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 הזמנה להציע הצעות

בות , לרי תקשובשרותל"( מזמינה בזאת הצעות המזמין" ו/או "המועצה)להלן: " מטה יהודההמועצה האזורית 

המשמשות ו/או שתשמשנה את על כלל סוגן ורכיביהן ניהול, תפעול ותחזוקה של מערכות המידע והתקשורת 

 , ההתקשרות המועצה במהלך תקופת 

 פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. -הכל עלי ממונה אבטחת מידע, שרותל או

 

 רשים במכרז זה.הנד יםשרותמובהר בזאת כי מציע יוכל להגיש הצעה רק לאחד מסוגי ה

 

)תחת הקטגוריה "המועצה" / "מכרזים  www.m-yehuda.org.il חוברת המכרז תפורסם באתר המועצה,

 .ודרושים"(

 לשם הגשת הצעה יש לשלם על רכישת המכרז באתר המועצה, ולהדפיס את חוברת המכרז על כל עמודיה. 

 

 ס מציעים.לא יתקיים כנ

 

את ההצעה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, 

 . "06/2020שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס'  

 

עות , במסירה ידנית בלבד )לא באמצשבמשרדי המועצה בלשכה המשפטיתאת מעטפת ההצעה יש למסור במשרד 

בחותמת "התקבל" בציון  הלשכהמשלוח בדואר( ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות 

)להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות  12:00  שעהעד ה 7/5/2020ה'  מיום התאריך והשעה, וזאת לא יאוחר 

 למכרז"(.  

 

וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי ציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה מה

 .ים הדרושיםשרותוטיב ה לחקור את תנאי המכרז

 

 המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. 

 

 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה, בכפוף להוראות הדין.

 

 

_______ 

 ניב ויזל

 ראש המועצה

 

  

  

http://www.m-yehuda.org.il/
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 הוראות והנחיות למשתתפים –מסמך א' 

 רקע כללי .1

 מטה יהודההמועצה האזורית  .1.1

 .תושבים 60,000 –לכ  םישרותמספקת  מטה יהודההמועצה האזורית 

 ישובים: 58בתחום המועצה 

 קיבוצים 8

 מושבים 40

 ישובים קהילתיים 7

 כפרים 2

 ישוב בהתהוות 1

 בתי ספר על יסודיים.  6 –בתי ספר יסודיים ו  18בתחום המועצה פועלים 

 כללי –תשתית התקשוב במועצה  .1.2

תשתית התקשוב של המועצה כארגון מבוססת על מערך שרתי רשת עליהם מותקנים שרתי תשתית )כגון: 

(DC, AD, SQL, Exchange, IIS, Terminal. 

 (.EPR, המנוהל על ידי ספק חיצוני )נכון להיום חברת Fire Wallהמערך מאובטח באמצעות מערכת 

 משתמשים במועצה ובגופי הסמך שלה המחוברים לרשת המועצה. 250 - כמערך התקשוב משמש 

מעבר לאמור לעיל, נכון למועד הכנת מכרז זה, מספקת המועצה, שרותי תחזוקה ותמיכה באמצעי תקשוב  

 בתי ספר על יסודיים בתחומה. 2 –בתי ספר יסודיים ול  18 –ל 

ל כדי להגביל את המועצה, במהלך ההתקשרות על פי מכרז זה, מלעשות מובהר בזאת כי אין בפרוט לעי

שימוש בסביבות תקשוב אחרות ו/או לשנות את כמות המשתמשים ו/או את הגופים שיקבלו שרות 

 מנותני השרות מטעם הקבלן במסגרת התקשרות על פי מכרז זה.

 כללי –מערך הניהול, התפעול והתחזוקה של התקשוב במועצה  .1.3

 קשוב, על כל היבטיו, מנוהל, מתופעל ומבוקר על ידי מנהלת  יחידת התקשוב של המועצה.מערך הת

שרותי הניהול, התפעול והתחזוקה של הרשתות וכן של עמדות העבודה  מבוסס כיום על צוות מקצועי 

 ומסור המועסק על ידי קבלן חיצוני, שתוקף התקשרות המועצה עימו הגיע לסופו.

ניהול, התפעול והתחזוקה של הרשתות וכן של עמדות העבודה הנדרש למועצה שרותי הקבלן בתחום ה

 לגופי הסמך ולמוסדות החינוך שלה כולל, בין השאר:

 (.אופציהשרותי מנמ"ר ) -

יוגש על ידי מציעים שעות ) 450שרותי מומחה ממונה אבטחת מידע בהיקף שנתי כולל מתוכנן של   -

 (.שלא מגישים הצעה לשרותים האחרים

 שעות  450תי מומחה שרתים ורשתות, בהיקף שנתי כולל מתוכנן של  שרו -

שרותי טכנאי למשתמשי המועצה וגופי הסמך שלה וכן שרותי מעבדה, בהיקף שעות חודשיות של  -

 משרה מלאה על פי הדין.

בתי הספר העל  2 –בתי הספר היסודיים ו  18 –שרותי טכנאים לשרותי תמיכה, תפעול ותחזוקה ל  -

 ( משרות מלאות על פי הדין.5שבאחריות המועצה, בהיקף שעות חודשיות מתוכנן של חמש )יסודיים 
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 תכנון –מערך הניהול, התפעול והתחזוקה של התקשוב במועצה  .1.4

המועצה מתכננת כי לאחר המכרז יהיה מערך הניהול, התפעול והתחזוקה של התקשוב במועצה מאורגן  

 באופן הבא:
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 הגדרות .2

לנקבה. המכרז וההסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם 

 כמו כן במכרז ובהסכם שלו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן:

 המועצה האזורית מטה יהודה.    "המזמין/המועצה"

 או בא כוחה שהוסמך על ידה לעניין מכרז/ הסכם זה או חלק ממנו. התקשוב' מנהלת יח  "הממונה"

 מי שהגיש הצעה למכרז זה. "המציע"

לרבות מי שהוסמך על ידו לעניין המציע אשר ייבחר לספק את השרותים לפי מכרז זה.  "הזוכה" הספק/

 הסכם זה או חלקו.

 או יותר מהדרישות במכרז זה. ספק אשר מספק שרותים לספק הזוכה למימוש אחת  "קבלן/ספק משנה"

 ישמש מפעיל נוסף במקרים מיוחדים של אי עמידת הזוכה בדרישות המפרט.שספק  "ספק אחר" 

כיו"ב  שרותמכלול השרותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת מכרז / הסכם זה וכל  ים"שרות"ה

ו, וזאת ים ו/או לעבודות אלו, כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אלישרותהקשור ל

 בין השאר השרותים הבאים: 

 שעות.  450שרותי מומחה שרתים ורשתות, בהיקף שנתי כולל מתוכנן של   -

שרותי טכנאי למשתמשי המועצה וגופי הסמך שלה וכן שרותי מעבדה, בהיקף שעות  -

 חודשיות של משרה מלאה על פי הדין.

 2 –היסודיים ו  בתי הספר 18 –שרותי טכנאים לשרותי תמיכה, תפעול ותחזוקה ל  -

בתי הספר העל יסודיים שבאחריות המועצה, בהיקף שעות חודשיות מתוכנן של 

 ( משרות מלאות על פי הדין.5חמש )

 (Help Desk)שרותי תמיכה בצוות נותני השרות של מוקד פניות / עזרה  -

 שרותי תמיכה בצוות נותני השרות של מומחה רשתות -

 מומחה בסיסי נתוניםשרותי תמיכה בצוות נותני השרות של  -

 שרותי תמיכה בצוות נותני השרות של טכנאי / מומחה מעבדה  -

 (.אופציהשרותי מנמ"ר ) -

 או 

יוגש על ידי מציעים שלא מגישים הצעה שרותי מומחה ממונה אבטחת מידע ) -

 (.לשרותים האחרים

נות מובהר בזאת כי אין בהיקפים המפורטים לעיל כדי לחייב את המועצה והם עשויים להשת

 ממועד זה ועד להתקשרות לפי מכרז זה ובמהלכה בהתאם לצרכי ואילוצי המועצה.

 המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע השרותים.  "התמורה" 

מדד המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית    "המדד"

 לסטטיסטיקה; 

וכן כל פרסום הנוגע למכרז זה, לרבות מסמך זה על לעניין מכרז זה, כל מסמך לסוגיו  "מסמכי המכרז"

נספחיו, ההסכם, שאלות / פניות המציעים, התייחסות המזמין וכל מסמך אחר שהתקבל 

 על ידי המזמין בעניין מכרז זה ו/או נשלח  / פורסם על ידו;

מסמכי הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו, וכן מסמכי המכרז שיקראו להלן גם " "ההסכם/החוזה"

 ".ההסכם
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה, או תאגיד רשום כדין  ציעמ -זהות המציע .3.1

יכולים להשתתף גופים המרכיבים תאגיד לא בישראל העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר. 

 בנפרד, וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.

  :תקשובי שרותל תנאי סף מקצועיים .3.2

י שרותתפעול וניהול רשת ותמיכה במשתמשים ומערכות, הכוללים מוכח במתן שרותי למציע ניסיון 

 שרות תיקוניםוכן  ידע ומערכות ותשתיות תקשורתהתקנה, תחזוקה מונעת ותיקון תקלות במערכות מ

 , העומד בקריטריונים הבאים:וציוד היקפי לסוגיהם לחומרה

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות  5במהלך כל  , נשוא מכרז זה,יםשרותהמציע סיפק את ה .3.2.1

שנים ללקוח  5 –. )לעניין זה יחשב רצף, הספקת השרותים גם לתקופות קצרות מ ברצףלמכרז 

 ובלבד שבכל עת במהלכן יסופקו השרותים הנדרשים במכרז ללקוח אחד או יותר(.

שרותי מומחה לניהול שרתים ורשתות ושרותי טכנאי ( השנים האחרונות המציע סיפק 5בחמש ) .3.2.2

לתקופה של , וזאת משתמשים ומעלה 100לקוחות בהם  (2) לפחות לשניבמכרז כאמור  מחשבים

 .שנתיים ברצף לפחות

המתחזקת גם מערך תקשוב  רשות מקומיתהוא  3.2.2ד משני הלקוחות כאמור בס"ק לפחות אח .3.2.3

משרה וזאת בהיקף שרות של  מספר בתי ספר יסודיים( לפחות או 1אחד ) בית ספר יסודישל 

 . מלאה אחת לפחות

  :לרשות המציע .3.3

 צוות מקצועי התומך באנשי השטח הכולל: .3.3.1

 רטואלית:לרבות בסביבה וי רשתותו בתחום שרתיםמומחה  (1

 אות ובסביבותבתחום ניהול רשת מבוססת שרת רשת בגרס Microsoftבעל הסמכה של  -

 .שנים לפחות 10ניסיון מקצועי של ת את המועצה לו והמשמש

  SQLדוגמת  מומחה לניהול שרתי בסיסי נתונים (2

 יםשרותאחד לפחות היכול לשמש ממלא מקום לזה שיספק  מערכות מידע )מנמ"ר( מנהל (3

 למועצה:

 .שנים לפחות 3לו ניסיון מקצועי של  מערכות מידעעל הסמכה בתחום ניהול ב -

מחשבים היכולים לשמש כמילוי מקום לטכנאי  טכנאי 3המונה לפחות , מחשבים טכנאיצוות  (4

 המועצה ו/או טכנאי בתי הספר:

לכל אחד מהם נסיון מקצועי של שנתיים לפחות בתמיכה ותחזוקה לרבות התקנה של חומרה,  -

 תיקון תקלותוישומים יעודיים לבתי ספר וכן ציוד היקפי ו ות הפעלה, תוכנות תשתיתמערכ

    בהם. 

 ,  מעבדה לתיקון מחשבים, ציוד היקפי וציוד תקשורתטכנאי  (5

י מעבדה, היכול לתמוך מקצועית בטכנאי שיספק שרותב שנים לפחות 5לו ניסיון מקצועי של  -

 י מעבדה.שרותלמועצה 
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  ותמיכה שרותמוקד  (6

לתמיכה מרחוק בכל עת שנותני  שרותאנשי מקצוע המספקים את ה (2שני ) המאויש על ידי -

על ידי טלפנים לקבלת הודעות בלבד לא יהווה מענה  שרות. )מטעם הקבלן לא זמינים שרותה

 לתנאי זה(.

ים למועצה בפועל שרותאשר יספק את ה( מנמ"רי ניהול מערכות מידע ראשי )שרותנותן המציע  לרשות .3.4

 :כנדרש על ידי משרד הפנים לתפקיד זה ככל שהמציע יזכה במכרז, העומד בקריטריונים הבאים

תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  בעל .3.4.1

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ עם התמחות במערכות מידע, לו ניסיון מקצועי 

 .משתמשים לפחות 100עם של גוף  (CIO)נהל מערכות מידע ראשי כמ לפחות שנים 3של 

 לחלופין, 

אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  תוארבעל  .3.4.2

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ עם התמחות במערכות מידע, לו ניסיון מקצועי 

 100עם מערכות מידע, ברשות מקומית או גוף ממשלתי  כמנהל או כסגן מנהל לפחות שנים 5של 

 .משתמשים לפחות

 לחלופין, 

בתחום ניהול   Microsoftוהסמכה של בעל הכשרה בתחום מערכות המידע, שנרכשה במוסד מוכר  .3.4.3

כמנהל או כסגן מנהל מערכות  שנים לפחות 10מקצועי של  ןניסיו, לו רשת מבוססת שרת רשת

 .מידע, ברשות מקומית

  י ממונה אבטחת מידע:שרותאי סף מקצועיים לתנ .3.5

 , העומד בקריטריונים הבאים:ממונה אבטחת מידעי שרותמוכח במתן למציע ניסיון 

השנים שקדמו למועד הגשת  5במהלך כל  י מומחה אבטחת מידע,שרותי יעוץ ושרותהמציע סיפק  .3.5.1

גם  יםשרותף, הספקת ה)לעניין זה יחשב רצ ( לקוחות לפחות.5, לחמישה )ברצףההצעות למכרז 

הנדרשים במכרז  יםשרותשנים ללקוח ובלבד שבכל עת במהלכן יסופקו ה 5 –לתקופות קצרות מ 

 ללקוח אחד או יותר(.

 תקנות הגנת הפרטיותכנדרש ב י ממונה אבטחת מידע,שרותהאחרונות המציע סיפק  בשנתיים .3.5.2

לקוחות  (2) ( לקוחות כששני5חמישה )לפחות לבמכרז כאמור ו 2017-תשע"ז(, אבטחת מידע)

 .( ברצף לפחות1לתקופה של שנה אחת )הם רשויות מקומיות, וזאת לפחות 

לי ( בעלי השכלה / הכשרה / הסמכה בתחום אבטחת המידע, בע3לרשות המציע לפחות שלושה ) .3.5.3

י יועץ / מומחה / ממונה אבטחת שרותשנים לפחות המספקים מטעמו  5נסיון מקצועי מוכח של 

 מידע ללקוחותיו.

 5לרשות המציע בעל השכלה / הכשרה / הסמכה בתחום אבטחת המידע, לו נסיון מקצועי מוכח של  .3.5.4

ם אלו שנים לפחות בהספקת שרותי יועץ / מומחה / ממונה אבטחת מידע המיועד לספק שרותי

 יזכה.ש ככללמועצה בהתאם לתנאי ודרישות המכרז 

 הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם לקוחות המציעלמען  -

 לקבלת חוות דעת על המציע גם בתחומים שאינם נכללים בדרישות מכרז זה.

תונים בטבלאות להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובאמות המידע לאיכות ימלא המציע את הנ -

 ויצרף את המסמכים הנדרשים לשם כך.  1בנספח ד/המתאימות 

https://www.sync.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/866/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA-%28%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%29%7Cfq%7C
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. 1בנספח ד/מובהר בזאת כי הקביעה כי מציע עומד בתנאי הסף תיקבע אך ורק על פי המפורט  -

 כנדרש. 1בנספח ד/למועצה שמורה הזכות לפסול הצעה שלא ימולאו בה כל הפרטים 

)להלן: "ערבות  7בנספח ד/ת בנוסח המצורף לתנאים אלו : להצעה צורפה ערבות בנקאיערבות בנקאית .3.6

 2בנספח אהשתתפות"(. הערבות תהיה בנוסח הנדרש על ידי המועצה, בסך ובתוקף כמפורט בהתאמה 

 )להלן: טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז(.

 מיתאוטונו בערבות שמדובר ובלבד, שונה השתתפות ערבות נוסח גם תקבל המועצה כי בזאת מובהר

 הינה בה המוטב, לביטול ניתנת לא, תלויה בלתי, חוזרת בלתי הינה כי בה מצויין אשר, מותנית בלתי

 בדרישות יעמדו ותנאיה הערבות סכום, הערבות תוקף וכן, המציע הינו בה הנקוב המבקש שם, המועצה

 .הערבות כתב בנוסח המפורטות

 .בלבד למכרז ההצעה מגיש ש"ע והאישורים המסמכים כל .3.7

 המציע רכש את מסמכי המכרז ) יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע(. .3.8

 המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה. .3.9

 הבהרות:

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם, רשאי 

 המזמין לפסול את הצעתו.

גרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מבלי ל

, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו עיםימהמצ

 ויכולתו של המציע.

וכיח את מהימנותם, כישוריהם, ניסיונם לה עיםימהמצהמלא, לדרוש  והא רשאי לפי שיקול דעתי מזמיןה

גם לאחר הגשת  ו/או כל מידע נחוץ אחר דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים עבודהויכולתם הכספית לביצוע 

 הצעות.

 

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה .4

 .מורשה עוסק תעודת .4.1

(, חשבונות ניהול אכיפת) םציבוריי גופים עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור .4.2

 למועד הגשת הצעות למכרז תקף, המציע שם על מ"מע אזורי וממונה השומה פקיד מטעם, 1976-ו"התשל

 (.להצעה עותק לצרף יש)

 (.להצעה עותק לצרף יש) למועד הגשת הצעות למכרז תקף ,במקור הכנסה מס ניכוי על אישור .4.3

 יצרף, 1995 – ה"התשנ(, רישוי טעוני עסקים) עסקים ויריש תקנות פי על רישוי טעון בעסק שמדובר ככל .4.4

 נכון בתוקף, 1968  - ח"תשכ עסקים רישוי חוק פי על עסק לניהול רישיון של מצולם העתק להצעתו המציע

 (3ככל שהמציע פטור, יציין זאת בהצעתו )בנספח א/ .ההצעה הגשת למועד

 , חתום כנדרש.2ח ד/נספב ב"מצ ציבוריים, גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר .4.5

 חתום כנדרש. 3נספח ד/תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח  .4.6

 , חתום כנדרש.4נספח ד/תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה, ע"ג  .4.7

 . 5נספח ד/בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות, על גבי  תצהיר .4.1

 המזמין. כנגדו המוגש אישום כתב או פלילי רישום לכ על החוזה בתקופות גם לדווח במכרז הזוכה על

 .במכרז הזוכה עם עבודתו המשך להפסיק רשאי יהיה
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 :את המסמכים הבאיםגם  ולהצעת יצרף ,תאגיד הינומציע אם ה .4.2

 מסוגו. לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם בתוקף רישום תעודת .4.2.1

 .שנה הנוכחיתבתוקף ל על מנהלי התאגיד ובעלי המניות, תדפיס רשם חברות .4.2.2

 .6נספח ד/, ע"ג מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית אישור בדבר מורשי חתימה .4.2.3

פרופיל עסקי של המציע. )מומלץ כזה המכיל את המידע שיאפשר למועצה לבחון את מידת התאמת המציע  .4.3

 לצרכיה כמפורט או משתמע ממסמכי מכרז זה(.

ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם,  מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל .4.4

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל  .4.5

אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים בכל 

 .הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע

 

 הגשת הצעות .5

)אשר לא יוחזרו(, ₪   750הצעה, ניתן לרכוש תמורת  את חוברת המכרז, לשם הגשת קבלת מסמכי המכרז: .5.1

 ., בתאום מראש1בנספח א/במועדים ובשעות המפורטים בהתאמה , באתר המועצה

לכרוך אותה באופן מסודר, על פי לשם הגשת ההצעה יש להדפיס מאתר המועצה את חוברת המכרז, ו

 מספור העמודים, על כל עמודיה.

 דרישות לאופן הכנת ההצעה: .5.2

כשהיא כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות  יםשרותעל המציע להגיש הצעה לכל ה .5.2.1

המפרטים כשהם חתומים בתחתית כל עמוד, וכן לחתום )חתימה וחותמת( בכל המקומות 

 המיועדים.

 .במסמך ה' כתב הצעת המחיריש למלא  יםאת המחיר .5.2.2

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  .5.2.3

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

 .1נספח א/: ההצעה תהיה בתוקף כמפורט בתוקף ההצעה .5.3

 אופן ומועד  הגשת הצעות: .5.4

אית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס את ההצעה לרבות הערבות הבנק .5.4.1

''. את 06/2020למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' 

המועצה, במסירה ידנית בלבד בלשכת היועצת המשפטית של מעטפת ההצעה יש למסור 

המועצה בחותמת "התקבל" בציון ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות 

התאריך והשעה, לא יאוחר מהמועד )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"( המפורט 

  .1בנספח א/בהתאמה 

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  .5.4.2

 בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. משלוח ההצעה .5.4.3

דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול  .5.4.4

 ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.
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 מחירי ההצעה .6

 .במסמך ה'כמפורט  הצעת המחיר תהייה מפורטת על פי סעיפי כתב הצעת המחיר, .6.1

 חומרי, החומרים, יודהצ, העלויות כל את יכלול בהצעתו המציע שינקוב ההצעה מחיר כי, בזאת מובהר .6.2

 להספקת הדרוש היתר האדם, המיסים )למעט מע"מ(, האגרות, ההיטלים וכל כח אמצעי הניוד, ,העזר

 .ההסכם/המכרז מסמכי כל פי-על יםשרותה

 .קבועים, בכפוף למנגנון ההצמדה המפורט בהסכם במחירים תהיה ההצעה .6.3

 וכי, המשתתף בהצעת הסעיף תתי חשבון של בדיקה  לערוך הזכות את לעצמו שומר המזמין .6.4

, דפוס לטעות לב בשים הסופית ההצעה גובה את לתקן ים/יכול המכרזים ועדת או/ו המומחה/הבודק

 כשינוי הדבר ייחשב ולא, אחר מציע של או המציע של המחיר בהצעת שנפלה חישוב טעות או, אנוש טעות

 נעשתה לא בהצעה ל"כנ טעות כי רזיםהמכ ועדת או/ו המומחה/הבודק ו/ישתכנע אם זאת עם יחד. ההצעה

 את לקבל לא רשאים הם, המזמין את להטעות או ההצעה את לעמעם מנת על נעשתה או/ו לב בתום

 .בלבד זה מטעם ולו אותה לפסול או/ו ההצעה

 . המזמין את לחייב כדי בהן ואין, בלבד אומדן הן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות כל .6.5

 ידי על בפועל שיידרש כפי או במכרז שנדרש כפי, היקף בכל ים,שרותה לספק את כל מתחייב המציע .6.6

 .   להלן כאמור או להצעתו בהתאם וזאת המזמין

 

 הודעות המועצה, שאלות מציעים והבהרות .7

המזמין רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין  .7.1

רשמים שרכשו את מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות וסוג שהוא ו/או לשלוח לנ

 או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז או לפרסמם באתר המועצה, בכתובת

 www.m-yehuda.org.il  )"יקול דעתו וזאת לפי ש)תחת הקטגוריה "המועצה" / "מכרזים ודרושים

 פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.-הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על המציע חלה האחריות הבלעדית לבדוק באתר המעצה האם פרסמה בו 

 המועצה פרסום כל שהוא הנוגע למכרז.

או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/ .7.2

למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו לפנות בכתב למזמין, במועדים ובדרכי התקשורת 

 )טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז(. 1נספח א/המפורטים ב

מכרז. תשובות, ביחד עם העתקי שאלות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה, תשלחנה בכתב לכל המשתתפים ב .7.3

מסמכי השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות 

להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. התשובות תישלחנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין בדוא"ל או 

 בפקס או תפורסמנה באתר המועצה, כאמור בסעיף לעיל. 

כי על המציע חלה האחריות הבלעדית לבדוק באתר המעצה האם פרסמה בו למען הסר ספק מובהר בזאת 

 המועצה פרסום כל שהוא הנוגע למכרז.

אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה  .7.4

 יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו. 

סר ספק, מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז למען ה .7.5

בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: "הבהרות"( יחייבו את המזמין. בכל מקרה 

http://www.m-yehuda.org.il/
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 של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי

 ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

 

 הסתייגויות בהצעת המציע .8

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  .8.1

 המזמין: לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאי

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .8.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. .8.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. .8.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה  .8.1.4

 ו/או פרט מהותי בה.

דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת ההחלטה בין האפשרויות  .8.2

לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את  8.1האלטרנטיבות המנויות בסעיף 

 ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

 

 אופן קביעת הזוכה במכרז .9

 י השלבים כדלקמן:בחירת ההצעה הזוכה תעשה על פ .9.1

בשלב זה ייבדק האם כל ההצעות עומדות בתנאי הסף ועונות על  -בדיקת תנאי סף  – שלב א' .9.1.1

 . המכרזדרישות 

 !תיפסל תנאי הסף הצעה שלא תענה על כל

 (Q)הצעה אשר עברה את שלב א' תיבדק מבחינת עמידת המוצע בדרישות האיכות  – שלב ב' .9.1.2

 %40למרכיב האיכות משקל בשיעור המועצה מעניקה שנקבעו על ידי המועצה למכרז זה. 

אך ורק על המסמכים וההוכחות שיצרף המציע  תסתמךעמידת המציע באמות המידה לאיכות 

 למועצה שמורה הזכות לתקף את המידע שמסר לה מציע עם לקוחות שציין בהצעתו. להצעתו.

 %60ר משקל בשיעור המועצה מעניקה למרכיב המחי (.Cבחינת עלות ההצעה )   – שלב ג' .9.1.3

ביחד עם מי מטעמם להתייצב לראיון המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתפים  .9.2

היבטים הבאים: ה יבחנו במסגרתו/ ממונה אבטחת מידע המיועד לשמש מנהל מערכות מידע ראשי 

 .יםשרותים הנדרש למועצה והתאמתו לספק לה את השרותניסיונו, הבנתו את אופי ה

 תזמן המועצה את המציעים לראיון יהיה סדר המפגש כדלקמן:ככל ש

 דקות( 15)עד  נציג המציע:

 המציע )חברה / עסק(.ל שהצגה כללית  (1

 .של המציע שרותסקירה של מדיניות ה (2

בכלל ולרשויות  י התקשובשרותללקוחותיה בתחום  המציעהמסופקים על ידי  יםשרותפרוט תמהיל ה (3

 .מקומיות בפרט

 דקות( 30)עד  המיועד:נה אבטחת המידע או ממוהמנמ"ר 

 נטי.וונסיונו הרלפרוט  (4
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בתחומים ובאופן הנדרשים למועצה או ממונה אבטחת מידע  מנמ"ר ישרותאופן הספקת פרוט  (5

 ללקוחות אחרים בכלל ולרשויות מקומיות בפרט.

 מענה לשאלות הבהרה וסיכום. (6

 ( תהיה על פי הנוסחה הבאה:Qקביעת הציון לרכיב האיכות )

 X 40% = ניקוד לרכיב האיכות
 סה"כ הניקוד למציע בכל הסעיפים

 סה"כ הניקוד המרבי האפשרי
הניקוד לרכיב מובהר בזאת כי ככל שתחליט המועצה שלא לממש את זכותה לראיין את המציעים יקבע 

 האיכות בהתאם לסה"כ הניקוד האפשרי ללא מרכיב זה.

 תהיה על פי אמות המידה כדלקמן: תקשובי תשרול ( Qקביעת הציון לרכיב האיכות ) .9.3

ניקוד  אופן הניקוד התנאי 
 מרבי

 הערה

, החל המשנה שנים 5 –ותק מקצועי של הספק מעבר ל   .1

 (.6השישית )

נק' לכל שנת  1

 ותק

5  

 משתמשים 100לקוחות בהם  2 –ליותר מ  שרותהספקת   .2

השנים האחרונות לתקופה  5 –ב  שרותומעלה להם סיפק 

 (.3תיים ברצף לפחות, החל מהלקוח השלישי )של שנ

  5 נק' לכל לקוח 1

ומעלה להם  משתמשים 200בהם ללקוחות  שרותהספקת   .3

השנים האחרונות לתקופה של שנתיים  5 –ב  שרותסיפק 

 , החל מהלקוח הראשוןברצף לפחות

  10 נק' לכל לקוח 2

ומעלה  משתמשים 100יותר מרשות מקומית אחת בה   .4

( 1) בית ספר יסודי אחדם מערך תקשוב של המתחזקת ג

לה ו/או יותר מאחד בהיקף של משרה מלאה לפחות לפחות 

השנים האחרונות לתקופה של שנתיים  5 –ב  שרותסיפק 

 (.2ברצף לפחות, החל מהרשות השניה )

  10 נק' לכל רשות 2

שרתים בניהול (  1אחד ) ממומחהלרשות המציע יותר   .5

ירטואלית בעל הסמכה וותק כנדרש , כולל סביבה ורשתותו

 ( 2בתנאי הסף, החל מהמומחה השני )

נק' לכל  5

 מומחה

10  

בניהול שרתי בסיס (  1אחד ) ממומחהלרשות המציע יותר   .6

, בעל הסמכה וותק כנדרש בתנאי הסף, החל נתונים

 (2מהמומחה השני )

נק' לכל  5

 מומחה

5  

וותק כנדרש בעלי הסמכה ( 2עומדים שני )לרשות המציע,   .7

החל למועצה  י מנמ"רשרותבתנאי הסף היכולים לספק 

 (;2) השני המנמ"רמ

  10 נק' לכל מנהל 5

י מנמ"ר למועצה היה והמציע יזכה שרותלמיועד לספק   .8

י מנמ"ר לרשויות שרותבמכרז נסיון מקצועי מוכח בהספקת 

מקומיות העולה על הנדרש בתנאי הסף )לפי סוג התנאי בו 

 הוא עומד(

 נק'  2

לכל שנת נסיון 

 מוכח

מעבר לנסיון  10

לסוגיו הנדרש 

 3.4בסעיף 
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ניקוד  אופן הניקוד התנאי 
 מרבי

 הערה

העומדים לרשות המציע, בעלי  טכנאי המחשביםכמות   .9

 שרותהסמכה וותק כנדרש בתנאי הסף, היכולים לספק 

 (;6למועצה ו/או למלא את מקומם, החל מהטכנאי השישי )

  10 טכנאינק' לכל  2

שות המציע, בעלי העומדים לר טכנאי המעבדהכמות   .10

 שרותהסמכה וותק כנדרש בתנאי הסף, היכולים לספק 

 (;2) שנילמועצה ו/או למלא את מקומם, החל מהטכנאי ה

  5 טכנאינק' לכל  1

התרשמות צוות הבחינה של המועצה מהמציע על פי הראיון   .11

 ככל שיערך

 5  

התרשמות צוות הבחינה של המועצה מהמיועד לשמש   .12

 יון ככל שיערךמנמ"ר על פי הרא

 15  

סה"כ ניקוד   

 מרבי:

100  

 

 י ממונה אבטחת מידע תהיה על פי אמות המידה כדלקמן:שרות(  לQקביעת הציון לרכיב האיכות ) .9.4

ניקוד  אופן הניקוד התנאי 

 מרבי

 הערה

י ייעוץ / מומחה / שרותותק מקצועי של הספק בהספקת   .1

שנים, החל המשנה  5 –ממונה אבטחת מידע מעבר ל 

 (.6השישית )

נק' לכל שנת  2

 ותק

10  

י ייעוץ / מומחה / ממונה שרותכמות הלקוחות להם סיפק   .2

השנים האחרונות החל מהלקוח  5 –אבטחת מידע ב 

 (. 6השישי )

  10 נק' לכל לקוח 2

י ממונה אבטחת שרותכמות הלקוחות להם סיפק המציע   .3

(, אבטחת מידע) תקנות הגנת הפרטיותמידע כנדרש ב

 ( 6החל מהלקוח השישי )למשך שנה ברצף  2017-תשע"ז

  15 נק' לכל לקוח 5

י ממונה שרותכמות הרשויות המקומיות להם סיפק המציע   .4

אבטחת ) תקנות הגנת הפרטיותאבטחת מידע כנדרש ב

החל מהרשות למשך שנה ברצף  2017-תשע"ז(, מידע

 (3השלישית )

  15 נק' לכל רשות 5

, אבטחת מידעב   יםמומח( 3שלושה )מלרשות המציע יותר   .5

כנדרש בתנאי הסף, החל מהמומחה  ונסיוןבעל הסמכה 

 ( 4) הרביעי

נק' לכל  2

 מומחה

10  

למועצה  מומחה וממונה אבטחת מידעי שרותלספק  למיועד  .6

היה והמציע יזכה במכרז נסיון מקצועי מוכח בהספקת 

לרשויות מקומיות העולה על הנדרש בתנאי  אלו יםשרות

 .הסף

 נק'  2

לכל שנת נסיון 

 מוכח

מעבר לנסיון  20

לסוגיו הנדרש 

 3.4בסעיף 

https://www.sync.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/866/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA-%28%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%29%7Cfq%7C
https://www.sync.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/866/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA-%28%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%29%7Cfq%7C
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ניקוד  אופן הניקוד התנאי 

 מרבי

 הערה

ון התרשמות צוות הבחינה של המועצה מהמציע על פי הראי  .7

 ככל שיערך

 5  

התרשמות צוות הבחינה של המועצה מהמיועד לשמש   .8

 מנמ"ר על פי הראיון ככל שיערך

 15  

סה"כ ניקוד   

 מרבי:

100  

 

 ( תהיה על פי הנוסחה הבאה:Cקביעת הציון לרכיב המחיר ) .9.5

 X 40% = ניקוד לרכיב המחיר
 עלות ההצעה הזולה ביותר

 הנבחנתעלות ההצעה 
 

, אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהילמען הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה  .9.6

 במידה שהיא הצעה באיזו פורמאליים בפגמים להתחשב לא הזכות את לעצמה שומרת וכי המועצה

 .המציעים של השוויון בעקרונות יפגע ולא למועצה נזק יגרום לא כזה רשוויתו

 

 עם הזוכה שרותל תוצאות המכרז והתקהודעה ע .10

פי שיקול -המועצה תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על .10.1

 דעתה הבלעדי, על הזכייה במכרז. 

בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין  זכייה כאמורמובהר, כי אין בהודעה על  .10.2

בין הצדדים,  ההתקשרות וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה  המועצה והזוכה

 הבלעדי והמוחלט. העל פי שיקול דעת הלבטל או לשנות את החלטת תהמועצה רשאי

 ( ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים הבאים:5תוך חמישה ) .10.3

 חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.( עותקים של ההסכם, 3שלושה ) .10.3.1

 .1נספח ג/ערבות ביצוע, בנוסח  .10.3.2

 .חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש (2נספח ג/ביטוחים ) קיוםאישור  .10.3.3

 כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה. .10.3.4

ה במכרז לאחר זכייתו וטרם ומתן עם הזוכ-פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-המועצה תהיה רשאית, על .10.4

 חתימת ההסכם. 

לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו בזמן  .10.5

 רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו. –שנקבע

-מכרז על איליתר המשתתפים בבמכתב, פקס, או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, המועצה תודיע,  .10.6

 זכייתם במכרז. ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.
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 קבלני משנה .11

ים, כולן או חלקן על ידי קבלני משנה, ייעשה אך ורק בכפוף שרותמובהר ומודגש בזאת, כי הספקת ה .11.1

 . , מראש ובכתבלאישור המזמין

ים קבלני משנה שרותספקת המובהר בזאת, כי באחריות המציע הזוכה לדאוג שלא יועסקו במסגרת ה .11.2

שאינם ספקים מורשים ו/או שאינם בעלי אישורים ורישיונות מתאימים לביצוע העבודה אותה הם 

 .)אי מילוי תנאי זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם(מיועדים לבצע. 

לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  11.2 -ו 11.1נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור בסעיף  .11.3

ק מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והמציע הזוכה יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל הספ

 של קבלני המשנה, באי כוחם ועובדיהם ו/או מי מטעמם.

 

 הצהרות המציע .12

 שכל וכהצהרה כאישור כמוה במכרז והשתתפותו המציע של הצעתו למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת .12.1

לו, הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת  ונהירים ידועים ההסכם/זהמכר ומסמכי המכרז פרטי

עבור כל  מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב 

 ממרכיבי העבודה. 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .12.2

ההסכם ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי המכרז/

 ים נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם.שרותהוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את ה

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או  .12.3

הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו 

 לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .12.4

 כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 

 שמירת זכויות .13

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, 

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך 

ה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או הכנה והגשת הצעה למכרז ז

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

 

 

_____________________ 

 מטה יהודהמועצה אזורית 
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 טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז -1/נספח א

 
 פרטים נוספים תקופה/יום/שעה מהות

תקופה לעיון ורכישת 

 מסמכי המכרז

 7/4/2020 ג'מיום  

 

עיון במסמכי המכרז והדפסתם לשם הגשת 

מאתר  – וכן תשלום על רכישת המכרז הצעה

 המועצה, תחת הקישור "מכרזים".

 שלא יוחזרו בכל מקרה₪   750 עלות רכישה:

  לא יתקיים כנס מציעים 

 23/4/2020עד יום ה'  הגשת שאלות הבהרה

 :בלבד בכתב

 raz@m-yehuda.org.ilלדוא"ל: 

 יש להתקשר: פנייהור קבלת לאיש

 3שלוחה  02-9958795 

המועד האחרון 

 הגשת הצעותל

עד שעה  7/5/2020ה'  עד ליום 

12:00 

ההגשה בלשכה המשפטית שבמשרדי 

 המועצה

 תוקף ההצעה 
יום מהמועד האחרון  120

 להגשת הצעות
 

משך תקופת 

 ההתקשרות 
 חודשים  36

למועצה שמורה הזכות להאריך את 

לעוד תקופות, בנות עד שנה  ת ההתקשרו

ובלבד שמשך  אחת כל אחת, באותם התנאים

 חודש. 60על לא יעלה  ההתקשרות כל 

 
המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת  הערה:

 או נרשם על ידי נציג המזמין. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז .ההצעות
 

 טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז -2נספח א/

 
 
 
 

 

 תוקף הערבות שיעור ערבות )ש''ח( סוג ערבות

י שרות –ערבות השתתפות 
  תקשוב

25,000 10/8/2020 

י מומחה שרות –ערבות השתתפות 
 וממונה אבטחת מידע

500 10/8/2020 

י תמיכה שרות – ערבות ביצוע
 לאגף מידע ותקשוב ותגבור

יום מתום תקופת  60 50,000
 ההתקשרות 

י מומחה שרות  –ערבות ביצוע 
 וממונה אבטחת מידע

יום מתום תקופת  60 750
 ההתקשרות 
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 טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה -3/נספח א

כים מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמ
 המפורטים להלן:

 

 
 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע 
זה, בין אם מופיעים ברשימה זו ובין לפי מסמכי מכרז  לצרף את כל המסמכים הנדרשיםמאחריותו הבלעדית 

 .אם לא
 
 
 

 על פי נספח  
 בחוברת

 יש/
 לא נדרש

כל מסמכי המכרז, לרבות חוברת זו, חתומים לאישור בחתימה   .1
  . וחותמת

  

   קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז.  .2

   .תעודת עוסק מורשה  .3

 עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור  .4
 תקף, 1976-ו"התשל(, חשבונות ניהול כיפתא) ציבוריים גופים

 אזורי וממונה השומה פקיד מטעם, למועד הגשת הצעות למכרז
 מ."מע

  

למועד הגשת הצעות  תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור  .5
 למכרז.

  

   יש לציין אם לא נדרש -(רשיון עסק )אם נדרש ע"פ חוק  .6

  1נספח ד/ פירוט ניסיון קודם  .7

של הצוות המוצע / מוצג ותעודות השכלה והסמכה  קורות חיים  .8
במסמכי המכרז כהוכחה לעמידה בתנאי הסף ובאמות המידה 

 לאיכות.

  

  2נספח ד/ ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר  .9

  3נספח ד/ עניינים ניגוד העדר על והתחייבות תצהיר  .10

  4ד/נספח  תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה  .11

 לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם בתוקף רישום תעודת -תאגיד  .12
 .מסוגו

  

, המניות ובעלי התאגיד מנהלי על חברות רשם תדפיס -תאגיד  .13
 .הנוכחית לשנה בתוקף

  

  5נספח ד/ תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות   .14

 ד"עו או ח"רו י"ע מאושר חתימה מורשי בדבר אישור -תאגיד  .15
 .הנוכחית לשנה בתוקף

  6נספח ד/

  7נספח ד/ ערבות השתתפות  .16

  8נספח ד/ הצהרה אודות קיום אישורים ורשיונות  .17
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 והצעת המחיר המכרז טמפר –מסמך ב' 

 יםשרותמפרט לכלל ה –חלק א' 

ים מטעמו שהוא בעל ידע, שרותהנדרשים במכרז זה יסופקו על ידי הספק באמצעות נותן  םישרות, מהשרותכל  .1

, 3.2אות והנחיות למשתתפים", בסעיפים , השכלה והכשרה כנדרש בתנאי הסף למכרז, )מסמך א' "הורןניסיו

 אלא אם כן נכתב במפורש אחרת. 3.5 –ו   ,3.4,  3.3

ים שרותים המספק לה שרותלמועצה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהספק להחליף נותן  .2

 לנמק את דרישתה זו. ששתידרים הנדרשים במכרז זה וזאת מבלי שרותמטעמו בכל אחד מה

 אלא אם כן נקבה מידיתים מטעם הספק כאמור, יחליף אותו הספק שרותהמועצה להחליף נותן ביקשה  .3

ים מטעם שרותהמועצה במועד מפורש להחלפתו. מובהר בזאת שלא יהיה בבקשה של המועצה להחליף נותן 

ת ים הנדרשים במכרז באופן מלא וברצף והוא יספק למועצה אשרותהספק כדי לשחרר אותו מלספק לה את ה

 ים במלואם באמצעות ממלאי מקום.שרותה

ים לה על ידו שרותמטעמו קודם לתחילת הספקת  שרותלמועצה שמורה הזכות לדרוש מהספק לראיין כל נותן  .4

 ים עבורה.שרותולאשר את היותו נותן 

ים לה על ידו כדי שרותים ו/או אישור המועצה את הספקת שרותמובהר בזאת שאין  בעצם ראיון עם נותן  .5

ים המסופקים לה שרותטיל על המועצה אחריות מסוג כל שהוא לרבות בכל הקשור למקצועיותו, לאיכות הלה

 על ידו או לעצם העסקתו על ידי הספק ו/או למנוע ממנה בכל עת לבקש את החלפתו.

 ים מטעמו יעודכנו ו/או יוכשרו ו/או יאומנו בכל היבט שלשרותהספק בעצם הגשת הצעתו מתחייב כי נותני ה .6

ים הנדרשים להיות מסופקים על ידו למועצה וזאת על חשבונו בלבד ולא על חשבון הזמן בו הם נדרשים שרותה

 ים למועצה.שרותלספק 

ים במקום בו הם נדרשים אלא אם כן יורה שרותים למועצה מטעם הקבלן יתייצב להספקת השרותכל נותן  .7

עבודה או  תכניתות מערכת באמצעות מסירת להם הממונה אחרת וזאת לרבות באופן אישי, באמצעות הודע

 בכל אופן אחר.

י טכנאי שרותשהוצבו לצורך הספקת  שרותים, לרבות לנותני שרותלממונה שמורה הזכות להורות כל נותן  .8

ים לכל גורם אחר בכל אתר אחר שרותי טכנאי למשתמשי המועצה, לספק שרותלמוסדות חינוך או  להספקת 

ים שרותבצע את הוראות הממונה וזאת במסגרת התמורה המשולמת לספק עבור הים יהיה לשרותועל נותן ה

 ים.שרותלשמם הועמד נותן ה

ים על ידו לרבות שרותמטעמו את כל האמצעים הנדרשים לו להספקת ה שרותהספק יעמיד לרשות כל נותן  .9

בד במסגרת התמורה י משרד  וכיו"ב וזאת על חשבונו בלשרותאמצעי  שינוע, תקשורת, כלי עבודה חומרים, 

 המבוקשת על ידו בהצעתו למכרז.  
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 שמירה על רכוש המועצה  .10

ים מטעמו ישתמש בציוד לסוגיו שיועמד לרשותו על ידי  המועצה באופן שלא ייגרם לו שרותהספק וכל נותן  .10.1

 נזק מסוג כל שהוא למעט בלאי העלול להגרם כתוצאה משימוש סביר.

טרוני לרבות מערכות המידע, על פי העניין, יעשה בהתאם  להוראות השימוש במכשור חשמלי ו/או אלק .10.2

 היצרן ו/או הנחיות הספק ו/או הנהלים, הכללים, והוראות השימוש הנהוגים במועצה.

ים מטעמו טרם נעשה  על ידם שימוש שרותבאחריות הספק לוודא כי כל  האמור לעיל  ידוע וברור לכל נותן  .10.3

 במכשור, כאמור לעיל. 

שהוא נדרש לספק יעמיד  שרותים לא יעמוד ידע או מידע מקצועי להספקת שרותשלרשות נותן  בכל עת .10.4

 שרותלרשותו הספק מומחה מטעמו שינחה אותו מקצועית וככל שהדבר לא יועיל ו/או יביא להשלמת ה

וזאת במסגרת התמורה המשולמת לספק על פי הצעתו ומבלי  שרותיגיע המומחה לאתר ויספק את ה

 תוסיף עליה.  שהמועצה

 הופעה נאותה  .11

למועצה ו/או לגופי הסמך ו/או למוסדות החינוך  שרותמטעמו שיספק את ה שרותעל הספק לוודא כי כל נותן 

 שלה בחצרים שלהם יופיע בהופעה נאותה על פי כללי ההופעה החלים על צוות המועצה.

 כללי התנהגות  .12

למועצה ו/או לגופי הסמך ו/או למוסדות החינוך  שרותמטעמו שיספק את ה שרותעל הספק לוודא כי כל נותן 

 .שלה ינהג באופן מקצועי, מכובד ומכבד על פי כללי ההתנהגות החלים על צוות המועצה

 דיווח התייצבות ויציאה    .13

למועצה ו/או לגופי הסמך ו/או למוסדות החינוך שלה ידווח על  שרותים מטעם הספק  שיספק את השרותכל נותן 

לרבות תוך שימוש  ים ועל ועזיבתו אותו, וזאת באופן ובאמצעים כפי שיורה לו הממונה,שרותר הספקת הגעתו לאת

 במערכת מידע ו/או טכנולוגיה המשמשת את המועצה.

 למועצה חייב: שרותמעבר ובנוסף לאמור לעיל מובהר בזאת כי כל מי מטעם הספק שיספק  .14

ללים והחוקים החלים על המועצה ועל תחום מתן ללמוד, להכיר את נהלי העבודה של המועצה ואת הכ (1

 ים אותם הוא מספק ולפעול לפיהם.שרותה

והן באמצעות מערכת מידע ממוחשבת המשמשת את  שרותלקבל את הוראות הממונה, או מי מטעמה הן י (2

"( המערכתהמועצה לניהול הטיפול בתקלות ובקשות לשינויים או לתמיכה הנדרשים למשתמשים )להלן "

 בהתאם להוראותיה. ולבצען

ים על פי הנחיות הממונה או מי מטעמה ולפחות שרותלתעד במערכת את הפעולות שביצע במהלך הספקת ה (3

 ים.שרותלפני עזיבתו את המועצה / אתר הספקת ה

 להתייצב בפני הממונה בכל עת שידרש לכך על ידה. (4

הן באמצעות קובץ בפורמט, ים אותם סיפק למועצה הן במסמך ושרותלהגיש לממונה דוחות בכתב על ה (5

 באופן ובמועדים אותם תקבע הממונה מעת לעת.
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי מילוי והגשת דוחות הביצוע, כמפורט לעיל, מהווים תנאי לתשלום  (6

התמורה לספק. עוד מובהר בזאת כי אין בדוחות אלו כדי להוות חלופה לכל דו"ח אחר אותו נדרש הספק 

 ו למי מטעמה על פי תנאי מסמכי מכרז זה.  למסור למועצה ו/א

 .תכניתלהגיש לממונה תוכניות עבודה ודוחות מעקב ביצוע על פי ה (7

 עבודה על פי נהלי המועצה ולפי כל דין .15

למועצה ו/או לגופי הסמך ו/או למוסדות החינוך שלה  שרותים מטעם הספק  שיספק את השרותכל נותן    .15.1

עליהם ו/או יערך להספקתם בהתאם לנהלי המועצה ולכל דין ו/או תקן  ים ו/או ידווחשרותיספק את ה

 עצמו. שרותו/או על ה שרותהחלים על המועצה ו/או על צרכן ה

ים שרותתוכן נהלי העבודה של המועצה יועברו לספק על ידי הממונה והספק יוודא כי הוא ידוע לכל נותן  .15.2

 .ים לפיהםשרותמטעמו וזה מתחייב לספק את ה
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 י תקשובשרותמפרט ל –ב' חלק 

 כללי -ים שרותתמהיל ה .1

 ים שיסופקו למועצה על פי מכרז זה יכלול, בין השאר:שרותתמהיל ה

 העבודה וזאת במועד, באופן ובמקום המתוכננים. תכניתביצוע כל הפעולות שנקבע כי תבוצענה בהתאם ל (1

 קבלת קריאות / הודעות משתמשים על צורך בתיקון / טיפול. (2

ההתקנה ו/או יצירת קשר עם המשתמש ו/או התחברות מרחוק ואבחון תקלות חומרה  הגעה לאתר (3

 ותוכנה.

 תיקון תקלות חומרה ותוכנה. (4

 שינע ציוד שאינו בר תיקון באתר ההתקנה למעבדה / לגורם מתקן חיצוני. (5

י גורמי חוץ, עימם למועצה הסכם תיקון ו/או ביצוע של פעולות תמיכה ותחזוקה שרותתאום הספקת  (6

 למשתמשים וליווי הטיפול עד להשלמתו.  

 התקנת ציוד חדש או ציוד לאחר חזרה מתיקון ו/או לאחר שדרוג.  (7

תאום הספקה והתקנה של ציוד חדש או ציוד לאחר חזרה מתיקון ו/או לאחר שדרוג ככל שהם מסופקים  (8

 על ידי גורמי חוץ.

 התקנה של תוכנות וישומים לסוגיהם. (9

 כנות וישומים לסוגיהם ככל שהם מסופקים על ידי גורמי חוץ.תאום הספקה והתקנה של תו (10

 ניוד ציוד תקשוב לסוגיו בין משתמשים / אתרי עבודה.  (11

הגדרות לסוגיהן של סוגי התוכנות הישומים והחומרה להתאמתם הם ו/או התאמת השימוש בהם לצרכי  (12

 המשתמשים ו/או לדרישות הדין ו/או להוראות הממונה. 

 דע באמצעות הבטחת ביצוע גיבויים, בקרת תקינותם ואחזור מידע מהם.הבטחת יתירות המי (13

 הכנת מפרטים להצטיידות בציוד תקשוב לסוגיו. (14

עדכון ובקרת תוכניות להספקה והתקנה של תשתיות תקשורת ומערכות מתח נמוך )למעט מערכות גילוי  (15

 אש(.

 כל האמור לעיל:

ם באחריותם ככל שלמרכיב חומרה או תוכנה למועצה ים בין אם בעצמם ובין אשרותיעשה על ידי נותני ה (1

 הסדר עם ספק אחר.

יחול על כלל סוגי השרתים, המחשבים האישיים הנייחים והניידים, מחשבי הלוח, ציוד ותשתיות  (2

התקשורת הפסיבית והאקטיבית, ציוד ותשתיות אבטחת המידע והיתירות והציוד ההיקפי לרבות 

 ם, לוחות חכמים וכיו"ב.מדפסות, סורקים, מקרנים לסוגיה
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 י מומחה שרתים ורשתותשרות .2

 . כללי .2.1

י מומחה השרתים והרשתות יחול על סביבות השרתים המשמשים את המועצה לרבות בסיסי שרות .2.1.1

 הנתונים.

יו יבצע מומחה השרתים והרשתות בין השאר, בקרה על שמישות, שלמות ופעילות שרותבמסגרת  .2.1.2

וגיהם ושל תוכנות התשתית המופעלות עליהם )כמערכת מלאה של חומרת השרתים והרשתות לס

וכל סוג שרת   ,Terminal IIS, Exchange, SQL, AD, DC, FS, VMware –הפעלה, תוכנות שרתים  כ 

 אחר בו תעשה המועצה שימוש, גיבוי, אנטי וירוס ותוכנות ניהול לשרתים(

ות בסביבת ניהול בסיסי הנתונים, ים יכללו גם אבחון תקלות ולטיפול בהן לרבות תיקון תקלשרותה .2.1.3

לרבות שינויי הגדרות, פתיחה וסגירה של משתמשים, שינוי פרמטרים בתוכנות וכל הנדרש להבטחת 

 עבודה רציפה, מלאה ובאופן הנדרש למועצה והמועצה.

י ניהול הרשתות מטעם הספק הידע ו/או המידע ו/או האמצעים שרותככל שלא יעמדו לרשות נותן  .2.1.4

לה אחת או יותר מאלו הנדרשות לביצוע על ידו, יספק לו אותם הספק באמצעות מומחים לביצוע פעו

בכל תחום ויפעל להבטחת עבודה רציפה, מלאה ובאופן הנדרש למועצה וזאת על חשבונו בלבד 

 ים מסוג זה. שרותבמסגרת התמורה הנקובה בהצעתו והמועצה לא תשלם לו כל תוספת בגין 

 יםשרותמישורי הספקת ה .2.2

 י מומחה השרתים והרשתות יסופקו, בין השאר, במישורים הבאים:רותש

 מישור התפעול והתחזוקה השוטפים   (1

 ים, לרבות בימי ו'.שרותמישור הטיפול בתקלות שבר במערך ה (2

ולממונה בכל  שרותמעבר לאמור לעיל יספק מומחה השרתים והרשתות יעוץ והנחייה שוטפים לנותני ה

 תחומי אחריותו ו/או הידע העומד לרשותו. עת שתעלה סוגיה הקשורה ל

 

 יםשרותתמהיל ה .2.3

 י מומחה השרתים והרשתות יכללו גם, בין השאר:שרות

"( וזאת בתוך תכניתההכנה של הצעה כתובה ל"תכנית שנתית טיפול בשרתים וברשתות". )להלן " (1

הרבעון  ים על ידי הספק לשנה הנוכחית  וכן בחודש הראשון שלשרותהחודש הראשון להספקת ה

 האחרון של כל שנה לשנת העבודה הבאה. 

מומחה השרתים והרשתות יזום הצעות לפעילויות שלפי דעתו המקצועית עשויות לתרום לשיפור רמת  (2

השימוש במערך התקשוב של המועצה וזאת בהתאם לאירועים שהתרחשו במועצה ובתחום ו/או 

 בהתאם לממצאים שיעלו במסגרת בדיקות שיערוך.

 תכלול בין השאר: כניתתההצעה ל

 לשנה הקודמת. תכניתפערים בין תכנון לביצוע של ה (2.1

 הצעה למדיניות בתחום ניהול השרתים והרשתות לסוגיהם. (2.2

גבוהה של  שרותהצעות מעשיות לביצוע פעולות ופעילויות להבטחת שמישות, זמינות ורמת  (2.3

 השרתים והרשתות לסוגיהם.

לביצוע, הן לעלותם, הן להשלכותיהן על תפקודה  התייחסות הן למרכיבי הפעולות המוצעות (2.4

 השוטף של המועצה והן לתפוקות שתצמחנה מהן.
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 תוגש לאישור הממונה. תכניתההצעה ל (2.5

 תכניתבהתאם להנחיות הממונה ויפעל לפי ה תכניתמומחה השרתים והרשתות יתאים את ה (2.6

 בגרסתה המאושרת על ידו.

 המאושרת. תכניתשתכללנה במומחה השרתים והרשתות יבצע את כל הפעולות  (2.7

 מומחה השרתים והרשתות יבצע מידי ביקור סקירה מעמיקה של מערך השרתים והרשתות. (3

מומחה השרתים והרשתות יוודא כי כל מרכיבי השרתים, התקשורת אמצעי אבטחת המידע  (4

והיתירות התוכנות והישומים הפועלים באמצעותם והמשמשים את המועצה, עדכניים ופועלים 

 , לרבות:כנדרש

( פועל באופן תקין לרבות AD, DC, FS, Exchange, SQLאימות כי מערך השרתים לסוגיהם )  (4.1

 בקרת יומני אירועים וטיפול בהתראות ושגיאות.

אימות כי מערך אמצעי התקשורת לסוגיהם ) מתגים, נתבים, נק' גישה וכיו"ב( פועל באופן תקין  (4.2

 לרבות מעקב אחר התראות ושגיאות

 וע גיבויים, טיפול בהודעות שגיאה, החלפת וסידור המדיות בהתאם לנהלים.וידוא ביצ (4.3

 ביצוע סריקות יזומות לאיתור וירוסים ורוגלות. (4.4

 טיפול בהרשאות, בהתאם לנהלים. (4.5

 ביצוע איחוי לדיסקים בשרתים בהם מותקנת תוכנה יעודית לשם כך. (4.6

 בדיקת חיוויי שמישות בשרתים ובמערכות אל פסק. (4.7

 ה שתתגלה במרכיב הקשור לשרתים ו/או לרשתות.טיפול בכל תקל (4.8

 תכניתמומחה השרתים והרשתות יקיים עם הממונה ישיבות עבודה / מעקב תקופתיות בהתאם ל (5

 העבודה / דרישת הממונה.

מומחה השרתים והרשתות יתעד במערכת את הפעולות שבוצעו על ידו, התפוקות של הפעולות  (6

 שבוצעו על ידו.

ת יבצע כל פעולה ויכין כל מסמך בלוחות הזמנים ובאופן כפי שינחה אותו מומחה השרתים והרשתו (7

 הממונה.

י שרותלמען הסר ספק מובהר בזאת כי התמורה למומחה השרתים והרשתות תכלול גם תמורה ל (8

בתחום זה, ככל שהוא לא יהיה זמנין ו/או לא יעמוד לרשות המועצה  שרותמוקד לקבלת קריאות 

ת מרחוק ולטיפול בהן לרבות תיקון תקלות בסביבת ניהול בסיסי ממלא מקום לאבחון תקלו

הנתונים, בתוכנות התשתית לסוגיהן, ובמערך התקשורת כאמור לעיל , לרבות שינויי הגדרות, פתיחה 

וסגירה של משתמשים, שינוי פרמטרים בציוד ובתוכנות וכל הנדרש להבטחת עבודה רציפה, מלאה 

 ים מסוג זה. שרותלא תשלם לספק כל תוספת בגין ובאופן הנדרש למועצה והמועצה 
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 סיוע לממונה בתפעול מערך התקשוב של המועצה כולל: (9

 הכנת מפרט להצעות מחיר. (9.1

 .מכרזיםסיוע בהכנת  (9.2

 הנחייה של ספקים המבצעים עבודות בשרתים וברשתות ובקרה על עבודתם. (9.3

 .ליווי פרויקטים מיוחדים (9.4

 .הטמעת מערכותסיוע ב (9.5

  .גורמי חוץ עם ומולשר קסיוע ב  (9.6

 לניהול המידע במועצה.אסטרטגיה סיוע במימוש ה (9.7

 ביצוע משימות לפי הנחיית הממונה  או בהתאם לתוכניות העבודה כפי שתקבענה מעת לעת. (9.8

 

 י טכנאי מחשבים במועצהשרות .3

 . כללי .3.1

 ים אלו יסופקו על ידי טכנאי ברמה הנדרשת במכרז זה.שרות (1

ים לגופי שרותהיקף כפי שידרש על ידי הממונה  מעת לעת וכן יספק הטכנאי יהיה צמוד למועצה ב (2

 סמך ו/או למוסדות חינוך על פי קביעת הממונה.

 הספק יעמיד לרשות הטכנאי רכב צמוד. (3

י טכנאי המחשבים יתמקדו בביצוע משימות שגרה בתחום האחזקה המונעת והמתקנת, שרות (4

ת, ציוד היקפי לסוגיו ותמיכה שוטפת במשתמשי התקנות והגדרות של מחשבים, תוכנות, ציוד תקשור

 המחשב, הציוד ההיקפי והתקשורת במועצה בחברותיה, מוסדותיה וגופי הסמך שלה.

 

 יםשרותתמהיל ה .3.2

 י טכנאי המחשבים יכללו, בין השאר:שרות

 תמיכה במשתמשים בכל מקרה של תלונה על תקלה או קושי בהפעלת ישומים. (1

לרבות בדיקת תקינות, ניקוי דיסקים, איחוי הורדת והתקנת תחזוקה מונעת בתחנות העבודה  (2

 עדכונים, וכיו"ב.

 התאמת הגדרות בהתאם לצרכי המשתמשים / אסטרטגיית ניהול המידע של המועצה. (3

 בקרה על תפקוד כלל מרכיבי מערך המחשבים האישיים כולל: (4

צוות המועצה  ביצוע סריקות תקופתיות ויזומות במחשבים הנייחים והניידים המשמשים את (4.1

 איתור וירוסים ורוגלות וטיפול בהרשאות, בהתאם לנהלים.

ביצוע סריקות תקופתיות ויזומות במחשבים הנייחים והניידים המשמשים את צוות המועצה  (4.2

 ביצוע ניקוי ואיחוי בהתאם לנהלים.

ביצוע תחזוקה מתקנת במחשבים אישיים, במערכות ההפעלה ובישומים כולל פרמוט, התקנת  (4.3

 מים, החלפת חומרה וכיוב'.ישו
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צד ג' עימם למועצה התקשרות או שהציוד / אמצעים שסיפקו לה  שרותמספקי  שרותפניה לקבלת  (5

נמצאים באחריותם, תאום הגעתם, ליווי טיפולם בתקלות עד לחזרת נשוא התקלה לשמישות מלאה, 

 תיעוד מלא ודיווח לממונה אודות הטיפול ותוצאותיו בהתאם לנהלי המועצה.

 ביצוע כל הפעולות הנדרשות להבטחת סביבת מחשוב זמינה ומתאימה למשתמשים כולל: (6

 ומחשבי לוח לסוגיהם. םסלולריית והגדרת מחשבים, טלפונים התקנ (6.1

 התקנה והגדרה של ציוד היקפי. (6.2

 התקנה והגדרה של ציוד תקשורת. (6.3

קפי, בעיקר הדרכת המשתמשים בשימוש יעיל ונכון במחשבים, באמצעי תקשורת ובציוד הי (6.4

 מדפסות וסורקים, המשמש אותם.

ניוד מחשבים לסוגיהם וציוד היקפי לסוגו קיימים בין משתמשים כולל פרוק, הכנה להעברה,  (6.5

 התקנה והגדרה.

 .תייעודיו/תוכנות התקנת תוכנות מדף  (6.6

, ישומים Officeהדרכת המשתמשים בתוכנות מדף המהוות את סביבת העבודה הארגונית, כגון  (6.7

 במערכת ההפעלה וכיו"ב. הנכללים

חיצוניים, בישומים יעודיים  שרותי תחזוקה של ספקי שרותאיתור תקלות וטיפול בהן כולל הפעלת  (7

 כגון: תייעודיואו בסביבות מחשב 

 המתוקשב לסוגיהן. שרותעמדות ה (7.1

 .ניהול תוריםמערכת  (7.2

 מערכות ליבה )פיננסיות לוגיסטיות גביה, והון אנושי(. (7.3

 .GIS - מערכות הנדסיות ו (7.4

 מערכות בקרת כניסה ונוכחות. (7.5

  מערכות שליטה ובקרה. (7.6

 ציוד ותווכי תקשורת לסוגיה. (7.7

 כל ציוד אחר המשמש את המועצה (7.8

 סיוע לממונה בתפעול מערך התקשוב של המועצה כולל: (8

 הכנת ובקשת הצעות מחיר. (8.1

 פיקוח על עבודת ספקים. (8.2

 ניהול ותיעוד מצאי החומרה.  (8.3

  השימוש בתוכנות. תיעוד וניהול מצאי רשיונות (8.4

 .ליווי פרויקטים מיוחדים (8.5

 .הטמעת מערכותסיוע ב (8.6

  .גורמי חוץ עם ומולקשר סיוע ב  (8.7

 לניהול המידע במועצה.אסטרטגיה סיוע במימוש ה (8.8

 .ביצוע משימות לפי הנחיית הממונה  או בהתאם לתוכניות העבודה כפי שתקבענה מעת לעת (8.9
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 י טכנאי מחשבים למוסדות חינוך.שרות .4

 . כללי .4.1

 י טכנאי מחשבים למוסדות החינוך יסופקו על ידי טכנאים ברמה הנדרשת במכרז זה.רותש (1

 ששיידרלמספר מוסדות חינוך, לכל מוסד, בהיקף, בימים, בשעות ובאופן כפי  שרותכל טכנאי יספק  (2

 על ידי הממונה  מעת לעת.

זקה המונעת י טכנאי מחשבים למוסדות החינוך יתמקדו בביצוע משימות שגרה בתחום האחשרות (3

והמתקנת, התקנות של מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי לסוגיו, שרתי בתי הספר ותמיכה שוטפת 

 במשתמשי המחשב בכל מוסד.

 

 יםשרותתמהיל ה .4.2

 י טכנאי מחשבים למוסדות החינוך יכללו, בין השאר:שרות

 בדיקת שמישות של כל מרכיבי התקשוב לסוגיהם בכל מוסד אחת לשבוע. (1

 ם בכל מקרה של תלונה על תקלה או קושי בהפעלת ישומים.תמיכה במשתמשי (2

תחזוקה מונעת בתחנות העבודה לרבות בדיקת תקינות, ניקוי דיסקים, איחוי הורדת והתקנת  (3

 עדכונים, סריקה לאיתור וירוסים ורוגלות  וכיוב'.

 התאמת הגדרות בהתאם לצרכי המשתמשים / אסטרטגיית ניהול המידע של המועצה. (4

 פקוד כלל מרכיבי מערך השרתים כולל:בקרה על ת (5

אימות כי מערך השרתים ותשתיות התקשורת לסוגיהם, ככל שישנם, פועל באופן תקין לרבות  (5.1

 בקרת יומני אירועים וטיפול בהתראות ושגיאות.

 וידוא ביצוע גיבויים, טיפול בהודעות שגיאה, החלפת וסידור המדיות בהתאם לנהלים. (5.2

 לשם כך. תייעודיים בהם מותקנת תוכנה ביצוע איחוי לדיסקים בשרת (5.3

 בדיקת חיוויי שמישות בשרתים ובמערכות אל פסק. (5.4

ביצוע סריקות תקופתיות ויזומות במחשבים הנייחים והניידים המשמשים את התלמידים וצוות  (6

 המוסד איתור וירוסים ורוגלות וטיפול בהרשאות, בהתאם לנהלים.

הנייחים והניידים המשמשים את תלמידי וצוות המוסד,  ביצוע סריקות תקופתיות ויזומות במחשבים (7

 ביצוע ניקוי ואיחוי בהתאם לנהלים.

ביצוע תחזוקה מתקנת במחשבים אישיים, במערכות ההפעלה ובישומים כולל פרמוט, התקנת  (8

 , החלפת חומרה וכיו"ב.םיישומי

 ולל:ביצוע כל הפעולות הנדרשות להבטחת סביבת מחשוב זמינה ומתאימה למשתמשים כ (9

 ת והגדרת מחשבים, ומחשבי לוח לסוגיהם.התקנ (9.1

 התקנה והגדרה של ציוד היקפי. (9.2

הדרכת המשתמשים בשימוש יעיל ונכון במחשבים, באמצעי תקשורת ובציוד היקפי, לרבות  (9.3

 מדפסות וסורקים, המשמש אותם.

להעברה, ניוד מחשבים לסוגיהם וציוד היקפי לסוגו קיימים בין משתמשים כולל פרוק, הכנה  (9.4

 התקנה והגדרה.

 .תייעודיו/תוכנות התקנת תוכנות מדף  (9.5
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, ישומים Officeהדרכת המשתמשים בתוכנות מדף המהוות את סביבת העבודה הארגונית, כגון  (9.6

 .הנכללים במערכת ההפעלה וכיוב'

חיצוניים, בישומים יעודיים  שרותי תחזוקה של ספקי שרותאיתור תקלות וטיפול בהן כולל הפעלת  (10

 כגון: תייעודיובסביבות מחשב או 

 עמדת אופק חדש. (10.1

 לומדות לסוגיהן. (10.2

 מערכות חינוכיות לסוגיהן. (10.3

 ציוד ותווכי תקשורת לסוגיה. (10.4

 כל ציוד אחר המשמש את המוסד. (10.5

  

י טכנאי מחשבים למוסדות חינוך מסוגל להגיע לכל מוסד לו הוא נדרש לספק שרותהספק יוודא כי נותן  

 נדרשים.במועדים ובהיקפים ה שרות
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 (CIO)י מנהל מערכות מידע ראשי  שרות .5

 כללי .5.1

 המנמ"ר יהיה הגורם המקצועי בתחום התקשוב, כהגדרתו במכרז זה. .18.1.1

 י המנמ"ר יתבססו, בין השאר, על העיקרים הבאים:שרות .18.1.2

הצעות לאסטרטגיה בתחום התקשוב ולמדיניות בכל תחום בה ומימוש אלה לאחר אישורן על  (1

 ו.ידי המועצה ועל פי

האסטרטגיה והמדיניות בתחומים השונים וכן לתפקוד השוטף והתאמת  םליישועבודה  תכנית (2

 .מערך התקשוב לצרכי המועצה

 ניהול ובקרת התקשרויות עם ספקים בתחומי התקשוב. (3

 ניהול התצורות והמצאי בתחום התקשוב בכלל האתרים של המועצה. (4

 המנמ"ר יהיה כפוף למנהל  ויפעל על פי הנחיותיו. .18.1.3

 אחריות המנמ"ר יהיו כמפורט בהמשך. תחומי .18.1.4

מובהר בזאת כי מעבר לאמור לעיל ולהלן שמורה למנהל הזכות לשנות את תחומי אחריות המנמ"ר, 

 ., הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה עקב כךמםלהרחיבם או לצמצ

 הבא: ממשקי העבודה העקרוניים של המנמ"ר מומחשים בתרשים .18.1.5
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 דגשים -תחומי אחריות  .5.2

 אסטרטגיה ומדיניות .18.2.2

 בתחום זה יפעל המנמ"ר, בין השאר, באופן הבא:

שתגבש  אסטרטגיה לניהול מערך התקשוב בהתאם למאפייני וצורכי המועצהיפעל על פי ה (1

 .הממונה

 :הנכללים בתחום אחריותו, בין השאר, התחומים הבאים נכלליםבאסטרטגיה  (2

 תצורה.  -

 תפעול. -

 הצטיידות. -

 הדרכה. -

 הטמעה. -

 ניהול מידע. -

 ניהול ידע. -

 ניהול תהליכים. -

 ממשקים. -

 אבטחת מידע. -

 עבודה בחירום. -

 יתירות שוטפת. -

 (RDPהתאוששות ) -

מדיניות לניהול מערך התקשוב בתחומים השונים בהתאם לאסטרטגיה ה יפעל בהתאם (3

 .על ידי הממונההמאושרת, 

ת עבודה בתחום התקשוב בהתאם לאסטרטגיה הצעה לנהלי והוראו יסייע לממונה בגיבוש (4

, לחוקים, לנהלים הממשלתיים, להנחיות הגורמים הממונהולמדיניות המאושרת על ידי 

הממשלתיים ולתקנים החלים על המועצה ו/או על הצטיידות ושימוש בתחום התקשוב וזאת 

 העבודה המאושרת, כאמור במכרז זה. תכניתבהתאם ל

 

 סקר ותיק אתר .18.2.3

סקר מפורט של מערך התקשוב של המועצה בין השאר בהתאם להוראות הממונה,  ,צעיבהמנמ"ר 

 כבסיס להכנה של "תיק אתר".

 וימסר לאישור המנהל. Officeתיק האתר יוכן הן במסמכים והן בקבצי 

תיק אתר יכלול, בין השאר, תיעוד מפורט של המצאי, )חומרה לסוגיה, תוכנה לסוגיה( התצורה של 

 קשרים בין האתרים לרבות ספר / תיק משנה לכל אתר.כל אתר ושל ה

 באופן שוטף.על ידי המנמ"ר תיק אתר יעודכן 
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 עבודה תכניות .18.2.4

 כללי (1

 , בין השאר:נהתכלולש  ןעבודה לסוגיה תכניתל ותהצעהמנמ"ר יכין בהתאם להנחיית הממונה 

 .תכניתרשימת צרכים / פעולות נדרשות מתוכננות לביצוע במסגרת ה -

רונות מענה לכל צורך / לביצוע כל פעולה, יתרונות וחסרונות כל מענה, תנאים מרחב פת -

 מקדימים / הכרחיים לביצועו ועלות יישומו כולל עלות מילוי התנאים.

 הצעה לפתרון הנבחר. כולל עלות, מועד יעד לביצוע, ורמת עדיפות. -

 סדר ביצוע הפעולות על פי העדיפות. -

ה על צורך / פעולה על פי העדיפויות ותכתיבי המציאות לוח זמנים מומלץ לביצוע כל מענ -

 לרבות זמינות תקציב.

 זמינות תקציב / דרישת תקציב לכל מענה / פעולה. -

 עבודה רב שנתית תכנית (2

ויגיש אותה  תלת שנתיתעבודה  תכניתהצעה ל המנמ"ר, יכין בהתאם להנחיות הממונה

 .הממונהלאישור 

 עבודה לכל שנה. תכניתתהווה בסיס להכנת העבודה התלת שנתית המאושרת  תכנית

 עבודה שנתית תכנית (3

העבודה השנתית תוגש  תכניתהעבודה הרב שנתית.  תכניתהעבודה השנתית, תיגזר מ תכנית

 עבודה שנתיות על פי נהליה. תכניותבמועד שתקבע המועצה להגשת  לממונה

ת פעילות בהתאם העבודה, השנתית והרב שנתית, במהלך שנ תכניותהמנמ"ר יעדכן את 

 לצרכים לא מתוכננים שעלו ובהתאם לביצוע בפועל של המתוכנן כאמור להלן.

עבודה המאושרת, או מהווה שינוי בסדר הביצוע המתוכנן של  תכניתעלה צורך שלא נכלל ב 

 או מהווה הפחתה ממנה, יטפל בו המנמ"ר, אך ורק לאחר קבלת אישור המנהל לכך. תכנית

 .הממונהעבודה מאושרת או על פי אישור  תכניתיפעלו אך ורק על פי הספק וכל מי מטעמו 

 ביצוע והתאמות  .18.2.5

 בין השאר באופן הבא:בהתאם להוראות הממונה ובתחום זה יפעל המנמ"ר, 

 ינהל מעקב רציף אחר  צרכי התהליכים / ההיבטים העסקיים במועצה. (1

/ ההיבטים העסקיים,  יבדוק את התאמת המערך הטכנולוגי לצרכים הנגזרים מהתהליכים  (2

 ההון האנושי, דרישות הדין לסוגיו.

יאתר צרכים / אפשרויות לשדרוג ויפעל למענה עליהם / לביצוע שדרוג על פי העניין במסגרת  (3

 העבודה הרב שנתית. תכניתהשנתית או במסגרת התאמת  תכניתשינויים ל

כמענה לצורכי ייזום הצעות להתאמה של האסטרטגיה  ו/או מדיניות בתחום התקשוב  (4

 ההיבטים העסקיים של המועצה  ו/או לדרישות הדין ויביאה לאישור המנהל.

יכין ניירות עמדה בתחום אסטרטגיית התקשוב / פרויקטים נגזרים משינוי תהליכים עסקיים  (5

 כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות ביוזמתו או על פי דרישת המנהל.

בלת החלטות בתחום התקשוב לרבות התאמת ילווה את נבחרי ומנהלי המועצה  בתהליכי ק (6

האסטרטגיה / פרויקטים נגזרים משינוי תהליכים עסקיים  או דרישות הדין או לפי בקשתם, 

 לרבות:
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 ייזום ישיבות עבודה -

 הכנת סדר יום לישיבות -

 השתתפות בישיבות  -

 הכנת סיכומי ישיבות  -

כאמור בסעיף לעיל  יערוך הצעה לתוכניות עבודה פרטניות ליישום ההחלטות שהתקבלו -

באופן שיבטיח מענה על הצרכים הטכנולוגיים במינימום פגיעה בשגרת העבודה וביחס 

 עלות תועלת מיטבי.

 יבצע מעקב אחר ביצוע ההחלטות ודיווח למעורבים . -

 .הממונהיבצע כל פעולה בתחום התקשוב על פי הנחיית  (7

 

 תקציב  .18.2.6

 ן השאר, באופן הבא:ביהתאם להוראות הממונה ו בתחום זה יפעל המנמ"ר

 האמור להלן יחול הן על תקציב שוטף והן על תקציב בלתי רגיל

 ינהל מעקב רציף אחר  צרכי התהליכים / ההיבטים העסקיים במועצה, הקיימים והצפויים. (1

 צוות המועצה.ממונה וליספק נתוני תמחור ל (2

 .לאישור הממונה יכין הצעת תקציב לתחום התקשוב (3

 .בהתאם להנחיות הממונה התקציב לתחום התקשוב ילווה את תהליך אישור (4

 ינהל מעקב שוטף אחר ביצוע התקציב. (5

כל המידע הנדרש לגיוס תקציב לתחום התקשוב ממקורות חוץ  של יסייע לממונה באיתור (6

)משרדי ממשלה, מפעל הפיס וכיו"ב( ימלא את הנתונים המקצועיים וכספיים בכל הטפסים 

 .כאמורלסוגיהם הנדרשים לקבלת תקציב 
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 התקשרויות .18.2.7

 בין השאר באופן הבא:ו בהתאם הנחיות הממונה בתחום זה יפעל המנמ"ר

ינהל את תהליך התקשרויות המועצה עם ספקים בכלל תחומי האחריות בין אם לצורך הבטחת  (1

עבודה ובין אם לאור החלטות שהתקבלו במהלך שנת  תכניתפעילות שוטפת, בין אם במסגרת 

 עבודה.

ינוהל על פי נהלי העבודה של המועצה לתחום ההתקשרויות ויכלול, בין  יותהתקשרותהליך  (2

 השאר, את הפעולות הבאות:

 איתור / קבלת צורך. -

 בחינת התאמת הצורך לאסטרטגיה. -

 אפיון המענה על הצורך. -

 גיבוש חלופות למענה. -

 בחינת יתרונות וחסרונות לכל חלופה. -

 ל עלויות.המלצה על החלופה המתאימה ביותר למועצה, כול -

 ליווי תהליך אישור  חלופה נבחרת על ידי המועצה. -

 ו/או מפרטים טכניים להצטיידות בחלופה המתאימה ביותר למועצה. תכניותהכנת  -

 רות.שהכנת בקשות להצעת מחיר לרבות תנאים עסקיים להתק -

 איתור ספקים. -

 הפצת בקשת הצעות. -

 מעקב אחר קבלת הצעות.  -

 בדיקת הצעות והשוואתן. -

 על ההצעה המתאימה ביותר במונחי עלות תועלת זמן הספקה. המלצה -

 תאום הספקת המוזמן. -

 ביצוע ביקורת קבלה של המוזמן. -

 אישור קבלת המוזמן. -

 אישור התשלום לספק. -

בהתאם לכללי המקצוע, לנהלי המועצה ולפי כל דין החל על  ההתקשרותביצוע ותיעוד תהליכי  (3

 .ההתקשרותהמועצה ועל נשוא 
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 ת ספקיםתאום ובקר .18.2.8

 בין השאר באופן הבא:ו בהתאם הנחיות הממונה בתחום זה יפעל המנמ"ר

 התקנות (1

 התקנות. תכניתהכנת  -

 הדרכה והטמעה. תכניתלפי העניין הכנת  -

 .תכניתקבלת אישור ל -

 תאום התקנות. -

 ליווי ההתקנות. -

 ביצוע בדיקות קבלה לאחר ההתקנה. -

 אישור השלמת התקנות. -

 אישור תשלום לספק. -

 וטפתתחזוקה ש (2

 מעקב אחר ביצוע התחזוקה השוטפת על ידי צוות הספק. -

 .שרותמעקב אחר טיפול ספקים אחרים בקריאות  -

יתכנות למספר גורמים אפשריים )חומרה, סביבת האיתור מקורות תקלה במקרה של  -

 ישומית(יעבודה תוכנה 

 ים שונים בתהליך / פרויקט.שרותים בין נותני שרותתאום הספקת ה -

 ים על ידי מספר גורמים מעורבים.שרותבודה להספקת ע תכניתהכנת  -

 ים.שרותליווי של הספקת ה -

 ביקורת קבלה. -

 ליווי תיקונים והשלמות בהתאם למבחני קבלה. -

 אישור השלמת תיקונים. -

 אישור תשלום לספק. -

 ניהול ותיעוד מצאי  (3

 התיעוד יעשה במסמכים / תיקים ובקבצים ויהיה עדכני בזמן אמת.

 רה לסוגיה.תיעוד מצאי החומ -

 התוכנות לסוגיהן. תרישיונותיעוד מצאי התוכנות /  -

 תיעוד התשתיות לסוגיהן. -

 מעקב אחר תנועות / שינויי המצאי בכל התחומים לעיל. -
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 י מוקד ותמיכה.שרות .6

 . כללי .6.1

זמין מטעם הספק  במועצה או  שרותי המוקד והתמיכה ישמשו כגיבוי למקרים בהם לא ימצא נותן שרות

הנדרש  שרותמטעם הספק לא עומדים הידע ו/או המידע ו/או האמצעים לספק את ה שרות שלרשות נותן

 ממנו.

ה בין  –יסופקו במהלך כל ימות ושעות העבודה ולפחות בימים א  (Help Desk)י מוקד ותמיכה שרות

 .17:00 – 08:00השעות 

 

 תמיכה מרחוק תתאפשר באחד או יותר מהאמצעים הבאים: שרותפתיחת קריאה ל

 טלפונית (1

 באמצעות הפקס (2

 באמצעות הדוא"ל (3

 

 . יםשרותתמהיל ה .6.2

 שינהל הספק . שרותי תמיכה והטיפול בה יתועדו ביומן שרותכל פניה למוקד לקבלת  (1

 לפי דרישת הממונה יעביר לו הספק את פרטי רישום הפניות וזאת בתוך יום עבודה ממועד הבקשה. (2

 זמני התגובה לטיפול בפניות יהיה לפחות כדלקמן: (3

 דקות ממועד הפניה. 15תוך  –תקלה המשביתה שרת או תקלה חמורה במערך אבטחת המידע  (3.1

מטעם הספק  שרותבכל מקרה שלא ניתן יהיה לטפל בתקלה מהסוג האמור על ידי נותני ה (3.2

שעות ממועד  4ים, ישוגר מומחה לתחום נשוא התקלה למועצה בתוך שרותהמספקים לה 

 הפניה.

מטעם הספק לטיפול בתקלה או לביצוע משימה  או  שרותבנותן בכל מקרה של צורך בתמיכה  (3.3

 דקות ממועד הפניה. 30באירוע אבטחת מידע  היא תסופק בתוך 
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 י מומחה וממונה אבטחת מידע שרותמפרט ל –חלק ג' 

 מבוא .1

, חוק הגנת  2017אבטחת מידע התשע"ז המועצה נערכת לעמידתה  בדרישות תקנות הגנת הפרטיות 

 ."(החוק)להלן גם "והדין בתחום זה , וכל דרישות כללי המקצוע הטובים1981-שמ"אהפרטיות, ת

כמו כן נדרשת המועצה לצורך קבלת נתונים ממשרדי ממשלה התייחסות של ממונה / מנהל אבטחת 

 מידע מטעמה. 

 לרשות המועצה לא עומד כיום ממלא תפקיד ממונה / מנהל אבטחת מידע.

עצה יועצים / מומחים לאבטחת מידע להציע לה הצעות להספקת לאור האמור לעיל מזמינה המו

 י אבטחת מידע כמפורט להלן.שרות

ים עבור המועצה את כל הנדרש כדי להביא את שרותי אבטחת המידע יבצע נותן השרותבמסגרת 

 בדרישות החוק לרבות בתחומים כמפורט להלן:עמידתה המועצה למצב המבטיח את 

 שוטפים בתחום אבטחת המידע.י בקרה יעוץ ופיקוח שרות -

המלצה או בחינה של ישימות על ישומים / אמצעים חדשים ועדכון / שדרוג של ישומים וגרסאות  -

 ציוד / אמצעים קיימים.

 "סקר סיכונים" השלמת / עדכון -

עבודה להתאמת מערך התקשוב של המועצה לדרישות החוק / הרגולטור לרבות  תכניתהכנת  -

הסקר, הוראות הרגולטור בתחום אבטחת המידע והסייבר, הכנת הנחיות תפוקת  -לדו"ח הפערים 

 .ונהלים

 סיוע לממונה בטיפול ברישום המאגרים. -

הנחיה לביצוע ובקרה על ביצוע העבודות והפעולות שתדרש המועצה לבצע על להתאמת מערך  -

 התקשוב שלה לדרישות החוק והרגולטור.

 הכנת מפרטי הצטיידות בתחום -

 קציביות בתחוםהכנת הערכות ת -
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 יםשרותתמהיל ה .2

 כללי .2.1

 , בין השאר:הספק שיבחר בהליך זה יהיה לבצעים מטעם שרותנותן העל 

בדיקה תופתית של מערך אבטחת המידע לרבות בשרתים, ברשתות, בתחנות ובאמצעים  -

 הטכנולוגיים והארגוניים המשמשים את צוות המועצה למילוי תפקידו.

 ,סקר סיכונים, כנדרש בתקנות -

להעמיד לרשות המועצה את כל המידע וההנחיות הנדרשות לה לצורך התאמת מערך התקשוב  -

 והרגולטור.  שלה לדרישות החוק

 עבודה להתאמת מערך התקשוב שלה לדרישות החוק,   תכניתלהכין בתאום עם הממונה  -

 לסייע לממונה ו/או לטפל בשמה ברישום מאגרי המידע על פי חוק,  -

 , תכניתלבי ישום הללוות את הממונה בש -

 .י ייעוץ שוטף בתחום אבטחת המידע, כמפורט לעיל ולהלןשרותלספק למועצה  -

 יםשרותה פרוט תמהיל .2.2

ההצעה תכלול את כלל הפעולות הנדרשות לביצוע לצורך השגת התפוקות הנדרשות למועצה כדי 

 :בין השאר, ההתקשרות החוק במהלך תקופת לעמוד בדרישות 

 שוטפים בתחום אבטחת המידע: י יעוץ ופיקוחשרות .2.3

 ים הנדרשיםשרותה .2.3.1

בקרה כי תפעול מערך התקשוב של המועצה והשימוש בו הם בהתאם לדרישות החוק,  (1

 ההנחיות והנהלים שנקבעו בשלבים הקודמים.

יצוג המועצה כממונה אבטחת מידע בכל התחומים בהם נדרש ייצוג שכזה לרבות לצורך י (2

 יים.קבלת נתונים ממאגרי מידע ממשלת

 יעוץ שוטף לגורמים האחראים לתפעול ולתחזוקה של מערך התקשוב של המועצה. (3

להספקת ציוד  עם ספקים שרותהכנה של מפרטים מקצועיים בתהליך הערכות המועצה להתק (4

 בתחום אבטחת המידע.

 ים / הציוד שיסופקו למועצה למפרטים.שרותפיקוח ובקרה על התאמת תפוקות העבודות / ה (5

 ים / הציוד שיסופקו למועצה למפרטים.שרותאמת תפוקות העבודות / האישור על הת (6

 מעקב אחר תוקף רישום המאגרים.  (7

 טיפול בעדכון רישום המאגרים ככל שיתווספו כאלה למועצה / יתחלפו ספקי מיקור חוץ. (8

 .הכנת דוחות מעקב שנתיים אחר עמידת מערך התקשוב של המועצה בדרישות החוק (9

 הכנת דוחות וחוות דעת מקצועיים בתחום אבטחת המידע לפי דרישת המועצה בכל עת. (10

 

כל פעולה / פרויקט הנדרש לביצוע לאור ממצאי הכנת תוכניות עבודה מפורטות לביצוע  (11

 הדוחות.
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השתתפות בישיבות וסיורים מקצועיים על פי דרישת הממונה או כנדרש לצורך טיפול בכל  (12

 ים.שרותנושא שבתחום ה

 יםשרותתפוקת ה .2.3.2

 לרשות המועצה עומדים כל הנתונים הנדרשים לה ממאגרי מידע ממשלתיים. (1

מערך התקשוב של המועצה עומד בדרישות החוק וכללי המקצוע הטובים בתחום אבטחת  (2

 המידע באופן שוטף ורציף.

 

 סקר סיכונים: .2.4

 ים הנדרשיםשרותה .2.4.1

ה טכנולוגית, ארגונית, סקר מתועד של המצב הקיים, לרבות מבחינביצוע תקופתי של  (1

י שרותנהלים קיימים והתקשרויות המועצה עם ספקי מאגרי מידע לסוגיהם, תהליכית, כולל 

 , כנדרש על פי הדין.מחשוב )מיקור חוץ(

 .ניתוח השוואתי בין ממצאי הסקר לבין דרישות החוק (2

 קת עבודה למועצה לצורך התאמת מערך התקשוב שלה לדרישות החוותוכניהצעה להכנת  (3

וכללי אבטחת המידע )גם אלו שלא נדרשים במפורש בתקנות הגנת הפרטיות( או עדכון של 

 .קיימת וליווי המועצה עד לאישורה תכנית

 יכללו, בין השאר: תכנית/ עדכון ל תכניתכל 

 פרויקטים / תהליכים ארגוניים / עבודות נדרשות לביצוע. (3.1

 .סדר עדיפות לביצוע של כל פרויקט / תהליך / עבודה (3.2

 מפרט פעולות לביצוע בכל פרויקט / תהליך / עבודה. (3.3

 סדר ביצוע הפעולות על פי המפרט בכל פרויקט / תהליך / עבודה. (3.4

 לוח זמנים לביצוע כל פעולה על פי המפרט בכל פרויקט / תהליך / עבודה. (3.5

 הערכת עלות ביצוע כל פרויקט / תהליך / עבודה. (3.6

 ת ובהתאם לדרישות כל סעיפי החוק.הכנת נהלי אבטחת מידע בהתאם למסמך ההגדרו (4

 הכנת הנחיות ל"בעלי הרשאה". (5

 עימם. ההתקשרות הכנת הנחיות לספקי מיקור חוץ שתהוונה נספח להסכם  (6

 הכנת הנחיות למועצה לעמידה בדרישות החוק לאחר השלמת שלב ההתאמה הראשוני. (7

 ייחסותםהבאת הנהלים וההנחיות לאישור המוסמכים לאשרם במועצה והתאמתם לפי הת (8

 . וליווי המועצה עד לאישורם

לה לעמידה  יםהנדרשוהידע ביצוע כל הנדרש כדי שיעמוד לרשות המועצה כל המידע  (9

 .בדרישות החוק

 יםשרותתפוקת ה .2.4.2

 דו"ח ממצאי סקר מצב קיים. (1
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, המהווה דו"ח ממצאי הניתוח ההשוואתי בין המצב הקיים למצב התואם את דרישות החוק (2

 .)"דו"ח פערים"( לביצוע לצורך עמידה בדרישות החוק הצגה מתועדת של הנדרש

 .לדרישות החוק מועצהה עבודה להתאמת מערך התקשוב של תכנית (3

בהתאם  הנחיות למועצה לעמידה בדרישות החוק הכוללים נהלי אבטחת מידע לרשות המועצה (4

ם, וכללי המקצוע הטובים, כשהם כתובי ההגדרות ובהתאם לדרישות כל סעיפי החוק כילמסמ

 .מאושרים ומוטמעים

 הנחיות ל"בעלי הרשאה". כל ממלאי התפקידים הרלבנטיים קבלו (5

הנחיות שתהוונה נספח להסכם ים למועצה קבלו שרותהמספקים ספקי מיקור חוץ כל  (6

 עימם. ההתקשרות 

 רישום מאגרי המידע של המועצה כדין: .2.4.3

 ים הנדרשיםשרותה .א

במסגרת הסקר כי המועצה מחוייבת  עבודה לרישום המאגרים שנמצא תכניתהכנת הצעה ל (1

 ( לעיל. 3) 2.4.1לרשמם וזאת כאמור בסעיף 

 ., לכל מאגרהכנת "מסמך הגדרות המאגר" (2

טיפול ברישום מאגרי המידע של המועצה בפנקס מאגרי המידע, כדרש בחוק הגנת הפרטיות,  (3

 . )תשלום האגרות יעשה על ידי המועצה ועל חשבונה(.1981-תשמ"א

 יםשרותתפוקת ה .ב

 ., לכל מאגר"מסמך הגדרות המאגר"לרשות המועצה  (1

מאגרי המידע של המועצה רשומים בפנקס מאגרי המידע, כדרש בחוק הגנת הפרטיות,  (2

 .  1981-תשמ"א

 

יו שרותרישום מאגרי המידע של המועצה  יסופק מיד לאחר איתור של מאגר במסגרת  שרות

 ים האחריםשרותברצף ל
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 ליווי מקצועי שוטף: .2.4.4

 ם הנדרשיםישרותה .א

העבודה  תכניתעבודה מפורטת לכל פעולה / פרויקט לביצוע במסגרת  תכניתהכנה של  (1

 הכללית.

הכנה של מפרטים מקצועיים בתהליך הערכות המועצה להתקשרות עם ספקים לביצוע  (2

 העבודה. תכניתהעבודות / הפרויקטים במסגרת 

ים / שרותים להספקת בקרה על היבטי אבטחת המידע בכל התקשרות של המועצה עם ספק (3

ביצוע עבודות בכל תחומי פעילות המועצה, והכנת הנחיות בתחום אבטחת המידע ככל 

 כאלה.  השתידרשנ

להתאמת  תכניתהמועצה לבצע על פי ה ששתידרהובלה של העבודות / הפרויקטים והפעולות  (4

 מערך התקשוב שלה לדרישות החוק.

ים שיבוצעו עבור המועצה שרותיקטים  / הפיקוח ובקרה על התאמת ביצוע העבודות / הפרו (5

ובכלל תחומי  העבודה לדרישות בתחום אבטחת המידע תכניתבמסגרת ו/או שיסופקו לה הן 

 פעולתה.

ים שיבוצעו עבור שרותאישור התאמה של תפוקות / תוצרי העבודות / הפרויקטים  / ה (6

ובכלל  אבטחת המידעהעבודה לדרישות בתחום  תכניתבמסגרת המועצה ו/או שיסופקו לה הן 

 תחומי פעולתה.

וכללי המקצוע הטובים  בדרישות החוקכדי להבטיח את עמידת המועצה ביצוע כל הנדרש ל (7

להתקשרויות בתחומי פעילותה והן בתפוקות  הבהיערכותבכל הקשור לאבטחת מידע הן 

 שתתקבלנה מהן.

 יםשרותתפוקת ה .ב

העבודה  תכניתיקט לביצוע במסגרת עבודה מפורטת לכל פעולה / פרו תכניתלרשות המועצה  (1

 .הכללית

ים / ביצוע עבודות בכל תחומי פעילות שרותהמועצה עם ספקים להספקת התקשרויות  (2

 כוללים מפרטים מקצועיים ו/או הנחיות בתחום אבטחת המידע, ככל שהדבר נדרש. המועצה

בכל תחומי ים / ביצוע עבודות שרותלכך, שהספקת לרשות המועצה אישור, של גורם מוסמך  (3

פעילותה והתפוקות שהתקבלו מהם עומדים בדרישות המפרטים / ההנחיות שנדרשו בתחום 

 אבטחת המידע.

 

 ים האחריםשרותזה יסופק  במקביל ובנוסף להספקת ה שרות
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 כללי - תפוקות .2.5

 ים לכלול, בין השאר:שרותעל תפוקות המעבר לאמור לעיל, 

 מועצה לדרישות החוק.עבודה להתאמה של מערך התקשוב של ה תכנית (1

 "מסמך הגדרות המאגר". (2

 נהלי אבטחת מידע בהתאם למסמך ההגדרות ובהתאם לדרישות כל סעיפי החוק. (3

 הנחיות ל"בעלי הרשאה". (4

 עימם. ההתקשרות הנחיות לספקי מיקור חוץ שתהוונה נספח להסכם  (5

 הנחיות למועצה לעמידה בדרישות החוק לאחר השלמת שלב ההתאמה הראשוני. (6

 י התקשוב לסוגיהם.שרותלהטמעה  של הנהלים בקרב עובדי המועצה וספקי  תתכני (7

 כל הנהלים וההנחיות מאושרים סופית על ידי הגורמים המוסמכים לכך במועצה. (8

 כל המידע והמסמכים הנדרשים לה כדי לעמוד בדרישות החוק. את (9

 

 כללי - יםשרותתהליך הספקת ה .2.6

 , לרבות:ושל כלל הפעילויות הנדרשות להספקתביצוע  תכלול, בין השאר, שרותהספקת כל 

בקרה תקופתי של אמצעי אבטחת המידע המותקנים בשרתים וברשתות לסוגיהן וביצוע  (1

תיקונים נדרשים / התאמה שלהם למצב תקין ) התאמת הגדרות, עדכון גרסאות, המלצה על 

 מונה(. אמצעים, נהלים, שיטות עבודה  אחרים או נוספים וכיו"ב בהתאם לדרישת המ

 בקרה תקופתית בכל אתרי המועצה. (2

 קבלה של מסמכים  בתחום אבטחת המידע. (3

 טיפול שוטף בדרישות / אסמכתאות בתחום אבטחת המידע המוגשות להתייחסות המועצה. (4

 הכנת המסמכים לסוגיהם והעברתם לאישור המועצה. (5

 ים.שרותהפקה בקובץ של כל מסמך שנדרש למסירה למועצה במסגרת ה (6

ים שרותבכל הקשור להספקת ה עם עובדים ומנהלים/ ישיבות ראיונות יום תאום וק (7

 .הנדרשים

 תצפיות על תהליכי עבודה של עובדים ומנהלים. (8

 איסוף מידע כתוב אודות טכנולוגיה, ארגון ותהליכי העבודה. (9

 ניתוח ממצאים בכל שלב או תחום. (10

 תיעוד תהליכי הניתוח. (11

 הכנת דוחות ביניים ומסכמים. (12

 גורמי המועצה ו/או גורמי חוץ.הממונה, עם דכון ותאום עם ישיבות ע (13

 הקשורים לנושא. ו/או ספקים הנחיה של ממלאי תפקידים (14

 .יםשרותכל פעולה נדרשת להספקת התפוקות הנדרשות מה (15



 ודהמטה יההאזורית המועצה 
 06/2020מספר  פומבי מכרז

 קשוב או שרותי ממונה אבטחת מידעתי שרותלהספקת 

 מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה האזורית  ©  חתימה וחותמת המציע                     75מתוך  42עמוד 
 דון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.נערך ע"י ֹעפר גור

 

  שרותהסכם התק–מסמך ג' 
 2020 שנת_______  לחודש_________  ביום ב______________ ונחתם שנערך

 מטה יהודה אזורית בין:     מועצה 

      "(המועצה" להלן) 

 אחד; מצד

 :  ___________________ שם    : לבין

 :  _______________ מס' תאגיד/מס' ת.ז.

 :  _________________ כתובת

 ________: __________ טלפון

 _____:  _____________ פקס

       "(הספק"  להלן)

 שני; מצד

 י מומחה וממונה אבטחת מידע, שרותל , תמיכה תקשוב י שרותל  06/2020 פרסמה מכרז והמועצה הואיל

 "(;יםשרות/השרותה" להלן)

 ;הזוכה כהצעה המועצה ידי על נבחרה והצעתו שרותה למתן הצעה הגיש והספק והואיל

 האדם וכוח הציוד בעל, מנוסה, מיומן, מקצועי ים הינושרותשלצורך מתן ה בזאת והספק מצהיר והואיל

 ;המועצה של המוחלט רצונה לשביעות שרותה את לתת הבחינות מכל יכולת בעל ושהינו מתאיםה

 שרותה למתן הנוגע בכל וחובותיהם זכויותיהם, ההדדיים יחסיהם את להסדיר מעוניינים והצדדים והואיל

  .זה הסכם נשוא

 :  כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, לפיכך

 

  וכותרות מבוא .1

 ממנו.  נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו הז להסכם המבוא .1.1

, המכרז במסגרת המועצה של לפרסומיה צורפו אשר, נספחיהם כל על המכרז מסמכי כי בזאת מובהר .1.2

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים

 .לפרשנותו ישמשו ולא בלבד הנוחות לשם נועדו הסעיפים כותרות .1.3

 .על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז .1.4

 . זה בהסכם האמור יגבר ונספחיו ההסכם בין סתירה של במקרה .1.5

 

 רותשההתק .2

 הכול, זה הסכם נשוא שרותה ביצוע את, עצמו על מקבל לספק, והספק למסור בזאת מתחייבת המועצה

 .ותנאיו ההסכם להוראות בהתאם
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 ים:שרותה .3

 :ים אותם מתחייב הספק לבצע הינםשרותה

 תקשוב. שרותי 

 כמפורט במפרט המצ"ב כמסמך ב', ומהווה נספח להסכם וחלק , הכל ממונה אבטחת מידעי מומחה ושרות

בלתי נפרד ממנו, בפרט, ובכל מסמכי המכרז המצורפים בזה ומהווים נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו, 

 בכלל.

 

 ההסכם תקופת .4

 . החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים חודשים, 36תקופת ההסכם תהיה למשך  .4.1

עד  נוספות לתקופות ההסכם את להאריך דעתה לשיקול בהתאם המועצה רשאית, ההסכם תקופת בתום .4.2

 .חודשים 120 על יעלה לא, ההארכה תקופות שסך תקופת ההסכם, כולל ובלבד אחת, חודשים כל 12

החתימה במועצה )ראש מועצה וגזבר(  מורשהולאחר חתימת  הארכת תקופת ההסכם כאמור תעשה בכתב .4.3

 רכה כאמור.על נספח הא

 המידע כל את וכן ידו על שבוצעו יםשרותה כל את המועצה בידי הספק יותיר ההסכם תקופת בתום .4.4

 .שליטתו/ לחזקתו שהועבר

 

   התמורה .5

 את לספק המועצה תשלם, המועצה של המלא רצונה לשביעות זה הסכם פי על כנדרש שרותה מתן תמורת .5.1

 "(.התמורה" להלן) ממנו נפרד בלתי חלק , ומהווה'המסמך הנספחת להסכם ב להצעתו בהתאם הסכומים

 : להלן כמפורט, ההתקשרות  תקופת כל במשך תקפים יהיו המחירים .5.2

 ידי על המתפרסם, לצרכן הכללי המחירים למדד תקופתית יוצמדו בהצעה הנקובים המחירים .5.2.1

 .זו הצעה במסמכי כמפורט"(, המדד" להלן) כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 .הקבלן עם ההתקשרות  הסכם חתימת ממועד 19 – ה מהחודש החל תחל המחירים הצמדת .5.2.2

 .אחת כל חודש 12 בנות בתקופות תהיה למדד ההצמדה .5.2.3

 30 – ה לחודש ועד רותשלהתק 19 – ה מהחודש) הראשונה ההצמדה לתקופת הבסיס מדד .5.2.4

 .הגשת הצעה למכרז במועד הידוע המדד יהיה( רותשלהתק

 המדד בין המדד להפרשי שווה תהיה, הראשונה ההצמדה תקופת לאחר תקופה כלב, למדד ההצמדה .5.2.5

 בחודש הידוע המדד  בין ההפרש, כגון. )המחיר עודכן לפיו הקודם המדד לבין העדכון בחודש הידוע

 (.הלאה וכן, להחלתה 19 – ה בחודש ידוע שהיה זה לבין ההצמדה להחלת 30 – ה

 עדכון לאחר הבאים החודשים 12)  ההצמדה תקופת כל משךל תקף יהיה הצמדה כל לאחר התעריף .5.2.6

 (.המחיר

למעט הצמדה כאמור, מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא,  .5.3

לרבות בשל שינוים בשכר עבודה. כמו כן, מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום המלא עבור ביצוע 

וצאות הספק, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע העבודה, העבודה בהתאם להסכם לרבות כל ה

לרבות הוצאות נסיעה, אש"ל הדפסות וכל הוצאות משרדיות ו/או אחרות של הספק ו/או מי מעובדיו, 
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לרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו לספק בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה או 

 .שייגרמו בקשר להסכם זה

 א רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם לה על ידי הספק.המועצה תה .5.4

 ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו .5.5

 : להלן המפורטים לתנאים לספק בכפוף תשולם התמורה .5.6

 ים שבוצעו במהלך החודש הקודם.שרותהחיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור ה .5.6.1

ים שבוצעו וכן שרותקבלת התמורה יגיש הספק לממונה מטעם המועצה חשבון המפרט את הלצורך  .5.6.2

 את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.

 התמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי הממונה וגזבר המועצה ועל פיו.  .5.6.3

יום מתום חודש הגשת החשבון למועצה, בתנאי שאושר כאמור  45התמורה תשולם לספק בתוך  .5.6.4

 (.45)ש+

 

 מעביד עובד יחסי קיום אי .6

 וזאת עצמאי כספק ידיו על מתבצעת, זה הסכם לפי, הספק עבודת כי, במפורש ומוצהר בזאת נקבע .6.1

 משולבת תהיה שלא הצדדים של המפורשת מהכוונה והן עצמאי עסק כבעל עבודתו את מבצע מהיותו

 או/ו לספק המועצה בין ומעביד עובד של יחסים ייווצרו לא שהן נסיבות בשום וכי, המועצה של בעבודתה

 או/ו תשלום לכל זכאים עובדיו יהיו ולא הספק יהיה לא, זה מטעם. הספק מעובדי מי לבין המועצה בין

 . נוהג או/ו דין כל פי-על ממעבידו לעובד המגיעות כלשהן זכויות או/ו תמורה

 המועצה של נטענת אחריות יןבג כלשהו גורם א/ו הספק מעובדי מי ידי על תתבע שהמועצה במקרה .6.2

 סכום כל בגין יום 30 תוך המועצה את ישפה או/ו יפצה הספק, זה מהסכם הנובעת לעובדיו כמעביד

 שכר לחוק בנגוד ששולם לשכר בקשר תביעה כל לגבי גם יחול לעיל האמור. לשלם תחויב המועצה שאותו

 .כלשהו קיבוצי םהסכ פי על משויך התובע אליו בענף המקובל השכר או המינימום

, הכנסה מס לרבות, דין פי על המחויבים התשלומים כל את עובדיו עבור ויפריש עצמו עבור ישלם הספק .6.3

 ולא זה הסכם ביצוע עקב מעביד או/ו עצמאי ספק על החלים תשלום או מס וכל, לאומי ביטוח, מ"מע

 הגבוה -עליו החל קיבוצי הסכם יפ על לו המגיע השכר או/ו המינימום שכר חוק פי על לעובד המגיע פחות

 .מבניהם

 

 אחריות הספק .7

 הסכם פי על שרותה מתן לצורך ידו על שיועסקו האנשים לכל כמעביד אחראי הוא כי בזאת מצהיר הספק .7.1

 וכל מינימום שכר תשלום לרבות, עובדיו לגבי דין כל פי על חובותיו כל את למלא מתחייב הוא וכי, זה

 עובדי כלפי כלשהי באחריות  אייש לא, מצדו המזמין. דין כל פי על מעבידומ לעובד המגיעים התשלומים

 . הספק

 כל פי על הנהוגות אחרות ולהטבות פיטורים לפיצויי זכאי הספק אין, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .7.2

 .נוהג או דין

 לכל או ידו על למועסקים, למזמין ייגרם אשר הוצאה או/ו נזק לכל אחראי הינו כי בזאת מצהיר הספק .7.3

בין , זה הסכם תנאי או כלשהו דין הפרת בגין או/ו שרותה מן עקיף או ישיר, יוצא כפועל, שלישי צד
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שיתגלה בזמן שהחוזה יהיה בתוקף, ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו, וישפה את המזמין בגין כל תביעה 

 בגין האמור לעיל. שיידרש לשלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין

הספק מצהיר בזאת כי באחריותו להנחות את עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת ביצוע  .7.4

ים נשוא הסכם זה, לרבות הספקת כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם לפי מכרז זה שרותה

 וביצוע הדרכות בדבר אופן השימוש בהם.

 לעובד כרגיל המשתלם כלשהו תשלום, למועסקיו או/ו לעובדיו או/ו לספק המזמין לשלם ויחויב היה .7.5

 בו סכום המזמין בכול את הספק יפצה, אחר או שלישי לצד נזיקין פיצויי בתשלום שתחויב או, ממעבידו

 .דין עורך ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, כאמור יחויב

ג' כלשהו, על פי חוק  לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק, ו/או כלפי צד למזמיןלמען הסר ספק,  .7.6

 ןלמיטלטלי, ו/או על פי כל דין אחר, 1967-השומרים, התשכ"ז

 ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו הספק, לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.  .7.7

 

 אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח  .8

 או/ו ועצהלמ ייגרמו אשר לרכוש או/ו לגוף נזק ו/או הפסד או/ו אובדן לכל המועצה כלפי אחראי הספק .8.1

 הפרת עם בקשר או/ו עקב כלשהו שלישי לצד או/ו מטעמו למי או/ו לעובדיו או/ו לספק או/ו לעובדיה

לכל אובדן ו/או נזק  או/ו יםשרותל או/ו למערכות בקשר או/ו הנובע או/זה ו הסכם פי על התחייבויותיו

 שפועל מי כל או/ו עובדיו או/ו הספק של השמטה או/ו טעות או/ו מחדל או/ו למעשה ו/או הפסד בקשר

 .  יםשרותה  לביצוע בקשר או/ו עקב או/ו כדי תוך  מטעמו

 יםשרותל הנלווה לציוד או/ו למערכות או/ו לציוד שיגרמו לאובדן או/ו נזק לכל אחראי יהיה הספק .8.2

 ידי על ואישורם הקבלה מבדקי לגמר עד הספק של בשימושו הנמצא ותיאור סוג מכל ציוד לכל או/ו

. המלא רצונה ולשביעות בכתב ל"הנ קבלת אודות המועצה ואישור למועצה המערכות ומסירת צההמוע

 עובדיה או/ו המועצה פוטר את והוא נלווים יםשרות ומתן התחזוקה, ההדרכה, ההטמעה בתקופת וכן

 .כאמור לציוד נזק או/ו אבדן לכל אחריות מכל המועצה שרותב אדם כל או/ו

 נזק או/ו אבדן לכל אחריות מכל השרותב הנמצא אדם כל או/ו עובדיה או/ו המועצה את פוטר הספק .8.3

 כל או/ו המועצה את ולפצות לשפות ומתחייב, דין פי על או/ו זה בהסכם כאמור הספק אחראי להם

 שהאחריות מקרה בגין לשלם שיחויבו סכום כל או/ו מהם מי על שתוטל אחריות כל בגין מטעמה הפועל

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

 אחרת סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי הספק אשר התשלומים מן לקזז רשאית המועצה .8.4

 של באחריות שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהמועצה נתבעים אשר סכומים

 הספק של באחריות שהם מחדל או מעשה מחמת למועצה שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור הספק

 .לעיל כאמור

 מתחייב, וחובותיו מהתחייבויותיו לגרוע ומבלי דין כל פי ועל לעיל כאמור הספק של אחריותו להבטחת .8.5

 על אחראי ימצא בה נוספת תקופה כל ולמשך ההסכם תקופת כל למשך חשבונו על ולקיים לערוך הספק

 המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו שלא ובלבד, דעתו שיקול לפי כאמור מתאימים ביטוחים דין פי

 טופס: "להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק והמהווה '2-ג נספח, ביטוחים קיום על האישור בטופס

 "(.  ביטוחים קיום על האישור
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 מבטחי בידי כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את זה הסכם חתימת במעמד ימציא הספק .8.6

 ידי-על חתום האישור מסירת. לעיל הנזכרים הביטוחים ועריכת קיום על בישראל המורשים ספקה

 בתרופות המועצה את מזכה הפרתו אשר זה בהסכם עיקרי תנאי הינה במועדים למועצה הספק מבטחי

 זמן כל במשך, הביטוח תקופת תום עם מיד ביטוח אישור וימציא ישוב הספק. ההסכם הפרת בגין

 .מהמועצה כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם לש חלותו

 למועצה ביטוחים קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת .8.7

 לכך בקשר כלשהי אחריות עליה יטילו ולא הביטוחים התאמת על מהמועצה כלשהו אישור יהוו לא

 . דין כל פי-על או זה הסכם פי-על הספק של ואחריות את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו

 הקבועות העצמיות ההשתתפויות בדמי יישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על אחראי לבדו הספק .8.8

 .הביטוח בפוליסות

 הפועלים או/ו הספק של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי יהא לבדו הספק .8.9

 חלקית או מלאה להפחתה יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלני, דותעבו מבצעי קבלנים לרבות, מטעמו

 בלתי לנזקים אחראי יהא הספק כי, מובהר. נזקים אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי של

 .בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים

, האמור בכלליות לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח ותפוליס הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב הספק .8.10

 .הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור

 לנזקים אחראי הספק יהיה, המועצה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את הספק הפר .8.11

 לו שיגרם אחר או/ו כספי נזק כל על המועצה כלפי כלשהי טענה לו שתהיה מבלי ובלעדי מלא באופן

 .זאת עקב

 

 ההסכם ביטול .9

 (30שלושים ) בת בכתב מוקדמת בהודעה שהיא סיבה ומכל עת בכל זה הסכם לבטל רשאית המועצה .9.1

 .האמור ההסכם סיום בשל טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא לספק, כאמור במקרה. ימים

 בקרת שעברו יםשרותה כל עבור לתמורה זכאי הספק יהא אזי כאמור ההתקשרות  את המועצה הפסיקה .9.2

 כלפי דרישה או/ו טענה או/ו תביעה כל לו תהיה לא כי מתחייב והספק, המנהל ידי על ואושרו איכות

 . ההתקשרות  הפסקת בגין המועצה

 על ובוצע תוכנן, הוכן או/ו אליו שהועבר חומר ו/או כל, מסמכים, המידע כל המועצה לידי יעביר הספק .9.3

 סיום מיום ימים שבועיים תוך כאמור ביטולו או/ו ההסכם גמר למועד עד, זה הסכם ביצוע םע בקשר ידו

 וככל שיהיה ככל, אחר לגורם או, חדש לספק תפקידו של מסודרת בהעברה הספק יסייע כן כמו. ההסכם

 .המועצה ידי על שיידרש

 פי על לה המוקנים, אחרים ותרופה סעד לכל המועצה מזכות לגרוע מבלי הינה ההתקשרות  הפסקת .9.4

 .ישראלי דין כל פי ועל ההסכם הוראות

 

 ערבות בנקאית .10

 בלתי, למדד וצמודה אוטונומית בנקאית ערבות למועצה מסר הספק  כי הינו זה הסכם לחתימת תנאי .10.1

נספח עפ"י הנוסח המצורף להסכם כ מיידי, לפירעון ונתונה מותנית בלתי, שהיא צורה בכל לביטול ניתנת

 במסמכי המכרז. 2נספח א/כמפורט ב בתוקףו , בסך1ג/
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 60-ל עד קרי, בהתאמה הערבות תוקף את להאריך הספק מתחייב, זה הסכם של תוקפו שיוארך פעם בכל .10.2

 הערבות הארכת את להמציא מתחייב הספק. חשבונו על, ההתקשרות  לסיום החדש המועד מתום יום

 . ההתקשרות  הארכת על המועצה ודעתה ממועד ימים 10-מ יאוחר לא, פעם בכל, למועצה כאמור

 ההתקשרות לעיל לתקופת  10.2לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף קטן  .10.3

תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא  –המוארכת 

 סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.

 2לעיל, יוארך גם תוקף הערבות בהתאם, וכאמור בנספח א/ 4לפי סעיף  ההתקשרות תקופת הוארכה  .10.4

 למסמכי המכרז.

 

 :ומניעת ניגוד עניינים שמירת סודיות .11
מתחייב בשמירת סודיות, הן במהלך תוקפו של הסכם זה והן לאחריו, ביחס לכל מידע שיגיע אליו  הספק .11.1

 .למועצהגורם שהוא מחוץ ים והוא לא יעבירם לכל שרותבמסגרת מתן ה

, רזלמסמכי המכ 3ג/ כנספחלחתום על כתב סודיות, אשר העתק ממנו מצורף  הספקכמו כן, מתחייב  .11.2

אשר העתק ממנו ולגרום כי כל אדם שיועסק על ידו ימלא גם הוא אחר האמור לעיל ויחתום על הנספח 

 . 4ג/מצורף בנספח 

יפין במידע ו/או במסמכים ו/או בכל חומר שהוכן על מתחייב בזה שלא להשתמש במישרין או בעק  הספק .11.3

, אלא על פי הוראות ובאישור המועצהידו  לצורך ביצוע הסכם זה, ככל שהוכן, ו/או שנמסר לו על ידי 

  . המועצה

ים נשוא שרותרשאית למסור את ה המועצהבוטל ההסכם מכל סיבה שהיא או הובא לידי גמר, תהא  .11.4

ים נשוא הסכם שרותצורך זה בתכניות ובכל יתר המסמכים הקשורים בהסכם זה לאדם אחר ולהשתמש ל

 זה. 

לענייני  מתחייב שלא לסייע לצד שלישי כל שהוא בעניינים שיש בהן משום ניגוד אינטרסים הספק .11.5

 בנושאי הסכם זה.  המועצה

הפך נחלת ו/או מי מטעמו לסודיות על פי הסכם זה לא תחולנה על מידע: )א( שהיה או  הספקהתחייבויות  .11.6

 הספקו/או מי מטעמו, או )ב( שהיה מצוי בחזקתו של  הספקהכלל שלא עקב הפרת חובת סודיות על ידי 

ללא הפרת חובת שמירת סודיות, או )ג( שנמסר לקבלן על ידי צד  המועצהו/או מי מטעמו קודם לגילוי ע"י 

, מתודולוגיות וכיוצ"ב Know-howג' ללא הפרת חובת סודיות, או )ד( ידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, 

 או )ה( אשר גילויו נדרש עפ"י דין. למועצהים שאינם ייחודיים שרותבתחום ה

 

 

 ועיכבון  קיזוז .12

על פי  מהמועצההמועצה רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  .12.1

וכן כל  הספקלבין  שבינהאחר  הסכםפי כל  זה או על הסכםעל פי למועצה , כל חוב המגיע לספקזה  הסכם

. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את מהספקמועצה לחוב קצוב אחר המגיע 

החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד 

  ראות כל דין.מכוח חוזה זה ו/או הו הספקלרשות המועצה כלפי 
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 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא. .12.2

 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא. .12.3

 

 זכויות העברת .13

 בהסכמת אלא מהם חלק לא ואף זה הסכם פי על חובותיו או/ו זכויותיו את לאחר להעביר רשאי הספק אין

 .ומראש בכתב לספק נתןשתי המועצה

 

 ההסכם שינוי .14

 . ומראש בכתב אלא בהסכמה זה בהסכם הוראה כל לשנות אין

 

 הפרות ופיצויים .15

על כל סעיפי  7על כל סעיפי המשנה שבו,  6, 3סעיפים המבוא להסכם זה, מצהיר, כי ידוע לו כי  הספק .15.1

הינם תנאים עיקריים ויסודיים , 12על כל סעיפי המשנה שבו,  10על כל סעיפי המשנה שבו,  8המשנה שבו, 

בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

זאת גם במקרה שהמועצה לא תבטל שקלים חדשים בע"מ( לכל מקרה הפרה,  אלפים עשרתש"ח ) 10,000

ה של המועצה לכל סעד ותרופה וזאת מבלי לגרוע מזכותאת ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק, 

ן, ומבלי לגרוע מכללויות האמור לעיל ביטול אחרים העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על פי כל די

אין באמור בסעיף זה לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה   ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.

 לפיצויים מוסכמים, כמפורט במסמכי המכרז.

על פי מסמכי  ומהתחייבויותי ספקלא ישחררו את הלספק יכויים מסכומים המגיעים תשלום פיצויים או נ .15.2

 ההסכם.  

 

 מפעולה והימנעות ויתור .16

 אלא, זכויותיה על המועצה כויתור ייחשבו לא, המועצה מצד מחדל או במועדה מפעולה הימנעות או ויתור כל

 .ומראש בכתב כך על המועצה ויתרה כן אם

 

 והודעות כתובות .17

 .זה להסכם במבוא כמפורט הינם הצדדים ותכתוב .17.1

 במבוא המצוינות הכתובות לפי תישלחנה, זה להסכם בקשר או זה הסכם פי על לשלחן שיש הודעות .17.2

 כמכתב זה הסכם לצורכי ייחשב, בהסכם כמצוין הכתובות לפי רשום בדואר שישלח ומכתב להסכם

 מכל לשולחו יוחזר אם אף, רשום דואר רכדב הדואר לבית מסירתו לאחר שעות 72 תוך לתעודתו שהגיע

 .לתעודתו יגיע לא או/ו שהיא סיבה

 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה

 

___________________                                        ___________________ 
 פקהס                                                                      המועצה
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 לספק שהוא תאגיד-אישור עו"ד

 ר________ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: אני הח"מ ________________ עו"ד,  מ.

 _________ה"ה _________________ת.ז.___________, וה"ה ______________ ת.ז. ____

 ________, _________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________

 מספר תאגיד:________________ ולחייב את התאגיד בחתימתם.

 _________________,עו"ד    _____________
 חתימה וחותמת                         תאריך                

 

 לספק שהוא יחיד-אישור עו"ד

 נחתם ע"י: _______ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, ר. אני הח"מ ___________________ עו"ד,  מ.

 ה"ה ___________________ ת.ז. ______________

 ____________________,עו"ד       _________________         
 חתימה וחותמת                   תאריך                    
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 ערבות ביצוע – 1נספח ג/
  בנק ___________________ בע"מ

 

 לכבוד

 )להלן: "המועצה"(  מטה יהודההמועצה האזורית 

 

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

 

 לסך של עד סכום לסילוק כל בזה כלפיכם ערבים "( אנוהמבקשעל פי בקשת _______________ )להלן "

להבטחת התחייבויות "( הערבות סכום: "להלן( )שקלים חדשים אלף _____הסכום במילים: ) ח"ש________

שרותי תקשוב או שרותי ממונה  06/2020' מס מכרז בעניין המבקש לבין שביניכם הסכם עם המבקש בקשר

 ומילוי תנאיו. אבטחת מידע

כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פרות וירקות(,

לחודש  15 –חודש ______ שהתפרסם ב מדד   -זו, יהא "מדד הבסיס"  ערבות המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין

 שלאחריו )או בסמוך למועד זה(.

 זו. ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות "המדד הקובע" לעניין

זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו  ערבות הפרשי ההצמדה לעניין

" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד "הפרשי ההצמדה

 הבסיס.

, ללא כל ערבותאם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום ה

 .הפרשי הצמדה

עם דרישתכם הראשונה  צמדהאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי ה 

מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  ימים 7תוך בכתב שתגיע אלינו, 

כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי 

 מבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

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

מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי 

 הצמדה.

 ניתנת לביטול. זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ערבות

 זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל. ערבות

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.

 נו זו בטלה ומבוטלת.ערבות לאחר יום _____

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

 בכבוד רב,

 

 בע"מ ____________ בנק
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 אישור קיום ביטוחים – 2נספח ג/

הנפקת תאריך  קיום ביטוחיםאישור 
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 נדל"ן☐ שם שם מ.א מטה יהודה

 ים שרות☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 יםשרותמזמין ☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען

 

 כתובת מייל  

 מען למשלוח דואר 

 

 כתובת הרכוש המבוטח  

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

        

       
       
       
        

 333, 328, 318       צד ג'

אחריות 
 מעבידים

      315 ,328 ,318 

        

אחריות 
 מקצועית

      301 ,302 ,328 ,
333 

        

 

 (*:ג'מתוך הרשימה המפורטת בנספח  שרותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השרות)בכפוף, לים שרותפירוט ה
 086שורת( ותק מידע מערכות של ותחזוקה תפעול, ניהול)מידע  אבטחת ישרותו ותקשוב מידע לאגף ותגבור תמיכה ישרותל

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 
 יםשרותנספח ה
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קוד  נשוא ההתקשרות שרותתיאור ה
 שרותה

 קוד קשרותנשוא ההת שרותתיאור ה
 שרותה

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 י מחזורשרותאשפה ו

 075 לאומי שרות 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה
ירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי י אשרות

 076 ומלונאות
 077 י ביקורתשרות 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 078 י גניזה וארכיבשרות 008 בית מטבחיים/ משחטות
 079 י דתשרות 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 

 080 י מעבדה/תיקונים/ התקנהשרות 010 בעלי חיים
 081 י משרדשרות 011 קנים ושמאותבקרה, ביקורת ת

 082 י ניהולשרות 012 בקרת מוסדות חינוך
 083 י ניטורשרות 013 בריאות הנפש

 084 י פיקוח ובקרהשרות 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
 085 י פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(שרות 015 בתי אבות ומעונות

 086 ון ובקרה )כללי(י פיקוח, תכנשרות 016 גביה וכספים
 087 י קוסמטיקה שרות 017 גינון, גיזום וצמחיה

 088 י תחזוקה ותפעולשרות 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 י תחזוקת מערכותשרות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 ים אווירי/ימישרות 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 ים בחו"לשרות 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 022 הובלות והפצה
ים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר שרות

 092 וחל"צ(
 093 ים משפטייםשרות 023 י בידורשרותהופעות/ קולנוע/ 

 094 ים פרא רפואייםשרות 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 095 ים רפואייםשרות 025 הסעת נוסעים

 096 שכירויות והשכרות 026 אירועיםהפקת אירועים/אולמות 
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות

 105 - 035 חקירות
 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים/מתכננים

 109 - 039 כוח אדם
 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

 111 - 041 י הסעדה/ בתי אוכלשרותמזון/ 
 112 - 042 מחקרים וסקרים

 113 - 043 מחשוב
 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 / וחלפיםשרותתחזוקה/  -מעליות 
 119 - 049 כות בקרה ושליטהמער

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי 

 053 העסקה"(
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 

 125 - 055 /קייטנות/פעילות לילדיםנופש וטיולים )לרבות מדריכים(
 126 - 056 ניהול מבנים

 127 - 057 ניקיון
 128 - 058 נשק וחומרי נפץ

 129 - 059 ספרינקלרים
 130 - 060 עבודות מתכת

 131 - 061 עבודות עץ 
 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(
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קוד  נשוא ההתקשרות שרותתיאור ה
 שרותה

 קוד קשרותנשוא ההת שרותתיאור ה
 שרותה

 133 - 063 פלסטיק
 134 - 064 ץפעילות בחוץ לאר

 135 - 065 ציוד תאורה והגברה
 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 137 - 067 צמ"ה
 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי  קמעונאות
 070 העסקה"(

- 
140 

 ים בתוקף וביטול חריגיםכיסויים נוספ 
 קוד כיסויים נוספים בתוקף

 הסעיף
 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי אחריות  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 מקצועית

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת(
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 תוצאתי עבור מבקש האישור כיסוי אובדן
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל
 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי

 387 - 317 )יש לפרט שם וכתובת( אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  טחמבו

 מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח
 המבוטח

319 - 389 
)יש  אחר –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 לפרט שם וכתובת(
320 - 390 

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 האישור

321 - 391 
 392 - 322 בפרק זה מבקש האישור מוגדר כצד ג'

 393 - 323 )יש לפרט שם וכתובת( אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

 מבקשמבטח של  מכלטח מוותר על כל דרישה או טענה המב)
 (האישור

328 
- 

398 
 399 - 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

 400 - 330 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת(
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 403 - 333 ₪. 1,000,000ות מינימום גבולות אחרי-
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
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 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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 כתב התחייבות לשמירת סודיות קבלן / ספק – 3ספח ג/נ

 "( קבלן/  הספק" –)להלן  _______________________ ת. ז. / ח. פ.: _______________ו   :הואיל

י תמיכה ותגבור לאגף שרותלספק לו  "( המזמין" -)להלן  התקשר עם המועצה המקומית מטה יהודה 

 ,06/2020בהסכם למכרז "( כמפורט יםשרותה" –)להלן  מידעמידע ותקשוב או שרותי ממונה אבטחת 

  

 עשויים להיחשף למידע כהגדרתו להלן; וו/או מי מטעמ וו/או עובדי והספק  :והואיל

  

 ומתחייב כלפי המזמין כדלקמן: הקבלןאי לכך, מצהיר בזה 

  

על ידיעה וכל מידע אשר  לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, .1

ים למזמין, או לאחר מכן. התחייבות זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם שרותיגיעו לידיעתי בתקופת מתן ה

 בכל דרך אחרת. הספקובין אם יגיעו לידיעת  ובתוקף עבודת ספקיגיעו לידיעת ה

, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של המזמין  .2

 ים למזמין, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המזמין.שרותה

למזמין  יםבאמצעים מכל סוג, והנוגע המתועדיםמסמכים  ,"כל מידע, נתונים, פרטים –מידע בכתב זה משמעו 

/ למקבלי  ותיוקוחלללעובדיו, שיטות עבודתו, לפעולותיו, לתהליכי ולו, יתיופעילולבמישרין ו/או בעקיפין, 

לרבות מידע וידע טכניים,   ,ו/או במי מטעמו הקשורים בווכן  בכל דרך , לקשורים עמוממנו םישרותה

 ."שרותה הספקתהקשורים או המתייחסים לעצם לרבות אלו  ארגוניים ותהליכייםמקצועיים, כספיים 

 רט להלן:על אף האמור בסעיף זה, הוראות שמירת הסודיות לא תחולנה על המידע המפו

ו/או   מידע אשר במועד הגיעו לידי הספק היה כבר נחלת הכלל שלא מחמת כל מעשה או מחדל של הספק  .א

 של מי מטעמו; 

 מידע אשר הפך לאחר שהגיע לידי הספק לנחלת הכלל שלא ע"י מעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו; .ב

 סודיות; מידע אשר הגיע לידי הספק מאת צד שלישי שלא עקב הפרת חובת  .ג

 כדין בידי הספק בשעה שהגיע אליו; כבר מידע אשר היה  .ד

אשר פותח על ידי הספק ו/או מי מטעמו באופן עצמאי שלא או אמצעי לניהול ו/או שמירה של מידע מידע  .ה

 סודי. המוגדר לעיל ולהלן כמידע  שאינו מתבסס עלים, שרותה הספקתבמסגרת 

 רשות מוסמכת או על פי דין. מידע אשר הספק יידרש לפרסמו על פי צו של .ו

מידע אשר יוצר על ידי הספק במסגרת תכולת העבודה על פי המכרז ואשר הינו גנרי, כללי לרבות ידע  .ז

 וכו', ואינו מכיל מידע הייחודי למועצה. know howמקצועי, שיטות עבודה, מתודולוגיה, 

  

וכן  ילויו לאנשים ו/או לגופים אחריםכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע העברתו של המידע ו/או גבלנקוט  .3

תקנות הגנת , תקנות, 1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אלשמור אותו ולהגן עליו בהתאם לדרישות 

 ו/או כל דין אחר החל על מידע אישי ו/או סודי.   2017-הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז
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שהוא, לא להעתיקו ולא לשמרו בכל צורה  אופן ו/אוזמן כל אמור לעיל, בהגדרתו וככ ,לא להשתמש במידע .4

 בלבד.  ים למזמיןשרותהספקת האלא לצורכי  ואופן

התחייבות זו על פי  וחשש כי הופרה התחייבות כלשהי מהתחייבויותי שנוצר בכל מקרה  מידיתלדווח למזמין  .5

 .בדרך כלשהי

תהליך הספקת לעת במסגרת מעת  ספקל ואשר יימסר המכילים מידע  מסמךאו /כל מדיה ולשמור על שלמות  .6

 ים. שרותה

בהסתמך  הנעשש עיבודתפוקת כל כן ו ספקשהועבר ל  מסמךאו /כל עותק של מדיה וחזיר למזמין בשלמותו לה .7

 וזאת מיד עם דרישתו. על המידע כאמור

בכל עותק של מדיה ו/או מסמך ו/או תפוקת עיבוד שנעשה בהסתמך על המידע כאמור ר ושמלולא  להעתיקלא  .8

 ה ואופן לאחר קבלת דרישה כאמור.צור

ים למזמין על מסמך התחייבות לשמירת שרותאשר יספקו את ה וו/או נציגי וו/או שלוחי ולהחתים את עובדי .9

 עובד.  –סודיות ואבטחת מידע 

 הספקתלאותם עובדים ו/או שלוחים ו/או נציגים מטעמה שיהיו זקוקים לו לצורך אך ורק לגלות את המידע  .10

 .לאחר שחתמו למזמין על מסמך התחייבות לשמירת סודיות כאמור לעיל בלבדמין למזים שרותה

בכל מקרה, אחראי כלפי המזמין שמקבלי המידע כאמור יקפידו על שמירת יהיה,  מובהר בזאת כי הספק

 .וז התחייבותוהמידע כמתחייב מהוראות 

מסמך, לרבות  ,מידע מכל סוג שהוא המזמין כלו/או מרשות  מחצריאיסור מוחלט להוציא  חל, כי לספקידוע  .11

 בכתב ומראש מהמזמין. מפורשמבלי שקיבל לכך אישור א מתחייב שלא לעשות כן ומדיה, חומרה ותוכנה וה

כי חל איסור  ים למזמיןשרותספק והוא מתחייב להעביר ולהבהיר זאת לעובדיו ולכל מי שמספק מטעמו ידוע ל .12

שאינן בבעלות המזמין מבלי שהתקבל לכך חומרה בתוכנה ו/או , באמצעי אחסנת מידע / נתוניםכל ב שימושעל 

 בכתב ומראש מהמזמין. מפורשאישור 

הא אחראי כלפי המזמין בנזיקין, בהפרת חוזה, ובכל דרך אחרת על פי כל דין, לכל נזק או פגיעה מכל ספק יה .13

או לצד שלישי ו/ ים ממנורותשו/או למקבלי ה לקוחותיועובדיו ו/או לסוג שהוא, אשר ייגרמו למזמין ו/או ל

 כלשהו כתוצאה מהפרת אחת מהתחייבויותיה על פי כתב זה.

 הספקגם לאחר סיום תקופת ההסכם בין  ותחל ןת לזמן כלשהו והומוגבל ןכאמור לעיל אינ הספקהתחייבויות  .14

 לבין המזמין.

  

 :מורשי חתימה מטעם הספק

 

 חתימה וחותמת  תאריך  תעודת זהות  שם מלא
 

 

 חתימה וחותמת  תאריך  תעודת זהות  מלאשם 
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 הצהרה והתחייבות עובד הספק לשמירת סודיות – 4נספח ג/

    ______________   ת.ז.    אני _________________ 

 "( הקבלן / הספק" –)להלן  המועסק על ידי   ____________________________

 "( המזמיןה יהודה  )להלן "מצהיר ומתחייב בזה, כלפי המועצה המקומית מט

 וכלפי הקבלן / הספק,

 

כל האמצעים הנדרשים כדי למנוע העברתו של המידע ו/או גילויו לאנשים ו/או לגופים בלנקוט כי הוסבר לי כי עלי  .1

תקנות הגנת , תקנות, 1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אוכן לשמור אותו ולהגן עליו בהתאם לדרישות  אחרים

והאחריות המוטלת על ו/או כל דין אחר החל על מידע אישי ו/או סודי   2017-ת מידע(, תשע"זהפרטיות )אבטח

 .הוראותיו בקשר לעבודתי

כל לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי אצל הקבלן או על ידו ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף,  .2

ו, יתיופעילוללמזמין במישרין ו/או בעקיפין,  יםכל סוג, והנוגעבאמצעים מ המתועדיםמסמכים  ,מידע, נתונים, פרטים

וכן  בכל דרך , לקשורים עמוממנו םישרות/ למקבלי ה קוחותיולללעובדיו, שיטות עבודתו, לפעולותיו, לתהליכי ול

ו לרבות אל ארגוניים ותהליכייםלרבות מידע וידע טכניים, מקצועיים, כספיים   ,ו/או במי מטעמו הקשורים בו

 "(.המידעשל הקבלן למזמין להלן )" שרותה הספקתהקשורים או המתייחסים לעצם 

נשוא ההסכם שבין   שרותלא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה / הספקת ה  .3

 הקבלן לבין המזמין.

עה של העבודה נשוא ההסכם שבין לא לשכפל, להעתיק, לשמור כל עותק של המידע , כאמור לעיל, שלא למטרות ביצו .4

  הקבלן לבין המזמין.

  .1977 -כי ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי המזמין, על פי הצהרתי זו, מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז  .5

תב לעיל, ללא אישור בכ 4לעיל, למאן דהו, או שמירתו כאמור בסעיף  3או  2כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .6

  ומראש מהמזמין, עלול להסב לו נזקים ישירים ו/או עקיפים משמעותיים ביותר.

 כי ידוע לי שהתחייבותי זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור.  .7

שהוא בבחינת נחלת הציבור. מידע אשר יוצר על ידי הספק במסגרת   כי הובהר לי שהתחייבות זו לא תחול על מידע .8

 ל פי המכרז ואשר הינו גנרי, כללי לרבות ידע מקצועי , שיטות עבודה , מתודולוגיה, וכו'.תכולת העבודה ע

   

 ___________________  שם העובד/ת :     שם הקבלן/ספק : ______________________ 

  

 חתימת העובד/ת : ________________  _________________   עובד/ת :  מס' ת.ז. 

  

 _________________               תאריך :  
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 הצהרת המציע –ד'  מסמך

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז ובהסכם, הבנתי את האמור בהם, ואני  .1

רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז. בנוסף, רצ"ב נוסח המכרז  מסכים לכל האמור בהם.

 .לכל האמור בו תיוהסכמ תי, הבנתישקראכהוכחה לכך  בחתימתי,חתום 

מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל יכולת מכל ספק  אני מצהיר בזאת כי הנני .2

 לשביעות רצונה המוחלט של המועצה. שרותהבחינות לתת את ה

לי שחתימתי על ההצעה ועל פי מסמכי המכרז וההסכם. אני מצהיר, כי ידוע -ים עלשרותאני מציע לספק את ה .3

 החוזה מחייבת אותי לכל דבר ועניין.

אני מתחייב, כי אם הצעתי תתקבל, אחתום, במועד שאדרש לעשות זאת, על העתקים נוספים של החוזה,  .4

 בהיקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים.

 ידכם להגשת ההצעות. ימים מהיום האחרון שנקבע על 120 -הצעתי זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ל .5

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד תחילת  .6

ים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כן אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי שרותה

ה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא, ו/או ביטול ביצוע לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקר

 ים מכל סיבה שהיא.שרותה

למען הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע לי, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה הנמוכה ביותר  .7

את  ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם לנמק

החלטתכם. כן אני מצהיר, כי ידוע לי, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה ונספחיו השונים 

והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות עלות רכישת 

דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין מסמכי המכרז, תחולנה עלי בלבד במלואן, ולא תהיה לי כל טענה ו/או 

 וסוג שהוא בגין כך.

אני מצהיר, כי ידוע לי שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז. אני מתחייב לשתף פעולה עם  .8

 המועצה  בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

ל אמינות ומהימנות ואני ים, על פי מסמכי המכרז, מחייבת שמירה על רמה גבוהה ששרותידוע לי, כי הספקת ה .9

מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על 

 הוראות כל דין.

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעתי כולל את כל העלויות, הציוד, חומרי העזר, כח אדם וכל יתר  .10

 ז/החוזה.פי כל מסמכי המכר-על שרותהדרוש לביצוע ה

 ידוע לי, כי המחיר שמוצע על ידי למועצה הוא סופי, ולא תהינה לי כל טענה בדבר הפסד.  .11

( ימי עבודה 5אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך חמישה ) .12

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 למועצה כשהוא חתום. ונספחיו להחזירו מסמך ג'לחתום על ההסכם  .12.1

צמודה למדד חתומה ומבוילת כדין, להבטחת קיום תנאי )ערבות ביצוע( להמציא לכם ערבות בנקאית  .12.2

 למסמכי המכרז, ועל פי מסמכי המכרז. 1נספח ג/ההסכם, בנוסח 

 למסמכי המכרז חתום ע"י חברת ביטוח. 2נספח ג/להמציא אישור על קיום ביטוחים בנוסח  .12.3
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לעיל כולן או מקצתן אאבד את  12י ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף אני מצהיר בזאת כ .13

ים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו שרותזכותי לבצע ה

 ים נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז.שרותלהתקשר עם מציע אחר להספקת ה

כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת כן ידוע לי שבחילוט הערבות  .14

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

 לראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע:_______________________________

 

 _____________מס' ת.ז./מס' חברה:________________________ כתובת:______________________

 

 חתימה:___________________        תאריך:______________

 

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

 

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

 

 ___________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________ה"ה ___________________ת.ז._

 

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגידוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 

 _______________________,עו"ד         __________________________

 חתימה וחותמת       תאריך                              
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 פירוט ניסיון קודם – 1ד/ נספח 

 לעניין ניסיון. ולאמות המידה לאיכות בטבלאות שלהלן יפרט המציע את עמידתו בתנאי סף 

 ניתן לצרף במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יכלול את כל הפרטים המבוקשים.

 מומלץ לצרף המלצות.

 למסמך א'( 3.2.1)ס"ק  רזכנדרש במכ יםשרותפרוט נסיון  המציע בהספקת  .א
בטבלה זו יש למלא את כל הלקוחות המהווים הוכחה לעמידת המציע בתנאי הסף ובאמות המידה לאיכות 

 לרבות אלו הנכללים בטבלה שבסעיף ב' שבהמשך.
 

 
/ הרשות  שם הלקוח

 המקומית

היקף  ההתקשרות משך 
כמות  1שרותה

 משתמשים
שם איש קשר 

 ותפקידו
 מס' טלפון 

 2סיום  2התחלה ראיש קש

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 
 
 

                                                             
 

 יש לציין היקף שעות חודשי ממוצע או היקף משרה מלאה כדין. או חלק יחסי ממנה. 1
 יש למלא לפחות חודש ושנה 2
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 למסמך א'( 3.2.2)ס"ק   כנדרש במכרז יםשרותסיון  המציע בהספקת יפרוט נ .ב
ות המידה לאיכות לעניין טבלה זו מהווה הרחבה / תוספת   לעניין הוכחת המציע את עמידתו בתנאי הסף ואמ

 לרשויות מקומיות ולבתי ספר יסודיים  יםשרותה
 

 שם הרשות מקומית 
היקף  שרותמשך ההתק

כמות בתי"ס  1שרותה
 2שמות בתי הספר יסודיים

 3סיום  3התחלה

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

                                                             
 

 .יש לציין היקף שעות חודשי ממוצע או היקף משרה מלאה כדין. או חלק יחסי ממנה 1
 ניתן לצרף מסמך מודפס וחתום מטעם המציע הכולל את שמות בתי הספר. 2
 יש למלא לפחות חודש ושנה 3
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 .למסמך א'( 3.3)סעיף  ט הצוות המקצועי כנדרש במכרזפרו .ג

 יש לצרף קורות חיים מקצועיים

 יש לצרף תעודות הסמכה

 לרבות בסביבה וירטואלית: רשתותשרתים ומומחה בניהול  (1
 

תחילת עבודה  תפקיד אצל המציע שם העובד 
ותק מקצועי  2השכלה והסמכה  1בתפקיד 

  בתפקיד

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 :שרתי בסיס נתוניםמומחה בניהול  (2
 

תחילת עבודה  תפקיד אצל המציע שם העובד 
ותק מקצועי  2השכלה והסמכה   1בתפקיד 

 בתפקיד 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
 

                                                             
 

 יש למלא לפחות חודש ושנה 1
 יש לצרף קורות חיים ותעודות הסמכה 2
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 :טכנאי מעבדה (3
 

תחילת עבודה  תפקיד אצל המציע שם העובד 
ותק מקצועי  2השכלה והסמכה   1בתפקיד 

 יד בתפק

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
 

 :טכנאי מחשבים (4
 

תחילת עבודה  תפקיד אצל המציע שם העובד 
ותק מקצועי  2השכלה והסמכה  1בתפקיד 

 בתפקיד 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 
 

                                                             
 

 יש למלא לפחות חודש ושנה 1
 יש לצרף קורות חיים ותעודות הסמכה 2



 ודהמטה יההאזורית המועצה 
 06/2020מספר  פומבי מכרז

 קשוב או שרותי ממונה אבטחת מידעתי שרותלהספקת 

 מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה האזורית  ©  חתימה וחותמת המציע                     75מתוך  64עמוד 
 דון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.נערך ע"י ֹעפר גור

 

 
 
 )מנמ"ר( כנדרש במכרזי מנהל מערכות מידע ראשי שרותמטעם המציע בהספקת  יםשרותפרוט נסיון  נותן ה .ד

 .למסמך א'( 3.4)ס"ק 
על המציע לצרף להצעתו כל מסמך נוסף המהווה הוכחה לעמידת המועמד מטעמו לשמש מנהל מערכות מידע  

 ראשי עבור המועצה בתנאי הסף ובאמות המידה לאיכות היה ויזכה.
  

 )מנמ"ר( ראשי מידע תומנהל מערכ –ים מוצע שרותפרטי נותן 

 ________________שם:_________

 הסמכות ותארים )יש לצרף תעודות הסמכה(:_________________________________________

_________________________________________________________________________ 

דרשת ים )על הטבלה לכלול פירוט המוכיח עמידה בתקופת הניסיון הנשרותפירוט ניסיון קודם של נותן ה

 בתנאי הסף(:

 
/  שם הלקוח
הרשות 

 המקומית
 1ים שסופקושרותפירוט ה

תקופת מתן 
מס'  יםשרותה

 משתמשים

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח

)שם, תפקיד, 
 טלפון(

 2סיום  2התחלה 

1.  
      

2.  
      

3.  
      

4.  
      

5.  
      

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 

 ל ידי המיועד לשמש מנמ"ר ובלבד שיהיה מטעם המציע  וחתום על ידו.ניתן לצרף מסמך המפרט את השרותים שסופקו ע 1
 יש למלא לפחות חודש ושנה 2
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  י ממונה אבטחת מידעשרותהמידע ו י ייעוץ בתחום אבטחתשרותפרוט נסיון  המציע בהספקת  .ה

 .למסמך א'( 3.5)ס"ק 
 בטבלה זו יש למלא את כל הלקוחות המהווים הוכחה לעמידת המציע בתנאי הסף ובאמות המידה לאיכות.

 
 

/  שם הלקוח
הרשות 

 המקומית
 1ים שסופקושרותפירוט ה

תקופת מתן 
מס'  יםשרותה

 משתמשים

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח

)שם, תפקיד, 
 לפון(ט

 2סיום  2התחלה 

1.  
      

2.  
      

3.  
      

4.  
      

5.  
      

6.  
      

7.  
      

8.  
      

9.  
      

10.  
      

11.  
      

                                                             
 

 שסופקו על ידי המיועד לשמש מנמ"ר ובלבד שיהיה מטעם המציע  וחתום על ידו. םניתן לצרף מסמך המפרט את השרותי 1
 יש למלא לפחות חודש ושנה 2
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר – 2ד/ נספח

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

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

 _______________________ב ________________כ משמש הנני .1

 .המציע שם                                         תפקיד                              

 

 .המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .2

 

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש . 3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 למכרז ההצעות להגשת האחרון במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .נההאחרו ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה

 

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

 31.10.02 יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

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

 לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שרות לקבלת עסקאות ולעניין. -1991 א"התשנ (,הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא

 בתוספת המנויות החיקוקים הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע ,העבודה דיני של האכיפה להגברת

 .חוק לאותו השלישית

 

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

 שוויון חוק)להלן: " 1998 -"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 .המציע על חלות אינן"( זכויות

 .אותן מקיים והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - עילל 4 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 5

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 

 הרווחה העבודה משרד ל"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 לשם – הצורך ובמידת, זכויות שווין לחוק 9 סעיף לפי ובותיוח יישום בחינת לשם החברתיים יםשרותוה

 הרווחה העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת

 התחייב הוא שלגביה שרותהתק עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה הוראות לפי החברתיים יםשרותוה

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

 .ליישומן פעל גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף
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   משרד"ל למנכ זה מתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע – לעיל 5 בסעיף' ב החלופה את שסימן למציע. 6 

 שתהיה)ככל  המזמינה עם ותשרוהתק ממועד ימים 30 בתוך החברתיים יםשרותוה והרווחה העבודה

 (.כאמור שרותהתק

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני. 7

 

__________________ 

 (המצהיר)חתימת 

 

 "דעו אישור                                                                                     

 

 בפני/ה הופיע___________  ביום כי מאשר.ר. _____________( מ"ד )עו"מ ______________, הח אני

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

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

 .בפני עליו/ה בחתמו

 

____________ 

 (ד"עו)
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 עניינים ניגוד למניעת והתחייבות תצהיר -3ד/נספח 

 

 אני הח"מ ________________________ )להלן: "המציע"( מתחייב בזאת כדלקמן :

או לגורמים  או לספקי / קבלני משנה מטעמי לי, לפי העניין, או לעובדים מטעמי יהיה מתחייב שלא הנני .1

מתן   בתחום עניין בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  ים,שרותה מתן תקופת מקצועיים במהלך

, וכי אינני צפוי לכל תביעה שרותי תקשוב או שרותי ממונה אבטחת מידע 06/2020ים נשוא מכרז מספר שרותה

 ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיי על פי הסכם זה.  

תחייב להימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד עניינים הנני מ .2

כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של 

 חשש לניגוד עניינים.

 ניגוד של במצב להימצא עלול אני שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי למזמין באופן להודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון לי היוודע עם מיד עניינים

הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע התחייבויותיי  .4

 כאמור מכרז זה.

 רותשהעלול להביא להתק גורם, כל עם התקשרל שלי, כוונה כל למזמין על מראש לדווח ומתחייב מצהיר הנני .5

 לאשר לא רשאי בעניין. המזמין להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיי שתהא בניגוד

 בהתאם אפעל כי מתחייב והנני עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור רותשהתק לי

 .זה בהקשר אלו, להוראות

נה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד לא תהיי .6

 עניינים.

מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד  .7

 עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.   

  ולראיה באתי על החתום:

 

_______________________   ______________________   
     חתימה              שם          

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

לי באופן אישי, וכי ___________ / המוכר/ת   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

___________________      ____________________ 
 חתימה וחותמת        תאריך 



 ודהמטה יההאזורית המועצה 
 06/2020מספר  פומבי מכרז

 קשוב או שרותי ממונה אבטחת מידעתי שרותלהספקת 

 מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה האזורית  ©  חתימה וחותמת המציע                     75מתוך  69עמוד 
 דון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.נערך ע"י ֹעפר גור

 

 צהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודהת – 4נספח ד/

ית חתימה מטעם ______________ \מורשה’____________ ת ת"ז מס\______________ נושאאני הח"מ

ה לכל \"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויהמציע"-זיהוי/ח.פ._________)להלן’ מס

     -ת בזאת ובכתב כדלקמן\ה ומתחייב\ה כן, מצהירהעונשים הקבועים בחוק אם לא אעש

בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני  ציעהמ .1

ככל שחלים הסכמים או  העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה,

 צווים כאמור.

 1ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף  מתחייבים כי יטה בו ומנהליובעלי השל ציעהמ .2

 נשוא מכרז זה. שרותלעיל במהלך כל תקופת ההתק

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת דיני  ציעהמ .3

לחוק  5להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה

, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה לפי 1985-,  התשמ"והמנהליותהעבירות 

כי  -ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר 1987-חוק שכר המינימום התשמ"ז

 חות ממועד ההרשעה האחרון.שנים לפ 3חלפו 

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת  ציעהמ .4

 ההצעה במכרז זה.                                                                                

ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין ומתחייבים כי קיימים ממצהירים כי הם בעלי השליטה בו ומנהליו  המציע, .5

 בעניין עובדים זרים.

 נחשבים לקנסות שונים.       –אך במועדים שונים  -ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה .6

 -לעניין תצהיר זה

ר שר , אש1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-"דיני העבודה"

                          התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.                                                                                      

ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי \הנני מצהיר

 צהרתי אמת.תוכן ה

 ______________________תאריך____________________                 שם המצהיר וחתימה ______

 

 אימות חתימה

 מאשר בזאת  כי החברה__________________  אני הח"מ  עו"ד______________ 

________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב רשומה  בישראל עפ"י דין וכי ה"ה_____________________

 בשם החברה הנ"ל.

 ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______  הופיע בפניי במשרדי \כמו כן אני מאשר

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  \זהות______________’ ב_________  ה"ה מס

 עים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבו

 

 ___________________      ____________________ 
 חתימה וחותמת        תאריך 

 



 ודהמטה יההאזורית המועצה 
 06/2020מספר  פומבי מכרז

 קשוב או שרותי ממונה אבטחת מידעתי שרותלהספקת 

 מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה האזורית  ©  חתימה וחותמת המציע                     75מתוך  70עמוד 
 דון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.נערך ע"י ֹעפר גור

 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות - 5נספח ד/

ית חתימה מטעם ____________ \מורשה’_______________ ת ת"ז מס\__________ נושאאנו הח"מ מר/גב 

"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המציעזיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: " ’מס

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\צפוי

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז ע"המציהוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1

 "(.המכרז)להלן: " שרותי תקשוב או שרותי ממונה אבטחת מידע 06/2020

 מצהיר כדלקמן: הריני .2

; פקודת 1952-ים(, התשי"בשרותהמציע לא  הורשע ו/או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ו .2.1

-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-ומס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"

למעט הרשעות , 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978

 . 1981-שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 )מחק את המיותר( או

ות הבאות: המציע נחקר ו/או הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העביר .2.2

____________________________________________ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות 

 לעיל(.

הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע על פי דין הקיים ו/או שיהיה קיים אודות  .3

 . 1981-ותקנת השבים, תשמ"אהמציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי 

 של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.  ההתקשרות הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת  .4

 
 

       ____________________                                       
 חתימת המצהיר       

 
 

 :עו"ד אישור
 

___ הופיע/ה בפני בכתובת אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום ______
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. 
מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 
 

_____________________    _________________ 
עו"ד        תאריך  
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 אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד - 6נספח ד/

 
 
 

 ר ____________  אני הח"מ , עו"ד/ רו''ח  _________________________,  מ.
 

 ה:כעו"ד / רו"ח של התאגיד, הנני לאשר הזאת כי ה"
 

 
 ת. ז.  שם

   

 ת. ז.  שם

   

 ת. ז.  שם

 _______________________________ דירקטורים   מנהלים  משמשים 

  
  בתאגיד:

 שם התאגיד 

 ומורשים להתחייב בשמו.

 כמו כן, הנני לאשר בזאת כי:

  חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד  __________________________ 

  חותמת התאגיד בצירוף 

 מחייבת את התאגיד.
 
 
 
 
 
 

 עו"ד / רו"ח  תאריך
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 השתתפות ערבות -7נספח ד/

    מטה יהודההמועצה האזורית  לכבוד:

 

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

 ______"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של המבקשעל פי בקשת _____________ )להלן: "

מס'  (, להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם השתתפותו במכרז  ___________  ש"ח )הסכום במילים:

 , ומילוי תנאיו. י ממונה אבטחת מידעשרותאו  י תמיכה ותגבור לאגף מידע ותקשובשרותל 06/2020

 

 3תוך תגיע אלינו אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב ש 

מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,  ימים

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

  .מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות

 ועד בכלל. 10/8/2020זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות

 לא תענה. 10/8/2020דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 10/8/2020 לאחר יום 

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

 

 בוד רב,בכ

 בנק _____________בע"מ
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 כתב הצעת המחיר –מסמך ה' 

 ל כמפורט במסמכי המכרז והמפרט לעיל.ורז זה, הכים נשוא הסכם/מכשרותלהלן הצעת מחיר להספקת ה .1

 המחירים הנקובים הינם בש"ח, ללא מע"מ .  .2

ים הנדרשים במפרט המכרז, ויהיו שרותים השונים יכללו את הספקת כל השרותהמחירים המבוקשים ל .3

קבועים ללא קשר להיקף של תשומות שידרשו מהספק לשם עמידה בהתחייבויותיו. לא תתקבלנה דרישות 

הספק להעמיד לרשות  ששיידרלהגדלת שכר הטרחה החודשי בשל היקף שעות עבודה, או משאבים אחרים 

 ים.שרותהמועצה במסגרת ה

, והם כוללים את כל העלויות הציוד, כח ההתקשרות המחירים המבוקשים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת  .4

 ים.שרותהנובעות מהספקת הוהעקיפות  שרותהאדם, החומרים, המסים וכל שאר ההוצאות הי

בין אם  יםשרותהתמורה המבוקשת לשעת עבודה מהווה תמורה מלאה לשעת עבודה בפועל באתר הספקת ה .5

בימי ובשעות העבודה הרגילים ובין אם בימים ובשעות שאינם כאלה לרבות למשך שהוא מעבר לשעות יום 

 דקות עבודה ברצף. 60עבודה. שעה, לעניין התמורה, תחשבנה 

 . יעור המחירים המבוקשים לא יעלה על המחיר המרבי הנקוב בכתב ההצעהש  .6

ים או את חלקם ולספק לא תהיה כל טענה בדבר אי הזמנת כל שרותלמועצה הזכות להזמין מהספק את כלל ה .7

 ים המפורטים להלן.שרותה

לחייב את המועצה הכמויות הנקובות בטבלת הצעת המחיר הינו אך ורק לצורך השוואת ההצעות ואין בהן כדי  .8

תהיה התמורה בהתאם להיקף  שרותבהיקף הנקוב או להזמינם כלל. בכל מקרה שיוזמן  יםשרותלהזמין את ה

 שיסופק בפועל באופן יחסי למחיר הנקוב בהצעה. יםשרותה

 הבהרה:

 ב' בלבד. –י תמיכה ותגבור לאגף מידע ותקשוב יגיש הצעה לסעיפים א' ו שרותמציע המגיש הצעה ל

 י מומחה וממונה אבטחת מידע יגיש הצעה לסעיף ג' בלבד.שרותהמגיש הצעה ל מציע

 שוטפים יםשרותהצעה ל .א

 שרותתיאור ה 

מחיר 
חודשי 

 ₪ מרבי 

מחיר יח' 
מחיר  -

חודשי 
 ₪מוצע 

כמות 
 שנתית 

מחיר 
 ₪ לכמות

מנהל מערכות מידע י שרותמחיר חודשי קבוע )ריטיינר( ל  .1
שיספק נדרש בתנאי המכרז כים קבוע, שרותע"י נותן  - ראשי
 182 של  חודשי ממוצעבהיקף  המועצה באתריים שרותאת ה
 .וממלא מקום בהעדרוי תמיכת מוקד שרותכולל  שעות

30,000  

12  
)כמות 

משוערת: 
 משרה( 1

 

 טכנאי מחשבים ומעבדהי שרותמחיר חודשי קבוע )ריטיינר( ל  .2
 עותש 182חודשי ממוצע בהיקף ים קבוע, שרותע"י נותן  -

המועצה  באתריים שרותשיספק את הכנדרש בתנאי המכרז 
ה בו תמיככן בהעדרו וומילוי מקום י תמיכת מוקד שרותכולל 

 מומחים. על ידי

18,000  

12  
)כמות 

משוערת: 
 משרה( 1

 

טכנאי מחשבים למוסדות י שרותמחיר חודשי קבוע )ריטיינר( ל  .3
 182וצע חודשי ממבהיקף , ים קבועשרותע"י נותן  - חינוך
 באתריים שרותשיספק את הכנדרש בתנאי המכרז , שעות

י תמיכת מוקד ומילוי שרות/ מוסדות החינוך כולל המועצה 
 מקום בהעדרו וכן תמיכה בו על ידי מומחים

10,000  

48 
)כמות 

משוערת: 
 משרות( 4

 

  :סה"כ  
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 שרתים ורשתות י מומחהשרותהצעה ל .ב

 שרותתיאור ה 
מחיר  יחידה

יחידה 
 ₪ בי מר

מחיר 
יחידה 

 ₪מוצע 

 מחיר מוצע כמות 
 ₪ לכמות

ים שרותע"י נותן  - מומחה שרתים ורשתות שרות  .1
ים שרותשיספק את הכנדרש בתנאי המכרז קבוע, 
וממלא י תמיכת מוקד שרותכולל  המועצה באתרי
 .לתקופה של  שנהבהעדרו, מקום 

שעת 
 עבודה

250  450 

 

 

 ב'. –סיכום ההצעות בסעיפים א' א' ו 

 ₪ מחיר מוצעסה"כ  שרותתיאור ה 

  סה"כ הצעת המחיר, לכמות לתקופה לאחר הנחה לכלל הסעיפים בטבלה בסעיף א'  .1

  סה"כ הצעת המחיר, לכמות לתקופה לאחר הנחה לכלל הסעיפים בטבלה בסעיף א'  .2

ב' גם יחד: –סה"כ לסה"כ ההצעות בסעיפים א' ו     

מע"מ: 17%    

  סה"כ כולל מע"מ: 

 

 י מומחה וממונה אבטחת מידעשרותסעיף זה ימולא אך ורק על ידי מציע ל

 י ממומחה וממונה אבטחת מידעשרותהצעה ל .ג

 שרותתיאור ה 
מחיר  יחידה

יחידה 
 ₪ מרבי 

מחיר 
יחידה 

 ₪מוצע 

 מחיר מוצע כמות 
 ₪ לכמות

ע"י נותן  - מומחה וממונה אבטחת מידע שרות  .1
יספק את שכנדרש בתנאי המכרז ים קבוע, שרות

 ממלא מקוםי שרותו המועצה באתריים שרותה
 בהעדרו, לתקופה של  שנה.

שעת 
 עבודה

250  120 

 

ים שרותשיספק את הכנדרש בתנאי המכרז  מומחה וממונה אבטחת מידע ישרותהמחיר עבור   .2
, באתר המועצה, היה ותדרש לכך יםשרותבנוסף ו/או כחלופה להספקת ה במשרדי המציע 
 לעיל . 1מהמחיר הנקוב בסעיף  90% –ועצה יהיה בסך השווה ל ותזמין זאת המ

0 

   
 סה"כ להצעה: 

 

   
 מע"מ: 17% 

 

   
 סה"כ כולל מע"מ: 

 

 
 

 לראיה באתי על החתום:ו

 

  חתימת מורשי החתימה וחותמת המציע)ה( 
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   פרטי המציע
  מספר ת.ז/ח.פ:  השם:

   
   כתובת:

   
   פקס:  טלפון:

 

  יש הקשר מטעם המציע)ה(פרטי א

  התפקיד:  השם:

   
  נייד:  פקס:  טלפון:

 

 על סמכות החותמים אישור עו"ד

 

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

  ה"ה ________________________ת.ז. ____________: למילוי כשהמציע הוא אדם

 . המציע_________ולחייב את _________: _____המציעום בשם לחת מוסך הואוכי 

 

 למילוי כשהמציע הינו תאגיד

 ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________ 

  ________ולחייב את התאגיד._______________________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _____

 

 

 חתימה וחותמת _______________________,עו"ד      תאריך _____________________

 

 

 


