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 המועצה האזורית חוף השרון
 
 
 
 50 / 2021מכרז מס' 

 
 
 

 ותחזוקה של מערכות טלפוניה  הלאספק
 
 

 

ותחזוקה של ה לאספקהמועצה האזורית חוף השרון מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירות  .1
 מערכת טלפוניה.

 תנאי מתן השירות מפורטים במסמכי המכרז וניתנים לעיון באתר האינטרנט של המועצה .2
 .  hasharon.co.il-www.hofבכתובת 

צעה על המציע להדפיס את חוברת המכרז בשלמותה מאתר המועצה ולהגישה לשם הגשת הה .3
 כרוכה על כל עמודיה.

, התשלום יבוצע שלא יוחזרו בכל מקרה₪  500תמורת תשלום של  ההשתתפות במכרז .4
וביום ג' בין השעות  8:00-13:00בימים א',ב',ד',ה'  בין השעות  טלפונית במחלקת הגביה, 

               09-9596526/  09-9596522 בטלפון: .14:30 -12:30

את ההצעות לרבות כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס למעטפה סגורה  .5
כשעליה מצוין מספר המכרז ולהכניסה לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה האזורית  חוף 

 בצהרים.  12:00שעה ב  16/12/2021ה' יום השרון בשפיים , לא יאוחר מ

 אין לשלוח הצעות בדואר.

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.המועצה אינה מתחייבת  .6

 הצעה שלא תמלא אחר כל תנאי המכרז תפסל ולא תובא לדיון. .7
 
 
    

 
 
 

 אלי ברכה                                                                            
 ראש המועצה                                                                                  

      

 
 

  

http://www.hof-hasharon.co.il/
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 תוכן עניינים

 
 ההזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

 
 רקע ופרטי הספק – (1א') נספח  
 לוחות זמנים להקמת המערכות ומאגרי המידע – (2א') נספח  
 המציעהצהרת  – (3א') נספח  
 נוסח ערבות מכרז –( 4א') נספח  

 הצהרת סודיות של הספק –( 5א') נספח   
 נוסח הצהרה בדבר שכר מינימום –( 6א') נספח  
 הצהרת העדר ניגוד עניינים -( 7א') נספח  
 נוסח אישור מזמין שירותים קודמים –( 8א') נספח  
 (CISOהצהרת מנהל אבטחת מידע ) –( 9נספח א')  

 
 המשתתף. הצעת –מסמך ב' 

 
 הצעת המשתתף. – (1מסמך ב')
 אופן קבלת החלטה ובחירת הזוכה. –( 2מסמך ב')

 
 .ונספחיו הסכם –מסמך ג' 

 
 נוסח ערבות ביצוע.  – נספח א' 
 ביטוחים. – נספח ב' 
 הצהרת סודיות של הספק. –נספח ג'  
  

 
 מפרט טכני. –מסמך ד' 

 
 .SLAהסכם רמת שירות  – 1נספח  
 הדרכה והטמעה. – 2נספח  
 סיום ההתקשרות – 3נספח  
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 ההזמנה להציע הצעות -מסמך א'
 

 ותחזוקה של מערכת טלפוניה הלאספק
 

 : הגדרות .1
 .חוף השרוןית אזורהמועצה ה –" המועצה" .א
 .חוף השרוןהמועצה האזורית ועדת המכרזים של  –" ועדת המכרזים" .ב
 במפרט הטכני ובנספחים.המוגדרות מכרז הפירוט דרישות  –" מפרט" .ג
 הצעת מחיר.הגיש ר שאמשתתף במכרז  –" משתתף"/"מציע" .ד
 .המועצהביותר והוכרז כזוכה ע"י כהצעה הטובה מציע שהצעתו נבדקה ונמצאה  –" זוכה" .ה

מהזוכה  הנדרשותטכניות דרישות הסך כל הפעילות והמטלות לרבות ה –" רותשהתק" .ו
 במכרז.

לרבות נספחיו, תשובות לשאלות  ,המסמכים והוראות נשוא מכרז זהכל  –" מסמכי המכרז" .ז
 קשר למכרז זה.במשתתפים שניתנו בכתב והוראות שניתנו בכתב 

על  רותשההתקלצורך ביצוע  ומטעמאו מי שימונה  במועצה מערכות המידעמנהל  –" המנהל" .ח
 המכרז. פי

 ASCII ,XLS(X) ,CSV ,DAT ,XML ,WAV –" יםים אלפאנומריאוניברסליקבצים " .ט
 ואחרים.

 .או הקשורים למועצה םיכייהש, מוסדות ו/או אתרים ו/או יםמבנ–" אתרי המועצה" .י

 
 השירותים הנדרשים .2

 המועצה מזמינה בזאת את השירותים הבאים:

והדרכת טכנית תמיכה שרות ו, שרותיםשיונות שימוש ביר ,חידוש שרות המרכזייה והטלפוניה
יעל ילכל אתרי המועצה. המערכת תטלפונית . המערכת תיתן מסד תקשורת תומשתמשים במערכ

המערכת תשמש כמסד לגידול ולהרחבת  את העבודה במועצה באמצעות יישומים מתקדמים.
זאת בהתאם לתנאים, הדרישות וההגדרות כל מתן שרות ותחזוקה למערכות. השרותים בעתיד. 

 המכרז להלן. הספציפיות כאמור במסמכי

 .ינתן ע"י מרכזייה בענן הספק השרות

במפרט המקובלים במדינה ועמוד בדרישות אבטחת מידע יסופק יש , יישוםתכנה , ציוד,כל מערכת
 הטכני.

 
  :רותשתקופת ההתק .3

 ., החל ממועד החתימה על החוזהההתקשרות תהא למשך שלוש שנים .3.1

, כל הבלעדי, לפי שיקול דעתה ה תהיינה שלוש אופציות להארכת ההתקשרותצועמל .3.2
 שנים.  ש, סה"כ התקשרות לשה אחתפעם בשנ

הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מידי, במקרה שהזוכה לא  מועצהל .3.3
יעמוד בדרישות מכרז זה על כל ההיבטים שבו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, אי 

 עמידה בדרישות וכיו"ב.

להפסיק את ההתקשרות, עפ"י שיקול הזכות  מועצהמבלי לפגוע באמור לעיל, תהא ל .3.4
ימים  30דעתה הבלעדי, ובכלל זה בשל שיקולי תקציב, בהודעה בכתב שתינתן לזוכה 

 מראש.
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 תנאי סף: .4
 

רשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא יחיד או תאגיד רשום כדין , העומד בעצמו במועד הגשת 
 סף:הצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים להלן, המהווים תנאי 

באירוח בענן ( בהתקנה 2018,2019,2020למציע ניסיון מוכח בשלש השנים האחרונות ) .4.1
או יותר לכל מרכזיה שלוחות  200של לפחות בהיקף  ומתן שירות לשלש מרכזיות

 .IP בטכנולוגיית

 .(1א) נספח המציע יפרט את נסיונו כאמור לעיל במסגרת 

ומוסמך )ספק מורשה(  לספק את הציודלמציע אישור מיצרן הציוד המעיד כי הוא רשאי  .4.2
 .המוצע על ידו לתחזק את הציוד

 ( ברציפות ועל דרך של קבע2018,2019,2020המציע מעסיק בשלוש השנים האחרונות ) .4.3
טכנאים מומחים בטיפול בבעיות ותחזוקה של חומרה ותכנה במערכות  5לפחות 

 .הטלפוניה

 .(1א) נספח המציע יפרט את נסיונו כאמור לעיל במסגרת 

 .6להבטחת הצעתו, כאמור בסעיף ₪  7,500  המציע הגיש ערבות בנקאית ע"ס .4.4

 .ש"ח 500סך ב צרוף קבלה על שם המציע על תשלום דמי ההשתתפות במכרז .4.5

 

 מסמכים כמפורט: ההמציע יצרף להצעתו את האישורים ו .5

 , חתומים על ידי המציע.למציעים הודעות לרבות, המכרז מסמכי כל .5.1

 ה לקוחות על התקנת, הפעלה ומתן שרות לשלוש מרכזיות לוששמ ותוהמלצ יםאישור .5.2
חתומים על ידי המנכ"ל  ,לעיל 4.1בהיקף השלוחות המפורט בסעיף  2018,2019,2020,בשנים

 . או החשב/הגזבר או מנהל המחשוב או האחראי על הטלפוניה

 .(8א) נספחבהאישור כאמור יוגש בנוסח הקבוע ובהתאם להוראות 

 . אישורים מיצרני המערכות לאספקה, התקנה ומתן שרות במוצרים .5.3

קבועים טכנאים  5לפחות שהוא מעסיק  ידי עו״ד או רו״ח,על אושרת מ ,הצהרה של המציע .5.4
העובדים בחברה ומוסמכים על ידי היצרן לטיפול בציוד המוצע על ידו. המציע יצרף את 

  שמות הטכנאים ואת תעודות ההסמכה שלהם.

 על שם המציע.אישור עוסק מורשה  .5.5

 .על שם המציע ניכוי מס במקוראישור  .5.6

 :1976כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  .5.7
 

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את  .5.7.1
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

)להלן: "חוק מע"מ"(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג  1976מוסף, התשל"ז 
עסקאות שמוטל עליהם מס  לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על

 לפי חוק מע"מ.
 

-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .5.7.2
 נספח חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח  1976

 (.6א)

 מציע שהוא תאגיד יצרף את האישורים כדלקמן: .5.8

 צילום תעודת רישום התאגיד. .5.8.1

נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, של רישום התאגיד מרשם  ,מעודכןתדפיס  .5.8.2
 החברות/השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות/השותפים.

אישור מעו"ד/רו"ח בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את  .5.8.3
 בחתימתם על מסמכי המכרז. התאגיד
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 הינו עוסק יצורפו: ציעככל שהמ .5.9

 העוסק.צילום תעודת זהות של  .5.9.1

אישור עו"ד כי החתימות על גבי המכרז הינן של העוסק ומחייבות אותו לכל דבר  .5.9.2
 ועניין.

( CISOמציע שבהצעתו שורת ענן יצרף הצהרה חתומה על ידי מנהל אבטחת מידע ) .5.10
המציע עומד בכל דרישות אבטחת מידע. לאשור זה יצרף  המאשרת כי הפתרון של

 .(9נספח א) צהיר וקורות חיים שלו( של החותם על התCISOתעודת הסמכה )

 

 ערבות מכרז  .6

בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי, לטובת המועצה  מקורעל המציע לצרף להצעתו ערבות  .6.1
וזאת להבטיח את המצאת וחתימת המציע ₪,  7,500, שתהיה בסך של חוף השרוןהאזורית 

)להלן: ערבות  במכרז,על כלל המסמכים הנדרשים לפי תנאי הסכם זה במקרה של זכייתו 
 (4)א נספחובהתאם לנוסח   20/3/2022. הערבות תהיה בתוקף לפחות  עד ליום המכרז(
 המצ"ב.

 
 מובהר כי:

יאריך את ת לתקופה נוספת והמציע ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבו
עילה לפסילת תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, 

 הצעת המשתתף.
לפירעון, כולה או חלקה,  הערבותועדת המכרזים ו/או המועצה יהיו רשאיות להגיש את 

 במקרים הבאים:
כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  .6.1.1

 הצעות, בכל דרך שהיא.
 פיים.כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כ .6.1.2
כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא  .6.1.3

 מדויק.
כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, והוא לא פעל על פי ההוראות  .6.1.4

 הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
 והכל מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב
מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או 

 המחאת עסק ערב.
משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר 

 רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.
מטעם זה  המועצהלעיל, רשאית  איזה מהמסמכים האמורים לא צירף המציע להצעתו

בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; 
לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או 

 הנתונים המפורטים בה.

 

 ידרשו מהמציע הזוכהיהתחייבויות ואישורים ש .7

. מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז יום 90לפחות הצעת המציע תעמוד בתוקף  .7.1
המציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו או לשנותה. מציע שנמסרה  במהלך תקופה זו

ימים מיום קבלת ההודעה על  14תוך ביחתום  "הזוכה"( :)להלןלו הודעה על זכייתו 
 את ערבות הביצוע, מועצהשבתיק המכרז, ועד אותו מועד ימציא ל ההסכםיתר עותקי 

 ואת יתר המסמכים שעליו להמציא על פי מסמכי המכרז.  אישור על קיום ביטוחים

לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים מתחייב הזוכה במכרז  .7.2
 עפ"י דין, על מנת לקיים את השירות בהתאם לתנאי המכרז.

יפיק יבחן את הנתונים במערכת הקיימת ואם הם יהיו בעלי ערך הוא  במכרזהזוכה  .7.3
 רות. ילצורך ביצוע הש, תוהקיימבעצמו את הנתונים מהמערכות 

לעיל, תוך התקופה האמורה  7.1לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .7.4
זכייתו שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח 

לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט המועצה ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית 
את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם 
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מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של 
במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מועצה ההתחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית 

מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה 
 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-עלהמועצה אחרים להם זכאית 

 

 הערכת ההצעות לקביעת זוכה במכרז  .8

 שהיא.מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה לא  המועצה .8.1

המועצה  מו.ימוסמכת לבחון את כושרו של המציע על סמך ניסיונה הקודם ע המועצה .8.2
רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את השירותים 

 בהתאם למכרז.

אשר אינה עומדת בתנאי לא להתחשב בהצעה  ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית המועצה .8.3
סעיפי המכרז או לרשאית לפסול הצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת  המועצה. המכרז

בשל הסתייגות במפורש או במשתמע לסעיף מסעיפי המכרז, או בשל הסתייגויות במענה 
 להעריכו על בסיס שוויוני ביחס ליתר ההצעות. שרותלמכרז אשר אינן מאפ

רשאית לפסול כל הצעה שבה נערך שינוי כלשהו )תוספת או מחיקה( בתנאי המכרז,  המועצה .8.4
 והיא רשאית לקבל את ההצעה ללא השינוי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

אינה חייבת לקבל ההצעה במלואה ושומרת לעצמה את הזכות ליישם חלקים  המועצה .8.5
 ממנה ולפי לוח זמנים הנוח לה.

 למסמכי המכרז. (2במסמך ב')בחירת זוכה מפורט תיאור אופן קבלת ההחלטה ו .8.6

 בחנה על פי הנושאים בטבלה למטה:יההצעות ת .8.7

 

 אחוז סעיף 

 השקלול

המחיר לכלל השירותים הנדרשים לפי המפרט  –מרכיב עלות  .1
 של המכרז מסמך ג' –המפורט הטכני 

65% 

 35% דרישות איכות .2

 
 ( %65מרכיב עלות ) .א

 .טלפוניהמערכת ותחזוקה של פקה ההצעה הזולה לאס קביעתאמת המידה ל
עיבודים, דיווחים, וכל התקנה, תיקונים, יהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף עבור  לא ציעהמ

 רות המתואר במסמכי המכרז. ירות אחר הקשור לשיש
במסמך ב' בטופס "הצעת המחיר" בטבלאות שהוא מציע  מחירי הצעתואת ימלא  ציעהמ

(1). 
 .(2במסמך ב' ) – קבלת ההחלטה ניקוד ההצעות ועל אופן הסבר מפורט 

 
  (%53דרישות איכות ) .ב

 יכולתו של המשתתףממהצעת המשתתף ו המועצהקבע על פי התרשמות יהניקוד בסעיף זה י
את אסוף תבצע ראיונות ותההצעות, את ק ובדת המועצהרות הנדרש. ילספק את הש

החלטה לגבי ההצעה המיטבית. לנקד את ההצעות ולקבל על מנת  ,נתונים הדרושיםה
שומרת  המועצהתראיין את המציעים ואת מנהלי הפרויקטים של המציעים.  המועצה

ביצוע המטלות נשוא לרות וילעצמה את הזכות לאסוף נתונים נוספים בכל נושא הקשור לש
 זה.בסעיף על מנת לקבוע את הציון  ,המכרז

 .(2במסמך ב' ) – ההחלטה ובחירת הזוכה על אופן קבלתהסבר מפורט 

 חברלפחות ( שבראשו יעמוד המנהל ויכלול להלן: "הצוות המקצועי"תקים צוות ) המועצה .8.8
עניק ניקוד להצעות המציעים בהתאם יבדוק ות יווצה. המועצהשייבחר על ידי  אחד נוסף
 .(2מסמך ב) להוראות

תתאים תצורת המערכת  איזהגבי קבל החלטה ליאת ההצעות ויבחן הצוות המקצועי  .8.9
  ה: התקנה מקומית או שורת מהענן.למועצ
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שומרת לעצמה את הזכות לבקש הבהרות בכתב  המועצה ,בכל אחד מהשלבים של המכרז .8.10
 .המועצהקבע ע"י ימענה להבהרות בהתאם ללו"ז שי ולדרוש מהמציע

כולל תיאום  מועצהלרשאית לערוך כל בדיקה שלדעתה תבטיח את מרב היתרונות  הצועמה .8.11
. בדיקות אלו יכולות לכלול בחינה של תכונות מסוימות של ביקור במתקני המציע

, קבלת חוות רות הנדרשירות, יכולתם של המשתתפים לספק את השיהמערכות, טיב הש
תבקש עבורו מידע נוסף  המועצהאו כל נושא אחר ש דעת לגבי המציע, השרות והמערכות

 לצורך קבלת החלטה.

הודעה למשתתפים תמסור  המועצה במכתב, על הזכייה במכרז. ,ודיע לזוכהת המועצה .8.12
  במכרז אשר לא זכו בו. 

 

 מציעיםמפגש  .9

 מציעים יתקיים מפגש לא 

 

 הבהרות למסמכי המכרז  .10

יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה  12:00בשעה  2/12/2021ה' עד יום  .10.1
בלבד, במבנה שלהלן.  Wordבמסמך  שאלות הבהרה בכתב noa@c-on.comבדוא"ל 

 .7שלוחה  04-6336070השאלות בטלפון לאשר קבלת יש 

ככל שהמועצה תחליט על ביצוע שינויים יועבר מסמך שינויים והבהרות לכל רוכשי  .10.2
 המכרז וכן יצורף הנוסח לחוברת המכרז.

 מס"ד
בחוברת עמוד 

 המכרז

המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים

נוסח 

 השאלה

1     

2     

 

ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק  כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל פה, אין .10.3
 תחייבנה את המועצה. –תשובות בכתב 

המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים  .10.4
ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 

, בכתב, לידיעת כל רוכשי והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו
מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי המכרז, יחתמו ע"י 

 המציע ויצורפו על ידו להצעתו.

 

 צעה ההגשת ה .11

 אום מראשיבתאו  חוף השרוןית אזורה הצעומהבמשרדי  קבלאת מסמכי המכרז ניתן ל .11.1
דמי  בדף מכרזים. hasharon.co.il-www.hofבכתובת  המועצהאו באתר האינטרנט של 

 .בשום מקרה שלא יוחזרו ₪ 500השתתפות במכרז הינם בגובה 

לתיבת המכרזים , ולהכניסה את ההצעות יש להגיש ידנית בלבד במעטפה סגורה .11.2
שעה ב 16/12/2021ה'  יוםוזאת עד  בשפיים, חוף השרוןהמועצה האזורית שבמשרדי 

:0021. 

נוסף של ההצעה אחד מודפס ועותק עותק  ,במעטפה סגורה בשני עותקיםתוגש ההצעה  .11.3
אין לציין או לסמן על המעטפה כל ציון או סימן אחר כלשהו  יוגש על גבי תקליטור.

במועצה  לפוניהטמערכות ותחזוקה של  הלאספק 50/2021"מכרז מספר למעט 
. כל עמוד בהצעה יישא חותמת רשמית של המציע וחתימה מלאה "חוף השרון האזורית

ם צוין כי נדרשת חתימה כאמור. על המציע לחתום הדין במקומות שבובנוסף חתימה כ
כחלק בלתי  מועצהולהשיבם ל המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרזכדין על הנספחים 

 נפרד מהצעתו. 

http://www.hof-hasharon.co.il/
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המציע יצרף את כל  ,. בנוסףהנדרשים בטפסי המכרזהמציע ימלא את כל הפרטים  .11.4
האישורים והמסמכים הנוספים )תדפיסים, קורות חיים, שאלות ותשובות וכו'( בסוף 
החוברת או בחוברת נפרדת. המציע רשאי לצרף מסמכים נוספים המתארים את יכולתו 

 .המוצעת על ידואו את המערכת ו/

ת המציע חתימת המציע על מסמכי המכרז, לרבות החוזה המצורף לו, מהווה את הצע .11.5
בדבר זהות הזוכה במכרז,  המועצה תבחוזה האמור. עם קבלת החלט רותשלהתק

על בעלי זכות החתימה  מחייב בין הצדדים.ה רותשהתקההזוכה להסכם  תהצעצורף ת
במציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז המפורטים לעיל בצרוף חותמת המציע, על 

 לכך.נספחיהם ובכול המקומות הנוספים המיועדים 

הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור והצהרה שכל פרטי ותנאי המכרז וההסכם  .11.6
 רותשהכישורים הדרושים להתקו הידעהמצורף לו ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל 

כאמור בהוראות מכרז זה. כל טענה בדבר טעות, אי  ,חוף השרוןהמועצה האזורית עם 
כלשהו הקשור במכרז לא תתקבל לאחר הגשת  אי ידיעת תנאיאו  הבנה בקשר למכרז
 ההצעה ע"י המציע.

רשאית לבטל, לצמצם, להרחיב או לפצל את הזכייה והשירות וכמו כן המועצה  .11.7
עם  רותשל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. אין בהתקוהכו ,מציעיםכמה להתקשר עם 

 להימנע מקבלת שירותים גם מספקים נוספים. המועצההזוכה כל התחייבות מצד 

אשר רשאית לעשות בה כל שימוש הנראה לה כדי  ,המועצההצעת המציע היא רכוש  .11.8
 .להעריך את ההצעות השונות

. המועצהנשוא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין המציע ובין  רותשכי ההתק יובהר .11.9
בין  רותשולא תהווה התקהמועצה בין המציע לספקי משנה לא תחייב את  רותשכל התק

. הספק נושא באחריות מלאה ובלעדית לביצוע האמור המועצהספקי המשנה ובין 
 .המועצההבלעדי עם  רותשבמכרז זה ומהווה מקור ההתק

ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים  .11.10
יין זאת בהצעתו למכרז. מציע מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יצ

כאמור ייחשב כמי שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם 
חסויים. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים, שתהיה 

 רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.
 

 

 אישור תקציבי .12

מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים  .12.1
במועצה, ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב המועצה למכרז, רשאית המועצה לבטל את 

 המכרז. 

כן תהיה המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין חלק משירותים ו/או  .12.2
ת היקפם עד להיקף התקציבי המתאים העבודות ו/או להזמינם בשלבים, או לצמצם א

 והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז.

למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין  .12.3
 שהוא כלפי המועצה בשל שימוש בזכויותיה אלו.

  

 ביטול המכרז .13
לבטל חלקים ממנו, או לצאת  המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או .13.1

למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, 
או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות 

 תקציב וכיוצא באלה. 
אך  –שאית בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא ר .13.2

 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -לא חייבת 
ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן  .13.2.1

כמחיר הוגן וסביר לטובין, וזאת למועצה המקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה 
השירותים נשוא בהסתמך על המחיר אותו נוהגת המועצה לשלם עבור ביצוע 
 מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לביצוע השירותים.
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התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה  .13.2.2
ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות 

סו במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוס
 על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  .13.2.3
 בניסיון ליצור הסדר כובל.

החליטה המועצה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי  .13.3
 ו/או כלפי מי מטעמה. מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה

 

 עלות השתתפות במכרז .14

השתתפותו במכרז, הנדרשות לשם כל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות  .14.1
 .המועצהדרישת אם לביוזמתו ובין אם לרבות עלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין 

, במכרז הוצאות השתתפותועל  המועצהמהמשתתף במכרז לא ידרוש החזר ו/או פיצוי  .14.2
 בין אם זכה במכרז ובין אם לא. 

 

 אישורים ורישיונות  .15

את כל האישורים והרישיונות , אחריותועל על חשבונו ו ,על המציע לדאוג להשיג .15.1
 הנדרשים על פי כל דין לביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז וההסכם.

 ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה.  .15.2

 שי.חשב כספק ראימגיש ההצעה י .15.3
 

 כללי .16

התברר למועצה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע  .16.1
או מצג אחר שהציג המציע כלפי המועצה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או 
מדויקים, רשאית המועצה לפסול את ההצעה, לחלט את הערבות שבידה, ואם בחרה 

 לבטל את הזכייה. –בהצעה כהצעה זוכה 

מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של המועצה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת  .16.2
ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת 

 ההצעות.

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או  .16.3
 .בתל אביב הקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים

 
 
 
 
 
 
 אלי ברכה   

 ראש המועצה
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 (1)א'נספח 
 רקע ופרטי הספק  

 
 רקע ופרטי הספק

 

 כללי  .1

בנספח זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון. )מילוי כל  .1.1
 הפרטים הינו בגדר חובה(.

 פרט לא רלוונטי לספק המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.  .1.2

 

 פרטים כלליים .2
 

שם המציע:  .2.1
__________________________________________________________ 

כתובת:  .2.2
__________________________________________________________ 

 טלפון : ___________________________ פקס: ____________________ .2.3

 __________סוג המציע: ) חברה פרטית/ציבורית וכד'(: __________________ .2.4

 

 פרטי מנהלים בכירים:  .2.5

 ניסיון מקצועי השכלה שם  תפקיד
    מנכ"ל

מנהל 
השירות / 
 הפרויקט

   

 

 איש קשר למכרז:  .2.6

 דואל נייד טלפון שם 
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 מנהל הפרויקט להקמת המערכת  .2.7

שם מנהל הפרויקט:  .2.7.1
____________________________________________________ 

 _________________________________________תפקיד בחברה:  .2.7.2

ניסיון בעבודה: _______  ניסיון בעבודה בתחומים הנזכרים במכרז:  .2.7.3
_______ 

 ניסיון בניהול פרויקטים )שנים(: _______ )מספר פרויקטים(: _______

 ניסיון בניהול פרויקטים של הקמת מערכות: .2.7.4

 יום __________פרויקט ___________________________ תאריך ס

 פרויקט ___________________________ תאריך סיום __________

 פרויקט ___________________________ תאריך סיום __________

 פרויקט ___________________________ תאריך סיום __________

 

 : טלפוניהת ופרויקטים בהקמת מערכ .2.7.5

 טלפון תפקיד שם הממליץ ארגון
    

    

    

    

    

 

 יש לצרף קורות חיים של מנהל הפרויקט.  .2.7.6
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 )מציע ימלא את שורות המתאימות( ותק וניסיון של המציע .3
 

 שנת יסוד החברה:___________ .3.1

 מספר שנות עבודה בהקמת מערכות טלפוניה: _______ .3.2

 מספר שנות עבודה בתחזוקת מערכות טלפוניה: _______ .3.3

 
 
 כ"א של המציע .4

 סה"כ עובדים : __________  .4.1

  מספר עובדי התמיכה בשטח: ____     ___מספר עובדי מוקד התמיכה: _ .4.2
 

 מוניטין ולקוחות .5
 

 מספר לקוחות לשירותים הנדרשים*: _______ מספר לקוחות כללי: ______ .5.1

רשויות שהמציע מספק להן שירותים נשוא המכרז  שלושרשימה של לפחות  .5.2
 .במכרז 4.1להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף , (5.1)המוזכרים בסעיף 

 סוג המערכת שם רשות מס'

מועדי אספקת 
השירותים 
-)חודש/שנה

 חודש/שנה(

 מס' השלוחות
 תפקידו שם

+  איש קשר 
 טלפון ישיר 

1      

2      

3      

 
סמנכ"ל לקוחות לפחות של המציע )ע"י מנכ"ל/  שלושהחובה לצרף המלצות מ .5.3

 מנמ"ר(.אחראי טלפוניה/  /מהנדסכספים/ 
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 (2) 'א נספח     
 לוחות זמנים להקמת המערכות 

 
 

 לוחות זמנים להקמת המערכות 
 

 לוח זמנים להקמת מערכות אלפאנומריות

 ההתקשרות חתימה על חוזהימים מ 7קיום ישיבת התנעה תוך  .1

תקנת האת תכנן ולהכין  תור את האתר על מנקועצה ויסמיבקר בהספק נוספים ם מיי 7תוך  .2

 השרות במועצה

 , תכנית העבודה תכלול:לאישורו מנהלכנית עבודה לתגיש ינוספים הספק ם מיי 7תוך  .3

 פרוט קווי התקשורת הנדרשים .3.1

 תנאים פיזיים למיקום המרכזייה )שטח חדר התקשורת, ארון תקשורת, חשמל וכו'( .3.2

 רשת מקומית .3.3

 ויתבהתאם לאילוצים של המועצה ועל פי דרישוהספק יתאם עם המנהל מועד להתקנת המערכות  .4

 של המנהל

 יום מקבלת הוראות מהמנהל 21תוך הספק יתקין את מערכת המיתוג ואבטחת המידע  .5

 יםפסנום מיי 7קמת ההרשאות, ניתוב שיחות ודוחות תוך ה .6

 הקמת הרשאות למנהל המערכת, מנהלי קבוצות, משתמשים רגילים .6.1

 תסריטים בנתב שיחות תמהק .6.2

 והתאמת דוחות לדרישות המועצההתקנת רישום שיחות  .6.3

 הדרכה למנהל המערכת .6.4

 מסירת תיעוד, מדריכים, רישיונות ותעודות אחריות .6.5

 ניתוק המרכזייה הישנה והתחברות המערכת החדשה  .7

 ניתוק המערכת הישנה וחיבור החדשה תתבצע בתאום עם המנה ועם אישורו .7.1

 פעולת ההתחברות תתבצע אחרי שעות העבודה הרגילות של המועצה  .7.2

 חיבור מרכזיות באתרים רחוקים .7.3

 חיבור לקווי תקשורת .7.4

 חיבור מכשירי טלפון וביצוע גישור בארון התקשורת .7.5

 מיד עם הפעלת השרות במועצה  –הדרכה וליווי המשתמשים במשך יומיים  .8

 ימים 3נהל תוך יחד עם המרשימת לקויים ו/או חוסרים  ה שלעריכ .9

 מדיווח התקלה ימים 3תיקון הליקויים תוך  .10
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 (3)' א נספח
 הצהרת המציע

 
 הצהרת המציע

 
 

 לכבוד, 
 חוף השרוןהמועצה האזורית 

 
 

 50/2021מכרז  –כתב הצהרה והתחייבות הנדון: 
 

 
 אנו הח"מ ___________________ מספר חברה/זהות _____________ שכתובתנו 

 
._____________________________________________ 

 
לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם 

 כדלקמן:

היננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות  .1
או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/

 כאמור.

היננו מצהירים כי קיבלנו את מסמכי המכרז על גבי מדיה מגנטית וכי לא נבצע כל שינוי במלל  .2
המכרז. אנו מסכימים שלמועצה זכות לפסול את הצעתנו אם בהצעה יתגלה שינוי במלל 

 המקורי שקיבלנו מהמועצה.

המפרט  –' מסמך גונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז כולל אנו מצהירים כי הצעתנו ע .3
הטכני לשירותים נשוא המכרז וכן על שאר הדרישות במסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על 

 עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

יום  120למשך הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה  .4
 מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 ₪. 7,500להבטחת קיום הצעתנו אנו מצרפים ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .5

אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או בחלקה  .6
ולמסור את ביצוע המכרז למציעים שונים כפי שייראה לה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 המכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.והמוחלט כמפורט בתנאי 

ימים מיום הודעתכם נחתום על יתר  14אם תחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  .7
מסמכי החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב במסמכי המכרז לרבות אישור על 

שיידרשו על ידכם ו/או הדרושים על  קיום ביטוחים, ונמציא את כל המסמכים ו/או האישורים
 פי תנאי המכרז והחוזה.

 
 

                   ________________   __________________ 
 חתימה וחותמת המציע        שם המציע                             
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 (4)א'  נספח
 נוסח ערבות מכרז

 
 נוסח ערבות לקיום הצעת הקבלן )ערבות מכרז(

 
 

 תאריך: _______/___/___
 

 שם הבנק/חברת הביטוח  ________________
 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס ________________________
 
 

 כתב ערבות
 

 לכבוד
 "(המועצה" –)להלן  חוף השרוןהמועצה אזורית 

 
 
 

 ערבות מס' ________________________הנדון: 
 

"( אנו ערבים בזה המשתתף_____________   מספר זיהוי _____________ )להלן: "על פי בקשת 
שקלים חדשים( )להלן: שבעת אלפים וחמש מאות ₪   ) 7,500כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

 שפורסם על ידכם. לאספ 50/2021"( וזאת להבטחת הצעתו במכרז מס' סכום הערבות"
 

יום מקבלת דרישתכם  14ו סכומים עד לסך סכום הערבות תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום א
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 
באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 

 לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה
 

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

 הנ"ל.
 

ועד  2220/3/20 יום  יטול ותישאר בתוקפה עדערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לב
 בכלל.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 ן כתב ערבות זה.ידרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעני

          
 ____________בנק / חברת ביטוח:   תאריך: ___________                       
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 (5)א'  נספח
 הצהרת סודיות הספק 

 
 

 הצהרת סודיות של הספק
 
 

 תאריך: _________
 

          לכבוד
 חוף השרוןהמועצה האזורית 

 
 

 שלום רב,
 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
( לאספקת "ההסכם" להלן:בהמשך לחתימת ההסכם בינינו מיום __________________ )

( אנו "השירותים" להלן:ושירותים נוספים ) חוף השרוןמועצה האזורית טלפוניה בולתחזוקת מערכת 
 מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

 
 

לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך  .1

 ביצוע השירותים.

לרבות: תכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב,  –לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

שיטות עבודה, רשימת לקוחות, תכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל 

 המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

 

המידע הסודי שלנו, וזאת  אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על ידינו לגבי .2

 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 

 

 

 ,בכבוד רב

 

_____________________ 

 ע"י __________________
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 (6) 'א נספח
 הצהרה בדבר שכר מינימום 

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ, ________________, ת"ז______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אמת 
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

  
"( הקבלן" להלן:אני משמש/ת ________________ אצל ______________________ ) .1

לאספקת  2020-??בורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובע
 בתצהיר זה: טלפוניהמערכות 

 
גם בעל השליטה  –מי שנשלט על ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם   – "בעל זיקה "

בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד הדומה בהרכבו 
מהאחראים מטעם הקבלן על ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או מי 

  תשלום שכר העבודה.
 .1981 –כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א   –  "שליטה "

. הינני מצהיר בזאת, כי עד למועד האחרון להגשת המכרזים במכרז, אנוכי, הקבלן וכל בעל זיקה 2
  לקבלן:

 כ"ה בחשוון לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום  __
 , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2002באוקטובר  31התשס"ג, 

 ;1987 –ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –תנאים הוגנים(, התשנ"א 
, 2002באוקטובר  31הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג,   __

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

 

  במקום המתאים[ X]נא לסמן 

 . הינני מצהיר, כי התקיים בקבלן אחד מאלה )יש לסמן(:3

 הקבלן ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; __

הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  __
 במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה; 

הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום,  __
 אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 –לעניין סעיף זה  

 –כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –"שליטה" -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
1981 . 

 כל אחד מאלה: –"בעל זיקה"  
 חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן. (1) 
 אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)
 בעל השליטה בו; )א(  

תיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו חבר בני אדם שהרכב בעלי מניו )ב(
להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 

 במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן;
 מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה; )ג( 

 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)
 מהותית בידי מי ששולט בקבלן; שליטה
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הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה  –"הורשע" 
 (. 31/10/02בחשון התשס"ג )

 . 1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"חוק שכר מינימום" 
 בני אדם. או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________ 
  חתימה     

 
 

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _______________________ ה"ה 
_______________________________, ת"ז______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא ת/יעשה כן, עליו/ה להצהיר את האמת 
 אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 
 

 ______________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 (7)' א נספח
 התחייבות להימנעות מניגוד  

 עניינים ולשמירה על הסודיות
 
 
 

 לכבוד
 חוף השרוןהמועצה האזורית 

 
 גא"נ,

 הנדון: התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על הסודיות
 

לאספקת  ______"( יצאה במכרז פומבי המועצה)להלן: " חוף השרוןוהמועצה האזורית  הואיל:
 .חוף השרוןבמועצה האזורית  לטלפוניהמערכות 

 
 ז;ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות המכר והואיל:

 
וכחלק מתנאי המכרז נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על  והואיל:

 סודיות;

 לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לא אמסור ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע/נתון מתוכו ללא  .1
הרשאה מהמועצה מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך 

 או נתון כאמור. 

ברור לי כי חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה ללא קשר  .2
יכך, לא אפתח, אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל אדם או למקורו. לפ

 גוף ולא ארשה לשום גורם אחר לעשות כאמור. 

אחזיר למועצה כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות, במועדים ובאופן שייקבעו  .3
 ה.צועמעל ידי ה

ליי במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו א .4
 לצורך מילוי תפקידי.

ה צועמלא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודתי עם ה .5
 עשויה להיות רלוונטית לגביו.

אודיע על כך מיידית למועצה ואפעל לפי  –בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים  .6
 הוראותיה. 

 ה, כפי שיהיו מזמן לזמן.צועמלהתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות ה בכל נושא הקשור .7

התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם סיום  .8
 ה, מכל סיבה שהיא.צועמההתקשרות ביני לבין ה

 
 
 

__________________    __________________ 
 תאריך                    חתימה      
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 (8א' ) נספח
 אישור מזמיני שירותים קודמים 

 
 

 * נוסח אחיד למכתב המלצה *

 

 

 לכבוד,

 ועדת המכרזים 

 המועצה האזורית חוף השרון

 

 המלצההנדון: 

 

   בתאריך ________ התקשר _______________ עם הספק _______________ .

 שם הספק              הגוף הממליץשם                     

בהתקנת מקומית / בהתקנה  לצורך קבלת שרותי הקמה תחזוקה ותפעול של מערכת טלפוניה ברשות

 . בענן

 . 2020-ו 2019, 2018הספק נתן לרשות את השרותים בכל אחת מהשנים 

 .עבור ______ שלוחות השרותים כללו התקנה, תחזוקה ותיקון תקלות במערכת

 ___ ושרות התחזוקה ניתנה עד לשנת ______.המערכת הוקמה בשנת ____

השרות של ספק עונה בצורה טובה על דרישות הרשות והספק נותן מענה טוב לתקלות ובקשות 

 לתמיכה. 

 

 הערות ופירוט מילולי: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 בכבוד רב,         

 

 חתימה וחותמת         

 

 פרטי הממליץ: __________________   _________________  ________________ 

 מספר טלפון   תפקיד  שם הממליץ 
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 (9נספח א' )
 אישור מזמיני שירותים קודמים 

 

 

 (CISOהצהרת מנהל אבטחת מידע )
 

 אני: _______________________ מ"ז: _____________________ החתום מטה בעל הכשרה 

 מספר זהות    שם פרטי ומשפחה 

. הוסמכתי על ידי CISO ((Officer Security Information Chiefוהסמכה של מנהל אבטחת מידע 

 תעודת ההסמכה שלי וקורות חיים. אני מצהיר בזאת  כי __________________ ומצורפת בזאת 

 שם המוסד 

 בדקתי וניסיתי את מערכת המציע ___________________ ואת הפתרונות המוצעים על ידי המציע. 

 שם המערכת / מוצר                       

עת לוחמת מצאתי שהמערכות והפתרונות המוצעים עונים במלואם על הגדרות אבטחת מידע, מני

 סייבר ועונים על כל כללי אבטחת המידע המאופיינים על ידי הרשות הלאומית להגנת סייבר.

 

 

______________  _______________   _________________ 

 שם מנהל אבטחה           חתימה    תאריך  

 

 _______אני החתום מטה עו"ד, מאשר כי ביום ___________ התייצב בפניי ה"ה ________
 שם מנהל אבטחה                 תאריך                 

 מ"ז:  ______________ לאחר שהסברתי לו/ה את מהות ההתחייבות וחתם בספניי על מסמך זה.
 מספר זהות 

 מ"ר: _______________,עו"ד       ______________  
 מספר רישיון            שם עו"ד 
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  מסמך ב'
 המציעהצעת 

 
 ( 1ב' )מסמך 

 המציע הצעת
 הוראות למילוי הצעת המחיר

 .טלפוניהלאספקת מערכות מכרז זה פתוח למציעים 
  .ציוד טלפוניה  2טבלה והמערכת  1טבלה   :לשתי טבלאותטופס הצעת המחיר מחולק 

 ( 2טבלה ו. 1טבלה ) יגישו הצעות לשני החלקיםמציעים 

כל ו אמצעי אבטחה, הרשאות שימוש, הרישיונות , תוכנותציוד, ההצעה כוללת התקנה של  -
 .על מנת להפעיל את השרות ולעמוד בדרישות המכרז הנדרשתהתאמת 

ובמשך  שנים 3במשך  מערכתושאר רכיבי ההתקנות ת ותמיכה בציוד, הצעת המציע כוללת תחזוק -
 .(אופציהתקופת ההארכה )

 ת.ווכל רישיון או היתר הדרוש להפעלת המערכ ההצעה כוללת רישיונות, כולל רישיונות צד שלישי -

מפרט הות ישדרבהתאם למשתמשים ללא הגבלה מנהל המערכת וההצעה כוללת תמיכה שוטפת ב -
 הטכני והסכם רמת השירות .

או גורמים ממלכתיים ובפרט  הרגולטורההצעה כוללת כל שינוי שיידרש בתוכנה כתוצאה מדרישת  -
 .שרד התקשורתמ

 עדכוני גרסה של תכנות שיצרני המערכות ישחררו מעת לעת.ההצעה כוללת  -

 באתר של הספק. ערכתההצעה כוללת גיבוי המ -

המועצה אינה חייבת לקבל את הצעת המציע במלואה ושומרת לעצמה את הזכות ליישם חלקים  -
ממנה ו/או ליישם חלקים מההצעה במועד כלשהו, הכול לפי החלטתה ולפי לוחות זמנים 

גמר עצה. למען הסר ספק, התשלום עבור השירות של אותו רכיב בהצעה יחול עם המתאימים למו
 ר.תוצתחילת העבודה עם אותו ו/או גמר ההטמעה  ו/או גמר ההתקנההביצוע ו/או 

 מודגש בזאת כי המועצה רשאית שלא לקבל כל ההצעה/ות ו/או חלק מההצעה/ות. -

 .אינם כוללים מע"מהמחירים בטבלת הצעת המחיר  -

 
 המחיר  הצעת

 
 שרות בענןמערכת הטלפוניה ב .1
 

 לחודשמחיר  מערכת מס'
 ללא מע"מ

 200בהתאם למפרט  מערכת טלפוניה בענן 1.1
  שלוחות

 
 ציוד טלפוניה .2
 

 מחיר ליחידה *כמות מכשיר מס'
 ללא מע"מ

 52 שורה אחת( –צג צר )רגיל  IPטלפון  מכשיר 1.1
 

ולמנהלים צג למזכירות  IPטלפון  מכשיר 1.2
 (שורות 3מורחב )

33 
 

כולל אוזניה  softphoneשלוחה וירטואלית  1.4
 ומיקורפון )מדונה(

5 
 

 חלוקת סוגי הטלפונים יכולה להשתנות תוך כדי יישום המכרז *
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הינו סופי וכולל את כל התמורה ( 2ולטבלה  1לטבלה )הנני מצהיר בזאת כי הסכום הנקוב לעיל 

המגיעה לי בגין ביצוע כל העבודות נשוא ההסכם המצורף, לרבות תשלומים משתנים וכל תשלום אחר 

, וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע טלפוניההקשור לאספקה ולתחזוקה של מערכות 

 העבודות.

לק ממנה וכי אין בה כדי לחייב אתכם בכל צורה ידוע לי כי אין אתם חייבים לקבל את הצעתי או כל ח

 שהיא.

ה ועד צעמוהצעתי זו על כל פרטיה מרכיביה ונספחיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה ל

 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שנקבע במסמך ההוראות למשתתפים. 3לתום 

 
 
 
     

 חתימה וחותמת שם המציע תאריך
 
 

  



 האזורית חוף השרוןהמועצה 
 50/2021מכרז פומבי מספר 

  ותחזוקה של מערכות טלפוניה  הלאספק

                                                                                            _______________________________   

 חתימה+ חותמת המציע  
- 25 - 

 

 (2ב' ) מסמך
 אופן קבלת החלטה 

 ובחירת הזוכה 
 

 אופן קבלת החלטה ובחירת הזוכה
 

 כלליא. 
 

 קבלת החלטה ובחירת הזוכה יתנהל במספר שלבים. 
 

 תחילה תיבדק העמידה בתנאי סף של ההצעות. 
 

 הצעות שעברו את תנאי הסף תועברנה להמשך הבדיקה של מחיר ואיכות של ההצעות.
 

המציעים יכולים לספק פתרון בתצורת התקנה מקומית או בתצורת שרות ענן. לאחר עיון בהצעות 
 המועצה תחליט על איזה תצורה מתאים לה.  

 
הינה ההצעה  הטובהסופי איכות כאשר ההצעה עם הציון ציון ללכל הצעה ייחשב ציון עבור מחיר ו

 המיטבית.
 

 ציון עבור מחיר. ב
 

ציוד טלפוני.  2טבלה ושרות בענן המערכת ב 1טבלה  טבלאות: יתמחולק לשטופס הצעת המחיר 
 . 2ולטבלה  1נקוב במחירים לטבלה המציע י

 
ביותר תקבל את הניקוד המירבי ויתר  ךנמוכך שהמחיר יחושב  עבור כל שורה בהצעה הניקודחישוב 

 :יקבלו ניקוד ביחס אליה, בהתאם למפורט להלן המחירים
 

 הנמוךהמחיר 
______________________________ 

  המחיר  הנבחן

 
 עבור הדרישה באותה שורה= ניקוד 

 
 
 
 
 

 ."0". המועצה תפסול הצעה שבאחת השורות המציע נקב במחיר "0מחיר "אין למלא 
 

 לבמשק ניקודעל ידי הכפלת ההמשוקלל לכל שורה  ניקודשב הולכל שורה יח ניקודלאחר חישוב ה
 ה:למטטבלה המופיע ב

 

 משקל דרישה שורה  טבלה
 60% מערכת טלפוניה בענן 1 1
 20% רגיל IPטלפון  מכשיר 1 2
 15% ומנהלים למזכירות IPטלפון  מכשיר 2 2
 softphone 5%וירטואלית  שלוחה 3 2

 
שהוא המשקל של מחיר  65%כפול  כל שורהבהניקוד המשוקלל הציון עבור מחיר יהיה הסכום של 

 ההצעה.
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 ציון דרישות איכות. ג
  .35  הציון עבור סעיף זה יהיה ציון מתוך

 צוותמהצעות המציעים, מראיונות שה הצוות המקצועיהציון בסעיף זה יתבסס על התרשמותה של 
 אסוף על המציע ומכל דבר הנוגע להצעתו. י צוותבצע עם המציעים ומנתונים שהי

 מההצעות ומהראיונות עם המציעים.  ההתרשמותקבע את הציונים לפי י הצוות המקצועי
כגון, גזברית, רשאית לצרף אליה בעלי מקצוע מתוך מועצה  הצוות המקצועילצורך בחינת ההצעות 

 ויועצים מקצועיים לצורך קביעת הניקוד. תפעולמנהל 
אם מתוך ההצעות או הראיונות תתעוררנה שאלות לגבי נושא כזה או אחר או לחלופין תעלה שאלה 
מתוך ההצעה של מציע מסוים או של כל המציעים, המועצה תהיה רשאית לשלוח למציעים בקשות 
לקבלת הבהרה, ולחקור את אותו נושא לעומק בכל דרך שהמועצה תראה לנכון, כולל פנייה ללקוחות 

 ים. המציע
נושאים שייבדקו במסגרת קביעת הציון מופיעים בטבלה למטה. המועצה שומרת לעצמה את הזכות 

 להוסיף או לגרוע נושאים מהרשימה תוך כדי בחינת ההצעות.
 טופס הניקוד שישמש את הבודקים מטעם המועצה יתבסס על הטבלה למטה.

 
 

 :הטלפוניהותחזוקת מערכת והשרות לקמת  ההצעהטופס דירוג לבחינת 
 

 ניקוד תכונה מס"ד
 יחושב כדלקמן: כמסמך ד'חישוב ציון התאמה למפרט הטכני המצורף  1

 כל שורה במפרט הטכני מהווה דרישה וערכה של כל דרישה נקודה אחת. 
אם הדרישה קיימת בעת הכנת ההצעה המציע יקבל נקודה אחת עבור 

 אותה שורה.עבור  0השורה. אם הדרישה לא קיימת הניקוד הוא 
ממוצע של הנקודות  בכלל השורות )הדרישות( הינו הניקוד הגולמי עבור 
נושא זה.  הניקוד הסופי יהיה יהיה הציון המשוקלל שיתקבל  )אשר לא 

 נק'(. 8יעלה על 

8 

המנהל במועצה תפריטים ומסכים נוחים, תהליכם שליטה של עמדת  2
 מובנים והתראות יזומות על ידי המערכת.

 יכולת המנהל לשנות ולבצע שנויים להקים מסלולי ניתוב והרשאות.
7 

 5 התרשמות המועצה מהמציע ויכולתו לענות על דרישות המועצה* 3

 5 התרשמות המועצה מהמערכת והציוד המוצעים על בסיס מצגת* 4

 5 על בסיס מצגת* Call Center-התרשמות המועצה מרכיב ה 5

 5 הפרויקט*התרשמות המועצה ממנהל  6

המציעים  .םהפרויקט מטעמ יולמנהל ים* רכיבים אלה ינוקדו על בסיס ראיון שיערך למציע
 יערכו להצגת המערכת / תכנה.

 
 
 
 
 

 ציון מסכם )ציון סופי משוקלל(. ד

 
 הציון המסכם עבור ההצעה המיטבית יהיה סכום הציונים של מחיר ואיכות.  
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 מסמך ג'
  ונספחיו ההסכם

 

 הסכם __________מס' 

 
  ____________שנערך ונחתם  ביום _____ לחודש _____ שנת 

                                                               
 חוף השרוןמועצה אזורית               : ב י ן

    

 "(המועצה)להלן: "  

 -מצד אחד  -         

 
 :               ________________________  ל ב י ן             

 ח.פ. ____________________                                                   
                                    

 מרח' ____________________   

 "(הספק" ו/או "הקבלן)להלן: " 

 –מצד שני  -        
 
 

תחזוקה ו ההקמ, לאספקתלמתן שירותים  50/2021מספר  מכרזפרסמה  מועצההו  הואיל
וזאת בהתאם לאמור במפרט  ,חוף השרוןבמועצה האזורית  של מערכת טלפוניה

, "המכרז")להלן: מחוזה זה,  וביתר מסמכי המכרז, המהווים חלק בלתי נפרד
 ;בהתאמה( "השירות"

 
 , כהצעה הזוכה במכרז;מועצהההגיש הצעה למכרז, והצעתו נקבעה ע"י  והספק  והואיל

 
 וברצון הצדדים להסדיר זכויותיהם וחובותיהם כמפורט בחוזה זה;  והואיל

 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

את כל המידע הדרוש לו בדבר היקף השירות ודרכי  מועצההמצהיר כי קיבל מ הספק 1.2
ביצועו, וכי חתימתו על הסכם זה נעשית לאחר עיון ובדיקת כל הנתונים הדרושים לו, 

 והוא מוותר על כל טענה בקשר לאי ידיעת עובדות כלשהן.

על הסכם זה נותנת תוקף לכל יתר מסמכי המכרז,  הספקמוסכם בזאת כי חתימת  1.3
למציע וכתב לרבות המפרט, נספחים, הפרסום בעיתון, טופס הזמנת הצעות והוראות 

יחשבו כחלק בלתי נפרד מהסכם זה והוראותיהם יחייבו את יההתחייבות, וכולם 
 .הספק

 תקופת ההסכם .2

 חתימת הצדדים על ההסכם.מיום  לוש שניםההתקשרות תהא למשך ש .2.1

, כל פעם לפי שיקול דעתה הבלעדי תהיינה שלוש אופציות להארכת ההתקשרות מועצהל .2.2
 שנים.  שש, סה"כ תקופת ההתקשרות תה אחבשנ
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ההתקשרות בכל תקופת אופציה תהיה בהתאם למחירי ההצעה שהציע המציע הזוכה  .2.3
 במכרז זה ללא כל שינוי.

 .מועצההההחלטה בעניין מימוש כל אופציה תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  .2.4

תהיה רשאית לבטל את ההסכם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה שתינתן  מועצהה .2.5
 ימים מראש, מבלי שהדבר יהווה הפרה של הוראות ההסכם. 30לקבלן 

חובה לפצות את הקבלן או  לשלם לו  המועצה, לא תהיה על מועצההבוטל ההסכם על ידי  .2.6
רותים שהקבלן נתן עד תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור שי

 ביטול ההסכם.מועד ל

תהיה רשאית לבטל את ההסכם בכל אחד  המועצהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  .2.7
 מהמקרים הבאים:

נקבע שהקבלן הפר הוראה מהוראות ההסכם, ולא תיקן את ההפרה בתוך המועד  .2.7.1
יהא המועד לתיקון ההפרה  ,המועצה. לא נקבע מועד בהודעת המועצהלכך בהודעת 

 שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה.

 הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית. . 2.7.2

 הקבלן נקלע להליכים של חדלות פירעון ובכלל זה פשיטת רגל והקפאת הליכים. .2.7.3

 .המועצההוטל עיקול על זכויות הקבלן אצל  . 2.7.4

עפ"י כל דין, לרבות  מועצהת כלשהי העומדת לבביטול ההסכם לא יהיה כדי לפגוע בזכו .2.8
 תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה.

את כל  מועצהבכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, הקבלן מחויב להעביר ל .2.9
 המועצהעשתה עבור נהחומר שברשותו שהופק ונערך לצורך הפעילות או את כל העבודה ש

לא שום פגיעה. מובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב אצלו עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי ול
חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו. עוד מובהר כי כל חומר 

כנית הינו קניינה של ושהופק ו/או נערך ו/או בוצע על ידי הקבלן לצורך הפעלת הת
 בלבד. המועצה

רת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמי .2.10
  הפסקת הסכם זה.

  ביצוע העבודה .3

מתחייב לבצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף  הספק 3.1
 להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז.

לספק את התפוקות הנקובות המסוגל רות ינשוא המכרז הוא מכלול שלם ועובד של ש 3.2
הקיימת של המציע  והמערכת התוכנהעל כן, כל התאמה של  .המזמין במכרזע"י 

מתן התפוקות המוגדרות במכרז, תבוצע על חשבונו של המציע גם צורך הנדרשת לו
 ולא תשולם כל תמורה נוספת עבורה. ,אם היא לא נזכרת ספציפית במפרטי המכרז

ת פיזיות להתקנת הספק יפרט במסמך את דרישות המערכת לקווי תקשורת ודרישו 3.3
 ציוד המרכזייה. 

( 2א' ) "מסמךהספק יקים את המערכות והשרותים לפי לוחות הזמנים המפורטים ב 3.4
אי עמידה בלוחות הזמנים יהווה הפרע יסודית של  לוחות זמנים להקמת המערכות".

 הסכם זה.

 .המערכות לוהנילה תכנשל גרסאות עדכון תיקון תקלות, תמיכה וי שירותייתן  הספק 3.5
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השרות לא יהיה מוגבל לכמות השלוחות והשרותים הקיימים במועד החתימה על  3.6
 הסכם זה ויהיה ניתן להרחיבם בכל עת.

"הסכם רמת  למסמך ד' 1אמור בנספח בהתאם להשירות בצע את מתחייב ל הספק 3.7
 להלן.  5", זאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף SLAרותיש

ת המידע ושל מערכ יםו/או עם הספק המועצהמתחייב לשתף פעולה עם  הספק 3.8
של  מערכתכל הבניית ממשקים, התאמת הנתונים והצגתם ברבות להנוספות במועצה 

 .הספק ובמערכות המקבילות מצד ג'

בכל מחלוקת ו/או אי הבנה בקשר לכל עניין ודבר הנוגע ו/או הנובע לעניין השירות  3.9
החלטתו של המנהל תהיה והכלול בו, לרבות לעניין טיב השירות ומה כלול בו, 

 רשאי לערער עליה. הספקהמכרעת והסופית, ואין 

 י כוח אדםשירותתמיכה ו .4

 ,ת רצונו של המנהלומתחייב לבצע את השירות על הצד הטוב ביותר ולשביע הספק 4.1
ומוסכם כי דעתו של המנהל תהיה מכרעת בכל חילוקי דעות שיתגלו בדבר טיב ואופן 

לפנות לערכאות המשפטיות לפי  הספקביצוע השירות, זאת מבלי לפגוע בזכותו של 
 שיקול דעתו.

את הזכות לשנות את  המועצהלחוזה זה, שומרת  3מבלי לפגוע בכל האמור בסעיף  4.2
מתחייב לציית ולהישמע  הספק. לנכוןתמצא בכל פעם ש הספקסדרי השירות של 

 להוראות המנהל בכל הנוגע למתן השירות.

קליטת תיקון ליקויים שיתגלו מעת לעת, השלמת מידע חסר, רות התמיכה יכלול: יש 4.3
רות או המחויבים ירכיבים המחויבים כדי לקיים את הששל נוי יהוספה או שתכנים, 

 המועצההעברת מידע מ/אל מוסדות וגופים ש, (רגולטורמאסדר )על ידי הוראות ה
וכל שאר  מועצהבדרכה ההדרכה טלפונית, הדגמה בתקשורת, תמיכה ובקשר איתם, 

 רותים המוגדרים במסמכי המכרז.יהש

ובמשך כל שעות העבודה כפי  המועצהשירות התמיכה יתקיים בכל ימי העבודה של  4.4
שיהיו מעת לעת. למען הסר ספק מובהר כי השירות יתקיים גם במועדים הבאים: 
אחד במאי, יום השואה והגבורה, פורים, תשעה באב, ימי חול המועד של חגי ישראל 

 כל זה ללא כל תוספת תשלום. ,וכו'

מנת לספק את  יעסיק עובדים מקצועיים ובכמות מספק וכן ציוד מתאים על הספק 4.5
ב וערוי יואיכות העבודה של עובדליהיה אחראי לטיב והשרות הנדרש במכרז. הספק 

 .המקצועית םעבודתטיב ל

ימנה מנהל פרויקט מטעמו לצורך הבטחת השרות. מנהל הפרויקט יעמוד  הספק 4.6
בקשר עם המנהל ועם המשתמשים במערכת על מנת לוודא שתקלות ובקשות 

המגיעים למועצה אכן עדכונים יוודא שנהל הפרויקט . מהספקמטופלות על ידי 
על הפעולות שהוא  מועצהלמערכת. אחת לחודש מנהל הפרויקט ידווח בכתב לים זנמו

 ועל העדכונים שהוזנו למערכת. , על תקלות שטופלוביצע

 מועצהלחוי, כל עובד המועסק על ידו במתן השירות ימתחייב להחליף, ללא ד הספק 4.7
 .המועצהעל פי דרישת 

מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו,  הספק 4.8
וכי כל העובדים שיועסקו על ידו  ,ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד המועצהלבין 

 בלבד. הספקחשבו עובדים של יו/או מטעמו על פי חוזה זה יהיו וי

 סוציאלייםהתנאים הו סיםיהמ ,מתחייב כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות הספק 4.9
כל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או בבקשר עם העסקתם של עובדיו ו/או מי מטעמו ו

ו/או לעובדים מטעמו ו/או לכל מי מטעמו  ספקולא תהיינה ל ,תשלום סוציאלי אחר
יהיו זכאים לכל תשלומים, והם לא המועצה כל זכויות של עובד המועסק על ידי 

 .המועצההטבות או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם   ,פיצויים
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 התמורה 5

מתחייבת  הספקמוסכם כי תמורת מילוי מדויק וקפדני של כל הוראות חוזה זה ע"י  5.1
( למכרז נשוא הסכם זה, 1את התמורה כמפורט במסמך ב) ספקלשלם ל המועצה

מחודשי ההסכם, וזאת עבור השירותים המפורטים  בגין כל חודשכדין מע"מ בתוספת 
, ולאחר מסמכי המכרז, בהתאם למחירים ולפרטים המצוינים בטופס הצעת המחירב

 .להלן 5.4אישור חשבון מפורט כאמור בסעיף 

יגיש  ימים מתום כל חודש עשרהולא יאוחר מ עם תום כל חודש בתקופת השירות 5.2
ולאחר  ,מפורט על כל פעולותיו באותו חודש דוחחשבון מפורט למנהל בתוספת  הספק

את התמורה המגיעה לו עפ"י  ספקל המועצהתיקונו ו/או אישורו ע"י המנהל תשלם 
  .החשבון מאישוריום  45מתום החשבון המאושר, וזאת לא יאוחר 

עפ"י הסכם זה  הספקמ מועצהשמורה הזכות לקזז את כל הסכומים שיגיעו ל מועצהל 5.3
 ו/או מכל מקום או סיבה אחרים.

את החשבון במועד כאמור  המועצההוגש חשבון במועד, אושר וחרף זאת לא פרעה  5.4
 איחור של מוסכם כי. הצמדה וריבית על פי דין המועצהלדרוש מ הספקלעיל, רשאי 

 יום לא ייחשב כאיחור. 45 עד

לא יהיה זכאי  הספקמוחלט, וכאמור לעיל יהיה קבוע סופי ו ספקהתשלום המגיע ל 5.5
בהתאם  שנהלכל תוספת בגינו, מכל סיבה שהיא, למעט העדכון שיתבצע אחת ל

 לשינויים במדד.

 הספקהוצאות  .6

בעבור  המועצהלא תשלם  5מפורט לעיל בסעיף כ מיםמוסכם בזאת כי מלבד הסכו 6.1
לא כהשתתפות בהוצאות  ,לא כעמלה ,קבלת השירות שום סכום נוסף, לא כשכר

יישא לבדו בכל ההוצאות הקשורות במתן השירות לרבות  הספקובשום דרך אחרת, ו
שכירת עובדים שיהיו דרושים לשם ביצוע השירות, רכישת ציוד וכן בכל הוצאות או 

בחשבון את כל  הספקתשלומים אחרים. כן מוסכם כי בקביעת המחיר הנ"ל לקח 
ן השירות, והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת שהיא הקשיים העלולים להיגרם במת

 עבור כל קושי שיתעורר בביצוע השירות.

של  מידעת הובמערכהנתונים וקליטת  מסד המידע סבתיישא בכל הוצאות ה הספק 6.2
 המשתמשים במערכת. המועצהכולל הדרכת עובדי  ,הספק

 היחסים בין הצדדים .7

אין, לא נוצרו ולא ייווצרו בינו ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או  מצהיר ומתחייב כי ספקה 7.1
 מעביד.–עובד יחסי המועצהמי מטעמו לבין 

 
כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים ייחשבו לכל צורך כעובדיו או     7.2

בעקיפין, ויועסקו על במישרין או  המועצה חשבו כעובדים או שלוחים שלישלוחיו ולא י
ידו, על חשבונו בלבד, ועליו יחולו כל תביעותיהם ו/או דרישותיהם הנובעות מיחסיו 

 עמו ו/או הנובעות מהאמור בהוראות סעיף זה כולו.
 

לא תהיינה לו ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או למי מטעמו כל זכויות של עובדי     7.3
 המועצהיו ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים לקבל מו/או עובדיו ו/או שלוח והוא המועצה

בקשר לביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על  כל תשלום, פיצוי ו/או טובת הנאה אחרת,
על פי ההסכם, מכל סיבה  רותשפיו או בקשר עם ביטול ההסכם או סיום כל התק

 שהיא, מלבד התמורה שנקבעה בהסכם זה.
 

בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו, אם יוגשו,  המועצהישפה את ספק ה    7.4
ו/או על ידי צד שלישי אחר כלשהו, שעניינן קיום  על ידו ו/או מי מעובדיו המועצהכנגד 

 .ספקמי מעובדי ה לבין המועצהמעביד בין –יחסי עובד
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גיה ו/או לנצי מועצההצדדים מצהירים בזאת, כי כל זכות שניתנת על פי הסכם זה ל 7.5
אינה אלא אמצעי להבטחת  לפקח ולהתערב בכל צורה שהיא על אופן מתן השירותים

אחראי לביצוע השירותים ואין בפיקוח  יהיה לבדו ספקה ביצוע ההסכם במלואו.
 , אם וככל שיהא עליו, בכדי להפחית מאחריותו.המועצה

 
זכויותיהם וחובותיהם על פי הוא בלבד הנושא באחריות לעובדיו, לרבות תשלום כל      7.6

הניכויים ולשלם  וכן ידאג לנכות את כל ,כל דין, ובכלל זה תשלום תנאים סוציאליים
התשלומים  לרבות את כל תשלומי החובה האחרים המוטלים עליו בגין העסקת עובדיו

 בהתאם להוראות כל דין. והניכויים המוטלים ו/או שיוטלו עליו כמעסיק
 

מעביד ובין היתר –כל דרישות והוראות כל דין הקשור ליחסי עובדהוא ימלא אחר  7.7
 , כנדרש על פי כל דין והוראה מחייבת.רלוונטייעמוד בחובות הדיווח לכל רשות ומוסד 

 
פי דרישתה, את כל המסמכים המוכיחים את קיום  , עלהמועצהיציג בפני  7.8

אמצעותם הוא נותן לה התחייבויותיו לפי כל דין ו/או כל הסכם לגבי העובדים שב
 שירותים.

 
הצדדים מצהירים כי התמורה נקבעה תוך הערכה שקולה בהתחשב בכך שהיחסים בין 

 נותן שירות.–תוהצדדים הם יחסי מזמין שיר
 

שאין בין  ספקבמקרה שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של ה
מעביד תקבע ערכאה שיפוטית מוסמכת שנוצרו –ק יחסי עובדספועובדי ה המועצה

ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, אזי  ספקלעובדי ה המועצהמעביד בין –יחסי עובד
לשלם בגין תביעה זו.  המועצהבכל סכום שיהיה על  המועצהק לפצות את ספמתחייב ה

 יחולו ההוראות הבאות:במקרה זה 

כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב  בעד המועצהק ישפה ויפצה את ספה א.
 עם דרישתה הראשונה.מייד  האמור,

 .ספקלו יהיה זכאי השמכל סכום את החוב הנ"ל תהיה רשאית לקזז  המועצה ב.

 אחריות הספק .8

 ומבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי חוזה זה ועל פי דין, ,בכל תקופת ההסכם 8.1
לכל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול מכל סיבה  המועצההספק לבדו יהיה אחראי כלפי 

, לרכוש, לעובדיה ו/או לכל הבאים מטעמה ו/או לכל צד מועצהגרמו לישהיא שי
עקב פעולה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ואשר מקורם במתן השירותים  שלישי

 .ו/או בהפרת הוראות הסכם זה על ידי הספק נשוא חוזה זה

תחויב ע"י בית  המועצהיובהר כי אם  ,למען הסר ספקמבלי לפגוע באמור לעיל, ו 8.2
המשפט לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהספק אחראי להם כאמור 

תחויב בו ע"י  המועצהעל כל סכום ש המועצהבסעיף זה, יהיה הספק חייב לשפות את 
 ן זה.יבעני מועצהיגרמו לילרבות ההפסדים וההוצאות ש ,בית המשפט

בגין כל פגיעה או נזק  המועצההספק ו/או מי מטעמו יהיו אחראים וישפו את  8.3
במילוי חובתם  מצידםגרמו לה עקב שגיאה מקצועית ו/או מחדל ו/או הזנחה ישי

אחריותם של הספק ו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרים של שגיאות  המקצועית.
 .ולרבות נזקי סייבר אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה ,ורשלנות כאמור לעיל

דרוש לו על הדבר אחר כל שיונות ויהספק יהיה אחראי להשיג את כל האישורים והר 8.4
  בהסכם זה. רות ולקיים את כל ההוראות יאת השספק מנת ל

 
 נזקים .9

 ,מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על הספק בלבד 9.1
למסמכים אחרים הקשורים בשירותים לא ישחררו את  המועצהולפיכך אישוריה של 

ו/או על  המועצהאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על ההספק מ
ו/או לאיכות השירותים ו/או  שירותמי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכ
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ו/או להגנה דיגיטלית על מערכות ומאגרי המידע, שהם בתחום  מסמכים, כאמור
 .הספק אחריות

 מועצהיגרמו ליהספק יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ש 9.2
או ו/או לצד שלישי בגין השירותים ו/או עקב כך שנשוא השירותים בשלמותם 

 בחלקם אינם משמשים בצורה הולמת את המטרות שלשמן יועדו.

גרמו לגוף ו/או לרכוש יבדן אשר יולכל נזק ו/או א המועצההספק יהיה אחראי כלפי  9.3
ו/או של עובדיה ו/או של צד ג' כלשהו  המועצהשל ו/או הוצאה כספית ו/או לציוד 

בגין ו/או בקשר עם נגרמו ו/או עובדי הספק ו/או מי מטעמו של הספק אשר 
יגרם עקב מעשה ו/או מחדל, טעות יהשירותים ו/או לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד ש

עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע  או השמטה של הספק ו/או
 השירותים או בקשר אליהם.

ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותיה מכל  המועצההספק פוטר את  9.4
ומתחייב לשפות  ,אחריות לכל אובדן או נזק הנמצא באחריות הספק כאמור לעיל

ו תביעה שתוגש נגדה, על כל נזק שיגרם לה ו/או דרישה ו/א המועצהולפצות את 
תודיע  המועצה. המועצהלרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך על פי דרישת 

 המועצהלספק על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על 
 מפניה על חשבונו.

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק המועצה 9.5
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  המועצהסכומים אשר נתבעים מ סיבה אחרת

מחמת  מועצהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל מחדל שהם באחריותו של הספק
 מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל.

 
 ביטוחים .10

 

 תקופת תחילת ממועד, דין כל פי ועל זה הסכם פי על הספק באחריות לפגוע מבלי 10.1
 תקופת כל ולמשך המוקדם לפי, השירותים מתן תחילת ממועד או ההתקשרות
 חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב(, שלה הארכה כל לרבות) ההתקשרות

 המפורטים הביטוחים את, בישראל ביטוחים לעריכת כחוק מורשת ביטוח בחברת
 ומהווה זה להסכם המצורף 'ב כנספח מסומן - ביטוחים קיום על האישור בטופס

 המורשית ביטוח חברת אצל"(, ביטוחים קיום אישור: "להלן) ממנו נפרד בלתי חלק
 לספק להיות עלולה עוד כל המוצר וחבות מקצועית אחריות ביטוח ולעניין,  בישראל
 .דין פי על אחריות

 :הבאים הסעיפים את לכלול הספק מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל 10.2
 ו/או המועצה: הספק –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם 10.2.1
ת בת ו/או ועובדיה ו/או חבר לרבות: הביטוחי הכיסוי"המועצה" לעניין  10.2.2

 עובדים של הנ"ל.
בגין  האת המועצה ועובדי לשפות מורחב שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 10.2.3

 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  הספקו/או בקשר עם מעשה או מחדל של 
אחריות  האת המועצה היה ותוטל עלי שפותחבות מעבידים מורחב ל ביטוח 10.2.4

לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  הכמעביד
 בקשר עם ביצוע השירותים. הספק

בגין  האת אחריות המועצה ועובדי לשפות מורחב מקצועית אחריות ביטוח 10.2.5
מטעמו בביצוע ומי  הספקו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של 

 השירותים.
בגין ו/או בקשר  החבות המוצר מכסה את אחריות המועצה ועובדי ביטוח 10.2.6

ומי מטעמו בביצוע  הספקעם ביצוע השירותים ו/או המוצרים של 
 השירותים.

יכלול תאריך  –אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר  ביטוח 10.2.7
צועיים ו/או שירותים המקהיאוחר ממועד התחלת מתן  לארטרואקטיבי 

 מועד אספקת המוצרים למועצה בהתאמה.
 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . 10.2.8
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הפועל בשמו  כלעל פי דין  ו/או  הספקיכסה את אחריותו של  הביטוח 10.2.9
 ומטעמו של הספק ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.

, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של בפוליסותסכום השתתפות עצמית  10.2.10
 ₪ . 100,000מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי הביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או עובדי 10.2.11
 .מי שגרם לנזק בזדון

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  10.2.12
הביטוח מטעמו, "י הספק ו/או חברת עהודעה בכתב,  מועצהל שתימסר

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש 60במכתב רשום, 
 בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) הספק בפוליסות סעיף כל 10.2.13

 כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  הספק מבטחי אחריות את כלשהי
 הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח  המועצה ולגבי, מבטחיה וכלפי המועצה

, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא המועצה את המזכה", ראשוני ביטוח"
 של הביטוח לחברת שתהיה מבלי המועצה בביטוחי השתתפות זכות ללא

 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף המועצה ממבטחי תביעה זכות הספק
  הספק מבטחת, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59

 . מבטחיה וכלפי המועצה כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותרת
יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של ה 10.2.14

ביטוח אחריות   קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח ולעניין
 החברה שלמקצועית הכיסוי יהיה על פי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית 

 .הפיקוח ידי על והמאושרת המעודכנת ,המבטחת
 עבודות כוללות העבודות בגין גם היתר בין אחריותו את יכסו הספק ביטוחי 10.2.15

 .ופירוק הקמה, הרמה מכשירי, טעינה, פריקה

 על החתימה עם מועצה לידי להמציא מתחייב הספק, המועצה מצד דרישה כל ללא 10.3
 לו ידוע כי מצהיר הספק. מבטחו ידי על חתום כשהוא הביטוח אישור את, זה הסכם

 ומקדמי מתלה תנאי הינו המבטח ידי על חתום כשהוא הביטוח אישור המצאת כי
 פי על הספק של מהתחייבויותיו תגרע לא המצאתו אי ואולם, ידו על השירותים למתן

 ביטוחי תקופת תום מועד לפני יום 14- מ יאוחר לא. דין כל פי על או/ו זה הסכם
 בגין לעיל כאמור הביטוח אישור את המועצה בידי להפקיד הספק מתחייב, הספק

 בה התקופה כל ולמשך ביטוח תקופת מידי, נוספות ביטוח לתקופות תוקפו הארכת
 .ביטוח לערוך התחייב

 הביטוח פוליסות את להמציא מהספק לדרוש, חייבת לא אך, רשאית המועצה 10.4
 שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היה מתחייב והספק למועצה

 .המועצה שתדרוש התאמה או/ו תיקון או/ו

 הספק ידי על שיומצא הביטוח אישור את לבדוק, חייבת לא אך, רשאית המועצה 10.5
 על שיידרשו התאמה או/ו תיקון או/ו שינוי כל לבצע מתחייב והספק, לעיל כאמור

. זה הסכם פי על להתחייבויותיו הביטוח אישור נשוא הביטוחים את להתאים מנת
 לעיל כמפורט השינויים ולדרישת הבדיקה לעריכת המועצה זכויות כי מצהיר הספק
 הביטוחים לגבי אחריות כל או/ו חובה כל מטעמה מי או/ו המועצה על מטילה אינה
 לגרוע כדי בהן ואין, היעדרם לגבי או, ותוקפם, היקפם, טיבם, הביטוח אישור נשוא
 אם בין וזאת, דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הספק על המוטלת שהיא חובה מכל

 הביטוחים אישור נבדק אם בין, לאו אם ובין לעיל כמפורט שינויים עריכת נדרשה
 .לאו אם ובין

 במלואם הביטוח דמי את לשלם, הביטוחים תנאי כל אחר למלא מתחייב הספק 10.6
 לצמצם כדי בו שיש מעשה כל לעשות ולא הצורך לפי לעת מעת ולחדשם ובמועדם

 בסכומי מקרה בכל יישא הספק כי, יודגש. הביטוחים תוקף את להפקיע או/ו
 .הספק בביטוחי הנקובים העצמיות ההשתתפויות

 כל בצורה לגרוע או לצמצם כדי הספק ידי על הביטוחים בעריכת אין, כי מובהר 10.7
 לשפות מחובתו הספק את לשחרר כדי או זה להסכם בהתאם מהתחייבויותיו שהיא

 כל פי על או/ו זה הסכם פי על לו אחראי שהספק נזק כל בגין המועצה את לפצות או/ו
 השיפוי מסכום להפחית כדי אלא בהם יהיה לא כלשהם ביטוח תגמולי תשלום. דין

 .הפסד או נזק בגין מטעמה מי או/ו המועצה זכאים יהיו לו הפיצוי או/ו
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 באישור כמפורט הביטוחי הכיסוי היקף ואו האחריות גבולות קביעת כי מוסכם 10.8
 פוטרת שאינה הספק על המוטלת מינימום דרישת בבחינת הינה הביטוחים עריכת

 את ולקבוע לחבות חשיפתו את לבחון הספק על. זה הסכם לפי חבותו ממלוא אותו
 כל מלהעלות מנוע הוא כי בזאת ומאשר מצהיר הספק. בהתאם האחריות גבולות

 האחריות לגבולות הקשור בכל מטעמה מי או/ו המועצה כלפי דרישה או/ו טענה
 . ידו על שהוצא הביטוחי הכיסוי היקף או/ו האמורים

 לרכוש נזק או/ו אובדן לכל מאחריות מטעמה מי או/ו המועצה את פוטר הספק 10.9
 ולא, השירות מתן לצורך המשמש או/ו המועצה לחצרי מטעמו מי או/ו ידו על המובא

 אובדן בגין מטעמה מי או/ו המועצה כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה
 .בזדון נזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור הפטור; כאמור נזק או/ו

 
 הפרות  .11

 
 2לבטל החוזה עפ"י שיקול דעתה כאמור בסעיף  המועצהמבלי לפגוע בזכותה של  11.1

לא ימלא איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, מכל סיבה שהיא,  הספקלעיל, הרי שאם 
ח עליון או מצב חירום, וזאת תוך זמן סביר )בהתחשב במהות ודחיפות המצב( וכולל כ

ימים ממועד קבלת  שלושה, ובכל מקרה לא יאוחר מהמועצהממועד קבלת התראה מ
חרות שיש מבלי לפגוע בכל הזכויות הא, המועצההתראת המנהל בכתב, רשאית 

אחרים, אם למציעים או למציע לפי חוזה זה, למסור את ביצוע השירות  מועצהל
בקבלנות או באופן אחר ובתנאים כאלה כפי שהיא תחליט עליהם לפי שיקול דעתה 

 המועצה, והספקישא בהן יבמקרה כזה  מועצהיגרמו ליהמוחלט. כל ההוצאות ש
 המועצהמאת  ספקכומים שיגיעו לתהיה זכאית לקזז כל סכום כזה מכל סכום או ס

 לפי חוזה זה.

 

 המועצהיפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ו הספקבכל מקרה ש 11.2
זכאית לגבות ולחלט את הערבות  המועצהתבטל את החוזה כאמור לעיל, תהיה 

בגין כל  הספקלסילוק כל או חלק מהמגיע לה מ להלן, 19הנזכרת בסעיף  הבנקאית
נזק והפסד שייגרם לה כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור בסעיף זה, ואם מכל 

המספיק כדי ערבות סכום  המועצהההסכם לא ייוותר בידי  סיבה שהיא ביום ביטול
ו/או לקזז  הספקרשאית לתבוע את ההפרש מ המועצהלכסות את מלוא נזקיה, תהיה 

 .פקהסהמגיע לה כנגד כספים המגיעים לה מ

 פיצוי ושיפוי .12

תנאי או הוראה מתנאי חוזה זה והוראותיו ו/או לא קיים תנאי או הוראה  הספקהפר  12.1
פיצויים מלאים בגין כל נזק והפסד שייגרם  מועצהמהוראותיו, יהיה חייב לשלם ל

של  הכתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, וזאת מבלי לפגוע בזכות מועצהל
צו מניעה, צו עשה וכל צעד שתמצא לנכון. מבלי לגרוע  לדרוש אכיפת החוזה, המועצה

תהיה  ,ביטלה אותו עקב כך המועצהו את ההסכם, הספקהפר  מן האמור לעיל,
   .ועל פי כל דין זכאית לכל תרופה שהיא זכאית מכוח הסכם זה המועצה

תהיה רשאית לקזז את הסכומים הנ"ל לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה  המועצה 12.2
 .הספק, או לתבוע אותו מספקל המועצהכל סכום שיגיע ממראש, מ

 רותיחיוניות הש .13

 .חירוםובעת בעת שגרה  המועצהלשמש את רות המפורט במסמכי המכרז מיועד יהש 13.1

מוסכם על הצדדים כי עבודת השירות מהווה שירות ציבורי חיוני ממדרגה ראשונה  13.2
מתחייב שלא  הספקטחון ובריאות הציבור, וישמטרתה לשמור בין היתר על ב

 .להפסיקה משום סיבה שהיא

 סודיות .14

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע  14.1
אליהם, אגב, בקשר או במהלך ביצוע הוראות הסכם זה. הספק יחתום על 
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להסכם זה, והוא מתחייב  'גכנספח ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף 
לחתום על התחייבות  המועצהלגרום לעובדי הספק שיבקרו באופן תדיר במשרדי 

 ' להסכם זה.גלשמירת סודיות בנוסח המצורף כנספח 

הפרת התחייבויותיו של הספק לשמירת סודיות כמפורט לעיל תהווה הפרה יסודית  14.2
 של ההסכם.

 אבטחת מידע .15

 –נה בדרישות לאבטחת מידע כמופיע במפרטים הספק מתחייב כי המערכות תעמוד
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  למסמכי המכרז.המפרט הטכני  במסמך ד'

, לרבות כל המועצהמתחייב הספק לבצע את כל דרישות הבטיחות שתידרשנה על ידי 
 . המועצהבדיקה לגבי עובדי הספק שתדרוש 

 מידע וקניין .16

ותעביר לספק את המידע והנתונים הדרושים אם יהיה צורך בכך תרכוש  המועצה 16.1
רכוש בכל מקרה נתונים אלה יישארו מידע ו. טיוב הנתוניםלפעול המערכת ולת

באתר הספק ו/או באירוח אצל ספק  ו/אום יוחזקו בשרתים של הספק אגם  המועצה
 אחר.

. המועצהשל  הינם קניינה הבלעדי במערכתנתונים בבסיסי הנתונים הכל המידע ו 16.2
( databasesהנתונים שיאוחסנו במערכות המידע, המחשבים ובפרט בבסיסי הנתונים )

. הספק מתחייב להעביר, בכל עת, את הנתונים המועצהשל הספק הם רכושה של 
 . המועצהעם קבלת הדרישה ממייד  או לידי נציגה המועצהבחלקם או בשלמותם לידי 

. הספק לא יהיה רשאי לגבות כל מוכרתבתבנית  מועצההספק יעביר את הנתונים ל 16.3
תשלום נוסף עבור שליפת הנתונים, הפקת הנתונים למדיה, העברת הנתונים, הספקת 

או לבא  מועצהרות אחר הקשור להעברת הנתונים ליתיעוד של מבנה הנתונים וכל ש
 כוחה.

רשאית תהיה  המועצהאי מילוי ההוראות בסעיף זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם ו 16.4
 .20ידית את ערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף ילחלט מ

 סמכויות המנהל .17

מוסכם בזה כי כל ההחלטות שיקבל המנהל עפ"י הסמכויות שהוענקו לו בהסכם זה הן סופיות 
לפנות לערכאות המשפטיות  הספק, אולם אין בכך כדי לפגוע בזכותו של הספקומחייבות את 

 לפי שיקול דעתו.

 הסבת ההסכם .18

מתחייב לבצע את כל חיוביו על פי ההסכם בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.  הספק 18.1
מראש  המועצהעבודה באמצעות קבלני משנה תיעשה אך ורק בכפוף לקבלת הסכמת 

מחיוביו עפ"י הסכם גם לגבי אותו  הספקובכתב. מתן אישור כאמור לא ישחרר את 
עפ"י הסכם זה  הספקחלק מהעבודה שיבוצע ע"י קבלן המשנה. זכויותיו של 

והנובעות ממנו אינן ניתנות להמחאה ו/או להעברה ו/או לשעבוד, אלא בהסכמת 
תהיה רשאית תמיד לחזור ולבטל כל אישור שנתנה  המועצהמראש ובכתב.  המועצה

 או לשעבודן. הספקלהעסקת קבלן משנה או להמחאת זכויות 

פ"י ההסכם, לגוף את התחייבויותיה ואת זכויותיה ע תהא רשאית להמחות המועצה 18.2
 רשותי, לרבות במקרה בו האצילה המועצה את תחום הסכם זה לגוף שייכנס לנעליה

 .אחר רשותיו/או מעין 
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 רותשהפסקת ההתק .19

מוסכם כי אם ייווצר מצב שבו לא ניתן יהיה להמשיך בביצוע ההסכם וזאת עקב צו ו/או 
הוראות אחרות של רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית ו/או רשות מוסמכת אחרת, תהיה 

 .ספקרשאית לבטל את ההסכם לאלתר ללא תשלום פיצוי כלשהו ל המועצה

 יצועערבות ב .20

במעמד חתימת הסכם זה  מועצהל הספקלהבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה נותן  20.1
שתישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ₪  18,000ערבות בנקאית צמודה ע"ס 

למשך החל מיום חתימת הסכם זה ועד התשלום בפועל. הערבות תהיה בתוקף 
החל מיום חתימת ההסכם, ותהיה ניתנת  בתוספת שישה חודשים תקופת ההסכם

לפירעון בכל מועד שהוא בתוך תקופת תוקפה ללא כל תנאי ועל פי דרישה בלבד. היה 
יוארך תוקף הערבות הבנקאית למשך כל תקופת/ות  ,ותמומש תקופת אופציה

 חודשים.שישה האופציה בתוספת 

בות ע"ח המגיע העראת לממש בכל עת  המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית  20.2
 כאמור. הספקלה מ

יום לפני מועד  30מתחייב להאריך אחת לשנה את תוקף הערבות, לפחות  הספק 20.3
 פקיעתה, וזאת במשך כל תקופת החוזה ותקופות האופציה.

 מכות השיפוטס .21

מוסכם בזה כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת נשוא הסכם זה תהיה נתונה באופן  21.1
, על פי סמכותו העניינית תל אביבעיר בהשלום והמחוזי  י המשפטתאך ורק לבבלעדי 

 .תי משפט אלהבשל כל אחד מ

מוסכם בזאת כי על המכרז לרבות החוזה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל  21.2
 .1970 –הפרת חוזה(, תשל"א 

 
 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 
 

________________________          __________________ 
 הספק  המועצה 
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 נספח א'
 נוסח ערבות לביצוע

 
 לכבוד

 חוף השרוןמועצה אזורית 

 

 א.ג.נ.,
 כתב ערבות ביצועהנדון: 

 
 

אלף  עשרהשמונה : )במילים ₪  18,000הסכום של הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול 
"( הקבלןתדרשו מאת  ____________ )להלן: ""( אשר סכום הערבותשקלים חדשים(   )להלן: "

חוף במועצה האזורית  טלפוניהמערכת ותחזוקה של  הלאספק 50/2021לפי מכרז בקשר עם הסכם 
 עבורכם וזאת להבטחת כל התחייבויות הקבלן כלפיכם. השרון

 
 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 
או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד לסטטיסטיקה 

 חודש   ________, אשר פורסם ביום  ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.
 
 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב , כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה 
ליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק לעיל, מבלי שיהיה ע

 סכום הערבות מהקבלן, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
 
 

ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום  __________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב 
 האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה. לידינו עד לתאריך

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.
 
 

_________ 
 בנק                
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 נספח ב'

 ום ביטוחיםיאישור ק

 
 :האישור הנפקתתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 קש האישור.בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

מועצה אזורית חוף 
 םהשרון ו/או הוועדי

 המקומיים

 שם
 
 

 "ןנדל☐

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☒

 :אחר☒
 

 מערכות של תחזוקהו/א  אספקה
 ו/או שירותים נלווים.  טלפוניה

 

 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 משנה קבלני☐
 שירותים מזמין☐

 מוצרים מזמין☒
 ______: אחר☐

 .ז./ח.פ.ת
 

 .ז./ח.פ.ת
 

 מען
 

 מען
 

 כיסויים
 סוג הביטוח

לפי  חלוקה
 גבולות

אחריות או 
 סכומי
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

ביט  
____ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת  מבקש האישור  309
 תביעות המל"ל 315
 האישור מבוטח נוסףמבקש  318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור  יחשב כצד ג  329

 אחריות
 מעבידים

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  האישור  309  ₪ 20,000,000   ___ ביט 
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

 אחריות**
 מקצועית

 . רטרו: ת       
______ 

 

 
 

1,000,000 ₪  
 

 

 מסמכים אובדן 301
 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 עובדים יושר ואי מרמה 325
 ביטוח מקרה עקב/שיהוי  עיכוב 327
 ראשוניות 328
 .חודשים 6 גילוי תקופת 332

 חבות**
 מוצר

 ביט 
____ 

 . רטרו: ת
_______ 

 1,000,000 ₪  
 

 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 ראשוניות 328
 חודשים.12 גילוי תקופת 332

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה 
 (*:ג'המפורטת בנספח 

 מערכות שירותי תחזוקת 089
 ביטול/שינוי הפוליסה *

 בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
  פוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר בגבולות אחריות משולבים. להמציא ניתן**
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 נספח ג'
 התחייבות לשמירה על סודיות

 
 
 

 אני הח"מ ____________________ ת.ז. ________________ מרח' ________________

 

)להלן: מתחייב בזאת , בשם _________, ח.פ. ______________כלפי המועצה האזורית חוף השרון 

 "(, כדלקמן: המועצה"

 "(.השירותים)להלן: " ותחזוקה של מערכת טלפוניה הלאספקשירות הנני עומד ליתן 

במשך כל תקופת ביצוע השירותים וכן לאחר מכן, נותן השירותים ו/או מי מטעמו מתחייב לשמור 

, לא למסרו בשום צורה לאיש מלבד המועצהבסודיות שלמה ומוחלטת את המידע שיימסר על ידי 

, וכל זאת ומבלי לגרוע בכלליות ההתחייבות, גם ביחס לכל מידע ו/או במועצהגורמים מוסמכים 

מסמך, ו/או כל חומר אחר אשר הגיע ו/או שיגיע לידיעת נותן השירותים ו/או מי מטעמו בין במסגרת 

 ביצוע העבודות ובין בכל צורה אחרת. 

, כל נתון, ידיעה, קובץ מחשב, המועצהמשמעו בין היתר כל חומר שהועבר על ידי לעניין זה "מידע" 

 או למי מטעמה, ו/או כל מידע אחר הנוגע לכך.  למועצהקוד או רשימה הקשורים 

משך כל תקופת ביצוע העבודה וכן לאחריה נותן השירותים ו/או מי מטעמו לא יגלה, לא יעביר, לא 

עקיפה, לא לאדם פרטי או לכל אדם או גוף אחר או צד ג' ולא יעשה כל יחשוף, בין בצורה ישירה או 

 שימוש במידע בכל צורה שהיא. 

ברור וידוע כי ההתחייבות לסודיות בשם נותן השירותים ו/או מי מטעמו הינה גם לעניין עובדיו ו/או 

ו/או מי מטעמו, מי מטעמם, וספק השירותים יהא אחראי להפרת התחייבות דנן גם על ידי מי מעובדיו 

 בהתאם להסכם זה.

בכל מקרה בו נותן השירותים ו/או מי מטעמו יפר את ההתחייבות הנ"ל, אזי מבלי לגרוע מאף סעד 

פיצויים מוסכמים  למועצה, נותן השירותים ו/או מי מטעמו מתחייב לשלם למועצהאחר המוקנה 

כל הוצאה ו/או נזק ו/או אבדן ב המועצהוכן לשפות את ₪( )במילים: עשרת אלפים  10,000בגובה 

 . למועצהשייגרם 

 ולראיה באתי על החתום; 

 

 שם: ______________________

 ת.ז/ח.פ/ע.מ_________________

 חתימה + חותמת: ____________

 תאריך: ___________________
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 'ד מסמך
 הטכני המפרט

 
  טלפוניה מערכת לאספקת

 הקדמה 
"( המועצה" –התכונות שהמועצה האזורית חוף השרון )להלן המפרט הטכני מדגיש את 

 מבקשת לקבל במערכת הטלפוניה החדשה.
 
 

  SLAהסכם רמת שירות  1נספח   -נספחים טכניים  
 הדרכה והטמעה 2נספח         
 סיום ההתקשרות 3נספח            

 הקדמה  .1

( מבקשת "המועצה"המפרט הטכני מדגיש את התכונות שהמועצה האזורית חוף השרון )להלן: 
 לקבל במערכת הטלפוניה החדשה.

המועצה טרם החליטה כיצד ובאיזה תצורה לקבל את שרות הטלפוניה: במרכזייה בהתקנה 
 מקומות או בשרות מהענן. לאחר קבלת ההצעות ובחינת הנושא לאור צורכי המועצה, היא

 תחליט איזה תצורה עדיפה מבחינתה. 

כמות השלוחות והשרותים הקיימים במועצה מהווים בסיס להקמת המרכזייה. במועצה היום 
שלוחות, חלקם הגדול רגישות וחלקם קישור לטלפון סלולרי או לפקסים. למען הסר ספק  200-כ

 המרכזייה תהיה מסוגלת להתרחב ולספק כל כמות ודרישה עתידית. 

נדרש להציע מערכת תקשורת מרכזייה ומכשירי טלפון. למען הסר ספק, המועצה תתקין  המציע
ותהיה אחראית לתשתית התקשורת המקומית במועצה: ארון תקשורת, מתגים, סיבים, כבלים 

 ושקעים. הספק ייעץ למועצה לגבי פרטי ציוד תשתית התקשורת.

המערכת המוצעת תכלול לפחות את כל התכונות, פונקציות והדוחות הקיימים במערכות 
 הקיימות. 

 המערכת:

 .תכלול יישום להפקת דוחות מעקב שיחות ועומסים 

 יכולת תמיכת משתמשים מרחוק 

 הורדת קבצי הקלטות 

  .'יצוא טבלאות מערכות, כגו טבלאות הרשאות וכו 

 לצורך טיפול ועדכון תכנים במערכת.( adminהמערכת כוללת עמדת מנהל )

המערכת המוצעת תהיה מובנת לכל רמה של משתמש, קלה להפעלה, ותאפשר למשתמשים 
במועצה עצמאות מירבית. ההרשאות ינוהלו במספר רמות: ברמת  המנהל במועצה, מנהלי 

 קבוצות וברמת המשתמש הבודד.

הוראות של הגופים המאסדרים הספק, השרות שלו והמערכות שבהצעתו יהיו מותאמים לכל 
)רגולציה( בכלל ובייחוד לדרישות משרד התקשורת. הספק יתאים את השרות והמערכות שלו 

 לכל הדרישות של המאסדרים כפי שהן מתפרסמות מעת לעת. 

כל הנושאים הקשורים לתשתית הפיזית אשר תידרש לצורך הקמת המרכזייה החדשה )נקודות 
 ויי תקשורת( באחריות המועצהתקשורת, ארונות, מתגים קו
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 דרישות כלליות .2

 
 הוראות למלוי הטבלה

בטור המתאים, "קיימת" אם הדרישה קיימת במערכת שהוא מציע ו"לא  -הספק יסמן ב
 קיימת" אם הדרישה אינה קיימת במערכת ו/או קיימת באופן חלקי במועד מילוי הטופס.

 
 בכל השורות: -כלליות" למטה ולסמן בחובה על הספק לעמוד בכל הדרישות בטבלה "הוראות 

 

 הוראות כללית –מפרט טכני 

 הנושא
 

 מס"ד 
לדריש

 ה
 מתחייב הדרישה

 1 כללי
הספק מתחייב להתאים את המערכות בהצעתו לכל שנוי 

ו/או דרישה של משרדי הממשלה ובפרט דרישות מנהל 
 התכנון ללא תשלום נוסף.

 

 2  כללי
התקנות וההנחיות של   המערכות תפעלנה על פי החוקים,

משרד התקשורת, המשרד לאיכות הסביבה וכל גוף מאסדר 
 אחר עם נגיעה לנושאים במפרט זה.

  

 3 כללי

המערכת תעמוד בכל חוק, תקן והוראה הנוגע לאבטחת 
מידע לרבות הנחיות של הרשות להגנת פרטיות ומערך 

הסייבר הלאומי. כמו כן. המערכת תעמוד בתקנים 
 בתעשיית הטלפוניה והמידע.מקובלים 

 

הספק יתחזק את המערכת במשך תקופת ההתקשרות עם  4  כללי
   טכנאים מומחים לציוד שסופק

 5 כללי
הספק ישדרג את גרסאות התוכנה לגרסאות החדישות שיש 

בשוק ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עבור הגרסה, 
 ההתקנה ו/או ההטמעה.

 

הספק ישלח למועצה מדריכים עדכניים לאחר עדכון גרסה  6 כללי
   בדוא"ל ויעדכן מדריכים מקוונים במערכת והשרות.

 
 

    
 מערכת הטלפוניה .2

 
 מבוא .א

   
המערכת תספק לעובדי המועצה שרות שיחות נכנסות, יוצאות ופנימיות. בנוסף תפקיד:  

מגוונים ופתרונות על גבי מערכת התקשורת כנון, הקלטת  המערכת תתמוך בשרותים
 שיחות, ועידות, בקרת כניסה ועוד.

הליבה של המערכת תאוחסן בענן )חוות השרתים של הספק( או בהתקנה מקומית  תיאור: 
 בחדר השרתים של המועצה. המערכת תופעל לפי שיטות והתקנים העדכניים ביותר.

 ישוש, מנגנון הקלטה, רישום שיחות. מיתוג שיחות, ניתוב וג כלים: 
שיחות נכנסות, יוצאות ופנימיות ברמת שרות גבוהה, דוחות עומסים ושימוש  תוצרים: 

 במערכת, הודעות, דוחות ניתוח עומסים, ניהול, מעקב ועוד. 
 .TRUNK SIP, קווי PRIקווי  ממשקי תקשורת: 
וקד פניות, מערכות , ניהול מCRMממשקים למערכות  ממשקים למערכות אחרות: 

 שליטה ובקרה ועוד.
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 פרוט הדרישות .ב
 

 שרות טלפוניה –מפרט טכני 

 הנושא
 

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

האם הדרישה 
 קיימת ?

לא  קיימת
 קיימת

המערכת תוציא ותקבל שיחות חוץ ושיחות פנים בשלוחה  1 כללי
   .בעלת חי"פ או פנימית בלבד

     .pure ipהפעלת שרות טלפוניה מבוסס טכנולוגיית  2  כללי

 3  כללי
המערכת תתמוך בשפה העברית באופן מלא לרבות  

( adminניהול המערכת בלבד )ממשקים ויחידות קצה. 
 יכול להתבצע בשפה האנגלית.

    

   .זיהוי שיחה נכנסת בכל השלוחות לרבות אנלוגיות 4 כללי

 5 כללי

תפוסה המערכת תשמיע מנגינה  אם השלוחה המבוקשת
או הודע מוקלטת. יהיה ניתן להשמיע הודעות שנונות לפי 

שעות. למשל, הודעה אחת בשעות קבלה והודעה אחרת 
 שלא בשעות קבלה.

    

 6 כללי
המערכת תתמוך בחניה )נודניק( על מספר תפוס ותשמיע 

תהיה אפשרות  מנגינה או הודעה מוקלטת בזמן ההמתנה.
 לשיחה חוזרת )חייגן חוזר( עם סיום השיחה.

   

 7 כללי
המערכת תתמוך בשיחות ועידה לשלוחות פנימיות 

משתתפים לפחות, כולל שיחת ועידה  20וחיצוניות בנות 
 .אאוטלוק מתוזמנת דרך ממשק

    

המערכת תתמוך בשיחת ועידה בווידיאו )בהתאם ליכולות  8 כללי
     הקצה(.של  ציוד 

המערכת תכלול כלי פשוט וגמיש להקלטה ועריכת הודעות  9 כללי
    והפצתן.

תהיה תאימות של המערכת לחידושים טכנולוגיים כמו  10 כללי
   ותמיכה בצ'אט טלפוניה מבוססת דפדפן

הרשאות 
 1 ומשתמשים

המערכת תכלול מספר סוגי משתמשים עם הרשאות 
ומשתמשים מורשים יוכלו לבצע שונות. מנהל המערכת 

פעולות במערכת. על מנת לבצע פעולות במערכת יהיה 
 (.loginצורך לבצע כניסה מאובטחת )

  

המערכת תתמוך בהעלאת פרופיל משתמש מלא לרבות  2 הרשאות
   .רמות השירות שלו

 3 הרשאות
משתמש רגיל יוכל לנעול ולשחרר נעילה, השחרור הוא 

המערכת תשמיע צליל המודיע על באמצעות סיסמא. 
 שלוחה נעולה.

  

 4 הרשאות
בהתאם להרשאה יהיה ניתן לחדור לשיחה חדירה רועשת 

יינתן חיווי למשתתפים בשיחה לגבי החדירה  -או שקטה  
 .והיציאה מהשיחה

  

 5 הרשאות
ההרשאות לחיוג בעת פתיחת הנעילה תהיינה בהתאם 

לא תהיה   בעל הסיסמא(.(לרמת ההרשאה של העובד 
 .לשלוחה של מנוי אחר Login אפשרות לבצע

  

מנהל המערכת יוכל לשחרר את הנעילה בכל שלוחה.  6 מנהל
   לצורך תחזוקה המנהל יוכל לנעול כל שלוחה.

 7 מנהל
( לצורך טיפול ועדכון adminהמערכת כוללת עמדת מנהל )

תכנים במערכת כגון, הודעות מערכת, ניתוב  שיחות, 
 ועוד. סטטוסים

  

 8 מנהל

עדכון תכנים וטבלאות מערכת על ידי המנהל יתנהל 
בתהליכים ברורים. המערכת תתריע על ביצוע עדכונים 

ותחייב אישור לכל פעולה. המערכת תכלול מסכי עזרה, 
 מדריך ותיעוד עבור המנהל.
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 שרות טלפוניה –מפרט טכני 

 הנושא
 

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

האם הדרישה 
 קיימת ?

לא  קיימת
 קיימת

 1 ניידים
יהיה ניתן להגדיר מנוי נייד כשלוחה ניידת במערכת. 
המערכת תתחבר למערכות הפעלה נפוצות בניידים: 

Andriod ,iPhone ,Windows Phone .ואחרים 
  

 2 ניידים
 לאחר המענה במכשיר הנייד, המשתמש יוכל להפעיל

את הטלפון כשלוחה של המרכזייה ולהפעיל באמצעותו 
 תכונות של שלוחה כגון, העברת שיחה, חיוג פנימי וכו'.

  

 3 ניידים
יהיה ניתן להוציא שיחות במקביל לשלוחה השולחנית. 

השלוחה הניידת תעבוד מול כל תצורת ממשק מול מפעילי 
 .התקשורת השונים

  

 4 ניידים
במכשיר הנייד יהיה ניתן לאחר הפניית שיחה ומענה 

להחזיר את השיחה לשלוחת המרכזייה ממנה הופנתה 
 .השיחה לטלפון הנייד ללא ניתוקה

  

     

IVR 1 
גישות בו זמנית לצורך  15בעל   IVRהמערכת תכלול שרות

ניווט לשלוחה. ניתן יהיה להרחיב את מספר הגישות 
 בעתיד.

  

IVR 2 
מספר ת.ז. או פרט זיהוי המתקשר לפי מספר טלפון או 

אחר שהקיש והקפצת פרטיו על צג המחשב של מקבל 
 .השיחה, כולל היסטוריית שיחות

  

IVR 3  המערכת תאפשר השמעת מנגינה בזמן המתנה או הקלטה
   שהמועצה  הכינה.

IVR 4 
ניתן יהיה להשמיע מספר הקלטות שונות למשל, אחרי 

אחרת. ניתן פרק זמן של המתנה תושמע הודעה או מנגינה 
 יהיה להשמיע הקלטה שונה למחלקות שונות.

  

IVR 5 שיחות חיצוניות בו זמנית. 30-המערכת תטפל ב   

IVR 6 

המערכת תאפשר למשתמש מורשה להקים תסריטים 
תסריטים אלה ינהלו פעולות שכיחות  ולהקליט הודעות.

ושיחות עם הפונה על מנת לייעל את השרות ולחסוך זמן 
 פקיד. המערכת תאפשר שיחות שרות עצמי של פונים.

  

     
ניתוב 
המערכת תאפשר העברת שיחה נכנסת באופן מידי, בתפוס  1 שיחות

   ובאין מענה לשלוחה אחרת או למספר טלפון אחר.

 2 ניתוב
המערכת תתמוך בפיזור שיחות בגישוש בקבוצות לקט 

מוגדרות מראש ומספר שלוחה. המערכת תנהל את התור 
 של שיחות ממתינות.

  

 3 ניתוב

המערכת תפעל בשלושה אופנים: בטור )דילוג בכיוון 
אקראי )על בסיס חישוב אחד(, במעגל )חוזר להתחלה(, 

 זמן מרבי
את השלוחה (. המערכת תזהה לשלוחה ללא פעילות

 הפנויה הקרובה.

  

לכל שלוחה בקבוצה תהיה אפשרות לבצע החזק ולא  4 ניתוב
     תתקבלנה שיחות לאותה לשלוחה.

המערכת תאפשר למשתמש שרות עקוב אחרי לכל שלוחה  5 ניתוב
     כולל לטלפון נייד.

אפשרות לניתוב המערכת תנהל תורים בצורה חכמה כולל  6 ניתוב
   .לפי זיהוי המתקשרשיחה נכנסת 

המשתמש יוכל לבטל את הניתוב/גישוש ולהפנות את  7 ניתוב
     השיחה לתא קולי של השלוחה.

המערכת תאפשר למשתמש מורשה לבנות ולעדכן קבוצות  8 ניתוב
 לקט, מסלולים ולהקליט הודעות. 
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 שרות טלפוניה –מפרט טכני 

 הנושא
 

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

האם הדרישה 
 קיימת ?

לא  קיימת
 קיימת

     

הקלטת 
 1 שיחות

יהיה  המציע יציע מערכת להקלטת שיחות ושמירתן. ניתן
שלוחות. בעתיד המועצה תוכל  30להפעיל הקלטה עבור 

 להוסיף שלוחות.
  

המשתמש יוכל להפעיל את ההקלטה. תהיה אפשרות  2 הקלטה
   בשלוחות נבחרות להקלטה כברירת מחדל לכל שיחה.

 3 הקלטה
מובנה במערכת כלי לחיפוש שימות מוקלטות לפי שלוחה, 
מספר מקור או יעד ותאריך השיחה. המערכת תאחזר את 

 ההקלטה ותשמיע אותה. 
  

 4 הקלטה

קובצי ההקלטה יישמרו במבנה קובץ קולי נפוץ של 
או כל  WAVEמסוג  MS-Windowsמערכת ההפעלה 

מבנה נפוץ אחר שיהיה ניתן להשמעה באמצעות תוכנות 
 .Windows Media Playerנפוצות כגון 

  

     

 1 דוחות
המערכת תכלול רישום שיחות. המערכת תרשום את כל 

     השיחות כולל שיחות לשלוחות נעולות.

 2 דוחות
המערכת תפיק חתכים ודוחות ככל שיידרש כדוגמת 

, נטישת יעדים, שיחות בשיא/שפלמחלקות, שלוחות, 
 ועוד.  שיחות

    

 3 דוחות

כלי הדיווח יאפשר גישה למשתמש מורשה לנתוני רישום 
 השיחות ליצור חתכים ולהוציא דוחות מיוחדים. 

עמדת המנהל כולל במחולל דוחות פנימי אשר יפיקו 
דוחות כגון, תנועה עומס, שימוש במשאבים, ניסיונות 

 חדירה לא מורשים.

    

 4 דוחות

המערכת כוללת דוחות וכלים לצורך ניתוח שיחות 
ותפוקות של העובדים. המערכת כוללת מסכים וטבלאות 

על שלוחות,  יםלהגדרת תקן שרות למשל, הגדרת עומס
משך שיחה, תפוקה נטישה של שיחות, זמן המתנה סבירה, 

של שלוחה ועוד. על פי תקן זה יהיה אפשר למדוד את רמת 
 השרות של פקידים הנותנים שרות בטלפון. 

  

יהיה ניתן לתזמן דוחות במועדים קבועים כאשר הדוחות  5 דוחות
     ישלחו לדואל.

     הספק יפיק דוחות מיוחדים על פי דרישת המועצה. 6 דוחות

     .CSV ,XLSXהמערכת תאפשר יצוא דוחות במבנה  7 דוחות

       
איחוד 
   ( UMהמערכת תתמוך באיחוד מסרים ) 1  מסרים

איחוד 
שילוב הודעות קוליות בתיבת הדואר האלקטרוני תוך  2 מסרים

 צירוף זיהוי המתקשר במידה והתקבל זיהוי
  

איחוד 
 מסרים

3 

בתיבת הדואר הודעות הפקס והודעות קוליות ייושמו 
כולל סימון ייחודי להודעות אלו. המערכת תתמוך 

בדרישת העירייה לגבי מיקום שמירת ההודעות: שרת 
 הדואר או שרת האפליקציה.

  

איחוד 
חיוג מתוך אפליקציות כגון אאוטלוק והעברת הודעות  4 מסרים

 קוליות לתיבת דואל.
  

איחוד 
לתא/משתמש/יעד יהיה ניתן להעביר הודעות קוליות  5 מסרים

 אחר.
  

איחוד 
 מסרים

   יהיה ניתן לחסום את הגיש להודעות קוליות עם סיסמא. 6
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 שרות טלפוניה –מפרט טכני 

 הנושא
 

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

האם הדרישה 
 קיימת ?

לא  קיימת
 קיימת

     

   המערכת תתמוך ותחבר מכשירי פקס קיימים )אנלוגיים(. 1 פקסים

כאשר החיוג יתבצע  שליחת פקס מכל מחשב ומכל תוכנה 2 פקסים
 מתוך המחשב.

  

הדואר האלקטרוני )אאוטלוק( שילוב הודעות פקס בתיבת  3 פקסים
   תוך צירוף זיהוי הפקס המתקשר במידה והתקבל זיהוי.

     
ספריית 
הפעלת חיוג מקוצר לכל משתמש ללא המערכת תאפשר  1 טלפונים

   .תלות בסוג ציוד הקצה שלו

 המערכת תאפשר חיוג מקוצר גם בעת חסימת השלוחה 2 ספריה
   .לחיוג

 3 ספריה

המערכת תכלול ספרית מספרים לחיוג מקוצר ברמת 
לכל משתמש המערכת )כלל המועצה(. ברמת המשתמש 

מספרים לפחות של חיוג מקוצר המיועדי  10יוקצו 
   .לשימושו

 4 ספריה

המערכת כוללת ספריה של נמענים עצמאי או מתוך 
של המועצה. הספריה  CRMמערכת ניהול הלקומות 

ואנשי  ועדכון של תכונות של נמעניםרישום/הצגה תאפשר 
   .קשר

     
   שיחות לשעה. 400המערכת תעמוד בעומס של  1 עומסים

 30שיחות בו זמנית מכל סוג כאשר  60-המערכת תטפל ב 2 
   מהם יכולים להיות שיחות מבחוץ. 

 3 
הספק יפעיל מערכת לניתור עומסים וניתור תקלות 

הרשאה לצפייה בנתונים במערכת. למנהל במועצה יהיה 
   ולהפיק דוחות במערכת הניתור.

     
   .PRI-ו TRUNK SIP-תמיכה וממשקים ל 1 ממשקים
   .VOIPלמערכת  בממשק  2 ממשקים
   תמיכה וממשק לציוד, טלפונים ופקסים אנלוגים. 3 ממשקים

המאפשרת התחברות מ/אל מערכות  APIלמערכת ממשק  4 ממשקים
   (.CRMתפעוליות במועצה כגון, ניהול לקוחות )

   למערכת ממשק לאאוטלוק.  5 ממשקים
   למערכת ממשק לתכנת זום. 6 ממשקים

למערכת ממשק לוואטסאפ לעסקים ומדיות אחרות כגון,  7 ממשקים
   טלגרם, מסנג'ר ועוד.

מערכת ל( כגון, CTI) ממשק למערכת מחשוב במועצה 8 ממשקים
   עירוני ועוד.המוקד לחינוך, להכנסות, להפיננסית, 

     

 1 שונות

המערכת תתמוך בשלוחות לטובת אינטרקום, לבקרת 
המערכת ואנלוגי(.  IP ,SIPכניסה והפעלת שערים )

תאפשר ביצוע שיחה בין מנוי פנימי במרכזייה ליחידות 
 .פתיחת דלת

    

   תתמוך חיבור לחצני מצוקה למערכת.המערכת  2 שונות
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 שרות טלפוניה –מפרט טכני 

 הנושא
 

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

האם הדרישה 
 קיימת ?

לא  קיימת
 קיימת

 שונות

3 

המתחברת כשלוחה  SoftPhoneהמערכת תתמוך בתכנות 
 .רגילה למערכת

לאתר שאינו  Softphoneבנוסף הספק תומך בשרות 
 מחובר לאתר הראשי של המועצה.

  

   (WebRTCהמערכת תתמוך בטלפוניה בדפדפן ) 4 שונות

 5 שונות
מדריכים למשתמשים במערכת. הספק יספק למועצה 

   ובשפה העברית. PDF-המדריכים יהיו מקוונים וב

 
 

 מכשירי טלפון –מפרט טכני 

 הנושא
 

 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

האם הדרישה 
 קיימת ?

לא  קיימת
 קיימת

 1 כללי
מכשירי הטלפונים  יהיו מתוצרת יצרן המרכזייה או 
מיצרן המאושר על ידי יצרן המרכזייה ויתחברו לכל 

 השרותים במערכת.
  

המכשירים יקבלו מתח גם מהרשת ושרשור לתחנות  2  כללי
     עבודה.

 RJ  11המכשירים יהיו מותאמים לשקעי הטלפוניה מסוג  3  כללי
     הפיזית.בהתאם לתשתית RJ 45או מסוג 

 4 כללי
בהתאם ליכולות  Mb 100/1000המכשירים יפעלו בקצבים 

רשת התקשורת. המכשירים לא היו עם צריכת חשמל 
(PoEיותר מ )-7W. 

  

 5 כללי

באופן  IP מכשירי הטלפון יתמכו הן בקבלת כתובות
 ( והן בכתובת קבועה/סטטית.DHCP)דינאמי 

המשך אספקת  על מנת לאפשר שרידות מקומית דהיינו, 
 IP שירותי טלפוניה המכשירים יתמכו בקבלת כתובות

 באופן דינאמי.

    

    לכל המכשירים יהיו ממשקי משתמש בעברית. 6 כללי

 7 כללי
לחיוג ודיבור ללא הרמת  Full Duplexרמקול דו כיווני 

     שפופרת.

 8 כללי
צג אלפא נומרי כולל הצגת שיחה מזוהה לפי שם ומספר 

     המתקשר. 

 9 כללי

בלפחות שני צבעים )אדום או ירוק( למידע  LEDנוריות  -
 על סטטוס הקו     

 לשיחות ולהודעות ממתינות LEDנורית  -
 חיווי על הודעות קוליות  -

   

   חיווי על שלוחות בסטאטוס תפוס. 10 כללי

    אישית ויומן שיחות ונגישות לספרייה מערכתית.ספרייה  11 כללי

 12 כללי
 

חיוג מתוך רשימת שיחות: שיחות שלא נענו מתוך, חזרה 
   על שיחות שבוצע קודם.
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 מכשירי טלפון –מפרט טכני 

 הנושא
 

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

האם הדרישה 
 קיימת ?

לא  קיימת
 קיימת

 13 כללי
 

 Redial –חיוג חוזר למספר אחרון  -לחצן 
 כולל חיווי MUTEלחצן השתק  -
 חניה פנימית -
 תכנות לחצנים פנויים על ידי המשתמש -
 נודניק –סורק  -
 שליטה בעוצמת הצלצול במכשיר -
 שליטה בעוצמת הקול -
 מצב המתנה -
 הפניית שיחה / לא להפריע -

  

   תמיכה בשיחות פנים / אינטרקום. 14 כללי

 15 כללי
הטלפון תתמוך בסטטוסים שונים כגון, יום / לילה / 
הפסקה ועוד. לסטטוס יהיה חיווי למנגנון ההודעות 

 השונות במרכזייה.
  

 16 כללי
תמיכה מרחוק ודרך רשת התקשורת באמצעות ממשק 

WEB.   

     תמיכה בשיחות ועידה. 17 כללי

תחנת עבודה מתוך  –תהיה אפשרות לחיוג מהמחשב  18 כללי
     יישומים ומתוך הדפדפן.

עבור כל  PDF-הספק יספק למועצה מדריכים מקוונים וב 19 כללי
   טלפון שהוא יספק למועצה. המדריכים יופיעו בעברית.
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 אבטחת מידע וכלי מערכת 2

 מבוא 2.1

 תפקיד:  2.1.1

 להבטיח את התפקוד התקין של המערכות.

 תאור:  2.1.2

המערכת תרשום ותנהל את המשתמשים במערכות המופעלות במועצה. המערכת תעקוב 
 אחר השימוש בבסיסי המידע במערכות. 

 כלים:  2.1.3

בוי והתאוששות, מסד מידע של מורשים במערכת, מסכי יכלי ניהול הרשאות, מנגנוני ג
ש עבודה לניהול משתמשים, מסכי ניטור מקוונים, מנגנון מעקב אחר תהליכים, שימו

 במערכות, שימוש בנתונים והתראה על חריגות בפעילות המערכות והתקשורת.

 תוצרים:  2.1.4

נהלים, התראות מקוונות, דוחות ניהול ומעקב, התראות מעקב אחר הוצאת נתונים 
 משרתי המועצה או הספק. 

 סוגיות מיוחדות:  2.1.5

 המערכת תכלול כלים לצוות התמיכה המקומי לניהול המערכת. 

 פרוט הדרישות 2.2

 אבטחת מידע וכלי מערכת

 המודול
 הדרישה מס"ד  מודול-תת

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 לא קיימת

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

     מערכת האבטחה היא כללית לכל המערכות. 1 א. כללי 

 2 כללי
המערכת תכלול מסך קונסול למנהל בנושא אבטחת 

המידע הכולל פרטי המשתמשים במערכת וסטטיסטיקת 
 שימוש.

  

שיפעל מכשרים הספק יכלול כלי להשתלטות מרחוק על  3 כללי
 בהתאם לנהלי המועצה בנושא. 

  

 4 כללי

המערכת תאפשר קביעת מדיניות אבטחה והרשאה 
לקבוצות משתמשים, משתמשים יחידים לגבי הפעילות 

שלהם במערכות, במסכים, שכבות, שדות,  מחיצות 
 וקבצים.

  

בקרת 
 5 שנויים

( כל שנוי או עדכון ברמת שדה. auditingהמערכת תתעד )
ישמרו הערכים הקודמים של השדה, תאריך ושעת עדכון, 

מבצע העדכון, כתובת המכשיר שממנו בוצע העדכון. 
המערכת תעקוב אחר הנעשה בתחנות הקצה ותתריע על 

 חריגים.

  

בקרת 
דואל,  המערכת תדווח על חריגות במגוון אמצעים: הודעה 6 שנויים

 טלפון בהתאם לדרישות המועצה.
  

בקרת 
המערכת תשמור גרסאות קודמות של נתונים לאחר  7 שנויים

עדכונם. כמו כן, המערכת תאגור את הנתונים הבאים על 
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 אבטחת מידע וכלי מערכת

 המודול
 הדרישה מס"ד  מודול-תת

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 לא קיימת

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

בצוע העדכון: זיהוי המעדכן, התחנה ממנה בוצע העדכון, 
 תאריך ושעה, ערך קודם.

בקרת 
 8 שנויים

עדכוני תכנה. הספק ישמור את המערכת תנהל מעקב אחר 
הגרסה הקודמת של התכנה למקרים בו יצטרך להחזיר 

 גרסה קודמת.

  

בקרת 
המערכת תאפשר יצירת דוחות והצלבת מידע על מנת  9 שנויים

 לאתר שימוש לרעה במערכת.
  

 ב. הרשאות
 10 ואבטחה

מערכת ההרשאות היא כללית לכל המודולים. המערכת 
מתקדם הן לאחזור והן לעדכון  תכלול מנגנון הרשאות

בחתכים שונים בכל רמה וחתך תתאפשר הגדרת הרשאות 
 מרמת שדה בודד ועד רשומה שלמה או מסך שלם.

למנמ"ר, מנהל המערכת ו/או מנהלי היישומים תהיה 
 האפשרות לשנות את ההרשאות של העובדים הכפופים לו.

  

 11 הרשאות

מכל המערכת תאפשר הפעלת אמצעי בקרת גישה 
 הסוגים: סיסמא, כרטיס אישי, ביומטרי ואחרים.

תהיה אפשרות למתן הרשאות למשתמשים שאינם עובדי 
 המועצה )כגון, יועץ חיצוני(.

    

 12 הרשאות

יהיה אפשר לקבוע מספר רמות הרשאה למשל: קבוצות 
משתמשים, משתמשים בודדים והרשאה כללית )הציבור 

ייתן הרשאות לכל הרחב(. קבצת המשתמש )פרופיל( 
הקבוצה, לאחר מכן יהיה אפשר להוסיף או לגרוע 

 הרשאות למשתמש הבודד.

    

 13 הרשאות

יהיה ניתן לקבוע הרשאות לקבוצות וליחידים עד לפירוט 
, דוח וכד'. שאילתהשל תחום, קבוצת שכבות, שכבה, 

ההרשאה לכל נושא יהיה במספר רמות הרשאה לצפייה, 
רשומה )דהיינו, הקמת שכבה או הקמת שנוי נתון והקמת 

 ישות חדשה במערכת.

  

כל תקשורת נתונים או העברת נתונים מ / אל המערכות  14 הרשאות
 בהצעה תהיה מאובטחת.

  

 15 הרשאות
 למשתמשים יהיה גישה לכל האפשרויות והתכניות

במערכת כפוף להרשאות שלהם. הספק לא יחסום על דעת 
 עצמו גישה למודולים, תכנית, טבלאות או כל רכיב אחר.

  

 16 אבטחה

הספק יהיה אחראי לאפשר גבוי של המערכת בכלים של 
המועצה ולתעד את הגישה למערכת . המערכת החיצונית 

באחריות הספק. המערכת תכלול מנגנון גבוי לכל 
ולכל המודולים. מנגנון הגבוי יהיה מסוגל המערכות 

 לעבוד ברקע גם כאשר המשתמשים עובדים עם המערכת.

  

המערכת תעמוד בכל התקנים ואמות המידה המקובלים  17 אבטחה
 לאבטחה לרבות ההוראות מגופים סטטוטוריים.

  

 18 אבטחה
הספק יעביר ויתקין עדכוני אבטחה ועדכוני תכנה אחרים 

ידי יצרן המערכת. ביצוע העדכון יתואם עם הפצתם על 
 עם המנהל.
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 אבטחת מידע וכלי מערכת

 המודול
 הדרישה מס"ד  מודול-תת

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 לא קיימת

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

הספק יהיה אחראי להתאוששות מתקלה או פגיעה  19 התאוששות
 .SLAבמערכת בהתאם לאמור בהסכם רמת השרות 

  

 20 התאוששות
הספק יספק למועצה תיעוד כיצד להיערך למצב חרום 

תהיה התייחסות לתהליך  בתחנה העצמאית. בתכנית
 שחזור המערכת בתחנה.

  

 
 

 תכנית גיבוי המערכת והתאוששות מאסון:  2.3
( שלו כולל נהלים לגיבוי והוראות לביצוע DRPהמציע יצרף כאן את תכנית הגיבוי וההתאוששות )

  .התאוששות מאסון

 התכנית תכלול: 2.3.1

 דרישות למערכת הגיבוי כולל המלצה לציוד ותכנות. 2.3.1.1

 למיקום ואבטחת מערכת הגיבויהמלצות  2.3.1.2

 נוהל גבוי 2.3.1.3

 נוהל התאוששות 2.3.1.4
 

 

 מציע שמציע שרות בענן יתייחס לנושאים הבאים: 2.4

 RDP (Disaster Recovery Plan) –תכנית התאוששות מאסון  2.4.1

 מיקום האתר החליפי 2.4.1.1

 טווח זמנים לביצוע עדכונים שוטפים 2.4.1.2

הזמן המרבי שלגביו ניתן  – RPOנקודת התאוששות ) -מדדים מרכזיים  2.4.1.3
הזמן המרבי עד לחזרתה של  – RTOלאבד מידע(, זמן ההתאוששות )

 המערכת לתפקוד מלא(

 )אם יש כאלה( DR-רשימת מערכות אשר לא מתוכננות לפעול ב 2.4.1.4

 DRתיאור תשתיות תקשורת באתר  2.4.1.5

 קיום נהלי התאוששות מאסון 2.4.2

 ביצוע תרגולים תקופתיים לפי תרחישים שונים 2.4.3

 DRעמידה בדרישות אבטחת מידע של אתר  2.4.4

 DRביצוע סקר סיכונים לאתר  2.4.5
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 :ותהבא עבודותבצע את היהספק  2.5

 נה ועם אישורומוניתוק המערכת הישנה וחיבור החדשה תתבצע בתאום עם המ 2.5.1

 התחברות למערכת החדשה )של הספק( כולל אתרים רחוקים 2.5.2

  חיבור קווי התקשורת 2.5.3

 הקיים PRI-חיבור קו ה 2.5.3.1

 הקווים במערכת כולל תאום עם חברות התקשורת הגדרתם 2.5.3.2

 התקשורת בארון גישור וביצוע טלפון מכשירי חיבור 2.5.4
 

תהיה אחראית להקמת רשת התקשורת המקומית נפרדת במבנים ומתקני  המועצה :תמובהר בזא
 (.CAT 6המועצה )קווים, מתגים, ארונות תקשורת, מוליכי חשמל ומגשרים מסוג 

 ספק.ידי ה כל שאר הציוד יסופק על
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 נספח: מצב קיים

 
 

 מערכות קיימות במועצה
 שם הספק פירוט המערכת

 תדיראן IIקורל  מרכזייה  
 פרטנר *PRI קווי תקשורת
 אי. פי. אר. פיננסית, הכנסות מערכות ליבה
 סיטיקונקט ניהול פניות הציבור מערכת מוקד

 עובדרים לא.ש. בינה
 
 הקיים למערכת שלו PRI-הספק יחבר את קו ה - *
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 מסמך ד' 
 1נספח 

 נספחים טכניים: .1
 

  SLAרותיהסכם רמת ש :1נספח 

 

 (SLAהסכם רמת שרות )

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי זכות הפיקוח על ביצוע העבודות השמורה למועצה אינה אלא  .1
בין אמצעי להבטיח כי הספק יקיים הסכם זה במלואו ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס 

 מזמין שרות לנותן שרות.

, ובתדירות שתקבע נהלהספק מתחייב להעביר למועצה דו"חות ועדכונים, על פי דרישת המ .2
 על ידו מעת לעת, אודות מתן השירותים והעבודות כמפורט במפרט הטכני. 

המועצה תבצע סקרים ותיתן ציונים אודות שביעות רצון משירותי הספק. הסקר יבוצע על  .3
 .הטכניבהתאם למפרט  ידי המועצה

הספק מתחייב לקיים את כל המטלות, המשימות והתנאים המופיעים במסמך כמפורט  .4
. לספק את כל המערכות, התמיכה והשירותים במועדים שיקבעו ע" המועצה במפרט הטכני

על מנת שלא לפגוע בפעילות השוטפת של המועצה. למלא אחר התחייבויותיו להשלמת 
 ם שקבע.התוכנה החסרה במועדי

המפרט הטכני ונספח זה מהווים התחייבות הספק לרמת שרות אותו ייתן למועצה. למען  .5
הסר ספק מובהר כי סעיף זה איננו מחליף ואינו מבטל סעיף או התחייבות של הספק 

 ממסמכי המכרז.

גם מעבר לשעות העבודה ובשעת חירום הספק מתחייב ליתן השירותים על פי הסכם זה  .6
 וזאת על פי דרישת המנהל. שעות העבודה במשרדי המועצה יהיו כדלקמן:הנקובות לעיל 

 8:00 – 17:00 ;בימי חול 

 8.00 – 13.00 .בערבי שבתות )יום ששי( וחגי ישראל 

 * למעט חופשות ומועדי ישראל 

 ביצועי המערכת: .7

 .ביממה כל ימות השנה 24כל השרותים יפעלו  .7.1

נתונים משכבה אחת לא יעלה על זמן התגובה המכסימאלי לשאילתה מקוונת של  .7.2
 שלוש שניות.

זמן התגובה המכסימאלי לשאילתה מקוונת של נתונים מיותר משכבה אחת לא  .7.3
 יעלה על חמש שניות.

 דקות 1.5זמן התגובה המכסימאלי ליצירת דו"ח לא יעלה על  .7.4

 שירות תמיכה טלפוני למשתמשי המועצה .8

, לצורך נתינת שירות הספק יספק תמיכה טלפונית )להלן: "מוקד השירות"( .8.1
 למשתמשים במערכות ובכללם ברורים, עדכונים, מידע, ותלונות.

 לספק ייתן תמיכה ויפתור בעיות מרחוק באמצעות רשת התקשורת. .8.2
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 במקרים שאין אפשרות לבצע תיקונים מרחוק טכנאי מטעמו יגיע למועצה. .8.3

. מענה של תשניו 90זמן ההמתנה עבור הפונים בטלפון עד למתן מענה לא יעלה על  .8.4
 שרות הודעות לא יחשב כמענה לצורך חישוב עמידה בדרישת סעיף זה.

 לתת מענה לתקלות.לאבחן והמוקד יהיה מאויש בבעלי מקצוע המסוגלים  .8.5

 קנסות .9

הספק מתחייב לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז. במידה והספק לא יקיים את 
ספק בסכומים המצטברים המופיעים התחייבויותיו, תהיה המועצה רשאית לקנוס את ה

. הסכומים יקוזזו מתוך התשלום החודשי של המועצה לספק ובמידה שאלה אות למטהבטבל
לא יכסו את סכומי הקנסות יחולטו הסכומים מתוך הערבות הבנקאית. כל הסכומים בטבלה 

 .הם בשקלים שלמים

 : הקמת המערכת1טבלה 

כל יום מעל 
 חודש פיגור

כל יום עד  
 חודש פיגור

 תאור התהליך

 פיגור בתוכנית ההקמה 100 150
 פיגור בתוכנית ההטמעה 50 100
 אי מסירת תיעוד ע"פ הנדרש 50 100
פיגור במימוש של תהליך חסר שהובטח כי  100 200

 יושלם על פי התחייבות המציע
חוסר בתהליך או תכונה שהוצהר עליו כי הוא  150 250

 להפעלה מידית קיים וראוי
פיגור מימוש החלטה של מאסדר )רגולטור(  100 200

 מהמוזכרים במסמכי המכרז
 פיגור בביצוע עדכון שוטף )גרסא( 100 200
 אי יכולת להפיק דו"ח נדרש 50 100
 אי עמידה בסעיף מהתחייבות הספק  100 150

 

 המערכת תחזוקת: 2טבלה 

 -הגדרות 

שלוחות טלפון או מחוברים  6עד ה אחת וחבשלוהינו תקלה הפוגעת בשרות  תקלה קלה:
שעות  8(. הספק יתקן את התקלה תוך וכו' , פקסלמרכזייה )שלוחה לפתיחת שער

 .מדיווח על התקלה עבודה

בשלוחה שהיא מוגדרת כחשובה )ראש המועצה, מנכ"ל, גזברית תקלה  תקלה בינונית:
באחד התהליכים במרכזייה גישוש/ניתוב שיחות, הקלטה, רישום שיחות וכו'( וכו'( 

 .מדיווח על התקלה שעות עבודה 3הפוגעת בשרות. הספק יתקן את התקלה תוך 

כמו לחצני )חרום רות התקשורת או בש כל תקלה המשביתה את מערכת תקלה חמורה: 
אם  .מדיווח על התקלהאחת  וכו'(. הספק יתקן את התקלה תוך  שעת עבודהמצוקה 

השעות האחרונות של יום העבודה על הספק לתקן את התקלה עד  3-התקלה דווחה ב
 שעת תחילת העבודה של המועצה למחרת.

ספת ושעה נכל 
שעות  5ל מע

 פיגור

כל שעה נוספת 
יים שעתמעל 
 פיגור

כל שעה עד  
 פיגורשעתיים 

 תאור התהליך

 תקלה קלהתיקון פיגור ב 50 100 150
 פיגור בעדכון אבטחה 30 50 100
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ספת ושעה נכל 
שעות  5ל מע

 פיגור

כל שעה נוספת 
יים שעתמעל 
 פיגור

כל שעה עד  
 פיגורשעתיים 

 תאור התהליך

 תקופתיתכנה עדכון בפיגור  - - 30
 תקלה בינונית תיקון פיגור ב 50 150 200
 תקלה חמורהתיקון פיגור ב 150 250 500
 פיגור בהחזרת המערכת אחרי אסון 150 250 500

 
 הפעלת מנגנון הקנסות .10

מטעם המועצה או מי מטעמו יודיע בכתב לנציג הספק על פיגור באספקת  נהלהמ .10.1
למסמכי המכרז, ויבדוק טלפונית כי  - 1נספח השירותים כפי שהם מופיעים ב

נתקבלה ההודעה אצל הספק. ספירת הימים תחל בתוך שלושה ימים ממועד קבלת 
 ההודעה.

המועד בו אמור היה  ההודעה על פיגור עתידי צפוי יכולה להשלח לספק גם לפני .10.2
 לספק את השרות המופיע בטבלה זו.
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 מסמך ד' 
 2נספח 

 
 הדרכה והטמעה :2נספח 

 
 

תפעל את שהם לבמועצה בשימוש במערכת הטלפוניה כך הדרכת המשתמשים לידאג לליווי ו הספק
 באופן עצמאי.התכונותיה נצל את ולהמערכת 

 
 בתפעול המערכת, טיפול בנתב שיחות,, או אדם הטעמו, ידאג להדרכת מנהל המערכת במועצה הספק

 הפקת הדוחות ושאר פעולות ניהול המערכת.ניטור עומסים, 
 

 את כל המדריכים עבור הציוד והתכנות שהותקנו.  מועצהעביר להספק ילאחר התקנת המערכת 
 

 ת.ריעבהה פשיהיו ב המדריכים עבור המשתמשים במערכת שאינם מנהלים
 

רותי מוקד תמיכה יפוטרת את הספק מהחובה לספק שאינה ההדרכה  תכניתלמען הסר ספק, 
(helpdesk.) 

 
בקובץ  ,בסיום ההטמעה, מתחייב הספק להעביר למנהל רשימה של כל השלוחות שהותקנו במועצה

 המשתמש(, שם ותפקיד IPאקסל )כולל מספר שלוחה, סוג שלוחה, סוג מכשיר, כתובת 
 
 
 
 

 
 מבחני קבלה 

 
ומקום ההתקנה של רכיבי המערכת  , רשימת שלוחותהספק יגיש למועצה את המפרטים, כתבי כמויות

 על מנת לאפשר למנהל לבדוק את שלמות ותקינות המערכת.
 
 ה תיקונהופועלת בצורהושלמה מערכת שהתקנת העל מנת לוודא קבלה בצע את בדיקות המנהל יה

 . ובהתאם לדרישות המפרט
 

מרכזייה כגון, רישום שיחות, הקלטה המנהל יבדוק גם את התקנת המערכות והשרותים הנלווים ל
 וכו'.

 
 המנהל יוודא שכל הרישיונות, תיעוד ומדריכים נמסרו למועצה.
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 מסמך ד' 
 3נספח 

 
 

 רותש: סיום ההתק3נספח 
 

 סיום ההתקשרות
 

בו הסתיים פרק הזמן של החוזה ולא הוארך או הוארך שכולל את המקרה  רותשתום תקופת ההתק
 פרק הזמן והסתיים או הופסקה עבודת הספק מסיבה כלשהי.

 : רותשעם תום תקופת ההתק

שהצטבר אצלו  מועצהאת כל הנתונים, המידע והידע ביחס ל המועצהעל הספק להעביר לידי  .1
 .רותשודה מתום תקופת ההתקימי עב 7-ו/או אצל עובדיו, זאת לא יאוחר מ

 יםאוניברסליבקבצים נתונים הטבלאות ו , קבצי נתוניםאת כל התיעוד מועצההספק יעביר ל .2
 הניתנות לקריאה ולהסבה למערכות אחרות.

לוגים,  , וללרבות קהרשאות, תסריטים הנתונים, במקרה זה, כוללים את קבצי המערכת,  .3
תוכן הטבלאות והשדות. תיאור  כולל ,וכיו"באינדקסים, משתמשים, הרשאות, טבלאות עזר 

 .המועצהנתונים אלה יועברו על מדיה מגנטית או בכל מדיה אחרת לפי דרישת 

ותהליכי  המועצהמידע לגבי ו הספק לא יהיה רשאי לכל תשלום נוסף עבור העברת הנתונים .4
  נוהל מסירת המערכת.עבור הציוד אם יש כזה ו/או ו העבודה

, חייב הספק המועצהמופסקת על ידי  רותשבו ההתקשין כי גם במקרה למען הסר ספק יצו .5
 לעמוד בהתחייבויותיו המפורטות בנספח זה.
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