצעי אבטחת מידע כגוןToken   וכרטיס חכם 

  הצפנת נתונים בתקשורת 

 Firewall  תעבורה נתונים מוצפנת  אירגונית כוללחומת אשSSL ממערכת זאת על ידי גורם  וניטור. בקרת דיווחים

 מוסמך
  

 ב. זמינות המידע

  ושחזוריםנוהלי גיבויים  

  מנגנוניDRP - Disaster Recovery Program  

  הצפנת נתונים המועברים ברשת האינטרנט על ידי פרוטוקולים וערוצים מאובטחים כגוןHttps  - Hypertext 
Transfer Protocol Secure   

 VPN - Virtual Private Network  

  שרותית /עסקיתתוכנית רציפותBCP – Business Continuity Plan 
   

 ג. שלמות ואמינות המידע

  עמידה בתקני אבטחת מידע של מוסדות פיננסיים כגוןPCI - Security Standards Council   
 מניעת נגישות למידע למי שלא הוסמך לכך 
  :אבטחת כל שכבות המידע לרבותLAN, WAN,    , אתר האינטרנט, חוות השרתים של המציע 

  
ד. מנגנוני בקרת כניסה למשרדי המציע לרבות אבטחה פיזית, מיגון כניסה לחדר שרתים ותקשורת ע"י דלת רב בריח עם 

מ"מ לפחות  8מטר מסורגים בסורגים בעובי  7-חלונות בגובה של מתחת ל –נעילת פינים וכן עינית וקפיץ מחזיר. פתחים 

טרת של מש ןהביטחון, קיום מערכת אזעקה העומדת בתקן חטיבת ס"מ בין סורג לסורג. כמו כ 15ובמרחק מקסימלי של 



  

 109מתוך  60מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

שהמתחם איננו מאויש. במתחם תוקם מערכת גילוי אש/ גילוי לחות/ גילוי לחות, גילוי מים ישראל המופעלת אוטומטית בעת 

 שיופעל באופן רציף

 

 / כופרות םטרויאניה. הגנה בפני תוכנות זדוניות / מזיקות כגון וירוסים / רוגלות / סוסים 

 

 ו. הגנה בפני לוחמת סייבר

 

 ז. הסמכות הגדרות ונהלים בתחומים ונושאים כגון: 

1. Access Control Systems  
2. Telecommunication and network security  
3. Security Management Practice  
4. Applications and Systems Development  
5. Cryptography  
6. Security Architecture and Models  
7. Operational Security  
8. BCP & DRP  
9. Law Investigation and Ethics  
10. Physical Security  

 

 

 )כמוגדר בנוהל עקרונות האבטחה וההגנה על מערכות מחשוב עבור ספקי מים(:לאבטחת מידע דרישות נוספות 

i. הפרדת אזורים בין תחנות הקצה לשרתים 
ii.  מערכות הגיבוי וההתאוששות מאסוןהפרדת אזורים בין השרתים לבין 
iii.  הפרדה פיזית ברכיבי התקשורת בין מערכות המחשוב העסקיות לבין התהליכיות לרבות מתגים נפרדים

 לכל רשת 
iv.  מערכת אנטי וירוס 
v.  שרת פרוקסי 
vi. Mail Relay 
vii. נוהל תהליך לבדיקת והכנסת מידע המתקבל מגורמי חוץ לרבות מערכת הלבנה 
viii. סת התקנים חיצונייםמערכת לניטור ובקרת הכנ 
ix. שרת בסיס הנתונים ממוקם בסגמנט נפרד, ייעודי, מוגן בתקשורת אך ורק עם שרת האפליקציה 
x. מתגי תקשורת מנוהלים, מנוטרים ומוקשחים 
xi. מערכת לניהול משתמשים והרשאות 
xii.  ביצוע גיבויים סדירים בתדירות יומית, שבועית וחודשית. הגיבוי מתבצע הן לנתונים והן לתצורת

 .פיזיתערכות. הגיבויים נשמרים באתר מרוחק המ
xiii. קיום עמדת הלבנה לצורך בדיקת מדיות נתיקות בטרם שימוש במערכת 

xiv. ,לשרתים ולרכיבי התקשורת כגון  תהיה הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים Routers, Switches. 

xv.  תתאפשר רק תוך שימוש בזיהויהתאגידהגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של , (User-ID )

אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים בלבד ותוחלפנה לפחות 

המערכת תחייב את המשתמש להחליף סיסמא ולא תאפשר לו המשך  חדשים. 3ל בתדירות של אחת 

 עבודה אלא אם יחליף סיסמא.

xvi.  הסיסמא. השחרור יוכל להתבצע רק  שגיאות רצופות בהקשת 2זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר

 מי שהוסמך למלא את מקומו בהיעדרו.מנכ"ל החברה או ע"י 

xvii. תנוהל מערכת הרשאות למורשי גישה. 

xviii. מנהלי הרשת לעובדים אחרים.  תופעל מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות בין

 .יינתנו למנהלי הרשת בלבד וזכויות של אדמיניסטרטור  חשבונות

xix. הגישה לספריות וקבצים אלה תתאפשר התאגיד מידור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים של  יושםי .

 רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת.

xx. כנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסים. ותותקן ת 
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xxi. צאים או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמ לא יוצאו דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקון

 .. במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסקהתאגיד קבצים ונתונים של 

xxii.  כך  התאגיד יוקם נוהל עבודה מסודר להעברת, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או אופטית עם מידע של

 מנהל מאגר המידע בתאגידהנוהל יוקם בשיתוף של נציג החברה,  .אום מוקדםישלא תועבר מדיה ללא ת

 .בתאגידהמידע מאגרי אבטחת על ונה וממ

xxiii.  במקום שהגישה אליו תתאפשר למורשי גישה  התאגיד מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם

 .בלבד

xxiv. כמו כן  .גישה לאחראי על הגיבויים בלבד גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם

  .יש לקיים נוהל דרישה לקבלת גיבויים והורדתם לשרת

xxv. קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים חל איסור על העברת . 

xxvi.  יאוחסנו התאגיד עיבוד מנתוני  או שהם תוצרי לתאגידכל מדיה מגנטית, או אופטית, או דוח השייכים ,

 .ויגרסו לאחר השימוש וכן יושמדוונעול בארון סגור 

xxvii. התאגיד וציא חומר לגריסה או השמדה חיצונית ללא תאום עם אין לה.  

xxviii.  כי היא פועלת כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי היא נוקטת בזה החברה מצהירה

, על , תיקוניו ותקנותיו1981–התשמ״א באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות

זה, על פי נוהלי אבטחת המידע של מי שקמה, על פי נהלי רשות המים או כל למכרז  2פי נספח ב' לפרק 

 רגולטור אחר הקיים או שיהיה קים בעתיד. 

xxix.  החברה מתחייבת להחתים את עובדיה על הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות לשמירה

 .התאגיד מוחלטת על סודיות המידע של 

xxx.  לערוך ביקורת אבטחה בכל עת. ד התאגיהחברה מתחייבת לאפשר לנציג 



  

 109מתוך  62מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

 והטמעת המערכת הסבה, הקמה -הפרויקט  מימוש -' ב למסמך 1 נספח
 

 רואה במעבר חלק ומהיר למערכת החדשה חשיבות עליונה.המזמין 

  כללי

יידרש להתחייב לביצוע הפרויקט על כל מרכיביו ומתן כל השירותים הנדרשים במלואם, לרבות אפיון  הספק

, הרצה, התקנה, תיעוד, יישום  של כל הרכיבים והתשתיות הנדרשות לצורך הפעלת הסבותופיתוח התאמות, 

 המערכת, בדיקות של המערכת, וכן הדרכת משתמשים ומנהל המערכת מטעם המזמין. 

 כוללת באחריות, הפרויקט של הזמנים ללוח ובהתאם זה מכרז פי על ועובדת שלמה מערכת לספק יידרש הספק

 .שיידרש מקום בכל בפרויקט מטעמו מי או המזמין עובדי שיתוף תוך, הפרויקט של מרכיביו לכל

לגרוע מאחריותו הכוללת של הספק, יהיה הספק אחראי גם על ניהול, פיקוח, בקרה, בדיקת הביצוע ומתן  מבלי

מנת להבטיח עמידה בלוחות הזמנים ובתקציב הפרויקט וכדי לקדם ביצוע -התרעה מראש לגבי כל חריגה צפויה, על

 אחיד ואיכותי של הפרויקט. 

 פעילות הערכת יכולת על ישמור המזמין עת בכל, הספק של תהכולל ומאחריותו האמור מכלליות לגרוע מבלי

 .מטעמו ביקורת גורמי בידי הפרויקט מרכיבי

הספק הזוכה יעבדו תוך תיאום מלא ושיתוף פעולה הדוק עם נציגי המזמין ומול ספקי תוכנה וחומרה  צוותי

 הרלוונטיים הפועלים אצל המזמין. 

 ידי המזמין. -עבודה שתאושר על יפעל על פי תוכנית הספק

עם תחילת העבודה, מתחייב הספק לבצע יחד עם מנהל המזמין תהליך אפיון מסודר במהלכו יוגדרו הנתונים 

לבין מערכת חיצוניות GIS -הנדרשים להצגה גיאוגרפית ואלפא נומרית וכן הממשקים הנדרשים בין מערכת ה

  )ציבוריות/פרטיות(. 

 

 והתקנת היישומיםיעדי הסבת הנתונים 

 הפרעה לעבודה השוטפת; מינימום

 .הסבת הנתונים תתבצע בסוף השבוע מיום ה' עד יום א'

 המזמין. התקנת החומרה והיישומים יתבצע מחוץ לשעות העבודה הרגילות של 

 מהימנות הנתונים לאחר הסבה;

 .המנהל יערוך מבחני קבלה לבדיקת שלמות מאגרי המידע ומהימנות הנתונים

 .והמנהל מזמיןהספק יבצע הסבת נתונים לצורך בדיקה של ה

 .עם אישור ההסבה הספק יתאם עם המנהל את המועד להסבת הנתונים לצורך תחילת העבודה במערכת

 הסבת הנתונים תתבצע רק באישור המנהל שבדק את נכונות ושלמות הנתונים בכל מאגר מידע המוסב. 

 במערכת; אינטגרציה של היישומים ועבודה חלקה

הספק יציג למנהל את המערכות הפועלות על הנתונים המוסבים של , לאחר הסבה הראשונה של הנתונים לבדיקה

 מזמין.ה

תפעל בהתאם למפורט במפרט הטכני )פרק  מזמיןהאינטגרציה בין המערכות שבהצעת המציע ולמערכות הקיימות ב

    ב'( ובמבחני הקבלה בהמשך.

אמות מידה שהמנהל יקבע. בדיקות אלה יבדקו את הדרישות הנוגעות לנושאים  האינטגרציה תיבדק על פי

 אינטגרציה וממשקים המופיעים במפרט הטכני.  

 הדרכה של המשתמשים;

 המנהל יחד עם הספק ירכיב תכנית הדרכה למשתמשים במערכת

 .הדרכת העובדים תתבצע במקביל להתקנת המערכת/ות

 ני סוף השבוע של הסבת הנתונים וביום א' אחריו.תתקיים הדרכה מאומצת ביום ה' לפ

לאחר הסבת הנתונים ומעבר לעבודה במערכת החדשה הספק ילווה את המשתמשים בעבודתם עם המערכת עד 

למצב שהמשתמשים מפעילים את המערכת באופן עצמאי )תקופת ההרצה(. המנהל יקבע מתי המשתמש מתפקד 

 באופן עצמאי. 

 בכמות מספקת כדי לענות על כל שאלות המשתמשים.המזמין הספק ידאג למדריכים מיומנים באתר 

תכנית ההדרכה תכלול את כל העובדים במערכת החדשה או שיש להם קשר אליה )לדוגמא חשבי אגפים המזינים 

 דרישות רכש ומעיינים בתקציב(;

 מזמין.הדרכה תתקיים באחד המתקנים של ה

 .זרי לימוד כגון, מצגות או חוברות הדרכה, תקליטורים, כל אלה על חשבונו של הספקההדרכה תכלול ע

 המזמין. המנהל יהיה ראשי לדרוש חומרי עזר נוספים בהתאם לצורכי 
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 הספק מטעם איש הקשר

 
 המזמין מול המוסמך המקצועי הגורםו מנהל הלקוח לאורך כל תקופת ההתקשרות יהווה הספק מטעם איש הקשר

וכן במהלך כל שלב התחזוקה השוטפת של המערכת  ההקמה, ההסבה והטמעת המערכת לפרויקט הקשור בכל

 . ("הקשר"איש )להלן: 

 עבודתו רק לאחר אישורו על ידי המזמין.ביתחיל  הקשר איש

בתקופת ההקמה ולא יעבירו לתפקיד אחר ללא אישור מראש של המנהל  איש הקשריחליף הספק מיוזמתו את  לא

 מזמין. מטעם ה

 ידי המזמין. -ישתתף בישיבות מעקב של הפרויקט בתדירות ובמקום שיקבעו על איש הקשר

 :הבאים הנושאים על אחראי יהיה הספק מטעם איש הקשר

 כוללת על מימוש הפרויקט על כל שלביו.   אחריות

 .מימוש ושלבי עדיפויות סדרי, העבודה תכנית ניהול

 מטעם אחרים עובדים בהשתתפות או בהשתתפותו ישיבה לכל דיון סיכומי כולל, הנדרשים התיעוד מסמכי הגשת

 .הספק

 וסנכרון הקשרים וממשקי העבודה בין גורמי הספק לגורמי המזמין.  ניהול

 .ההיגוי וועדת לדיון ונושאים בעיות והעברת הפרויקט התקדמות על ההיגוי ולוועדת למנהלת דווח

 נוספים שיקבעו ע"י המזמין.  נושאים

 

  הספק צוות אנשי

 ידע ובעלי גבוהה מקצועית ברמה, מיומנים מומחים הפרויקט מימוש ולצורך המזמין לרשות להעמיד יתחייב הספק

 תקופת לכל, מידע ואבטחת ארגוניות מידע מערכות הטמעת, הסבה, הדרכה, יישום, תכנון, באפיון מוכח וניסיון

, במלואו הפרויקט לביצוע הנדרשים ובהיקף באיכות וזאת, בהסכם שיקבעו וככל אם, נוספות ותקופות ההסכם

 . לפרויקט שיקבעו הזמנים בלוחות עמידה ותוך ומדויק מקצועי באופן

 

 עבודה תכנית

 מפורטת עבודה כניתות" המוצעת והמערכת השירותים על, הספק על מידע" בפרק המענה במסגרת יפרט המציע

 הנדרשים והשינויים ההתאמות, הדרישות כל על, המזמין אצל המערכת והטמעת הסבה, להקמה הפרויקט למימוש

 . הזוכה הספק לגבי מחייב מסמך תהווה זו תוכנית כי, יודגש. זה בנספח ובפרט במכרז

 שייקבעו עם הספק הזוכה. בהתאם לתנאי מכרז זה . הזמנים לוחות למסגרת בהתאם ייעשה הפרויקט מימוש

יוודא בכל הכלים העומדים לרשותו כי הנתונים הדרושים לביצוע מימוש הפרויקט ותהליך ההסבה יועברו  המזמין

לספק במועד לצורך עמידה בלוחות הזמנים, אולם יובהר כי האחריות הבלעדית על מימוש הפרויקט הינה של 

 הספק.               

 :הבאים הנושאים את תכלולהעבודה  תכנית

 מתודולוגיית המימוש.  הצגת

לוח זמנים  אבן דרך, בכל העיקריים והתהליכים הפעילויות, דרך אבני, העבודההגדרת שלבי  –עבודה  תכנית

ממשקי העבודה בין נציגי המציע לבין  . הזמנים ולוחותבשלבים  עמידה תוך למימוש כל אבן דרךמפורט )גאנט( 

                וכיו"ב. מטעם הספק בכל שלב איש הקשר

 .צפוי פעילות והיקף תפקידים הגדרת כולל הפרויקטצוות  של הארגוני המבנה

 '(.וכד, אפיון מסמך, קיים מצב תיעוד)מסמך  שלב כל שיכיל התוצרים פירוט

 הספק)בדיקות מסירה של  המערכת חיי מחזור לאורך הבדיקות ומתודולוגיית הפרויקט למימוש בדיקות תכנית

 (.הלקוחקבלה של  ובדיקות

 .ההסבות לביצוע מפורטת תכנית

/  פרטני / סוגי הדרכה יבצע: פרונטלי בחדר הדרכהאילו הספק יפרט  .וההטמעה ההדרכות לביצוע מפורטת תכנית

אמצעי תיעוד והדרכה הוא יגיש למשתמשים: מדריכים מודפסים, תקליטורים המחשה מקוונת אילו ו קבוצתי וכו'

 ועוד.

 .שיידרש ככל קצה ציוד בהיבט המזמין הערכות תוכנית

 למערכת היסטוריה / ארכיב לצורך צפייה בנתוני עבר, שליפה ויצירת דו״חות. הקיימיםהעברת הנתונים 
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 תיעוד

 :הבא התיעוד את ימסור הספק הפרויקט תקופת במהלך

 . וההסבות הפערים ואפיון תכנון של מפורטים מסמכים

 .  והסבות מסירה בדיקות תכנון מסמכי

 .מערכות עם התממשקות של מדויק מפרט

 ספקים מטעם המזמין. /מתכנניםמהנדסי התאגיד ו/או  ידי על נתונים לקליטת מפרט

 : הקצה משתמש עבור למשתמש מדריך

 מטעם המנהל מול שיתואם ובפורמט  המזמין נציג לדרישת בהתאם מודפסות או/ו דיגיטאליות הדרכה חוברות

 . המזמין

 ' וכד תהליכים,  הרשאות,  טבלאות כולל - מערכת מנהל עבור למשתמש מדריך

 . בשנה פעם לפחות עדכניים מדריכים לקבל נדרש, קבועים ושינויים שיפורים במסגרת

 

 והטמעה הדרכה

 .במזמין יישומה ובאופן במערכת ומומחיות בהדרכה ניסיון בעלי להיות המציע מטעם המדריכים על

 . במערכת השימוש היבטי כל את לכסות וההטמעה ההדרכה שירותי על

לליווי והדרכת המשתמשים עד שהם יוכלו להפעיל את המערכת באופן  הספק ידאג, במסגרת הטמעת המערכת

 מזמין. עצמאי ובאישור ה

לבצע  יםמסוגל במערכת המשתמשים המזמין עובדי כללבשלב מימוש הפרויקט תסתיים בנקודת הזמן בה  ההדרכה

 רה ללא עזרה של מדריך או עובד תמיכה.בשג הםאת מטלותי

שיהיה איש קשר לפרויקט. אותו עובד ירכז בעיות, יעבירם לספק ויאשר שבעיות  מטעם המזמיןהמציע יכשיר עובד 

 אלו נפתרו. 

 .(helpdesk) למציע תמיכהרותי ילמען הסר ספק, תכנית ההדרכה אינו פוטרת את הספק מהחובה לספק ש

 מפורטת תכנית להצעה המענה במסגרת היתר בין להגיש הספק על, פרק ב למכרז זהבמפרט הטכני ב כמוגדר

 .וההטמעה ההדרכות לביצוע

 

 בדיקות

 תשולבנה הבדיקות. לפרויקט ייעודי בדיקות צוות ידי-על, הבדיקות את ויבצע יתכנן, ינהל הספק, הפרויקט במסגרת

 . זה במסמך המפורטים הפרויקט דיווחי במסגרת יינתן הבדיקות נושא דיווח. בפרויקט הדרך אבני במסגרת

 .  המזמין ידי-על ויאושר הספק י"ע יוכן אשר בדיקות למסמך בהתאם באתריו הספק ידי על יבוצעו המסירה מבחני

 .הקבלה לבדיקות המערכת מסירת במעמד למזמין אותו וימסור המסירה מבחני ביצוע על מפורט תיעוד יכין הספק

 .ויידרש ככל הספק נציגי של ליווי תוך המזמין באחריות יבוצעו הקבלה בדיקות

 :היתר בין ייבדקו הבדיקות במסגרת

 הנתונים הסבת

 .המזמין"י ע שיוגדרו העבודה תהליכי

 .קלט תוכניות

 .משתמשים מרובת בסביבה ועבודה תגובה זמני

 .המערכת של והנוחות הידידותיות מידת

 .הקלט בשלב כבר שגיאות לאתר היכולת

 .למשתמש ושקיפות מהירות, אמינות, הממשק נוחות – אחרות למערכות ממשקים

 תכלול אשר, והשלמות פערים לרבותוההסבות,  התהליכים לכל מפורטת בדיקות תכנית להציג המציע על

 מי ידי ועל מתי, היכן, איך: המערכת של ההקמה במשימת המשולבות הבדיקות משימות כל פירוט התייחסות

 .יבוצעו
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 רשימת הבדיקות אותם התאגיד יבצע לקבלת המערכת לאחר הסבה 
, אין יש (הנדסי ג"ממ) דרישה #

מתוכנן 
 לתאריך..

   תפקיד לפי הרשאות, משתמשים בניהול תמיכה  .1

 שונות הרשאות הכוללות, עבודה בקבוצות תמיכה  .2
 (מחיקה, עריכה, כתיבה, בלבד צפייה)

  

 לפי – הסתרה/לצפייה( שכבות) המידע סוג ניהול  .3
 הצורך

  

תמיכה בקליטה והצגת כל סוגי המידע הקשורים   .4
לתשתיות התאגיד כגון: מבנים, רחובות, תצ"א, 

תקשורת, דרכים, חשמל, תאורה, מים, ניקוז, ביוב, 
 מתקנים וכו'

  

   קיים מרחבי פורמט בכל קבצים קליטת  .5

   שכבות בחירת תוך, בחירה לפי מידע הסתרה/הצגה  .6

   שונות שכבות מידע חיתוך  .7

תמיכה בממשק לצורך שמירת עותק מקובץ רשת   .8
המים והביוב ע"ג תחנת חרום שיותקן בתאגיד. 

במקרה של תקלת אינטרנט, המחשב המקומי יפעל 
כך ששכבות הנדרשות  –עצמאית ללא תקשורת 

לחרום, לרבות: תצלום אויר, רחובות, מבנים, מסרי 
פוטוגרמטרי, תשתיות מים וביוב יהיה מבנים, מיפוי 

 זמין לצפייה גם בעת ניתוק מהרשת.

  

   במרחב הנדסיות לישויות נלווים קבצים צרוף  .9

   אקסל לפורמט וכו דוחות/קבצים יצוא  .10

   אחרים שרתים/ממערכות מידע והצגת קישור  .11

   שונים לדפדפנים התאמות  .12

מתאים + זיהוי לפי  אינטרנט דפדפן י"ע במידע צפייה  .13
 שם וסיסמא 

  

   ללא הגבלת משתמשים –תמיכה בזיהוי שם סיסמא   .14

 תלות ללא עצמאי באופן שכבות בהקמת תמיכה  .15
 במציע

  

   קיימת שכבה ג"ע נוספות ישויות בהקמת תמיכה  .16

   מ"קנ, צפון חץ, כלים סרגלי, שטחים, מרחקים חישוב  .17

 ,A4, A3, A2, A1: בגדלים מפות בהדפסת תמיכה  .18

A0 

  

   (חופשי טקסט) להדפסה כותרת בתוספת תמיכה  .19

   מפה ג"ע קבוע או/ו זמני בסימון תמיכה  .20

   מתאימה מרחבית לישות וקישור –גראפי מידע קליטת  .21

לתפעול + חיתוך  ופשוט גמיש  ת"דוחו במחולל תמיכה  .22
 לתותיטופולוגי + שמירת שא

  

מקטעים + פירוט תמיכה במגוף שולט + צביעת   .23
 מגופים ומיקומם

  

   (רחובות לקובץ מותאם) כתובות בחיפוש תמיכה  .24

   תמיכה בחיפוש לפי מספר מד מים  .25

    חלקות/גושים לפי בחיפוש תמיכה  .26



  

 109מתוך  66מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

, אין יש (הנדסי ג"ממ) דרישה #
מתוכנן 
 לתאריך..

   המפה ג"ע' וכד תשתיות, רחובות שמות הצגת  .27

   מרחבית מתאימה ישות לכל הנדסי מידע כרטיס  .28

 הרלוונטיים הקבצים סוגי כל עם בעבודה תמיכה  .29
 )מפ"י ואחרים(

  

   שונים( פוליגונים) מתחמים לפי שאילתות  .30

 שאינם פוליגונים לקליטת ניסיון של במקרה התראה  .31
 סגורים

  

   הנדסה + הסבר' מח בצרכי תמיכה  .32

   תפעול + הסבר' מח בצרכי תמיכה  .33

   תמיכה בצרכי מח' אחזקה + הסבר  .34

   + הסבר  הנהלה תמיכה בצרכי  .35

 Dash) בחירה לפי נתונים תמצית בהצפת תמיכה  .36

Board ) 

  

תמיכה בצפייה בטלפונים חכמים, לרבות הגנת שם   .37
 סיסמא, הצגת שכבות רקע ותשתיות

  

תמיכה בהוספת פריטי מים וביוב בשיטת "סקר" ע"ב    .38
 טלפונים בו זמנית. 30עבור  –טלפון חכם  

  

( 106הקמת ממשק מקוון למוקד תקלות עירוני )  .39
והצגת אירועי מים וביוב לפי מיקום, סימבולוגיה, 

פרטי האירוע כפי שיתקבלו מהמוקד, העברת אירוע 
לשכבת "סגורים" אוטומטית והפקת דוחות מרחביים 

 וכן לפי כל מרכיב נדרש

  

הצגת אירועי המוקד הפתוחים בפנל רץ לפי סדר, כולל   .40
תמיכה בהתמקדות לכתובת, הצגת פרטי האירוע, 
עמידה בזמן תקן )לפי צבעים(, הצגת מועד עדכון 

אחרון, כתובת, מועד התחלה, מחלקה, נושא, תאור, 
ענון, הצגת יסטטוס, הצגת קוד מוקד, שינוי משך ר

 דוחו"ת, 

  

טת מידע קיים כמפורט הקמת שכבות לרבות קלי  .41
בזאת: אירועי  מוקד עירוני )שכבת מים, שכבת ביוב, 

 שכבות לאירועים שהסתיימו(

  

   תמיכה בחתכי אורך / רוחב  .42

   פיצוצי צנרת –שכבת ניהול פרויקטים   .43

הקמת פרויקט עצמאית,  –שכבת ניהול פרויקטים   .44
סימון תוואי, מאפייני הפרויקט, סטטוס )תכנון 

מוקדם, יזום, תכנון סופי, תכנון מפורט, פיקוח עליון 
 על ביצוע, הושלם( כולל מקרא

  

קליטת קטעי  –תמיכה בקליטה והצגת סרטוני צנרת   .45
וידאו לפי מקטעים והפעלה פשוטה למים וביוב כולל 

 פרטי הצילום

  

הקמת תחנות עצמאית,  –חלוקת מים בחרום שכבת   .46
 שיבוץ קובץ וורד

  

שכבת רחובות, מבנים ומספרי בתים כולל שכבות בנות   .47
 לשם רחוב וציר רחוב 

  

   שכבת גושים חלקות  .48

   שכבת אגסי"ם  .49
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, אין יש (הנדסי ג"ממ) דרישה #
מתוכנן 
 לתאריך..

שכבת מפתח קבצים לפי מים וביוב למעקב אחר   .50
 סטטוס קליטה ותקינות

  

   שכבת מדי מים  .51

   מגן לפי הנחיות רשות המים שכבת אזורי  .52

שכבת מים לרבות שכבות משנה: הידרנטים,   .53
ברכות/מגדלים, בארות, מגופים, אוגן/אוגן עיור, סקר 

תשתיות מים, רשת מים לפי קוטר הקו כולל מקרא, 
 לחצים, סקר תשתיות מים, אזורי לחץ

  

שכבת ביוב כולל: סניקה, גרביטציה, סקר תשתיות, ת.   .54
 כיווני זרימהאב, שוחות, 

  

   תמיכה באיתור מיקום לפי הזנת ערכי קואורדינטות  .55

תמיכה בקליטת קובץ אקסל והצגת במידע ע"ג מפה   .56
 ושדה אלפא נומרי X,Yכולל ערכי 

  

   שכבת מנהלה  .57

 

 שרתים
בוצעה לאחר ביצוע ההסבה ואישור מימוש הפרויקט על ידי המזמין, מחויב הספק להחזיר למזמין את השרתים מהם 

 ההסבה במצב תפעולי תקין, כאשר הם כוללים את כל התוכנות והיישומים שלא נכללו בהסבה.

 

 רמת שרות בהקמת הסבת והטמעת המערכת

מטרה: להבטיח את ביצוע התקנה, הסבת נתונים, הדרכה וליווי המערכת נשוא בקשה להצעות זו זה בהתאם למבחני 

 ות שנקבעו במסמכי הבקשה להצעות.הקבלה, לוחות הזמנים ודרישות איכות אחר

הנדרשים בקשה להצעות זו כאשר  םהשירותיהמספקות את  מזמין: מערכות מותקנות ומתפקדות בתוצר סופי

 המשתמשים יודעים לתפעל מערכות אלה באופן עצמאי.

ביחס ללוחות הזמנים עבור אחד או יותר משלבי  יום 14על  יםאו פיגור העולו/: כל דחייה פיגור בהפעלת מערכת

או כל דבר אחר שימנע מהמערכת להיות זמינה למשתמשים  ,להסכם ההתקשרות 14בסעיף  כמוגדר  העבודה,

 מזמין. ב

 השבתת המערכת: הפסקת השרות של המערכת החדשה לאחר הפעלתה.

( לעבודה וחיבור המשתמשים חזרה ספקהפעלת המערכת הישנה )הקיימת לפני זכיית ה: החזרת המערכת הישנה

 רות של המערכת הישנה.ילש

נוכחות מומחי יישום / מדריכי יישום באתר בו המשתמשים מפעילים את המערכת. מטרת ליווי : ליווי משתמשים

 המשתמשים לפתור בעיות בשטח, לזהות קשיים בהפעלת המערכת ולספק הדרכה אישית למשתמשים.

 

עבור אחד או  זמניםה ותלוחביחס ל יום 21העולים על  פיגורכל דחייה ו/או : המערכתכישלון בהתקנת והפעלת 

, המובילים לאי זמינות המערכת למשתמשים להסכם ההתקשרות 14סעיף כמוגדר בסעיף  יותר משלבי העבודה,

 ל החוזה. . כישלון בהתקנת והפעלת המערכת ייחשב כהפרה יסודית שהחזרת המערכת הישנה לעבודהאו ל/ובמזמין 

יהיה זכאי לתוספת פיצוי עבור כל יום איחור  מזמין, ההמכרזפיצוי מוסכם: בלי לפגוע באמור בשאר מסמכי 

כתוצאה מהעדר הפעלת המערכת של צד ו יהיה זכאי לפיצוי בגין כל נזק שיגרם ל מזמיןבהפעלת השרות. בנוסף ה

 שיעורי הפיצוי המוסכם: הלןה במוניטין(. בטבלה לב' בהסכם ההתקשרות )כגון, אובדן הכנסות ו/או תקציב, פגיע

 ליקויים בהקמה הסבה והטמעת המערכת בגין מיםמוסכ יםפיצוי

 הפיצוי המוסכם נושא

 ליום.₪  300די של י.  פיצוי מי1 פיגור בהפעלת מערכת 

. בנוסף פיצוי של הפרש המחירים בין עלות הפעלת 2

 ב'.המערכת הקיימת לעלות המערכת החדשה של צד 

 .ליום₪  300ידי של יפיצוי מ. 1 מזמיןהשבתת המערכת ללא הסכמת ה
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 הפיצוי המוסכם נושא

. בנוסף פיצוי בגובה הפרש המחירים בין עלות הפעלת 2

 המערכת הקיימת לעלות המערכת החדשה של צד ב'.

)כגון, פרסום  למזמין. פיצוי עבור כל הוצאה שתגרם 3

 לתושבים על השבתת השרות.

 .₪ 30,000די של י.  פיצוי מי1  המערכתכישלון בהתקנת והפעלת 

. צד ב' ישלם לספק של המערכת הקודמת את כל 2

העלויות הכרוכות בקליטת הנתונים והפעלה מחדש של 

 המערכת הקודמת. 

. בנוסף פיצוי בגובה הפרש המחירים בין עלות הפעלת 3

המערכת הקיימת )ישנה( לעלות המערכת החדשה של 

 צד ב'.

)כגון, פרסום  למזמיןהוצאה שתגרם  . פיצוי עבור כל4

 לתושבים על השבתת השרות(.

קבע צד ב' מועד להדרכה ולא קיים את ההדרכה ישלם  פיגור בבצוע הדרכה

 על כל מקרה.  מזמיןל₪  100צד ב' פיצוי בסך 

קבע צד ב' מועד להדרכה ודחה אותו פעמיים או דחה את  דחיית בצוע הדרכה

₪  100צד ב' פיצוי בסך  ימים ישלם 7-ל המועד מעבר

 על כל מקרה.  מזמיןל

וצד ב' כמות מומחים / מדריכי יישום  מזמיןקבעו ה ליווי המשתמשים

לליווי המשתמשים וקבעו תקופת הרצת המערכת וצד ב' 

לא סיפק את מספר המדריכים שנקבע, ישלם צד ב' פיצוי 

על כל מדריך שחסר בכל יום  מזמיןל₪  250בסך 

 שהמדריך חסר.
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 שוטפת תחזוקה -' ב למסמך 2 נספח
 כללי

 של שוטף תפקוד על שמירה כוללת האחריות .המערכת של כוללת לתחזוקה האחריות את עצמו על לקבל הספק על

 וכל אפליקציה, שרתים, הפעלה מערכות רישוי, נתונים בסיס, החומרה מבחינת הן במשתמשים שוטפת ותמיכה המערכת

 המזמין.   דרישת פי על במערכת ושיפורים שינויים פיתוח וכן התוכנה מבחינת והן ,אחר נדרש רישוי

 והן האפליקטיבי בהיבט , הןהמערכת לתחזוקת כוללת אחריות קבלת הינם למזמין לספק הספק על אותם השירותים

 :הבאות הדרישות נגזרות האחריות מתפיסת. התשתיות בהיבט

  לדרישות בהתאם המערכת של התקין לתפקודה הנדרשות שירות ברמות לעמוד יידרש הספק – שירות ברמות עמידה

 שחריגה הרי ,השירות לנושא רבה חשיבות מייחס והמזמין היות . במפרט הטכני בפרק ב למכרז זההמזמין כמפורט 

 .ב למכרז זה במפרט הטכני בפרק כמפורט  קנסות מנגנון הפעלת תגרור השרות ברמות

 מלא לתהליכים ופונקציונאליות בהתאם למפורט במפרט הטכני מסמך ב'. מענה מתן

 חיבורים , כולללעת מעת המועלים הצרכים פי על המערכת יכולות של הרחבה – ופונקציונאליות תהליכים הוספת

 .במשתמשים ותמיכה נוספות למערכות

 .המערכת במשתמשי תמיכה

 .שיוציא וככל אם, לספק המזמין שיוציא ספציפית הזמנה פי ועל המזמין,  ידי על שיידרש כלכ והטמעה הדרכה שירותי

גורם וכ הלקוח כמנהלהמוצע מטעם הספק איש קשר לאורך כל תקופת ההתקשרות ישמש  שלב התחזוקה השוטפת במהלך

  .המקצועי המוסמך מול המזמין בכל הקשור לתחזוקת המערכת

תחזוקה כנדרש במסמכי המכרז לאורך כל שעות הפעילות של המזמין, וכן ככל התמיכה והשירותי את על הספק לספק 

 שיידרש מעבר לשעות פעילות המזמין לצורך השלמת משימות ועמידה ביעדי וצרכי המזמין.

פעולה לניהול השירות ותחזוקת  תוכנית" המוצעת והמערכת הספק על מידע" בפרק המענה במסגרתיתאר  הספק

. יודגש, כי תוכנית זו תהווה מסמך זה בנספח ובפרט במכרז הנדרשים והשינויים ההתאמות, הדרישות כל עלהמערכת", 

 , בין היתר: תפרטמחייב לגבי הספק הזוכה. התוכנית 

 . שוטפתמתן שירות תמיכה ותחזוקה  בנושא מפורטיםעבודה  נהלי

 (. בפרק ב למכרז זה במפרט הטכניתהליך ונהלי הפיתוח וביצוע השינויים והשיפורים )

כנדרש במפרט הטכני בפרק ב המוצעת ) הכוללת המערכת ורכיבי המערכות לכל המוצעים וההתאוששות הגיבוי מנגנוני

 (.למכרז זה

 

 שוטפת תחזוקה

 השונות הפעולות של הביצוע ויכולות העבודה תנאי כי וידוא לשם הנדרשות הפעולות כל את כוללת השוטפת התחזוקה

 שמירה לשם הנדרשת אחרת פעולה וכל עיבודים הרצת, גיבויים כולל, המכרז מסמכי בכלל הנדרש פי על הינן במערכת

 .בכללותה המערכת של התקין התפקוד על

 ככל הספק ידי על במערכת שיפותחו הפיתוחים עבור, הנדרשים העבודה תנאי את לשמר אף נועדה השוטפת התחזוקה

 .זאת לעשות שיידרש

 .בנוסף תמורה תשולם ולא לספק השוטף התשלום במסגרת נכלל השוטפת התחזוקה עבור לספק התשלום

 

 תחזוקת ממשקים

 

 השונים הספקים עם הנדרשת את האינטגרציה בצעמזמין ילמערכת הינה באחריות הספק. ה הנוגע הממשקים בכל תחזוקת

 .הצורך י"עפ

 תחזוקת בגין נוספת תשולם תמורה ולא לספק, השוטף התשלום במסגרת כלול הממשקים תחזוקת בעד התשלום

 .הממשקים
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 תשתיתית ותוכנה חומרה תחזוקת

 הנדרשת השירות שרמת כך, היטב מתפקדים השונים החומרה רכיבי כי לוודא הספק נדרש המערכת מתחזוקת כחלק

 .נשמרת

 כל". ענן"שירותי ל בתקשורת המזמין לניהול המידע מערכת של שירות לקבל מעוניין המזמין כאמור, ספק הסר למען

 שרתים החלפת)לרבות  המערכת של חלקיםאו /ו רכיבים החלפת לרבות, התשתיתית והתוכנה החומרה תחזוקת עלויות

 טיפול עבור נוסף תשלום יינתן ולא השוטפת מהתחזוקה חלק הינן(, יידרש שהדבר ככל' וכד רישוי גרסאות שדרוג

 .אלו בפעילויות

יחולו במלואן ע"י הספק לרבות עלויות שוטפות,  DRה עלויות התקשורת בין אתר המזמין לאתר הספק ולאתר  כל

 תחזוקה, חומרה ותוכנה.

. השונים המערכת לרכיבי ותוכנה חומרה שדרוגי לעת מעת נדרשים, גבוהה ברמה המערכת ביצועי על לשמור מנת על

 .השוטפת התחזוקה עלות במסגרת וזאת ,בתוכנה והן בחומרה הן השונים השדרוגים את לבצע הספק באחריות

במפרט  המפורטות והזמינות התגובה זמני בדרישות שתעמוד ברמה התשתיתית והתוכנה החומרה את לשמר הספק אחריות

 רמת שירות. – הטכני בפרק ב למכרז זה

 .נתון רגע בכל, המערכת רכיבי לכלל, הנדרשים הרישוי רכיבי כל את כוללת הספק אחריות

 המזמין במשרדי אחר ציוד או תקשורת ציוד, מחשב ציוד הצבת כוללת הצעתו אם גם, השרות להבטחת אחראי יהיה הספק

 רישיונות כולל השרות במתן הכרוכות העלויות בכל יישא הספק. הציוד ותחזוקת להפעלה בלעדי באופן אחראי יהיה הוא

 '.וכו תקשורת, שלישי מצד

, מחיר תוספתוהמזמין לא יהיה שבע רצון מביצועי המערכת, הספק יתקין על חשבונו חוות שרתים מקומית ללא  במידה

 .הדרישה הודעת מיום יום 60 בתוך, המזמין דרישת פי על זאת

 

 

 במערכת ושיפורים שינויים
 .לעת מעת שוטפים ושיפורים שינויים נדרשים בו 'חי יצור', מטבעה, הינה מידע מערכת

 שינויים הכנסתמעבר לתכולת המכרז,  חדשה פונקציונאליות והטמעת פיתוח הינם המתחייבים והשיפורים שינוייםה

שיפור הנדרש לצורך עמידה בדרישות /שינוי כל וכן ומסכים בדוחות ושינויים תוספת, קיימים בתהליכים

 "(.רגולציה)להלן: "שינויי  ישראל במדינת השונים הרגולטורים הגופיםתקנה/הוראה של /החוק

ולהטמיע אותם במסגרת השירותים למזמין ללא  רגולציה בשינוייהספק להתעדכן באופן שוטף  באחריותכי  יודגש

 כל בגינם תשולם ולא, השוטף התשלום במסגרתרגולציה יבוצעו על ידי הספק  שינוייצורך באישור המזמין. 

 המזמין על כל "שינוי רגולציה" שבוצע.. באחריות הספק ליידע את נוספת תמורה

, את כל נוספת תמורה כלבמסגרת התשלום השוטף לספק, ללא  לקבל זכאיכל תקופת ההתקשרות המזמין יהיה  לאורך

"שינויים במערכת במהלך ההתקשרות )להלן: פתח יאו  יתקין , שהספקזה במכרזהשינויים והשיפורים במערכת המוצעת 

 התווספוו השינויים והשיפורים השוטפים שפותחושל  רשימה למזמין יעבירכל רבעון הספק  חילתבת. ("שוטפיםושיפורים 

 בפרק זה המוצג התהליך פי עלה אל ושיפורים שנויים לקליטת בנוגע דיון יקיימו הספק עם יחד המזמין. התכנה למצאי

  להלן.

בהתאם  שינוי/שיפורכל , נוספת תמורה כלבמסגרת התשלום השוטף לספק, ללא  לקבלבנוסף, המזמין יהיה זכאי 

 בפרק זה  המוצג התהליך פי על יתבצע הדבר -"( מיוחדים ושיפורים)להלן: "שינויים  ולבקשתו לצרכי המזמין

 להלן.

 

 ומיוחדים שוטפים שינויים ושיפורים ביצוע

 במערכת: שוטפים ומיוחדים שיפוריםו שינויים ביצוע תהליך תיאור להלן

 ,הדרישה נחיצות את בודק במזמין המוסמך הגורם .במזמין המוסמך לגורם ומציגו הצורך את מעלה מפתח משתמש

  .הספק בפני אותה מעלה הוא כנחוצה הדרישה את מוצא והוא ובמידה

 הכוללת בכתב מחיר הצעת והכנת מפורט אפיון הכנת, הערות קבלת, משמעויות בחינת לצורך לספק מועברת הדרישה

 זה בשלב. ישנן אם באפיון בעיות לגבי והערכה משוב הינה זה שלב מטרת. עבודה ימי 10 תוך נדרש)שעות(  עבודה היקף

 .קיימות אם ז"בלו עמידה בעיות על להתריע הספק אמור

 על המזמין מנציג אישור קבלת לאחר. המזמין נציג לאישור מועבר הוא ,בכתב המפורט האפיון את הכין שהספק לאחר

 .עבודה תחילת לצורך לספק האפיון מועבר, והתמחור האפיון

 (.QA) מסירה בדיקות ביצוע כולל הספק של הפיתוח לנהלי בהתאם שאופיין התהליך את מפתח הספק

 של הקבלה בדיקות בסביבת ובוחנו הפיתוח את לידיו מקבל הלקוח. לבדיקות מוכן התהליך כי המזמין לנציג מודיע הספק

 . הספק
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 למשתמש הסברים שכוללת הדרכה חוברת גםבטרם העברת השינוי לסביבת הייצור  המזמין נציג אל מעביר הספק

 שתתעד את התהליך מתחילתו ועד סופו. מסכים וצילומי

 במשרדי פרונטלית הדרכה גם תתבצע הצורך במידת. התהליך את המזמין נציג מאשר, באפיון עומד והפיתוח במקרה

 .נוספת עלות ללא המזמין

 לסביבת יועבר לא תהליך בכל שינוי ושיפור, גם אם מדובר בשינויי רגולציה או בשינויים ושיפורים שוטפים,: הערה

 . המזמין אישור וללא תיאום ללא הייצור

 

 המערכת  זמינות שירות רמות
 .24/7 ושימוש לתפעול זמינה תהיה רכיביה כל על המוצעת המערכת

 כללי

 .הטיפול וסיום ובקשות לשינויים  התקלות פתיחת זמני אחרי מתועד מעקב לנהל הספק על, התחזוקה שירות במסגרת

 או המערכת של השוטף או התקין התפקוד את המונע משתמש מטעות הנובע אירוע או תשתיתי או יישומי אירוע – תקלה

  .ממנה חלק

 המזמין מטעם המנהל באחריות תקלה של במקרה .שונים בזמנים קריטיים הינם מסוימים תהליכים – קריטיות רמת

 .לא או קריטית תקלה זוהי האם לקבוע

 .במוניטין פגיעהאו /ו כספי הפסד למזמין הגורמת תקלה משמעה קריטית ברמת תקלה

על הספק לדווח באופן שוטף ויומיומי על פרטי הטיפול  .סגירתה על לדיווח ועד עליה הדיווח מרגע כפתוחה נחשבת תקלה

 בכל התקלות הפתוחות שהועברו לטיפולו.

 לפחות להפיק תאפשר המערכת. בפניות הטיפול אופן לגבי דוחות להפיק יהיה שניתן כך ,תוכנה באמצעות יבוצע התיעוד

 :כדלהלן הדוחות את

 '.וכד מענה זמני, הפניות נושאי פי על התפלגות דוחות

 .השונים הנושאים פי על פתרון זמני התפלגות

 .רצונו לשביעות טופלה שאכן מהמדווח אישור קבלת לאחר רק תיסגר תקלה

 .למזמין הספק שירות פעילות דוח למזמין ישלח הספק חודש כל בסוף

 המזמין.  נציג של ובכתב מראש אישור לקבל הספק באחריות ,מרכזיות תחזוקה פעולות של במקרה

 השירות הנדרשת מתייחסת לשני נושאים עיקריים:  רמת

 .והשבתות בתקלות טיפול בעת השירות רמת

 .ושיפורים שינויים יישום בעת שירות רמת

 והשירות המערכת ביצועי על לשמור זה מנגנון מטרת. הנדרשת השירות מרמת חריגות על קנס מנגנון יופעל – קנס מנגנון

 להרצת ראשונית תקופה – המערכת של לאוויר עלייה מיום חודשים שלושה מתום החל יופעל זה מנגנון .זמן בכל

 הפקת, זאת עם. הנדרשות השירות לרמות להגיע בכדי והתמיכה השירות מנגנוני את לייצב הספק יוכל בה, המערכת

 .לאוויר לעלייה הראשון מהיום החל תהיה פעילה )בפניות הטפול אופן לגבי)דוחות  הרלוונטי המידע

 המדידה אופן

 .החולף ברבעון שניתנה הכוללת השירות רמת תיבחן( חודשים )שלושה לרבעון אחת

 שינויים יישום ומהירות בתקלות)טיפול  השונים בנושאים השירות רמות של המדידה תוצאות את תכלול זו בחינה

 .הקנס מנגנון( נדרש )אם יופעל לכך בהתאם (.ושיפורים

מטעם המזמין כדו"ח פורמאלי ומובנה, אשר  למנהל וישלחו לחודש אחת הספק ידי על יופקו זו למדידה הנדרשים הנתונים

 יציג את כל המידע הרלוונטי בנוגע לתפקוד הספק  בחודש החולף. 

 .המזמין מטעם מנהל ידי על אלו נתונים של עצמאית הפקה לאפשר הספק על בנוסף

 ת של רמת השרות באופן עצמאי. האמור לעיל רשאי המזמין לבצע בכל עת מדידו למרות

 .לספק המזמין בין ההתקשרות הסכם של הפרה תהווה( תיקן לא)שהספק  מתמשכת קריטית ברמה תקלה

 ועד במזמין המדווח הגורם ידי על התקלה פתיחת מרגע, הנדרשים התגובה בזמני לעמוד הספק על, בתקלות טיפול בתהליך

 .התקלה לקריטיות בהתאם, התקלה לפתרון

 

 

 

 ושיפורים שינויים

חוק/תקנה/ /ההוראה בו במועד היצור לסביבתים /הנדרשים /השינוי את להעביר , על הספקרגולציה שינויי יישום בתהליך

 בדיקות לבצע, המזמין לאישור מפורט אפיון מסמך להעביר הספק על זו זמן במסגרת. לתוקפם נכנסים' וכו מידה אמת

 .המזמין דרישת"י עפ פרונטלית הדרכה ולבצע הדרכה חוברות להכין, מסירה
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)באמות המידה למשל(, הספק יישא בכל עלות הקנס,  ככל שהרגולטור יפרסם מנגנון קנס עבור אי יישום שינויי רגולציה

 בכפוף לאי יישום השינויים על ידו באופן המוגדר על ידי הרגולטור ו/או על ידי המזמין. 

 :בקרה נקודות בשתי לעמוד הספק עלשוטפים או מיוחדים,  ושיפורים שינויים יישום בתהליך

שינוי )בהתאם /התהליך של מפורט תיאור הכולל אפיון מסמך להפקת ועד מהמזמין לשינוי הדרישה מקבלת תגובה זמן

 (.למפרט הטכני בפרק ב למכרז זה

 .קבלה לבדיקות השינוי למסירת ועד  המזמין נציג"י ע האפיון אישור ממועד תגובה זמן

 

 קנס מנגנון
 

 בהם המקרים כל יבחנו לכך ובהתאם ,השירות רמת של הרלבנטיים הסעיפים יחושבו. רבעון כל בסוף יופעל הקנס מנגנון

 .קנס יוטל חריגה מקרה כל על. המוגדרת השירות מרמת חרג הספק

ערבות לספק ובמידה שאלה לא יכסו את סכומי הקנסות יחולטו הסכומים מתוך התמורה החודשית יקוזזו מתוך  הקנסות

 הם בשקלים שלמים. כל סכומי הקנסות. הביצוע

 בה' הרזולוציה 'רמת את המהווה בסיסית מדידה יחידת מוגדרת( הנבדקים )הפרמטרים השירות רמת מסעיפי אחד לכל

 .החריגה נמדדת

 .הסעיפים כל עבור הקנסות סכום הינו הספק על שיוטל הכולל הקנס

, קנס הטלת לגרור האמור שירות ברמות עמידה אי של אירוע מתרחש כאשר הספק על יוטל לא קנס – קנס הטלת אי

 :הבאים במקרים

 .המתממשקת המערכת ובאשמת נוספת למערכת ממשק תקלת הינה התקלה כי הסתבר

 לעמוד ביכולתו אשר כל את עשה הספק כי למסקנה הגיע בו במקרה, קנסות להטיל שלא החליט המזמין בו מקרה כל

 בין מ"למו נתונה ואינה בלבד למזמין שמורה זו זכות. בזמן המשימה את ביצע לא בו תלויות שאינן ומסיבות השרות ברמת

 למזמין.  הספק

 :הנדרשות השירות רמות ריכוז

 יםנתונ -הנדרשות  השירות מרמות כחריגה אחר מקרה או אירוע כלהסר ספק, הגדרת תקלות/השבתות/סיווג  למען

רשימה סגורה של  תמהוו ןאינ במפרט הטכני בפרק ב למכרז זה, הטבלאותכלל . יודגש, כי המזמיןלשיקולו הבלעדי של 

להגדיר ולסווג  הבלעדית, ולמזמין נתונה הסמכות אלא באות רק לצורך הדגמה והמחשה הנדרשות השירות מרמות חריגות

 . הספק את בגינן ולקנוס שירות מרמות חריגותשל סוגים נוספים 

 והשבתות רמת השירות בעת טיפול בתקלות

  הגדרות: 

. במקרה והתגלתה "תקלה" על הספק 1כמפורט בטבלה  -בין היתר אך לא רק "תקלה" היא חריגה מ"תקן רמת השרות", 

 .שיוגדר על ידי המזמיןלתקן את התקלה תוך פרק הזמן 

יחשב תשימוש ברכיב / מערכת ו/או משבשת את מתן השרות לציבור  מזמיןהמתמשכת המונעת מה תקלה החוזרת ו/או

 כ"השבתה". המנהל יקבע אם וממתי התקלה החוזרת/מתמשכת הופכת ל"השבתה".

, 2בטבלה  מפורטכבין היתר אך לא רק, רות. במקרה של השבתה, יש ו"השבתה" היא הפסקה של הפעילות הקשורה לאות

בנוגע לכל אחד מרכיבי השרות, יפעל הספק באופן מיידי להחזיר את הרכיב/שרות לפעולה תקינה תוך פרק הזמן להחזרת 

 ., כפי שיוגדר על ידי המזמיןהרכיב לאחר השבתה

 המזמין. הפסד כספי ו/או פגיעה במוניטין מזמין עיבוד או הפקה קריטית משמעו תוצר מהמערכת שבהעדרו יגרם ל

 במזמין. אחריות דיווח ותאום: כל תיקון, עדכון גרסה או שנוי יעשה בידיעת ובתאום עם בעלי המקצוע הרלוונטיים 

 לתקלות דוגמאות :1טבלה                                          

שיטת  רכיב 

המדידה של 

 רמת שרות

תקן רמת 

 שרות

זמן לתיקון  הגדרת תקלה

התקלה 

 בשגרה

למערכת  כניסה  

 ואימות משתמש

מלחיצה על 

Enter/אישור 

שנייה 

 אחת

מקרים בשעה  10

 2-החורגים מ

 שניות

 שעות 24

מסך קליטת או  

הצגה של 

 פרטים

 אלפאנומריים

מלחיצה על 

Enter/אישור 

מקרים בשעה  10 שניות 2

 5-החורגים מ

 שניות

 שעות 24
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שיטת  רכיב 

המדידה של 

 רמת שרות

תקן רמת 

 שרות

זמן לתיקון  הגדרת תקלה

התקלה 

 בשגרה

עיבוד דו"ח  

פרטים 

 אלפאנומרי

מלחיצה על 

Enter/אישור 

מקרים ביום  3 דקות 1

 5-החורגים מ

 דקות

 שעות 24

הצגת מידע  

גרפי שכבה 

אחת על מפת 

 רקע

מלחיצה על 

Enter/אישור 

מקרים ביום  3 שניות 10

 2-החורגים מ

 דקות

 שעות 24

הצגת מידע  

גרפי רב שכבתי 

על מפת רקע 

 ו/או תצ"א

מלחיצה על 

Enter/אישור 

מקרים ביום  3 שניות 10

 2-החורגים מ

 דקות

 שעות 24

מלחיצה על  מפההפקת  

Enter/אישור 

מקרים ביום  3 שניות15

 2-החורגים מ

 דקות

 שעות 12

בצוע גבוי  

במקביל לעבודה 

 במערכת

מקרה אחד  שעות 3 ממתן הפקודה

 שעות 3-החורג מ

 שעות 12

במערכת  

מקומית: שחזור 

מגבוי, בדיקת 

תקינות ושלמות 

 והפעלה מחדש

מרגע הכשרת 

מערכת 

החומרה ומתן 

האשור לבצע 

 שחזור

מקרה אחד  שעות 6

 שעות 6-החורג מ

 שעות 12

לשרות הניתן  

בתקשורת: 

שחזור מגבוי, 

בדיקת תקינות 

ושלמות והפעלה 

 מחדש

מרגע קבלת 

האשור לבצע 

 שחזור

מקרה אחד  שעות 4

 שעות 4-החורג מ

 שעות 12

הקמה או שנוי  

הרשאות 

 משתמש

מרגע קבלת 

 הבקשה

מקרה אחד  שעתיים

 החורג משעתיים

 שעות 4

שנוי הגדרות  

במערכת 

)למשל, התקנת 

חומרה: מדפסת, 

 נתב או מחשב(

מרגע קבלת 

 הבקשה

מקרה אחד  שעות 4

 שעות 4-החורג מ

 שעות 24

תמיכה טלפונית  

במשרד כולל 

תמיכה מרחוק 

דרך מערכת 

 התקשורת

מרגע החיוג 

לתמיכה בין 

 8:00השעות 

- 17:00 

ה' -בימים א'

וביום ששי  

-וערב חג מ

עד  8:00

12:00 

תוך שתי 

 דקות       

מקרים ביום  5

החורגים מזמן 

 3המתנה של 

 דקות

 שעות 24
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שיטת  רכיב 

המדידה של 

 רמת שרות

תקן רמת 

 שרות

זמן לתיקון  הגדרת תקלה

התקלה 

 בשגרה

הגעת טכנאי  

במקרה   מזמיןל

והבעיה לא 

 נפתרה בטלפון

 

מרגע קבלת 

קריאת 

 השרות

מקרים בחודש  2 שעות 24

אחד של איחור 

בהגעת הטכנאי 

 שעות 6-מעבר ל

קנס מידי 

לאחר 

קרה המ

 השני

שנוי בתכנית  

חישוב הנובע 

משנוי בחוק, 

תקנות או 

הוראות של גוף 

 מסחרי גדול 

מרגע פרסום 

 השנוי

שבוע 

 אחד

מקרה אחד של 

איחור של יותר 

 מיום

 שעות 48

תיקון או שנוי  

הנובע מבקשת 

 מזמיןה

מרגע קבלת 

 הבקשה

מקרים של  2 שבועיים

איחור של יותר 

 מיום

 שעות 48

 העברת בסיס 

  מזמיןהנתונים ל

בפורמט מקורי 

או בקבצי 

ASCII 

מרגע קבלת 

 הבקשה

מקרים של  2 ימים 4

איחור של יותר 

 מיום

 שעות 48

שחזור המערכת  

מגבוי לאחר 

 אסון

מרגע קבלת 

 הבקשה 

מקרה אחד של  יום אחד

איחור של יותר 

 משעתיים

 שעות 4

הקמת הרשאות  

 באתר חליפי

מרגע קבלת 

 הבקשה

אחד של מקרה  שעות 4

איחור של יותר 

 משעתיים

 שעתיים

שחזור  

המערכות באתר 

 חליפי 

מרגע קבלת 

 הבקשה

מקרה אחד של  יומיים

איחור של יותר 

 שעות 4-מ

 שעות 4

 

 

 

 

טבלה                             

 להשבתות דוגמאות: 2

זמן להחזרת הרכיב לתפקוד  הגדרת השבתה רכיב 

 מלא בשגרה

כניסה למערכת   

 ואימות משתמש

אין כניסה למערכת 

 דקות  10במשך 

 שעות 4

מסך קליטת או  

הצגה של פרטים 

 אלפאנומרי

המסך לא מתפקד 

 דקות  10במשך 

 שעות 4

הדפסה עיבוד  

 אלפאנומרי

ההדפסה לא מופקת 

 דקות 10במשך 

 שעות 4

מסך הצגת מידע  

 גרפי 

המסך)ים( לא מופק 

 דקות 10)ים( במשך 

 שעות 4

המסמך)ים( לא מופק  מפההפקת  

 דקות 10)ים( במשך 

 שעות 4

הגדרת שעת חירום  שעות לכל התקלות. 4-בשעת חירום תקן הזמן לתיקון תקלה ירד ל

 תהא בהתאם להחלטתו הבלעדית של המזמין.

 



  

 109מתוך  75מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

זמן להחזרת הרכיב לתפקוד  הגדרת השבתה רכיב 

 מלא בשגרה

בצוע גבוי במקביל  

 לעבודה במערכת

התקבלה הודעת שגיאה 

מידית או הגבוי לא 

 שעות  6הסתיים תוך 

 שעות 8

במערכת מקומית:  

שחזור מגבוי, 

בדיקת תקינות 

ושלמות והפעלה 

 מחדש

התקבלה הודעת שגיאה 

מידית או השחזור לא 

 שעות 8הסתיים תוך 

 שעות 12

לשרות הניתן  

בתקשורת: שחזור 

מגבוי, בדיקת 

תקינות ושלמות 

 והפעלה מחדש

שחזור לא הסתיים תוך 

 שעות 6

 שעות 12

הקמה או שנוי  

 הרשאות משתמש

ההרשאה לא הוגדרה 

 שעות 5במשך 

 שעות 12

שנוי הגדרות  

במערכת )למשל, 

התקנת חומרה: 

מדפסת, נתב או 

 מחשב(

שנוי ההגדרה לא בוצע 

 שעות 24במשך 

 שעות 12

תמיכה טלפונית  

במשרד כולל 

תמיכה מרחוק 

דרך מערכת 

 התקשורת

 15אין מענה במשך 

 דקות

 שעות 12

הגעת טכנאי  

 מזמיןל

לתקלה המשביתה את 

 4 -המערכת או חלקה 

 שעות

 שעות 4

שחזור המערכת  

 מגבוי לאחר אסון

התקבלה הודעת שגיאה 

מידית או מצב בו 

השחזור לא הסתיים 

 שעות 8תוך 

 שעות 12

הקמת הרשאות  

למערכות באתר 

 חליפי

שגיאה התקבלה הודעת 

מידית או השחזור לא 

 שעות 8הסתיים תוך 

 שעות 12

שחזור המערכות  

 באתר חליפי 

התקבלה הודעת שגיאה 

מידית או השחזור לא 

 שעות 8הסתיים תוך 

 שעות 12

כל השבתה שלא נזכרת  כל מערכת 

לעיל הגורמת לנזק 

תפקודי ו/או כלכלי 

ו/או פגיעה במוניטין 

 מזמיןה

שעות מרגע דיווח על   4

 השבתת הרכיב / שרות 

 

 

 

 

 

שעות לכל  2 -בשעת חירום תקן הזמן להחזרת הרכיב/מערכת לתפקוד מלא ירד ל

 הגדרת שעת חירום תהא בהתאם להחלטתו הבלעדית של המזמין. התקלות.
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 בגין טיפול בתקלות והשבתות : קנסות3טבלה 

 

 

 מדידה יחידת נדרשת שירות רמת נבדק פרמטר

 בסיסית

 גובה

 הקנס

 ליחידת

 מדידה

 בסיסית

 [ח"ש]

כפי שיוגדר על ידי המזמין, בין  טיפול בתקלות

כמפורט  -היתר, אך לא רק 

 לעיל 1בטבלה 

שהתקלה כל שעה 

 נמשכת מעבר

זמן לתיקון ל"

" כמפורט התקלה

 לעיל 1בטבלה 

150 

כפי שיוגדר על ידי המזמין, בין  טיפול בהשבתות

כמפורט  -רק  היתר, אך לא

 לעיל 2בטבלה 

כל שעה 

שההשבתה 

נמשכת מעבר 

זמן להחזרת ל"

הרכיב לתפקוד 

" כמפורט מלא

 לעיל 2בטבלה 

300 

איחור בהפעלת 

התחנה העצמאית 

 בשעת חירום. 

מזמין שעות מקבלת בקשה מה 4

 להפעלת המערכת

 300 שעה

כל איחור במתן 

שרות אחר לגביו לא 

 נקבע מועד לתיקון. 

 150 שעה מזמיןבקשה מה מקבלתשעות  24

 

  

 יישום שינויים ושיפורים -רמת שירות 

 

 

 יחידת נדרשת שירות רמת נבדק פרמטר

 מדידה

 בסיסית

 הקנס גובה

 מדידה ליחידת

 [ח"ש] בסיסית

הפקת ל תגובה זמן

 עבורמסמך אפיון 

 שינוי דרישת

מקבלת הדרישה לשינוי  עבודה ימי 7

ועד להפקת מסמך אפיון  המזמיןמ

הכולל תיאור מפורט של התהליך/שינוי 

 .והצעת מחיר

 200 יום

 לביצוע תגובה זמן

 השינוי

 במסמך הנקבע זמנים ללוח בהתאם

 האפיון.

 300 יום

 תגובה זמן

 שינוי להטמעת

, משינוי חוק הנובע

 הוראות או תקנות

 מסחרי גוף של

 גדול

 ולסיכום הרגולטור להנחיית בהתאם

 הפעילות סיום.  לספק  המזמין בין

 וקבלת ליצור ים/השינוי העברת  יחשב

חוברת/מסמך הדרכה המתאר את 

אם הרגולטור פרסם  התהליך המעודכן.

 מנגנון קנס הקנס יוטל על הספק.

 500 יום
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 תמיכה ותחזוקהרמת שירות 

 

 

 יחידת נדרשת שירות רמת נבדק פרמטר

 מדידה

 בסיסית

 ליחידת הקנס גובה

 בסיסית מדידה

 [ח"ש]

אי הגעת עובד התמיכה 

והתחזוקה למשרדי המזמין, 

 ללא אישור המזמין

 500 יום בתוך יום עבודה 

התמיכה  עובדהיעדרות 

מעל ימי החופשה, והתחזוקה 

המחלה והמילואים המותרים 

 על פי חוק.

 500 יום בתוך יום עבודה 

העובד אינו מספק את העבודה 

הנדרשים ממנו והתוצרים 

בהתאם לדרישות המזמין ו/או 

בהתאם לתוכנית 

העבודה/לתפוקות/ליעדים/ 

על ידי  ושהוגדר חות זמניםללו

 המזמין.

 

גרור התראה בכתב ת הפרה זו

. ככל גובה הקנס הצפויולספק 

שההפרה לא תתוקן לאחר 

התראה שניה, יוציא המזמין 

את ההתראה לפועל ורשאי 

להעלות את גובה הקנס 

כמפורט להלן. המזמין שומר 

את הזכות להפעיל קנס גם ללא 

התראה שניה או ללא התראה 

כלל במקרים חריגים על פי 

 שיקול דעתו הבלעדי. 

ימי עבודה מקבלת  7תוך 

 ההתראה מהמזמין   

 יוםכל ל₪  1,000 םיו

 .איחור

 

לא  שההפרה ככל

תתוקן גם לאחר 

ייחשב התראה שניה 

הדבר כהפרה יסודית 

 14כמשמעה בסעיף 

 להסכם ההתקשרות.

 המזמין רשאיבנוסף, 

 התשלום את להפחית

 עובד בגין החודשי

, והתחזוקה התמיכה

 הצעת בנספח כמפורט

 בהתאם, המחיר

 דעתו לשיקול

 גובה לעניין הבלעדי

 .ההפחתה

בקרה  ליקויים בהעברת דוחות

על ידי עובד התמיכה 

המפרטים את אופן והתחזוקה 

התקדמות העבודה בהתאם 

 .לתוכנית העבודה שהוגדרה

 

לרבות  -לעניין זה, "ליקוי" 

באופן חסר  המועבריםדוחות 

ו/או   ו/או לא מדויק ו/או שגוי

וגדר על ידי מהמבפורמט שונה 

מועד ב המועבריםהמזמין ו/או 

ידי  עלוגדר מהממאוחר 

 המזמין וכיו"ב.

לוחות זמנים שיוגדרו על 

 ידי המזמין

 יום לכל ₪ 500 יום

 .איחור

 

מעבר לעשרה מקרים 

ייחשב הדבר  -בחציון

כהפרה יסודית 

כמשמעה בסעיף 

 14כמשמעה בסעיף 

 להסכם ההתקשרות.
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 יחידת נדרשת שירות רמת נבדק פרמטר

 מדידה

 בסיסית

 ליחידת הקנס גובה

 בסיסית מדידה

 [ח"ש]

תלונות בנוגע לאיכות 

השירותים המסופקים על ידי 

 .ספקה

 

כל דיווח  –זה, "תלונה" לעניין 

 אחד מצדבכתב שהתקבל 

 המזמין אצל המשרה מנושאי

בנוגע לאיכות השירותים 

לרבות  ספקהניתנים על ידי ה

חוסר מקצועיות של מי 

 מעובדיו וכיו"ב.

 יימדד התלונות מספר  

 :חציונית ברמה

 –עד שלוש תלונות 

 לא ייקנס. הספק

בין שלוש לשבע 

 ספקה –תלונות 

ייקנס בגין כל תלונה 

 ₪.  150בסכום של 

מעל לשבע תלונות 

הספק ייקנס בגין כל 

תלונה בסכום של 

250 .₪ 

מעבר לעשר תלונות 

כהפרה ייחשב הדבר 

כמשמעה יסודית 

להסכם  14בסעיף 

 ההתקשרות.

 

 ות רצון המזמין. תחילת הטיפול נדרשת עבודה רציפה של הספק במהלך כל שעות העבודה עד לפתרון התקלה לשביע מרגע

 הסכומים יוצמדו(, יהיו אם( הרבעוניים הקנסות חישוב בזמן. המכרז פרסום למועד רלוונטיים לאותבטב המוצגים הקנסות

 הסכם על החתימה במועד הידוע האחרון המדד יהיה הבסיס מדד כאשר, הקנס הטלת במועד לצרכן המחירים למדד

 .ההתקשרות

"י עפ, משמעותי אירוע כל וכן, )קנס שום להטיל לא המזמין ידי על הוחלט בפועל אם )גם קנס הטלת המחייב אירוע כל

 המזמין לנציג להימסר התחקיר על. דומים מקרים הישנות למניעת הספק"י ע תחקיר ביצוע מחייבים, המזמין דעת שיקול

 .האירוע ממועד עבודה ימי 5 תוך

 : הבאים הסעיפים את)לפחות(  יכלול התחקיר מסמך

 .לאירוע סיבות ,האירוע תיאור

 .)בדרישות עמידה האי מידת( החריגה רמת על כמותיים נתונים

 .בעתיד דומים מקרים הישנות למניעת ופעולות לקחים

   והתאוששות גיבויים

 .מאסון והתאוששות גיבויים על מלאה אחריות אחראי יהיה הספק

 .אחר מקום בכל והן שרתים בחוות ומאוחסן במידה הן מציע שהוא מערכת לכל גבוי פתרון יספק הספק

 .גבוי בצוע בזמן לעבוד להמשיך יוכלו שמשתמשים כך ברקע תעבודנה הגבוי מערכות

 .במערכת פגיעה או מתקלה להתאוששות אחראי יהיה הספק

 !בלבד המזמין ובאישור בתיאום יבוצע מגיבוי מערכת של שחזור כל

 שעות 24 תוך -  אסון לאחר מגיבוי המערכת של מלא שחזור

 אסון לתרחישי התייחסות תהיה בתכנית. המידע במערכת חרום למצב להיערך יש כיצד כתובה תכנית למזמין יספק הספק

 .המערכת את לאושש הדרוש הזמן את למזער כדי לבצע שיש והפעולות שונים

. המזמין של השוטפת לפעילות יפריע שלא  באופן יתבצע זה שחזור. מגבוי המערכת שחזור יתרגל הספק שנה לחצי אחת

 .הניסוי תוצאות על למזמין וידווח המזמין נציג עם בתיאום התרגיל את יבצע הספק

 מידע אבטחת

 לפגוע מבלי. במפרט הטכני בפרק ב למכרז זה כמופיע מידע לאבטחת בדרישות תעמודנה המערכות כי מתחייב הספק

,וההוראות  המחייבים הנהלים, התקנים, הדרישות לכל מלאה להתאמה לדאוג הספק מתחייב, לעיל האמור בכלליות

 המופיעות בנספח ב למכרז זה בפרק "אבטחת מידע".

 מידע אבטחת תקן אישור" המוצעת המערכת ועל השירותים על, הספק על"מידע  בפרק המענה במסגרת יצרף המציע

27001ISO  (בתוקף ןתק לצרף יש.) 
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 סיום ההתקשרות

 
את המקרה בו הסתיים פרק הזמן של החוזה ולא הוארך, או הוארך פרק הזמן  תתקופת ההתקשרות כוללתום 

 מסיבה כלשהי. ספקוהסתיים או הופסקה עבודת ה

  :עם תום תקופת ההתקשרות

, זאת או אצל עובדיוו/שהצטבר אצלו  תאגידביחס לאת כל המידע והידע  תאגידלהעביר לידי ה ספקעל ה .1

 .ימי עבודה מתום תקופת ההתקשרות 7 -לא יאוחר מ

טבלאות נתונים להנוהל יכלול בתוכו את כל האלגוריתמים, התיעוד, אופן גזירת המידע מהמערכת  .2

 מערכות אחרות.באוניברסאליות הניתנות לקריאה 

לוגים, תנועות, מסמכים, תמונות, הנתונים, במקרה זה, כוללים את כל קובצי המערכת, לרבות קבצי אב,  .3

נתונים אלה  .תוכן הטבלאות והשדות רתיאוכולל  וכיו"ב , טבלאות עזרקסים, משתמשים, הרשאותאינד

. הנתונים יועברו בתבניות של "קבצים   תאגידיועברו על מדיה מגנטית או בכל צורה אחרת על פי דרישת ה

מפרט אוניברסאליים במערכת גרפית" ו"קבצים אוניברסליים במערכת האלפאנומרית" כפי שמופרט 

 הטכני.

ותהליכי העבודה,    תאגידלכל תשלום נוסף עבור העברת הנתונים או מידע לגבי ה רשאיהספק לא יהיה  .4

 הציוד אם יש כזה ו/או נוהל מסירת המערכת.  

"( היא בתקופה בה המערכות של הספק ממשיכות לפעול במקביל לכניסתן חפיפהתקופת המעבר )להלן: " .5

 החדש )לאחר סיום ההתקשרות הנוכחית(. לשרות של המערכות של הספק 

שעליו    תאגיד" עד לקבלת הוראה בכתב מהחפיפהאת המערכות גם בתקופת ה"ל יעהספק ימשיך להפ .6

להפסיק את מתן שרותי מערכת המידע נשוא התקשרות זו. בתקופת ה"חפיפה" הספק ימשיך לספק את 

 ים בתבניות של קבצים אוניברסליים.כל השירותים נשוא התקשרות זו לרבות תכניות להורדת נתונ

 5לקבל תמורה עבור הפעלת המערכות בהתאם למפורט בסעיף  רשאיבתקופת "החפיפה" הספק יהיה  .7

 לספק.    תאגידסכם ההתקשרות בין ההל

על הפסקת השרות, גבוי של     תאגידהספק ימשיך להחזיק במשך שנתיים, מיום קבלת הוראה בכתב מה .8

 לעיל.  3-ו 2כל הנתונים והמידע המפורטים בסעיפים 

המפורטות במסמך זה ובמסמכים הבקשה לעמוד בהתחייבויותיו  ספקהעל כי  ,למען הסר ספק יצוין .9

 .  תאגידלהצעות מחיר, בכל מקרה של סיום ההתקשרות, לרבות סיום ההתקשרות על ידי ה

 
 
 
 
 

    

 חתימה וחותמת המציע שם תאריך
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 'ג מסמך
 

 

 הסכם התקשרות
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 הסכם

  אשדודבשנערך ונחתם 

 ביום _________ לחודש _____________ שנת __________

 -ב  י  ן      -

 

  תאגיד המים יובלים אשדוד
  אשדוד

 (המזמיןו/או  תאגידה -)להלן 

  -לבין-
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   (הספק -)להלן    

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (הספק -)להלן        
 
 

מערכות ותחזוקת  הטמעה ,התקנה לקבלת הצעות לאספקה 03/2019 מכרז שמספרו םפרס תאגידוה והואיל:
 (, כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז;"ים" ו"השירותהמכרזבהתאמה: " )להלן הנדסה

והספק מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים, הידע והמומחיות והיכולת הארגונית  והואיל:
לו הציוד, החומרים וכח האדם הדרושים למתן השירותים נשוא כי יש שירות וההדרושים לביצוע 

 ;תאגידהההסכם בתחום שיפוט 

       

 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 :מבוא .1

לחוזה זה, לרבות ההצהרות וההגדרות הכלולות בו, לרבות מסמכי המכרז, הנספחים  המבוא .א
 למסמכי המכרז והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הספק, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  .ב

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .2

תאגיד למערכות הנדסה  ותחזוקה של הטמעה, התקנהאספקת ל 03/2019מכרז מס'  -  "המכרז" 
 . המים יובלים אשדוד

 כל מסמכי המכרז, על צרופותיו, ולרבות חוזה זה.   "מסמכי המכרז" 

 כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז.  "תנאי המכרז" 

לנהל, לתאם  תאגידהאו כל אדם אחר שימונה על ידי  תאגידהרכז המחשוב של  "המפקח"        
 ולפקח על ביצוע השירות על ידי הספק בהתאם לאמור בחוזה זה.
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השרות והמערכת אותן התחייב הספק לספק על פי המכרז ותנאי המכרז,  "התוכנות"  

 מכרז.בבהתאם למפרטים 

 מסמכי המכרז. הטכני  המצורף כמסמך ב' להמפרט  "המפרטים" 

  ואו מי שהוסמך על ידו. תאגידהמהנדס  "המנהל"  

 :הצהרות והתחייבויות הספק .3

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: 

כי הינו מוסמך, על פי האמור במסמכי ההתאגדות שלו, לעסוק בכל הפעילויות הדרושות  .א
 לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ובהתאם לתנאי המכרז.

תנאי הסף, המקצועיים והכלליים, והתנאים הנוספים שנקבעו במסמכי כי הוא עומד בכל  .ב

המכרז, כפי שהצהיר ובמסגרת הנתונים והמסמכים שמסר בהצעה שהגיש במכרז וכי ימשיך 
 לעמוד בהם עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

כי הינו בעל הניסיון והידע המאפשרים לו לספק את השירותים הנדרשים על פי הוראות חוזה  .ג
זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לספק את 
השירותים כמפורט במסמכי המכרז בכלל ובחוזה זה ובמפרט השירותים בפרט, ואלה ימשיכו 

 מלא של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.  להיות ברשותו עד למילוי

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או כל סיבה אחרת,  .ד
להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות 

בחתימתו על חוזה זה ו/או  התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין
בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל 

 דין. -דין לרבות תקנה, צו ו/או פסק

כי עומד לרשותו כוח אדם מקצועי, מיומן ובעל ניסיון בעבודה עם תוכנות המחשב המפורטות  .ה
 .תאגידנת התוכנות ותמיכה והדרכה לבמפרט הטכני והמסוגל לספק הדרכה בהתק

כי הוא מפעיל מוקד תמיכה ושירות ללקוחותיו רוכשי התוכנות, וכי הוא מעסיק עובדים  .ו
 במספר מתאים לצורך הפעלת המוקד.

אחרות הגלומות בתוכנות וכי הוא זכאי השימוש הכי הוא בעל זכויות היוצרים, וזכויות  .ז
יש בידו את כל האישורים הדרושים להתקשר להתקינן ולהתקשר בחוזה זה וכי  ,לשווקן

בחוזה זה וכי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל סוג שהוא להתקשרותו בחוזה 
זה. סעיף זה הינו מתנאיו היסודיים של ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית, על כל המשתמע 

 מכך.

לרבות פגיעה בזכויות  שי כלשהוזכויות של צד שליבכי אין בהתקשרותו על פי חוזה זה פגיעה  .ח
תביעה כנגדו או כנגד מי מספקי המשנה שלו , וכי לא הוגשה וצרים, סימני מסחר ופטנטיםי

. הספק יודיע במסגרת המכרז תאגידיוצרי בתוכנות אשר יסופקו ל כלשהי על הפרת זכויות
כל זכות אחרת  מיידית על כל תביעה שתוגש כנגדו על הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת תאגידל

 בגין אספקת התוכנות נשוא חוזה זה והשימוש בהן. 

כי קיבל ובדק את כל המידע הרלוונטי והדרוש למתן השירותים; כי קיבל ובדק את כל  .ט
ההסברים וההבהרות בקשר עם מתן השירותים; כי ידוע לו שהחובה לקבלת המידע האמור 
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בכלל ובהתאם להוראות כל דין  ובחינתו לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות החוזה

בפרט, מוטלת עליו ובאחריותו המלאה והבלעדית; וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע 
 תאגידההנ"ל לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות הספק כמפורט בחוזה ו/או על מנת להטיל על 

 אחריות כלשהי.

וכי השירות והתוכנות המסופקות על ידו מותאמות  ווצרכי תאגידהכי ידוע ומוכר לו מבנה  .י
 .תאגידהבתחומים הרלוונטיים וכי הן נותנות מענה נאות לצורכי  תאגידהלצורכי 

כי הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי  .יא
ה, וכן כי אישורים אלה הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם ז

 יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.

הטכני ויספק מענה באיכות  מפרטכי יעמוד בדרישות רמת השירות המפורטת במסגרת ה .יב
וברציפות בהתאם למועדי המפורטות שם דרישות המקצועית מעולה, באיכות שלא תפחת מ

 השירות הנדרשים. 

ויותיו בתוכנה ו/או על כל מניעה להמשך ההתקשרות מיד על כל שינוי בזכ תאגידכי יודיע ל .יג
תוכנות ו/או על כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בסודות מסחריים הנוגעים ל

 שירות. לצורך ה תאגידו/או למוצרים שיסופקו ל

חוק  , אך לא רק,, לרבות מים וביוב תאגידיםכי הוא עומד בכל החוקים והתקנות המחייבות  .יד
, והנחיות גנזך המדינה לשמירה על מסמכים אלקטרוניים 2001-אלקטרונית תשס"א חתימה

 הוראות רשות המים וכל גורם מוסמך אחר

כי קרא את מסמכי המכרז ונספחיו וכי מסמכי המכרז ונספחיהם, תנאי המכרז ותנאי חוזה  .טו
על פי הדרישות  ,זה ידועים וברורים לו לאשורם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש

 והתנאים המפורטים בהם ובמועד שנקבע למסירתן. 

הציוד ה הטמעה והתקנה של הספק מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ובמספר הדרוש לאספק .טז
 והתוכנות במועדים שנקבעו בחוזה זה.

כי ביצוע השירות על ידו כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותו בכל מצב של ניגוד עניינים או  .יז
לשהו לניגוד עניינים, וכי הוא יימנע מלקבל על עצמו בעתיד ביצוע עבודות שיש להן חשש כ

 נגיעה כלשהי לשירות נשוא חוזה זה ו/או חשש כלשהו לכך שייקלע למצב של ניגוד עניינים.

כי ישמור בסודיות כל מידע שיגיע אליו במהלך אספקת השירות על פי חוזה זה ועל פי מסמכי  .יח
שימוש במידע כאמור אלא לצורך ביצוע השירות על פי חוזה זה. סעיף זה המכרז, ולא יעשה 

הינו מתנאיו היסודיים של ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית, על כל המשתמע מכך. 
התחייבות לשמירת סודיות, תחול גם על עובדים שיועסקו על ידי הספק ו/או קבלני משנה 

ימם על התחייבות לשמירת סודיות ולהמציא ו/או כל גורם אחר מטעמו. הספק מתחייב להחת
 , על פי דרישתה.תאגידאת כתב ההתחייבות ל

  ואינו רשאי להתחייב בשמה בכל התחייבות שהיא.  תאגידהוא אינו שלוח של הכי   .יט

, לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מסמכי המכרז; הודרישותי תאגידהכי הבין את מלוא צרכי  .כ
על מקצוע את כל המשמעויות הכרוכות במתן השירותים ואת כי בחן באופן עצמאי ובעיני ב

אפשרות הביצוע של כל התחייבויותיו על פי החוזה, ולרבות לעניין זה: המידע המפורט 
במסמכי המכרז, הוראות הדין הרלוונטיות למתן השירותים וההשלכות הנובעות מיישומן 

ם הצפוי, רמת השירותים בקשר עם השירותים, הפעילות הכרוכה במתן השירותים, היקפ
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ואיכותם, וכן כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי נוסף הרלוונטי לצורך מתן השירותים; 

כי לאחר שבדק את האמור וביצע כל בדיקה ובחינה נוספת שמצא לנכון הגיע למסקנה, כי 
ה אספקת השירותים בהתאם למסמכי המכרז הינה אפשרית ומעשית, וכי התמורה )כהגדרת

להלן(, משקפת תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי החוזה, והוא מוותר בזאת 
 באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

, וכי הוא נושא תאגידהכי הינו האחראי הבלעדי לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה מול  .כא
באחריות מלאה לכל פעילות של כל קבלן משנה מטעמו )ככל שישנו וככל שיאושרו ע"י 

וכל  מעסיק-(, לרבות לנושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות, יחסי עובדתאגידה
 .פי החוזה-נושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר לביצוע התחייבויותיו על

ידי -נשוא ההסכם יבוצע בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת על כי הוא יודע שהשירות .כב
. כן מצהיר הספק כי ידוע לו שבכל תאגידהמנכ"ל ידי -, וכפי שתאושר מראש ובכתב עלתאגידה

לסיים את ההתקשרות עימו וכי בשום מקרה, הספק  תהיהחריגה מהמסגרת התקציבית ניתן 

 גרת התקציבית המאושרת. בהיקף כספי החורג מהמסשירות  תאגידיעניק ללא 

כי הוא יודע שהתאגיד אינו מתחייב להזמין את מלוא השירותים נשוא הסכם זה וכי הוא  .כג
 רשאי להזמין את חלקם בלבד וכי לא תהיה לו כל טענה בעניין זה.

כי הוא יודע שחלק מהשירותים נשוא מכרז זה הם שירותים אופציונליים בלבד וישנה אפשרות כי התאגיד  .כד
יזמין אותם בכל תקופת ההתקשרות וכי לא תהיה לו כל טענה בעניין זה. עם זאת, עליו להיות מסוגל לא 

לספק את מלוא השירותים נשוא מכרז זה ולא תישמע כל טענה בנוגע לחוסר מסוגלות מתן מלוא 
 השירותים.

 .מוכי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר ע כי ידוע לו .כה

 ההתקשרות .4

 במסמכי המכרז ותנאיו.   את השירות כמפורטבזאת מהספק  מזמין תאגידה .א

את השירות והתוכנות ולקיים את יתר התחייבויות, בהתאם  תאגידהספק מתחייב לספק ל .ב
 למפורט בחוזה זה ועלפי מסמכי ותנאי המכרז.

שבמסמכי   הספק מתחייב בזה לספק ולהתקין את התוכנות כשהן תואמות את המפרטים  .ג
 לספק על זכייתו במכרז, אלא אם הודיע תאגידהמיום הודעת  ימים, 180 בתוךהמכרז, וזאת 

 לספק על מועד מסירה מאוחר יותר. תאגידה

הספק מתחייב לקחת את כלל הנתונים הקיימים כיום אצל המזמין ולהסב אותם אל המערכות  .ד
מצידו של המזמין. יובהר, כי הספק  שיפעיל במכרז זה. הסבה זו תיעשה ללא כל תמורה נוספת

לא יקבל כל תמורה בין ההסבה, אף אם משך ההסבה יתארך מעבר למצופה על ידו, ואף אם 

הוא יתקל בקשיים טכניים רבים במסגרת ביצועה בפועל. על הספק להצהיר כי הוא מודע 
 ה.היטב לכך שלא יקבל כל תמורה בגין ההסבה ולא תישמע כל טענה מצידו  בעניין ז

התאגיד לבצע על ידי גורם מוסמך כלשהוא,  ששיידרהספק מתחייב לבצע את כל ההתאמות  .ה
לרבות אך לא רק, רשות המים, משרד המשפטים, בית המשפט וכל גורם המוסמך לקבוע 

 הנחיות לתאגיד, וזאת ללא כל מתן תמורה נוספת מצידו של המזמין.

תפקוד  תאגידרכות באופן שיאפשר להספק מתחייב לעשות כל הנדרש כדי להפעיל את המע .ו
נאות ותקין באופן רצוף לאורך כל תקופת ההסכם, לרבות ביצוע עדכונים רצופים של 
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ו/או תיקון כל תקלה שתתגלה במערכות  ובכלל זה בכל הנדרש לייעול ניהול הועדה   המערכות

 בתוך הזמנים הקבועים בהסכם זה.

מתחייב כי הפתרון המוצע הינו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת ואין  הספק .ז
אחראי לכך כי כל המרכיבים הנכללים בפתרון יכולים  הספק .סתירה בין מרכיביה השונים

 הספקאו איכות הפתרון והשירות. /לפעול בכל אופני הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת ו
זה והסכם לאספקת מלוא השירות הנדרש על פי מכרז  ידתאגהיה האחראי הבלעדי כלפי הי

 לרבות שירות אשר יסופק על ידו באמצעות ספקי המשנה. 

הספק מתחייב לספק את התוכנות והחומרה בליווי תיעוד מלא, לרבות הוראות יצרן, תעודת  .ח
אחריות, רישיונות שימוש ומפרט טכני מקוריים מלאים של המערכת )לכל רכיבי המערכת(, 

 לכל התקנת רשת, תשתיות ומוצרי תקשורת. AS MADEיק אתר ת

והמפקח את  תאגידההספק מתחייב, קודם לאספקת התוכנות, ככל שהוזמנו, לבדוק עם נציג  .ט

להצבת התוכנות, ולהודיע על פירוט העבודות  תאגידהתאמת התשתיות באתרים המיועדים ב
 נות. שיש לבצע בהם, אם בכלל, על מנת לאפשר את התקנת התוכ

גילה הספק סתירה או אי התאמה בין תנאי המכרז, המפרטים, הצעתו, או האמור בחוזה זה  .י
ולמען הסר ספק  יפנה הספק בכתב למפקח כדי שייתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג -

. בכל מקרה של סתירה תהא עדיפות לאמור פיהם-מודגש כי הספק יהיה מחויב לנהוג על
 האמור במסמכים האחרים בא להוסיף ולשפר מעבר לאמור במפרטים.במפרטים אלא אם 

ועם המפקח את מועד האספקה, את מקום התקנתה, הכל בהתאם  תאגידההספק יתאם עם  .יא
. בכל מקרה של שינוי במועד ו/או בשעה שנקבעה לאספקה יודיע על כך הספק תאגידהלקביעת 

 . תאגידהשעות מראש לנציג  24

נוי כאמור ייחשב הספק כמי שאיחר בביצוע האספקה כאמור בסעיף לא יודיע הספק על שי
 ( להלן.2ב.)5

ויאשר כי ההתקנה אכן נבדקה  תאגידהספק יבצע בדיקות סופיות לתוכנות שהותקנו על ידו ב .יב
 בפועל ונמצאת תקינה.

ביצוע התאמות או בששת החודשים הראשונים של ההתקשרות בקש י תאגידהבמקרה בו  .יג
, הספק יבצע ההתאמה ו/או ההשלמה הנדרשים תאגידההתוכנות לצורכי השלמת פיתוח של 

וזאת ללא כל תשלום נוסף מצד הראשונים של ההתקשרות,  חודשיםה 6 לא יאוחר מתום
  .תאגידה

או עבורה  תאגידאין הספק רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב בשם ה -הגבלת הוצאות  .יד
או חיוב, בקשר לביצוע התחייבויותיו, כאמור בחוזה ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה תשלום 

 זה.

אין כל סמכות בענייני כספים ותמורה. כל עניין הכרוך בתשלום כספי  פקחלהסרת ספק, למ
לספק או לצד שלישי או ביחס לביצוע שירותים כלשהם הכרוכים בתשלום, מחייבים קבלת 

הספק אינו רשאי לבצעם או  , שאם לא כןתאגידמורשי החתימה ב אישור מראש ובכתב של
  . תאגידהלחייב בגינם את 

 תקופת ההתקנה  .5

חודשים ולהפעילה באופן מלא, ובהתאם למבחני הקבלה  6במכרז זה הקבלן מתחייב להקים המערכת בתוך   .א
 הקבלן לא יקבל כל תמורה מאת המזמין .תקופת ההקמה  )"פיילוט"(בתום לקבלת המערכת  1-המופיעים בנספח ב
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, והמזמין יתחיל לשלם לקבלן רק בתום תקופת ההקמה ואישור התאגיד כי המערכת עובדת במהלך תקופת ההקמה
 לשביעות רצונו המלאה.

בתקופת ההקמה על הספק ליתן שירותי הדרכה לכלל העובדים בתאגיד, וזאת ללא כל תמורה מצידו של הקבלן.  .ב
מאת הספק וכי הספק מודע לעניין זה וכי ומקבל ה שדורש יובהר, כי המזמין לא יהא מוגבל בכמות שעות ההדרכ

 הוא מסוגל לעמוד בדרישה זו.

הקבלן והמשך ההתקשרות עם  י"ע הפרויקט ביצוע להמשך תנאי חוזי התאגיד היא י"ע ואישורה ההקמה  הצלחת .ג
חודשים ממועד קבלת צו  6בתוך הקבלן. אי עמידה בתנאי ההקמה  ואי קבלת אישור על עמידת הקבלן בדרישותיו 

ולחילוט  עלולה להוביל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, לביטול ההתקשרות עם הקבלןתחילת עבודה, 
 עבודתו בתקופה זו., והוא לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר עבור ערבות הביצוע

שאי, אך אינו חייב, להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן. המזמין יהא, ר  הקמהבתום תקופת ה כאמוריובהר, כי  .ד
 את לחלוט רשאי יהא והוא המזמין של זכויותיו כל את ממצה אינה הקבלן עם ההתקשרות הפסקת כי, יובהר
 .הדין הוראותאו /ו זה הסכם הוראות מכוח זכאי לו אחר משפטי סעד כלאו /ו הקבלן שנתןהביצוע  ערבות

. במידה ויבחר לעשות כן הקבלן עם לעבוד להמשיךלשיקול דעתו הבלעדי,  בהתאם, רשאי יהא המזמין, זאת עם .ה
 .להסכם שמצורפת הקנסות לטבלת בהתאם הקבלן את לקנוס רשאי יהא הואאזי 

חודשים הוא יהא רשאי לפנות אל המפקח  6למען הסר ספק, במידה והספק יסיים את עבודת ההקמה בפחות מ .ו
קמה. במקרה זה, ובלבד שהתאגיד אישר בכתב כי ההקמה הסתיימה בהצלחה ולהודיע לו כי סיים עבודת הה

ולשביעות רצונו המלאה של המזמין, הספק יהא זכאי לקבל את התמורה בגין מתן שירותים נשוא הסכם זה, אף 
 ממועד קבלת צו תחילת עבודה.וזאת החל  ,חודשים 6אם כאמור טרם חלפו 

להמשך ביצוע ההתקשרות עם הקבלן. התשלום לקבלן בגין מתן השירותים כאמור, הצלחת הפיילוט יהווה תנאי  .ז
יחל רק לאחר אישורו בכתב של התאגיד כי הפיילוט הסתיים בהצלחה. התאגיד מדגיש כי לא יהיו תשלומי ביניים 

 בטרם סיומה המלא של התקנת המערכת.

ם במערכת וזאת ללא כל תמורה מצידו בתקופת הפיילוט המזמין יהא רשאי לדרוש מהספק לבצע פיתוחים ושדרוגי .ח
 של המזמין.

התאמות או השלמת פיתוח של התוכנות לצורכי יובהר, כי במהלך הפיילוט התאגיד יהא רשאי לדרוש  .ט
 וזאת ללא כל מתן תמורה מצידו של התאגיד. התאגיד

 אופן ביצוע השירותים .6

ף להסכם זה הספק מתחייב לבצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצור .א
 כחלק בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז.

 יחולו הוראות הביצוע הבאות: יםמובהר כי על השירות .ב

הדרכת העובדים תתבצע במקביל להתקנת המערכת. כן תתבצע הדרכה חוזרת במקרה  (1)
תהא ללא כל  במהלך תקופת ההקמה יובהר כי הדרכת העובדים של התחלפות עובדים.

ותהא ללא כל הגבלה והתאגיד יהא רשאי לדרוש ולקבל את  ,של המזמין צידו תמורה מ

והכול על מנת ללמוד ולהכיר את המערכת באופן  ,מספר שעות ההדרכה שמעוניין לקבל
 מלא.באופן אשר ישביע את רצונו 

שעות הדרכה בחודש וזאת  10המזמין יהא זכאי לקבל מהספק בתום תקופת הפיילוט  (2)
במידה והמזמין יהיה מעוניין להזמין מהספק מצידו של המזמין. ללא כל תמורה נוספת 

בגין שעות ההדרכה וזאת לספק (, הרי שהמזמין ישלם 10שעות הדרכה נוספות )מעבר ל
 התעריף לשעה יהיה על פי הצעת המחיר של המציע.. בלבד ואילך 11החל מהשעה ה

בתום תקופת הפיילוט המזמין יהא רשאי לדרוש מהספק לבצע עבורו שדרוגים ופיתוחים  (3)
נוספים. הספק יהא רשאי לקבל תמורה בגין פיתוחים ושדרוגים אלה וזאת בהתאם 

למען הסר ספק, הספק יקבל תמורה עבור שדרוגים  בהצעת המחיר של המציע .לאמור 
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כל בקשה לשדרוג ופיתוח נוסף במהלך ופיתוחים נוספים רק בתום תקופת הפיילוט ו

 תקופת הפיילוט תיעשה על ידי הספק ללא קבלת כל תמורה מצידו של התאגיד.
ם מוסכמים בקבלת פיצוי תאגידאי עמידה בלוחות הזמנים של ההסכם יזכו את ה (4)

( המצורפת כחלק בלתי נפרד מהמסמך הטכני SLAכמפורט במסגרת אמנת השירות )
 )מסמך ב'(. 

המידע של הספק תהיינה זמינות בכל עת לכל אורך תקופת ההסכם וגם אחריה מערכות  (5)
  תאגידה רות לצורך תחזוקה תתואם עםיעד להחלפת המערכות. כל הפסקה יזומה של הש

 .והועדה
ובמשך כל שעות העבודה  תאגידהשירות התמיכה יתקיים במהלך כל ימי העבודה של  (6)

 כפי שיעודכנו מעת לעת. 
לספק מספר מתאים של עובדים וציוד, על מנת שהשירות יתבצע בתוך הספק מתחייב  (7)

 מגבלת השעות האמורה לעיל.

השירותים יבוצעו באמצעות הספק או באמצעות צוות מקצועי, לפי העניין, וכל זאת במסירות, ביושר,  .ג

. במסגרת תאגידההמלאה של  הבנאמנות, בשקידה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ולשביעות רצונ
את כל הזמן, המשאבים, הניסיון, הידע והכישורים הנדרשים על  תאגידההאמור, הספק יעמידו לרשות 

 מנת לבצע את השירותים ויתר התחייבויותיו במלואן ובמועדן.

במסגרת התחייבויותיו לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, יישא הספק באחריות המלאה  .ד
ת כל הנדרש ותשלום על חשבונו, של כל הכרוך, הקשור, הנוגע והבלעדית לביצוע כל הפעולות, אספק

 והנצרך, במישרין או בעקיפין, לביצוע השירותים.

 לשם הנדרש אדם כוח כל יספק או/ו דוחות חשבונו על יערוך הספק, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .ה
, שירות כל ויספק פעולה כל יבצע וכן ובמועדן, במלואן, החוזה פי על התחייבויותיו במלוא עמידה

 בחוזה הנדרשת ברמה ביצועם לשם או/ו השירותים של טבעם בשל מתבקשים אספקתם או/ו שביצועם
 במפורש נזכרים אינם אלה שירותים או/ו פעולות אם גם, דין כל להוראות בהתאם הנדרשת ברמה או/ו

 הגשמת ולצורך, ובמועדם במלואם השירותים השלמת את להבטיח מנת על הכל, החוזה בהוראות
במפרט  המפורטות הדרישות לכל בהתאם השירותים תאגידל יסופקו שבו באופן החוזה של תכליתו

 . החוזה הוראות השירותים ושאר

למען הסר ספק, פעולות כאמור תיחשבנה ככלולות בביצוע השירותים על פי החוזה, לכל דבר ועניין, ולא  .ו
 תשולם בגינן כל תמורה נוספת.

הזכות לשנות את סדרי השירות של הספק בכל פעם שתמצא לנחוץ, והספק מתחייב להתאים את  תאגידל .ז
 בהתאם להנחיות המנהל, ככל שיהיו כאלה. תאגידלהשירות הניתן 

מנהל, לצורך ביצוע המנהל בכל מקום שעליו יורה ההספק או נציגו )ככל שמדובר בתאגיד( יתייצב לרשות  .ח
ו/או צדדים שלישיים,  תאגידהרך השתתפות בישיבות ו/או פגישות עם גורמי בפועל של השירותים, לצו

לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של כל עניין הנוגע ו/או הנובע ממתן השירותים, וזאת מבלי שהספק 

 יהיה זכאי בשל האמור לכל תשלום נוסף, מכל מין וסוג שהוא, למעט התמורה האמורה בחוזה.

משאר התחייבויות הספק על פי החוזה, ייחשבו השירותים )או כל חלק מהם, לרבות כל אבן מבלי לגרוע  .ט
את ביצועם ואת  ו/או מי מטעמה תאגידה נהדרך שנקבעה לביצועם( ככאלה שהושלמו, רק לאחר שבח

 מנהל המעיד על השלמת השירותים במועד.ההתאמתם להוראות החוזה והתקבל אישור, בכתב, של 

)הניתן לצורך ביצוע תשלום התמורה, כאמור להלן( ו/או מי מטעמו בדבר ביצוע או  מנהלהאין באישור  .י
השלמת השירותים, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הספק לטיב ביצועם ו/או לאיכותם ו/או לביצוע 
מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 

 העלות כל טענה מכן מין וסוג שהן בקשר לכך.מל
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ע"י הספק, לרבות לעניין  ניםהנית יםבכל מחלוקת או אי הבנה בעניין הנוגע ו/או הנובע לסוגיית השירות .יא

 טיב השירות, ומה כלול בו, החלטתו של המנהל תהיה המכרעת והסופית, ואין הספק רשאי לערער עליה.

רת מכרז זה וזאת גם תתגלע מחלוקת כלשהיא בין המזמין לספק הזוכה ימשיך לבצע את מטלותיו במסג .יב
ויהא תוכנה אשר יהא וללא כל תלות במשמעותה הכספית. למען הסר ספק, הזוכה לא יהא רשאי בשום 

 פנים ואופן להפסיק לספק את שירותיו נשוא מכרז זה.

. כל הפסקה  תאגידהיהול מוסכם על הצדדים כי שירותי מערכות המידע מהווים שירות ציבורי חיוני לנ .יג
והינה הפרה יסודית של הסכם  תאגידאו עיכוב במתן שירותים אלה מעל זמן סביר מהווה פגיעה ממשית ב

 זה.

 הצוות המקצועי המועסק ע"י הספק .7

 שלא על ידי הספק עצמו, יחולו הוראות פרק זה. תאגידלבמידה והשירותים יינתנו  .א

 מהוראות במפרט השירותים.האמור בפרק זה בא להוסיף ולא לגרוע  .ב

 הספק יספק את השירותים באמצעות אנשי המקצוע שהוגדרו לכך במסגרת הצעתו. .ג

הספק מתחייב שלא להעסיק במתן השירותים עובדים שלא הוגדרו במסגרת הצעתו ו/או שלא אושרו  .ד
מנהל, ככל שיהיה צורך בכך. נתגלה צורך להחליף ו/או להעסיק עובדים אחרים ו/או נוספים המראש ע"י 

מנהל, יקבל הספק לשם כך, בטרם יעסיק את העובדים האחרים ו/או הנוספים, הידי -על אלו שאושרו על
 את אישורו בכתב של מנהל ההתקשרות.

 החלפת נותן השירות מטעם הספק: .ה

או לדרוש את הפסקת מנותני השירות מטעם הספק לפסול כל אחד  זכאי תאגידהיה היבכל עת  (1)

כי אותו אחד אינו עומד בדרישות  ,תאגידה העבודתו )בדיעבד( של כל אחד כאמור, אם מצא

הבלעדי,  ו/או מכל טעם אחר לפי שיקול דעתה לשם אספקת השירותים באיכות נאותה תאגידה

ה יידרש הספק להעמיד איש צוות חלופי מטעמו לתת נימוקים לכך. במקרה כז תהיה חייבתומבלי ש

בהתאם לכל תנאי מסמכי  ,תאגידה, או כל פרק זמן אחר כפי שייקבע על ידי מי עבודהי 30תוך ב

 .לנותן השירות הרלוונטיהמכרז ביחס 

 תאגידוהמראש ובכתב,  תאגידהללא הסכמת מנותני השירות מי לא יהיה רשאי להחליף  הספק (2)

יחליט על מנותני השירות שמי אלא מטעמים סבירים. במקרה כאמור ימנע ממתן הסכמה תלא 

מיד עם היוודע לו הדבר.  תאגידלכך -עלהספק יודיע  עבור הספק או עבור מי מטעמו,סיום עבודתו 

ימשיך במילוי תפקידו עד למועד עזיבתו שאותו חבר הצוות המקצועי לדרוש  זכאי התאגיד יהיה

 ישתדל להיענות לבקשתו.  והספק ,בפועל

ההתקשרות בין הצדדים פי -לא תפגע בהתחייבויותיו עלנותן השירות יתחייב לכך שהחלפת  הספק (3)

שהוחלף, נותן השירות ביחס לרמת  גבוההזהה או ברמה ושחבר הצוות המקצועי המחליף יהיה 

  .נותן השירותבהתאם לאמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז ביחס לאותו 

, בהיקף המקובל על שני המחליףלנותן השירות ומספקת , מקיפה בצע חפיפה מיטביתי הספק (4)

 .נותן השירות. הספק יישא בכל העלויות הנגרמות כתוצאה מהחלפת הצדדים
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לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העשויים להיגרם לו אם  תהיה חייבתלא  תאגידה .ו

לקבל השירותים באמצעות נותן שירותים כלשהו או בגין החלפתו או הרחקתו עפ"י  הסירב תאגידה
 , וכן לא ישמש הדבר כעילה לדחיית מועד מתן השירותים.תאגידהדרישת 

 התמורה .8

לשלם לספק את הסכום  תאגידה תכי בתמורה לקיום הוראות חוזה זה ע"י הספק, מתחייב ,מוסכם בזאת .א
ס לכל תוכנה שתסופק על ידו בתוספת מע"מ, וזאת בהתאם להצעתו של הכלול בטופס הצעת המחיר, ביח

 "(.התמורה)להלן: "ולביצוע בפועל הספק במכרז 

יום  45תשלם לספק את החשבון כולו או חלקו, הכל כפי שאישר המנהל וזאת תוך  שוטף +  תאגידה .ב
מאושרים יעוכב התשלום, . בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא תאגידממועד קבלת החשבון על ידי ה

 ללא כל חבות, עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י המנהל והגזברות.

על ידו ואושר השירות שהוענק ( שבו יגיש הספק למנהל חשבון בגין 5בראש כל חודש ועד היום החמישי ) .ג
 על ידי המנהל בחודש הקודם.

לל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כ .ד
בצרוף חשבונית מס שתומצא לו על ידי הספק, על  תאגידויעבירו תוך עשרה  ימים מיום הגשתו לגזבר ה

כי תשלום התמורה והיקפה מותנה במתן השירות בפועל ובקבלת אישור , מובהר התמורה המאושרת.
 המנהל למתן השירות.   

 ואו מקצת וכול וכאמור בס״ק ד' לעיל, יאשרהחשבון המאושר בדוק את ת הואו מי מטעמ תאגידהחשבות  .ה
 וישלם לספק את הסכום המאושר על ידו.

או באמצעות המחאה שתימסר של הספק בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק התשלום לספק יבוצע  .ו
המפורטת בהצעת הספק הינה סופית התמורה  .תאגידפי שיקול דעת ה-על – לידי נציג מטעם הספק

ומוחלטת וכוללת את כל הוצאותיו לצורך מתן השירות ללא יוצא מן הכלל, לרבות חומרים, שכר עובדים, 
ביצוע כל הפעולות לפי ההסכם וכן כל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת הוצאות, רווח וכיו"ב, וכן את 

היה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום יבכך, והספק לא  השירות, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות
למעט תשלום  היה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה,יולא  תאגידו/או החזר נוספים מן ה

 אלא אם סוכם הדבר בכתב בין הצדדים. מע"מ כחוק, 

יחולו בעתיד על  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל מס, היטל או תשלום חוב, מכל סוג, החלים או אשר .ז
אספקת התוכנות ו/או השירות נשוא חוזה זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. המנהל ינכה מהסכומים 
שיגיעו לספק כל סכום שעליו לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, אלא אם 

מה על הקטנת שיעור הניכוי ימציא הספק למנהל לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל אישור מפקיד השו
 כאמור, והעברתם של הסכומים לזכאי תהווה תשלום לספק.

, בין מיוחדות ובין את כל ההוצאות תכוללהספק מצהיר, כי התמורה כפי שננקבה על ידו בהצעתו,  .ח
במתן השירות ואספקת והטמעת התוכנות על פי תנאי המכרז הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא כלליות,

 הווה כיסוי מלא לכל התחייבויותיו נשוא החוזה.בשלמות ומ

החודשים הראשונים ממועד קבלת צו תחילת עבודה או  6כאמור לעיל, הספק לא יקבל כל תמורה בגין  .ט
 עד לקבלת אישור מפורש מהמזמין כי המערכת הותקנה בהצלחה )לפי המוקדם מביניהם(. 

עוניין להזמין פיתוחים ושדרוגים מאת הספק כאמור לעיל, במידה ולאחר תקופת ההקמה המזמין יהיה מ .י
אזי הספק יקבל בגין פיתוחים ושדרוגים אלה תמורה בהתאם לאמור בהצעת המחיר. עם זאת, יובהר, כי 
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הספק יקבל תמורה רק לאחר קבלת הזמנה לביצוע פיתוח תוכנה בכתב מטעמו של התאגיד. הספק לא 

 תקבלה הזמנה בכתב מטעמו של המזמין.יקבל כל תמורה בעבור עבודה שביצע במידה ולא ה

 תקופת ההתקשרות .9

)להלן "תקופת חודשים החל מיום ________ ועד _________  36תוקף הסכם זה הוא לתקופה של  .א
  ההסכם"(.

בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, לבטל את החוזה עם הספק  תאגידה רשאיתהא למרות האמור לעיל,  .ב
יום. במקרה  30בכל עת, מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לספק הודעה מקודמת בכתב של 

, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביטול תאגידהזה, לא תהא לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
מורה בגין השירות שסופק על ידו עד למועד ביטול ההתקשרות. ההתקשרות, למעט זכותו לקבל את הת

גם, אך לא רק,  תהיה, שיקול אפשרי להפסקת ההתקשרות תאגידההמוחלטת של  המבלי לגרוע מזכות
, בהתחשב, בין היתר, תאגידקיומו של ניגוד עניינים בין הספק לבין חברת הגביה המעניקה שירותי גביה ל

 הפנים או בפסיקת בתי המשפט בסוגיה זו. בהנחיות ו/או נהלי  משרד

חודשים )להלן:  12עד תקופות נוספות של לארבע עומדת הזכות להאריך את החוזה   תאגידכי ל ,מוסכם .ג
 "(, כאשר הוראות הסכם זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תקופות ההארכה.תקופות ההארכה"

 ומעסיקהיעדר יחסי עובד  .10

לבין עובדי  המזמין, שותפות או שליחות בין הצדדים ו/או בין מעסיק-ליצור יחסי עובדאין בחוזה זה כדי  .א
 הספק ו/או מי מהם ו/או מי מטעמו.

בין הספק ו/או המועסק  מעסיק-הספק מצהיר, כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד .ב
 .המזמיןידיו ו/או מי מטעמו לבין -על

ידיו לצורך מתן השירותים, כי בינם לבין -והבהיר לכל העובדים המועסקים על הספק מצהיר, כי הודיע .ג
 .מעסיק-לא יתקיימו כל יחסי עובד המזמין

העובדים המועסקים על ידי הספק ו/או מטעמו לצורך ביצוע חוזה זה, לרבות הצוות המקצועי וקבלני  .ד
 ליחיו של הספק בלבד.משנה ככל שיועסקו, ייחשבו לכל צורך כעובדיו ו/או עוזריו ו/או ש

ידיו בביצוע השירותים על פי חוזה זה זכויות של -לא תהיינה לספק ו/או למי מטעמו ו/או למועסקים על .ה
והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי  המזמיןעובדים אצל 

 יא.חוזה זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שה

הספק מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע  .ו
תשלומי ביטוח לאומי וכל התשלומים הסוציאליים ותשלומי חובה אחרים אשר חובת תשלומם חלה על 

 חייב בניכויים על פי דין. מעסיקוכל התשלומים ש מעסיק

רה שלמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בחוזה זה, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במק .ז
בין הספק ו/או  מעסיק-במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה, כי שררו יחסי עובד המזמיןיידרש 

לשלם  המזמיןמיד עם דרישה בגין כל סכום שיידרש  המזמין, ישפה הספק את המזמיןמי מטעמו לבין 
 שכ"ט עו"ד, ככל שיהיו.כאמור לרבות הוצאות ו

 

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.

 אחריות ושיפוי בנזיקין: .11
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ו/או  למזמיןלכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו  המזמיןאחראי בלעדית כלפי  הספק .א

עקב ו/או בקשר עם הפרת  כלשהו שלישי לצדאו /ו מטעמו למיאו /ן לעובדיואו /ו לספקאו /ו ולעובדי
למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של לשירותים ו/או  זה ו/או בקשר הסכםהתחייבויותיו על פי 

 .למערכתאו /ו לשירותים בקשר ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו הספק

לווה לשירותים ו/או או למערכות ו/או לציוד הנ/והספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד  .ב
 המזמיןהקבלה ואישורם על ידי  מבדקיהנמצא בשימושו של הספק עד לגמר  ותיאורלכל ציוד מכל סוג 

אודות קבלת הנ"ל בכתב ולשביעות רצונו המלא. וכן בתקופת  מזמיןואישור ה למזמין המערכותומסירת 
ו/או כל אדם  וזמין ו/או עובדיההטמעה, ההדרכה, התחזוקה ומתן שירותים נלווים, והוא פוטר את המ

 בשרות המזמין מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לציוד כאמור.

במקרה שבו הציוד/תוכנה או חלק ממנו כפי שיסופקו לפי הסכם זה יהוו נושא של תביעה או הליך בגין  .ג
לק ממנו, הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו, אשר בעקבותיו יוטל איסור על השימוש בציוד/תוכנה או בח

 הבלעדי: וולפי שיקול דעת תאגידהינהג ספק באחת הדרכים הבאות ועל חשבונו, וזאת בהתאם להחלטת 

 .תאגידההספק יפעל להשבת הזכות להוסיף ולהשתמש בציוד/תוכנה או בחלק ממנו ע"י  .1

 -הציוד/תכנה בציוד/תכנה שווי ערך אשר אין בו הפרה שכזאת; לחילופין  הספק יחליף את .2
, לרבות הוצאות  תאגידהידי -עשה עליבגין הוצאות החלפה כאמור ש תאגידההספק ישפה את 

 תאגידרכישת הציוד/תכנה נשוא הסכם זה. זאת, מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות ל
  במקרה זה, עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה.

ו/או נזק להם  אבדןאו עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותו מכל אחריות לכל  /והספק פוטר את המזמין  .ד
 הפועל כלאת המזמין ו/או  ולפצותכאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות  הספקאחראי 
גין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו ב מטעמו

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

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים  הספקרשאי לקזז מן התשלומים אשר  המזמין .ה
כאמור  הספקצד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של על ידי  מהמזמיןאשר נתבעים 

 כאמור לעיל. הספקמחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  למזמיןלעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 ביטוח .12

, מתחייב ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות הספק של אחריותולהבטחת  .א
 על אחראי ימצא בה נוספת תקופה כל ולמשך ההסכם תקופת כל למשך ום על חשבונלערוך ולקיי הספק

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים  ,דין פי
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  , 'גנספח והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 "(.  האישור על קיום ביטוחיםטופס )להלן: "

הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי  .ב
 המורשיםידי מבטחי הספק -הספק על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על

זכה את המזמין בתרופות בגין בישראל למזמין במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מ
הפרת ההסכם. הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של 

 .מזמיןהסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מה

ריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למזמין לא ע .ג
ו אישור כלשהו מהמזמין על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהו

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על
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שא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י הספק .ד

 בפוליסות הביטוח.

ספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים ה .ה
מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של 

י תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלת
 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  מתחייב הספק .ו
 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

לנזקים באופן  אחראי ספק יהיהקיע את זכויות המזמין, את הוראות הפוליסות באופן המפ הספק הפר .ז
 עקב זאת. וטענה כלשהי כלפי המזמין על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל ומלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 התקשרותהפסקת  .13

הבלעדי, וכן בכל מועד בתקופות  ולבטל החוזה עפ"י שיקול  דעת תאגידשל ה הזכותמבלי לפגוע ב .א
ההארכה, כאמור לעיל, הרי שבמקרה שבו הספק לא ימלא אחת מן התחייבויותיו לפי חוזה זה, מכל סיבה 

במקרה זה עפ"י דין ו/או עפ"י  ו, מבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות העומדות לתאגידה רשאישהיא, 
רים, אם בקבלנות או באופן אחר ובתנאים הסכם זה, למסור את ביצוע השירות לאדם או לאנשים אח

במקרה כה יישא  תאגידכאלה כפי שהיא תחליט עליהם לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שיגרמו ל
 לספק לפי חוזה זה. תאגידהלקזז כל סכום מתשלומים עתידיים של  זכאי תהיה תאגידהבהן ספק, ו

ואי ביצוע ההתחייבות ו/או תיקון הדרוש ע"י הספק תנאי לביצוע האמור לעיל הינו משלוח התראה לספק, 
 ימים ממועד ההתראה.  3בחלוף 

 תאגידהבנסיבות האמורות בס"ק א' לעיל, וככל שלא בוצעה ההתחייבות ו/או לא תוקן הדרוש, תהא  .ב

במקרה זה )לרבות, אך לא רק, חילוט ה לבטל הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות ל זכאי
 הערבות שנמסרה ע"י הספק(.

במידה ויחליט התאגיד לסיים את ההתקשרות ולחלופין במידה ותסתיים תקופת ההתקשרות נשוא מכרז  .ג
הקבלן, על חשבונו, את כלל הנתונים אל הגורם הרלוונטי והכול בהתאם להוראות המזמין וללא זה, יסב 

 כל תמורה נוספת מצידו.

 פיצויים מוסכמיםהפרה יסודית ו .14

בכל מקרה שהספק יפר הפרה יסודית את החוזה ו/או הפרה לא יסודית לעיל, מבלי לגרוע מהאמור  .א
היה תואשר לא תוקנה בפרק הזמן הנ"ל,  תאגידהיום בכתב על ידי  14שלגביה ניתן פרק זמן לתיקון של 

 לבטל את החוזה. -על פי חוזה זה או על פי כל דין  הבנוסף ומבלי לגרוע מזכויותי - רשאי תאגידה
 

 בחוזה זה.  תהא הפרה של כל אחד מהסעיפים "הפרה יסודית"

להביא חוזה זה לסיומו באופן מיידי בקרות  רשאי התאגיד יהיהמבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל,  .ב
 אחד מהמקרים הבאים: 

 הוגשה בקשה להכריז על הספק כחדל פירעון;  (1)

 ;נגד הספק בקשה לפירוק/פשיטת רגל הוגשה (2)

 הוגשה בקשה לקבלת נכסים של הספק; (3)
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 מינוי כונס נכסים לספק; (4)

 ימים. 30הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  (5)

, בנוסף לכל תרופה שהיא זכאי תאגידהתהיה ביטלה אותו עקב כך,  תאגידההפר הספק את ההסכם, ו .ג
 .50,000₪של בסכום לפיצויים מוסכמים מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין, 

 םם ואופן חישובמימוסכ יםפיצוימפרט כבכומים הנקובים בחוזה זה ו/או סהכי  ,הצדדים מצהירים בזאת .ד
ם מיהמוסכ יםיבנסיבות האמורות, אולם אין בפיצו תאגידלפיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו  יםמהוו

 .במלואם ובמועדםהשירותים על מנת לגרוע מאחריות הספק לבצע ולהשלים את 

בהן התעכב הספק בביצוע שעל פי החוזה ו/או על פי דין, בנסיבות  תאגידלמבלי לגרוע מכל זכות העומדת  .ה
לביצוע ההתחייבויות  לכל צד שלישילפנות  רשאי תאגידה אהתאיזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, 

 .א' לעיל 12 האמורות, ויחולו בעניינים אלה שאר ההוראות המפורטות בסעיף

על מנת לגרוע מכל זכות אחרת  םאו חלק םם, כולמיהמוסכ יםמובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי .ו
לבטל  גידתאלעל פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית  תאגידלהעומדת 

מעבר לסכום  הו/או למי מטעמ החוזה זה בגין הפרתו על ידי הספק ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו ל
 .םמיהמוסכ יםהפיצוי

להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי הספק על פי  רשאי התאגיד יהיהעוד מובהר בזאת, כי  .ז
 .הקבוע לתשלום התמורה ם שהצטבר עד למועדמיהמוסכ יםהפיצוי סכוםהוראות החוזה את 

תעשה בלא  ם, וגבייתתאגידלהפיצויים הינם פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש של הנזקים שייגרמו  .ח
 צורך בהוכחת נזק. 

לכל תרופה אחרת בגין הפרת החוזה,  תאגידהאין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות  .ט

פועל שמעבר לפיצויים המוסכמים, אף אם נגבו בדרך של קיזוז לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזקים ב
או חילוט הערבות, ופיצויים מוסכמים ככל ששולמו יחשבו כתשלום על חשבון הפיצוי בגין הנזקים בפועל 

 .ככל שיוכחו

מוסכם על הצדדים כי השירות מהווה שירות ציבורי ממדרגה ראשונה, והספק מתחייב שלא להפסיקו משום  .15
 בעניין הסכם זה.  תאגידהסיבה שהיא, לרבות במקרה של ניהול הליכים משפטיים כנגד 

 ביצוע וערבות לתקופת הבדק ערבות .16
 

לרבות בכל הנוגע למילוי התחייבויותיו , להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן .א
בנק מסחרי ידוע  מאתעם חתימתו על חוזה זה ערבות  תאגידל הספק, מוסר "(פיילוטהקמה )"בתקופת ה

בישראל או מאת חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על 

נומית, בלתי תלויה, ניתנת למימוש בשלמות או בלתי מותנית, אוטו, 1981-עסקי הביטוח, התשמ"א 
וצמודה למדד הבסיס, בסכום  הללא צורך לנמק את דרישת תאגידהצדדית של -לשיעורין על פי דרישה חד

 .ב' נספח בנוסח"(, הערבות)להלן: "₪  50,000השווה ל 

מסור י תאגידה .ימים מיום מתן ההודעה לספק על זכייתו במכרז 7תוך  תאגידלערבות הביצוע תימסר  .ב
לספק את ערבות ההצעה רק כנגד מסירת ערבות הביצוע ובמידה ולא ימסור הספק את ערבות הביצוע 

 לחלט את ערבות ההצעה בגין כך.  רשאי התאגיד יהיהוייחשב הדבר הפרת תנאי המכרז ו/או ההסכם 

שנה תקופות יום לאחר סיום מועד ההתקשרות. ככל שתמומ 90ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד תום  .ג
-יום לפני מועד פקיעתה של הערבות כאמור, יאריך את תוקפה עד ל 45ההארכה, מתחייב הספק כי לפחות 



  

 109מתוך  94מוד ע         חתימה וחותמת: ____________________

 

 

יום לאחר תקופת ההארכה, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקשרות נשוא החוזה,  90

 והכל אלא אם נקבע אחרת בחוזה. 

ערבות לתקופת  תאגידההביצוע ובמקומה יפקיד הספק בידי סיום תקופת ההסכם, תוחזר לספק ערבות  עם .ד
חודשים או עד לתום תקופת הסבת הנתונים  12לתקופה של בתוקפה  שתעמוד₪  25,000בסכום של , בדק

)להלן:  לפי המאוחר ,על ידי הספק החדש שיחליף את הספק נשוא הסכם זה תאגידבמערכות המידע של ה
  ."(ערבות בדק"

 להתחייבותגם כערבות  ושמשי ותת האמוריועל הספק. הערבו תחולנהת יובמתן הערבו ההוצאות הכרוכות .ה
 את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו.  תאגידה לידי להשיבהספק 

בזאת, כי מתן הערבויות כדלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי  מובהר .ו
עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של ערבות כלשהי, כולה או חלקה, על ידי  תאגידה
, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים תאגידה

 עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 

לחלט את  רשאי התאגיד יהיהישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ו תאגידההערבות שנגבה על ידי  סכום .ז
הגמור והמוחלט  הלקניינהערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך 

 תאגידהחשבות או  תאגידהאו ראש  תאגידהמבלי שתהא לספק זכות כלשהי לבוא כלפי  תאגידה של

על פי החוזה ו/או על פי כל  תאגידהלכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של  בטענות ומענות כלשהן בקשר
 דין בגין הפרת ההסכם. 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  .ח
 . ההחוז על החתימההמדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדד האחרון הידוע במועד 

, בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה, אוטונומית תהייה דלעיל מהערבויות אחת כל .ט
 את הספק ביצע לא קביעתם שלפי מקרה בכל תאגידה גזבר או תאגידה ראש של צדדית חד פנייה לפי

 של במקרה או זה הסכם"י עפ התחייבויותיו /התחייבותו אחר מילא לא או הפר או חלקןאו /ו העבודות
 ידי על תחולט והערבות היה. הספק בחשבונות מטעויות הנובעים הפרשים בגין תאגידל המגיעים סכומים

 .  שחולטה לערבות זהים בתנאים חדשה ערבות הספק ימציא, יבוטל לא והחוזה תאגידה

 בין ההתקשרות תקופת במהלך עת בכל כי, ולוודא לדאוג מתחייב הספק כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .י
 .העניין לפי תקפה ערבות תאגידה בידי תהיה, הבדק תקופתבמהלך ו הצדדים

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .17
הספק מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך, אחרי ועקב  תקופת השירותים  .יא

 ( ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם.המידע הסודי -)להלן 

הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו, בין במישרין  .יב
 בחוזה זה. תאגידובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם ה

פי -, כי הוא מתחייב לנהוג על2/11הספק מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .יג
י הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש נוהל זה וכ

 ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים. הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.-לניגוד עניינים ובחינתו על

לעניינים אחרים הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים  .יד
 והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

את כל  - תאגידבככל שיש צורך בכך, בהתאם להנחיות ממונה הביטחון  -הספק מתחייב לחתום ולהחתים  .טו
והיעדר  עובדיו, שלוחיו, מועסקיו ואת כל מי שפועל מטעמו במסגרת חוזה זה על נספח שמירה על סודיות

לחוזה. מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, הספק לא יעביר  'דכנספח על פי הנוסח שמצורף  ניגוד עניינים
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 .need to knowמידע אלא על בסיס 

כל מסמך שנמסר לו בקשר עם חוזה זה מיד בתום הטיפול בו לצורך חוזה  תאגידהספק מתחייב להחזיר ל .טז
 לסעיף הפסקת התקשרות המפורט במפרט.זה. כמו כן הספק מתחייב לפעול בהתאם 

גישה למערכות המחשב המשמשות אותו לצורך אספקת השירות במכרז כי ימנע את ה בזאת תחייבהספק מ .יז
 זה, ממי שאינו שותף למתן השירות, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב.

גיע אליו במסגרת ביצוע ישהמידע ל תחייב לדאוג לאבטחת כהספק ממבלי לפגוע באמור לעיל,  .יח
המידע בהם  או למי מטעמה על פי דרישה, את אמצעי אבטחת תאגיד, ולהציג לההסכםהתחייבויותיו על פי 

, והספק בנוגע לאמצעי האבטחה ככל שיהיו את הערותיו לספקאו מי מטעמה יעביר  תאגיד. נציג הנקט
 ימי עבודה. 7מתחייב לתקנם בתוך 

  בעלות במידעקניין רוחני ו .18
הבעלים הבלעדי של כל המידע, הנתונים, המסמכים והדו"חות שהופקו ויופקו בתוכנות ו/או  ההינ תאגידה .א

פי שיקול -לבצע במאגר נתונים זה כל שימוש, על רשאי תאגידהנמצאים במאגר הנתונים של התוכנות וה
 דעתה וללא כל תמורה נוספת לספק בגין כך. 

מידע הקיים לרבות תוצרי העבודות שעשה הספק בזכויות הכל  מובהר ומודגש בזאת כי למען הסר ספק
במסגרת  תאגידובכל תוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו, ככל שיבוצעו, באופן ייעודי עבור ה תאגידעבור ה

כל  חוזה זה, לרבות, כל מידע הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ביצוע השירות או כתוצאה ממנו, לרבות
. הספק מתחייב תאגידתוצרי הביניים של הנ"ל, למן ראשית פיתוחם יהיו בבעלות הבלעדית והמלאה של ה

לא לעשות שימוש בזכויות אלה שלא לצרכי המכרז, ובפרט שלא להעבירם בכל דרך שהיא לצד שלישי, אלא 
 .תאגידבהסכמה בכתב ומראש של ה

מאגר הנתונים כאמור למערכות אחרות שברשותה, מבלי להעביר נתונים מן התוכנות ו/או מ רשאי תאגידה .ב
שלספק תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. הספק יסייע ככל הנדרש בהעברת הנתונים כאמור, ללא 

 תשלום נוסף בגין כך. 

למען הסר ספק, לספק אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של המערכת / תוכנות  .ג
 שות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי אספקת השירותים בלבד.  ואין לו כל ר

  זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות בתוכנה תישארנה בבעלות הספק. .ד
להעביר את התוכנה ו/או את רישיונות השימוש בעמדות לאחר, ללא אישור הספק  רשאיהא תלא  תאגידה

 לכך מראש ובכתב.

עלי זכויות הקניין הרוחני הרלבנטיות בכל רכיב בו הוא משתמש והוא בידי הספק רישיונות שימוש מטעם ב .ה
 אינו בעל זכויות הקניין בו.

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

ונות השימוש המפורטים לעיל הינה חלק מחובותיו של הספק לפי חוזה זה והם ניתנים מבלי העברת רישי .ז
 ידרש לחתום על חוזה או הסכם נוסף, מעבר להסכם זה.ת תאגידשה

לא יהוו משום הסכמה או הודאה  תאגידמסירת הרישיונות ע׳׳י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי ה .ח
בדבר עמידת הספק במלוא ההוראות בדבר זכויות הקניין הרוחני על פי חוזה זה. בכלל זה,  תאגידמצד ה

חובה לבדוק  תאגידלא תטיל על ה תאגידמסירת הרישיונות ע"י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי ה
חוזה  עמידתם של כל הרישיונות בדרישות חוזה זה או חובה לבדוק קבלת מלוא הרישיונות הדרושים על פי

 זה.
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או באמצעות כל גורם אחר  ה, בעצמרשאיתהיה  תאגידכי ה ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם .ט

, לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים, ללא הסכמת הספק ואף ללא ידיעתו, ולא תהיה המטעמ
כדי לפגוע בו, בכבודו או בשמו לספק או לקבלני המשנה או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש בשינויים כאלו 

הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי או למי מטעמו אשר עסקו בהכנת רכיבים 
 אלו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה כלשהי לצורך  .י
, של עובדיו או צדדים 2007-וק זכות יוצרים, התשס"חביצוע חוזה זה בשל זכויות מוסריות, כמשמען בח

 שלישיים.

בשל הפרת הוראות חוזה זה ע׳׳י הספק, מתחייב  תאגידמבלי לגרוע מכל זכות, טענה או סעד הנתונים ל .יא
בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין הפרה של זכויות קניין רוחני הנובעות  תאגידהספק לשפות את ה

 הספק. ממימוש ההצעה של

על כל  תאגידמבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחייב הספק להודיע למנהל מערכת המחשוב מטעם ה .יב
, או מידע שיש בו זכויות קניין רוחני והוא בעל 1967 -המצאה, כמשמעותה בחוק הפטנטים, התשכ"ז 

לאו הנובעת  "תוצר לוואי מסחרי"(, בין שהינו נשוא לפטנט ובין אם -פוטנציאל מימוש מסחרי )להלן 
מביצוע החוזה וזאת מיד עם גילויה או פיתוחה. מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הספק שלא לפעול בכל 
דרך שהיא לרישום פטנט הקשור עם ביצוע החוזה או נובע מחוזה זה. כן מתחייב הספק להימנע מביצוע 

או תוצאותיו או בשימוש בהם העברת זכויות לצד ג' כלשהו באמצאה או בפטנט הנובעים מביצוע החוזה 
מראש ובכתב. הבעלות בהמצאה או בתוצר הלוואי  תאגידאו ניצולם וכל זאת ללא קבלת הסכמה מה

 , אלא אם יסוכם אחרת מראש ובכתב.תאגידהמסחרי תהיה של ה

 תאגידשל ה והספק מתחייב בכל מקרה כאמור לעיל, לנקוט בכל הצעדים הדרושים להבטחת זכויותי .יג
, ובכלל זה שמירה על סודיות, מסירת כל המידע הנדרש, וסיוע בהגנה על ההמצאה, גידתאבשיתוף ה

 .תאגיד, יחולו על התאגידהוצאות בפועל לצד ג' הכרוכות בהבטחות זכויות ה

בתוצרי העבודות והפיתוח, ומתן רישיונות  תאגידהבלעדית והמלאה של ה והסכמת הצדדים בדבר בעלות .יד
 ל בסעיף זה.הכול כמפורט לעי -השימוש 

לאפשר הפעלה של הפרויקט על ידי צד ג' אחר )שאיננו הספק  תאגידבמקרה בו יבוטל ההסכם בסמכות ה .טו
 , וזאת לרבות הנגישות לכלל המידע, חומרי תחזוקה, אבטחת איכות ואבטחת מידע.תאגידהזוכה( עבור ה

 וזה.( הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של הח18סעיף זה ) .טז

 קיזוז .19
כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה  היה רשאי לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהייהמזמין בלבד  .א

או על פי חוזה אחר שבינו לבין הספק וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמין לספק, כנגד כל סכום המגיע 
  .ממנו על פי חוזה זה לספק

מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או הוראות סעיף זה אינן גורעות  .ב
  .גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין

בשום אופן וגם אם תתגלע מחלוקת כלשהיא בין המזמין לבין  לספק לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון .ג
  .ספקה

 
 המחאת זכויות או חובות  .20

 

לעיל, הספק אינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו ו/או מחובותיו על פי חוזה  15מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .א
זה, כולן או מקצתן לכל צד שלישי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב ובהתאם לתנאי 

 ההסכמה.
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הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  כל מסירה, המחאה או העברה שיתיימר .ב

 וחסרת כל תוקף.

פי חוזה זה, לא יהיה באישור המזמין -אישר המזמין המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על .ג
 כדי לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המזמין הנובעת מחוזה זה.

 לן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הספק לפי חוזה זה ומכוחו, כו .ד

המזמין רשאי להסב או להמחות כל זכות או חובה על פי חוזה זה, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק  .ה
 או מצד ג' כלשהו.

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה. .ו

 

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .21

לעיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט תוכנות הקשור במהלך תקופת ההסכם חייב הספק לאפשר למזמין  .א
 .תאגידפי דרישת ה-לשירות, על

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

ך הספק בקשר לשירות ו/או בכל מקרה של הפסקת השירות, רשאי המזמין להשתמש בכל המסמכים שער .ג
 שנערכו באמצעות התוכנה.  

מסמכים ומידע שהספק קיבל על עצמו להכינם או המצויים ברשותו וכן במאגר הנתונים של המערכת ו/או  .ד
ייחשבו כרכושו הבלעדי של המזמין והמזמין תהיה  -ידי המערכת  / תוכנה  -מסמכים ומידע שהופקו על

היה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במידע זה, לרבות בגין י. הספק רשאי להשתמש בהם כראות עיניו

 הפרת זכויות יוצרים או מכוח דיני עשיית עושר וכיו"ב.

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

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

מובהר ומוסכם בזאת כי בתום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, כל המידע הרלבנטי לנתונים הקיימים  .ז
 בהתאמת תאגיד, ללא תשלום נוסף. כמו כן יסייע הספק לתאגידבמערכת / תוכנה יועבר ע"י הספק לרשות ה
באופן שיאפשר מעבר בין מערכות / תוכנות  תאגידידרש ע"י היהנתונים למערכת / תוכנה אחרת, ככל ש

תהיה רשאי להתקשר  תאגידללא הפרעה במהלך העבודה ו/או איבוד נתונים כלשהם.  למען הסר ספק, ה
תום תקופת עם הספק ו/או כל צד ג כלשהו לביצוע אחזקה שוטפת, ככל שתידרש, למערכת / תוכנה לאחר 

 ההתקשרות.    

 .זה, הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם 21הוראות סעיף  .ח

  ארכותהושימוש בזכויות, סטיות  -שימוש או אי .22

אין בה  -מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או בכלל תאגידהימנעות ה .א
על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור  רכוויתוולא תפורש בשום אופן 

 כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.  

ו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים ולא ילמדו  תאגידהסכמה מצד ה .ב
 גזרה שווה למקום אחר.  הממנ
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של  ולא יפגעו בזכויותי ואו מטעמ תאגידעל פיו על ידי ה כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו .ג

יתור וולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי קיום מצד הספק, ולא יחשבו כו תאגידה
 .ועל זכות מזכויותי תאגידמצד ה

 .סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לחוזה זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז צפון בלבד .ד

 שינוי  החוזה  .23

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והספק יהא מנוע 
 מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

 הודעות .24

הודעות הצדדים תהיינה במסירה אישית או במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה 
שעות ממסירתה למשרד  72שתישלח לפי הכתובות הנ"ל במכתב רשום תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 הדואר.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

___________________                               __________________ 
  הספק                                                          תאגידה
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 נספח א'
 

 מסמכי המכרז
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 תאריך ___/__/__  
 נספח ב'

 
 נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד
 "(תאגיד) להלן "ה תאגיד המים יובלים אשדוד

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' .............................. הנדון:

"( בקשר להסכם בין המבקש" :)להלן ת.ז/ח.פ ______________ פי בקשת _________________-על .1

 , ולהבטחתתאגידמערכות הנדסה לשל  לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה לביניכם______________ 

ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך  פי-על תאגידהתחייבויות המבקש כלפי ה

יית מדד המחירים לצרכן בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עלשקלים חדשים ( _________)______של 

המדד הידוע ביום "( בין המדד" :ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן-כפי שמתפרסם על

"( ובלבד שסכום סכום הערבות" :במועד חילוט הערבות )להלן הידועלבין המדד __________________ 

 הערבות במועד החילוט לא יפחת מהסכום הנקוב לעיל.

)עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה  10לכם על ידנו תוך  סכום הערבות ישולם .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה  ו/או מי מטעמם, תאגידידי ראש העיר ו/או גזבר ה-על

 להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 שתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.לדרי .3

מסר לנו לא יאוחר יפיה צריכה לה-תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ________________ וכל דרישה על .4

 ידינו.-מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על

 שהיא.ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה  .5

 
 בכבוד רב,

 
 בנק .................................................
 סניף ...............................................
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 נספח ו'
 
  לתקופת הבדקערבות בנקאית 

 
 תאריך ___/__/__                                                                   

 לכבוד 
 "(תאגיד) להלן "התאגיד המים יובלים אשדוד 

 
 ערבות בנקאית מס'הנדון:  

 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל  ("המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן
( שתדרשו מאת המבקש "סכום הערבות")להלן:  (שקלים חדשיםאלף עשרים וחמישה )במילים:  ₪ 25,000של 

 הנדסה לתאגידאספקת ותחזוקת מערכות ל03/2019מכרז מס' החוזה בלהבטחת התחייבויותיו מכח בקשר 
  ., בתקופת הבדק

 
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל סכום הערבות יהיה צמוד 

 "( . המדד" :)להלן מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה
 

 . חתימת הקבלן על החוזההמדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד 
 

 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 
 

ת כל סכום עד לסכום הערבות בתוספ ,לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה
הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 

 מאת המבקש. 
 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 

 שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

 בנק                                                                                                
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 נספח ג'

 ביטוח -' גנספח 

 כל, למשך ספקן הלערוך ולקיים, על חשבו ספקה עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  ספקלגרוע מאחריות ה מבלי .1

למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת וביטוח חבות המוצר ההסכם )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית תקופת 

תי נפרד בל ה חלקוהמהוו ,1כנספח ג' זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים את הביטוחים  ,ההסכם(

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו "ספקה ביטוחי"ממנו )להלן: 

וכתנאי מוקדם מתן השירותים , לפני תחילת תאגידלהמציא לידי ה ספקה על, תאגידצורך בכל דרישה מצד ה ללא .2

. ספקה את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח או לכל תשלום על חשבון התמורה, עם הספק התקשרותל

בגין חידוש תוקף  ,אישור עריכת ביטוח מעודכן תאגידידי הל להמציא ספקהעל בתום תקופת הביטוח,  מידכמו כן, 

בסעיף ו/או לתקופה נוספת כמפורט  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת  ספקביטוחי ה

 לעיל.  1

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור  ספקכי מי מביטוחי ה תאגיד,יודיע ל ספקבכל פעם שמבטח ה

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני  ספקבסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה

 מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

, שאין בה ספקהמוטלת על ה ,הינם בבחינת דרישה מזערית ספקכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה מובהר .3

ממלוא החבות על  ספקואין בה כדי לשחרר את ה ,ו/או על פי כל דיןלפי ההסכם  ספקהלגרוע מכל התחייבות של כדי 

האחריות  לגבולותבכל הקשור  ,תאגידאו מי מטעם ה תאגידהכל טענה כלפי לא תהיה  ספקול פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 כאמור.

 ספקועל הכאמור לעיל,  ספקהשיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, תאגידל .4

הסכם  על פי ספקה להתחייבויות ספקביטוחי האת על מנת להתאים  ושיידרש ,, התאמה או הרחבהתיקון ,לבצע כל שינוי

 .זה

מי על או  תאגידהאינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל תאגידהזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי ביטוחי הספקכל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  תאגידמטעם ה

שינויים כמפורט  עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק המוטלת על  ,לגרוע מכל חובה שהיא

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם לעיל 

המובא על ידי  ,לרכוש או ציוד כלשהואובדן או נזק  לכלמאחריות  תאגידואת הבאים מטעם ה תאגידה פוטר את ספקה .6

דרישה או  ,כל טענה ספקולא תהיה להמשמש לצורך מתן השירותים, ו/או  תאגידלחצרי ה ספקאו מי מטעם ה ספקה

 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון., ובלבד שהבגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל התביעה כלפי 

 תאגידעל זכות התחלוף כלפי ה ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח, ספקשייערך על ידי הכל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7

 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  ויתורוה ;תאגידוכלפי הבאים מטעם ה

על ידי  ינתנוי םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8

נאותות בהתאם לאופי והיקף המשנה פוליסות ביטוח  קבלניהספק לדאוג כי בידי על משנה מטעם הספק,  ניקבל

  ההתקשרות עמם.

שירותים שניתנו או לרבות שירותים במלואם, ביחס ל תאגידאחריות כלפי המוטלת ה ספקהעל כי  ,מובהר בזאת

 .משנה  אמורים היו להינתן על ידי קבלני

 נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9
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 תאריך                 אישור עריכת הביטוח -1ג'ספח נ                                               

:__________ 
שונו באישור זה, ובלבד  וסייגיהן, עד כמה שלאהמקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח

 .שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☒

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

  ______אחר: ☐

  שם: 
___________________ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /שירותים מזמין ☒

 מוצרים מזמין ☒

 ______אחר:  ☐

 שם:

 יובלים אשדוד בע"מ    
ו/או חברת האם ו/או 

חברות בנות ו/או חברות 

 קשורות
 כתובת: 

_________________

_ 
      

 :כתובת

 רח' אורט, אשדוד

      

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו
תחזוקה ושירות של מערכת תפעולית והנדסית לניהול תשתית הטעמה, הדרכה, אספקה, הקמה, 

לרבות קליטת נתונים מהמערכת הקיימת למערכת המוצעת והטמעת  ,המים והביוב של התאגיד

 GISמערכת 

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

מיוחדים לטובת סעיפים 

 מקבל האישור
 תקופת הביטוח

/  גבול האחריות

 סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $  

  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 סעיף שיעבוד ☐
 ויתור על תחלוף ☒

   

 
 רכוש

 רכוש ☐

 א. תוצאתי ☐

1.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 1,000,000  ₪

למקרה ולתקופת 

 הביטוח

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 20,000,000  ₪

לעובד, למקרה 

 ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 

 
אריך ת

                  : רטרו

2,000,000  ₪

ולתקופת למקרה 

 הביטוח

אחריות  

 מקצועית

4.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 

 
תאריך 

                   : רטרו

1,000,000  ₪

למקרה ולתקופת 

 הביטוח

  אחריות המוצר 
 

5.  

 מבוטח נוסף ☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי ☐
 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

לחץ   -אחר    

  כאן
6.  
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 מבוטח נוסף ☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי ☐
 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

לחץ   -אחר    

  כאן
7.  

 בכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת 

  סעיף  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו

 השתתפות / כפל ביטוח.

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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 'דנספח 
 

 והיעדר ניגוד עניינים התחייבות לשמירת סודיות
 

 לאספקה (״ההסכם״מיום_________  )להלן:  03/2019 ההסכם בינינו, במסגרת מכרזבהמשך לחתימת 
״( אנו השירות)להלן: ״ תאגיד המים יובלים אשדודעבור  מערכות הנדסההטמעה ותחזוקה של  התקנה

 מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירות ולאחריה כדלקמן: 
 

 אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירות.לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או  .1
לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות  -לעניין התחייבות זו משמעו  ״מידע״ .2

עבודה, רשימת לקוחות, תוכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל המסמכים האגורים 
 ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן -ו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים עלאנ .3
 המידע או הגעתו לאחר.  

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:
שלא עקב  נואו הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו ל נומידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו ל .3.1

 הפרת התחייבות זו;
 ;נולפני שנמסר ל נווכל להוכיח שהיה ידוע לנמידע אשר   .3.2
 , אינו חב לכם חובת סודיות.נומידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעת  .3.3
 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על  .3.4

ין אישי, כלכלי או אחר העלול או לנושאי משרה מטעמו כל עני מציעאת העניין אין ל נוכי לאחר שבדקת .4
חשש ואין אף  תאגידדרש לספק לשנ לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז והשירות

 .כאמור לניגוד עניינים
 כי במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים: יםמתחייב ואנ .5

 עניינו של המזמין.זולת בשירות עניין למציע או למי מבעלי השליטה בו  היהיאין ולא   .5.1

או עם כל גורם אחר שעלול  תאגידבעלי תפקידים בעם עסקי  או לנו כל קשר משפחתי היהילא אין ו .5.2
 . מכוחו תאגידל ןשיינתאו על השירות  להשפיע על תוצאות המכרז

 .תאגידהבמהלך תקופת ההתקשרות עם המזמין, לא נחבור לכל גורם שהוא בכל הליך כנגד  .5.3

על כך תוך הצגת  תאגידלניגוד עניינים כמפורט לעיל, אנו מתחייבים להודיע לבכל מקרה של חשש   .5.4
המשיך במתן השירות ככל שיינתן, נהיה רשאים ל תאגידההסיבות לחשש. רק לאחר קבלת אישור 

 נשוא ההסכם.

אנו מתחייבים כי אם במהלך עבודתנו כאמור, יובא לידיעתנו ניגוד עניינים או חשש ליצירת ניגוד   .5.5
על המציע נים כזה, נודיע עליו לכם ללא דיחוי ולא נעשה כל פעולה במסגרת ביצוע התחייבויות עניי

 במצב של חשש לניגוד עניינים. ו או את בעלי השליטה בופי מכרז זה אשר עלולה להעמיד אות

אנו מתחייבים כי במקרה בו נימצא במצב שעשוי להעמיד אותנו בחשש לניגוד עניינים, נודיע על כך  .5.6
  ;ללא כל דיחוי וכן נמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ונפעל לפי הנחיותיה  תאגידל

לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת  תאגידהמבלי לגרוע בזכאות  .6
התחייבות זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק, ללא צורך בהוכחת 

 נזק, 
 ₪.  20,000בסך 

 

______                                            __________                                                        _______________ 

 חתימה וחותמת                       תאריך                                                                  שם המציע                             
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 'נספח ה

 המחירהצעת טופס 

 

  .תאגיד המים יובלים אשדודשל  03/2019_ למכרז ___________להלן הצעת המציע ___________

 
 הצעת המחיר  

 כללי .1

  לפרט את הצעתו הכספית לאספקת השירותים נשוא מכרז זה.המציע בפרק זה על  .1.1

 

 שורההמציע ימלא מחיר עבור כל שורה בטופס הצעת המחיר. אין לרשום "כלול" או לכלול את עלות  .1.2
" או להשאיר שורה ריקה. כמו כן אין 0ום "אין לרשום סככמו כן, אחרת.  שורהמסוימת בעלות של 

 לחרוג ממחיר המקסימום הנקבע בכל שורה. הצעה אשר לא תעמוד בכל התנאים האמורים לעיל, ועדת
 .המכרזים תהא ראשית לפסול אותה על הסף ולמציע לא תהיה טענה או תביעה כנגד החלטה זו

בכל אחת מהעמודות והשורות שהוקצו ו/או לחשב להיות מלאה. על המציע לנקוב  ה הכספיתהצעהעל  .1.3
 .ולהלן לעיל, כנדרש ומפורט והתעריפים לעיל את כל המחירים אותלשם כך בטבל

אך ורק במקומות המסומנים. אין להוסיף שדות או נתונים נוספים  ם/סכומיםעל המציע לציין מחירי .1.4
. הצעה כספית שתנקוב במחירים/עלויות נוספים שאינם עמודות ושורות שהוקצו לשם כךמעבר לאותן 

 כלולים בפרק זה עלולה להיפסל.

שלם כל תשלום ילא  תאגידהכי  ,הנדרשות ייכללו בהצעה לפי כתב הכמויות. יודגשהמציע כל עלויות  .1.5
 נוסף תמורת אספקת השירותים מעבר לרשום במפורש בכתב הכמויות.

ישמשו את עורך המכרז ו הינן אומדנא בלבד, במכרזיובהר, כי הכמויות המצוינות בכתב הכמויות ש .1.6
להזמין  רשאי תאגידהיובהר כי . תאגידהואינן מחייבות את  לצורך השוואת העלויות בשלב בחירת הזוכה

התשלום למציע הזוכה יתבצע  .והבלעדיים ולפי צרכי ומהשירותים המפורטים להלן, לפי שיקולירק חלק 
את המוצרים בפועל, בהתאם לכמות שהוזמנה בפועל ובהתאם להוראות  ןהזמי תאגידהאך ורק אם 

 ההסכם.

ככל  לפסול הצעה רשאיהיה י תאגידהכי  ,לסעדים אחרים על פי דין יובהר תאגידהמבלי לגרוע מזכות  .1.7
 שפערי המחירים המפורטים בכתב הכמויות שימולאו ע"י המציעים להלן אינם סבירים.

 המרכיבים כמפורט להלן:המחירים יינתנו בשקלים חדשים ויכללו את כל  .1.8

 כל המיסים, פרט למע"מ. .1.8.1

ערך כל החומרים, הציוד, וכל העבודה הדרושה לשם ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז על  .1.8.2
נספחיו, לרבות עבודות הלווי והעזר המשתמעות ממסמכים אלו במקרה שאין עבודות אלו 

 נמדדות בפרטים נפרדים. 

 ליישם כדי הנדרש וכל ניהול ממשקי, עבודה ניהול, אפיוןעלויות נלוות לכל סעיף ופריט, ובכלל זה  .1.8.3
 .המשרד לדרישת בהתאם המבוקש

הדרוש להבטחת תנאי בטיחות וכל ההוצאות הכלליות של המציע )ישירות ועקיפות(, כל ביטוח  .1.8.4
וגהות ותשלום נזיקין לפי כל חוק שהוא, ורווחי המציע, והכל בהתאם לקבוע במכרז זה, לרבות 

וצאות והעלויות של המציע הקשורות (. כמו כן, כוללים המחירים את כל ההמסמך ג'בחוזה )
בהעסקת עובדים כנדרש לביצוע השירותים, לרבות שכר, תשלומים סוציאליים, העסקה בשעות 

 נוספות ושעות חריגות, ביטוחים, זמן נסיעה, אש"ל, ציוד ואמצעים הניתנים לעובדי המציע.
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של הספק ובמקביל  המערכת והנתונים יוחזקו באתרמובהר כי  .תאגידהקמת המערכת במחשבי ה .1.8.5
 .תאגידבתחנות מקומיות של ה

 הסבת נתונים היסטוריים אם יהיו כאלה. .1.8.6

 רישיונות לשימוש במערכת כולל רישיונות צד שלישי. .1.8.7

 הדרכה ותמיכה שוטפת במשתמשים ללא הגבלה. .1.8.8

כל שינוי שיידרש בתוכנה כתוצאה מדרישת גורמים ממלכתיים )ובפרט רשות המים( או גורמים  .1.8.9
 לים.עסקיים גדו

 .לא כוללת מחשב שרת, תחנות עבודה או ציוד תקשורת לרשת הפנימיתהצעת המחיר מובהר כי  .1.9

 .אין להוסיף הערות או הסתייגויות להצעת המחיר .1.10
 

 ההצעה הכספית .2

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את הבקשה להצעת מחיר כולל המפרטים הטכניים וכי הבנתי את כל  .2.1
וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת המחיר בהצעתי. והדרישות הנדרשים, התנאים 

 הנני מצהיר כי אני מודע להיקף השירותים והמשאבים הנדרשים לביצוע העבודה הנדרשת.

מפרט הטכני, בתמורה כנקוב על במכרז, לרבות בהשירותים המפורטים  את כלל הנני מציע לבצעלפיכך,  .2.2
 ידי בש"ח להלן:

 

  (%80) מידע גיאוגרפימערכות לניהול 
 

 מקסימוםמחיר  מערכת מס'
 ללא מע"מבש"ח 

 בש"ח ליחידהמחיר 
  ללא מע"מ

1 
מחיר למערכת מידע גאוגרפי אינטרנטית מבוססת 

משתמשים בו  50ענן של הספק כולל רישיונות ל 
  3,500  זמנית

2 
מחיר לאפליקציה לטלפונים חכמים לצפייה במידע 

מידע מהשטח )סקר  על בסיס שכבות וכן לאיסוף
  750  משתמשים בו זמנית. 30שדה( לפי אביזרים  ל 

3 
מודול ניהול שטיפה וצילום קווי מים וביוב כולל 

סימון תוואי והצמדת סרטונים לפי תשתית באופן 
  1,000 עצמאי ע"י עובדי התאגיד

מחיר לתמיכה בשרת חרום לפי דרישות רשות  4
  750 אחת לחודשייםהמים אשר יותקן בתאגיד ויעודכן 

שעות תמיכה בתאגיד במהלך כל תקופת  10 5
  כלול במחיר הכללי  ההתקשרות

   6,000  סה"כ
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 %5) שעות עבודה לביצוע עבודות נוספות( 

 

 

 
 
 ( 10%קליטת נתונים גיאוגרפיים)אופציונלי( )) 

 

 קליטת נתונים גיאוגרפיים מס'
 מקסימוםמחיר 

 ליחידה בש"ח
 ללא מע"מ

 הצעת הספק 
 בש"ח 

  ללא מע"מ

   250 )שאינו במסגרת העדכון של מפ"י( רהקדסטקליטת  1

קליטה שכבה ממפ"י )בנט"ל, מעג"ל וכו'(  או  2
   250 ממנהל התכנון )תמ"א, תמ"מ, תת"ל וכו'(

   250 קליטה שכבה אחרת במערכת   3
4 

   1,500 קליטת אורתופוטו עם פוטוגרמטריה 
5 

   500 הטמעת טבלת נתונים
ממודד   AS-MADEמחיר לבדיקה וקליטה  6

  400 שיתקבל לפי מפרט

   3,150 סה"כ
 

  

 שרות מס'

מקסימלי מחיר 
 לשעת עבודה
 ללא מע"מ 

 הצעת הספק 
 בש"ח

 ללא מע"מ

 250 לפתוחים מיוחדים לתאגידשעת עבודה  .1

  

 200  שעות  10 -להטמעה מעבר לשעת עבודה  .2

  

 450 סה"כ
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 ( %5צילומי אוויר צילומים אחרים יצירת שכבות וסקרים)אופציונלי( )) 
 

 מוצר / שרות מס'

מחיר 
 מקסימום

 בש"ח
 ללא מע"מ

 הצעת הספק 
 בש"ח 

 ללא מע"מ

 ס"מ לפיקסל 7.5 לעיר  וצילום אלכסוני ואורתופוטצילום  .1
60,000    

 ס"מ לפיקסל 3מימד בצפיפות של -צילום תלת .2
150,000  

 STEERT –מיפוי רכוב של העיר והצגה בתלת מימד   .3
VISION- שנים  3 -כולל תחזוקת מערכת ל 

150,000  

 סה"כ
360,000    

 
 
 

 

את כל התמורה המגיעה לי בגין ביצוע כל  יםוכולל יםסופי ים לעיל הינםם הנקובמיהסכומובהר כי  .3.1
 .מסמכיובמכרז על כלל והעבודות המתוארים  םהשירותי

 

 

 : _____________________________________________המציעשם 

 איש קשר: _____________________________________________

 חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _______________

 


