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 'א חלק

 -למכרז  ההזמנה
 מיוחדים תנאים

 המיוחדים הינם ייחודיים להליך זה.  התנאים

 . ההליך  מסמכי ושאר הכלליים  התנאים  עם ביחד המיוחדים התנאים את לקרוא יש
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 מיוחדים  תנאים - הצעות להציע הזמנה
") מזמינה  החברה"  או"  "ענת"ן:  להלנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (  -"ע  נת

להקמת אתר    בהסכםלהתקשרות    מכרז פומבי  מסגרתב  הצעותיהם  ציעלה  מציעיםבזאת  
תחזוקה  שירותי  ומתן  ואפליקציה  ידי    כפי  והכל ,  אינטרנט  על  לעת    מעת "ע  נתשיידרש 

 .  ")המכרז(להלן: "  זה  למסמך פיםהמצור ,ההתקשרות  הסכםו השירותים פרטמב  וכמפורט

  וממסמך ",  מיוחדים"תנאים    של  זה  ממסמך  מורכבת  זה  למכרז  הצעות  להציע  ההזמנה
  שניהם   והם,  השני   את  האחד  כמשלימים   יחד  ייקראו   המסמכים  שני ".  יםי הכלל"התנאים  

   .מכרז ל  הצעות הציעל ההזמנה את מהווים

 כלליות   הגדרות .1
  דם י בצ  להם  הנתונה  המשמעות  תהא  זו  הצעות  להציע  בהזמנה  המוגדרים  המונחים  לכל

,  בהסכם  להם הנתונה המשמעות להם תהא, כאמור  הגדרה בהעדר. להלן  זה בסעיף או
   .הדברים  מהקשר אחרת עולה כן  אם אלא

 כללי .2

 רקע  .2.1
המדינה  נת של  הביצוע  כזרוע  המשמשת  ממשלתית  חברה  היא    לקידום "ע 

  מקדמת   כך  ולצורך ,  אביב   תל  במטרופולין   המונים  הסעת  מערכת   ופיתוח
,  הסגול   הקו  פרויקט,  האדום  הקו  פרויקט,  לגרוע  ומבלי(כגון    שונים  פרויקטים

 "ב).  וכיו  , פרויקט המטרוהחום  הקו פרויקט, הירוק  הקו פרויקט

 השירותים   מהות .2.2
באחת מהסביבות    ,הקמת אתר האינטרנט של נת"ע  בין היתר  ,יכללו   םשירותיה

לצורך  Umbracoאו    Drupalאו    WordPressהבאות:   המציע  יסתמך  עליה   ,
ממשק ניהול מרכזי    תהכולל  ,במסגרת תנאי הסף במכרז  ,הוכחת הניסיון שצבר 

אינטרנט גבי  הקמת  ו  ;לאתר  על  לסביבת    Angularאו    Reactאפליקציה 
תחזוקה שוטפת    אירוח הפתרון על גבי תשתיות אירוח ענן מתאימות;  ;המובייל

והפתרון  האירוח  הטכנולוגית    ,לתשתיות  העדכניות  על  שמירה  לרבות 
של   המחשוב  תשתיות  של  תוכנה  הוהתפעולית  גרסאות  עדכון  לרבות  פתרון, 

מידע אבטחת  לצורךשינויי  ;ועדכוני  בהתאם  חדשים  ופיתוחים    הכל ו  ;ם 
ו ב  כמפורט כנספח    מפרט  נספחהסכם  המצורף    הסכם ל  א'השירותים 

    .") השירותים(להלן: "   ההתקשרות
מהווה תיאור תמציתי ביותר    לעילהאמור בסעיף זה  למען הסר ספק, מובהר כי  

השירותים,   של  מפורט  תיאור  השירותים.  ובב  צוימשל    מפרט נספח  הסכם 
 הסכם.  המצורף ל השירותים

 .  )1אחד (  זוכה מציע לבחור"ע נת מבקשת, זה  מכרז  במסגרת – מספר הזוכים .2.3

  גם   יחול  זה  ולענין  בלבד  אחת   הצעה  להגיש  מציע   כל  רשאי ,  זה   מכרז  במסגרת  .2.4
"ע רשאית לפסול כל הצעה  נת.  הכלליים   התנאים  למסמך  7.4.7  בסעיף  האמור

 . זה  בסעיף  לאמור בניגוד  מוגשתאשר 

  על   חתימת נת"ע  ממועד  תחל   הזוכה  המציע  עםההתקשרות    –  החוזה  תקופת .2.5
בת  הסכם הרצה  תקופת  גם  (הכוללת  יישום  תקופת  תכלול  והיא  ימים),    60, 

כמפורט במפרט השירותים, תקופת אחריות עוקבת מתום תקופת ההרצה וכן  
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, הכול  האחריות   תקופתסיומה של    ממועד  חודשים  36  עדתקופת תחזוקה של  
 .  בהתאם להוראות החוזה 

ה  אופציה  תקופת  .2.6 תקופת  והלהארכת  שמורה  לנת  –  תחזוקהרישוי  בלבד  "ע 
  בנות   נוספות  תקופות  3  -  ב  תחזוקהרישוי וה האת תקופת    להאריך  הברירה  זכות

שתבחר  אחת  כל  חודשים  12  עד תמהיל  בכל  דעתה   הכל  ,"ע נת,  שיקול  לפי 
 . הבלעדי 

 הליך המכרז  .2.7

שלבי .2.7.1 חד  פומבי  כמכרז  יתבצע  התחרותי  אף  לפיכך   .ההליך  ועל   ,
הכלליים, ניתן להגיש את כלל מסמכי  לתנאים  15.2.5האמור בסעיף 

מסמכי   בדיקת  אחת.  במעטפה  הכספית,  ההצעה  לרבות  המכרז, 
הכספיות,   ההצעות  ובדיקת  הסף,  לתנאי  ביחס  לרבות  ההצעה, 

 תתבצענה במכרז זה במקביל. 
  כשירותן   את  ורק  אך  לבחון  רשאית  תהיה  ע"נת כי  זה  בהקשר  מובהר

  במכרז   ההצעות  כל  ןמבי  ביותר  הנמוכות  הכספיות  ההצעות  3  של
  רשאית   תהיה  אף   זו  ובמסגרת),  הצעות   3  לפחות  והוגשו  במידה(

  הכול ,  הבהרות  לקבלת  בבקשה  בלבד  האמורים  למציעים  לפנות
,  האמורות   ההצעות  נפסלו  בהן  בנסיבות.  ע"נת  שתקבע  ובאופן  בהיקף
  הצעתם   אשר   העוקבים  המציעים  של  הצעתם  את  לבחון  ע"נת  תמשיך

  לפי ),  נפסלה  שהצעתם  המציעים  מלבד(   ביותר  הנמוכה  הנה  הכספית
 .  דירוגם   סדר

 ערבות הצעה, דמי השתתפות וכנס מציעים  שאלות הבהרה,  ,  מועדים ולוחות זמנים .3

 שעה   תאריך 

הגשת  ל   אחרון  מועד 
 הבהרה  שאלות

 . 13:00השעה  עד 25.8.2021

שאלות   להגשת  דוא"ל 
 Tender2@nta.co.il הבהרה למכרז 

  להגשת   אחרון  מועד 
 הצעות 

 .  13:00השעה  עד 20.10.2021  

 ) חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. 6( שישה ההצעה   תוקף

 . לא נדרשת במכרז זה  ערבות הצעה 

 . לא נדרשים במכרז זה  דמי השתתפות 

 . לא יתקיים במכרז זה כנס מציעים 

, הצעות  כללייםלמסמך התנאים ה   4.4לב המציעים, כמפורט בסעיף    לתשומת .3.1
לאחר   המכרזים  לתיבת  תוגשנה    לא   הצעות  להגשת  האחרון  המועדאשר 

   .תתקבלנה
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למסמך התנאים הכללים, על המציעים    12.7עוד מודגש, כי  בהתאם לסעיף   .3.2
האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, מוטלת  
למסמכי המכרז,אודות   בלוחות   שיהיו, ככל    הבהרות בקשר  לרבות שינויים 

לעיל, המפורטים  של    בדףיפורסמו    אשר  הזמנים  האינטרנט  באתר  המכרז 
 .www.nta.co.il"ע שכתובתו נת

 במכרז   להשתתפות("תנאי סף")   תנאים מוקדמים .4
  המפורטים המצטברים    התנאים  בכל  העומדים  מציעים  זה  בהליך  להשתתף  רשאים 

   :הצעות להגשת האחרון למועד נכון ,להלן

 כדין בישראל.   םהינו תאגיד או עוסק מורשה הרשו המציע .4.1

כלמציע  ה .4.2 את  ציבוריים,    מקיים  גופים  עסקאות  חוק    1976-תשל"ודרישות 
" ציבוריים(להלן:  גופים  (א)  לרבות"),  חוק עסקאות    לחוק   2  סעיף  הוראות : 

( ודיווחים  פנקסים  ניהול  בדבר(  האמור   האמור   לחוקב  2  סעיף  הוראות)  ב); 
ייצוג הולם לאנשים    בדבר  1ב2  סעיף  הוראות)  ג(  -ו;  העבודה  דיני  קיום  עם  בקשר 

  עם מוגבלות. 
"ע תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי  נתמובהר, כי  

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים  2לעיל ביחס לסעיף    4.2המקדמי הנקוב בסעיף  
וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי   בקשר עם קיום דיני העבודה,

   ) לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 1)(1ב(ב2הוראות סעיף  פי עלועדת המכרזים 

כנ"ל,   .4.3 סיפק,  נכון  אשר  מציע  אפיין,  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד 
,  ) " האתראו " "אתר אינטרנט(להלן: " אתרי אינטרנט 3  לפחות   הטמיעו התקין
לפחות,    3עבור   שונים  האינטרנט,  לקוחות  אתרי  בכל  ,  במצטבר כאשר 

  : התנאים המפורטים להלןמתקיימים כל 
אתרי אינטרנט, ובלבד שבכל האתרים    3  –להציג יותר מ    רשאיהמציע  :  הערה

 להלן. 4.3.7 – 4.3.1 הנקובים בסעיפיםתנאים יחדיו, מתקיימים כל ה

אופיינו, סופקו, הותקנו והוטמעו אצל הלקוח    האתריםמ  2לפחות   .4.3.1
שהנה  אתר אינטרנט ואפליקציה    -  כשהן כוללות ממשק ניהול מרכזי 

 ואנדרואיד;   IOSבתאימות למערכות 

 בסביבת ענן; הלקוח  עבור נואתרי אינטרנט הותק  3לפחות  .4.3.2

מסביבות המערכת הבאות:    באחתאתרי אינטרנט הותקנו    3לפחות   .4.3.3
WordPress    אוDrupal    אוUmbraco  " זה:  הסביבה  (במסמך 

  ");  המוצעת לאתר
האינטרנט  :  הערה כי אתרי  הסר ספק, מובהר  יציג  שלמען  המציע 

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף הנקובים במסמך תנאים מיוחדים  
. ככל והצעת  לעיל המפורטות הסביבותמ אחתלאך ורק  יתייחסו, זה

את    טמיעיתקין וי ספק,  יאפיין,  המציע תיבחר כזוכה במכרז, המציע י 
 . בלבדאתר האינטרנט בסביבה שהציג במסגרת הצעתו  

 ;  AA בתקן נגישות ברמה  יםמאתרי האינטרנט עומד 3לפחות  .4.3.4

 ;   GDPRעומד בתקן  אחד אתר אינטרנט לפחות  .4.3.5
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ב .4.3.6 אינטרנט  3  –   לפחות  מתקיימת  אתרי  הביצועים  ,    הבאה רמת 
 :  במצטבר

היקף האינטרנט ישנה אפשרות לכמות גולשים באתר  ב .4.3.6.1
 הפחות; כניסות בחודש לכל  300,000של 

האינטרנט,  .4.3.6.2 באתר  המקסימאליים  התגובה  זמני 
 על פרקי הזמן הבאים:  יםעומד 

  1.5עד  –מסכי המערכת (ממשק משתמש)  .4.3.6.2.1
 . שניות

 . שניות  3עד   –ול ממשק ניה  .4.3.6.2.2

 . שניות  2עד  –חיפוש חופשי  .4.3.6.2.3

 . שניות לדף ראשון 1.5עד  –פעולות יישום  .4.3.6.2.4

נמסר  3לפחות   .4.3.7 האינטרנט  בדיקות    ומאתרי  השלמת  לאחר  ללקוח 
שים שקדמו למועד האחרון להגשת  חודה  36קבלה ומסירה, במהלך  

במכרז  מ  .  ההצעות  יותר  להציג  בוחר  והמציע  אתרי    3  –במידה 
אתרי האינטרנט שהציג   יתראינטרנט לצורך הוכחת תנאי הסף, אזי 

אתרי אינטרנט), נמסרו ללקוח, לאחר השלמת בדיקות    3  –(מעבר ל  
החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת    60קבלה ומסירה, במהלך  

 ההצעות במכרז. 
אתרי אינטרנט לצורך    3  –ותר מ  במידה והמציע בוחר להציג י   הערה:

תנאי אזי    הוכחת  לאמור,  להוכיח    ישהסף,  אתרי    יתר  כיבנוסף 
, נמסרו ללקוח,  כאמור  אתרי אינטרנט  3  –מעבר ל    ,האינטרנט שהציג 

החודשים שקדמו    60לאחר השלמת בדיקות קבלה ומסירה, במהלך  
 למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 

כנ"ל, אשר במשך   .4.4 ההצעות    חודשים  36מציע  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו 
מעניק שירותי תחזוקה לאתרי אינטרנט    , (ונכון למועד הגשת ההצעות במכרז)

הכוללים  ואפליקציות   ענן,  בסביבת  וטיפול  שהותקנו  תוכנה  ושדרוגי  עדכוני 
,  בישראל   הממוקם,  ושירות  תמיכה  מוקד  באמצעות, וזאת בין היתר,  בתקלות 

  שעות ביממה, באמצעות מענה אנושי.  24בשבוע, ימים   7הפעיל במשך 
התחזוקה הוענקו עבור אתרי אינטרנט  אין הכרח ששירותי    מובהר כי :  הערה

בסעיף   הנקוב  הסף  בתנאי  עמידה  לצורך  המציע  עבור    לעיל  4.3שהציג  או 
 . להלן 4.5אפליקציות שהציג המציע לצורך עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף 

סיפק,  כמציע   .4.5 אפיין,  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  נכון  אשר  נ"ל, 
לפחות   והטמיע  "  3התקין  (להלן:  לקוחות    3עבור  "),  אפליקציהאפליקציות 

לפחות,   האפליקציות,  שונים  בכל  התנאים  במצטבר כאשר  כל  מתקיימים   ,
  המפורטים להלן: 

  אפליקציות שבכל ה , ובלבד אפליקציות  3 –י להציג יותר מ רשאהמציע : הערה
 להלן. 4.5.2 – 4.5.1הנקובים בסעיפים  תנאיםיחדיו, מתקיימים כל ה
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הבאות:   3לפחות   .4.5.1 מהסביבות  אחת  באמצעות  פותחו  אפליקציות 
React    אוAngular  " :הסביבה המוצעת לאפליקציה(במסמך זה ;(" 
המציע יציג לצורך  שלמען הסר ספק, מובהר כי האפליקציות  :  הערה

הוכחת עמידתו בתנאי הסף הנקובים במסמך תנאים מיוחדים זה,  
ורק    יתייחסו והצעת    אחתלאך  ככל  לעיל.  המפורטות  מהסביבות 

את    טמיעיתקין וי ספק,  יאפיין,  המציע תיבחר כזוכה במכרז, המציע י 
 . בלבדהאפליקציה בסביבה שהציג במסגרת הצעתו 

קוח לאחר השלמת בדיקות קבלה  לל   ונמסר   מהאפליקציות  אחתכל   .4.5.2
במהלך   להגשת  חודה  36ומסירה,  האחרון  למועד  שקדמו  שים 

 . ההצעות במכרז 

חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת    18מציע כנ"ל, אשר במשך תקופה של   .4.6
 את בעלי התפקידים הבאים:    ,הפחותלכל  ,ההצעות, מעסיק 

 ;  אתרים  מפתחי 6 .4.6.1

 מפתחי אפליקציות;   4 .4.6.2

  אבטחת מידע;מומחה   .4.6.3

   ;)DBAנתונים (מפתח בסיסי   .4.6.4

  מומחה תשתיות בענן. .4.6.5

 הסתמכות על תאגיד נרכש   – ייחוס ניסיון .5

לעיל, יהיה המציע רשאי    4.6  –  4.3בסעיפים    יםלצורך עמידה בתנאי הסף הנקוב  .5.1
מנה רכש ו/או  להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי ישות משפטית שאינה המציע, מ

הסכם   ישות  אותה  ובין  המציע  בין  נערך  בין אם  וזאת  פעילות,  המציע  קיבל 
 רכישת פעילות ובין אם בעקבות שינוי מבנה תאגידי. 

ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר כנ"ל, יציג המציע בהצעתו את כל המידע  .5.2
סמכים  הדרוש על פי ההזמנה בקשר עם הניסיון האמור וייצרף להצעה מידע ומ 

המעידים על העברת הפעילות הרלוונטית למציע, על היקף הפעילות שעבר ועל  
 . מועד ההעברה 

 צרופות  /ההצעה  מסמכי .6
 : שלהלן המסמכים כל  את להצעתו יצרף  מציע כל

 הסף  המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי .6.1

לעיל, יצרף המציע את    4המפורטים בסעיף  הסף    לצורך הוכחת עמידתו בתנאי
 המסמכים הבאים: 

לעיל, יצרף המציע    4.1המפורט בסעיף  הסף  להוכחת עמידת המציע בתנאי   )1(
תעודת התאגדות של התאגיד או תעודת עוסק מורשה, לפי העניין. יובהר  

 כי לא תתאפשר הגשת מסמכים של 'תאגיד בייסוד'. 

לעיל, יצרף המציע    4.2המפורט בסעיף  הסף  להוכחת עמידת המציע בתנאי   )2(
  3  מספרטופס  תצהיר כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח  
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תשל"ו ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  העתק    ,]1976-[תצהיר  וכן 
"מ המעיד, כי המציע מנהל עסקיו  אישור עדכני משלטונות מס הכנסה ומע

ערך מוסף, תשל"ו וחוק מס  הכנסה  פקודת מס  עפ"י  , כשכל  1975-כדין 
אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון  

 ; להגשת ההצעות במכרז

ימלא    4.6  –  4.3בסעיפים  המפורט    סףהלהוכחת עמידת המציע בתנאי   )3(
],  תנאי סףבדבר עמידה ב  [תצהיר המציע   4  מספרטופס  ויצרף המציע את  

 חתום על ידי המציע ומאומת כנדרש. 
ניסיון לצורך הוכחת עמידתו בתנאי  הערה : יש לשים לב כי על המציע להציג 

הוא   שבאמצעותן  בסביבה  הוקמו  אשר  אינטרנט/אפליקציות  באתרי  הסף 
 מתחייב להעניק וליישם את השירותים, ככל והצעתו תזכה במכרז. 

   נוספיםצרופות /מסמכים  .6.2

עמידה    6.1ף  בסעי  האמור  על  נוסף הוכחת  לצורך  הנדרשים  (מסמכים  לעיל 
 : , כל מציע יצרף להצעתו את מכלול המסמכים המפורטים להלן)הסף  נאיבת

 כשהוא חתום (ללא חתימה על אישור הביטוח); ההסכם )1(

עותק של מסמכי ההליך, מכתבי ההבהרה, התוכניות וההודעות למציעים   )2(
 כשהם חתומים על ידו;

   ;[הצהרת המציע]  1 מספרטופס  )3(

בין היתר ימנה המציע את נציג    במסגרתו  [פרטי המציע]    2  מספרטופס   )4(
ות לנת"ע בשם המציע  במהלך המכרז יהא נציג המציע מוסמך לפנ  . המציע

ולקבל הודעות או הנחיות בשם המציע, וחתימתו תחייב את המציע לכל  
   ;דבר ועניין הקשור למכרז

   ;העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית]בדבר [כתב   5 מספרטופס  )5(

 ; [כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך]  6 מספרטופס  )6(

ועל דרישות אבטחת    סודיותבלתי חוזרת לשמירה על  [כתב      7  מספרטופס   )7(
   ;]מידע 

, לרבות  הכספית של המציע   ההצעה  -  [ההצעה הכספית]   8  מספרטופס   )8(
 ; כתב הכמויות המצורף כנספח א'

  , 1992-, התשנ"במכרזיםהב' לחוק חובת  2מציע העונה על דרישות סעיף   )9(
לעניין עידוד נשים בעסקים, רשאי לצרף להצעתו אישור של רואה חשבון  
כי אישה מחזיקה בשליטה במציע וכן תצהיר של המחזיקה בשליטה, הכל  

   ;מכרזיםהבהתאם למפורט בחוק חובת 

 . [תכולת מעטפת ההצעה]  9טופס מספר  )10(

  בנוסף לשני עותקים קשיחים של ההצעה, יגיש המציע עותק נוסף של הצעתו  .6.3
) יובהר כי במקרה של סתירה בין  ).  DISK ON KEYעל גבי מדיה מגנטית 

 ייגבר העותק הקשיח.   –העותק הקשיח לעותק על גבי המדיה המגנטית 

  הפרטים   מילוי  למעט  המכרז  בטפסי  שינוי  כל  לערוך   אין  כי,  ויובהר  יודגש  .6.4
של    במקומותהנדרשים   מקרה  בכל  וכי  המציע,  ידי  על  למילוי  המיועדים 
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נוסח מסמכי    יגבורסתירה בין מסמכי המכרז לטפסים שהוגשו על ידי המציע,  
 המכרז.  

 ההצעות   בדיקת .7

טופס   .7.1 את  המציע  ימלא  הכספית,  ההצעה  חישוב  ההצעה   –  8  מספרלצורך 
 . לטופס ההצעה הכספית נספח א'כתב הכמויות המצורף כלרבות  ,הכספית

החברה תבחן את ההצעות הכספיות של כל אחד מהמציעים שהצעותיהם עמדו   .7.2
 . וביתר דרישות המכרז  בתנאי הסף

ההצעה   .7.3 רכיבי  של  סיכום  החברה  תערוך  הכספית,  ההצעה  שקלול  לצורך 
לצידו,  הכספית,   הנקוב  המשקל  ינתן  הכספית  בהצעה  רכיב  לכל  כפי  כאשר 

 .  כאמור  שיפורט בכתב הכמויות

יבחר   .7.4 (  מציע במכרז  אחד  היה    אשר)  1זוכה  שהגיש  הכספית  ההצעה  סיכום 
   .הכשרות  ההצעות כלל מביןהנמוך ביותר  

 אישור בעלי תפקידים ראשיים –תנאים לחתימת חוזה  .8

למסמך    22.3בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור ובנוסף להתחייבויות המציע הזוכה   .8.1
התנאים הכלליים, ועד לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף האמור, יידרש המציע  

אצל    ולאשר   להציג,  כתנאי לחתימת הסכם ההתקשרות ו   ההכרזה  לאחרהזוכה,  
, הכל בכמות ובהתאם ליתר הדרישות  מטעמו  בעלי תפקידים ראשייםהחברה,  

 : ") בעלי התפקידים הראשיים(להלן: "להלן  הנקובות 

, בניהול כל שלבי היישום, כמנהל פרויקט  בעל ניסיון   –   פרויקט  מנהל .8.1.1
של   ומסירה  הטמעה  התקנה,  פיתוח,  אפיון,  של  אתרי    3ראשי, 

ו לפחות  ו   3של  או  /אינטרנט  בהיקף  לפחות  ברמת  אפליקציות 
 רושה במכרז; הדמורכבות 

בליווי    –  מומחה אבטחת מידע  .8.1.2 ניסיון  פרויקטים    3לפחות  של  בעל 
אפליקציות  ושל  אתרים  של  אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ומסירה  ל

במכרז הדרושה  מורכבות  וברמת  לפחות  בהיקף  כאשר   ,1  
הנדרשים  מהפרויקטים   המידע  אבטחת  בהנחיות  לעמידה  נדרש 

 . ממשלתיים/ציבוריים מגופים  

האמור,   .8.2 ביצוע  פרונטאלית,  יציג  מציע  הלשם  ולאישורה,  בעלי  את  לחברה 
יתר  את כל  קורות חיים מפורטים וכן    ימציא, ובמסגרת זו  התפקידים הראשיים 

בהתאם   ונסיונם  כשירותם  את  להוכיח  מנת  על  שידרשו  והמסמכים  המידע 
השירותים  לחלהוראות מפרט  לאפשר  על מנת  זאת  כל  בעלי  ,  לבחון את  ברה 

הנקוב בסעיף   המועד  לפני  אותם,  ולאשר  הראשיים  מסמך  ל  22.3התפקידים 
 תנאים הכלליים.  ה

ו/או להורות על החלפתו.  הראשי  תפקיד ה בעל  את רשאית לאשר   אתה  החברה .8.3
ה הזוכהעל  תפקידים    מציע  בעלי  להעמיד  בהתאם  ראשיים  יהיה  חלופיים, 

באופן שבו יושלם תהליך האישור    – ק  למען הסר ספ  -והכל    החברה, לדרישת  
הודעת  ימים ממועד    14  בעלי התפקידים הראשיים, לכל היותר, בתוךשל כל  
 . הזכייה
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הזוכהה  התעכב  .8.4 מ  מציע  איזה  הראשייםבהעמדת  התפקידים  בעל   בעלי  (או 
התפקידים הראשיים מ  איזה  של   באישוראו  /ו)  חלופיראשי  תפקיד   (או    בעלי 

תפקיד   תחלופי ראשי  בעל  הסכם  רשאית    החברה  אה ),  על  לחתום  שלא 
וכן יהיה מנוע    ,מוותר בזאת   מציע הזוכהוה ולפנות לכשיר השני,    ההתקשרות 

 . ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך

באופן    ויגוייס  הראשיים  התפקידים   בעליהסר ספק, מובהר במפורש, כי    למען .8.5
  ו יבצע  הראשיים  התפקידים  בעלי.  השירותים לצורך ביצוע  החברה ייעודי עבור 

בהסכם ההתקשרות, אך   כהגדרתה , במהלך כל תקופת היישום,  שירותים את ה
יהי   ם , וההחברה ורק עבור   נוספים    םרשאי  ולא  לבצע עבודות ו/או שירותים 

 . אושר הדבר על ידי החברה  ןכם אלא  , אהחברהעבור כל צד שלישי שאינו 

   

 

 המציע  אישור

 

 מאשר בחתימתי כי קראתי את מסמך התנאים המיוחדים הנ"ל במלואו. הריני

 

 המציע   חתימת  תאריך 

 ) וחתימה (חותמת 
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 הצהרת המציע  –  1 מספרטופס 
 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ., 

עבור   שירותי תחזוקהלהקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן   158/2021 מספרמכרז  הנדון: 
 נת"ע 

  מספר ,  ________________, מטעם  _____________ ת.ז.    ,________________ אני הח"מ,  
"  _____________ רישום   שמספרו המציע(להלן:  מכרז  עם  בקשר  הצעה  המגיש   ,("  158/2021 

י  "), לאחר שהוזהרתי כ המכרז(להלן: "   אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה להקמת  
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב   עלי לומר את האמת 

 כדלקמן: 

בהם,   .1 האמור  את  והבנתי  למדתי  נספחיהם,  כל  על  המכרז,  מסמכי  כל  את  בקפידה  קראתי 
ובדקתי בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע  

ידי, והריני מסכים לכל האמור בהם. לאור האמור, אני  על   הצעתי או על ביצוע העבודות על 
הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות  -ידיעה או אי-מוותר בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי

 כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתי או על העבודות. 

המצורף    1  מסעיףלגרוע    מבלי .2 השירותים  מפרט  את  בקפידה  קראתי  כי  מאשר  אני  לעיל, 
המכרז,   והבנתי  למדתילמסמכי  בחנתי  לרבות    את,  בו,    מהדרישות   אחת  כלהאמור 

  המפורטות במפרט   ,המימוש  ודרישות  היישום דרישות, וגיההטכנול  דרישות,  הפונקציונליות
ויזואליות) בסקיצות  לצפייה  קישוריות  באמצעות  ההפניה  דרך  על  בחינה    ולאחר,  (לרבות 

כל ההתחייבויות הנקובות    מצהיר  הריני,  כאמור יוכל למלא את  כי אין כל מניעה שהמציע 
היא    כאשרלספק את המערכת    ,מתחייב  ובהתאם  במסמכי ההסכם, לרבות מפרט השירותים,

 . סייג כל  ללא, השירותים מפרטב  הדרישות  כלוכוללת את  עומדת, משקפת

 לרבות שיטת בחירת הזוכים במכרז, ככל ויהיו כאלה.  ,הבנתי את השיטה בה מתבצעת המכרז .3

כי כל התחייבויות המציע במכרז (לרבות החוזה ונספחיו) מקובלות עלי במלואן. חתימתי על   .4
תיחשב כחתימה על כל עמוד ועמוד של מסמכי המכרז, כפי שנוסחו ופורסמו על ידי  טופס זה  

בסעיף לעיל כדי לשחרר אותי מחתימה על   נת"ע ועל ההצעה כפי שצורפה על ידי. אין באמור
 אותם מסמכים שחתימתם נדרשת באופן מפורש על פי מסמכי המכרז. 

וצות להגשת הצעתי במכרז, וכן בחנתי  הריני מצהיר כי ערכתי את כל הבדיקות הדרושות והנח .5
וכי בהתאם לכך ביססתי    במתן השירותיםאת כל הגורמים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות  

 את הצעתי.  

לא הסתמכתי בהצעתי על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו על ידי נת"ע   .6
כל האמור במסמכי המכרז ולא  או עובדיה או מי מטעמה. כן הנני מצהיר בזה, כי אני מסכים ל

אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על  
 טענות כאמור.  

הריני מודע לכך כי נת"ע רשאית לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות   .7
 לביטול המכרז.   במכרז. הריני מאשר כי לא תהיינה לי כל טענה או דרישה בקשר
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הריני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים מהמשתתפים במכרז על פי מסמכי המכרז או   .8
, הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואני מקבל על  למתן השירותים על פי כל דין  

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. ספק את השירותים עצמי ל

צעים הטכניים, המקצועיים, כל הציוד וכוח האדם  יש ברשותי את כל האמצעים, לרבות האמ .9
מנת   על  השירותיםהנדרש  את  (ככל    םבמלוא  לספק  המכרז  במסמכי  הנקובים  במועדים 

 שנקובים), ואני מתחייב לעשות כן ככל שאזכה במכרז.  

 הריני מצהיר בזה כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .10

ח .11 בלתי  הינה  זו  תקופת  הצעתי  לסוף  עד  תקפה  ותהא  לשינוי,  או  לביטול  ניתנת  ואינה  וזרת 
ההצעה כקבוע במסמכי המכרז. ידוע לי כי נת"ע רשאית לדרוש הארכת תוקפה של ההצעה,  
ואם לא אאריך הצעתי לכשאדרש, תפסל הצעתי, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים  

 .  להם זכאית נת"ע על פי המכרז או על פי כל דין

  המסמכים   כל  את  אמציא,  הזכייה  על  ההודעהלאחר  והצעתי תתקבל, הריני מתחייב כי    היה .12
(וכל    ההסכם  לרבות,  במסמך התנאים הכללים  22.3סעיף  ל  בהתאם  להמציא  שעלי  והאישורים

נדרשה במסגרת    הביצוע  ערבות ,  כדין  חתום )  מכוחו  להגיש  שעלי  אחר  מסמך (ככל שהגשתה 
 . הביטוח מסמכי המכרז) ונספחי 

היה והצעתי תתקבל כ"כשיר שני", הריני מתחייב כי הצעתי תהא בלתי חוזרת ואינה ניתנת   .13
(כולל) ממועד ההכרזה על הזוכים  6לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך שישה ( ) חודשים 

 במכרז. 

י מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות  ככל והצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, הרינ .14
הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה. החתום מטה מורשה לחתום בשם המציע על  

 הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתו על הצעה זו.  
 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע ע"י: 

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר 

: הנני ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסףזה.  
כי   בחתימתי,  ת_______________ מאשר  .ז , 

, החותם בשם המציע, מוסמך ________________
 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 פרטי המציע  –  2 מספרטופס 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע ע"י: 

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר 

: הנני ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסףזה.  
כי   בחתימתי,  ת.ז ,  ________________ מאשר 

מוסמך ______________  המציע,  בשם  החותם   ,
 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 

 המציע 

  שם המציע  

  מספר רישום המציע 

  כתובת 

   כתובת דואר אלקטרוני 

  מספר טלפון 

  מספר פקס 

 נציג המציע 

שם נציג המוסמך מטעם המציע לכל  
 הנוגע למכרז עניין 

 

  תפקיד במציע 

  כתובת 

  מספר טלפון 

   מספר טלפון נייד 

  כתובת דואר אלקטרוני 
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  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 3 מספרטופס 

 התנאים המיוחדים]  למסמך 4.2 בסעיף הסף[נדרש להוכחת עמידה בתנאי 

 לכבוד 

 המונים בע"מ ("נת"ע") נתיבי תחבורה עירוניים להסעת  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ., 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והנדון: 

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

") למכרז  המציע(להלן: "  1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ .1
להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה, עבור חברת    158/2021  מספרפומבי  

 .  ") המכרז(להלן: " נת"ע

במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם   2_____________________ -אני משמש כ .2
 המציע ובשמו.  

 ") החוק(להלן: "  1976-התשל"ו, ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז   .3
 במקום הרלוונטי] √[יש לסמן  הנ"ל, המציע ובעל זיקה אליו:  

 ) משתי  ביותר  הורשעו  כדין  2לא  שלא  העסקה  (איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   (
") וחוק שכר מינימום,  ק עובדים זריםחו (להלן: "  1991-והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

 ").  חוק שכר מינימום(להלן: "  1987-התשמ"ז

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד  2הורשעו ביותר משתי (
) אחת  שנה  חלפה  הנ"ל  במכרז  ההצעות  להגשת  ההרשעה  1האחרון  ממועד  לפחות   (

 האחרונה. 

 ) רות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט ) עבי 2הורשעו ביותר משתי
) אחת  שנה  חלפה  טרם  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  ונכון  ממועד  1דלהלן,  לפחות   (

 ההרשעה האחרונה. 

 מס"ד 
 פירוט העבירה 

 [מספר סעיף ושם חוק] 
 תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה] 

1.             

2.             

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

 
 יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות.  1
 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע. 2
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- כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -"  בעל זיקה"  -" והורשעזה: "  3סעיף    לצורך
976.13 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז   .4
  בחלופה הרלוונטית] √[יש לסמן  הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: 

   'להלן:    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -חלופה א)
F") לא חלות על המציע.חוק שוויון זכויות"

4 

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף  -חלופה ב  
 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:   -[למציע שסימן את חלופה ב' 

 ) עובדים;  100 -המציע מעסיק פחות מ -) 1חלופה 

 ) מעסיק    -)  2חלופה  ל  100המציע  לפנות  מתחייב  והוא  לפחות,  משרד  עובדים  מנכ"ל 
לחוק    9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   -שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  
) חלופה  הוראות  ע 2לפי  ונעשתה  לעיל,  באותה  )  כאמור  התחייב  הוא  שלגביה  התקשרות  מו 

  9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף    -)  2חלופה (
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    -לעיל    4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף   .5
למנכ"ל   בתוך  זה  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  מ"מועד    30משרד  ימים 

 .  1976-ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע ע"י: 

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

    
את  להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 
דלעיל  הצהרתו  נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר 

ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר וחתם בפני על תצהיר זה.  
כי  בנוסף  בחתימתי,  מאשר  הנני  ת.ז ____________:   ,

לחתום _______________  מוסמך  המציע,  בשם  החותם   ,
 בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 

 
  ). 2002באוקטובר   31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( -, בעבירה "הורשע" 3

)  אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל 2)  חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; (1כל אחד מאלה: ( - "בעל זיקה"
השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הזפק, ותחומי 

לותו של הזפק; (ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;  פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעי 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.  –) אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3(

החזקה    -  "שליטה מהותית"  ; 1981- כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א  -  "שליטה"-"אמצעי שליטה", "החזקה" ו 
 של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.

עובדים, למעט המדינה או  25 -" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר ממעסיקלחוק שוויון זכויות חלות על "  9הוראות סעיף  4
 ות עליו"., חל1959-א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט15מעסיק אחר שהוראות סעיף 
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 עמידה בתנאי סף בדבר   המציעתצהיר  – 4 מספרטופס 

 ] מסמך התנאים המיוחדים ב 4.6 - 4.3פים נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעי[

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

") למכרז  המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ (להלן: " .1
שירותי תחזוקה, עבור חברת    להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן   158/2021  מספרפומבי  

 . ") המכרז(להלן: " נת"ע

_____________________ במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם    -אני משמש כ .2
 המציע ובשמו.  

או עוסק מורשה הרשום כדין  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע הינו תאגיד   .3
 .  בישראל

העתק "נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות או תעודת עוסק מורשה של  *מצ"ב לתצהירי זה,  
 .  המציע, לפי העניין

את    טמיעיתקין ו יספק,  י אפיין, המציע מתחייב כי ככל והצעתו תיבחר כזוכה במכרז, הוא י   .4
המכרז,   מסמכי  להוראות  ובהתאם  זו  בהצעתו  לאמור  בכפוף  והאפליקציה,  האינטרנט  אתר 

וממשק   האינטרנט  אתר  כאשר  נספחיו,  על  ההסכם  בסביבת  לרבות  יהיו  המרכזי  הניהול 
]  ______________WordPress  או  Drupal  או  Umbraco  בסביבת תהיה  והאפליקציה   [
]  ______________React  או  Angular  פי מפרטי המכרז כפי שנדרש על    √לסמן  יש  [], והכל 

  .]ם  הרלוונטי ולמלא את סוגי הסביבותבמקו
ות שיוצגו על ידי המציע במענה לטופס זה  תשומת הלב כי על אתרי האינטרנט והאפליקצי

, להיות  מסמך התנאים המיוחדיםל  4.6  -   4.3בסעיפים  ולצורך עמידה בתנאי הסף הנקובים  
 סביבות המפורטות לעיל. אחת האך ורק ב

אתרי    3  לפחות  הטמיעו  התקיןאפיין, סיפק,  המציע  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   .5
לקוחות שונים לפחות, כאשר בכל אתרי    3עבור  ,  ")האתראו "  "אינטרנטאתר  אינטרנט (להלן: "

  : , מתקיימים כל התנאים המפורטים להלןבמצטבר האינטרנט, 
 3  –לעיל, המציע רשאי להציג יותר מ    5הנקוב בסעיף  על מנת להוכיח את תנאי הסף    :הערה

 -  5.1ים  הנקובים בסעיפ   התנאיםאתרי אינטרנט, ובלבד שבכל האתרים יחדיו, מתקיימים כל  
 להלן.   5.7

מהאתרים אופיינו, סופקו, הותקנו והוטמעו אצל הלקוח כשהן כוללות ממשק    2לפחות   .5.1
 ואנדרואיד;   IOSיה שהנה בתאימות למערכות אתר אינטרנט ואפליקצ  -ניהול מרכזי 

 ; הלקוח בסביבת ענן אתרי אינטרנט הותקנו עבור 3לפחות  .5.2

הותקנו    3לפחות   .5.3 אינטרנט  הבאות:    באחת אתרי  המערכת  או    WordPressמסביבות 
Drupal  אוUmbraco " :הסביבה המוצעת לאתר(במסמך זה ;("  

המציע יציג לצורך הוכחת עמידתו  ש : למען הסר ספק, מובהר כי אתרי האינטרנט  הערה
  מהסביבות   אחתליתייחסו אך ורק  מיוחדים,  התנאים  הבתנאי הסף הנקובים במסמך  

תקין  יספק,  יאפיין,  . ככל והצעת המציע תיבחר כזוכה במכרז, המציע ילעיל  המפורטות
 . בלבד רת הצעתו את אתר האינטרנט בסביבה שהציג במסג  טמיעיו

 ;  AA מאתרי האינטרנט עומדים בתקן נגישות ברמה 3לפחות  .5.4
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 ; GDPRעומד בתקן  אחד אתר אינטרנט לפחות  .5.5

 :  אתרי אינטרנט, מתקיימת רמת הביצועים הבאה במצטבר  3 -לפחות ב  .5.6

כניסות    300,000באתר האינטרנט ישנה אפשרות לכמות גולשים בהיקף של   .5.6.1
 בחודש לכל הפחות; 

האינטרנט,   .5.6.2 באתר  המקסימאליים  התגובה  הזמן  עומדים  זמני  פרקי  על 
 : הבאים

 שניות.   1.5עד  –מסכי המערכת (ממשק משתמש)  .5.6.2.1

 שניות.  3עד  –ממשק ניהול  .5.6.2.2

 שניות.  2עד  –חיפוש חופשי  .5.6.2.3

 . שניות לדף ראשון  1.5עד  –פעולות יישום  .5.6.2.4

ללקוח לאחר השלמת בדיקות קבלה ומסירה, במהלך    ו מאתרי האינטרנט נמסר  3לפחות   .5.7
 .  שים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חודה 36

אתרי אינטרנט לצורך הוכחת תנאי הסף,    3  –במידה והמציע בוחר להציג יותר מ    הערה:
  אתרי אינטרנט   3  –אתרי האינטרנט שהציג מעבר ל    יתר  יש להוכיח בנוסף לאמור, כי  אזי

במהלך  ,  כאמור  ומסירה,  קבלה  בדיקות  השלמת  לאחר  ללקוח,  החודשים    60נמסרו 
 . שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 
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 לעיל:  5 - 4נתונים להוכחת ההצהרות בסעיפים 

 מספר 
קישור/שם אתר  

 האינטרנט 
 [יש למלא] 

סוג השירותים  
שהוענקו על ידי  

 המציע 
 √[יש לסמן 

מ/ות  במקו 
 ]הרלוונטי/ים

הסביבה המוצעת  
 האינטרנט לאתר 

ם   במקו √[יש לסמן 
 ]הרלוונטי

 דרישות פונקציונאליות 
מ/ות  במקו √סמן [יש ל

 ]הרלוונטי/ים

מסירת אתר האינטרנט  
 ללקוח 

ם   במקו √[יש לסמן 
ולמלא מועד   הרלוונטי

 ]מסירה

שם הלקוח לו  
הוענקו  

 השירותים 
 [יש למלא] 

קשר  ה פרטי איש 
 הלקוח מטעם 

שם,  יש למלא [
תפקיד, טלפון 

 ודוא"ל]

,  אפיון, אספקה      .1
והטמעה   התקנה 

 . של אתר אינטרנט

 WordPress  

  או

 Drupal  
  או

 Umbraco  

 

כי   הלב  תשומת 
אתר   על 
האינטרנט להיות  
בסביבה   ורק  אך 
ידי   על  שננקבה 

בסעיף     4המציע 
 לעיל. 

כולל  אתר האינטרנט    
מרכזי ניהול    –   ממשק 

אינטרנט  א תר 
שהנה    ואפליקציה 

  IOSבתאימות למערכות  
 ; ואנדרואיד

האינטרנט     אתר 
 ; סביבת ענןהותקן ב 

עומד    אתר האינטרנט  
 ; AAבתקן נגישות ברמה  

עומד    אתר האינטרנט  
 ;  GDPRבתקן  

הביצועים      רמת 
באתר   המתקיימת 
תואמת   האינטרנט 

בסעיפים    5.6.1למפורט 
(כמות    5.6.2  - לעיל 

האינטרנט     אתר 
לאחר   ללקוח  נמסר 
קבלה   בדיקות  השלמת 

במהלך     36ומסירה 
שקדמו    חודשיםה

להגשת  למוע האחרון  ד 
   .ההצעות

 מועד מסירה: 

 _______________ 

האינטרנט    אתר 
לאחר  ללקוח  נמסר 
בדיקות  השלמת 
קבלה ומסירה במהלך 

שקדמו   חודשיםה  60
האחרון למוע ד 

 להגשת ההצעות.  
 מועד מסירה: 

 _______________ 

 שם: 
___________ _ 

  תפקיד:
 _______ ___ 

  נייד:
 ______ _____ 

 : אלקטרונידואר  
_______ _____ 
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 מספר 
קישור/שם אתר  

 האינטרנט 
 [יש למלא] 

סוג השירותים  
שהוענקו על ידי  

 המציע 
 √[יש לסמן 

מ/ות  במקו 
 ]הרלוונטי/ים

הסביבה המוצעת  
 האינטרנט לאתר 

ם   במקו √[יש לסמן 
 ]הרלוונטי

 דרישות פונקציונאליות 
מ/ות  במקו √סמן [יש ל

 ]הרלוונטי/ים

מסירת אתר האינטרנט  
 ללקוח 

ם   במקו √[יש לסמן 
ולמלא מועד   הרלוונטי

 ]מסירה

שם הלקוח לו  
הוענקו  

 השירותים 
 [יש למלא] 

קשר  ה פרטי איש 
 הלקוח מטעם 

שם,  יש למלא [
תפקיד, טלפון 

 ודוא"ל]

תגובה  גולשים   וזמני 
 . במצטבר  מקסימאליים)

,  אפיון, אספקה      .2
והטמעה   התקנה 
 של אתר אינטרנט. 

 WordPress  

  או

 Drupal  
  או

 Umbraco  

 

כי   הלב  תשומת 
אתר   על 
האינטרנט להיות  
בסביבה   ורק  אך 
ידי   על  שננקבה 

בסעיף     4המציע 
 לעיל. 

כולל  אתר האינטרנט    
מרכזי ניהול    –   ממשק 

אינטרנט   אתר 
שהנה    ואפליקציה 

  IOSבתאימות למערכות  
 ; ואנדרואיד

האינטרנט     אתר 
 ; סביבת ענןהותקן ב 

עומד    אתר האינטרנט  
 ; AAבתקן נגישות ברמה  

עומד    אתר האינטרנט  
 ;  GDPRבתקן  

הביצועים      רמת 
באתר   המתקיימת 
תואמת   האינטרנט 

בסעיפים    5.6.1למפורט 
(כמות    5.6.2  - לעיל 

האינטרנט     אתר 
לאחר   ללקוח  נמסר 
קבלה   בדיקות  השלמת 

במהלך  ומס    36ירה 
שקדמו    חודשיםה

להגשת  למוע האחרון  ד 
 ההצעות.  

 מועד מסירה: 

 _______________ 

האינטרנט    אתר 
לאחר  ללקוח  נמסר 
בדיקות  השלמת 
קבלה ומסירה במהלך 

שקדמו   חודשיםה  60
האחרון למוע ד 

 להגשת ההצעות.  
 

 מועד מסירה: 

שם:  
 ____________ 

תפקיד:  
 __________ 

נייד:  
 ___________ 

: אלקטרונידואר  
 ____________ 



 להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה 158/2021 מס' פומבי מכרז

 

 29מתוך  11עמוד 
#1696548 

 מספר 
קישור/שם אתר  

 האינטרנט 
 [יש למלא] 

סוג השירותים  
שהוענקו על ידי  

 המציע 
 √[יש לסמן 

מ/ות  במקו 
 ]הרלוונטי/ים

הסביבה המוצעת  
 האינטרנט לאתר 

ם   במקו √[יש לסמן 
 ]הרלוונטי

 דרישות פונקציונאליות 
מ/ות  במקו √סמן [יש ל

 ]הרלוונטי/ים

מסירת אתר האינטרנט  
 ללקוח 

ם   במקו √[יש לסמן 
ולמלא מועד   הרלוונטי

 ]מסירה

שם הלקוח לו  
הוענקו  

 השירותים 
 [יש למלא] 

קשר  ה פרטי איש 
 הלקוח מטעם 

שם,  יש למלא [
תפקיד, טלפון 

 ודוא"ל]

תגובה   וזמני  גולשים 
 מקסימאליים) במצטבר. 

 _______________ 

,  אפיון, אספקה      .3
והטמעה   התקנה 
 של אתר אינטרנט. 

 WordPress  
  או

 Drupal  

  או

 Umbraco  

 

כי   הלב  תשומת 
אתר   על 
האינטרנט להיות  
בסביבה   ורק  אך 
ידי   על  שננקבה 

בסעיף     4המציע 
 לעיל. 

כולל  אתר האינטרנט    
מרכזי ניהול    –   ממשק 

אינטרנט   אתר 
שהנה    ואפליקציה 

  IOSבתאימות למערכות  
 ; ואנדרואיד

האינטרנט     אתר 
 ; סביבת ענןהותקן ב 

עומד    אתר האינטרנט  
 ; AAבתקן נגישות ברמה  

עומד    אתר האינטרנט  
 ;  GDPRבתקן  

הביצועים      רמת 
באתר   המתקיימת 
תואמת   האינטרנט 

בסעיפים    5.6.1למפורט 
(כמות    5.6.2  - לעיל 

האינטרנט     אתר 
לאחר   ללקוח  נמסר 
קבלה   בדיקות  השלמת 

במהלך     36ומסירה 
שקדמו    חודשיםה

להגשת  למוע האחרון  ד 
 ההצעות.  

 מועד מסירה: 

 _______________ 

האינטרנט    אתר 
לאחר  ללקוח  נמסר 
בדיקות  השלמת 
קבלה ומסירה במהלך 

שקדמו   חודשיםה  60
האחרון למוע ד 

 להגשת ההצעות.  

 מועד מסירה: 
 _______________ 

שם:  
 ____________ 

תפקיד:  
 __________ 

נייד:  
 ___________ 

אלקטרוני : דואר 
 ____________ 
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 מספר 
קישור/שם אתר  

 האינטרנט 
 [יש למלא] 

סוג השירותים  
שהוענקו על ידי  

 המציע 
 √[יש לסמן 

מ/ות  במקו 
 ]הרלוונטי/ים

הסביבה המוצעת  
 האינטרנט לאתר 

ם   במקו √[יש לסמן 
 ]הרלוונטי

 דרישות פונקציונאליות 
מ/ות  במקו √סמן [יש ל

 ]הרלוונטי/ים

מסירת אתר האינטרנט  
 ללקוח 

ם   במקו √[יש לסמן 
ולמלא מועד   הרלוונטי

 ]מסירה

שם הלקוח לו  
הוענקו  

 השירותים 
 [יש למלא] 

קשר  ה פרטי איש 
 הלקוח מטעם 

שם,  יש למלא [
תפקיד, טלפון 

 ודוא"ל]

תגובה   וזמני  גולשים 
 מקסימאליים) במצטבר. 

,  אפיון, אספקה      .4
והטמעה   התקנה 
 של אתר אינטרנט. 

 WordPress  
  או

 Drupal  

  או

 Umbraco  

 

כי   הלב  תשומת 
אתר   על 
האינטרנט להיות  
בסביבה   ורק  אך 
ידי   על  שננקבה 

בסעיף     4המציע 
 לעיל. 

כולל  נט  אתר האינטר   
מרכזי ניהול    –   ממשק 

אינטרנט   אתר 
שהנה    ואפליקציה 

  IOSבתאימות למערכות  
 ; ואנדרואיד

האינטרנט     אתר 
 ; סביבת ענןהותקן ב 

עומד    אתר האינטרנט  
 ; AAבתקן נגישות ברמה  

עומד    אתר האינטרנט  
 ;  GDPRבתקן  

הביצועים      רמת 
באתר   המתקיימת 
תואמת   האינטרנט 

בסעיפים    5.6.1למפורט 
(כמות    5.6.2  - לעיל 

האינטרנט     אתר 
לאחר   ללקוח  נמסר 
קבלה   בדיקות  השלמת 

במהלך     36ומסירה 
שקדמו    חודשיםה

להגשת  למוע האחרון  ד 
 ההצעות.  

 מועד מסירה: 

 _______________ 

האינטרנט    אתר 
לאחר  ללקוח  נמסר 
בדיקות  השלמת 
קבלה ומסירה במהלך 

שקדמו   חודשיםה  60
האחרון למוע ד 

 להגשת ההצעות.  

 מועד מסירה: 
 _______________ 

שם:  
 ____________ 

תפקיד:  
 __________ 

נייד:  
 ___________ 

אלקטרוני : דואר 
 ____________ 
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 מספר 
קישור/שם אתר  

 האינטרנט 
 [יש למלא] 

סוג השירותים  
שהוענקו על ידי  

 המציע 
 √[יש לסמן 

מ/ות  במקו 
 ]הרלוונטי/ים

הסביבה המוצעת  
 האינטרנט לאתר 

ם   במקו √[יש לסמן 
 ]הרלוונטי

 דרישות פונקציונאליות 
מ/ות  במקו √סמן [יש ל

 ]הרלוונטי/ים

מסירת אתר האינטרנט  
 ללקוח 

ם   במקו √[יש לסמן 
ולמלא מועד   הרלוונטי

 ]מסירה

שם הלקוח לו  
הוענקו  

 השירותים 
 [יש למלא] 

קשר  ה פרטי איש 
 הלקוח מטעם 

שם,  יש למלא [
תפקיד, טלפון 

 ודוא"ל]

תגובה   וזמני  גולשים 
 מקסימאליים) במצטבר. 

חלק   הלהוכחת נתוני ההצהרה מהוו הטבלה  בדיוק בהתאם לטבלה זו. המציע מצהיר, כי    הערוכ   יאבמסמך נפרד, כשה  ה: המציע רשאי לצרף את הטבלותהער
 מספר השורות הינו להמחשה בלבד.   בלתי נפרד מהצעתו למכרז ומהתצהיר.



 להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה 158/2021 מס' פומבי מכרז

 

 29מתוך  14עמוד 
#1696548 

(ונכון למועד הגשת ההצעות במכרז),    חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  36במשך   .6
שהותקנו בסביבת ענן, הכוללים  ואפליקציות    שירותי תחזוקה לאתרי אינטרנט  מעניק  המציע

ושירות,   תמיכה  מוקד  באמצעות  היתר,  בין  וזאת  בתקלות,  וטיפול  תוכנה  ושדרוגי  עדכוני 
  . שעות ביממה, באמצעות מענה אנושי  24ימים בשבוע,  7הממוקם בישראל, הפעיל במשך 

 אתרי אינטרנט לצורך עמידה בתנאי סף זה, אין הכרח ששירותי התחזוקה הוענקו עבור  :  הערה
בסעיף הנקוב  הסף  בתנאי  עמידה  לצורך  המציע  שהציג    לעיל  5  שהציג  אפליקציות  עבור  או 

  . להלן 7המציע לצורך עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף 
 לעיל:  6ף בסעי  ותלהוכחת ההצהרנתונים 

 מספר 
שירותי התחזוקה שהוענקו  

 המציע על ידי 
 ] ם  הרלוונטיבמקו √[יש לסמן 

מועדי מתן שירותי  
 התחזוקה 

מלא את התאריכים  [יש ל
 ] במקומות הרלוונטיים

שם הלקוח לו  
הוענקו שירותי  

 התחזוקה 
 [יש למלא] 

קשר  ה פרטי איש 
 הלקוח מטעם 

[יש למלא שם,  
 תפקיד, טלפון ודוא"ל]

1.    אינטרנט לאתר    תחזוקה 
שהותקנו  ואפליקציה  

ענן עדכוני  כ,  בסביבת  ולל 
וטיפול   תוכנה  ושדרוגי 

 ; בתקלות

   תמיכה  הפעלת מוקד 
,  הממוקם בישראל   ,ושירות 

במשך   ימים    7הפעיל 
ביממה,    24בשבוע,   שעות 

 י. באמצעות מענה אנוש

חודשים    36במשך    
שקדמו למועד האחרון  

ההצעות (ונכון    להגשת 
ההצעות   הגשת  למועד 

 במכרז) 

 

מתן   תחילת  מועד 
התחזוקה :    שירותי 

_____/__ _ 

 

שם:  
 ____________ 

תפקיד:  
 __________ 

נייד:  
 ____________ 

אלקטרוני :  דואר 
 ________ ____ 

2.    אינטרנט לאתר    תחזוקה 
שהותקנו  ואפליקציה  

ענן עדכוני  ,  בסביבת  כולל 
וטיפול   תוכנה  ושדרוגי 

 ; בתקלות

   תמיכה  הפעלת מוקד 
,  הממוקם בישראל   ,ושירות 

במשך   ימים    7הפעיל 
ביממה,    24בשבוע,   שעות 

 י. באמצעות מענה אנוש

חודשים    36במשך    
שקדמו למועד האחרון  

ההצעות (ונכון    להגשת 
ההצעות   הגשת  למועד 

 במכרז) 

 

מתן   תחילת  מועד 
התחזוקה:     שירותי 

 ___/_____ 

 

שם:  
 ____________ 

תפקיד:  
 __________ 

נייד:  
 ____________ 

אלקטרוני :  דואר 
 ____________ 

3.    אינטרנט לאתר    תחזוקה 
שהותקנו  ואפליקציה  

ענן עדכוני  ,  בסביבת  כולל 
וטיפול   תוכנה  ושדרוגי 

 ; בתקלות

   תמיכה  הפעלת מוקד 
,  הממוקם בישראל   ,ושירות 

חודשים    36במשך    
שקדמו למועד האחרון  

ההצעות (ונכון    להגשת 
ההצעות   הגשת  למועד 

 במכרז) 

 

שם:  
 ____________ 

תפקיד:  
 __________ 

נייד:  
 ____________ 
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 מספר 
שירותי התחזוקה שהוענקו  

 המציע על ידי 
 ] ם  הרלוונטיבמקו √[יש לסמן 

מועדי מתן שירותי  
 התחזוקה 

מלא את התאריכים  [יש ל
 ] במקומות הרלוונטיים

שם הלקוח לו  
הוענקו שירותי  

 התחזוקה 
 [יש למלא] 

קשר  ה פרטי איש 
 הלקוח מטעם 

[יש למלא שם,  
 תפקיד, טלפון ודוא"ל]

במשך   ימים    7הפעיל 
ביממה,    24בשבוע,   שעות 

 י. באמצעות מענה אנוש

מתן   תחילת  מועד 
התחזוקה:     שירותי 

 ___/_____ 

 

אלקטרוני :  דואר 
 ____________ 

: המציע רשאי לצרף את הטבלה במסמך נפרד, כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה זו. המציע ותהער
 מצהיר, כי הטבלה להוכחת נתוני ההצהרה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז ומהתצהיר. 

במכרז,   .7 הצעות  להגשת  האחרון  למועד  לפחות  המציע  נכון  והטמיע  התקין  סיפק,    3אפיין, 
"א (להלן:  עבור  אפליקציהפליקציות  האפליקציות,    3"),  בכל  כאשר  לפחות,  שונים  לקוחות 

  :  , מתקיימים כל התנאים המפורטים להלןבמצטבר 
 3  –המציע רשאי להציג יותר מ    ,לעיל  7  על מנת להוכיח את תנאי הסף הנקוב בסעיף :  הערה

 - 7.1 הנקובים בסעיפים התנאיםאפליקציות, ובלבד שבכל האפליקציות יחדיו, מתקיימים כל 
   .הלןל 7.2

  Angularאו    Reactאפליקציות פותחו באמצעות אחת מהסביבות הבאות:    3לפחות   .7.1
  ");  לאפליקציההסביבה המוצעת (במסמך זה: " 

המציע יציג לצורך הוכחת עמידתו  שלמען הסר ספק, מובהר כי האפליקציות  :  הערה
מהסביבות    לאחתאך ורק    יתייחסומיוחדים,  התנאים  הבתנאי הסף הנקובים במסמך  

תקין  יספק,  יאפיין,  ככל והצעת המציע תיבחר כזוכה במכרז, המציע י. המפורטות לעיל 
 . בלבד בה שהציג במסגרת הצעתו את האפליקציה בסבי  טמיעיו

  36ללקוח לאחר השלמת בדיקות קבלה ומסירה, במהלך    ונמסר  מהאפליקציות  אחתכל   .7.2
 . שים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חודה

 : לעיל 7 ףבסעי  ותלהוכחת ההצהרנתונים 

 מספר 

סוג 
השירותים  

שהוענקו על  
 ידי המציע 

 √[יש לסמן 
ם   במקו

 ]הרלוונטי

הסביבה המוצעת  
 לאפליקציה  

ם   במקו √[יש לסמן 
 ]הרלוונטי

מסירת האפליקציה  
 ללקוח 

ם   במקו √[יש לסמן 
הרלוונטי ולמלא מועד  

 ]מסירה

שם הלקוח  
לו הוענקו  
 השירותים 

 [יש למלא] 

פרטי איש  
מטעם  קשר ה

 הלקוח 
[יש למלא שם,  
תפקיד, טלפון 

 ודוא"ל]

אפיון,      .1
,  אספקה 
התקנה  

של   והטמעה 
 . אפליקציה

 React  

  או

 Angular  

האפליקציה    
לאחר   ללקוח  נמסרה 
השלמת בדיקות קבלה  

במהלך     36ומסירה 
שקדמו למועד  חודשים 

 שם: 
 __________ 

  תפקיד:
 _______ 
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 מספר 

סוג 
השירותים  

שהוענקו על  
 ידי המציע 

 √[יש לסמן 
ם   במקו

 ]הרלוונטי

הסביבה המוצעת  
 לאפליקציה  

ם   במקו √[יש לסמן 
 ]הרלוונטי

מסירת האפליקציה  
 ללקוח 

ם   במקו √[יש לסמן 
הרלוונטי ולמלא מועד  

 ]מסירה

שם הלקוח  
לו הוענקו  
 השירותים 

 [יש למלא] 

פרטי איש  
מטעם  קשר ה

 הלקוח 
[יש למלא שם,  
תפקיד, טלפון 

 ודוא"ל]

על   כי  הלב  תשומת 
להיות   האפליקציה 
בסביבה   ורק  אך 
ידי   על  שננקבה 

בסעיף    4המציע 
 לעיל. 

להגשת   האחרון 
 ההצעות.  

 עד מסירה: מו

_____________ __ _ 

  נייד:
 _________ 

  : דואר אלקטרוני
 __________ 

אפיון,      .2
,  אספקה 
התקנה  

של   והטמעה 
 אפליקציה. 

 React  

  או

 Angular  

על   כי  הלב  תשומת 
להיות   האפליקציה 
בסביבה   ורק  אך 
ידי   על  שננקבה 

בסעיף    4המציע 
 לעיל. 

האפליקציה    
לאחר   ללקוח  נמסרה 
השלמת בדיקות קבלה  

במהלך     36ומסירה 
חודשים שקדמו למועד  
להגשת   האחרון 

 ההצעות.  

 מועד מסירה: 

 ________________ 

שם:  
 __________ 

תפקיד:  
 _______ 

נייד:  
 _________ 

:  דואר אלקטרוני
 __________ 

אפיון,      .3
,  אספקה 
התקנה  

של   והטמעה 
 אפליקציה. 

 React  

  או

 Angular  

על   כי  הלב  תשומת 
להיות   האפליקציה 
בסביבה   ורק  אך 
ידי   על  שננקבה 

בסעיף    4המציע 
 לעיל. 

האפליקציה    
לאחר   ללקוח  נמסרה 
השלמת בדיקות קבלה  

במהלך     36ומסירה 
חודשים שקדמו למועד  
להגשת   האחרון 

 ההצעות.  

 מועד מסירה: 

 ________________ 

שם:  
 __________ 

תפקיד:  
 _______ 

נייד:  
 _________ 

:  דואר אלקטרוני
 __________ 

אפיון,      .4
,  אספקה 
התקנה  

של   והטמעה 
 אפליקציה. 

 React  

  או

 Angular  

על   כי  הלב  תשומת 
להיות   האפליקציה 
בסביבה   ורק  אך 

האפליקציה    
לאחר   ללקוח  נמסרה 
השלמת בדיקות קבלה  

במהלך     36ומסירה 
חודשים שקדמו למועד  
להגשת   האחרון 

 ההצעות.  

שם:  
 __________ 

תפקיד:  
 _______ 

נייד:  
 _________ 
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 מספר 

סוג 
השירותים  

שהוענקו על  
 ידי המציע 

 √[יש לסמן 
ם   במקו

 ]הרלוונטי

הסביבה המוצעת  
 לאפליקציה  

ם   במקו √[יש לסמן 
 ]הרלוונטי

מסירת האפליקציה  
 ללקוח 

ם   במקו √[יש לסמן 
הרלוונטי ולמלא מועד  

 ]מסירה

שם הלקוח  
לו הוענקו  
 השירותים 

 [יש למלא] 

פרטי איש  
מטעם  קשר ה

 הלקוח 
[יש למלא שם,  
תפקיד, טלפון 

 ודוא"ל]

ידי   על  שננקבה 
בסעיף    4המציע 

 לעיל. 

 מועד מסירה: 

 ________________ 

:  דואר אלקטרוני
 __________ 

המציע רשאי לצרף את הטבלה במסמך נפרד, כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה זו. המציע  :  ותהער
 מצהיר, כי הטבלה להוכחת נתוני ההצהרה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז ומהתצהיר. 

חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, מעסיק,    18אשר במשך תקופה של  מציע כנ"ל,   .8
 : את בעלי התפקידים הבאים ,לכל הפחות 

 ;  לאתרי אינטרנטמפתחים  6 .8.1

 ;  מפתחי אפליקציות 4 .8.2

 מומחה אבטחת מידע; .8.3

 ; )DBAמפתח בסיסי נתונים ( .8.4

 . מומחה תשתיות בענן  .8.5

 לעיל:  8ההצהרה בסעיף נתונים להוכחת 

 בעל התפקיד ותפקידו  שם מספר 
 [יש למלא] 

 תקופת העסקה אצל המציע 
 במקום  הרלוונטי]  √ולסמן  [יש למלא

 שם: ___________________   .1

 תפקיד: _________________ 

התפקיד   המציע    מועסק  בעל  מתאריך  אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 

שם:   .2
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע    מועסק  בעל  מתאריך  אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 

 

שם:   .3
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע    מועסק  בעל  מתאריך  אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 
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 בעל התפקיד ותפקידו  שם מספר 
 [יש למלא] 

 תקופת העסקה אצל המציע 
 במקום  הרלוונטי]  √ולסמן  [יש למלא

שם:   .4
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע    מועסק  בעל  מתאריך  אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 

 

שם:   .5
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע    מועסק  בעל  מתאריך  אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 

 

שם:   .6
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע    מועסק  בעל  מתאריך  אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 

 

שם:   .7
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע    מועסק  בעל  מתאריך  אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 

 

שם:   .8
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע    מועסק  בעל  מתאריך  אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 

 

שם:   .9
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע    מועסק  בעל  מתאריך  אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 

 

שם:   .10
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע  מועסק  בעל  מתאריך    אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 

 

שם:   .11
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע    מועסק  בעל  מתאריך  אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 
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 בעל התפקיד ותפקידו  שם מספר 
 [יש למלא] 

 תקופת העסקה אצל המציע 
 במקום  הרלוונטי]  √ולסמן  [יש למלא

שם:   .12
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע    מועסק  בעל  מתאריך  אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 

 

שם:   .13
 ______________________ 

תפקיד:  
 ____________________ 

התפקיד   המציע  מועסק  בעל  מתאריך    אצל  החל 
להגשת  האחרון  למועד  ונכון   ,______________

 הצעות. 

 

זו.  ותהער : המציע רשאי לצרף את הטבלה במסמך נפרד, כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה 
למכרז   מהצעתו  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  ההצהרה  נתוני  להוכחת  הטבלה  כי  מצהיר,  המציע 

 ומהתצהיר. 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע ע"י: 

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
  מספר
 רישיון 

 תאריך  

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר 

: הנני ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסףזה.  
כי   בחתימתי,  ת.ז ,  ________________ מאשר 

מוסמך _____________ המציע,  בשם  החותם   ,
 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 כתב הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית – 5 מספרטופס  

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

   5885849חולון 

 ., א.ג.נ

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית הנדון: 

  :בטופס המוגש על ידי המציע  
הח"מ,   מטעם  ____________ת.ז.    ______________אני    מספר ,  _______________ , 

  158/2021שמספרו    "), המגיש הצעה בקשר עם מכרזהמציע("  __________________רישום  
לאחר    ")המכרז("   להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה, עבור חברת נת"ע

,   כן שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  
 מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

  :בטופס המוגש על ידי איש צוות מטעם המציע  
, המוצע כאיש צוות מטעם המציע, המגיש  ____________ ת.ז.    ,____________ אני הח"מ,  

לעונשים   צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  המכרז,  עם  בקשר  הצעה 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

העבודות עבור נת"ע,    אין ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע .1
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין  
אחר שעלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם  

" (להלן:  המכרז  עם  נת"ע בקשר  עבור  אבצע  שאני  והעבודות  ענייניםהמכרז  למעט  ניגוד   ,("
 להלן.  6כמפורט בסעיף 

הנני מתחייב, במהלך כל תקופת מתן השירותים, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות   .2
בעק או  במישרין  עניינים,  לניגוד  חשש  ביצוע  בה  או  שירותים  ממתן  להימנע  זה  ובכלל  יפין, 

לניגוד   עניינים או חשש  ניגוד  גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של  או  גוף  כל  עבודות עבור 
עניינים כלפי נת"ע. בנוסף, אני מתחייב להודיע לנת"ע באופן מיידי על כל נתון או מצב אשר  

ד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך  בגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מי 
 תקופת ההתקשרות עם נת"ע.  

הנני מתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי,   .3
פעילות משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם  

ת"ע שרות מטעמי בקשר לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת מיד עם היוודע  או גורם אשר נותן לנ
 עליהם, בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע.

ההחלטה על קיומו או היעדרו של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או   .4
ם של נת"ע באופן  קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד ענייני

בלעדי ואני מתחייב לקבל את החלטתו לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות  
ביני לבין נת"ע או ביני לבין צד ג' אחר כלשהו. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהחובה החלה  

קה או קשר  עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה ולהימנע מקיומם של זי
 לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים. 
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 :  ים/הרלוונטי מ/ותבמקו  √ יש לסמן .5

   חברי השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  עניינים  לניגוד  חשש  קיים  לא  כי  מצהיר  הנני 
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

  א קיימת זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי  הנני מצהיר כי ל
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

   ,הנני מצהיר כי קיים חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה
 או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

   מצהיר כי קיימת זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי  הנני
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

הגורמים הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים   .6
 או זיקה אישית, מפורטים להלן: 

 . תחת "אודות"  החברהבאתר   ים*נושאי המשרה של החברה מופיע

 תחת "מכרזים".  החברה**רשימת ספקי החברה מפורטים באתר  

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
איש  /  המציע

 : צוות
  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  

  מספר
 רישיון 

 תאריך  

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר 

: הנני ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסףזה.  
כי   בחתימתי,  ת.ז _____________מאשר   , 

לחתום _________ מוסמך  המציע,  בשם  החותם   ,
 בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 

 הגורם 
עם המציע או    מהות הקשר של הגורם
 מי מטעמו 

מהות הקשר של הגורם עם 
 נת"ע 
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 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך  – 6 מספרטופס 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 ., .נא.ג

 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך הנדון: 

התשל"ז העונשין,  חוק  לרבות  הדין,  מכוח  החלים  והאיסורים  מהחובות  לגרוע  אני  1977-מבלי   ,
רישום    מספר,  ______________, מטעם  _______________ת.ז.    ______________הח"מ,  

להקמת    158/2021"), המגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  המציע(להלן: "   _______________ 
נת"ע חברת  עבור  תחזוקה,  שירותי  ומתן  ואפליקציה  אינטרנט  "   אתר  לאחר  המכרז(להלן:   ("

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  
 ומתחייב כדלקמן:  

מישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף או כל דבר בעל ערך,  לא להציע או לתת או לקבל, ב .1
נושא   או של  או מחדל של נת"ע  או מעשה  במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה 
משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי מטעמה או כל גורם אחר, בקשר למכרז או כל הסכם הנובע  

 ממנו. 

במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי  לא לשדל או לשתף פעולה,   .2
מטעמה או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור למכרז או לכל הסכם הנובע  

 ממנו. 

לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי   .3
 קבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית.  מטעמה או כל גורם אחר, במטרה ל

לעיל במסגרת המכרז ולא אפעל בניגוד להתחייבותי    3עד    1לא פעלתי בניגוד לאמור בסעיפים   .4
 זו למשך כל תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

נת"ע   .5 לעיל,  לאמור  בניגוד  פעל  מי מטעמי  או  אנוכי  כי  סביר  חשד  יתעורר  כי אם  מודע  הנני 
קול דעתה הבלעדי, לא לקבל או לפסול את הצעתי במכרז או לבטל בכל זמן  רשאית, על פי שי

 שהוא את זכייתי במכרז או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע מהמכרז.  

הנני מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדים, קבלני משנה, נציגים, סוכנים מטעמי וכל   .6
 במתן השירותים. אחר מטעמי, המעורבים בכל דרך שהיא במכרז או 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע ע"י: 

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

    
את  להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 
דלעיל  הצהרתו  נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר 
וחתם בפני על תצהיר זה. ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר 

כי   בחתימתי,  מאשר  הנני  ת.ז ________________בנוסף:   ,
, החותם בשם המציע, מוסמך לחתום _________________

 בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע  ה התחייבות בלתי חוזרת לשמיר – 7 מספרטופס 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

  A , מרכז עזריאלי, בניין26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 ., א.ג.נ

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע הנדון: 

  :בטופס המוגש על ידי המציע  
הח"מ,   מטעם  _______________ת.ז.    ,______________אני   , ________________  ,

שמספרו  המציע("   _______________רישום    מספר  מכרז  עם  בקשר  הצעה  המגיש   ,("
נת"ע   158/2021 חברת  עבור  תחזוקה,  שירותי  ומתן  ואפליקציה  אינטרנט  אתר    להקמת 

") לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  המכרז("
 לא אעשה כן,  מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

 המציע:  בטופס המוגש על ידי איש צוות מטעם  
הח"מ,   המציע,  _____________ ת.ז.    ,_______________אני  צוות מטעם  המוצע כאיש   ,

המגיש הצעה בקשר עם המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים  
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

שנכלל במסמכי המכרז וכן ביחס לכל מידע בקשר  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע   .1
"), עובדיה, ספקיה, מידע ניהולי,  נת"עלנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: "

(להלן:   ו/או מימושו  המכרז  לידיעתנו במסגרת  שהגיע  אחר  וכל מידע  פיננסי  עסקי, מחקרי, 
ו שימוש בו, בכל דרך שהיא ובכל זמן  "), ולמנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע ו/אהמידע"

 שהוא. 

לא לעשות כל שימוש במידע על ידינו ו/או עובדינו ו/או מי מטעמנו ו/או באמצעות אחרים, ולא   .2
להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא, לרבות במסגרת הליכים  

ובכתב   מראש  מכם  אישור  התקבל  אם  אלא  כלשהם,  והיקף  משפטיים  המידע  מסירת  לגבי 
  המידע הנמסר. 

הגנת   .3 בחוק  הקבועים  אלה  לרבות  למידע,  בקשר  דין  בכל  הקבועים  התנאים  כל  את  למלא 
 והתקנות שהותקנו על פיו.   1981-הפרטיות, תשמ"א

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדינו   .4
 המורשים לכך.  

 לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.   .5

אנו נהיה אחראים למילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדינו ו/או כל גורם אחר אשר   .6
מהתחייבויותינו   לגרוע  מבלי  המכרז.  נשוא  השירותים  באספקת  מטעמנו  ו/או  עבורנו  פועל 

לג   -ואחריותנו   מתחייבים  שאנו  לכך  ו/או  רום  אישיים  לפרטים  גישה  להם  שיש  עובדים 
לשמירת סודיות, הכולל לכל הפחות את   כספיים של נת"ע יחתמו על כתב התחייבות אישי

גם  הינה  של  זו  התחייבות  כי  יבהיר  האישי  ההתחייבות  כתב  נת"ע.  כלפי  התחייבויותינו 
עבודתו של העובד ו/או הגורם  התחייבות כלפי נת"ע, והעתקו יומצא לידי נת"ע קודם לתחילת 

 האחר. 
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אנו מסכימים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את   .7
 ביצוע התחייבויותינו המפורטות לעיל. 

אנו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההסכם אנו נבצע לעובדינו העוסקים בפעילות עבור נת"ע  .8
 יענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע. פעם אחת בשנה לפחות, הדרכת ר 

בכל מקרה של הפרת  התחייבות זו או כל חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי   .9
, נבצע את כל הפעולות  באופן מיידי מאלה הפועלים מטעמנו ו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע  

כים בהפרת ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים  הדרושות לצורך צמצום הנזקים הכרו 
ו/או ההוצאות הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה  

 של נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

תנו לשמירה על סודיות על פי  התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחוב .10
 כל דין. 

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא   .11
 אם תתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
איש   /המציע 

 : צוות

  מספר  וחותמת עו"ד  חתימת  תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר 

: הנני ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסףזה.  
כי   בחתימתי,  ת.ז _____________מאשר   , 

מוסמך _______________  המציע,  בשם  החותם   ,
 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 



 להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה 158/2021 מס' פומבי מכרז

 

 29מתוך  25עמוד 
#1696548 

 ההצעה הכספית   – 8 מספרטופס 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

  A, מרכז עזריאלי, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 ., א.ג.נ

ההצעה   – להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה 158/2021 מספרמכרז  הנדון: 
 הכספית 

  תי ושקלל   תי, הבנתיאותם בעיון, בחנ  תיאת מסמכי המכרז, קרא   תיהח"מ, לאחר שקיבל  יאנ .1
את כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי ההסכם ונספחיו, הדגשים והתנאים  

ו בביצוע  הכרוכים  ההיבטים  ומכלול  זה  כספית  הצעה  בטופס  השירותים,    השלמתהנקובים 
הדרישות המפורטות במפרט השירותים וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי,    :ובכלל האמור

בהסכם, במלואן    יאת ביצוען והשלמתן של התחייבויותי   נת"עיע לתפעולי או עסקי אחר, מצ 
הכספית   יובמועדן, ובכלל האמור הענקת שירותי התחזוקה (כהגדרתם בהסכם), תמורת הצעת

בנספח   "אהמפורטת  (להלן:  זו  כספית  הצעה  לטופס  הכמויות'  לשאר כתב  בכפוף  והכול   ,("
 שאר הוראות ההסכם. ההוראות המפורטות בטופס הצעה כספית זה להלן ול

כל   .2 את  הכוללת  מלאה  תמורה  ומהווה  ומוחלטת,  סופית  הינה  המציע  של  הכספית  הצעתו 
אינטרנט  אתר  הקמת  עם  בקשר  שהן  וסוג  מין  מכל  הנלוות  והעלויות  השוטפות  ההוצאות 
ואפליקציה, מתן שירותי תחזוקה עבורם וביצוע השירותים המפורטים במסמכי המכרז על ידי  

מי מטעמי, לרבות מיסים, אגרות והיטלים, עלויות נסיעה, חניה, ארוחות, ציוד, כח    ו/או על ידי
אדם, הוצאות משרדיות וכיו"ב (הכל כמפורט בהסכם על נספחיו), וכי מעבר לתמורה שתשולם  
על פי ההצעה הכספית, המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום, תמורה, פיצוי או שיפוי, לרבות לעניין  

 או הצמדות ו/או הפרשים, מכל מין וסוג. תוספות ו/העדר 

לצרכי   .3 הינן  הכמויות  המפורטות בכתב  שהכמויות  לו  ידוע  כי  בזאת במפורש,  המציע מצהיר 
שקלול בלבד וכי החברה תהיה רשאית לרכוש שירותים בהיקף, במועדים ותקופות שיקבעו על  

או טענה בקשר לכך,   ידה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלספק תעמוד כל תביעה, דרישה
 לרבות טענות, דרישות או תביעות שעניינן הסתמכות על ביצוע של השירותים ו/או היקפם.  

המציע מצהיר כי קרא את מסמכי המכרז, ובכלל זה את ההסכם, והבין את תנאיהם, לרבות   .4
 ביחס לתמורה ואופן חישובה ותשלומה. 

  דגשים כלליים למילוי ההצעה הכספית  .5
יע מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף זה להלן בקשר  תשומת לב המצ 

האמור לסמכויות החברה בקשר עם כל   עם המענה לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל 
טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין  

 לו או חלקו: וסוג שהם, שנתגלעו במענה האמור, כו

והשורות   .5.1 על הצעתו של המציע להיות מלאה. על המציע לנקוב בכל אחת מהעמודות 
שהוקצו לשם כך בכתב הכמויות, ללא יוצא מן הכלל, את כל המחירים ו/או הפרטים  
ובשאר   הכמויות  בכתב  כך  לשם  המפורטות  בהוראות  היתר,  בין  כנדרש,  האחרים, 

והמיוחדיםהוראות   הכלליים  התנאים  למסמכי  המציע  ו/או  .  להשמיט  יהיה רשאי  א 
 בכתב הכמויות.  כך להתעלם מאיזה מהעמודות או השורות שהוקצו לשם 
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הכמויות   .5.2 המציע בכתב  ינקוב  הכספית,  הצעתו  שקלול  ולצורך  כך  המפורט  כל  בלשם 
 :להלן

(אפיון,    TKתמורה בסכום אחיד וכולל בגין הקמת אתר האינטרנט במתכונת   .5.2.1
התמורה תכלול    יישום, והרצה).  הטמעה,  בדיקות קבלה,  הדרכה,  התקנה, 

  את הכוללת מתום תקופת ההרצה ואילך, חודשים מלאים)   12( אחריות  שנת
וכן   למערכת  הנדרש  הרישוי  התחזוקהכל  שירותי  כל  ללא  למערכת  את   ,

 ; תמורה

יישום מלא, של מודול התקשרויות,    –תמורה למודול התקשרויות (אופציה)   .5.2.2
 לרבות רישוי,  בממשק מלא עם מערכות ותשתיות החברה;  

,  לוח דרושים יישום מלא, של מודול    -(אופציה)  דרושים  תמורה למודול לוח   .5.2.3
 לרבות רישוי,  בממשק מלא עם מערכות ותשתיות החברה; 

גין אירוח בשירותי ענן בגין התקופה שמתום  תמורה שנתית בסכום אחיד ב .5.2.4
 ; תקופת ההרצה ואילך

ואילך)  האחריות  תמורה שנתית בגין והתחזוקה ורישוי (החל מתום תקופת   .5.2.5
 ; משתמשים)רישוי והמשתמשים וללא אבחנה בין סוגי הרישוי ו(ללא מגבלת  

כל  .5.3 תכלול  וכן  וסעיפיה  פרטיה  כל  ועל  במלואה  תמולא  המציע  של  הכספית    ההצעה 
תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע  
והשלמת השירותים, וכן כל פעולה אותה יש לבצע לצורך השלמת השירותים במלואם  

 ובמועדם כמפורט בהוראות החוזה ובנספחיו.  

ו שיצוין על  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תמחור כל פעילות ו/או רכיב המצוין ו/א  .5.4
ידי המציע בטופס ההצעה הכספית, יהווה מחיר כולל מלא ומושלם, לביצוע ולהשלמת  
כל הכרוך בביצוע והשלמת הרכיב ו/או הפעולה הרלוונטיים, לרבות אספקת החומרים  
ו/או הציוד ו/או ביצוע העבודה וכיו"ב כל פעולה אחרת הדרושה לצורך השלמת הפעולה  

 פעלתו התקינה.  ו/או הרכיב הרלוונטי וה

 אין למלא מחירים/אחוזים שליליים.   .5.5

 המחירים המוצעים במסגרת כתב הכמויות ינקבו בשקלים חדשים בלבד.    .5.6

 המחירים המוצעים במסגרת כתב הכמויות לא יכללו מס ערך מוסף.  .5.7

המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל   .5.8
 היתר, מאלה הנקובים בנספח א' לטופס ההצעה הכספית).    רכיב מרכיביו (בין 

למסמך התנאים הכלליים, נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע,    16מבלי לגרוע מסעיף   .5.9
הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי  

(לרבות   שהיא  סיבה  ומכל  שהם  וסוג  מין  מכל  פגם,  בשל  ו/או  נגרמה  בהן  בנסיבות 
רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה החברה רשאית, על פי שיקול  
חלקן,   או  כולן  הבאות,  הפעולה  מדרכי  אחת  בכל  לנקוט  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה 

 במצטבר או באופן חליפי:  

  לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או  .5.9.1
כאמור,   פגם  ו/או  ליקוי  ו/או  שינוי  ו/או  תוספת  ו/או  השמטה  ו/או  אחרת 
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ובכלל האמור לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע,  
 הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה   .5.9.2
שי  ו/או  תוספת  לשקלל את  ו/או  ובהתאם  כאמור,  פגם  ו/או  ליקוי  ו/או  נוי 

ללא משלוח   או אף  למציע  כך  על  הודעה  (לאחר משלוח  המציע  של  הצעתו 
 הודעה כאמור).    

זכות   .5.10 מכל  לגרוע  מבלי  אזי  שליליים,  מחירים/אחוזים  הכמויות,  בכתב  המציע  נקב 
פי דין, תהיה   על  פי סעיף זה ו/או  החברה רשאית  חלופית אחרת העומדת לחברה על 

לראות את הרכיבים לגביהם נקב המציע מחירים/אחוזים שליליים כאמור, כאילו נקב  
עבורם המציע מחיר "אפס", וזאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה  
ברכיבים   הכלולים  השירותים/מוצרים/פעולות  את  תמורה,  ללא  לחברה,  לספק 

 סמכי המכרז. האמורים, באופן ובתנאים הנקובים במ

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לחברה על פי סעיף זה, על מנת   .5.11
אופן   עם  בקשר  דין  פי  על  לחברה  המוקנית  אחרת  זכות  בכל  לפגוע  ו/או  לגרוע 
ו/או   השמטה  ו/או  אחרת  או  חישובית  טעות  הסתייגות,  בכל  והטיפול  ההתייחסות 

ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול    תוספת 
 באופן שיקבע על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. 

עוד מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת   .5.12
פי סעי או    5ף  מהזכויות המוקנות לה על  או חלקן, במצטבר  פי דין, כולן  זה ו/או על 

דעתה   שיקול  פי  על  הכול  ביניהן,  לשלב  ואף  פעמים  מספר  ו/או  אחת  פעם  לחילופין, 
 הבלעדי והמוחלט של החברה.     

ומתחייב   .5.13 המציע מצהיר  הכספית,  ההצעה  על  ובלתי  בחתימתם  באופן מוחלט  בזאת, 
זה,      5סעיף    מודע ומסכים לסמכויות החברה כפי שהן נקובות בהוראות  ואחוזר, כי ה

מנוע ומושתק מלהעלות כל    ההימוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן י  ואוה
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של החברה 
ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור לרבות טענות, תביעות ודרישות  

 שעניינן תמרון פסול במכרז. 
 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע, ע"י: 

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

ידי להצהיר      על  הוזהר  כי המצהיר  בחתימתי  הנני מאשר 
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה 

זה.   תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  למציע הצהרתו  ביחס 
: הנני מאשר בחתימתי, כי שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף

, החותם בשם _____________ז  , ת.______________
 ם בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז המציע, מוסמך לחתו
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 ת וכתב כמוי –הכספית  הנספח א' להצע

 בש"ח  תמורה משקולות  רכיב השירות בהתקשרות  #
 ]מע"מ [לא כולל

 סה"כ לרכיב 
 ] לא כולל מע"מ[

בסכום אחיד וכולל    -בגין הקמה  תמורה    .1
במתכונת   האינטרנט  אתר  הקמת  בגין 

TK    ,הדרכה התקנה,  יישום,  (אפיון, 
   בדיקות קבלה, הטמעה, והרצה). 

אחריות התמורה תכלול  :  הערה   תקופת 
ההרצה  חודשים    12בת   תקופת  מתום 

הנדרש  ואילך,   הרישוי  כל  את  הכוללת 
את   וכן  התחזוקה למערכת  שירותי    כל 

 וספת. למערכת, ללא תמורה נ

1  ₪ ____________ 
  ₪ _______________ 

יש להכפיל את התמורה  
   1 –בגין ההקמה ב 

תמורה שנתית בסכום אחיד בגין אירוח    .2
שמתום   התקופה  בגין  ענן  בשירותי 

 5 תקופת ההרצה ואילך.  

 ₪ ____________ 

  12לתקופה בת 
חודשים  

 קלנדאריים מלאים 

   ₪ _______________ 

סך  יש להכפיל את 
השנתית  התמורה  
 5 –ב  לאירוח,

(אופציה)  ל  תמורה  .3 התקשרויות    – מודול 
,  התקשרויות   מודול  של,  מלא   יישום
  מערכות   עם  מלא  בממשק,   רישוי  לרבות

 . החברה ותשתיות
0.6   ____________ ₪ 

   ₪ _______________ 

  סךיש להכפיל את 
  למודולהתמורה 

 1 –, ב התקשרויות

  – (אופציה)    דרושים   לוח מודול  ל   תמורה  .4
,  דרושים   לוח  מודול  של,  מלא   יישום
  מערכות   עם  מלא  בממשק,   רישוי  לרבות

 . החברה ותשתיות

0.25   ____________ ₪ 

   ₪ _______________ 

  סךיש להכפיל את 
לוח   למודולהתמורה 

 1 –, ב דרושים

ורישוי    .5 והתחזוקה  בגין  שנתית  תמורה 
תקופת   מתום  ואילך)    האחריות(החל 

מגבלת   ו (ללא  וללא  רישוי  משתמשים 
 .  משתמשים)רישוי וה אבחנה בין סוגי ה 

  בשיעור הצעה כספית    להגיש  אין:  הערה
.  ההקמה   בגין  מהתמורה   13%על    העולה 

על   העולה  הצעה  שיגיש  ,  13%מציע 
ולצרכ  המכרז  לצרכי  הצעתו  י  תחושב 

תזכה   והצעתו  (במידה  התמורה  תשלום 
שיעור   במסגרתה  נקב  כאילו  במכרז), 

 בלבד.  13% –השווה ל 

4 

מהתמורה    _%___
 ההקמה בגין 

  12לתקופה בת 
חודשים  

 קלנדאריים מלאים 

   ₪ _______________ 

האחוז  יש להכפיל את 
המוצע בסך התמורה  

  1בגין ההקמה (סעיף 
להכפיל  , וכל זאת לעיל)

 4 –ב 

 ₪ _____________ סה"כ הצעה כספית 
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 תכולת מעטפת ההצעה  - 9 מספרטופס 

 המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע". 

 המציע יכניס טופס זה למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של נת"ע. 

 תיאור תכולת מעטפת ההצעה הכללית 
ביקורת  
 המציע 

  . הצהרת המציע  - 1 מספרטופס 

  . פרטי המציע - 2 מספרטופס 

  . 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו - 3 מספרטופס 

המעיד כי המציע    1976-אישור בהתאם להוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו
המציע מדווח לרשויות המס, הכל בהתאם  מנהל את פנקסיו כדין או שהוא פטור מלנהלם וכי 

 להוראות החוק האמור. 

 

  . תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה של המציע, לפי העניין 

  . בדבר עמידה בתנאי סף המציעתצהיר  - 4 מספר טופס

  . כתב הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית - 5 מספרטופס 

  . כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך  - 6 מספרטופס 

  . התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע - 7 מספרטופס 

  . תכולת מעטפת ההצעה - 9 מספרטופס 

  .  (התנאים המיוחדים והתנאים הכלליים)עותק חתום של מסמכי המכרז  

  . עותק חתום של כל מכתבי ההבהרה וההודעות שנשלחו (ככל שנשלחו) במסגרת ההליך

תשומת לב המציעים כי בשלב זה הם    -עותק חתום של הסכם ההתקשרות (על כל נספחיו)  
 . לבדאינם נדרשים למלא את נספחי ההסכם, אלא לחתום בהתאם להוראות תנאי המכרז ב

 

בנוסף לשני עותקים קשיחים של ההצעה, יגיש המציע עותק נוסף של הצעתו על גבי מדיה  
 . )DISK ON KEYמגנטית (

 

 . ההצעה הכספית, לרבות כתב הכמויות המצורף כנספח א'  - 8 מספרטופס 

 . (במעטפה סגורה, מסומנת ונפרדת! בתוך מעטפת ההצעה הכללית)

 

  שם:  -  נציג המציע

  חתימה: 

  תאריך: 

 



07.2021 

#1677332 

 ' חלק ב

 - ההזמנה למכרז  

 תנאים כלליים

 התנאים הכלליים מהווים את המסגרת המשפטית של ההליך.

 ם ביחד עם התנאים המיוחדים ושאר מסמכי ההליך.ייש לקרוא את התנאים הכללי
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 כללי .1

"(, הינה נת"ע"ן:  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להל  -נת"ע   .1.1
תל   במטרופולין  המונים  להסעת  מערכת  להקמת  הפועלת  ממשלתית  חברה 

 אביב.

טוביןע  "לנת .1.2 שירותים/לאספקת  למתן  ספק  התנאים   נדרש  במסמך  כמתואר 
נספחיו   על  ההליך,  למסמכי  המצורף  בהסכם  וכמפורט  )להלן: המיוחדים 

 . "(ההסכם"
בין  פי הוראות ההסכם, שייחתם  על  הזוכה במכרז  ידי  על  יבוצעו  השירותים 

לא תהיה מחויבת ע  ""(. מובהר כי נתהספק"  ע לבין הספק הזוכה )להלן:"נת
אין באמור , כי  יובהר  להזמין מהספק ביצוע של מינימום כלשהו של שירותים.
השירותים   תכולת  לעניין  המיוחדים  התנאים  לגרוע  במסמך  או  למצות  כדי 

בשום צורה ואופן מכל התחייבויות המוטלות על הזוכה במכרז בקשר עם ביצוע 
הת  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל  וכי  האמור  השירותים,  בין  במסמך אמה 

זוכה במכרז יחולו על ה ,םלבין האמור בהסכ  התנאים המיוחדים ו/או הכלליים

 .יניהםההוראות המחמירות מב

 . ובהסכם משך ההתקשרות יהיה על פי האמור במסמך התנאים המיוחדים .1.3

בכל מקום בחר יותר מזוכה אחד במכרז,  י במידה וי  למען הסדר הטוב מובהר, כי .1.4
 לפי העניין. גם ל"זוכים",  תהא "הזוכה" הכוונה  זה בהסכם בו נכתב

 הגדרות .2

המיוחדים,  המוגדרים  המונחים  לכל התנאים  ו/או  הכלליים  התנאים   תהא   במסמך 
  להם  תהא,  כאמור  הגדרה  בהעדר.  להלן  זה  בסעיף   או  דםיבצ  להם   הנתונה  המשמעות
 מהקשר  אחרת  עולה  כן  אם  אלא,  ההתקשרות  בהסכם  להם  הנתונה  המשמעות

  .הדברים

הזוכה    - "הקבלן"  או  "הזוכה" .2.1 כהצעה  נת"ע  ידי  על  נבחרה  שהצעתו  מציע 
 במכרז.

בין    -"  ההתקשרותהסכם  " .2.2 שייחתם  כזוכה נת ההסכם  שיוכרז  למציע  "ע 
 .ההליך למסמכיבמכרז, ומצורף 

  בחוק  כהגדרתן  ממשלתית  בת   חברת  או   ממשלתית  חברה  - "  ממשלתית  חברה" .2.3
 . 1975-"התשלה, הממשלתיות החברות

 . 1992-"בהתשנ מכרזים, החוק חובת  -" מכרזיםהחוק חובת " .2.4

 להלן. 22.5המונח בסעיף  כהגדרת -" שניכשיר " .2.5

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. -" ההגשהמועד " .2.6

 להלן.  3כמפורט בסעיף  -"מסמכי ההליך" .2.7

 .למכרזמי שהגיש הצעה  -" מציע" .2.8

 הנציג הממונה מטעמו של המציע בכל הנוגע למכרז זה.  -" המציענציג " .2.9

 .1993-"גתשנ,  המכרזים חובת תקנות -"  המכרזים חובת תקנות" .2.10
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 ההליךמסמכי  .3

 "(: ההליךמסמכי  )בטופס זה: "  המכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי   .3.1

 תנאים מיוחדים;  .3.1.1

 ; תנאים כלליים .3.1.2

 תנאים מיוחדים וכלליים; -טפסים  .3.1.3

 ;על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו הסכםה .3.1.4

ידי   .3.1.5 על  בכתב  שיוצא  למכרז  תוספת  או  הבהרה  מסמך  , נת"עכל 
 במסגרת הליכי המכרז. 

של נת"ע בכתובת:   באמצעות אתר האינטרנט  הליךאת מסמכי הניתן להדפיס   .3.2

http://www.nta.co.il (אתר האינטרנט: "להלן .)" 

כי   .3.3 בזאת,  יהיה רשאילמען הסר ספק מובהר  לא  ואופן  ,המציע  צורה    ,בשום 
במסמכי   שהוא,  וסוג  מין  מכל  שינוי,  כל  הבהרה   ההליךלבצע  כל  )לרבות 

ה מסמכי  של  העותק  כי  בזאת,  מובהר  עוד  במסגרתו(.  , הליךשפורסמה 
באופן   , , הנוהמפורסם באתר האינטרנט במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס   בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך
תאפשר   אותו  מסמך  כל  וכן  האינטרנט  מאתר  לערוך   ע"נתהמשתתף  למציע 

בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על  
 .כאמור לעילהנוסח המחייב 

י , יצורף גם כחלק בלתההליךכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת  .3.4
המצויים באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין   ההליךנפרד למסמכי  

וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת   ההליךבכל עת, במסמכי  
 נכון למועד העיון האמור. ההליך

 מועדים ולוחות זמנים בהליך .4

 המועדים ולוח הזמנים להליך מפורטים במסמך התנאים המיוחדים.  .4.1

תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור,  "ענת .4.2
בתקופה קצובה נוספת, אחת   בתנאים המיוחדים לדחות את המועדים הנקובים  

על   יותר. הודעות  . על "ענת  של  האינטרנט  באתר   תפורסמנהכאמור    שינוי או 
ידי   על  ייקבעו  אשר  החדשים  במידה  נת"עהמועדים  כל ש,  יחולו  יקבעו, 

קדמו להם. למען הסר ספק מובהר יעל המועדים אשר    יםההוראות אשר חל
 בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

ו/או   .4.3 בשינוי  יהיה  ו/או  בלא  זכות אחרת  לגרוע מכל  על מנת  דחיית המועדים 
ל  נוספת ה  חברה העומדת  מסמכי  פי  מוותר   הליך על  והמציע  דין,  פי  על  ו/או 

בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 
בהתאם להוראות סעיף   נת"עתביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של  

 זה. 4.3

שנקבעו   .4.4 והשעה  המועד  לאחר  המכרזים  לתיבת  יוגשו  אשר  במסמך הצעות 
)ב(  20לא יתקבלו ולא ידונו, וזאת בהתאם להוראות תקנה    התנאים המיוחדים

 חובת המכרזים.  לתקנות

http://www.nta.co.il/
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 השתתפות בתנאים המיוחדים[]רלוונטי ככל שנקוב סכום דמי  דמי השתתפות במכרז .5

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז, לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו   .5.1
בסך   השתתפות  המיוחדיםדמי  התנאים  במסמך  באופן    הנקוב  מע"מ(,  )כולל 

 המפורט להלן.

יתבצע   .5.2 ההשתתפות  דמי   במחלקת ע"נת לפקודת המחאה באמצעותתשלום 

נת"ע במגד חשבונות  הנהלת , 26לי עזריאלי בחולון, רחוב הרוקמים  במשרדי 

באמצעות העברה בנקאית לחשבון    או   16:00  -ל  14:00חולון בין השעות    Aבניין  
.  14, בנק דיסקונט, סניף תל אביב מספר  96664מספר חשבון    –"ע  נתהבנק של  

אישור בגין התשלום האמור יצורף כחלק  עותק סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 
 מההצעה.

המציע ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי ההשתתפות, להשלים את  על   .5.3
במסמך התנאים המיוחדים   הליך התשלום האמור לא יאוחר מהמועד הנקוב

, או מהמועד האחרון להגשת הצעות )ככל שלא נקוב )ככל שנקוב מועד כאמור(
השתתפות( דמי  לתשלום  אחרון  הליך  מועד  את  ישלים  לא  אשר  משתתף   .

למועד כאמור לא יוכל לשלם דמי השתתפות ולהגיש הצעה למכרז   התשלום עד
 הצעתו על הסף. תהיה נת"ע רשאית לפסולוככל שיגיש, 

פרטי המשלם או    את  חברהל  יימסור המציעבמסגרת תשלום דמי ההשתתפות,   .5.4
פרטי המציע המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס  

 "ל.ודוא

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן    ,בשום צורה ואופן  ,יתלא תהיה אחרא  נת"ע .5.5
מי   לכל  ו/או  למציע  שנגרמו  שהם,  וסוג  מין  מכל  תשלום,  ו/או  הוצאה  ו/או 
מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות  
ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים  

לעיל, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק    5.4בסעיף  
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 [ המיוחדים בתנאים מציעים לכנס מועד שנקבע ככל]רלוונטי כנס מציעים  .6

ובכתובת המפורטים במסמך התנאים    בשעה,  יתקיים בתאריך  מציעיםה  כנס .6.1
 המיוחדים.

 ככל שהשתתפות בכנס המציעים היא חובה על פי מסמך התנאים המיוחדים, .6.2
 יחולו ההוראות הבאות: 

מהמועד הנקוב לקיום   דקות  15  -יאחר בלמעלה מנציגו  מציע אשר   .6.2.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר    ,איתע תהיה רש"נת  -  הכנס

  השתתפותו במכרז. 

נת .6.2.2 נציג  ידי  על  תירשם  נוכחותם  כי  להקפיד  חובה  המציעים  ע  "על 
)לרבות פרטי הנציג שהתייצב לכנס ופרטי המציע אותו הוא מייצג(.  

נת מנציג  לקבל  המציעים  על  "על  בכתב  אישור  הכנס  בתום  ע 
ם לצרף להצעתם את אישור השתתפותם בכנס המציעים. על המציעי

הוכחת העמידה בתנאי הסף בדבר ההשתתפות לצורך  השתתפותם,  
 . בכנס המציעים
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 לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע לתנאי המכרז במהלך הכנס, אלא אם .6.3
שתפורסם באתר האינטרנט של  לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב  הבא היא

 .להלן 12ע כמפורט בסעיף  "נת

 כללי הגשת ההצעה  .7

 התאמה לתנאי ההליך  .7.1

  במסמך התנאים המיוחדיםהמפורטים    תנאי הסףמציע העונה על כל   .7.1.1
והמעוניין להשתתף במכרז, יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים  

ו/או לצורך הוכחת עמידתו בכל   וכן   תנאי הסףהנדרשים במסגרת 
, כשכל הפרטים  בתנאים המיוחדים לצורך מתן ציון האיכות כמפורט  

מצורפים  ו/או  ממולאים  פיהם,  על  הנדרשים  המסמכים  כל  ו/או 
 .כדבעי

 וגשות לפי תנאי ודרישות המכרז.ההצעות תהיינה ערוכות ומ .7.1.2

החליטה נת"ע שלא לפסול הצעה שיש בה שינוי כאמור, כל שינוי או   .7.1.3
תוספת שייעשו במסמכי מכרז זה, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות  
ובין  המסמכים,  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  אליהם,  ביחס 

התוספות במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, לא יחייבו השינויים ו/או  
 את נת"ע ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי נת"ע. 

רל .7.1.4 ומסמכים  פרטים  להצעה  לצרף  המציע  רשאי  נטיים וובנוסף, 
נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל  
צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של 

 הצעתו.

 ההצעות  הכנת עלות .7.2

  הקשורות   והעלויות  ההוצאות   בכל  חשבונו  ועל  בעצמו  שאי  מציע  כל .7.2.1
 ואספקתו  הכנתו  לרבות,  למכרז  הצעתו  והגשת  מהכנת  הנובעות  או/ו

  וככל   אם  ובביקורים  בפגישות  נוכחות,  כלשהו  נוסף  מידע  של
 .המכרזים ועדת ידי על שיידרשו

,  שהוא  מקרה  בכל   למציעים  יוחזרו  לא  כאמור   ועלויות  הוצאות .7.2.2
 תחליט   שנת"ע  במקרה,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך,  לרבות
  סיבה  מכל  מהמציעים  מי  הצעת  את  לפסול  או /ו  המכרז  את  לבטל
 על  בזאת  מוותר  מציע  וכל,  המכרז  תנאי  ישתנוש  במקרה  או/ו  שהיא

 נת"ע  מאת  כלשהו  שיפוי  או  לפיצוי  תביעה  או/ו  טענה  או/ו  דרישה
 חלק  כל  או  לעיל  האמור  בשל  מטעמה  מי  או/ו  המכרזים  ועדת  או/ו

 .הימנו

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .7.3

חתומים   יהיו  המכרז  דרישות  פי  על  להגיש  שיש  ומסמך  טופס  וכל  ההצעה 
המציע מטעם  החתימה  מורשי  של  מלאה  כשהחתימות וחותמת  בחתימה   ,

, ככל שהדבר נדרש ישראלי בעל רישיון בתוקף  מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד
טופס   תיבותובכל  בראשי  מהעמודים  אחד  כל  על  חתימה  וכן  )ככל   מסמך 

 .שההצעה כרוכה, אין צורך בחתימה בראשי תיבות על כל עמוד(
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  הגשת ההצעות .7.4

יגיש .7.4.1 ב  המציע  גבה  ומאגדת  מעטפה  הצעתו  ההליך יירשם:  על  שם 
ואת מעטפה    1ת מעטפה מס'  במעטפה זו יכניס המציע א  -  ומספרו

להלן2  מס' כהגדרתן  המסמכים   ,  את  לתוכן  שהכניס  )לאחר 

בס ויסגרה  להלן  7.4.3ובסעיף    7.4.2עיף  המפורטים  בהתאמה(,   ,
 היטב. 

המעטפה   בהמאגדת  בתוך  הצעתו  את  המציע  מעטפות   2  -יגיש 
 נפרדות:

על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת   -  1מעטפה מס'   .7.4.2 מעטפה 
פרטים לצורך   -  1"מעטפה מס'  וכן את המשפט הבא:    ההליךמספר  

)אך אם אין במכרז אמות   "ובחינת האיכות סףבחינת עמידה בתנאי 
פרטים לצורך בחינת    -  1מידה של איכות, יש לכתוב "מעטפה מס'  

בתנאי   המציע    -סף"(  עמידה  יכניס  זו  כל של  העתקים    3במעטפה 
 :"(1מעטפה מס' המסמכים הבאים, ויסגרה היטב )להלן, יחדיו: "

התנאים   .7.4.2.1 במסמך  המפורטים   המיוחדים המסמכים 
עמיד הוכחת  לצורך  המציע  הנדרשים  של  בתנאי תו 

 ;הסף

המיוחדים  .7.4.2.2 התנאים  במסמך  המפורטים  המסמכים 
במכרזהנדרשים   האיכות  ציון  מתן  ככל לצורך   ,

 ;שנדרש

כמפורט   מסמכים .7.4.2.3 להצעתו  לצרף  המציע  שעל  נוספים 
 תנאים המיוחדים;הבמסמך 

]ככל   להלן  11ערבות לקיום המכרז כהגדרתה בסעיף  ה .7.4.2.4
 .במסמך התנאים המיוחדים[ השנדרש

מהמסמכים   אחד  כל  של  אחד  ידי   שפורטועותק  על  יסומן  לעיל, 
ו  "מקור",  כעותק  יסומנו    2  -המציע  הנוספים  ידי  ההעתקים  על 

 ". העתקהמציע כ"

מס'   במעטפה  לכלול  אין  בזאת,  כלשהם   1מובהר  כספיים  נתונים 
בקשר עם ההצעה הכספית, ובכלל האמור לצלם ו/או להעתיק את  

מס'  פרט מעטפה  לתוך  הכספית  ההצעה  רשאית   נת"ע  .1י  תהיה 
 לפסול על הסף כל מציע אשר יעשה כן.

על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת   -  2מעטפה מס'   .7.4.3 מעטפה 
הצעה הכספית"   -  2וכן את המשפט הבא: "מעטפה מס'    ההליךמספר  

זו יכניס המציע    - הצעתו הכספית, בשים לב לדגשים   אתבמעטפה 
במסגרת המפורטים  ו  ולהוראות  המיוחדים  ההצעה התנאים  טופס 

 "(. 2מעטפה מס' הכספית, ויסגרה היטב )להלן: "

המכרז הינו חד  רק במקרה שיצויין במפורט בתנאים המיוחדים כי   .7.4.4
שלבי, המציע יכלול במעטפה אחת הן את מרכיבי האיכות והן את  

 . ההצעה הכספית
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התנאים   .7.4.5 במסמך  למפורט  בהתאם  יהיה  להצעה  שישמש  המטבע 
 המיוחדים.

 הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית יהיו ללא מע"מ.כל  .7.4.6

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .7.4.7

סעיף   .7.4.8 על    7.4.7הוראת  גם  ב  תאגידיםחלה  או  ,  מציעהשולטים 
ידי על  אוהמציע  הנשלטים  ע  ,  הנשלטים  תאגידים  ידיעל  אותו   ל 

 . מציעבתאגיד השולט 

מציעים  .7.4.9 ידי  על  הצעות  הגשת  תותר  לא  כי  ספק,  הסר  למען  יובהר 
 בדרך של מיזם משותף. 

מודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, כל ע .7.4.10
 .אליהם יצורף תוכן עניינים מפורט

לתיבת   .7.4.11 תוכנס  נת"ע,  המכרזים  המעטפה  בשל  נת"ע  רח'  במשרדי 

בניין  26הרוקמים    ,A    עזריאלי9קומה מרכז  למועד  -,  עד  חולון, 
המיוחדים. התנאים  במסמך  כמפורט  הצעות  להגשת    האחרון 
הכנסת   אישור  על  נת"ע  מטעם  נציג  להחתים  המציע  באחריות 

  .בנוסח המקובל בנת"עהמעטפה המאגדת לתיבת המכרזים, 
 למען הסר ספק, אין לשלוח הצעות בדואר. 

ההצע  .7.4.12 כי  לוודא  האחריות  כי,  המסמכים  יובהר  כל  כולל  ה, 
הכספית,  ההצעה  של  וסגורה  נפרדת  מעטפה  לרבות  הרלוונטיים 
הינה   הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  המכרזים  לתיבת  הוכנסה 

 באחריותו הבלעדית של המציע.

מציע מהווה התחייבות מצדו    ל ידימודגש ומובהר כי הגשת ההצעה ע .7.4.13
 להתקשר בהסכם המצורף להזמנה, על כל מרכיביו. 

 הגשת הצעה "מושחרת"   -ודיות מסחרית ס .7.5

כל   עלוסמכותה על פי כל דין,    נת"עמבלי לגרוע משיקול דעתה של   .7.5.1
הנתונים ו/או    הושחרושל ההצעה, שבו    עותק אחד נוסףלהגיש  מציע  

בהצעה הכלולים  המציעים  המסמכים  ידי  על  בהם  העיון  אשר   ,
ס ו/או  מסחרי  סוד  לחשוף  מציע,  אותו  לדעת  עלול,  וד  האחרים 

מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. עותק זה יסומן  
 במילים "סודיות מסחרית".

תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט    ע "נתמובהר בזאת, כי   .7.5.2
המסמכים  ו/או  הנתונים  מהם  זו,  החלטתה  לנמק  שתידרש  ומבלי 
שלמציע  מבלי  וזאת  האחרים,  המציעים  של  לעיונם  יחשפו  אשר 
תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה 

ל מידע  הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית וכן כ
המקדמיים  בתנאים  המציע  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס 

 חסויים.  אינםחזקה כי  –ובדרישות החובה 

מובהר, כי ככל שהמציע לא יזכה במכרז ויבקש לעיין בהצעה הזוכה,  .7.5.3
נתונים באותם  לעיין  זכאי  יהיה  לא  הזוכה   מקבילים  הוא  בהצעה 

לחשוף סוד   אשר הושחרו בהצעתו והוגדרו על ידו כנתונים העלולים
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מקצועי   סוד  ו/או  בהצעתו  מסחרי  הגדירם  לא  הזוכה  אם  )אף 
 כנתונים חסויים(. 

לגלות   .7.5.4 תבחר  שנת"ע  ככל  כי  בזאת,  מובהר  הטוב  הסדר  למען 
שאין   כמידע  המציע  ידי  על  סומן  אשר  מידע  האחרים  למציעים 
בדבר  החלטתה  על  המידע,  גילוי  לפני  למציע,  נת"ע  תודיע  לגלותו, 

שבכוונת למציע  המידע  ותינתן  האחרים  המציעים  בפני  לגלות  ה 
 שעות כדי לערער על החלטה זו.  48שהות של 

  המציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיף ש למען הסר ספק, במידה   .7.5.5

נת"ע רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו    7.5 לעיל, תהא 
המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי  

 . וללא הודעה מוקדמת

 אחריות למידע  .8

, קרא ההליךאת מסמכי    ו, כי קיבל לידי מאשר בהגשת הצעתו למכרזהמציע   .8.1
ה  ןוהבי וכי  עצמ  ואאותם,  על  הה  ומקבל  כל  ואת  תנאיהם  תחייבויות  את 

 האמורות בהם. 

המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק   איישקודם להגשת הצעתו למכרז,   .8.2
היבטי המסמכים,  בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל  

במסגרת   למציע  יימסר  ו/או  נמסר  אשר  מידע  כל  ומאפייניהם.  השירותים 
, ניתן על פי  (שיתקיים)ככל    יעים כנס המצהליך, לרבות ומבלי לגרוע, במסגרת  ה

ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז.   נת"עמיטב ידיעתה של  
החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, על  
על  להטיל  על מנת  יהיה במסירת המידע האמור  לא  וכי  בלבד(  )ועליו  המציע 

מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה   אחריות כלשהי ו/או על  ע"נת
 ובנספחיהם. ההליךכמפורט במסמכי 

 להשתתפות במכרז  )"תנאי סף"( תנאים מוקדמים .9

תנאי הסף כל  בבמצטבר    אך ורק מציעים העומדיםזה  רשאים להשתתף במכרז   .9.1
 במסמך התנאים המיוחדים.המפורטים 

לעמידה   יגיש המציע אסמכתאותהוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף,  צורך  ל .9.2
 כמפורט במסמך התנאים המיוחדים.  בתנאי הסף

 המסמכים שיש לצרף להצעה .10

המסמכים  יהמציע   כל  את  להצעתו  בסעיף  צרף  התנאים ל  6המפורטים  מסמך 
  :המיוחדים

עבורם  לקוחות מטעם קשר אנשיככל שבתנאים המיוחדים נדרש המציע לציין  .10.1
ניתנו שירותים על ידי המציע ו/או על ידי מי מבעלי התפקידים המוצעים על ידי 
המציע, מודגש כי על המציע לציין פרטי התקשרות עדכניים וברורים עם אותם  

כי  אנשי קשר.   לנת"ע תהא רשאית  מובהר במפורש,  אותם אנשי קשר  לפנות 
כאמור,   הלקוחות  המצימטעם  תצהירי  את  לאשש  מנת  עמידתו על  לרבות  ע, 

וכן   ובדרישות החובה  בעלי התפקידים הרלוונטיים מטעמו בתנאי הסףועמידת  

 .לאשש את המידע התומך שהציג לצורך קבלת ציון האיכות
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לצורך   .10.2 היתר  )בין  הצעתו  במסגרת  המציע  ידי  על  מסמכים  צירוף  כי  מובהר, 
בקביעת ציון הוכחת עמידת המציע בדרישות החובה ו/או לצורך קבלת ניקוד  

(, לרבות מסמכים שערך המציע או מי מבעלי ככל שרלוונטי  האיכות של ההצעה
שה באחריות המציע , ייעע" נתהתפקידים המוצגים מטעמו עבור מזמין שאינו  

תישא בכל אחריות כלפי המציע ו/או כלפי צד שלישי שעבורו בלבד. נת"ע לא  
יעות שמקורן בהצגת אותם  נערכו המסמכים האמורים בגין טענות, דרישות ותב

 המסמכים כחלק מהצעת המציע, והמציע יישא באחריות המלאה בקשר לכך. 

 תנאים המיוחדים[ל 3בסעיף ]רלוונטי ככל שנקוב סכום ערבות הצעה  ערבות לקיום המכרז .11

במסגרת מסמך התנאים המיוחדים, יחולו   הצעהככל שנדרשת הגשת ערבות   .11.1
 ההוראות הבאות: 

הנקוב ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך  ו  המציע יצרף להצעת .11.1.1
המיוחדים התנאים  "להלן)  במסמך  להבטחת  ההצעהערבות  :   ,)"

. תוקף ערבות  מסמכי ההליךמלוא התחייבויותיו של המציע על פי  
המיוחדים היה  י  ההצעה התנאים  במסמך  כן  כנקוב  אם  אלא   ,

או בהתאם לשאר הוראות   מסמכי ההליךהוארכה בהתאם להוראות  
 הדין.

ידי .11.1.2 על  תונפק  מאושר  הערבות  פיננסי  באחת  "גורם  כהגדרתו   "
 : החלופות שלהלן

( 2)א()4( או  1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   (1)
 ;1981-לחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

( לחוק  1)א()15גורם שהינו בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   (2)
 .1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א הפיקוח על

להיות  .11.1.3 חייב  המכרז  לקיום  הערבות  בכתב  הרשום  הנערב/המבקש 
 המציע עצמו.

שערבות   .11.1.4 כתב  ההצעה  במקרה  הוצאת  ביטוח,  חברת  ידי  על  תוצא 
הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא  

ר תיערך ותיחתם אשהצעה  באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות  
על-על ולא  ביטוח,  סוכנות  כערבות  -ידי  תחשב  ביטוח,  חברת  ידי 

 פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע.

ההצעה .11.1.5 על  ערבות  /  פי  - תהיה  /  אשר  הנוסח  התנאים  יצורף  יוגדר 
 . לתנאים המיוחדים

 תנאים מהותיים  .11.2

לעיל מהאמור  לגרוע  כי    מבלי  המפורטים  מובהר,  -11.2.4בסעיפים  התנאים 
התנאים מהותיים של ערבות ההצעה )להלן: "הלהלן ייחשבו לתנאים    11.2.1

 :"(המהותיים

 ; סכום ערבות ההצעה .11.2.1

 ;תקופת תוקף ערבות ההצעה .11.2.2

 ; ובלתי מותנית היות ערבות ההצעה אוטונומית .11.2.3
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מהיום בו )שבעה( ימים    7היות ערבות ההצעה ניתנת לחילוט בתוך   .11.2.4
בכתב    נטיהרלוו  המאושר  הפיננסי  הגורםקיבל   עם  מנת"עבקשה   .

 הבקשה בכתב לגורם הפיננסי המאושר אופן הגשת  זאת מובהר, כי  
 יחשב לתנאי מהותי. ילא 

מקרה בו מי מהמציעים הגיש ערבות הצעה אשר אינה מקיימת את במובהר, כי   .11.3
, כהגדרתם  אחד מהתנאים המהותייםמדובר ב  לאוכל עוד  ,  תנאי ערבות ההצעה

זכות אחרת העומדת , אלעיל   11.2.4  -  11.2.1בסעיפים   לגרוע מכל  זי מבלי 
כל דין, תהא ועדת המכרזים על פי עדת המכרזים על פי מסמכי המכרז ו/או ולו

ו/או להורות למציע לתקן את תנאי ערבות ההצעה  רשאית להתעלם מאי קיום  
לתקן את ערבות ההצעה,  הורתה למציע  עדת המכרזים  וערבות ההצעה. ככל שו

צעה המתוקנת בהתאם למועד שנקבע בהודעתה של יגיש המציע את ערבות הה 
תושב לו רק במקור    וההצעה המקורית שהוגשה על יד  ועדת המכרזים וערבות

ורק ככל   כנגד הגשת ערבות ההצעה המתוקנת בהתאם לדרישת ועדת המכרזים
כל  את  כמקיימת  המכרזים  ועדת  ידי  על  נמצאה  המתוקנת  ההצעה  שערבות 

את ו/או לגרוע ו/או להתנות  א יהיה רשאי לבטל  . המציע לתנאי ערבות ההצעה
על ידו וזאת עד שערבות ההצעה המתוקנת ערבות ההצעה המקורית שהוגשה  

 הוגשה ואושרה בכתב על ידי ועדת המכרזים. 

בכך .11.4 המעוניין  שבדעתו    ,מציע  ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  להגיש  רשאי 
באמצעות שליחת העתק  "ע,  נתלהגיש במסגרת הצעתו, לבחינה מוקדמת של  

וזאת    המפורטת במסמך התנאים המיוחדים,  ע"נת  לכתובת דוא"ל סרוק שלה  
בסעיף הנקוב  מהמועד  יאוחר  לא  המיוחדיםל  3  עד    שאלות  הגשתל  תנאים 

 "(.ההצעה ערבות של תמוקדמ בחינה)להלן: " הבהרה

 ולהחזירה,  ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  לבחון  רשאית  נת"ע .11.4.1
 . שינוי ללא לאשרה או, תיקונים או הערות עם למציע

 לפרסם  רשאית  המכרזים  ועדת,  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף .11.4.2
, ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  ואף,  הערותיה  את  המציעים  לכלל
  מהנוסח   מותרות  סטיות  לרבות,  זה  נוסח  עם  בקשר   עמדתה  ואת

 טיוטת  נוסח  הוכן  שלבקשתו  המציע  זהות  השמטת  תוך,  זו  שבהזמנה
 . ההצעה ערבות

אין בתהליך הבחינה המוקדמת של נוסח ערבות ההצעה כאמור לעיל, כדי לגרוע  .11.5
המכרז.   שלב  מסמכי  לדרישות  ההצעה  ערבות  להתאמת  המציע  מאחריות 
יהיה   ולא  ידו,  על  תוגש  אשר  ההצעה  ערבות  של  לתקינותה  אחראי  המציע 
באופן   ולא  ישיר  באופן  לא  לחייב,  כדי  ערבות ההצעה  בבחינה המוקדמת של 

את  עקי נוסח  נתף  ואישור  בחינת  בגין  כלשהי  אחריות  עליה  להטיל  ו/או  "ע 
 .ערבות ההצעה או מתן הערות

 קבוע בתנאים המיוחדים.ה למועד עדהערבות תעמוד בתוקפה  .11.6

מסמכי  תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע על פי    ההצעהערבות   .11.7
בו מהצעתו טההליך חזר  בין אם  דין,  כל  להוראות  על , בהתאם  רם ההכרזה 

הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או  
 . ההסכםסרב לחתום על 

למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על    ע"נתהודיעה   .11.8
או  למכרז  ההצעות  בדיקת  הליך  בהשלמת  עיכוב  חל  ו/או  המכרז  תנאי  פי 
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האח  ע"נתהאריכה   המועד  לגרוע את  מבלי  אזי  במכרז,  ההצעות  להגשת  רון 
תהא   דין,  כל  לפי   נת"עמהוראות  המציעים,  מכל  או  מהזוכה  לדרוש  רשאית 

ואף תוקף תקופת    .לתקופה שתקבע על ידה  ההצעהערבות  תוקף  העניין, הארכת  
מתחייב  כאמור  והמציע  בהתאמה,  מועד  לאותו  תידחה  המציע  של  הצעתו 

 להאריך את תוקף הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות.

ו/או לא   ההצעהמציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף ערבות   .11.9
תהא רשאית לחלט את  נת"ע , ע"נתשנדרש לכך על ידי במועד  ההסכםחתם על 

, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את  ההצעה א סכום ערבות  מלו
זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות  

 פי כל דין. -לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על נת"ע

ור ערבות  , וכתנאי לשחרההסכםכבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי  .11.10
ככל שהדבר נדרש במסגרת ערבות בנקאית,    נת"ע, יפקיד הזוכה בידי  ההצעה
למען הסר ספק יובהר כי נת"ע תהא רשאית לחלט ערבות זו גם בקשר   .ההסכם

 עם ההליך המכרזי )בדומה לערבות המכרז(. 

אחד   בכל   "ע תהא רשאית לחלט את הערבותתמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, נ .11.11
 : מהמקרים הבאים

המכר  נהגמציע   .11.11.1 ניקיון    ז במהלך  בחוסר  או  בתכסיסנות  בערמה, 
 כפיים;

או    מסרמציע   .11.11.2 מטעה  מידע  המכרזים  בלתי   מידעלוועדת  מהותי 
 מדויק;

 ;מועד ההגשהבו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף  חזרמציע  .11.11.3

הקבועות    ותלא פעל לפי ההורא  מציעה  ,שנבחר כזוכה במכרז  אחרי .11.11.4
עם הזוכה    ע"נתההתקשרות של    תבמכרז שהן תנאי מוקדם ליציר

 במכרז.

בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית,    מובהרלעיל,    11.2בנוסף לאמור בסעיף   .11.12
אך לא חייבת, לקבל הצעה ולהכשיר ערבות על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת 

וכי אין בו כדי אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי הפגם נעשה בתום לב  
 להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

 הבהרות ושאלות הבהרה  .12

, בבקשה בכתב אשר  ההליךהמציעים רשאים לבקש מנת"ע הבהרות למסמכי   .12.1
למועד  תופנה   עד  המיוחדים,  בתנאים  המפורטת  נת"ע  של  הדוא"ל  לתיבת 

 .  תנאים המיוחדיםשאלות הבהרה כמצוין במסמך ההגשת האחרון ל

 , כמפורט להלן: PDFובקובץ  WORDהפניה תשלח בקובץ  .12.2

 מס' סידורי
המסמך אליו 

 מתייחסת השאלה 
מספר הסעיף 

 במסמך
 השאלה
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במסמכי   .12.3 ופרק  סעיף  לאיזה  בברור  יציין  המציע  להבהרות  הבקשה  במסגרת 
 ההליך מתייחסת השאלה. 

נת"ע אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה, אינה מחויבת להבהיר או לפרש את   .12.4
באופן זהה לאופן בו מסמכי המכרז ואינה מחויבת לפרסם את נוסח השאלות  

 הן נשאלו.

שומרת לעצמה את שיקול הדעת אם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה, נת"ע   .12.5
  האחרון למשלוח שאלות הבהרה.אשר תוגשנה לאחר המועד 

 ספק  הסר  למען.  של נת"ע  באתר האינטרנט  תפורסמנה  נת"ע לבקשות  ותתשוב
 אם   אלא  ,ההליך  למסמכי  נת"ע  של  התייחסות  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי,  מובהר
  .כאמור בכתב בהודעה ניתנה

, לשנות, לתקן, להוסיף, לגרוע, לסייג, לבטל ןלעדכ  תנת"ע תהא רשאית בכל ע  .12.6
הבהיר כל תנאי, הוראה, דרישה או מועד הכלולים במסמכי המכרז, בין  לאו  

אם  ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם 
 סעיף זה.   להוראות

עם   בקשרנת"ע  עדכון או תוספת אשר ייערכו על ידי    , תיקון,  שינוי,  כל הבהרה .12.7
ההליך, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז )להלן, יחדיו בסעיף  

שכתובתו נת"ע  באתר האינטרנט של  בדף המכרז  "(, יפורסמו  ההבהרותזה: "

http://www.nta.co.ilיחשב האינטרנט  אתר  באמצעות  ההבהרות  פרסום   . , 
  הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן  לכל דבר ועניין, כאילו

בעצמה את ההבהרות )כולן או חלקן( בהתאם להוראות סעיף    נת"עלא הפיצה  

והבלעדית,   12.8 המלאה  האחריות  מוטלת  המציעים  על  מקרה  ובכל  להלן, 
להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן,  
מנועים  יהיו  והמציעים  בהן  האמור  את  ששקללו  לאחר  להצעה  ולצרפן 

 ים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך. ומושתק

רשאית    ע"נתלעיל,    12.7בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף   .12.8
וזאת פיץ במישרין את ההב לה דמי השתתפות במכרז,  מי ששילמו  לכל  הרות 

 רלוונטי ] באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות
 . [המיוחדים בתנאים השתתפות דמי סכום שנקוב ככל

של   .12.9 הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  מובהר,  ספק  הסר  אם ע"נתלמען  אלא   ,
כאמור בסעיף זה, ייחשבו כחלק ו  מבסעיף זה.  הבהרות שפורספורסמה כאמור  

 ממסמכי ההליך לכל דבר ועניין.

 תוקף ההצעה .13

עד לתאריך הנקוב במסמך התנאים   ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה .13.1
 המיוחדים.

נת"ע תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם  .13.2
ועל   שהיא  סיבה  מכל  וזאת  יותר,  או  אחת  נוספת,  דעתלתקופה  שיקול    הפי 

 .הבלעדי

 קריטריונים לבחירת המציע הזוכה .14

 במסמךהמציע הזוכה ייבחר על פי הקריטריונים והציון המשוקלל שייקבעו כמפורט  
 התנאים המיוחדים. 

http://www.nta.co.il/
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 בדיקת ההצעות   .15

ידי   .15.1 על  תתבצע  ההצעות  חייבת(,  ע"נתבדיקת  לא  )אך  רשאית  תהיה  אשר   ,
   .להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה

 : הבלעדי דעתה שיקול לפי, (חייבת לא  אך)רשאית  נת"עתהא  כן .15.2

 הבהרות או  /ו  נוסף  מידע  להמציא  בדרישה  שלישיים  לצדדים  לפנות .15.2.1
  עמידת  הוכחת  לצורך  ולרבות  מציע  של  להצעתו  ביחס  הסבריםאו  /ו

 . הסף בתנאי המציע

איזה מבין הנתונים או  ו/או לתקן  לתקן או לאפשר למציע להבהיר   .15.2.2
תקן או להשלים  עתו או במסמכים שצורפו לה וכן ל הצשב ההצהרות

שנפל טכניים  פגמיפגמים  להשלים  או  לתקן  או  בהצעה  אחרים    םו 
בעקרונות   פוגעים  אינם  השלמתם  או  תיקונם  ואשר  בהצעה  שנפלו 

 ;הליך זה

ובכלל   ואמות המידה  לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף .15.2.3
לאמץ   רשאית  תהיה  רחבה,  זה  על  או  פרשנות   דרישה לוותר 

שתיבחר   שהמשמעות  ובלבד  עם   תעלהפורמאליות,  אחד  בקנה 
היה  תבכלל זה,  הדרישה בהקשר הכולל של מסמכי המכרז.    תכלית
לייחס תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו גם   תרשאי  נההמזמי

ביניהם מלאה  זהות  הוכחה  לא  וכן  אם  בדרישה להמי,  דרישה  ר 
 .אחרת שוות ערך המקיימת את תכלית הדרישה המקורית

עמידת המציע יובהר, כי בכל הנוגע לתנאי הסף, מבחינה נת"ע בין   .15.2.4
ההליךב במסמכי  מופיעות  שהן  כפי  הסף  תנאי  במועד   דרישות 

הצעות להגשת  הסף האחרון  תנאי  העמידה  הוכחת  אופן  לבין   , 
, כי נת"ע תהא רשאית לבחון  . יובהרבמסגרת הגשת ההצעות למכרז

את עמידת המציע בתנאי הסף באופן מהותי ביחס למועד האחרון 
לפיכך,   בחינתלהגשת הצעות במכרז.  עמידת המציע בתנאי   לצורך 

השלמות  ו/או  אסמכתאות  על  להסתמך  רשאית  נת"ע  תהא  הסף, 
המציע,   להצעת  צורפו  לא  הדגמת  אשר  את  לאפשר  זאת  ובכלל 

הסף   בתנאי  /  העמידה  ניסיון  פרטי  ו/או  נתונים  באמצעות  גם 
ובלבד   המציע,  הצעת  במסגרת  הוצגו  לא  אשר  וכיוצ"ב  פרויקטים 

, וזאת בכל שלב שהתקיימו במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
 . לאחר הכרזה על זוכה  לרבותשל ההליך המכרזי 

 לשלבים  בהתאם  יתבצע  הזוכה  המציע  בחירת  הליך  כי,  ע"נת  בכוונת .15.2.5
 דעתה   שיקול  לפי  רשאית  תהיה  ע"נת,  זאת  עם.  להלןהמפורטים  

,  כאמור  הבדיקה  לשלבי   בהתאם   שלא  ההצעות  בדיקת  במהלך  לפעול
 בדיקת   זה  ובכלל  שלבים  או  שלב  של  הפרדה  או  איחוד  דרך  על  הן

 .המקדמיים בתנאים עמידה לצורך ניקוד לצורך שהוצגו פרויקטים

שלבי   .15.2.6 דו  כמכרז  שהוגדר  חובת במכרז  בתקנות  כמשמעותו 
 המכרזים:

 :ההצעה מסמכיבדיקת  – ראשון שלב .15.2.7

מס'   מעטפה  תפתח  זה  המציעים,    1בשלב  ידי  על  הוגשה  אשר 
 ביחס   והן  המקדמיים  בתנאים  לעמידתן  ביחס  הן  ההצעות  ותיבדקנה
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 התנאים  בדיקת.  ההצעה  לשלמות  הנוגעים  אחרים  למסמכים

" ולא תנוקד. מציע Go-No Go"  בסיס  על,  כאמור  תעשה  המקדמיים
המידע   מהצגת  להצעתואשר  המתייחסים  )ובכפוף    והמסמכים 

ההליך(   למסמכי  בהתאם  נת"ע  של  זכויותיה  אינו למלוא  כי  יעלה 
 . תיפסל הצעתו -עומד בתנאים המקדמיים  

בהתאם  תנוקדנה  המקדמיים  התנאים  בכלל  שעמדו  ההצעות 

( האיכותי  הניקוד  של  ככל  (Qלקריטריונים  כמפורט  ,  נקבעוש, 
 במסמך התנאים המיוחדים. 

 : כספית הצעה - נישלב ש .15.2.8

 ידי  על  הוגשה  אשר   2'  מס  מעטפה   תפתח ,  זה  בשלב .15.2.8.1
 בהתאם  ונוקדו  המקדמיים  םבתנאי  שעמדו  המציעים

הכספיות   ותיבחנה ההצעותלעיל    15.2.7  בסעיף  לאמור
 של המציעים. 

 השמטות ותוספותהסתייגויות, , שינויים .16

שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת    בכל מקרה של .16.1
לגבי הנדרש במסמכי המכרז, לרבות בקשר עם תנאי הסף,   כל הסתייגות  או 

 : תרשאי נת"עתהיה  (," הסתייגות" :הלןלהנדרש, בכל דרך או צורה שהיא )

 לפסול את הצעת המציע;  .16.1.1

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל, ולהתעלם ממנה; .16.1.2

  לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה;  .16.1.3
 או

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו  .16.1.4
בין באמצעות הודעה של המציע   כולה או חלקה,  כי    לנת"עמחדש, 

  ה הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת 
 .נת"עהבלעדית של  הוהחלטת

מסור .16.2 לעיל  המנויות  האפשרויות  בין  דעת  הההחלטה  של   הלשיקול  הבלעדי 
 . ת"ענ

 הבהרות ובדיקת קיום דרישות ההליך   בקשת .16.3

שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי    ע"נת .16.3.1
שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע 
שהם,  וסוג  מין  מכל  מידע,  ו/או  פרטים  ו/או  מסמכים  השלמת 

ו/או בקשר  עם תנאי הסף    הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר
עם המענה למתן ציון האיכות ו/או ההצעה הכספית ובכלל האמור, 
ו/או תוספת  ו/או השמטה  או אחרת  חישובית  כל טעות  עם  בקשר 
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא  

בנס )לרבות  האמורים  מהמענים  באיזה  נגרמה  שנתגלעו  בהן  יבות 
וכן לזמן כל   לופין, בידיעתו המכוונת של המציע(,בשל רשלנות או לח

ה בהצעה הזוכה ואף לאחר מכן, להציג  רמציע, בכל שלב, לפני הבחי
ידו, כ על  לה או מקצתה או כדי לברר  ובפניה את ההצעה שהוגשה 

, ו/או לדרוש  פרטים מסויימים או שאלות העולות בקשר עם הצעתו
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בקשר לטעויות אלה,   פרטים נוספים, לתקן טעויות ולקבל החלטות
  במסמכי ההליך   לחברהוהכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות  

  ובהתאם לשאר הוראות הדין.
רשאית )אך לא    נת"ע האמור ועל אף הוראות כל דין, תהיה    במסגרת

חייבת( לדרוש מהמציע או לאפשר למציע, במסגרת המכרז וכחלק  
בעל תפקיד / איש  מבדיקת ההצעות, לבצע את כל אלה: )א( להחליף  

  / הסף  בתנאי  עמידה  הדגמת  לצורך  ממליץ   / לקוח  מטעם  קשר 
דרישות חובה; )ב( להוסיף/לתקן/להחליף מידע ומסמכים שהציג 
ומסמכים  מידע  להוסיף/להחליף  אף  זה  ובכלל  ההצעה,  במסגרת 
המתייחסים לפרויקטים או מידע אחר שהוצגו לצורך עמידה בתנאי  

 ך הענקת ציון איכות למציע במכרז.סף/דרישות חובה, או לצור

המבוקשים  .16.3.2 והמסמכים  הנתונים  כל  את  לנת"ע  יעבירו  המציעים 
או אל המען    בתוך המועד שקבעה נת"ע בפנייתה, לפי כתובת נת"ע

בפנייה במפורש  ותיחשב שצויין  להצעה  תצורף  המציעים  תגובת   .
 . כחלק בלתי נפרד ממנה

הם   .16.4 כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  לסמכויות  המציעים  ומסכימים  מודעים 
כפי שהן נקובות בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי,   ע"נת

מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
ו/או    ע"נתו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 סמכות כאמור.  כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת

 רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים המיוחדים[]מפגש, ריאיון והתרשמות אישית  .17

רשאית לערוך   נת"עתהיה  ,  כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע .17.1
בתנאי הסף  לבין נציגי המציעים אשר הצעותיהם עמדו    נת"ע מפגש בין נציגי  

 נת"ע"(. במסגרת המפגש, תערוך  המפגש)להלן, יחדיו: "וביתר דרישות החובה  
ל המיוחדים ריאיון  התנאים  במסמך  זה  לעניין  התפקידים שינקבו  ו/או    בעלי 

להנחיות   כמפורט   .ע"נתבהתאם  המפגש  בעניין  ההוראות  מיתר  לגרוע  מבלי 
תהיה רשאית, בין אם ביוזמתה ובין אם לבקשת   ע"נתלעיל ולהלן, מובהר, כי  

ל על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך את הראיון לבעלי התפקידים  מציע, והכ
   באמצעות שיחת וידאו.

לשם עריכת המפגש, המציע יישא באחריות לזמן את בעלי התפקידים, על פי   .17.2
, וכן כל גורם אחר במציע  נת"ע על ידי  הנדרש במסמך התנאים המיוחדים ו/או  

 .על פי שיקול דעתה נת"עאותו תזמן 

את הנדרש בהקשר זה    נת"עש, יידרש המציע להציג בפני נציגי  במסגרת המפג .17.3
והכול במיקום, במועד ובאופן  ,  ע"נתבמסמך התנאים המיוחדים ו/או בהנחיות  

 . , בכפוף לשיקול דעתה הבלעדינת"עשיקבע על ידי 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות במפגש הנה חובה. מובהר בזאת,  .17.4
תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר לא התארגן כהלכה ו/או    נת"עכי  

)בליווי   למפגש  הופיע  הרלוונטיים  לא  התפקידים  מטעמו(,  בעלי  המוצעים 
,  נת"ע באופן, בתנאים ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי  ד,  במיקום, במוע

עה ו/או לנקוט בכל צעד אחר לפי שיקול דעתה, ובכלל זאת אי מתן ניקוד להצ
תהיה ראשית לפצל את המפגש עבור אותו מציע    נת"ע. מובהר כי  ו/או לחלקה

בעל/י תפקידים למספר מפגשי משנה ובמסגרת האמור לראיין במהלך כל מפגש  
 ים./השונ
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כי   .17.5 מידע   נת"ע מובהר,  של  ובחינתם  המצאתם  על  להורות  רשאית  תהא 
צעים על ידם המובעלי התפקידים  ומסמכים נוספים בקשר עם הצעת המציעים ו

כל  עבור  והכול  ומסמכים כאמור,  מידע  ובחינת של  על המצאתם  לוותר  ו/או 
 .המציעים או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

ו .17.6 המוצעים מטעמו בעלי התפקידים  כל העלויות הכרוכות בהשתתפות המציע 
  במפגש, יחולו על המציע וישולמו על ידו מבלי שיהיה זכאי בשום מקרה לכל

 .שיפוי ו/או פיצוי בשל כך

לעצמה את הזכות לפנות למי   נת"עבמסגרת המפגש ו/או לאחר מכן, שומרת   .17.7
הכול על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת  עת,  מהמציעים, בכל  
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג יהבהרות ו/או לב

  .שהם, הקשורים בהצעה

בזאת,   .17.8 מי  מובהר  להצגת  המציע  הזמנת  הרלוונטיים  כי  התפקידים  מבעלי 
של  המוצעים,   הצהרה  מהווה  לרבות   נת"עאינה  הצעתו,  לכשירות  באשר 

 בעלי התפקידים מטעמו. כשירות 

התפקידים המוצעים מטעמו, לרבות כל מסמך כתוב שהוצג    בעליהצגת המציע ו .17.9
ך בקשר עם המצגת  ו/או שנערך במסגרתו ו/או בקשר עמו ו/או פרוטוקול שיער

ו/או שאלות הבהרה ומעניהם אשר יערכו בקשר עם המפגש, יהוו    נת"ע על ידי  
זה לעיל, מובהר   חלק בלתי נפרד מהצעת המציע. עם זאת, ועל אף האמור בסעיף

ואופן   צורה  בשום  לגרוע  רשאי  המציע  יהיה  לא  המפגש,  במסגרת  כי  בזאת, 
 . ההליך מחובותיו והתחייבויותיו כפי שהוצגו במסמכי

כל חלק במפגש אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או לפגוע באיזה אופן מחובותיו  .17.10
, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא  ההליךוהתחייבויותיו של המציע במסמכי 

בשום צורה ואופן, וזאת מבלי לגרוע   נת"עיהיה להן כל תוקף והן לא יחייבו את  
לא יהיה במפגש על מנת להטיל לפסול את ההצעה בשל כך.    נת"עמזכותה של  

 .  כל התחייבות מעבר לאלה שינקבו במפורש במסגרת החוזה נת"ע

במסגרת המפגש נטל המציע על עצמו התחייבויות נוספות מעבר לאלה  ובמידה  .17.11
לכל דבר  הליך  יהוו התחייבויות אלה חלק בלתי נפרד מהצעתו לזה,  שינקבו בחו

ועניין, וזאת מבלי שהמציע יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום מכל 
 שהוא.  מין וסוג 

בעלי התפקידים  מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי במסגרת הצגת המציע ו .17.12
לבחון את עמידת המציע    נת"עמטעמו, תהיה  הרלוונטיים   גם  בתנאי רשאית 

ו/או   והסף  המקדמיים  ציון    בדרישותאו  /בתנאים  קביעת  לצורך  וכן  החובה 
למען הסר   –האיכות עבור כל אחד מהפרמטרים הנקובים בטופס ההצעה, וזאת  

בעלי מ נת"עאף מעבר לפרמטר המתייחס באופן ספציפי להתרשמות  - כל ספק
 . המוצעים על ידי המציעהתפקידים 

  עיף על פי ס  נת"עהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים לזכויות   .17.13

זה לעיל, ובכלל זאת לגמישות הנתונה בבדיקת ההצעות בשלב המפגש והם    17
מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה  

 .רבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעיםבקשר לכך, ל
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 פסילת הצעות .18

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות    נת"ע .18.1
 שיוגשו במכרז. 

לפסול כל הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרז או שהתקיימו רשאית  נת"ע תהא   .18.2
 להלן:  לגביה עילות לפסילת ההצעה, כמפורט 

הינה בלתי סבירה, בין השאר  תהא מוסמכת לפסול כל הצעה שנת"ע   .18.2.1
איכות שירותיה או האמצעים או התכניות    בכל הנוגע למחיריה או

למימושה, בין הצעה שהיא בלתי סבירה לטובה )כגון מחיר המיטיב 
 . ( ובין שהיא בלתי סבירה לרעהנהעם המזמי

לדחות הצעה,  נת"ע   .18.2.2 היא  שומרת לעצמה את הזכות  בו  בכל מקרה 
סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי כי מהמידע הכלול בהצעה, לרבות 
מהנתונים המקצועיים הכלולים במסגרתה, עולה שהמציע לא יוכל  

 .מושא המכרזלבצע לכאורה את 

לפי מסמכי המכרז ולפי כל   נת"עמבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה ל .18.2.3
את המשך השתתפות   , לא לאשרלפסול הצעה  תרשאי  תהא  נת"עדין,  

מציע, להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או לבטל זכייה במכרז 
)לרבות הפסקת החוזה(, וזאת אף אם נמסר לאותו מציע שהצעתו 

בהתקיים אחת   נבחרה כהצעה זוכה או נחתם עמו החוזה, בין היתר,
הבאות מהנסיבות  יותר  משתתף   או  אשר  גוף  כל  או  למציע,  ביחס 

 :"(משתתףהלן: "ל) בהצעה מטעמו

הסף,  .18.2.3.1 בתנאי  עמידה  הוכיח  אשר  במשתתף  שינוי  חל 
מראש ובכתב ו/או אשר   נת"עאשר לא קיבל את אישור  

מביא לכך שתנאי הסף חדלו מלהתקיים או קמה עילת 
 פסילה אחרת.

ו/או  .18.2.3.2 מיזוג  לקראת  הליכים  או  מיזוג  הליכי  פתיחת 
מראש   נת"ע שינוי מבנה בעלות המשתתף ללא אישור  

  .ובכתב

הוראות   .18.2.3.3 של  יסודית  המכרזהפרה  לרבות מסמכי   ,
וההתחייבויות   לכלול במסגרת ההצעההמצגים  , שיש 

או  נכון  שאיננו  מידע  הצגת  להגביל,  מבלי  אך  לרבות 
 . נת"עהצגה מכוונת של מידע שאיננו שלם בפני 

 תיאום הצעות עם מציעים אחרים.  .18.2.3.4

משתתף   .18.2.3.5 אליואו  אם  קשור  הואשם   ,גורם  או   הורשע 
יש בה כדי להשפיע באופן   נהבעבירה אשר לדעת המזמי 

ועל הענקת השירותים )או חלק התנהלות  המהותי על  
שיש  מהם( בעבירה  לרבות  מסוג   ,קלון  עמה,  עבירה 

מרמה והפרת אמונים או בכל עבירה אחרת שיש בה, 
הגוף , כדי להשליך על יושרו או אמינותו של  נת"עלדעת  

הקביעה האם העבירה או ההרשעה תואמת .  הרלוונטי
המוחלט   האת האמור לעיל תיעשה על פי שיקול דעת

 .נת"עשל 
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במקרה שהמשתתף, מנהליו, הדירקטורים שלו, גורם  .18.2.3.6
קשור אליו או כל בעל עניין בו הוא אזרח או תושב של 
מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם מדינת 

 הגשת ההצעה.  ישראל, או שהפכו לכאלה לאחר מועד

אם המשתתף הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה  .18.2.3.7
 ( ימים ברציפות.30על שלושים )

שממועד  .18.2.3.8 בתקופה  לב  תום  בחוסר  נהג  המשתתף  אם 
ההכרזה על המציע כזוכה במכרז ועד למועד החתימה 

 .על החוזה

איזה  .18.2.3.9 הפר  או  מהצעתו  המשתתף  בו  חזר  אם 
המכרז  מסמכי  להוראות  בהתאם  , מהתחייבויותיו 

במכרז  ההצעות  להגשות  האחרון  המועד  חלוף  לאחר 
 . נת"עו/או סירב לחתום על החוזה כפי שנדרש על ידי 

ה .18.2.3.10 קבלת   משתתףאם  ללא  שירותים,  מקבל  או  קיבל 
בהליך,   ו, לצורך השתתפותנת"עהמוקדם של    האישור

 . מכרז, בקשר עם הלנת"עמגוף אשר ייעץ או מייעץ 

ל .18.3 להודיע  נדרש  קרות    נת"עהמציע  בסעיף על  המפורטים  האירועים  מן  איזה 

סביר.    18.2 זמן  בתוך  המידע    נת"עלעיל  על  בהתבסס  החלטתה  את  תקבל 
וזאת מבלי לגרוע   לידיעתה,  וכן כל מידע אחר שיובא  ידי המציע  על  שיימסר 

של   למציע    נת"עמסמכותה  שתמצא   לידיה  אלהמצילהורות  כפי  נוסף  מידע 
 לנכון.

רשאית, על פי שיקול דעתה ובלי שתהיה  נת"ע, תהא נת"ענפסלה הצעה על ידי  .18.4
, ולעניין זה יהווה הוא זוכה על  שניחייבת לעשות כן, להתקשר בחוזה עם כשיר  

 פי מסמכי המכרז. 

לפסול הצעה או לבטל    נת"עמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי זכותה של   .18.5
על פי    נת"עד אחר או נוסף לו זכאית  זכייה כאמור לעיל, אינה גורעת מכל סע

 מסמכי המכרז, החוזה או כל דין.

 זכויות  שמירת .19

דין, תהא    נת"ע זכויות  מבלי לגרוע מ .19.1 ולפי הוראות כל  נת"ע  לפי תנאי המכרז 
 , בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר: רשאית

כלשהי,   .19.1.1 הצעה  לקבל  לשנות    לבטללא  חלקים  המכרז    אתאו  ו/או 
ו  עת  בכל  מסיבותממנו  זה  ובכלל  שהיא,  סיבה  ,  תקציביות  מכל 

 לגרוע  מבלי.  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  אחרת  סיבה  כל  או  ארגוניות
 את  רשאית לבצע  נת"עתהיה    זה  במקרה,  דין  כל  לפי  מסמכויותיה

  מכרז   לפרסם  או,  שלישיים   צדדים  באמצעות  או ,  בעצמה  הפרויקט
  . לכך   בקשר  תביעה  או  נה טע  כל  למציעים  שתהא  מבלי   והכל  חדש
 רשאית שלא להתקשר בהסכם כלשהו כתוצאה ממכרז זה. נת"ע

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .19.1.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .19.1.3
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והנתונים   .19.1.4 המסמכים  כל  לה  צורפו  לא  אשר  בהצעה  לדון  שלא 
 הנדרשים במכרז זה, או לפי שיקול דעתה, לדרוש השלמתם.

 לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים. שלא  .19.1.5

או לשנות את החלטת  תרשאי  נת"ע .19.1.6 עם    הלבטל  בדבר ההתקשרות 
, וללא כל זכות לפיצוי הבלעדי והמוחלט  העל פי שיקול דעתהזוכה,  
 לזוכה.

 .לפצל את הזכייה וביצוע השירותים בין מספר מציעים .19.1.7

 האפשרות  לרבות,  מהם  מי  עםאו  /ו  המציעים  עם  ומתן  משא  לנהל .19.1.8
 .כאמור ומתן משא לנהל שלא

  שיקול   וכל  תקציביים  שיקולים   לרבות,  רלוונטי   שיקול   כל  לשקול .19.1.9
 מן  למי  תהיה  ולא ,  הזוכה  ההצעה  בחירת  לאחר  אף  וזאת  אחר

 תביעה  או  דרישה  כל,  בו  שיזכה  המציע  לרבות,  זה  בהליך  המשתתפים
במסגרת   .כאמור  ע"נת  החלטת  בגין ההתקשרות  כי  בזאת,  מובהר 

נת"ע,   של  שנתי  תקציבי  לאישור  כפופה  זה,  קיימת    ולפיכךהליך 
אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות  

מאשר בזאת מראש כי לא תהא לו כל טענה היה ולא יאושר    והספק
   תקציב כנדרש.

בכל שלב של "ענת  רשאית  תהא,  דין  כל  פי  על"ע  נת   מסמכויות  לגרוע  מבלי .19.2  ,
  הצעה ו/או לא לבחור ב  לפסולולרבות לאחר הכרזה על זכיה,    ההליך המכרזי,

 : הבאים מקריםמה אחד כלב

  עירוני  או  ממשלתי  גורם  עם  או  ע"נת  עם  בעבר  עבדו  אשר  מציעים .19.2.1
 עמדו  ולא(,  עירוניות  וחברות  עיריות,  ממשלתיות  חברות)לרבות    אחר

,  ו/או קיים ניסיון רע בעבודה עימם  לעבודה  הנדרשים  בסטנדרטים
  חוות  לגביהם  שקיימת  או  לביצוע  זמנים  בלוחות  עמידה  העדר  לרבות

  ידי   על  ההצעה  בהגשת  רואה  ע"נת.  עבודתם  טיב  על  שלילית  דעת
 ;לעיל כאמור לגורמים זה מסוג לפניה הסכמה, המציע

 הקשורים  מהתאגידים  מי  או  מהמציעים  אחד  נגד  שננקטו  ככל .19.2.2
 הוצא  או  פירוק  בהליכי  פתח  כאמור  שגוף  או,  פירוק  הליכי  מטעמם

 או ,  קבוע  או  זמני  נכסים  כונס  לו  שמונה  או,  נכסים  כינוס  צו  נגדו
 להגיע  להם  שהציע  או  נושיו  עם  נושים  להסדר  הגיע  כאמור  שגוף

  לא   כאמור  שהליך  ובלבד ,  דומה  אופי  בעל  הליך   כל  או ,  נושים  להסדר
 ;"ענת ידי על מראש שאושר מבני שינוי או ממיזוג כחלק נעשה

  בו  במקרה  או,  פלילית  בעבירה  להלן  מהמנויים  מי  של  הרשעה .19.2.3
 עבירה   עם  בקשר  חקירות  או  פליליים  הליכים  מהם  מי  נגד  מתנהלים

  קשור   תאגיד;  המציע:  להלן  המפורטים  הגופים  מן  אחד  של  פלילית
 ; המנויים מהגופים  במי משרה נושא; למציע

 של  דעתה  שיקול  לפי  בו  יש  אשר  דופן  יוצא  אירוע  של  התרחשות .19.2.4
  את  לבצע  המציע  של  יכולתו  על  מהותית  שלילית  השלכה"ע,  נת

 ; זה הליך פי על השירותים

 או ;"עלנת מוטעה או שיקרי מידע הגשת .19.2.5
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 .ההליך  מסמכי הוראות של הפרה .19.2.6

 [ התקנות להוראות בהתאם אומדן שנקבע ככל ]רלוונטי חריגה מאומדן  .20

מתעתדת לערוך אומדן של   ע"נתהודע לו שבמקרה בו  המציע מצהיר בזאת, כי   .20.1
)להלן: " נשוא המכרז  זכות  האומדןשווי ההתקשרות  לגרוע מכל  וכי מבלי   )"

רשאית    ע"נתו/או על פי דין, תהיה  ההליך  נוספת העומדת לחברה על פי מסמכי  
לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן 

)כהגדרתו   משמעותי  פער  נת"עהתגלה  ידי  העל  בין  הכספית(,  לבין    הצעה 
האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין,  

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: 

קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין    לבצע בדיקה בקשר עם  .20.1.1
ובעקבותיו,   שנדרש  ככל  שימוע,  עריכת  לרבות  הכספיות,  ההצעות 

 ;לקבל או לפסול את ההצעה

לבחור את ההצעה הרלוונטית כזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף   .20.1.2
 ;קיומו של הפער המשמעותי

 ;להלן 21לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף   .20.1.3

כך  .20.1.4 ולשם  נשוא המכרז  ביצועה החלקי של ההתקשרות  על  להורות 
לדרוש מכל אחד מהמציעים להגיש הצעות חלופיות התואמות את  

 ."(חלופיות הצעות )להלן: " המכרז במתכונתו החלקית

על   ע"נתלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות   .20.2
בהתאם להוראות    ע"נתפיו, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן בזכויות  

 להלן. 21סעיף 

עוד מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות נת"ע על פיו, על מנת  .20.3
)א( לתקנות 23  -( ו1א)21רה ואופן מהוראות תקנות  לגרוע ו/או לפגוע בשום צו 

תהיה    ע "נתומזכויות   שבו  באופן  פיהן,  דעתה   ע "נתעל  שיקול  פי  על  רשאית 
להגיש הבלעדי והמוחלט לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות,  

( לתקנות, וזאת 2ה)17הצעה כספית חוזרת ומשופרת בהתאם להוראת תקנה  
מרעות עם נת"ע ביחס  בכל מקרה שבו הצעותיהם הכספיות של כל המציעים  

 לאומדן.

כי .20.4 בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  לסמכויות    המציעים  ומסכימים  מודעים  הם 
כפי שהן נקובות בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא   ע"נת

ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או  
ו/או כתוצאה    ע "נתדרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 כות כאמור.מהשלכותיה של הפעלת סמ

 הליך/ההסכם והתקשרות עם מציע אחר ביטול ה .21

שומרת לעצמה   נת"עזה,    במסמך תנאים כללייםעל אף האמור בכל מקום אחר   .21.1
עם הזוכה במכרז, וזאת    ההסכםאת הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על  

ומבלי   והמוחלט,  הסופי  המלא,  דעתה  לשיקול  ובהתאם  שהיא  סיבה  מכל 
 החלטתה. שתידרש לנמק את

ובין אם טרם   ההסכםהיה ובוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, בין אם נחתם   .21.2
ו/או בשל כל   ההליךנחתם, וזאת שלא בשל הפרת התנאים הקבועים במסמכי  
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מעשה ו/או מחדל אחר של הזוכה, יהיה הזוכה, זכאי אך ורק לתשלום החזר 

 אי בשל מציעה את זכיית ע"נת ביטלה.  ככל ששולמו  תשלום דמי השתתפות

העומדים  בכל לפעול רשאית ע"נת תהא בהתחייבויותיו,  עמידתו האמצעים 
 לרשותה לשם כיסוי נזקיה.

לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל   21.2  מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף .21.3
עניין הקשור למכרז והנובע הימנו, בין במישרין ובין בעקיפין, והזוכה מוותר  
בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 

 וסוג שהן בקשר לכך.  ו/או דרישה מכל מין

תבחר   ע "נתעם הזוכה ו/או    ההסכם יובהר, כי היה ויבוטל המכרז ו/או יבוטל   .21.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות    ע"נתשלא להתקשר עם הזוכה, תהיה  

הסופי  הציון  בעלת  הנה  הצעתו/ם  )אשר  אחריו/הם  הבא/ים  למציע/ים 
הצעתו של המציע/ים אשר מלבד  ,  המשוקלל הגבוה ביותר מבין שאר ההצעות

זכייתו/ם בוטלה כאמור( ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת  
פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז )והכול, מבלי לבטל -שהיא על

עם הזוכה ובין אם  ההסכםאת ההליך המכרזי או לאחר ביטולו, בין אם נחתם  
 ייתן כאמור מציעלמציעים ובין אם לאו(.    ההצעהלאו, בין אם הוחזרה ערבות  

 או ע "נת להצעת ימים. סרב המציע  7  בתוך ע"נת להצעת  בכתב תגובתו את

 למציע בהצעה דומה  לפנות ע"נת רשאית  תהייה תגובה, כל מטעמו  ניתנה שלא

כי  מובהר, ספק הסר הלאה. למען וכן מכן, שלאחר במקום דורגה שהצעתו

 ע,"נת של והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי הנה זה סעיף לפי האמורה הזכות

 בוטל עמו שההסכם המציע הצעת  שלאחר במקום דורגה  למציע שהצעתו וכי

 שעניינה תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהייה אין ולא אחר מציע לכל או/ו

 .הזוכה המציע עם ההסכם ביטול במכרז עקב הזוכה כהצעה הצעתו הכרזת

ע תהא רשאית לבחור בהצעה "שוויון בין שתי הצעות או יותר, נתבמקרה של   .21.5
בחירה במציע עם   ובכלל זאת באמצעותהמתאימה ביותר, על פי שיקול דעתה,  

הליך תיחור נוסף   ולחילופין לקיים,  במכרז דו שלבי  ציון האיכות הגבוה ביותר 

(Best & Finalבין ההצעות הזהות, בתנאים ובאופן כפי שייקבע על )-ע." די נתי  
  במסמך"ע  נת  ידי  על  מוגדרת  אשר  התמחור  או  הניקוד  בשיטת  אין  כי  מובהר

 כאמור  נוסף  תיחור  הליך  לבצע"ע  נת  מסמכות  לגרוע  כדי  המיוחדים  התנאים
  ת מקסימלי  תמורה , לרבות במקרה בו התמורה במכרז נקבעת על פי  זה  בסעיף

תהא רשאית לבצע הליך תיחור נוסף אף במקרה בו   ונת"ע  או הנחה מקסימלית
או  המקסימלית  ההנחה  את  הציעו  אשר  הצעות  לשתי  ביחס  הינו  השוויון 

 .התמורה המקסימלית, לפי העניין

 הודעה בדבר זכייה  .22

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז,  .22.1
לכתובת   מחלקת מכרזיםיע על ידי  ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למצ

 שתצויין בהצעתו. הדוא"ל 

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל  .22.2
שאיננו   מכרזיםגורם  יכול    -  מחלקת  לא  והמציע  תוקף  כל  לה  יהיה  ולא  אין 

יעשה  ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר  ואופן  להסתמך עליה בשום צורה 
 יה הדבר על אחריותו בלבד.יה -אחרת 
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בהתאם  .22.3 המכרז  במסמכי  האמור  אחר  ימלא  זכייה  הודעת  שקיבל  מציע 
המצאת המסמכים הבאים למועדים המפורטים בהם ובהודעת הזכיה ובכלל זה  

 :ימים ממועד הודעת הזכיה 14בתוך 

ההתקשרות   המצאת   .22.3.1 בהסכם  כאמור  ביטוחים  קיום  בדבר  אישור 
  ;להבטחת קיום התחייבויותיו

 ידי המציע;המצאת ההסכם החתום על  .22.3.2

וכן   על פי תנאי המכרז  , ככל שהגשתה נדרשת ביצועהמצאת ערבות   .22.3.3
 כל מסמך אחר שנדרש כתנאי לחתימת ההסכם. 

לבין הזוכה וכי   נת"עזכיה אינה מהווה התקשרות בין    את, כי הודעת מובהר בז .22.4
נת"ע  תימה המוסמכים מטעם חההתקשרות תכנס לתוקף רק לאחר שמורשי ה

המסמכים   על  האישורים  יחתמו  התקשרות   הנדרשיםואת  הסכם   לחתימת 
 החתום. ובכלל זאת הסכם ההתקשרות

, וזאת על פי שיקול  כשיר שני  בחור לעם בחירת ההצעה הזוכה, נת״ע רשאית   .22.5
כשיר  . נת"ע תשלח הודעה ל״(הכשיר השנין: ״דעתה הבלעדי והמוחלט )להל

 .ההליך למסמכיבהתאם השני 

 ו לכל דבר ועניין, וכן חתימתומחייבת  תמשיך להיות תקפה    הכשיר השני  הצעת .22.6
לכל דבר ועניין,    ו( תמשיך להיות תקפה ותחייב אותועל ההסכם )כחלק מהצעת

ככשיר  אינו נחשב יותר כי הוא  לכשיר השני( הודעת נת״ע 1מוקדם מבין: )עד ל
חלוף פרק הזמן שנקבע לעניין זה במסמך התנאים המיוחדים, ואם לא (  2; )שני

 ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז. חודשים )כולל( 6חלוף  -נקבע 

אם נת״ע לא תחתום על ההסכם עם הזוכה במכרז או תבטל את זכיית הזוכה  .22.7

בסעיף   האמורה  התקופה  במהלך  שהיא  סיבה  מכל  תהא   22.6במכרז  לעיל, 
כי ממועד ההודעה הוא הזוכה   לכשיר השני נת״ע רשאית )אך לא חייבת( להודיע  

בהתאם למסמכי ההליך   הכשיר שניעה נת״ע כאמור, יפעל  במכרז. היה והודי
 כפי שהם חלים על הזוכה במכרז.

   ההסכםחובת חתימה על  .23

, לרבות כל תיקון המצורף למסמכי ההליך  ונספחיו, בנוסח  ההסכםעל הזוכה לחתום על  
תבצע   תוך    בהסכם   ע"נתאותו  וזאת  המכרז,  הליך  במסגרת  שתבצע(,   המועד )ככל 

על כל נספחיו   ההסכם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  ע" נתשהתבקש לכך על ידי  
 מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

 העדר בלעדיות  .24

עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע   ההסכםקבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת  
ם אחר ו/או  עעל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר  אית בכל עת, ורש   ע"נתוהשירותים  

 אחרים לביצוע השירותים ו/או שירותים דומים. 

 איסור הסבה .25

ו/או  .25.1 להסב  ו/או  להעביר  שלא  מתחייב  הזוכה,  לרבות  מהמציעים,  אחד  כל 
להמחות ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, 

בע ו/או  מסמכי  במישרין  לפי  מזכויותיו  זכות  עם  בקשר  ולא  ההליך  קיפין, 
להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או  
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, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ההליךחובה על פי מסמכי  
 . נת"עובכתב של 

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה    נת"ע .25.2

לעיל. כל העברה    25.1  ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף
את  תקבל  שלא  כאמור  אחרת  דיספוזיציה  ו/או  המחאה  ו/או  הסבה  ו/או 

של   בכתב  שום  נת"עאישורה  לה  יהיה  ולא  מעיקרה  ומבוטלת  בטלה  תהיה   ,
 תוקף.

 מגעים אסורים .26

המציע, וכל הפועלים מטעמם, ליצור חל איסור על המציע, כל גוף הקשור עם   .26.1
מטעמם  הפועלים  כל  ו/או  נת"ע  ו/או  המדינה  נציגי  עם  במגע  לבוא  או  קשר 

שלא באמצעות נת"ע, וזאת בהתאם להוראות    ההליךאו    השירותיםבקשר עם  
 . ההליךמסמכי 

,  מטעמם  הפועלים  וכל,  המציע  עםבנוסף, חל איסור על המציע, כל גוף הקשור   .26.2
  בקשר ,  אחר  במציע  כאמור  גופים  או  אחר  מציע  עם  במגע   ואלב  או  קשר  ליצור

 . ההליך או השירותים עם

  שיתוף  או  הסדר  יתקיים  אם,  דין  כל  ומהוראות  לעיל  האמור  מן  לגרוע  מבלי .26.3
 או  להשפיע  כדי  בו  שיש,  מהם  למי  הקשור  גוף  וכל,  המציעים  בין  כלשהו  פעולה

תהא ,  זה  הליך  נשוא  התחרות   את  להגביל  דעתה   שיקול  לפי  הזכות  לנת"ע 
  פעולה   שיתוף   או   הסדר  בכל  המעורב  גורם  כל   של  הצעתו  את  לפסול,  הבלעדי
 .כאמור

 יועצים לועדת המכרזים   .27

מנועים   , מי מטעמם או/ו הפרויקט  עם בקשר"ע לנת  כיועצים  המשמשים גופים .27.1
  הבאים  לכל  או ,  למציע  לייעץ  או ,  להליך  ההצעה  בהכנת  לייעץ  או  מלהשתתף

 קשור גוף  באמצעות ובין םבעצמ  בין , אחר עניין בכלו/או לייעץ למציע  , מטעמו
 .ובכתב מראש, לכך"ע נת אישור קיבלו אם אלא, הםאלי

משמשים כיועצים לנת"ע בקשר עם מציע אשר יש לו קשר עם אחד מהגופים ה .27.2
אלא אם קיבל את    מנוע מלהציע את שירותיו במכרז  הפרויקט ו/או מי מטעמם, 

   אישורה המוקדם של נת"ע טרם הגשת הצעתו.

  הוראות  הופרו  בהכנתן  אשר  הצעות  או/ו  מציעים  לפסול   רשאית  תהא"ע  נת .27.3
 .זה סעיף

 ההליך מסמכי בבעלות  .28

הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי  .28.1
של  ההליך   תהיינה  המציעים,  מענה  לרבות  המציעים   נת"עובנספחיו,  בלבד. 

הגשת  לצורך  רק  אלא  כלשהו  שימוש  כל  בהן  לעשות  רשאים  אינם  במכרז 
 ההצעה.

ניין, מכל מין  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל זכויות הק .28.2
התרשימים,  התוכניות,  בכל  הרוחני,  הקניין  זכויות  האמור  ובכלל  שהן,  וסוג 
המסמכים   יתר  וכל  ההגשות  כל  מודלים,  וביקורת,  בדיקה  נתוני  המסמכים, 
הקשורים לשירותים ו/או שהוכנו בקשר עמם, ובכלל זה כל שינוי שיערך בהם,  
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( יערך  "המסמכים"(  אם  יחדיו:  רכושלהלן,  המלא  הינם  הבלעדי,  וקניינה  ה 
 . נת"עוהמוחלט של 

 סודיות .29

  בסודיות  לשמור  המציעים  מחויבים,  בהליך  המציעים  של   להשתתפותם  כתנאי .29.1
, כלשהי  אחרת  בדרך  לחשוף  או/ו  לפרסם,  למסור,  להעביר,  לגלות  ולא  מוחלטת
 בכל  או  פה  בעל  ,בכתב,  מידע  כל,  אדם  או  גוף  כל  בפני,  בעקיפין  או  במישרין

 נחשפו   אליו  אשר,  המכרז  לנשוא  בעקיפין  או  במישרין  הנוגע,  אחרת  מדיה
 הכלול  למידע  חשיפתם  ובעקבות  בהליך  השתתפותם  ובמסגרת   עקב  המציעים
 . הציבור ברשות שהינו מידע זולת, ההליך במסמכי

  ושליחים  יועצים,  עובדים,  מנהלים  לאותם  רק  יועבר  לעיל  כאמור  המידע .29.2
 וזאת   ההליך  עם  בקשר  דעתם  את  לחוות  מנת  על  שיידרשו"(  נציגים, "זה  בסעיף)

 Need to Know)  הצורך  לפי  רק   להם  יועבר  הסודי  המידע   כי,  לכך  בכפוף

Basis .) 

  שימוש  כל בו  ייעשה  ולא בהליך השתתפות לצורך ורק אך  ישמש  כאמור המידע .29.3
 .אחר

 במקרה   או/ו  בהליך  כזוכה  ייבחר  לא  או/ו  הצעה  יגיש  לא  שהמציע  במקרה .29.4
  הראשונה  דרישתה   עם  מיד  או /ו  שהיא  סיבה   מכל  בהליך  השתתפותו  שתיפסק

  כאמור   המידע  כל  את  לנת"ע  המציע  יחזיר,  מביניהם  המוקדם  לפי,  נת"ע  של
 העתקים   לרבות)  ממנו  העתק  כל  וישמיד  הנציגים  או  המציע  שבידי  זה  בסעיף

 צורה  בכל    או  צילומים,  הקלטות,  במחשב  רישומים,  פנימיים  עבודה  ניירות  של
  שנמצאים ,  ממנו  חלק  או  המידע   מנותח  או  משתקף  שבהן   הערכות  או/ו(  אחרת

  בידי   או/ו  המציע   בידי  יוותר  שלא   באופן,  הנציגים  בידי  או /ו  המציע  בידי
 . ממנו העתק או כאמור מסמך או מידע כל הנציגים

 המציע .  מטעמם  מי   או/ו  המציע  עם  הקשור   גוף  לכל  בנוגע   גם  חל   לעיל  האמור .29.5
 לאמור   יצייתו  המנויים  מהגופים  אחד  שכל  להבטיח  הבלעדי  האחראי  יהיה

 .זה בסעיף

 .1977-ז"תשל,  העונשין  חוק  לרבות,  דין  כל  מתחולת  לגרוע  זה  בסעיף  באמור  אין .29.6

מתחייב   הוא   להסכם כי  המצורף  התצהיר  לנוסח  בהתאם  להצהירהמציע    על .29.7
כמו כן, נדרש המציע להחתים את   מידע.הלשמור על סודיות מוחלטת של כל  

 הנציגים מטעמו על נוסח כתב הסודיות ולצרפה למסגרת הצעתו בהליך. 

 העדר ניגוד עניינים והעדר זיקה אישית .30

לא יהיה ככל שיזכו בהליך  המציע וכל אחד הפועל מטעמו יצהירו ויתחייבו, כי  .30.1
או חשש כאמור מכל מין  להם, במהלך תקופת מתן השי עניינים  ניגוד  רותים 

וסוג, ובכללם קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר 
ניגוד  של  לקיומו  חשש  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  אותם  להעמיד  שעלולים 

ניגוד  נו על ידם לבין עניין בו הם קשורים )להלן: "תנ יעניינים בין השירותים ש
  "(.עניינים

על ידו ימנעו מכל   שיועסקהמציע יתחייב, כי במידה שיזכה, המציע וכל אחד   .30.2
פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל לניגוד עניינים בין 

התחייבויו ו/או  תפקידם  מילוי  לבין  ההסכם  פי  על  תפקידם  אחרות   תמילוי 
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ו/או   במישרין  מטעמם,  מי  של  ו/או  בזאת   .בעקיפיןשלהם  מתחייב  המציע 
ו/או  התחייבויותיו  בין  עניינים  ניגוד  לקיום  חשש  כל  על  לנת"ע  להודיע 
התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו  
ניגוד  למניעת  נת"ע  להוראות  בהתאם  לפעול  מתחייב  והוא  מטעמו,  מי  ו/או 

 עניינים. 

כלשהי אך ורק על   שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל הצעה נת"ע רשאית, על פי  .30.3
צר בעתיד מצב בו יעמוד המציע בפני ניגוד עניינים.  ומנת להימנע מאפשרות שיו

במידה  כי  להצהיר,  בבקשה  למציע  לפנות  הזכות  את  נת"ע  שומרת  כן,  כמו 
מתן   ו/או  התקשרות  כל  נת"ע  בקשת  לפי  יפסיק  הנ"ל  במכרז  כזוכה  שיבחר 

ו מתן ייעוץ או ייצוג מכל סוג לכל גורם אשר לגביו קיים ניגוד עניינים  שירות ו/א
 יום ממועד הודעת הזכייה. 30או חשש לניגוד עניינים בתוך 

,  המניות  לבעלי   אישית  זיקה  של   קיומה  העדר  בדבר  הצהרה   ליתן   המציע  על .30.4
  אנשי   כל וכן המציע.  ע"נת   דירקטוריון  לחברי  או  ההנהלה  לחברי,  לשרים

 סוג  מכל עניינים  ניגוד להם יהיה  ולא שאין ויתחייבו יצהירו  טעמומ  המפתח

 .זה מכרז נושא השירותים למתן בקשר שהוא

 הקוד האתי לספקים של נת"ע .31

המציע הזוכה וכל מי שיועסק מטעמו יידרשו לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע,  .31.1
נת"ע כפי כפי שיתעדכנו מעת לעת ובהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת  

 . שיתעדכן מעת לעת והוראות כל דין רלוונטי

 ביטוח .32

 המציע ידי  על ביטוחים לקיוםנת"ע    לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .32.1

 שיזכה במכרז.

הסתייגות .32.2 להבהרות   הפניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי כל 

הגשת ההצעה,    .לכך  שנקבע המועד ובתוך בעת  כי  ומודגש,  צורך מובהר  אין 
על נספח הביטוח כן, אין לשנות את נספח .  להחתים את חברת הביטוח  כמו 

  . הביטוח ו/או להוסיף עליו הסתייגויות ו/או הערות כלשהן
במקרה בו על אף הוראות סעיף זה תוגש הצעה שבה נספח הביטוח כולל הערות 

אית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע למציע  ו/או הסתייגויות, תהא נת"ע רש
על פי   )הכל, מבלי לגרוע מזכויות נת"ע  ו/או ההסתייגויות  על ביטול ההערות 

 (.לעיל 16.1 בסעיףמסמכי ההליך, לרבות כמפורט 

קיבול מ .32.3 לכדי  הזכייה  הודעת  ולשכלול  הזכייה  למימוש  יסודי  תנאי  כי  ובהר, 
וחתימת הההצעה,   כנדרש בהסכם  המצאת העתקי הביטוחים  בין היתר,  ינו, 

כי לנת"ע תהא הזכות לאשר שינויים לא מהותיים מובהר,  ע על ההסכם.  "נת
 ., בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלטלנוסח אישור הביטוח

 סתירה בין מסמכים  .33

)לרבות ההבהרות למסמכים אלה(,   מסמכי ההליךבסתירה    התגלתהבו  במקרה   .33.1
   את נת"ע באופן מיידי.על כך יעדכן המציע 

במסמך התנאים המיוחדים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור   .33.2
הכלליים בהסכ  ו/או  האמור  ההוראות   ,םלבין  במכרז  הזוכה  על  יחולו 

   .יניהםהמחמירות מב
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 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה   .34

לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים   .34.1
משנה   בתקנות  לאמור  בהתאם  הזוכות  ההצעות  ו21ובמסמכי  )ו(  21  -)ה( 

כי נת"ע תהיה רשאית לקבוע . מובהר  מכרזיםמחלקת  לתקנות, לאחר תאום עם  
לכיסוי עלויות הכרוכות    ,כי העיון יהיה כפוף לתשלום הוצאות על ידי המציע

זו,  בקיום   )וזאת ככל שיבחר יותר מזוכה הוראה  עבור כל הצעה זוכה בנפרד 
 אחד(.

 לעיל. 7.5 אין באמור בכדי לגרוע מהוראות סעיף .34.2

 ההליךסמכות השיפוט והדין החל על  .35

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל  -אביב-לבית המשפט המוסמך בתל .35.1
זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי   הליךעניין הקשור ו/או הנובע מ 

 ובין לאחר שנקבע בו זוכה. בהליך, בין טרם נקבע זוכה ההליך

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע   .35.2
ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה    בהליך, בין טרם נקבע זוכה  ההליךממסמכי  

נת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים  כפוף לדיני מדי
 אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 שונות .36

מובהר בזאת, כי כל הודעה ו/או מכתב, לרבות שאלות הבהרה, שיגיע למשרדי  .36.1
יחשב שהגיע למשרדי נת"ע ביום   17:00נת"ע )כולל פקס ודוא"ל( לאחר השעה  

 .שלמחרת

❖ ❖ ❖ 

 

 אישור המציע

 . הנ"ל במלואו הריני מאשר בחתימתי כי קראתי את מסמך התנאים הכלליים

 חתימת המציע   תאריך

 )חותמת וחתימה( 
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 אבטחת מידע  - 1נספח ג'
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 1976-"ותשל,  ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר - נספח ו'

 המידות  טוהר על שמירה בדבר הצהרה - נספח ז'

   העדר תביעות הצהרת - 'חנספח 

 נוסח ערבות  - נספח ט'

 ביטוח נספח  - 'ינספח 

 ים ביטוח   קיום אישור - 1'ינספח 

 ואבטחת מידע סודיות לשמירת חוזרת בלתי התחייבות - נספח יא'

 עניינים  ניגוד להעדר והתחייבות הצהרה כתב - נספח יב'

 הצעה הכספית)המסמכי המכרז והצעת הספק (לרבות  - ' יגנספח 
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 חוזה

 2021__, שנת ___חודש___ב_ __ אשר נערך ונחתם ביום ___
 

 __________ , ח.פ. להסעת המונים בע"מנתיבי תחבורה עירוניים  -נת"ע   בין 

 , חולון 26הרוקמים רחוב 

 ____________ ; פקס: ____________טל': 

 ) "נת"עוגם " "החברה(להלן: "  

 מצד אחד;  

 _____________  לבין:  

  _____________ 

 ") הספק(להלן: "  

 מצד שני; 

 

ופיתוח    החברהו הואיל לקידום  המדינה  של  הביצוע  כזרוע  המשמשת  ממשלתית  חברה  הינה 
 לו;  מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב ובסמוך

,  עבור נת"ע  הקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקהבמעוניינת    החברהו והואיל:
להלן:  (  158/2021  פר סלחוזה זה, ואף יצאה לשם כך במכרז פומבי מ   ' נספח אכמפורט ב

 "); המכרז"

המקצועית,   :והואיל המיומנות  הניסיון,  האדם,  כוח  הידע,  בעל  הנו  כי  בזאת,  מצהיר  והספק 
והרישיונות   השימוש  זכויות  ההיתרים,  האישורים,  האמצעים,  המשאבים,  הכישורים, 

 ;  זה להוראות המפורטות בחוזהבהתאם הנדרשים לשם ביצוע כל התחייבויותיו  

על זכייתו של הספק במכרז, וזאת בהסתמך, בין היתר,  הכריזה  בחברהוועדת המכרזים  ל:והואי
על הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת המכרז וכן על ההצהרות המפורטות  

 דלעיל ולהלן בחוזה; 

 כדלקמן:  ,לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים לחוזה

 ופרשנות  מבוא .1

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  חוזהזה והנספחים ל חוזההמבוא ל .1.1

 זה.   חוזהלצרכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות  ןכותרות הסעיפים הינ .1.2

זה כדי לגרוע    חוזהזה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות    חוזההוראות   .1.3
 חוזה האמור בולא ייחשב    , על פי המכרז  החברהת  מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי 

 זה כהקלה או כוויתור על הוראה מהוראות המכרז. 

וכן כל האמור בחוזה   , פךיכל האמור בחוזה זה בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע, ולה .1.4
ולה  נקבה במשמע,  מין  זכר אף  במין  מן    ,פך יזה  משתמעת  אחרת  כוונה  כשאין  והוא 

 ההקשר. 

בצדם, אלא אם הכתוב מחייב  זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים ש  חוזה ב .1.5
 פירוש אחר: 



 
 להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה 158/2021 מס' פומבי מכרז

 

 92מתוך   6עמוד 
#1696551 

 , חולון.  26הרוקמים רחוב משרדי החברה ב  - " החברה"אתר 

והיעדים   - " המערכת"דרישות  האינדיקציות  הקריטריונים,  הדרישות,  מכלול 
באפיון   שיוגדרו  הביצועיים,  הטכנולוגיים,  הפונקציונאליים, 

יפחתו בשום  לא    –למען הסר ספק    –הטכני המאושר ואשר  
מקרה, מסטנדרט הדרישות והיעדים כאמור הנקובים בהצעת 

, לרבות כל תכולה, פיתוח,  השירותים  הספק למכרז ובמפרט
דרישות   פי  על  במערכת  שיערכו  נוספים  שינוי  ו/או  התאמה 

 להלן.   16החברה, לרבות בין היתר בהתאם להוראות סעיף 

חוזה זה, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי   - "החוזה"  
 מתנאיו.  

כל פיתוח ו/או התאמה אותו יבצע הספק, על גבי ובממשק עם   - "יישומי המערכת" 
ותחזוקת   הפעלת  הקמה,  לצורך  התוכנה,  המערכת  רכיבי 

בכל   לרבות,  המערכת  דרישות  בכל  עת  בכל  שתעמוד  באופן 
תכולה, פיתוח, התאמה ו/או שינוי נוספים שיערכו במערכת  
להוראות   בהתאם  היתר  בין  לרבות  החברה,  דרישות  פי  על 

 להלן.   16סעיף 

הטכנולוגיות - "התוכנה"  ב   הציע אותן    הסביבות  למכרז הספק    מענה 
המוצעת  ( והסביבה  האינטרנט  לאתר  המוצעת  הסביבה 

שללאפליקציה   ביותר  העדכנית  אשרהןבגרסא  באמצעותן    ) 
הספק   ויתחזק  יתקין  יאפיין,  עבור  יפתח,  המערכת,  את 

החברה וכן כל המערכות והתוכנות המשמשות בסיס לעדכון,  
שמירה על עדכניות המערכת, שדרוג, שינוי ושיפור המערכת,  
וכן לרבות מערכות הפעלה, בסיסי נתונים, תוכנות תקשורת,  
ייעודיים,   חבילות תוכנה מסחריות, חבילות תוכנה/מודולים 

כיו"ב, וכן יישומי המערכת  , תוכנות עזר ו3rd Partyתוכנות  
ו/או   שלהן  עדכון  ו/או  גרסה  ו/או  שיפור  ו/או  שדרוג  וכל 
ובין   הספק  ידי  על  שפותחו  בין  אליהן,  הקשור  אלגוריתם 

 שפותחו על ידי צדדים שלישיים.  

חתימת    מועד"
 החוזה" 

 . החברה חתימת החוזה על ידי  מועד -

המוצעת  " הסביבה 
האינטרנט"    לאתר

" הסביבה  או 
 "   עת לאתרהמוצ 

המציע    הסתמך  עליה  שצבר  הסביבה  הניסיון  הוכחת  לצורך 
הסף במכרז ______________________    :במסגרת תנאי 

 .]על ידי החברה בלבד, בהתאם להצעה שהגיש הספק במכרז להשלמה*[

המוצעת  " הסביבה 
 " לאפליקציה

המציע    הסתמך  עליה  שצבר  הסביבה  הניסיון  הוכחת  לצורך 
הסף במכרזבמסגרת   ______________________    :תנאי 

 .]להשלמה על ידי החברה בלבד, בהתאם להצעה שהגיש הספק במכרז*[

 ו. או מי שימונה על ידבחברה   מנהל/ת אגף מערכות מידע - "המנהל" 
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מרכזי  המערכת   - "המערכת"  ניהול  ממשק  אינטרנט    -כוללת  אתר 
למערכות    ,ואפליקציה  בתאימות  ,  ואנדרואיד   IOSשהנה 
הסביבה המוצעת לאתר האינטרנט והסביבה    על    המבוססת

לאפליקציה למכרז)   המוצעת  כמענה  הספק  שהציע    , (כפי 
ואשר   ההסכם,  פי  על  הנדרשים  השירותים  מכלול  לאספקת 
אותה יאפיין יספק, יתקין ויתחזק הספק בענן, כשהיא עומדת  

לרב המערכת,  דרישות  תכולה,  בכל  וכל  המערכת  יישומי  ות 
פי   על  במערכת  שיערכו  נוספים  שינוי  ו/או  התאמה  פיתוח, 

  16דרישות החברה, לרבות בין היתר בהתאם להוראות סעיף  
רכיבי   כשכל  תקינים  להלן,  במסגרתה,  הכלולים  והתוכנה 

ופועלים, סימולטאנית ובממשק מלא בינם לבין עצמם ובינם  
 לבין מערכות ותשתיות החברה.  

המתייחסת   הוראה  כל  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
למערכת, מתייחסת אף לכל אחד מרכיבי האספקה וכן לכל 

ו  פעולה אותה מחויב הספק לבצע במערכת, בכל רכיביה ו/א 
 . בקשר אליהם, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת

מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי  - "המדד" 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי 

 המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   - "מדד הבסיס" 

ו" תשתיות  מערכות 
   "החברה

(תוכנה), לרבות סביבות עבודה, מערכת  התשתיות והמערכות   -
פיסיות   ותצורות  חשמל  תשתיות  תקשורת,  הפעלה תשתיות 

ובכתב  אשר אספקתם מוטלת במפורש    נוספות, מכל מין וסוג,
פי    החברהעל     הספק   יידרש   אליהם   אשר   ,המפרטעל 

  אינטגרציה לגביהם יידרש הספק לבצע  להתממשק ו/או אשר
   .המערכת של

חתימת החוזה ומסתיימת במועד    מועדהתקופה המתחילה ב - "תקופת היישום" 
הנפיקה   סיומה  למערכת  קבלהה תעודת    החברהבו  לאחר   ,

 .  המוצלח של תקופת ההרצה

ומסתיימת    במועד חתימת נת"ע על החוזההתקופה המתחילה   - "תקופת החוזה" 
תקופ שתחולנה) אופציה ת  ובתום  (ככל  תקופת  ה  לרבות   ,

את    היישום  ההרצההכוללת  האחריות תקופת  תקופת   ,  
 תקופת התחזוקה, הכול בהתאם להוראות החוזה.  ו

משמעות וכיוצא באלה, בין הוראה שבחוזה לבין  -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .1.6
הוראה המופיעה בנספחים המצורפים לחוזה ובהעדר קביעה מפורשת אחרת, יקבע סדר  

א סתירה,  לעניין אותה  דוהעדיפות  או  התאמה  לרשימה  -י  בהתאם  כאמור,  משמעות 
דלהלן, כשכל הוראה במסמך קודם ברשימה שלהלן עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא  

 אחריו, אלא אם כן החליטו שני הצדדים במפורש אחרת: 

 הוראות החוזה;  .1.6.1
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כ .1.6.2   נספח ב' האפיון המאושר (כהגדרתו להלן) אשר יצורף, על דרך ההפנייה, 
שאינו   (ובלבד  במלחוזה  הנקובים  מהסטנדרטים    השירותים   פרטגורע 

 ומהצעת הספק);  

השירותים .1.6.3 כ  מפרט  א'המצורף  השירותים("  לחוזה  נספח  או  מפרט   "
 ; ")המפרט"

 ; נספח יג', המצורפת כהצעת הספק, כפי שהוגשה למכרז .1.6.4

 ייצוג  .2

 נציג החברה  .2.1

כוח   .2.1.1 שיוסמך מטעמו   החברה בא  מי  או  המנהל,  הוא  החוזה  (להלן:    לצרכי 
החברה" טלפון  נציג  מספר  לרבות  החברה  נציג  עם  ההתקשרות  פרטי   .("

וכתובת דוא"ל ימסרו לספק בסמוך לאחר מועד חתימת החוזה. נציג החברה  
יהיה הנציג הבלעדי והמוסמך מטעמה של החברה בכל הקשור לחוזה, וזאת  

 להלן.   2.1.3סעיף מבלי לגרוע מהוראות 

החוזה), מתחייב   .2.1.2 פי  על  הפועלים מטעמו  וכל  הספק  נציג  (באמצעות  הספק 
לשתף פעולה עם המנהל ו/או נציג החברה, בכל עת ובכל עניין בקשר עם ביצוע 
והמסמכים   הנתונים  המידע,  כל  את  לרשותם  ולהעמיד  החוזה,  הוראות 

ם,  הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה על פי דרישותיהם והנחיותיה
להלן. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל    6.2וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף  

תוקף לפניה לגורם שאינו המנהל ו/או נציג החברה, או לאישוריו או הנחיותיו  
 כאמור. של גורם 

החברה תהא רשאית להחליף, מעת לעת, את נציג החברה. נציג החברה רשאי   .2.1.3
כל לאחר  מובהר כי  .  לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין

  החברה  יידעכאמור ו/או הפעלת אחרים כאמור לעיל, ת  החברה החלפת נציג 
 שמות המוסמכים מטעמה כאמור.  בדברספק את הבכתב 

 נציג הספק  .2.2

ספק ימנה, כנציג מטעמו אשר יהיה סמכות עליונה בכל הקשור לחוזה, את  ה .2.2.1
הגורם אשר ימלא אצל הספק את תפקיד המנהל הכללי או מי שימונה על ידו,  

 . ")נציג הספק(להלן: " בכפוף לאישור החברה

הנייד   .2.2.2 הטלפון  הטלפון,  מספר  לרבות  הראשי,  הנציג  עם  ההתקשרות  פרטי 
להח ימסרו  הדוא"ל,  בהודעה  וכתובת  ויתעדכנו  החוזה  חתימת  במועד  ברה 

מראש ובכתב לנציגי החברה. הנציג הראשי יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל עבור  
והמוסמך   הבלעדי  הנציג  ויהיה  המקובלים,  העבודה  ושעות  בימי  החברה 
(בין היתר, באמצעות בעלי   להתחייב מטעמו של הספק בכל הקשור לחוזה 

 לן). כהגדרתם לה  הראשיים התפקידים

הספק יהיה רשאי להחליף, מפעם לפעם, את הנציג הראשי ובלבד שיידע בכך   .2.2.3
 את החברה, מראש ובכתב. 

 הפרויקט  .3

ביצוע אינטגרציה מלאה  של המערכת,    הקמהו  )licensing(  רישויהתאמה,  פיתוח,  אפיון, תכנון,  
(לרבות עריכת    וקבלה  מסירהבדיקות  ביצוע  ,  החברהלתשתיות ולמערכות    המערכת והתאמת  

תיעוד מלא של   ,ה , הדרכבתוך תקופת היישום  הרצההפעלה,    ,אספקה,  תוכנית/מפרטי בדיקות)
נציגי  שמירה על עדכניות המערכת, עדכון ושיתוף פעולה עם  הטמעה,  המערכת ואופן תפעולה,  
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בכל    מיו/או  החברה   החוזה מטעמה  ותחזוקה  תקופת  תמיכה  שירותי  לאספקת  אחריות   ,
למערכת וכן    ניםועדכו   יםזוקה ובתקופות האופציה (ככל שתחולנה), לרבות שדרוג בתקופת התח 

בהתאם  מתן ייעוץ והדרכה לתפעול, תחזוקת ועדכון המערכת וביצוע הרחבות ושינויים, והכול  
ולהנחיות   החוזה  שיהחברה  להוראות  לעת,  י כפי  מעת  תוך  נתנו  ביותר  גבוהה  איכות  ברמת 

(כל    במינימום התאמות ו/או סיכונים, בהתאם לאבני הדרך ולוח הזמניםמימוש מהיר הכרוך  
   ").הפרויקט" או "העבודותזה, יחדיו, בחוזה זה: " 3האמור בסעיף 

 ק הצהרות והתחייבויות הספ .4

 כדלקמן: באופן סופי, מלא ובלתי חוזר,  מצהיר ומתחייב בזאת,   הספק

נכון למועד חתימתו על   על פי דיני מדינת ישראל, אשר  הפועלהרשום ותאגיד  הוא  כי   .4.1
, כל פעולה שמטרתה ו לא עתידה להינקט נגד גם, ולמיטב ידיעתו ונגד  עומדתלא  החוזה

 או תוצאה דומה אחרת.   ו, מחיקתו עסקי, חיסול וו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוק 

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו   .4.2
התחייבות,   לכל  כפוף  אינו  הספק  פיו;  על  התחייבויותיו  ולביצוע  בחוזה  להתקשרותו 

ו על  לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימת
חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת  

 דין.  -ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

ברשותו   .4.3 מצויים  תקופת  כי  כל  במהלך  ברשותו  יהיו  וכי  החוזה  חתימת  למועד  נכון 
הרשאות  החוזה,   ו/או  האישורים  ההיתרים,  הרישיונות,  ביצוע  ים  הנדרשכל  לצורך 

 .  התחייבויותיו על פי חוזה זהמלוא 

להפיץ   .4.4 לשווק,  היצרן)  שאינו  (ככל  המערכת  יצרן  מטעם  תקפה  הרשאה  בעל  הוא  כי 
, באופן התואם את התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי  תוכנהולהקנות זכויות שימוש ב

 ימשיך ויקיים הרשאה כאמור במהלך כל תקופת החוזה. 

הוא   .4.5 צווכי  הספק  וכל  העבודות    יםומתמח  יםעוסקת  לביצוע  הרלבנטיים  בתחומים 
הסמכויות    יבעל   םניוה המשאבים,  הכישורים,  המקצועית,  המיומנות  הניסיון,  הידע, 

 חוזה. העל פי  הספק והאמצעים הנדרשים לביצוע מלוא התחייבויות

צוע  וכבעל מקבאופן עצמאי ,  לבדוק בעצמוכי מוטלת עליו האחריות המלאה והבלעדית   .4.6
ולחתימת  את   במכרז  הצעתו  להגשת  עובר  כי  החוזה;  נשוא  ההתקשרות  היבטי  כל 

בדיקה מדוקדקת וכי ערך והשלים, כבעל  לבדוק  המלאה    האפשרות  ו ל  נהנית החוזה,  
רצונו   לשביעות  מטעמו,  מומחים  מקצוע  בעלי  ובאמצעות  בעצמו  וכמומחה,  מקצוע 

פיסי,   פרט, עניין, מידע ו/או נתון   המלאה, בדיקה מלאה, מקיפה ויסודית, של כל חומר,
ולביצוע   בחוזה  להתקשרותו  הקשור  בכל  עסקי  או  תפעולי  ביצועי,  תכנוני,  משפטי, 

החברה  כל חומר, נתון ומידע נוסף אותו פרסמה  וכן בהתייחס ל  התחייבויותיו על פיו
פי  לנכון לבדוק, על  במסגרת המכרז וכן כל חומר, נתון ומידע אחר אשר מצא הספק 
שיקול דעתו הבלעדי, ואשר עלול להשפיע על קבלת ההחלטה להגשת הצעתו במכרז ו/או  
על כדאיותה הכלכלית ו/או המסחרית של ההצעה כאמור וכן כל חומר, נתון, מידע, פרט  
ועניין, מכל מין וסוג שהם, המשפיעים ו/או עשויים להשפיע על ביצוע ואופני היישום של  

   .התחייבויות הספק

וכל בדיקה אחרת שראה    4.6את כל הבדיקות הנזכרות בסעיף    ךשערלאחר  כי   .4.7 לעיל, 
לנכון לערוך, מצא כי התקשרותו בחוזה ומילוי כל התחייבויותיו על פיו לרבות ביצוע  

ובא  והשלמת בתקציב  זמנים,  בלוחות  עמידה  תוך  להוראות    יכותהפרויקט  בהתאם 
הנו אפשרי    ויתר הוראות החוזה  האפיון המאושר,  תהעבודה המאושר   תוכנית,  המפרט 
 .  ומעשי 
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בקשר עם ביצוע התחייבויות    או כל מי מטעמוהחברה  נציג  כי הפיקוח המופעל על ידי   .4.8
וכל מי מטעמו לספק ו/או לכל  החברה  ציג  הספק על פי החוזה ו/או כל אישור שיעניק נ

או  ו/חוות דעת    ים מהוו  םאינ; הם  אלא אמצעי ביקורת  םאינמי מטעמו על פי החוזה,  
מהתחייבויותיו    ספק שחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל  אין בהם , ו החברההצהרה מטעם  

כמו גם שאין בהם על מנת להטיל    החברהכלפי    למילוי כל תנאי החוזהו/או מאחריותו  
ח כאמור לא יטיל בשום מקרה אחריות  ו. בנוסף, העדר פיק אחריות כלשהיהחברה  על  

וכן לא יגרע בשום מקרה מאחריותו המלאה והבלעדית  החברה  מכל מין וסוג שהיא על  
     של הספק לביצוע ולהשלמת חובותיו והתחייבויותיו בחוזה בהתאם להוראותיו.

במהלך המכרז ו/או לקראת חתימת חוזה זה    לחברהכי כל המידע אותו מסר הספק   .4.9
מלא   לביצוע  הדרוש  באופן  ונכון  מלא  הנו  הספק,  בהצעת  המפורט  המידע  לרבות 
התחייבויותיו של הספק וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי  

 חוזה זה. 

יתר ת   היישוםכי בתום תקופת   .4.10 קופת החוזה תפעל המערכת בהתאם לכל  ולאורך כל 
 דרישות המערכת.  

, וכי  החברהכי יבצע את הפרויקט בצורה זהירה וסבירה, באופן המשתלב עם פעילות   .4.11
בכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהיא, העלולה להוות  

ם נזק או אי נוחות  הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או מטרד ו/או שיש בה על מנת לגרו
, שאינם נובעים כתוצאה  החברהו/או הגבלה כלשהי לתפעול ו/או לפעילות הסדירה של 

 .  החברה סבירה מביצועו של הפרויקט באופן שאושר בכתב על ידי 

, וכן בכל מקום שבו מתבצעת פעילות  ורשאית לבקר במשרדי  תהיה  החברהשלו    ידוע כי .4.12
בכל הקשור   ספקהשירותים, על מנת לקיים ביקורת על פעילות הבמסגרת או לשם מתן  

או למי מטעמה כל הסבר    חברהוכל מי מטעמו ימסרו ל  ספק הולקיום הוראותיו.    הסכםל
שיידרש על ידם, ויעמידו לעיונם את כל החומר הנוגע לשירותים ויסייעו להם בביצוע  

  מטעמה וכל מי    החברה  נציגמסכים ומאשר שפיקוח המופעל על ידי    ספק ה   .הביקורת
  מטעם או מי    החברה  נציגוראה או אישור שיעניק  ה בביצוע השירותים, או כל הנחיה,  

, אינם אלא אמצעי ביקורת, ואין בהם על הסכםעל פי ה  ספקהצוות  לאו    ספקל  החברה
על   להטיל  את    החברהמנת  לשחרר  או  לגרוע  מנת  על  או  שהיא  אחריות    ספק הכל 

מאחרי או  כלפי  מהתחייבויותיו  והבלעדית  המלאה  הוראות    החברהותו  כל  לביצוע 
 .הסכםה

כל מסמך ו/או חוות דעת ו/או כל בסיס נתונים וכל תוצר עבודה אחר בהתאם    יכין   כי .4.13
להסכם    1נספח ג'ו 'גנספח  , המצורפות כהחברה מידע של  ה להנחיות המחשוב ואבטחת  

  ד'   נספחוכמפורט ב  החברהידי  -זה, ובהתאם להנחיות הבטחת איכות כפי שיינתנו על
או מי מטעמה יתנו לו הוראות אחרות בכתב. מבלי לגרוע    החברהלהסכם זה, אלא אם  

) וכן במדיה דיגיטאלית, לפי  hard copyיוגש בכתב (  חברה למהאמור, כל מסמך המוגש  
 .  החברה בקשת 

תוצר    ליצירת עותקים וגיבוי נאות לכל מסמך, חוות דעת, כל בסיס נתונים וכל ידאג  כי .4.14
במסגרת מתן השירותים, באופן שניתן יהיה במקרה הצורך   ויד-עבודה אחר, שהוכנו על

 לשחזרם במהירות ובאמינות. 

כל מעשה או   יעשה, עובדיה והקשורים עמה, ולא  החברה ביושר ובנאמנות כלפי  ינהג כי .4.15
 הקמת הרכבת הקלה.  ולפרוייקטהטוב, לעסקיה  הפעולה העלולים להזיק לה, לשמ

או היתר לפי כל דין, הוא יפעל כנדרש,    רישיוןבודה שלביצועה יש צורך ברישום,  בע   כי .4.16
 . העניין ויעסיק רק מי שעומד בדרישות כאמור, לפי 
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על  כי .4.17 שיבוצעו  פעולה  או  וכל מסמך  לחוקים  -השירותים  בהתאם  יהיו  ידו במסגרתם 
 . דין לכל ובהתאםולתקנות הרלבנטיים החלים בישראל 

לעקרונות הקוד האתי  וכפי שיתעדכנו מעת לעת,    החברהי נהלי  בהתאם ועל פ  יפעל  כי .4.18
מתחייב כי עובדיו, קבלני המשנה שלו    ספקכפי שיתעדכן מעת לעת. ה  החברה  לספקי

מתחייב    ספקוכל אדם ו/או גוף אחר הפועל מטעמו או עבורו יפעלו על פי האמור לעיל. ה
מתחייב לחתום על   ספקלבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה באמור לעיל. ה

 להסכם זה.  ה'נספח  "ע בנוסח המצ"ב כנתחברת  לספקיהקוד האתי  הבנתאישור 

  של   מראש  באישורה  אלא   החברה  של   הלוגו  את  הנושא   במסמך   שימוש  יעשה  לא  כי .4.19
  -   משמעותו  זה   בסעיף "  לוגו. "מטעמו  מי   וכלעובדיו    לידיעת  זו   הוראה  ויביא ,  החברה

 . החברה  את המזהה אחר דבר כל  או  סימן,  סמל

אישור  עם חתימתו על הסכם זה יגיש הספק לחברה כל אישור הנדרש על פי חוק, לרבות   .4.20
הכנסה מס  שלטונות  מאת  כחוק  ספרים  ניהול  על  תוקף  מורשה   ,בר  עוסק  ,  אישור 

, המצורף  1976-והתצהירים הבאים: תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
זה   עורך'ו  נספחכלהסכם  ע"י  ומאושר  חתום  טוהר    הצהרהדין;  -,  על  שמירה  בגין 

כהמידות  זה  להסכם  המצורפת  עורך' ז  נספח,  ע"י  ומאושרת  חתומה  הספק  דין- ,   .
מתחייב למסור לחברה, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים בני תוקף  
 על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה או רואה חשבון, או יועץ מס מוסמך.  

 צוות הספק  .5

י .5.1 באמצעות בעלי התפקידים הראשיים, הכל    ישא באחריות לבצע את העבודותהספק 
בכמות ובהתאם ליתר הדרישות הנקובות במפרט השירותים. בנוסף, יעמיד הספק על  
פי הצורך לפי תכולת השירותים הנדרשת (ואף ללא דרישת החברה), כל בעל תפקיד נוסף  

כ הכל  השירותים,  מפרט  במסגרת  נדרש  שלא  מלוא  אף  ולהשלמת  לביצוע  הדרוש  כל 
פי החוזה ולשם עמידה בדרישות המוקד   יחדיו(להלן התחייבויות הספק על   , " צוות  : 

   ").הספק

לצורך   .5.2 החברה  עבור  ייעודי  באופן  יגוייס  הספק  צוות  כי  במפורש,  ביצוע  מובהר 
, אך ורק עבור  יישום, במהלך כל תקופת היבצע את העבודות. צוות הספק  הפרויקט

עבור כל צד שלישי    ו/או שירותים נוספים  בצע עבודותוהוא לא יהיה רשאי ל   ,החברה
   ., למעט אם אישרה זאת החברה מראש ובכתבשאינו החברה

הידע, היכולת והניסיון המקצועי, ברמה הדרושה, לביצוע    יבעל  ויהי  חברי צוות הספק .5.3
יהי  הספק  התחייבויות וכן  זה  בחוזה  האישורים    ההיתרים,  יבעל  והמפורטות 

בכפוף    ,ישמשו בתפקידם והרישיונות הדרושים לכך על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, ו
   .החוזהבמשך כל תקופת  , החברה לאישור מראש ובכתב של 

מלבד בעלי התפקידים הראשיים שהציג הספק כתנאי לחתימת החוזה, הספק יציג את   .5.4
ה, ובמסגרת זו ישא באחריות  יתרת בעלי התפקידים בצוות הספק מטעמו לאישור החבר

להציג באותו המועד את כל המידע והמסמכים שידרשו על מנת להוכיח את כשירותם  
 ונסיונם בהתאם להוראות מפרט השירותים וכתנאי לאישורם.  

מצוות הספק ו/או להורות על החלפתו, על    בעל תפקיד לאשר כל    תהחברה תהיה רשאי  .5.5
 ימים.  14פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתראה מוקדמת של 

למען הסר ספר מובהר בזאת, כי אין באישור צוות הספק, על מנת להסיר מהספק את   .5.6
הבלעדי  המלוא   האחראי  יהיה  והספק  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  לקיום  אחריות 

הוראות חוזה זה. אין באמור בהוראה זו על מנת להוות  לקיומן ולביצוען המלא של כל  
 חוזה לטובת צד ג'.  
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עלי התפקידים הנדרשים על  ביכלול את כל  צוות הספק  השבאחריות לכך  יישא  הספק   .5.7
ורמות השירות  לוחות הזמנים  בהתאם לשירותים  את העניק  ולהבצע את העבודות  מנת ל
הנדרשים לצורך  להיקפי המשרה    התאם כי אלו ימלאו את תפקידם בו לשם כך, ו ע שנקב

   .עמידה בדרישות החוזה

החלות על    חברי צוות הספק ימלאו אחר כל הוראות הביטחון והבטיחות הרלוונטיות .5.8
הספק מתחייב, כי יכלול בכל ההסכמים עם צוות הספק, הוראות  הספק על פי חוזה זה.  

לגרוע, הוראות    התואמות במלואן את מחויבותו של הספק על פי החוזה, לרבות ומבלי
 . אבטחת מידע וכיו"בהנוגעות לחובת הסודיות,  

להחליף   .5.9 יורשה  לא  כך  מחברי  איזה  הספק  לשם  שנתקבלה  לאחר  אלא  הספק  צוות 
של   ומראש. החברה הסכמתה  בכתב  עקב    ,  כאמור  הספק  מצוות  מי  החלפת  נדרשה 

ר הספק  יהיה  חו"ח,  פטירה  או  מחלה  להחליפשאהתפטרותו,  החברה    וי  אישור  ללא 
מובהר, כי   .לעצם ההחלפה, ובלבד שבעל התפקיד החלופי, יאושר על ידי החברה, בכתב

בעל כשירות וניסיון שהנם זהים    איש הצוות החלופי   יהיה  גם אם ניתן אישור כאמור
 לכל הפחות לבעל התפקיד המוחלף.  

החלופי,    יד לבעל התפק , יבצע חפיפה מלאה  שבעל התפקידהספק ישא באחריות לכך   .5.10
החלופי לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם להוראות החוזה,  בעל התפקיד  באופן שבו יוכל  

  מבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם ו/או ליקוי בפרויקט. 
לוח   לדחיית  עילה  יהוו  ולא  בלבד  הספק  ידי  על  יושלמו  ההחלפה  בגין  החפיפה  שעות 

 הזמנים. 

הספק מתחייב להחליף את הגורמים הרלוונטיים  רשאית לדרוש מהספק והחברה תהיה   .5.11
ידי   על  שיאושרו  אחרים  בגורמים  הספק  קבלת    החברהבצוות  לאחר  בסמוך  בכתב, 

, וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או  ימים שלאחר קבלתה   15-ולא יאוחר מהדרישה  
הזמנים להשלמת    תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרום לדחיית לוח

 העבודות.  

לו מעת   .5.12 הספק מתחייב לקיים בקפדנות את הוראות הבטיחות וההנחיות שתימסרנה 
לעת על ידי החברה וכן כל הוראה אחרת שבדין בכל הקשור להבטחת תנאי הבטיחות,  
הן של צוות הספק והן של כל אדם אחר הנקרא על ידו לאתרי העבודה שבהן מבוצעים  

ידו.   על  במישרין  השירותים  ידו,  על  והמועסקים  עובדיו  וכל  הוא  כי  מתחייב,  הספק 
תחילת   לפני  הבטיחות  הוראות  את  יקראו  זו,  התקשרות  ולטובת  במסגרת  ובעקיפין, 

 ביצוע השירותים ויפעלו בהתאם לאמור בהם.  

הספק ו/או מי מטעמו יהיו כפופים להנחיות הביטחון של החברה, כפי שינתנו מעת לעת   .5.13
 החברה וכן לביקורת ולהנחיות של קצין הביטחון של החברה. על ידי נציג 

ולמי מטעמו של הספק, מוטלת על הספק.    צוות הספקמובהר, כי האחריות לבטיחות   .5.14
הספק ימלא כל דרישה מטעם החברה או נציג החברה או ממונה הבטיחות של החברה,  

לדעת מי  בדבר הרחקתו מאתר החברה של כל אדם המועסק על ידו באתר החברה אם  
 מגורמים אלה, התנהג אותו אדם שלא לפי כללי הבטיחות הנדרשים. 

 קבלני משנה  .5.15

לא יהיה רשאי להתקשר בהסכמים עם קבלני משנה מטעמו בקשר עם    ספקה .5.15.1
, למעט אם קיבל לשם על פי חוזה זהו/או השירותים  עבודות  מהביצוע איזה  

לאחר שקבלני המשנה כאמור קיבלו  ובכתב,  ו , מראש  החברה כך את אישור  
על פי החוזה,    ספקהעל עצמם, בכתב, את מלוא ההתחייבויות המוטלות על  

ספק  עניינים  ניגוד  ואיסור   סודיות,  קנין   לזכויות  ביחס  לרבות הסר  למען   .
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יישא באחריות המלאה, המוחלטת והבלעדית, כלפי    ספקה מובהר בזאת, כי  
, וכן כי לא יהיה  העבודות ם ביצוע  או כלפי כל מי מטעמה בקשר ע  החברה
  החברה באמצעות קבלני משנה כאמור על מנת להטיל על    העבודותבביצוע  

או מי מטעמו על פי החוזה,   ספק ה אחריות מכל מין וסוג או לגרוע מאחריות 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה    ספק הו

   .מכל מין וסוג שהן בקשר לכך 

מתחייב    ספקלהתקשר עם קבלן משנה, ה  ספקאת בקשת ה   החברה  שרה אי .5.15.2
, יעביר  החברהלחתום על הסכם עם קבלן המשנה, וככל שיידרש לכך על ידי  

   .החברהעותק מההסכם החתום לידי 

 הספק כקבלן עצמאי  .5.16

הסכם זה מסדיר את התקשרות הצדדים ביניהם על בסיס קבלני, ובהנחה כי   .5.16.1
של   ה   החברהחבותה  מול  מניותיו  ספק אל  בעלי  עובדיו,  כלשהו    וכל,  אחר 

מטעמו בגין השירותים לפי הסכם זה, תתמצה בתשלום התמורה הקבלנית  
 המוסכמת כמפורט בסעיף התמורה להלן. 

כקבלן עצמאי    ספקהסכם זה, יפעל הבביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור ב .5.16.2
ה  ומשתמע מכך.  הנובע  כל  וספק על  מניותיו  בעלי  עובדיו,  כלשהו    על,  אחר 

ולא ישררו    החברהמטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של  
מעביד, וכי אין  - בין הצדדים או מי מטעמם, ולא יתקיימו ביניהם, יחסי עובד

מי  להורות,    החברהבכל זכות של   או  עובדיו  לפקח, או להדריך את היועץ, 
 מעביד. - מטעמו בביצוע הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד

בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו    ספקמובהר בזאת ומוסכם, כי ה .5.16.3
מטעמו בקשר עם מתן    או על פי כל דין לעובדיו או לכל אדם המועסק על ידו  

זה.   הסכם  לפי  חייב  החברההשירותים  תהא  למי  לא  כלשהו  בתשלום  ת 
ב לעיל  הל  קשרמהאמורים  דמי  עבודותביצוע  שכר,  בתשלום  לא  לרבות   ,

או כל זכות אחרת על  ו/נלווים,  הסוציאליים או  ה תנאים  הביטוח לאומי, כל  
 פי כל דין. 

על ידו לביצוע השירותים לפי הסכם    ממוניםמתחייב לשלם לעובדיו, ה  ספקה .5.16.4
פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת לעת,  זה, את כל הזכויות המגיעות להם על  

תשמ"ז מינימום,  שכר  חוק  לפי  ומנוחה,  1987-לרבות  עבודה  שעות  חוק   ;
- ; חוק הגנת השכר, תשי"ח1951-; חוק חופשה שנתית, תשי"א1951-תשי"א

; צווי ההרחבה בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, תשלום דמי ההבראה  1958
ל נסיעה  בהוצאות  המעביד  וכיווהשתתפות  וממנה  ב  " עבודה 

 חוקים/צווים/הסכמים מחייבים, וכפי שיעודכנו מעת לעת.   

  החברה לשפות את    ספקכמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב בזאת ה  .5.16.5
בגין כל חבות (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) אשר תיגרם לה במקרה  

ה ייקבעשבו   שבין  מי מטע  ספק,  עובד,  החברהלבין    מואו  יחסי  - התקיימו 
 מעביד בהתייחס לתקופת תוקפו של הסכם זה. 

מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה    ספקה .5.16.6
אשר   ועיקרי,  יסודי  תנאי  לאורו    החברההינו  ומסכימה  עליו  מסתמכת 

 להתקשר בהסכם זה. 

ין ו/או  במישר  להעסיק רשאית  החברהתהיה  בוטל החוזה, מכל סיבה שהיא, .5.16.7
 מצוות הספק, בביצוע הפרויקט, ללא כל תקופת צינון או המתנה.    מיבעקיפין  
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 הוראות כלליות לביצוע העבודות  .6
   , עדכון ודיווחמעקב, בקרה  .6.1

,  החברה שא הספק באחריות להתייצב באתר  יי   ,היישוםבמהלך כל תקופת   .6.1.1
  , לישיבות ו/או בהתראה מוקדמת   החברהשתיקבע על ידי  תקופתית  בתדירות  

מראש,    עדכון, הספק  עם  ישתתפו  שיתואמו  התפקידים  במסגרתן  בעלי 
במסגרת ישיבות העדכון    לשם כך.החברה  וכל מי שתזמן    ומטעמ   הראשיים

המשקפים    םהרלבנטייח אשר יכיל את כל הפרטים  "דולחברה  הספק  גיש  י
החוזה   את פי  על  הספק  התחייבויות  ביצוע  והתקדמות  הפרויקט  ,  סטטוס 

שבוצעה   לרבות העבודה  הפרויקט,  תיאור  וביצוע  בניהול  בעיתיות  סוגיות   ,
והדרכים המוצעות    ותגלה ש  ותתקלפירוט  ניהול הסיכונים,    חריגות צפויות,

ול ל ידי  תיקוניישובם  על  כל דיווח אחר הנדרש  כל  החברה  ם ו/או  במסגרת 
 . ישיבה לצורך מעקב אחר ביצועו התקין של החוזה 

מכלל  .6.1.2 לגרוע  ומבלי  האמור  בנוסף,  הספק    6.1בסעיף  יות  ישא  לעיל,  זה 
לנציג   במישרין  לדווח  המלאה  דרישת  החברהבאחריות  ללא  אף  ,  החברה , 

התחייבויות הספק ו/או כנובע  ידי על כל אירוע חריג בקשר עם ביצוע  באופן מ
מהם, לרבות אודות כל בעיה ו/או תקלה ו/או ליקוי ו/או כשל ו/או אי התאמה  
נוספים),   שלישיים  וצדדים  מוסמכות  רשויות  מטעם  (לרבות  התראה  ו/או 

בין היתר, עלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין,    קיימים ו/או צפויים, אשר
והשלמתהחברה  על   ביצוע  על  מהתחייבויות    ו/או  איזה  על  ו/או  הפרויקט 

 הנוספות של הספק על פי החוזה.  

 שיתוף פעולה  .6.2

, על פי  הפועל מטעמהו/או גורם  כל גוף    , וכן עםהחברהעם  את פעילותו  אם  תי  ספקה
את  הספק  סנכרן  וי . במסגרת האמור, יתאים  שיינתנו בעניין החברה  הנחיות והוראות  

על פי החוזה לכל עבודה ו/או פעולה המתבצעת על  אופן וסדר ביצוען של התחייבויותיו 
 . החברה ידי 

   העבודה, לוח הזמנים ואבני הדרך לביצוע העבודות   תוכנית .7
י  לוח זמנים וכן את הצגתם של כל שלב   יכלול  הבמסגרת  ,עבודה  תוכניתיערוך  הספק   .7.1

הדרך טבלת אבני  וכל זאת, בהתאם ל,  השלמת הפרויקטעד ל  הןתוצריו   העבודותומועדי  
העבודהו השירותים  תכולות  במפרט  "בחוזה(  המפורטות  בהתאמה:  הזמנים,  ",  לוח 
מובהר בזאת, כי שלבי ומועדי ביצוע העבודות אותן    ").אבני הדרך"-" והעבודה  תוכנית"

העבודה ולוח הזמנים לא יעלו בכל מקרה על התקופות    תוכניתיפרט הספק במסגרת  
   .אבני הדרך  טבלתהנקובות לשם כך ב 

ת .7.2 את  יערוך  שבו  העבודה    וכניתהספק  הפחות,  באופן  לכל  במסגרתה,  ייושמו 
ו  בכלל זאת תכלול  הסטנדרטים המינימאליים לגביהם התחייב הספק במענה למכרז, 

ואופן היישום של כל שלבי   למתודולוגיית העבודהתוכנית העבודה התייחסות מפורטת  
המערכת,  ו,  הפרויקט  של  וההטמעה  ההדרכה  לשלבי  לבעלי  בפרט  התייחסות  תוך 

ש  הספק  צוות  חברי  ויתר  הראשיים  ההתקנה התפקידים  משלבי  אחד  בכל  ,  יוקצו 
   באמצעותם.יבוצעו   העבודותלאופן שבו כן ו  והיישוםההפעלה 

תודיע לספק, בכתב, אם   החברה.  החברה וגש על ידי הספק לאישור  ת העבודה,    וכניתת .7.3
את   לדחות  לאשר  תהמוצע  העבודהתוכנית  ברצונה  או  הספק  ידי  במלואה על  או    ה, 

בסייגים, יבצע הספק (על  אותה שרה  יהעבודה או אתוכנית  את    החברה דחתה  בסייגים. 
לאחר מועד קבלת ההודעה כאמור,    ) ימים 5(שה  י, לא יאוחר מחמ לחברהחשבונו), ויגיש  

,  בהודעתה   החברה, בהתאם לסייגים ו/או להערות אותם ציינה  תעבודה מתוקנ  תוכנית
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המערכת לדרישות  בהתאם  הינם  אלו  הערות  ו/או  שסייגים  הנחיות    ובלבד  (לרבות 
העבודה כאמור בסעיף    בתוכנית. דחיית ו/או תיקון ו/או שינוי  החברה שינתנו לשם כך) 

יהוו עילה לעיכוב ו/או  וכן לא    ,יחשבו כהוראת שינויים המזכה בתמורה נוספתזה, לא  
החוזה ובכלל האמור לעיכוב ו/או דחיית מועד    התחייבויות הספק על פימדחיית איזה  

להוראותיה.  תוכנית  את    החברה אישרה    קבלה. ה בהתאם  העבודות  יבוצעו  העבודה, 
  תוכנית (להלן: "  מהאפיון המאושרכחלק בלתי נפרד    ףצור ת,  ת העבודה המאושר  תוכנית

 "). תהעבודה המאושר 

הדרך   .7.4 כל אחת מאבני  החוזה, תחשבנה  פי  על  הספק  התחייבויות  משאר  לגרוע  מבלי 
  החברה , רק לאחר שבחנה  )(לרבות אבני דרך במסגרת ביצועם של שינויים כמושלמות  

ו/או מי מטעמה את ביצועה של אבן הדרך הרלוונטית ואת התאמתה להוראות החוזה  
של   בכתב,  אישור,  השלמת  החברהוהתקבל  על  הדרך  המעיד  מאבני  אחת  כל  של  ן 

להמשך ביצועה של אבן הדרך העוקבת,    החברההרלוונטיות, במועד, בצירוף אישורה של  
גם במידה  אבן דרך,  השלמתה של  את  לאשר    רשאית  תהא  החברהמובהר, כי    והיקפה.

דעת   שיקול  פי  על  אשר  ליקויים  בביצועה  גורעים  החברהונתגלו  או  פוגעים  אינם   ,
את הליקויים האמורים במסגרת אבן  הספק , באופן שבו יתקן ערכת המ מפונקציונליות
   הדרך העוקבת.

ביחס למועדים   .7.5 פי חוזה זה,  בביצוע התחייבויותיו על  עיכוב  יהיה אחראי לכל  הספק 
שנקבעו לשם כך באבני הדרך ובלוח הזמנים, למעט בנסיבות המפורטות להלן, ובנסיבות  

 אלה בלבד: 

לספק   .7.5.1 הורתה  שפורטו  בכתב  החברה  כלשהו  ימים  מספר  ו/או  תקופה  כי 
בהוראה לא יימנה במניין השבועות שנקבעו באבני נדרך ובלוח הזמנים, ואז  
זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע  להאריך את תקופת  הספק רשאי  יהא 

 שפורט בהוראת החברה כאמור.  כפי בתקופה ו/או מספר הימים 

ולוחות הזמנים עודכנו ואושרו    ,תהורתה לספק לבצע שינויים במערכ   החברה .7.5.2
 להלן.  16החברה בהתאם להוראות המפורטות בסעיף ע"י 

מפורטות    החברה .7.5.3 להוראות  בהתאם  העבודות  השהיית  על  לספק  הורתה 
    להלן. 17בסעיף 

 . דיןהתקיימותן של נסיבות העולות כדי כוח עליון, בהתאם להוראות ה  .7.5.4

וכן   .7.5.5 בשליטתו  ושאינם  בספק  תלויות  שאינן  נסיבות  בשל  שנגרמו  עיכובים 
 . לא היה יכול לצפות ו/או למנוע, באמצעים סבירים שהספק לא צפה ו

לעיל,    7.5מהתחייבויותיו, בשל הנסיבות המפורטות בסעיף    ו התעכב הספק בביצוע איז .7.6
מסמך המתאר את תקופת העיכוב בצירוף    החברהימציא הספק, בכתב, לאישורה של  

פירוט הנסיבות והנימוקים המצדיקים את תקופת העיכוב כפי שנגרמה בפועל. אישרה  
ופה הזהה באורכה לתקופת העיכוב  את תקופת העיכוב, יוארך לוח הזמנים לתק   החברה

 .  מבלי שהספק יהיה זכאי לפיצוי ו/או שיפוי בשל כך  , וזאתהמאושרת 

לעיל,    7.6מוסכם בזאת על הצדדים במפורש, כי מנגנון אישור העיכובים הנקוב בסעיף   .7.7
הנו המנגנון היחיד והבלעדי לאישור הארכת לוח הזמנים בשל עיכובים של הספק בביצוע  
התחייבויותיו על פי החוזה. הספק ישא באחריות לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו, ככל  

מבלי לגרוע    .החברה שתקופת העיכוב כאמור (כולה או חלקה) לא אושרה בכתב על ידי  
, על קיומן של נסיבות, מכל לחברהבסעיף זה לעיל יהיה הספק אחראי להודיע    מהאמור 

מין וסוג שהוא, אשר בעטיין עלול הספק להתעכב בביצוע כל אחת מהתחייבויותיו על 
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מיד לאחר שנודעו   פי חוזה זה ו/או שבעטיין עלולה להיווצר דחייה בלוח הזמנים, וזאת
 לספק הנסיבות כאמור. 

    עיכוב בהשלמת אבני דרךן בגי פיצוי מוסכם   .7.8

בהשלמת   .7.8.1 הספק  דרך    הביצועהתעכב  אבן  "  3  פר מסשל  הדרך    ןאב(להלן: 
תהיה  לעיל,    7.5"), והעיכוב לא נגרם בשל הנסיבות המפורטות בסעיף  לפיצוי

לכל יום  בתוספת מע"מ כדין,  ₪    3,200ך של  בס פיצוי מוסכם  זכאית ל  חברהה
  ה ועד למועד השלמת  ה, וזאת עבור התקופה שמהמועד הקבוע להשלמתעיכוב

  לעיל.   7.4בפועל בהתאם להוראות סעיף 
דרך   אבן  בהשלמת  עיכוב  כי  בזאת,  על    לפיצוי מובהר  העולה   3לתקופה 
לעיל, יחשב כהפרה יסודית    7.5שבועות, שלא בשל הנסיבות הנקובות בסעיף  

 של החוזה.  

זה לעיל,    ףבסעי  יםהנקוב ם  מיהמוסכ  יםהפיצויהצדדים מצהירים בזאת, כי   .7.8.2
והם   חלופיים  ולא  לנזקים אשר    יםמהוו הנם מצטברים  וסביר  הולם  פיצוי 

בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע  לחברה  נגרמו  
 בצע ולהשלים את כל אחת מאבני הדרך במלואה ובמועדה.  למאחריות הספק  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או חלקו   .7.8.3
על פי חוזה זה ו/או על פי דין,    לחברה דת  על מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומ 

לבטל חוזה זה בגין הפרתו    לחברהלרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית  
על ידי הספק ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה  היסודית  

כמו כן מובהר, כי אי גביית הפיצוי המוסכם  מעבר לסכום הפיצוי המוסכם.  
על זכויותיו  החברה  תחשב בשום צורה ואופן כוויתור של  , לא  החברהעל ידי  

לקבלת הפיצוי המוסכם ו/או מזכויותיה לקבלת כל סעד אחר ו/או כהסכמה  
 לביצוע העיכוב.  החברה של 

 ההתאמות הנדרשות אפיון  .8
על ההצעה   יםהמבוסס  ,ביחס להתאמות הנדרשות במערכת אפיון  מסמכי  הספק יערוך   .8.1

וכן על בסיס    ,במפרט על הדרישות, המאפיינים והאילוצים המפורטים  במכרז,  הספק    של
החברה   שתציג  נוספות  האפיוןדרישות  שלב  במסגרתבמסגרת  מענה    ם,  הספק  יכלול 

ליישום ולמימוש המערכת, לצורך ביצוע מוצלח ושלם  ויחיד  פרטני המשקף פתרון כולל  
 "). האפיוןיחדיו: " (להלן, מערכתשל הפרויקט, ככזה הנותן מענה לכל דרישות ה

וכן ינקוב    מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, יתייחס הספק במסגרת האפיון .8.2
את הספציפיקציות, אפיוני התצורה הרלוונטיים וכן כל הכוונה ו/או הנחייה מקצועית  

פעולות ו/או שירותים ו/או רכיבי אספקה  עבודות ו/או  הנדרשת לצורך ביצוע והשלמת  
בחוזה זה, הכול ככל הדרוש על מנת    החברהו/או אספקתם מוטלים על    אשר ביצועם

דרישות   כל  על  העונה  הפרויקט  לביצוע  ומלא  שלם  מענה  צורך  המערכת ליתן  ללא   ,
שינויים. המערכת   בהוראות  של  לאפיון  מתאים  ביטוי  ינתן  האפיון,  כך    ,במסגרת 

כמפורט    הנוכחי  של נתונים, תכנים ומידע מהאתראפשר לחברה את ביצוע הסבה  תש
    להלן. 9.3בסעיף 

, יתייעץ הספק וישתף פעולה עם לחברהבכל תקופת עריכתו של האפיון, וטרם המצאתו  
לדרישות    החברה האפיון  של  התאמתו  את  להבטיח  מנת  על  מטעמה  מי  כל  עם  ו/או 

ברה, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף  האפיון, יוגש על ידי הספק לאישור הח  .המערכת
מובהר, כי במסגרת האפיון, תהיה החברה רשאית לערוך  לעיל, בשינויים המחויבים.    7.3

לדרישות   ועדכונים  ב התאמות  יבוצעו  .  מפרטהנקובות  האפיון,  את  החברה  אישרה 
 " (בחוזה:  להוראותיו  המאושרהעבודות בהתאם  המאושר האפיון  האפיון  (לרבות    "). 
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באמצעות   שיוצגו  הויזואליים  החברה) מערכת  תוצריו  לרשות  הספק  שיעמיד  ,  הדמו 
   לחוזה. 'בנספח כעל דרך ההפנייה  יצורף 

לכל טעות, השמטה, אי התאמה, אי בהירות ו/או  מובהר בזאת, כי הספק ישא באחריות   .8.3
באפיון שימצא  ככל  שהוא,  וסוג  מין  פגם אחר, מכל  באפיון  כל  (להלן,    ו/או  המאושר 

כך, ועל חשבונו,  פגם באפיוןיחדיו: " כל התאמה ו/או תיקון אשר  ") וכן יבצע לצורך 
 . יידרש

ישא הספק באחריות לערוך הכשרה .8.4 עבור    ראשונית  מובהר, כי בתחילת שלב האפיון, 
מטעם ל  החברה  נציגים  מאפשרת  המתייחסת  שהמערכת  בסיסית  פונקציונליות 

, וזאת על מנת  הכשרה בסיסית בכלים של התאמת המערכת כן  בהיבטים אפליקטיביים ו 
אפיון  בבקרה על תוצרי ה כן  באפיון המערכת ו  וסיוע  הלבקר  להקנות לנציגי החברה כלים 

במסגרת האמור, יקנה הספק לנציגי החברה הרשאת    .") הבסיסית  ההכשרה(להלן: "
גישה למערכת דמו, וזאת לאורך כל שלב האפיון, ללא תמורה נוספת. הספק יציג על גבי  

  , למען הסר ספק מובהר בזאת   לעיל.  8.1מערכת הדמו את תוצרי האפיון כמפורט בסעיף  
כך, לא יהיה הספק  שם  , לרבות עריכת מסמכים הדרושים לההכשרה הבסיסית כי בגין  

 .  , פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג זכאי לכל תמורה 

    הוראות כלליות – ופיתוח יישוםהפעלה, , התקנה .9

את    ולהתקיןאת כל העבודות    לבצע,  בהתאם להוראות החוזהבאחריות    שאיי הספק   .9.1
לאבני הדרך, על    התאםב  ,באפיון   כמפורט,  במסגרתה  הכלולים  םרכיביהוכל  מערכת  ה

, והכול  ת העבודה המאושר  ובתוכניתהזמנים    לוחתכולה ובאופן המפורט במפרט והפי ה
ובכל    המתוכנןבמועד  ואת עלייתה לאויר    לחברהעל מנת לאפשר את מסירת המערכת  

השירותיםמקרה   במפרט  הנקוב  מהמועד  יאוחר  הפעלתה   וכן,  לא  את  לאפשר 
החברה כפי שבאו  כל תקופת החוזה, כשהיא עומדת בכל דרישות    מהלךותחזוקתה, ב 

הספק  ,  האמורבמסגרת ולצורך ביצוע  .  לידי ביטוי באפיון המאושר ובמסמכי מכרז זה
  והרכיבים   הציודכוח האדם,  ת כל  יספק לאתר, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, א 

, וזאת כחלק  החברה המסופקים על ידי    ם , למעט רכיביהעבודותהדרושים לצורך ביצוע  
 . מהעבודות ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה

את החברה  כחלק משלבי הפיתוח יקים הספק סביבת פיתוח וסביבת בדיקות שתשמש   .9.2
,  וזאת, הן לצורך בדיקת המערכת בשלב היישום, ההתקנה   חוזהבמהלך כל תקופת ה

ושיפורים, עדכונים ושדרוגים,  שינויים בדיקה ויישום של לצורך והפיתוח והן  ההפעלה 
 .  מפרט שומים נוספים, כמפורט ב פיתוח ייאו ב/ביישומים הבסיסיים במערכת ו

 הסבת נתונים  .9.3

בין    ,וכן הטמעה של תכנים   של הנתונים   ותהסבבצע  מובהר לספק, כי החברה מתעתדת ל 
אף   משלבי היישום של  כחלק  היתר כאלה המצויים באתר הנוכחי של החברה, וזאת 

"ההסבה")  המערכת להספק  .  (להלן:  באחריות  הספק  את  ישא  ולבצע  כל  אפיין 
ולתקינות המידע    טעינת הנתונים למערכתאפשר הסבה ו לעל מנת ההתאמות הנדרשות 

 .  שלא יפגע בהפעלת המערכת באופן , והמוסב

יכחלק מעבודות היישום,   .9.4 שא באחריות לבצע אינטגרציה וממשק מלאים בין  יהספק 
ה  עצמם   מערכתרכיבי  לבין  ו   ,לבין  כמכלול  המערכת  ו בין    החברה תיות  תשמערכות 

תמורה נוספת  , ללא  מסירת המערכתבאופן שבו תתאפשר  ,  )שירותים כמפורט במפרט ה(
    .עומדת בכל דרישות המערכת כשהיא ,וללא שינוי בלוחות הזמנים 
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 קבלה ו  מסירהבדיקות  .10

על כחלק מעבודות היישום,  ,  החברהיערוך הספק, בנוכחות נציגי  עם השלמת היישום   .10.1
הזמנים   בלוח  כך  לשם  הקבועים  ובמועדים  בשלבים  להוראות  אחריותו,  ובהתאם 

המסירה בדיקות  : ", יחדיו(להלן  קבלה  ילווה את בדיקות הכן  מסירה ו, בדיקות  המפרט 
נציגי החברה ו/או בהוראה אשר תינתן  מובהר בזאת, כי לא יהיה בנוכחות  .  ") הקבלהו

על פי על ידם על מנת להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו  
   של הספק לבדיקות המסירה והקבלה והשלכותיהן. החוזה

של   .10.2 לאישורה בכתב  ימציא  כך  ב,  החברה הספק  לשם  שתקצוב  הזמן    י מפרט את  פרק 
אותן הוא עתיד    בדיקותהרט הספק את תיאור  יפ   םקבלה במסגרתהמסירה והבדיקות  

המסירה  ת  ו התהליכים אותם מתעתד הספק לבצע במסגרת בדיקאת  לבצע במערכת, ו
ם לעריכה,  כליהאת  הקבלה  המסירה ובדיקות    יהקבלה. כמו כן יפרט הספק במפרטו

ו את    ; ותהבדיק ולניהול    לביצוע  המדדים  אשר  היעדים,  התנאים  ושאר  הסטנדרטים 
לדרישות   בהתאם  הבדיקה,  להצלחת  תנאי  מהווה  זה.  החברה  התקיימותם  בחוזה 

קבלה יכלול הספק מסמך תסריטי בדיקות מפורט  ה מסירה וה במסגרת מפרטי בדיקות 
הנבדקים, לרבות ממשקים    יםרכיבהבמערכת/  המיושמיםהמקיף את כל התרחישים  

   .החברהעם מערכות ותשתיות 

ברצונה לדחות את  חברה  ה .10.3 תודיע לספק, בכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם 
או בסייגים. למען הסר ספק    ו, במלוא ו הקבלה המוצע או לאשרהמסירה ומפרט בדיקות  

כי   בזאת,  רשאית החברה  מובהר  הקבלה  תהיה  למועד  בדיקות  עד  להוסיף  מסירה  , 
מהן, לרבות בגין ו/או בקשר עם    בדיקות ו/או כל חלקהקבלה נוספות ו/או לעדכן את  ו

להלן, ובכלל האמור לקבוע ו/או    16קבלתם ו/או אישורם של שינויים כמפורט בסעיף  
   .בדיקות האמורותהלאשר את התוצאות הדרושות לה במסגרת 

בדיקות  החברה  דחתה   .10.4 מפרט  ואת  א המסירה  או  יבצע  יהקבלה  בסייגים,  אותו  שרה 
לאחר מועד קבלת ההודעה כאמור,    עבודה  ימי  10  -, לא יאוחר מלחברה הספק ויגיש  

בדיקות   ומפרט  ציינה  מסירה  אותם  להערות  ו/או  לסייגים  בהתאם  מתוקן,  קבלה 
הקבלה כאמור  המסירה ובהודעתה. דחיית ו/או תיקון ו/או שינוי מפרט בדיקות  החברה  

התחייבויות הספק על פי  איזה מבסעיף זה, לא יהווה עילה לעיכוב ו/או דחיית ביצוע  
   בכלל האמור לעיכוב ו/או דחיית מועד הקבלה הקבוע בחוזה זה.החוזה ו 

בדיקות  החברה  אישרה   .10.5 מפרט  ואת  יבוצעו  המסירה  בהתאם  ה הקבלה,  בדיקות 
. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהנחיות ו/או הדרישות אותן תציב  ו להוראותי

הקבלה ו/או באישורו על מנת להטיל  המסירה ולספק בקשר עם מפרט בדיקות החברה 
לטיבם  החברה  על   הספק  של  מאחריותו  לגרוע  מנת  על  ו/או  כלשהי  אחריות 

 ת על פיו.  הקבלה ולבדיקות המתבצעוהמסירה וולהשלכותיהם של מפרט בדיקות 

ספק  .10.6 כל  הסר  במפורש   ,למען  בזאת  תתבצענה  כי   מובהר  הקבלה  בסביבת    בדיקות 
זאת בשיתוף פעולה מלא  ו  ,, על גבי התשתית הטכנולוגית בה תותקן המערכת בדיקות

 . בחברה עם הגורמים הרלוונטיים 

את תוצאותיה    החברהלאישור  ימציא הספק  ,  קבלה ה ומסירה  הת  ובתום ביצוע בדיק  .10.7
   .")תוצאות הבדיקה(להלן: " בדיקההשל 

רק   כמושלמת,  תחשבנהוהקבלה   המסירה בדיקות כי  מובהר בזאת  ,למען הסר כל ספק .10.8
 אישור, בכתב, של המנהל. לכך ונתקבל  ןאת תוצאותיה  החברהשבחנה לאחר 

תוצאות הבדיקה מעידות על חריגה ביחס לדרישות המערכת ובכלל  כי    ,החברה   קבעה .10.9
בדיקות    –האמור   במפרט  כך  לשם  שנקבעו  לסטנדרטים  וביחס  הקבלה  המסירה 
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(כולם או חלקם), יבצע הספק    באפיון המאושרו/או    השירותים  מפרט בהמאושר ו/או  
ת לתקן לשם כך, את כל הדרוש על מנהחברה  על אחריותו, תוך תקופה אותה תקצוב  

  , ביצוע שינויים, התאמות ו/או תוספות   -במערכת ובכלל זאת    את כל הליקויים והכשלים
הליקויים   סיום תיקון  עם  המערכת.  בדרישות  להעמידה  מנת  על  הדרושים במערכת, 

רשאית אך לא חייבת לדרוש מהספק לבצע, על אחריותו  החברה  והכשלים כאמור, תהיה  
  קבלה מסירה ולשם כך, בדיקות  החברה  המלאה והבלעדית, תוך התקופה אותה תקצוב  

זאת עלהספק יכלול במסגרת הבדיקות הנוספותנוספות.   גם בדיקות רגרסיה,  מנת  - , 
 לשלול מצב בו תיקון תקלות יביא לפתיחת תקלות חדשות. 

 תיעוד, הדרכה והטמעה  .11
 תיעוד   .11.1

קודם לתקופת ההרצה, כהגדרתה להלן, וכתנאי לביצועה במועד הנקוב לשם   .11.1.1
על    כך בלוח הזמנים, ישלים הספק את עריכתם של מסמכי התיעוד הנדרשים

המפרט התיע פי  מסמכי  במלואם  .  לאישור  וד  במועדים    החברהיובאו 
, במידת הצורך,  מסמכי התיעוד. הספק יפעל לתיקון  הקבועים בלוח הזמנים 

 . החברהעל סמך הנחיות 

ותקופות האופציה (ככל  התחזוקה    תקופת  במהלךוכן    במהלך תקופת ההרצה .11.1.2
מסמכי  שתחולנה  כל  את  ולעדכן  לתקן  אחראי  הספק  יהיה  לפי  התיעוד),   ,

במערכת ו/או ברכיביה ובהתאם  ו/או תיקון  קרה שבו בוצע עדכון  הצורך במ
 ינתנו). י (ככל ש החברהלהנחיות 

   הדרכה והכשרה .11.2

  גורמים הסמכה והדרכה ל, יבצע הספק, במועד הנקוב לשם כך בלוח הזמנים .11.2.1
  מפרט ב   הנקובים  ובנושאים  בכמות,  בהיקף,  אותם תגדיר החברה  ספציפיים
יוקנו לגורמים המוסמכים, בין  "),  המוסמכיםהגורמים  (להלן: " במסגרתה 

  נרחב   ותיאורטי  מתודולוגי  בסיס  )ii; (במערכת  יסוד  מושגי)  iהיתר, כל אלה: (
(להלן, יחדיו:    המערכת  שלובתחזוקה    שוטף  בתפעול  ויישומי  מעשי  ידע  וכן 

 .  ") דרכההה"

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתפעול ועדכון המערכת ו/או כל   .11.2.2
משתמשי   יבצעו  אותה  מכוח    החברהפעולה  עמה  בקשר  ו/או  במערכת 

הספקההדרכה  של  מאחריותו   לגרוע  מנת  על  החוזה  ,  פי  ומשאר    על 
 התחייבויותיו על פי החוזה. 

 הטמעה  .11.3

שבונו, את כל הדרוש  , יבצע הספק, על אחריותו ועל חבמהלך תקופת ההרצה .11.3.1
על מנת לבצע הטמעה של המערכת אצל משתמשי המערכת בהיקף ובאופן  

תוכנית הטמעה מסודרת שתאושר על ידי החברה  במפרט ועל בסיס המפורט 
 . כחלק מתוכנית העבודה 

ידאג הספק לבצע את כל הדרוש לשילוב המערכת,   הטמעת המערכתכחלק מ .11.3.2
ים על מנת לוודא רציפות עבודה  לרבות הדרכה והכנה מתאימה של המשתמש 

   ומענה מלא לצרכי החברה.

במהלך כל תקופת החוזה, באחריות הספק לבצע הדרכות והטמעות נוספות,   .11.3.3
   ככל שאלו מתחייבות עקב עדכונים ו/או שינויים במערכת.
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 ההרצה תקופת עליה לאוויר ו  .12
כך בלוח הזמנים ורק  שם  לא יאוחר מהמועד הקבוע ל  עליית המערכת לאוויר תתבצע .12.1

ושל טעינת    הקבלההמסירה ואת סיומן המוצלח של כל בדיקות    חברהלאחר שאישרה ה
 . נתוני הבסיס הנדרשים

  בתפוקות מלאות את המערכת    החברה, תפעיל  המערכת ועלייתה לאוויר   מסירת לאחר   .12.2
תקופת  (להלן: "  ימים  60לכל הפחות לפרק זמן הכולל  שתכלול  לתקופה    בסביבת הייצור

לרשות החברה,  יעמיד הספק במהלך תקופת ההרצה, . )" הפעלה מבצעיתאו "  "ההרצה
ושירותי    המערכת  על פי דרישה, את צוות הספק לצורך הענקת מלוא שירותי תחזוקת

כמפו במערכת  .  מפרטב   רטהטמעה  תקלה  כל  תטופל  ההרצה,  תקופת  במהלך  בנוסף, 
, אלא אם מפרטכתקלה משביתה, בהתאם לרמות השירות וזמני התגובה הקבועים ב 

החברה תהיה רשאית להורות על הארכת תקופת ההרצה, לפרקי  קבעה החברה אחרת. 
המערכת אינה עומדת באיזה מדרישות המערכת המהותיות,  אם  זמן קצובים נוספים,  

מבלי שהספק יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה או תשלום נוספים, ומבלי לגרוע    –וכל זאת  
   מאיזה מהסעדים המוקנים לחברה בגין האמור.

   המערכתקבלה סופית של   .13
 כת על ידי קבלת המער , יחתמו הצדדים על מסמך המעיד על לאחר סיומה המוצלח של ההרצה 

תכלול הצהרה  תעודת הקבלה  ).  "מועד הקבלהו"  "הקבלהתעודת  : ", בהתאמה(להלן   החברה
עומדת המערכת, בכל דרישות המערכת וכי לא  לפי בדיקות המסירה והקבלה,  לפיה, של הספק

ו/או להגביל את   כדי למנוע  בו  שימוש במערכת  הקיים במערכת כל פגם ו/או ליקוי אשר יש 
. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה  חברההמערכת ולשאר דרישות ה בהתאם לדרישות

תעודת    החברהבחתימת   הספק    הקבלהעל  של  המלאה  מאחריותו  לגרוע  מנת  על  כאמור, 
למערכת, טיבה, רכיביה ו/או לאיכות ביצוען של העבודות, הכול כשהיא עומדת בכל דרישות  

 .  המערכת
 תקופת אחריות  .14

למערכ  .14.1 האחריות  במסגרתה,  ת  תקופת  הכלולים  הרכיבים  במועד  ולכל  הקבלה  תחל 
 ").  תקופת האחריותחודשים לאחר מכן (" 12ותסתיים 

  15כל השירותים הנקובים בסעיף    את ,  חברהבמהלך תקופת האחריות יעניק הספק ל .14.2
ולכמות  להלן לסוג  בנוגע  מגבלה  ללא  למערכת,  מלא  רישוי  לרבות  תמורה,  כל  ללא   ,

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת אחריותו, במהלך כל   הרישוי והמשתמשים.  
או עלות, מכל מין וסוג שהם,  תקופת האחריות, ישא הספק בכל תשלום ו/או הוצאה ו/

תמורה   –למען הסר ספק  –למעט הדרושים לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי סעיף זה, 
 .  בגין עלויות אירוח 

   תחזוקת המערכת .15
כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו לביצוע הפרויקט על פי החוזה, יישא הספק באחריות   .15.1

תמיכה טכנית ותפעולית למערכת  הבלעדית להעניק לחברה, שירותי תחזוקה שוטפת ו 
ותיקון תקלות, בכל הרמות, ובכלל זאת ידרש הספק לתקן, כל נזק ו/או פגם ו/או ליקוי  
ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהם, שהתגלו במערכת וביישומיה ו/או לפעול, לבחירת  
אי   ו/או  הליקוי  ו/או  הפגם  ו/או  הנזק  להסרת  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  החברה 

אחרת,  הה דרך  בכל  האמורים  במפרט  תאמה  שבו  ,  השירותים כמפורט  באופן  הכול 
תעמוד המערכת במהלך כל תקופת החוזה בכל דרישות המערכת, וזאת בהתאם ובכפוף  

ובמתדולוגיית השירות שהציג הספק    מפרטלרמות השירות ולזמני התגובה הנקובים ב 
למכרז המענה  אלה    במסגרת  כל  את  היתר,  בין  " ויכללו,  יחדיו:  שירותי  (בחוזה, 

 : ")התחזוקה
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), התקני  Patch), תיקוני תוכנה (Updateשירותי תיקון תקלות (באגים), עדכון ( .15.1.1
) וגרסאות מהותיים    ,)Add Onהרחבה  מהדורות  ושדרוגי  שינויי  בנוסף  וכן 

) של המערכת, כל זאת מעת לעת,  Minor and Major Releaseותיים ( ולא מה
בסמוך לאחר מועד הנפקתם, ובכל מקרה בכפוף לאישור מוקדם ובכתב של  
ללא   יתבצעו  כאמור,  והשדרוגים  השינויים  העדכונים,  כי,  מובהר  החברה. 
חויב   אם  בין  וזאת  והרישוי,  התחזוקה  בגין  השנתית  לתמורה  מעבר  עלות 

 ם בגינם ליצרן התוכנה ו/או לבעלי הזכויות בה ובין אם לאו.  הספק לשל

מובהר במפורש, כי הספק יידרש להודיע לחברה בטרם ביצוע כל עדכון או   .15.1.2
שדרוג (מהותי או לא מהותי) ויפרט את ההשלכות של עדכון או שדרוג כאמור.  
החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבצע עדכון/שדרוג כאמור. בכל מקרה 

יבוצע כל עדכון/שדרוג (מהותי או לא מהותי) ללא קבלת אישור החברה.  לא  
כל שדרוג כאמור יבוצע בתיאום מלא עם החברה. למען הסר ספק מובהר, כי  
להמשיך   הספק  ידרש  כלשהו,  שדרוג  לבצע  שלא  החברה  בחרה  בו  במקרה 

, במשך  ולתמוך במערכת כפי שהיא, כך שתמשיך לעמוד בכל דרישות המערכת
 . ופת החוזה כל תק 

מהאמור .15.1.3 לגרוע  להודיע  לעיל  15.1.1בסעיף    מבלי  באחריות  הספק  יישא   ,
(לחברה   מודולים  של  קיומם  (ו  ) Modulesעל  תוכנה  -Softwareחבילות 

Packages יהיה כפוף לאישור שיינתן לשם   אפיונם והתקנתם במערכת), אשר
, מראש ובכתב, במסגרת הוראת שינויים בהתאם להוראות  החברהכך על ידי  

 להלן.  16 המפורטות בסעיף

(בין אם סופק על    המערכת ו/או אחד מרכיביהתאימות בין  - במקרה של אי .15.1.4
ו/או    החברהותשתיות  לבין מערכות    ידי הספק או על ידי צד שלישי כלשהו)

תאימות של - ו/או איאי תאימות בין תתי המערכות המרכיבות את המערכת  
, תהיה  במערכת אותו יבצע הספק  לעדכון/שדרוג  החברה  ותשתיות  מערכות  

) להנחות את הספק שלא לבצע עדכון או שדרוג כאמור,  iהחברה רשאית: (
להמשיך ולתמוך במערכת ולספק בגינה  וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק  

אליהם   השירות  ולרמות  לתכולות  בהתאם  התחזוקה  שירותי  מלוא  את 
המערכת שבו  ובאופן  בהסכם  הספק  עת    תעמוד   מחוייב  דרישות  בכל  בכל 

ספק  ) להורות לספק ל ii( או ; כאמור שדרוג ההעדכון/ביצוע מערכת גם ללא  ה
החברה  התקין  ול ולעבור  לא מהותי)  או  (מהותי  העדכון/שדרוג  כך את  שם 
בצע את כל ההתאמות הנדרשות במערכת על מנת שתכיל את העדכון/שדרוג  ל

התקנה של בהן  בנסיבות   .בממשק מלא עם מערכות ותשתיות החברה כאמור
של  עדה טכנולוגי  שדרוג  לבצע  החברה  את  יחייב  מערכות  כון/השדרוג 

החברה  החברה  ספק  י,  ותשתיות  עבור  ויערוך  מלא  הספק  ותיאור  ביאור 
של   ותשתיות  הקונפיגורציות  כל  ומפורט  במערכות  הנדרשות  וההתאמות 

מנת  החברה   המתואר),  שהמערכת  על  העדכון/השדרוג  עמם  תעבוד  (לאחר 
כל  ו ,  כשהיא עומדת בכל דרישות המערכתואינטגרציה מלאים  שוב בממשק  

מובהר במפורש,  .  מעבר לתמורה בגין רישוי ותחזוקה   ללא תמורה נוספתזאת  
כה, הטמעה, תיעוד וכיו"ב בקשר עם כל שדרוג במערכת, יבוצע  ר כי ביצוע הד

התחזוקה ומבלי שהספק    יבלתי נפרד משרות   קעל ידי הספק במסגרת וכחל
   בגין כל לכל תמורה נוספת. יהיה זכאי

המערכת   .15.1.5 עדכניות  על  לשמור  הספק  מחוייב  התחזוקה,  משירותי  כחלק 
נגישות  לוהתאמתה   (התאמות  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  תקנות 

תשע"ג תשמ"אול  2013-לשירות),  הפרטיות,  הגנת  והתקנות    1981-חוק 
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. במסגרת  לפרויקט  רלוונטיות אשר    דיןהוראות ה יתר  לכן  ושהותקנו על פיו,  
האמור יידרש הספק לבצע, מעת לעת, ההתאמות ושינויים במערכת על מנת  
של   הטמעה  לבצע  וכן  ורגולציה,  חקיקה  לשינויי  המערכת  את  להתאים 
ללא   והכל  המערכת,  למשתמשי  מתאימות  והדרכות  האמורים  השינויים 

  תמורה נוספת ומבלי שהאמור יחשב כהוראת שינויים.

 והרישוי  ההתחזוק  תקופת .15.2

במהלך כל תקופת  תעמוד בתוקפה  ורישוי  התחייבות הספק לאספקת שירותי התחזוקה  
תקופת    סיום  מועדמ החל    חודשים  36לתקופה של  האחריות (ללא תמורה) ולאחר מכן,  

החברה תהא רשאית להאריך את  ").  והרישוי תקופת התחזוקה(בחוזה זה: "   האחריות
בכל תמהיל    ,כל אחת   חודשים  12  של עד  תקופות נוספות  3  -  בוהרישוי  תקופת התחזוקה  

בהודעה    ,") האופציה  ותתקופ(בחוזה זה: "  לפי שיקול דעתה הבלעדי  הכל  ,"ענתשתבחר  
לפני המועד לסיומו של תקופת התחזוקה   ימים 30 - מ בכתב שתימסר לספק לא יאוחר 

בתקופות  והרישוי ו/או תקופות האופציה (ככל שתחולנה). למען הסר ספק, מובהר כי  
 .  יחולו כל הוראותיו של הסכם זה  אופציהה

  החברה עם  מראש  בתיאום  ,  אפשר לספק ולעובדיו גישה למערכת תהיה רשאית ל  החברה .15.3
ב הקיימות  המידע  אבטחת  למגבלות  בנוסף,  ו חברה  ובכפוף  הספק כן  לרשות  ,  תעמיד 

סביר, והנתונים    באופן  האמצעים  המידע,  למערכת  את  הנדרשים    ,שברשותהבנוגע 
 התחזוקה.  לצורך ביצוע שירותי

מ .15.4 התחזוקהכחלק  לחברה  שירותי  הספק  יעביר  לחודש ,  כל  אחת  השלמת  לאחר  וכן   ,
הנתונים והמידע שנצברו באמצעותה  כל מ, עותק  במערכת   שינוי ו/או שדרוג ו/או עדכון

במהלך הפעילות, וכן מכל התוצרים שהכין עבור החברה בהם תיק מערכת עדכני כולל  
הכל   למערכת,  שנערך בקשר  אחר  תיעוד  וכל  פיתוחים, ממשקים  טבלאות,  יישומים, 

 .בפורמט העדכני ביותר לאותו מועד

 תחזוקה שירותי הפיצוי מוסכם ל .15.5

, אזי מבלי  פרט במ  ו/או זמני התגובה הנקובים ות  שיר הלא עמד הספק ברמות   .15.5.1
על פי חוזה זה ו/או על פי דין, ישלם הספק    חברהלגרוע מכל זכות העומדת ל

הראשונה  חברהל דרישתה  עם  מיד  ובתנאים  ,  בסכום  מוסכמים  פיצויים 
 ").  הפיצוי המוסכם לשירותי תחזוקה(להלן: " מפרטהנקובים לשם כך ב

כי .15.5.2 בזאת,  מצהירים  המוסכם    הצדדים  הפיצוי  תחזוקה  סך  ואופן  לשירותי 
ל נגרמו  אשר  לנזקים  וסביר  הולם  פיצוי  מהווה  בנסיבות    חברהחישובו 

המוסכם   בפיצוי  אין  אולם  תחזוקה האמורות,  לגרוע    לשירותי  מנת  על 
 במלואם ובמועדם.   שירותי התחזוקהמאחריות הספק לבצע ולהשלים את 

בתש .15.5.3 אין  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  המוסכםלמען  הפיצוי  לשירותי    לום 
על פי    חברה, כולו או חלקו על מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לתחזוקה

לבטל    חברהחוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית ל
בגין נזקים נוספים שנגרמו לה לתבוע חוזה זה בגין הפרתו על ידי הספק ו/או 

לשירותי תחזוקה ו/או לפנות    כום הפיצוי המוסכםו/או למי מטעמה מעבר לס
 .  עבודותלכל צד שלישי לצורך ביצוע ה

 ושיפורים  שינויים .16
, לרבות תוספות  במערכתאו שיפורים  /והאופציה ליזום עריכת שינויים    שמורה  חברהל .16.1

   ").השינויים: " יחדיו,  ו/או הפחתות במערכת (להלן
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שלבי  המתייחסת לתוכנית שינויים  הספק יגדיר עבור החברה ולאישורה, במידת הצורך,   .16.2
זמנים ,  העבודה  דרישות  לוח  על  השינויים  והשפעות  השינויים  בגין  התמורה  היקף   ,

ויחולו לגביהם  תוכנית השינויים  בהתאם ל  יבוצעו. שינויים  המערכת שתאשר החברה 
 חוזה. ההוראות יתר כל 

ישולמו    -לשינויים השקעה של שעות עבודה (עבור כל תכולת שירות שהיא)  כללה הזמנה   .16.3
המפורטים בסעיף לתעריפים  בהתאם  רלוונטיים,  בעלי מקצוע  של  עבודה    18.4  שעות 

 להלן.  

ו/או מימוש האופציה למודול לוח  למודול התקשרויות   האופציה  מימוש, כי בגין מובהר .16.4
לרבות רישוי וכן כל  ),  החוזה , בכל שלב שהוא במהלך תקופת  ו(במידה וימומש דרושים  

שלבי האפיון, התקנה, הטמעה, הרצה, בדיקות קבלה ומסירה, יהיה הספק זכאי לסכום  
נקב במסגר וסופי אותו  יחיד, מלא  אופני  סופי,  על  למכרז.  הכספית  הצעתו    מימוש ת 

  , יחולו כל הוראות הסכם זה, בשינויים המחוייבים.  הרלוונטילמודול  האופציה
, יעניק הספק אחריות  ו/או מודול לוח דרושים (כל אחד בנפרד)   בגין מודול ההתקשרויות

של   זמן  סעיף    12לפרק  הוראות  יתר  זה  בעניין  ויחולו  תום    14חודשים,  לאחר  לעיל. 
לרבות  לעיל (  15.2הנקובה בסעיף    תקופת האחריות ועד לתום תקופת התחזוקה והרישוי

שבו   ובאופן  והרישוי,  התחזוקה  שירותי  את  הספק  יעניק  שלה)  מוארכת  תקופה  כל 
למודול   האחריות  תקופת  מתום  (החל  ורישוי  תחזוקה  בגין  לתמורה  תתווסף 
עלות   במכפלת  והרישוי  התחזוקה  בגין  התמורה  לשיעור  השווה  סך  ההתקשרויות), 

  מימוש הספק בהצעתו למכרז.  , אותם נקב  הרלוונטי (ככל שימומש)האופציה למודול  
ההתקשרויות   דרושים  מודול  לוח  מודול  בגין  ו/או  התמורה  לעדכון  עילה  יהווה  לא 

 עלויות האירוח. 

השינויים,  .16.5 של  קבלתם  את  אישרה  שהחברה  לאחר  תשולם  השינויים  בגין  התמורה 
 להלן.  18בהתאם לתנאי התשלום הנקובים בסעיף 

, כוללת את מלוא  למכרז  הספק  של  הכספית  והצעת הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי    למען .16.6
  . , ללא מגבלת כמות ו/או סוג של רישיונות ומשתמשים הרישוי הנדרש עבור המערכת

בשום מקרה,    , המציע לא יהיה זכאיכי  מובהר במפורש  זה,    16  אף האמור בסעיף  על,  לכן
שקלל   אם  בין  וזאת  המערכת,  עבור  שיידרש  נוסף  רישוי  בגין  תשלום  תוספת  לדרוש 

  י זכא   יהיה  הספק  .לאו  אם  וביןהספק את הרישוי האמור בהצעתו הכספית לכתחילה  
בגין רישוי, כחלק מהוראת שינויים שתאושר מראש ובכתב על ידי החברה, אך    לתשלום

עבור     לשלב   החברה  תבקש  אותם  שוניםמוצרים  /מערכות  עבור  שיידרש  רישויורק 
 כל ,  ספק  כל  הסר  למען.  המפורט  אפיוןו/או ב  מפרטב   הוגדרה  לא  תכולתןש,  במערכת 

  שאלה   כפי,  המערכתהחברה בקשר עם    בדרישות  לעמודעל מנת    ים הנדרשמוצר  /רישוי
ו/או על מנת  ובאפיון (ובכל עדכון שלו), עבור כל אחד משלבי הפרויקט,    מפרטב   הוגדרו

 .  נוספת  תמורה בכלאת הספק   םזכיהמ ייחשבו כשינויים   לאלעמוד בהוראות הדין, 

 השהיית העבודות  .17

תהיה רשאית להורות לספק, בכל עת, על השהיית ביצוען של העבודות (כולן או   החברה .17.1
בהודעה   עסקים  30לספק    תימסראשר  חלקן),  המועד  ימי  מתעתדת    לפני    החברה בו 

" (להלן:  העבודות  ביצוע  את  ולהשהות  השהיהלהתחיל  ספק    "). הודעת  הסר  למען 
, תחשב כעיכוב  ל של הספק מעשה ו/או מחד  שתינתן בשל  השהיההודעת  כל  מובהר, כי  

 . בביצוע העבודות שבאחריותו של הספק על פי הוראות החוזה 

הספק מתחייב לפעול, על מנת לבטל או לצמצם, כל הוצאה ו/או התחייבות הניתנים   .17.2
  לחברה  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לביטול או צמצום ככל שיגרמו עקב ההשהיה.

את  רה לו יהיה זכאי הספק על פי החוזה,  התמו לנכות מתשלום  המלאה  שמורה הזכות  
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לא    קלמען הסר ספק, הספ  .לבטל או לצמצם כאמור   ספקיכול היה ה ש  הוצאותכל אותן  
 יהיה זכאי בגין ההשהיה לכל פיצוי, שיפוי ותשלום מכל מין וסוג.  

רשאית לדרוש מהספק    החברהבכל זמן לאחר המועד שנקבע לתחילת ההשהיה, תהיה   .17.3
בכתב,   לספק,  שתימסר  הודעה  באמצעות  וזאת  העבודה,  ביצוע    30  לפחות לחדש את 

  הספק ").  הודעה מוקדמת לחידוש העבודותלפני מועד חידוש העבודות (להלן: " ימים  
ו על השהייה או לאחר שנודע לו  שנודע ל, מיד לאחר  ישא באחריות המלאה והבלעדיתי

ולכל הגורמים    כל צוות הספקללהודיע    על האפשרות להמשיך את ביצוע התחייבויותיו
   .המעורבים אודות ההשהיה ו/או חידוש הפעילות

  לוח הזמנים לביצוע הפרויקט יעודכן בהתאם לפרק הזמן שבו חלה ההשהיה ובהתאם  .17.4
לרבות התאמת    ,תיעוד אחר שיש לעדכנו  דכנו הנספחים הרלוונטיים לחוזה זה וכלויע

 לוח הזמנים הדרוש להמשך ביצוע העבודות. 

 התמורה  .18

תמורת ביצוע התחייבויותיו במלואן ובמועדן, יהיה זכאי הספק לתשלומים כדלקמן (בחוזה זה,  
 "):  התמורהיחדיו: "

 הקמת המערכת   תמורה בגין .18.1

הרצה,    , יישוםהפעלה,  לרבות פיתוח, התקנה,  ,  TKבמתכונת    הקמת המערכתתמורת  
וקבלה מסירה  הטמעה,  לאוויר  הדרכה,  בדק כן  ו  ,ועלייה  תקופת  שתחל    ,שנת  מתום 

התחזוקה  שירותי  וכל  הרלוונטי  הרישוי  את  הספק  יעניק  במסגרתה  ואילך,  ,  ההרצה 
ומוחלט    החברהתשלם   שלם  סופי,  כולל,  סכום  של  בלספק  סך 

תמורה  ה: "בחוזה זה, יחדיו(ושלם במועד חתימת החוזה]  [*י______________  ______
 בכפוף להשלמת אבני הדרך הבאות: וזאת  ,"), בתוספת מע"מ ההקמהבגין 

 סכום לתשלום  אבן דרך  פר מס

 10% אישור אפיון מפורט   .1

 40% מסירה לבדיקות קבלה  .2

ועלייה    סיום  .3 לבדיקות קבלה  של   לאוירמוצלח 
 .  מערכת כל ה

25% 

 15% חודשיים  -תקופת הרצה סיום    .4

 10% סיום תקופת אחריות   .5

 רישוי ו  התמורה בגין תחזוק .18.2

  שתחילתה   ה, יהיה הספק זכאי, במהלך תקופרישוי וה התחזוקה  שירותיבגין   .18.2.1
בלבד,    והרישוי  התחזוקהלתום תקופת    ועד  האחריות  תקופת  סיום  מועדב

קבועים תחזוקה  דמי  ______________ בסך    לתשלום  של  לשנה  כולל   ,
  . ") רישויו  התמורה בגין תחזוק : "בחוזה(    חודשים קלנדאריים  12מלאה בת  

 ]הספק של הכספית להצעה בהתאם, החוזה חתימת במועד יוטמע[*

כל הרישיונות  גם את  ובהר במפורש, כי התמורה בגין תחזוקה ורישוי תכלול  מ .18.2.2
המערכת  והמוצרים   עם  רישויים  בקשר  נתונים,  בסיסי  לתוכנות  (לרבות 

   לאורך כל תקופת החוזה., , תוכנות צד ג' מכל מין וסוג)תשתית
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הינה אחידה וקבועה, ובכל מקרה    תמורה בגין תחזוקה ורישוימובהר כי ה .18.2.3
ו/או סוג  נוספים    רישוי/משתמשים   הספק לא יהיה זכאי לתוספת תמורה בגין

 . השונ רישוי/משתמשים

חודשים קלנדאריים,    3התמורה בגין התחזוקה והרישוי תשולם לספק מידי   .18.2.4
וזאת בגין שירותי תחזוקה ורישוי שיינתנו עבור שלושת החודשים העוקבים  

   . שלוםלמועד כל ת

מ .18.2.5 ספק  הסר  בגין  למען  התמורה  כי  בזאת,  תהווה  הרישוי  ו  ה תחזוקה ובהר 
יבצע   אותה  עבודה  ו/או  פעולה  כל  בגין  ומוחלט  סופי  יחיד,  מלא,  תשלום, 

ובכלל האמור גם בגין הוספת תכולות    הרישויו  התחזוקה הספק בקשר עם  
הסב  למערכת נתונים וביצוע  וטעינת  אחרת,  ,  ות  נקבע  אם  במפורש  למעט 

 .  ובכתב, בחוזה 

 ת אירוח ותמורה בגין עלוי  .18.3

התקופה שמתום תקופת   במהלךיהיה הספק זכאי, ), Hosting(אירוח בשירותי ענן בגין 
______________    כולל של בסך    קבועים  שימושדמי  ועד לתום תקופת החוזה,  ההרצה  

 שירותי ענן"). ין ג (בחוזה: "תמורה ב חודשים קלנדאריים 12, לשנה מלאה בת בלבד₪ 

 

 שינויים תמורה בגין  .18.4

תשלם  ,  ו/או למודול לוח דרושים  מימוש האופציה למודול התקשרויות  בגין .18.4.1
 לעיל.   16.4 בסעיף, יחידה ומלאה בסך הנקוב סופית החברה לספק תמורה 

לשינויים .18.4.2 הזמנה  שירות    ,כללה  תכולת  כל  (עבור  עבודה  שעות  של  השקעה 
ישולמו שעות עבודה של בעלי מקצוע רלוונטיים, על פי התעריפים    -שהיא)  
 שלהלן:

 תעריף שעתי בש"ח  תפקיד  #

 250 מנהל פרויקט   .1

 230 מנתח מערכות   .2

 245 מיישם/מטמיע   .3

 190 מפתח תוכנה   .4

 140 מומחה הסבות וטיוב נתונים   .5

 140 מדריך   .6

 165 בודק תוכנה   .7

 230 מומחה אבטחת מידע   .8

 220 מומחה אפיון ועיצוב ממשקי משתמש   .9
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זה לעיל    18התמורה בגין שינויים תשולם באופן ובתנאים המתוארים בסעיף  .18.4.3
או בתנאים שיקבעו במסגרת כל הזמנת שירותים, הכול בתוספת מע"מ וכנגד  

 חשבונית מס כדין. 

 סופיות התמורה, הצמדה ומע"מ  .18.5

מובהר, כי כל העלויות ו/או ההוצאות ו/או התשלומים, מכל מין וסוג שהם,   .18.5.1
, יחולו על הספק וישולמו  השירותים במישרין ו/או בעקיפין בביצוע הכרוכים 

והן יכללו כל תשומה, ציוד ומתקן הדרושים לשם כך, וכן עלויות נלוות    על ידו
 . כגון: נסיעות, ביטוח, אחריות, צילומים, הפקת מסמכים וכיו"ב 

זכאי   .18.5.2 יהיה  לא  הספק  כי  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  לכל  מובהר, 
השירותים  תמור הענקת  עבור  שהיא  וסוג  מין  מכל  נוספת  להחזר  ו/או  ה 

ו/או    ביצוע העבודותהוצאות, מכל מין וסוג שהוא, בקשר ישיר ו/או עקיף עם  
והעלויות   ההוצאות  כל  וכי  נוספים  ו/או  אחרים  תשלום  ו/או  תמורה  לכל 

 יחולו באופן בלעדי על הספק, לרבות לעניין זה: השירותים  בביצוע  הכרוכות  
התפקיד בעלי  ו  יםהעמדת  לצורך  הצוות  ההראשיים  העבודות נוסף  ,  ביצוע 

שעות עבודה נוספות, השתתפות בישיבות, דיווחים והנפקת דוחות לחברה,  
משלוחי   דואר,  פקסים,  טלפונים,  צילומים,  בגין  כגון  משרדיות  הוצאות 

שליחויות,   רישיונות,    שירותידוא"ל,  תוכנות,  ואינטרנט,  מחשוב  משרד, 
נסיעה  הו הוצאות  אדם,  כוח  וחניות,  בנסיעה  זמן   וביטול צאות  מוניות   ,

מידע,   אבטחת  ביטוח,  עלויות  טכנולוגיים,  ואמצעים  ציוד  עבור  הוצאות 
וכיו"ב  ההיתרים  האישורים,  הרישיונות  כל  לקבלת  הדרושים    ,הוצאות 

ה או אספקת תשתיות  פרויקט לביצוע  או מתקן  ציוד  של  ואספקה  רכישה   ,
, וכן כל תשומה או עלות או הוצאה, מכל מין וסוג  כלשהם ושירותים נלווים  

ה והשלמת  יישום  בביצוע,  הכרוכות  בעקיפין,  עבודותשהוא,  או  במישרין   ,
, וביצוען  החברהלבעלות    עבודותלרבות העברת קניין רוחני בזכויות בתוצרי ה

 ההוראות המפורטות בהסכם, במלואן ובמועדן.  של כל יתר

וכן התמורה    התמורה  מרכיבי  אחד   כללמען הסר ספק מובהר עוד בזאת, כי   .18.5.3
  ים מלא  ם, הנולמודול לוח דרושים  למודול התקשרויות  האופציה  מימושבגין 

מקרה, כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג    בשום   וישאי, ולא  ים וסופי
   ולכל תקופה שהיא.

לכל סכום שישולם על חשבון התמורה, יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו החוקי   .18.5.4
התמורה בגין  .  והוא ישולם כנגד חשבונית מס כדין   במועד ביצוע כל תשלום

  השלמת הגשת החשבון עבור  ימים ממועד    30בתנאי שוטף +  ההקמה תשולם  
   .כל אבן דרך רלוונטית 

בכל חודש קלנדרי. חשבון    5  -עד ל  החברהחשבון יוגש בפורטל הספקים של  כל   .18.5.5
בחודש העוקב   5  -שיוגש לאחר ה ייראו בו כאילו הוגש  לחשבון    .לכל חודש 

נציג   בוצעו החברהיצורף אישור בכתב מאת  החשבון  שהשירותים מושא   , . 
מבלי לגרוע מהאמור, הספק יפעל בהתאם להנחיות מחשוב, ניהול מסמכים  

בו ג'וב  'גנספח  אבטחת מידע המפורטות  ובכלל זה לעניין    ,להסכם  1נספח 
 . של נת"ע  SAP-דיווחי החשבון במערכת ה

התמורה תשולם בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הספק בכפוף למילוי כלל  .18.5.6
 החברה. הטפסים הנדרשים על ידי 

ל .18.5.7 להעביר  הספק  מ  חברהעל  יאוחר  לא  כדין  מס  לאחר    7-חשבונית  ימים 
 . החברהום על ידי התשל
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לספק ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים    החברהמכל סכום שתשלם   .18.5.8
החוק  פי  על  המתחייבים  הספק אישור  ,  אחרים  ידי  על  יומצא  כן  אלא אם 

מוצהר כי האמור מתייחס    ,בדבר פטור מניכוי במקור כאמור. למען הסר ספק
 . לניכויים המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד

ל כתנ  .18.5.9 האי  וה   תשלוםביצוע  ההקמה  בגין  התמורה  של  בגין  האחרון  תמורה 
הספק תחזוק יחוייב  ורישוי,  עבור  ה  להנפיק  גם  העדר    החברה,  הצהרת 

לא עומדת כל טענה,    ספקל, לפיו בין היתר,  ח' נספח  תביעות, בנוסח המצורף כ
במסגרת    הפרויקט והעבודות שביצעתביעה ודרישה מכל מין וסוג בקשר עם  

את    חברהלבגינם; וכן תצהיר לפיו מסר    החברהההסכם; והתמורה ששילמה  
 .ם ועותקיהם בכל מדיה שהיאהעל כל נספחי העבודותכל תוצרי 

 ערבות   .19
ימצי  .19.1 החוזה  פי  על  בהתחייבויותיו  הספק  עמידת  במועד    לחברה הספק    אלהבטחת 

,  ית ובלתי מותנ  הלמדד, בלתי הדיר  האוטונומית, צמודבנקאית  ערבות    חתימת החוזה
  לחוזה  'טנספח בנוסח  ,מע"מ   לפני(מאתיים אלף שקלים חדשים),  ₪  200,000בסך של 

ממועד חתימת החוזה  ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה    .")ערבות הביצוע(בחוזה זה: "
   .תום תקופת החוזהימים לאחר  60לתום  עדו

על פי   לחברהתהא זכאית, בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים  החברה .19.2
פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,   פי כל דין, לחלט, על  את ערבות  חוזה זה ו/או על 

יחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש,    .) האו חלק  ה(כול  הביצוע סכום הערבות שיחולט 
על  לחברה  בשל ההפרה שבגינה חולט, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף העומד  

לה בשל  שנגרמו  נוספים  נזקים  בגין  להיפרע  זכותה  לרבות  דין,  פי  על  ו/או  החוזה  פי 
הודעה בכתב לספק    החברהימים לפני חילוט הערבות, תשלח    2לפחות    .ההפרה האמורה 

למען    –לחלט את הערבות ואת ההנמקה לכך, וזאת  החברה  המפרטת את כוונתה של  
מבלי שיהיה באמור על מנת לפגוע באוטונומיות ובאפשרויות החילוט של   –הסר ספק  

 .  הערבות

  החברה כאמור (כולה או חלקה), יפקיד הספק בידי    הביצוע   ערבותאת    החברהחילטה   .19.3
  , לתקופה ו/או ישלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאיםערבות חדשה  

 ם מהמועד שבו חולטה הערבות כאמור.  מיי  7ובסכום זהה, וזאת בתוך 

הוארך לוח הזמנים בחוזה זה ו/או הוגדל היקף ההתקשרות (מכל סיבה שהיא), רשאית   .19.4
  ערבות הביצוע על מנת לעדכן את גובה  לפעול  לפעול בעצמה ו/או לדרוש מהספק    החברה

עדכן   לא  והמוחלט.  הבלעדי  דעתה  שיקול  ולפי  העניין  לפי  תוקפה,  את  להאריך  ו/או 
רשאית, מבלי    החברהו/או לא האריך את תוקפה תהיה  הביצוע הספק את גובה ערבות 

דין, לחלט את ערבות   פי  זה ו/או על  פי חוזה  לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על 
   .הביצוע 

את  החברה  כמפורט לעיל ובמידה ולא חילטה    הביצוע  של ערבות  נקובהעם סיום תוקפה   .19.5
, בכפוף לכך  הביצוע  לספק את ערבותהחברה  עד למועד כאמור, תשיב    הביצוע  ערבות

שבמועד האמור מילא הספק את מלוא התחייבויותיו על פי החוזה. במידה ועובר למועד  
ערבות של  הנקוב  תוקפה  איזה  הביצוע  סיום  הספק  מילא  פי    לא  על  מהתחייבויותיו 

רשאית לדרוש מהספק או אף לפעול בעצמה אצל המוסד המנפיק  החברה החוזה, תהיה  
   , אף ללא אישור הספק.הביצוע של הערבות, להארכת תוקפה של ערבות 

החברה  לעיל, תהיה    19.5-19.3לא ביצע הספק את ההתחייבויות המפורטות בסעיפים   .19.6
רשאית מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין  
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להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי הספק על פי הוראות חוזה זה את גובה 
   כאמור. הביצוע ש, שינוי ו/או הארכת תוקפה של ערבות התשלום אשר היה דרוש לחידו

האוטונומית,   .19.7 הערבות  חידוש  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  ו/או  כינונה,  למען  שינויה 
 עשה על ידי הספק ועל חשבונו.  יהארכתה, ת

 וביטוח   אחריות  .20
  מבוצעות   להיות  ותצריכ  היו   או  בוצעושהעבודות  לטיב    החברהיהיה אחראי כלפי    ספקה .20.1

  לכל   שייגרםאחראי לכל נזק    ספקה  יהיהבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין,  מ ידו.    על
רשלניים    דהוא  מאן מחדל  ו/או  מעשה  מן    אועקב  מי  של  שלו,  חקוקה  חובה  הפרת 

 . בביצוע העבודותהמועסקים על ידו או הפועלים עבורו  

או מי מטעמו.  ו/בדיו  או למי מעוו/  ספק באחריות לכל נזק שייגרם ל   תשא לא    החברה .20.2
מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם הנמצא    ספקה

בשירותו, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא, תוך כדי ביצוע השירותים לפי הסכם זה  
 ובקשר לכך.    

במקרה והיא תחויב ע"י בית משפט מוסמך לשלם    החברהמתחייב לפצות את    הספק .20.3
לכל צד ג', עבור אובדן, הפסד   אואו לכל מי מטעמו,  ספקום כלשהו לעובד מעובדי הסכ

מתחייב אף לשאת בכל ההוצאות הכרוכות    ספקאחראי לו כאמור. ה  ספקאו נזק שה
 . החברהבניהול ההליך המשפטי, על פי חשבון שיוגש לו על ידי 

ות שביצע, או במתן או של פעול   ספקשל מסמכים שהוכנו על ידי ה   החברהאין באישור   .20.4
 מאחריותו המלאה על פי הסכם זה או על פי כל דין.   ותו , כדי לשחרר אספקלהנחיות 

את   ספקה יקייםעל פי הסכם זה או על פי דין,  ספקלגרוע מהתחייבות ואחריות ה מבלי .20.5
, ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  'י  נספחככל הוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה  

נספח  כהמצורף להסכם זה בנוסח אישור ביטוח חתום   חברהלמתחייב להמציא   ספקה
 . הביטוח בנספח המפורטים ובתנאים במועדים ,1י'

  מסמכים, תוכנות וקניין רוחני .21

חוק זכויות  (להלן: "  2007-על אף האמור בכל דין, לרבות בחוק זכות יוצרים, תשס"ח .21.1
תשכ"זיוצרים הפטנטים,  חוק   ,("-1967   " הפטנטים(להלן:  מצהיר  חוק  הספק   ("

 ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

כל זכויות הקניין הרוחני שמקורן, במישרין    -"  רוחניהקניין  הזה: "   21בסעיף   .21.1.1
העבודות ו/או בתוצריהן ו/או שמקורן בכל  הפרויקט/ו/או בעקיפין, בביצוע  

פיתוח, מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם, בכל מדיה    התאמה,
שירות,   אמצאות  פטנטים,  ולרבות:  אלה  כל  של  העתקם  לרבות  שהיא, 

ז  מסחר,  ושמות  סימני  כולן  מדגמים,  יוצרים,  וזכויות  מוסריות    - כויות 
ההתאמות,   הפיתוחים,  תוכניות,  כל  וכן  רשומות,  שאינן  ו/או  רשומות 
החישובים,   המסמכים,  התרשימים,  המודולים,  האפליקציות,  השיטות, 
המפרטים, השרטוטים, נתוני בדיקה וביקורת, מודלים, צילומים וחשבונות  

במסגרת וברכ  שבוצעו  במערכת  למעט  העבודות,  (כהגדרתן  יביה,  בתוכנות 
").  הקניין הרוחני(להלן, יחדיו: "   להלן  21.2יחולו הוראות סעיף    ןלגביה   להלן)

  
החברה  עבור  באופן ייעודי    ושפותח   יישום /למען הסר ספק מובהר, כי תוכנה

התאמות   המערכת  וכן  מיישומי  איזה  עם  בקשר  קוד  ב לרבות  ופיתוחים 
כלים סטנדרטיים  מנגד,    .יהוו חלק מהקניין הרוחני),  "Source Code"המקור (

מוצרי מדף של צד ג' או כל מוצר ו/או תוצר שהספק פיתח   ,לפיתוח של הספק
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כל קש ובלי  העבודות  ביצוע  עם אספקתן  לפני  ו/או  לחברה  ר  שולב  אף אם 
נעשה בהם שימוש במערכת וכן מתודולוגיות ושיטות עבודה שלא פותחו על  
 ידי הספק באופן ייעודי לצורך ביצוע העבודות, לא יהיו חלק מהקניין הרוחני. 

בזכויות   .21.1.2 הרוחני,  בקניין  והבלעדי  המלא  היחיד,  הבעלים  תהיה  החברה 
גם אם מקורו    -למען הסר ספק    –ואו, וזאת  הנובעות ממנו וכן במערכת נש

ו/או על   על ידי צוות הספק (לרבות קבלני המשנה מטעמו)  עבודות שבוצעוב
ידי כל מי מטעמם. הספק יבצע כל פעולה וכן יחתום על כל מסמך (לרבות  

וכן י שא באחריות שכל מי מטעמו, לרבות צוות הספק  יכתב הסבה וכיו"ב) 
כל   יבצעו  מטעמם,  מי  שיידרש  וכל  ככל  מסמך  כל  על  יחתמו  וכן  פעולה 

שם   על  הרוחני  בקניין  הבעלות  בהתאם  החברהלהעברת/רישום  וזאת   ,
 . ומבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה ו/או תשלום החברהלדרישת 

מטעמה,    החברה .21.1.3 מי  כל  באמצעות  ו/או  בעצמה  לבצע,  רשאית  תהיה  בלבד 
ו/או מועסק    ספקלרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם ה

בקניין הרוחני ו/או בזכויות הנובעות ממנו   ו/או מי מטעמו, כל שימוש ספקה
ו/או   בקניין הרוחני  ו/או התאמה ו/או תיקון  (כולן או חלקן), לרבות שינוי 

כויות כאמור וכן שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון במערכת נשואם, והכול  בז
מגבלה.  ו/או  תנאי  ללא  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  ועל  עת,  בכל 
הזכויות   את  להעביר  דין  פי  על  יהיה  ניתן  שלא  וככל  האמור,  במסגרת 

, הרשאה  לחברה , מעניק בזאת הספק  לחברה המוסריות נשוא הקניין הרוחני  
חוזרת, ייחודית, בלעדית ושאינה מוגבלת לבצע כל שימוש לרבות שינוי    בלתי 

או חלקן) ו/או במערכת   (כולן  ו/או התאמה ו/או תיקון בזכויות המוסריות 
   נשואן.

תבצע   .21.1.4 אותם  ו/או תיקון  התאמה  ו/או  שינוי  ו/או  שימוש  כי  בזאת,  מובהר 
(כולן או  החברה חלקן), לרבות    לצרכיה בקניין הרוחני ו/או בזכויות נשואו 

באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם הספק ו/או מי מצוות הספק  
הזכויות   כהפרת  ו/או  כפגיעה  מקרה  בכל  יחשבו  לא  מטעמם,  מי  ו/או 
המוסריות (ככל שקיימת זכות כאמור), כמו גם שהם לא יחשבו כהטלת פגם,  

ב/של הזכויות המ בכבודם  פגיעה  ו/או שינוי צורה ו/או  ו/או  סילוף  וסריות 
 ב/של הספק ו/או מי מטעמו.  

כפי שהן מפורטות    החברההספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: כי זכויות   .21.1.5
התקשרותו   טרם  סייג,  ללא  הספק,  על  ומקובלות  ידועות  היו  זה  בסעיף 

  החברה בחוזה; כי הספק שיקלל ותמחר קודם להתקשרותו בחוזה את זכויות  
, מהווים  חוזה, שיעורה ותנאיה כמפורט בהאמורות; כי סך התמורה, היקפה

תשלום הגון ומלא בגין התחייבויותיו הנקובות בסעיף זה וכן מסדירים באופן  
מלא ומפורט את שכר הטרחה וכן כל החזר הוצאות מכל מין וסוג, להם יהיה  

הקבועה    על פי החוזה; כי מעבר לתמורה  לחברהזכאי בגין הקניית הזכויות  
הספק וכל מי מטעמו, מוותרים בזאת, מפורשות, ולא יהיו    ,לעיל   18ף  בסעי 

זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או תמלוג נוסף, מכל מין וסוג שהם, לרבות  
הוראת סעיף   זה    134מכוח  אין באמור בסעיף  כי  מובהר,  הפטנטים.  לחוק 

הספק   של  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  לגרוע  מנת  על  לתשלום  לעיל, 
חבות כלשהי בקשר עם   החברהק ו/או על מנת להטיל על  התמורה לצוות הספ

צוות   כפי  הספק  של  חובותיו  הפרת  עם  בקשר  ו/או  האמורים  התשלומים 
 הספק ומי מטעמם. 
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בקניין הרוחני ו/או בזכויות    החברה כמו כן מובהר בזאת, כי לא יהיה בזכויות   .21.1.6
ו/או בשימוש אותו תבצע   הימנו  לגרו  החברההנובעות  על מנת  ע  במי מהם 

 הספק על פי החוזה.  של מאחריותו 

לעיל, מהווים לכל דבר     21.1.3-  21.1.6עוד מובהר בזאת, כי הוראות סעיפים   .21.1.7
לספק,    ,בכתב  חוזהועניין,   התמורה  תשלום  אלה:  כל  הוסדרו  במסגרתו 

הזכות להשתמש בקניין הרוחני ובזכויות הנובעות הימנו וכן היקף אחריותו  
סעיף   להוראות  בהתאם  הספק  של  האדריכלים,  12המקצועית  לתקנות  (ג) 

לפיכך מהווה החוזה, לכל דבר ועניין, הסכמה מלאה ובלתי חוזרת המקנה  ו
את הזכות המלאה, הבלעדית והיחידה לבצע כל שימוש בקניין הרוחני    לחברה

בבעלות   דין, אינם  פי  נשואו (ככל שעל  ), ללא הגבלה,  החברה ו/או בזכויות 
האדריכלים  ) לתקנות  2(ג)( 12  –(ב) ו  12וזאת בין היתר בהתאם להוראות סעיף  

    לחוק זכויות יוצרים. 46ו/או סעיף 

הספק ישא באחריות לכך שחובותיו והתחייבויותיו הנקובות בחוזה, לרבות   .21.1.8
, ייושמו במלואן גם על ידי כל צוות הספק (לרבות  החברה בקשר עם זכויות  

 קבלני המשנה) וכל מי מטעמם. 

 במערכת רישיונות   .21.2

או תוכנת  לכל מערכת ו/בקשר  מתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר,  ו מצהיר  הספק  
, ) במידה והם אינם חלק מהקניין הרוחני(יישומי המערכת חלק מ   ההמהוו  מחשב אחרת

,  ") התוכנות: ", יחדיו(להלן בסעיף זה   בין אם של הספק ובין אם של צד שלישי כלשהו
 כדלקמן:  

חוזה זה, ומבלי לגרוע מהוראות    כי כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי .21.2.1
, ללא תמורה נוספת על זו הנקובה  לחברה לעיל, מעניק בזאת הספק    21.1סעיף  

לעיל, הרשאה תקיפה ושרירה, לא ייחודית, שאיננה מוגבלת בזמן    18בסעיף  
ובשום מקרה אינה ניתנת לביטול, להשתמש בתוכנות על כל רכיביהן וכן בכל  

(שאינן  הקשור בהן נשוא זכויות קניין רוחני של הספק   חומר כתוב ו/או אחר,
, לרבות בכל זכויות יוצרים, מדגמים,  )לעיל 21.1   על פי סעיף  החברהבבעלות  

א רוחני  וזכויות קניין  חרות, רשומים או לא רשומים המתייחסים  פטנטים 
  לתוכנות.  

הספק   מעניק  אותה  ההרשאה  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  לחברה למען 
פי סעיף    ןת וברכיביה ובתוכנ  זה לעיל, עבור המערכת ו/או בקשר    21.2.1על 

וככל שלא ננקב מודל רישיון במספר    מפרטעמה, הנה במודל רישיון כמפורט ב
תוכל   שבו  באופן  כאמור,  מי  החברה משתמשים  באמצעות  ו/או  בעצמה   ,

ובמער בתוכנות  מלא  שימוש  לבצע  משתמשים מטעמה  מספר  ועבור  כת, 
, ללא כל מגבלה ומבלי שתידרש  מפרט בהתאם לצרכים וליעדים המוגדרים ב

  לשאת בתשלום נוסף מעבר לתמורה. 
זה לעיל,    21.2.1עוד מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי אין באמור בסעיף  

של   והבלעדית  המלאה  מבעלותה  לגרוע  מנת  הקניין    החברהעל  בזכויות 
ו/או בכל התאמה    החברההרוחני, ובכלל האמור בתוכנות אשר פותחו עבור  

בקשר עם הפרויקט, לרבות תוכנות, שיטות,    החברהשבוצעה בתוכנות עבור  
או    יין רוחני אחרת הקשורה בהן, במישריןאפליקציות, מודולים וכל זכות קנ 

  החברה בעקיפין, אשר יהיו ממועד ביצועם בבעלותה המלאה והבלעדית של  
   לעיל. 21.1ויחולו לגביהם הוראות סעיף 
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וכל זכויות הקניין הרוחני שיותקנו או ישולבו    הםו/או כל רכיבי  ותהתוכנכי   .21.2.2
במערכת או ברכיביה הינם פרי פיתוח של הספק, או שהספק הינו הבעלים של 

כאמור, או שברשות הספק חוזה    תוכנות  הזכויות לשיווק, פיתוח ותחזוקת
מכירתן או  שיווקן  להפצתן,  ותקף  רישיונות  ותחזוקתן   חוקי  מתן  לרבות   ,

זכות של צד   או כל  וזכויותיו אלה נקיות מכל שיעבוד  זה  כנדרש לפי חוזה 
 שלישי כלשהו.  

באחריות הבלעדית  זה לעיל, הספק ישא    21כי מבלי לגרוע מהוראות סעיף   .21.2.3
שזכויותיו   עמן  תו תוכנבלכך  בקשר  שריר   ו/או  באופן    ותוקיימ  ותיהיו 

ובמועדן,   החוזה, במלואן  פי  על  התחייבויותיו  לבצע את מלוא  לו  שיאפשר 
ההוראות   שאר  את  יקיים  שבו  באופן  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי 

 המפורטות להלן:  

איש .21.2.3.1 בעל  שהינו  ו/או  מחייב  בהסכם  קשור  ורים,  הספק 
הזכויות   מבעלי  הרשאות  או  הסמכות  היתרים,  רישיונות, 

" יחדיו:  הזכויות  ההסמכות(להלן,  מבעלי  אחד  כל  עם   ("
"ותוכנ ב יחדיו:  (להלן,  הזכויותת  על  בעלי  ו/או  במסגרתם   ,("

פיהם יוכל הספק לעמוד בכל התחייבויותיו המפורטות בחוזה,  
במהלך כל  לחברה  ובכלל האמור באופן שבו יוכל הספק לספק  

עבור   לבצע  ו/או  אספקה  רכיב  כל  החוזה,  כל    החברהתקופת 
עבודה ו/או פעולה, מכל מין וסוג, הדרושים לביצוע ולהשלמת  

זאת   ובכלל  החוזה  פי  על  תעמוד    -התחייבויותיו  שבו  באופן 
 המערכת בכל דרישות המערכת במהלך כל תקופת החוזה.  

  21.2.3.1בסעיף    מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור .21.2.3.2
לעיל, על פי התקשרותו החוזית של הספק עם כל אחד מבעלי  
הספק   יוכל  ידם,  על  שניתנו  ההסמכות  מכוח  ו/או  הזכויות 

אחריות שירותי תמ  ,להעניק  ולכל  וכן  למערכת  ותחזוקה  יכה 
ולכל   המערכת  לדרישות  בהתאם  האמורים  מרכיביה  אחד 

 ההוראות המפורטות בחוזה. 

זה, על פי התקשרותו    21.2.3מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף   .21.2.3.3
הזכויות   בעלי  התחייבו  הזכויות,  בעלי  עם  הספק  של  החוזית 
בעל  של  כסוכן/ספק  לשמש  הספק  יפסיק  ובה  שבמידה  לכך 

לחברה  הזכויות, מכל סיבה שהיא, ימשיך בעל הזכויות להעמיד  
השימ  רישיונות  האחריות    ,תו תוכנבוש  את  מלוא  את  וכן 

על פי  לחברה ושירותי התחזוקה אותם התחייב הספק להעמיד 
בנעליו של הספק, בהקשרים    החברההחוזה באופן שבו תיכנס  

לזכויותיו   הקשור  בכל  הספק  הרלוונטיים,  בעל  של  כלפי 
מזכויות   ו/או  הספק  מאחריות  לגרוע  מבלי  וזאת  הזכויות, 

 או על פי דין.    על פי החוזה ו/ החברה
 טענת הפרה   .21.3

(ו/או   .21.3.1 רכיב  כי  כלשהו,  שלישי  צד  יטען  בו  מקרה,  בכל  כי  בזאת,  מובהר 
ו/או עבודה, שסופק   ו/או שירות  כל מוצר  בו) ו/או  ידי    לחברההשימוש  על 

רוחני אחר של אותו צד   ן הספק מפר פטנט או זכות יוצרים ו/או כל זכות קניי
"), אזי מבלי לגרוע  טענת הפרה"  -" ו  מוצר מפרשלישי (להלן, בהתאמה: " 

  שא הספק באחריות הבלעדית י, יעל פי שאר הוראות החוזה החברהמזכויות 
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ו/או על מי מטעמה מפני אותה טענה    החברה , על חשבונו, להגן על  והמלאה 
  החברה או תביעה וישלם את כל ההוצאות, הנזקים ושכ"ט עו"ד בהם נדרשה  

לכך.   שנדרש  לאחר  מיד  טענת    החברהלשאת,  של  קיומה  על  לספק  תודיע 
הפרה, תאפשר לו לנהל את ההגנה ותנקוט אמצעים סבירים על מנת לשתף  

באמור שיהיה  מבלי  והכול  הספק,  עם  על    פעולה  הוצאות    החברה להטיל 
כלשהן ו/או מבלי שיהיה באמור לגרוע מאחריותו המוחלטת של הספק ו/או  

 אחריות כשלהי.  החברהלהטיל על 

, על חשבונו, להשתמש במוצר המפר או להחליפו במוצר  לחברהאפשר  י הספק   .21.3.2
,  להוראות החוזה אחר אשר יאפשר את המשך תפקודה של המערכת בהתאם  

לא אפשר הספק לחברה לבצע שימוש    דרישות המערכת.כשהיא עומדת בכל  
 במוצר המפר או במוצר חילופי, יחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה. 

על פי פסק דין או החלטה, שלא עוכב ביצועם,  ,  החברה את  יפצה וישפה  הספק   .21.3.3
בשל   מוסמך,  משפטי  מותב  ידי  על  שנגרשניתן  עם    לחברה  םנזק  בקשר 

החליפי ו/או בשל טענת ההפרה. הוגשה כנגד    המפר, המוצרהשימוש במוצר  
המוצר החליפי ו/או בשל טענת  המפר,  במוצר  תביעה בגין השימוש    החברה

לספק על כך תוך זמן סביר וכן תעניק לספק אפשרות   החברהההפרה, תודיע 
האמורות,   בנסיבות  כן,  כמו  בפניה.  להתגונן  תתפשר    החברהסבירה  לא 

 ק מראש ובכתב.  בתביעה כאמור, ללא אישור הספ 

זה לעיל, הספק לא יהיה אחראי בגין טענת הפרה    21.3  על אף האמור בסעיף .21.3.4
שלא בהתאם להוראות    החברהשמקורה משינויים או תוספות שבוצעו על ידי  

 . אישור הספק ובכתבהחוזה ו/ואו מבלי שניתן לשם כך 

   שמירת סודיות .22
 באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:   ומתחייב בזאתהספק מצהיר   .22.1

כי ישמור בעצמו וכן ישא באחריות המלאה לכך שהוא וכל מי מטעמו ישמרו   .22.1.1
בסודיות מוחלטת, ללא הגבלה בזמן, וכן לא יגלו ו/או יעבירו לכל צד שלישי  
ומסמכים   בפרטים  בידיעות,  בעקיפין,  ו/או  במישרין  שימוש,  כל  יעשו  ו/או 

תכ רעיון,  כל  העבודות לרבות  עם  בקשר  יצירה  או  המצאה  מסמך,    נית, 
, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או  והמערכת 

כל סיכום ו/או תקציר ו/או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לו  
או הגיעו לידו תוך כדי ביצוע החוזה או בקשר ישיר ו/או עקיף אליהן, לרבות  

לעיל, למעט אם    21.1.1ני על כל היבטיו (כהגדרת מונח זה בסעיף  בקניין הרוח
, בכתב ומראש (להלן, יחדיו:  החברה נתנה לשם כך הסכמתה המפורשת של  

הסודי" באחריות    ").המידע  הספק  ישא  כן,  אישור  לקבל  כמו    החברה את 
 .  המערכת הפרויקט ובקשר עם  פרסוםכל לבכתב 

רשאי,   .22.1.2 הספק  יהיה  זה,  סעיף  הוראות  סעיף  הוראות  משאר  לגרוע  מבלי 
  להשתמש במידע הסודי אך ורק לשם ביצוע העבודות. 

  את מסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי   החברההיה ותתיר   .22.1.3
מול   יחתום  שלישי  צד  שאותו  בכך  מותנית  העברתו    החברה כלשהו, תהיה 

לפיו  לחוזה זה, ו  יא'נספח  בנוסח  ומול הספק, ביחד ולחוד, על כתב סודיות  
כלפי   מחויב  הסודי    החברהיהיה  המידע  סודיות  על  בשמירה  הספק  וכלפי 

, לכל הפחות כמפורט בסעיף זה. הספק ישא  החברה  באופן המגן על זכויות
באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי אשר יפר,  



 
 להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה 158/2021 מס' פומבי מכרז

 

 92מתוך   33עמוד 
#1696551 

בהוראת   אין  זה.  בסעיף  הנקובות  מהוראות  איזה  בעקיפין,  ו/או  במישרין 
 זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.  סעיף  

לעיל, ישא באחריות המלאה    22.1.3כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .22.1.4
אחד   שכל  זה  לכך  ובכלל  הספק  הספק מטעם  משנהצוות  קבלני  מי    ,  וכל 

ומול הספק, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו    החברהמטעמם, יחתום מול  
כלפי   מחויב  הספק  החברהיהיה  הסודי    וכלפי  המידע  סודיות  על  בשמירה 

, לכל הפחות כמפורט בסעיף זה. הספק ישא  החברהבאופן המגן על זכויות  
באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של צוות הספק אשר יפר,  
בהוראת   אין  זה.  בסעיף  הנקובות  מהוראות  איזה  בעקיפין,  ו/או  במישרין 

 שלישי.  סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד

הספק ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת   .22.1.5
לשמור על סודיותו, ומבלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות  

יודיע   מהאמור,  לגרוע  מבלי  וכן  הספק,  אצל  בכתב  לחברה המקובלים   ,
ו/או כל    ומיידית, על כל מקרה של חשש לאובדן, או של אובדן המידע הסודי

 חלק ממנו. 

גורם   .22.1.6 כל  באמצעות  דין,  פי  על  דרישה  הספק  אל  הופנתה  שבו  מקרה  בכל 
מוסמך ו/או כל רשות מוסמכת, למסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו,  

על כך מיד ובכתב. מבלי לגרוע  לחברה  במישרין ו/או בעקיפין, יודיע הספק  
הספק   יאפשר  לעיל,  זה  בסעיף  שהות  לחברהמהאמור  להתגונן  ,  מספקת 

ולמצות את כל ההליכים הנוגעים למסירת המידע הסודי כאמור, וזאת טרם 
 מסירתו לגורם ו/או לרשות הרלוונטיים.  

ו/או  לחברה  הספק יישא באחריות להשיב   .22.1.7 את המידע הסודי שנמסר לספק 
לכל מי מטעמו, לרבות לצוות הספק ו/או לכל מי מטעמם, על כל העתקיו, וכן  

פ על  דרישת  להשמיד,  ו/או  החברה י  הספק  שנמצא ברשות  סודי  מידע  כל   ,
 ברשות כל מי מטעמו כאמור. 

שאין ולא תהיה לספק ו/או לצוות הספק ו/או לכל מי מטעמו זכות    ספקידוע ל .22.1.8
בכל   לגרוע,  מבלי  אך  לרבות  ממנו,  חלק  בכל  ו/או  הסודי  במידע  כלשהי 

 סודי. המצאה ו/או חידוש ו/או פטנט, שייווצר על בסיס המידע ה

פי סעיף זה לעיל עלולה לגרום -הובהר לספק שהפרת אילו מהתחייבויותיו על .22.1.9
ולפצות את  לחברה   לשפות  והספק מתחייב  כבדים,  כל    החברהנזקים  בגין 

מצהיר   כן  הפרה כאמור.  מחמת  לו  שייגרם  אובדן כלשהו  ו/או  הפסד  נזק, 
זכאית לכל סעד  החברה  ומסכים הספק, כי בכל מקרה של הפרה כאמור תהא  

 פי דין. -כספי ו/או אחר (לרבות קבלת צווים למיניהם) הקיימים על

ואו .22.1.10 צורה  בשום  לפגוע  ו/או  לגרוע  מנת  על  לעיל  זה  בסעיף  באמור  פן  אין 
פי   על  הספק  והתחייבויות  מידעהוראות  מחובות  המפורטות    אבטחת 

 . המפרט במסגרת

) מידע שהינו נחלת הכלל  1" לא יכללו ביחס לכל אלה: (מידע סודיבמונח " .22.1.11
מהפרת   כתוצאה  שלא  הכלל,  לנחלת  הפך  החוזה  חתימת  שלאחר  ו/או 

) שלישיים;  צדדים  או  הספק  לידיעת  2התחייבות  יגיע  ו/או  שהגיע  מידע   (
) הסודיות;  לשמירת  ההתחייבות  הפרת  תוך  שלא  כלשהו  ג'  מצד  )  3הספק 

) מידע אשר  4כי אינו כלול במידע הסודי; (  אישרה בכתב  החברהמידע אשר  
לצו בהתאם  לגלותו  נדרש  משפטית    הספק  ערכאה  ידי  על  שניתן  שיפוטי 

הודיע    , מוסמכת שהספק  וכן  מילחברה  ובלבד  האמור  הצו  קבלת  לאחר  ד 
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התקיימות  לכי נטל ההוכחה    ,מובהר   שהות מספקת להתגונן.  לחברההעניק  
 בלבד.   הספק", יחול על איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי

 אבטחת מידע  .23
קיימת חשיבות  וכי  כיל מידע רגיש ומסווג  ת   המערכתהספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו ש

ומחובתיו של הספק  לעיל,  זה    לאבטחת המידע הכלול במערכת. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף
נו, כחלק בלתי נפרד  הבלעדית ועל חשבו   ויבצע הספק, על אחריות ,  1'גבהתאם להוראות נספח  

וכן    אבטחת מידע ושמירת הסודיותבקשר עם    פרטמבמהעבודות, את ההתחייבויות המפורטות  
תאפשר   אשר  אחרת  פעולה  על    לחברהכל  שמירה  ו/או  במערכת  הכלול  המידע  אבטחת  את 

 שלמותו, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות כל דין החלות בקשר עם האמור.  

   ניגוד ענייניםאיסור  .24
  המונחים להלן ישמשו בהסכם זה בכל הנוגע לסוגיית ניגוד עניינים:  .24.1

  . 1981-כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א  -" אמצעי שליטה"
 ספק , להימצאות ההחברה הימצאות או חשש ממשי ומבוסס, לדעת    -"  ניגוד עניינים"

 בכל אחד מהמצבים הבאים: 

לבצע את תפקידו בהתאם להסכם ללא   ספקהתנגשות בין החובה המוטלת על ה ) א
 . ספקשיקולים זרים או משוא פנים, ובין כל ענין אחר של ה 

לפי הסכם זה עלול   ספקיו מופקד ה", קרי: כאשר עניין עלניגוד עניינים אישי" ) ב
 להתנגש עם עניין אחר שלו. 

לפי הסכם זה עלול   ספק", קרי: כאשר עניין עליו מופקד הניגוד עניינים מוסדי" )ג
להתנגש עם עניין אחר, ציבורי או פרטי, שהוא ממלא במסגרת גוף ציבורי או גוף  

 אחר. 

, שאינו במסגרת  ספק", קרי: עניין אחר העשוי להשפיע על תפקודו של העניין נוגד" ) ד
 חובותיו לפי ההסכם. 

העבודות  ביצוע  או מהגורמים המועסקים על ידו לצורך    ספקכל אחד מעובדי ה  -"  עובד"
  יחסי עובד מעביד.  ספק, גם אם אין מתקיימים בינם לבין ה על פי ההסכם 

לפי    ספקשאינו חלק מחובותיו של ה  -כל עניין אישי, מקצועי, משפחתי    -"  עניין אחר"
 אותו מנהל,  בו חבר  שלו קרוב או ספקשה גוף של או קרוב של לרבות עניינו  -ההסכם  

  לקבלת   זכות  לרבות  -  חוזיות  או  קנייניות  זכויות  יש  ספקל   בו גוף  או,  בו  אחראי עובד או
  .קרובו של או ספקה של  שותפו של או  ספקה של לקוח של ינוי ענ וכן  ,רווחים

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה.   -" קרוב"
  יהיה , ובכלל האמור לא  החברהבאופן התואם את אינטרס    העבודותיבצע את    ספקה .24.2

מצב של ניגוד  ב יימצא ולא שהוא וסוג  מין מכל עניינים ניגוד, החוזה לו, במהלך תקופת 
 . וסוג   מין מכל, עניינים  לניגוד חשש אועניינים  

בה    ספקה .24.3 להיות  עשוי  או  עניינים  ניגוד  בה  שיש  פעולה  מכל  להימנע  בזאת  מתחייב 
תפקי  מילוי  בין  עניינים  לניגוד  או  פוטנציאל  תפקיד  מילוי  לבין  זה  הסכם  פי  על  דיו 

או של עובדיו, במישרין או בעקיפין, והוא מתחייב בזאת    ספקהתחייבות אחרת של ה
לפעול בהתאם    חברהללהודיע   וכן מתחייב  כאמור,  עניינים  ניגוד  לקיום  חשש  כל  על 

כאמור   החברהלהוראות   עניינים  ניגוד  ל,  למניעת  מידע    חברהולמסור  או  נתון  כל 
 . רלוונטי לענייןה

להודיע    ספקה .24.4 ובאופן    חברהלמתחייב  בין    מיידי בכתב  עסקי  או  אישי  עניין  כל  על 
ה קשור  עימו  או  שבו  צד  כל  פעילות  או  משרדו  פעילות  או  ספקפעילותיו,  במישרין   ,
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גורם אשר   או  כל אדם  לרבות  החברהבעקיפין,  עבור  של   העבודותאת    מבצע  מטעמו 
) חברות (לרבות חברות אם חברות אחיות וחברות בנות)  1מאלה: (, לבין כל אחד  ספקה

בחוזה    החברהאו להתקשר עם    החברהלהתמודד באיזה מהמכרזים של    ותאשר עשוי
) דרך;  פעילותן  2בכל  אשר  בנות)  וחברות  אחיות  חברות  אם  חברות  (לרבות  חברות   (

ין או בעקיפין  ) מי שמחזיקים במישר3העסקית הינה בתחום התשתיות או התחבורה; (
המנויות   בחברות  שליטה  (א)  בסבאמצעי  (  –"ק  לעיל;  כאמור  4(ב)  שהחברות  מי   (

) בעקיפין;  ) נושאי המשרה של כל אחד  5מחזיקות בהם באמצעי שליטה במישרין או 
) לעיל;  (ד)  עד  (א)  בפסקאות  האמורים  ויועצים  6מהגורמים  משנה  קבלני  גופים,   (

כאמור ולגורמים  לחברות  נושאי    הקשורים  לרבות  לעיל  (ה)  עד  (א)  משנה  בפסקאות 
עימו עלול להעמיד    ספק ) כל גורם אחר שהעניין האישי או העסקי שיש ל7המשרה בהם; (

 . לביצוע העבודות אותו במצב של ניגוד עניינים בקשר 

לחוזה זה,   יב' נספחביחתום על התחייבות להעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצורף  ספקה .24.5
ו/או בכל מועד אחר במהלך תקופת    קלנדאריתהסכם, בתחילת כל שנה  במועד חתימת ה

 . החברהכפי שייקבע על ידי  החוזה

מצהיר בזאת כי הובהר לו וכי ידוע לו, בטרם נחתם הסכם זה, כי לא יהיה רשאי   ספקה .24.6
להשתתף, במישרין או בעקיפין, בעצמו או כשותף או כיועץ או בכל דרך אחרת, עם כל  

  שלא   ובין  בתמורה  בין,  החברה  שתפרסםו יתמודד במכרזים עתידיים  גוף אשר ישתתף א 
"   שייערכו  ככל,  בתמורה  מתאימה,  המכרזים(להלן:  בקשה  שתוגש  בתנאי  אלא   ("

ובכתב   מראש  אישור  בגינה  דעתה    מהחברהויתקבל  שיקול  לפי  יינתן)  (אם  שיינתן 
 הבלעדי. 

בין  ה   הוראות .24.7 התקשרות  על  גם  בהתאמה,  יחולו,  לעיל  מתמודדים  ל  הספקסעיף  בין 
אותם   את  המרכיבים  הגופים  על  לרבות  המכרזים,  עם  בקשר  שאינן  במכרזים, 
מתמודדים וזאת כל עוד גופים כאמור מצויים בהליך של התמודדות, וכן יחולו לגבי כל  

  החברה ת התקשרויות בין  וזאת כל עוד קיימו  ,גוף או חברה שתבחר או ייבחרו בסופם
 ובין אותו גוף או דרישות בקשר להתקשרויות כאמור.

או    החברה לכל צד שלישי, לרבות ליועצים אחרים של    לספקמתחייב בזאת לא    הספק .24.8
או לכל פעולה    לפרויקטאו בקשר    לעבודותלמישהו מטעמם, כל שירות או מידע בקשר  

ל בעקיפין  או  במישרין  הנוגעת  ביןעבודותאחרת  מוגש    ,  כאמור  המידע  או  שהשירות 
מראש ובכתב,    החברהבתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של  

 שתינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

  חברי צוות הספק   ויתר   בעלי התפקידים הראשייםמתחייב בזאת להחתים את    ספקה .24.9
נספח  נוסח המצורף כהמועסקים על ידו ומטעמו על התחייבות להעדר ניגוד עניינים ב 

ל  'יב יועברו  במעמד ובצמוד לחתימת    חברהלהסכם זה. כתבי ההתחייבות החתומים 
, ויחתמו פעם נוספת בתחילת כל שנה קלנדארית או בכל מועד  ספקהסכם זה על ידי ה

 .החברהכפי שייקבע על ידי החוזה,  אחר במהלך תקופת 

יעמדו בתוקפם גם לאחר סיום ההתקשרות לפי    24.8והוראות סעיף    24.6הוראות סעיף   .24.10
) לאחר סיום  1יעמדו בתוקפן שנה אחת (  24.7ללא הגבלה, ואילו הוראות סעיף    הסכם זה

 ההתקשרות לפי הסכם זה.  

, גם על חברות קשורות בו או חברות אם של  ספק זה יחולו, בנוסף על ה  24הוראות סעיף   .24.11
ניירות ערך,    בחוק(כהגדרתם    בה  פועל   ספקאו חברה אחרת שמי מבעלי העניין ב  ספקה

 ). 1968-"חתשכ
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 סיום החוזה  .25
 סיום מטעמי נוחות   .25.1

יה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה,  תה  החברה .25.1.1
בהודעה   החלטתה,  את  לנמק  חייבת  שתהא  ומבלי  סיבה  מכל  עת,  בכל 

לספק   שתימסר  בכתב,  קבעה    60מוקדמת  אותו  המועד  טרם    החברה יום 
 "). הודעת סיום החוזהלסיום החוזה (להלן: "

של    החברהדרשה   .25.1.2 התחייבויותיו  מהפרת  כתוצאה  שלא  החוזה,  ביטול  את 
לקבל   זכאי  הספק  יהיה  היחסית    מהחברההספק,  התמורה  את  ורק  אך 

המגיעה לו בגין העבודות (או החלק היחסי שלהן) אותן ביצע בפועל עד לאותו  
בכלל)  (אם  התחייבויות    מועד  או  בפועל  הספק  שהוציא  הוצאות  בגין  וכן 

התחיי  שבהן  קבלת  כספיות  למועד  עובר  שלישיים  צדדים  כלפי  בפועל,  ב 
,  ההודעה על ביטול החוזה, ואשר הספק הוכיח כי לא יכול להימנע מלשלמם 

המבטאות   אחרות  אסמכתאות  ו/או  חשבוניות  על  ובהתבסס  בכפוף  וזאת 
ביצוע   לצורך  בפועל  נשא  בהן  והסבירות  הישירות  העלויות  את  נכונה 

(כולם    החברהלאישורה מראש ובכתב של    העבודות, אותן יגיש הספק בכתב
חלקם)  "   או  מוקדם(להלן:  ביטול  הביטול    מובהר  ").דמי  דמי  כי  במפורש, 

השווה ליתרת הסכומים שלא שולמו  המוקדם, לא יעלו בכל מקרה על סך  
   .החוזה  בוטל שבמהלכה לתשלום הדרך אבןלספק על חשבון  

זה .25.1.3 בסעיף  כאמור  מוקדם  ביטול  לדמי  הספק  של  כפופה    זכותו  לעיל, 
להתחייבות הספק לפעול, על מנת למזער את נזקיו וכן לבטל או לצמצם, כל  
הוצאה ו/או התחייבות הניתנים לביטול או צמצום ככל שיגרמו עקב ביטול  

שמורה הזכות לנכות מתשלום התמורה הנקובה בסעיף זה  ולחברה  החוזה  
 צמצם כאמור.  לעיל את כל אותן הוצאות אותן יכול היה הספק לבטל או ל

מובהר בזאת, כי דמי הביטול המוקדם יהוו סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול   .25.1.4
החוזה, ומלבד דמי הביטול המוקדם, לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על  

כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר    החברה
זה פי חוזה  ל   התחייבויותיו על  גם ואשר ההתחייבות  קיימן חלה על הספק 

, והספק מוותר בזאת וכן  לאחר ביטול החוזה, כגון: "חובת הסודיות וכיו"ב 
יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא  
שהם   וסוג  מין  מכל  נוספים  שיפוי  ו/או  תשלום  ו/או  פיצוי  לכל  זכאי  יהיה 

 בקשר לכך. 

 סיום בגין הפרת חוזה .25.2

תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את    החברה .25.2.1
  30החוזה, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של  

 יום והספק לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור. 

תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את    החברה .25.2.2
שנתנ ובלבד  יסודית,  הפרה  של  החוזה,  מוקדמת  הודעה  לספק  ימים   14ה 

 והספק לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור. 

על פי הוראות כל דין או חוזה זה,    החברה מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של   .25.2.3
תהא   הבאים,  המקרים  מן  יותר  או  אחד  לבטל,    החברהבקרות  רשאית 

 לאלתר, חוזה זה:  
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להקפאת הליכים ו/או  הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או   .25.2.3.1
למינוי כונס נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק  
זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך  

 ; יום ממועד הגשתה 60

פירוק   .25.2.3.2 על  החלטה  קיבל  שהוא  או  הספק  נגד  פירוק  צו  הוצא 
מרצון או הוצא נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או  
שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק  

יום    60זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך  
   ;ממועד הגשתם

הוטל עיקול על רכוש הספק, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה   .25.2.3.3
כלשהי לגבי הרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו  

העבודות   ביצוע  לא  את  כאמור  והעיקולים  חלקן),  או  (כולן 
   ;ימים ממועד נקיטתם 60בוטלו בתוך 

בפס"ד   .25.2.3.4 הורשע  בו  הבכירים  המשרה  מנושאי  מי  או  הספק, 
 ; שיש עמה קלון בביצוע עבירה פלילית

הספק נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים   .25.2.3.5
 לעיל.  24כמפורט בסעיף 

את החוזה בהתאם להוראות סעיף   החברהמבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה   .25.3
, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את  החברה זה, רשאית 

    פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.ביצוע העבודות בשיתוף 

  חפיפה ושיתוף פעולה בסיום ההסכם  .25.4
 :זה לעיל 25 מבלי גרוע מהוראות סעיף

זה, מכל סיבה שהיא, יבצע העברה  הספק מתחייב כי עם ביטולו של הסכם   .25.4.1
מסודרת וחפיפה לנציגי החברה ו/או מי מטעמה וישתף פעולה ויעמיד לרשות 
החברה סיוע, ככל שיידרש, כדי שתוכל להשתמש במידע או בתוצרים באופן  

 עצמאי או באמצעות צד שלישי כלשהו.  

  לבצע גיבוי מלא של הנתונים בפורמט שיאושר על ידי החברה   ידרשהספק   .25.4.2
ובאופן שיאפשר רציפות תפעולית וכן שימוש עתידי ו/או הסבה של הנתונים  

. החברה תהיה  השירותים   ובהתאם למפרט  3כמפורט בסעיף  למערכת חדשה,  
לצפייה רשאית   אפשרות  להשאיר  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על    לבחור, 

להציג   באחריות  הספק  ישא  כאמור,  במקרה  במערכת.  ושמירתם  בנתונים 
תוכנית פריקה של המידע והנתונים האמורים לספק חילופי ויאפשר העברת  

כמפורט להלן, כל זאת מבלי שהספק  של הנתונים הרלוונטיים לספק חילופי, 
תמורה או תשלום נוספים. הספק ישמור את המאגר והנתונים    יהיה זכאי לכל

הכלולים בו ובגין האמור, תשולם לספק תמורה שתקבע על פי החלק היחסי  
 של התמורה בגין תחזוקה ורישוי, על פי דרישת החברה. 

לצוותים   .25.4.3 מפורטות  והדרכות  הכשרות  הספק  יערוך  החברה,  דרישת  פי  על 
  11.2ף  טעמה, וזאת בהתאם להוראות סעימטעם החברה ו/או ספק חילופי מ 

ללא כל הפרעה, עיכוב   פרויקט בצע הל כאמורלעיל, באופן שיאפשר לצוותים 
תוצרי הניהול והידע  לובהתאם  שימוש ותפעול המערכת  באמצעות    ,או מגבלה 

 העדכניים ביותר.  
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בהתאם לאמור, עם קבלת הודעה מהחברה על סיום ההתקשרות, מכל סיבה   .25.4.4
 שהיא, הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי, כמפורט להלן:  

והידע   .25.4.4.1 המידע  הנתונים,  כל  באופן מסודר את  לחברה  להעביר 
שנוצרו   התוצרים  כל  ואת  הפעילות,  במהלך  אצלו  שהצטברו 

המערכת ותוצרי ניהול הידע  תיעוד  מהלך השירותים, לרבות  ב
יתר תוצרי הקניין הרוחני של החברה, כשהם מעודכנים,   וכל 

 קריאים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש על ידי החברה.  

כל   .25.4.4.2 את  לחברה  יעביר  הספק  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
תיק מערכת   השירותים, בהם  במסגרת מתן  שהכין  התוצרים 

ני כולל יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד  עדכ
 אחר שנערך בקשר למערכת.  

העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר ימנע   .25.4.4.3
 נזק או תקלות או אי רציפות בשירות. 

לאישור   .25.4.4.4 ולהגישה  וחפיפה,  להיפרדות  עבודה  תוכנית  להכין 
 החברה. 

החברה   .25.4.4.5 עם  מלא  באופן  פעולה  שיוגדר  לשתף  הגורם  ועם 
את   לאפשר  כדי  שלעיל,  התכניות  לפי  ולפעול  כמחליפו, 

והמשכ ההחלפה  ה  םההתארגנות,  של  לאחר    שירותיםהתקין 
 סיום ההתקשרות עם הספק. 

לאפשר לנציגי החברה ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, להיפגש עם  .25.4.4.6
תפקיד   בעל  תפקיד  בפרויקט  כל  בעל  גם  שיתאפשר,  (וככל 

לצורך ביצוע חפיפה ו/או מיפוי ותיעוד של    לשעבר בפרוייקט),
 הידע והמידע שברשות הספק. 

לסיום   .25.4.4.7 עד  שבאחריותו,  המשימות  בכל  לטפל  להמשיך 
 ההתקשרות וסיום העברת המידע והידע, כאמור. 

של   .25.4.4.8 העתק  כל  ולהשמיד  למחוק  הספק  על  ההיפרדות,  בסיום 
, אלא אם   מידע  להנחיות אבטחת  שברשותו, בהתאם  המידע 

 רתה בכתב אחרת. החברה הו 
  מהוות זה לעיל,    25.4  במפורש, כי ביצוע התחייבויות הספק על פי סעיף  מובהר .25.4.5

וי  לכל תשלום, פיצ בגינםיהיה זכאי   לאהספק ונפרד מהשירותים    בלתיחלק 
 או שיפוי מכל מין וסוג.  

בהתאם   .25.5 לחברה  העומדת  אחרת  זכות  מכל  יגרע  לא  החוזה  ביטול  כי  בזאת,  מובהר 
 להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.  

 איסור הסבת החוזה  .26
את זכויותיו על פי החוזה   ו/ואו לשעבד  להמחות, להסב,  הספק אינו רשאי למסור או להעביר

, העברה, הסבה,  כל מסירה מראש ובכתב. החברהאו את החובות הנובעות ממנו, אלא באישור 
ומבוטלת   ו/או  שעבוד זה תהא בטלה  סעיף  להוראות  בניגוד  לעשות  הספק  שיתיימר  העברה 

כל תוקף.  כולן או חלקן, אס  זכויותיו של הספקכמו כן,    וחסרת  או מכוחו,  ורות  לפי החוזה 
 בשעבוד כלשהו.  
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 איסור הכנסת שינויים בתאגיד הספק   .27

  ספק שינויים באחזקות בעלי השליטה בעל כל    , בכתבלחברה להודיע    מצהיר ומתחייב  הספק
מיד  ), במישרין ו/או בעקיפין, וזאת 1968-" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח שליטה(כהגדרת המונח "

קול דעת סופי ומלא לבטל החוזה  י ש  חברהלבנסיבות האמורות,    .לאחר שינוי השליטה כאמור 
  15מכאן ואילך אף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לספק בהתראה מוקדמת של 

וביטול החוזה בעקבותיו לא יהווה    בספק   שינוי באחזקות בעלי השליטה  . יום לפני מועד הביטול
 . הפרה של החוזה על יד מי מהצדדים

 אי שימוש בזכות  .28

החוזה במקרה מסוים לא תשמש   רההחבהסכמת   .28.1 לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי 
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על    החברהלא השתמשה   .28.2
 זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן. 

 בלעדיות העדר  .29
העומדת   זכות  מכל  לגרוע  החוזה,  לחברה  מבלי  פי  עפ"י  על  בהתקשרות  מנת  חוזה  האין  על 

פרויקטים מסוג הפרויקט מושא החוזה ו/או להקנות  בלעדיות כלשהי לביצוע    לספק  להקנות
 זכות לביצוע שירותי התחזוקה למערכת.  

 דין העתק כדין מקור  .30

 המקור. חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין 

 מתן הודעות  .31

כל ההודעות לפי החוזה יכול שתימסרנה ביד ויכול שתישלחנה בדואר הודעות רשום, ובהישלחן  
שעות מעת מסירתן בדואר ישראל כיאות, כל עוד    72  כך תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף

 לא הוכח היפוכו של דבר. 

 ויתור בכתב  .32
 לפיו, אלא בכתב.   החברהות אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכוי

 ממצה  חוזה .33
כל הבטחה,   חוזה זה על נספחיו מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.

הצהרה, חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת  
ואין   בזה  בחוזה, מבוטלים  ביטוי  לידי  באו  לא  ואשר  החיובים  החוזה,  על  להוסיף  כדי  בהם 

יהיו   לא  והצדדים  לשנותם,  או  מהם  לגרוע  הימנו,  הנובעים  או  בחוזה  הקבועים  והזכויות 
  קשורים בהם. 

שני   ידי  על  וייחתם  בכתב,  שיודפס  מהחוזה,  נפרד  מסמך  באמצעות  ייעשה  בחוזה  שינוי  כל 
  החברה א לוגו של  הצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ועל דף הנוש

לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף    –בלבד, שאם לא כך  
 כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו. 

   עבודותההשפעת סכסוך על ביצוע   .34
הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או   .34.1

מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה  אי הסכמה בין הצדדים,  
ו/או בביצוע    העבודותבמותב שיפוטי כל שהוא, ישא הספק באחריות להמשיך בביצוע  

שאר התחייבויותיו על פי החוזה ללא כל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם ללוח הזמנים  
 ולשאר הוראות החוזה. 
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האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים    למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף .34.2
הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את  , 1970-תשל"א(תרופות בשל הפרת חוזה), 

החוזה, וזאת מכל סיבה שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד לספק על פי החוזה יהיו  
 סעד ממוני בלבד. 

עם תשלומים המגיעים  הצדדים יפעלו כמיטב יכולתם על מנת לפטור כל מחלוקת בקשר   .34.3
   למי מהצדדים על פי החוזה.

 קיזוז ועיכבון  .35
וכן לא  לחברה  הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו  

החברה  יהיה רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות  
תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה  החברה  כלפיו.  

זה ו/או על פי חוזים אחרים ו/או לחלטם מתוך    על פי חוזהלספק  יע ו/או שיגיע  מכל תשלום המג 
בות וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת  הער

מובהר כי הסכום .  חובות הספק כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים
כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, בשל ההפרה שבגינה   זה יחשב  ,  קוזז אשר יקוזז כאמור בסעיף 

על פי החוזה ו/או על פי דין, לרבות    לחברהעד אחר או נוסף העומד  וזאת מבלי לגרוע מכל ס
 . זכותה להיפרע בגין נזקים נוספים שנגרמו לה בשל ההפרה האמורה 

 מעני הצדדים  .36

 מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן: 

 כמפורט ברישא לחוזה.  – החברה .36.1

תובת הספק מתחייב הספק להודיע  כמפורט ברישא לחוזה. היה ויחול שינוי בכ  –הספק   .36.2
 ימים מיום שינוי הכתובת.  3על כך למנהל בתוך 

 סמכות שיפוט וברירת דין  .37

לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה   .37.1
 זה על נספחיו. 

כללי  על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל  .37.2
 ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. 

 לראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 ________________________     _______________________ 
 ק  פ ס ה        החברה 
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   השירותים מפרט –' א נספח

 רקע  .1

 כללי 1.1

), אשר  "הפתרון" נת"ע  מעוניינת להקים אתר אינטרנט חדש ואפליקציה (להלן:   1.1.1
יענו על הצרכים העכשוויים של החברה ויתאים לדרישות וסטנדרטים טכנולוגיים  

 עכשוויים ועתידיים. 

על   1.1.2 שמירה  אירוח,  התקנה,  מסירה,  בדיקות  פיתוח,  טכני,  אפיון  כולל  הפתרון 
ע שינויים ושיפורים באתר אינטרנט, אפליקציה  עדכניות טכנולוגית, תמיכה וביצו

שימסרו לספק הזוכה ובהתאם    UX\UIוממשק ניהול תוכן וזאת בהתאם לסקיצות  
 להנחיות המפורטות במכרז זה. 

 תכולת הפתרון הנדרש על ידי נת"ע היא כדלקמן:  1.1.3

 הקמת אתר האינטרנט והאפליקציה של נת"ע לרבות מערכת הניהול  1.1.3.1

 גבי תשתיות אירוח ענן מתאימות אירוח הפתרון על  1.1.3.2

על   1.1.3.3 שמירה  לרבות  והפתרון  האירוח  לתשתיות  שוטפת  תחזוקה 
בפתרון,   של המחשוב תשתיות של והתפעולית הטכנולוגית העדכניות

 גרסאות תוכנה ועדכוני אבטחת מידע  לרבות עדכון

 שינויים ופיתוחים חדשים בהתאם לצורך  1.1.3.4

 מרכיבי הפתרון המרכזיים  1.2

תוכן 1.2.1 ניהול  לאתר    מערכת  אחודה  מרכזית  ניהול  כמערכת  תשמש  אשר 
 ; ולאפליקציות

 ; אתר אינטרנט 1.2.2

 ;iOS  -ו Androidאפליקציה מותאמת למערכות ההפעלה  1.2.3

 ; סביבת אירוח 1.2.4

 עיצוב ואיפיון האתר והאפליקציה  1.3

ויזואלי   1.3.1 משתמש  ממשק  ברמת  סקיצות  ומנגנוני  UI(להלן  לעמודי  הוכנו  אשר   (

 .  ttps://bit.ly/3xA0a50hהאתר והאפליקציה:

המשתמש,   1.3.2 חווית  את  הנדרש,  האתר  מבנה  את  מגדירות  ממשק  סקיצות  את 
. מובהר כי למעט מבנה האתר,  Design Systemהמשתמש הויזואלי וכוללות אף  

 . סיום שלב ההבהרות במכרז סקיצות אלו עשויות להשתנות ולהתעדכן עד
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בפורמט   1.3.3 הזוכה  לספק  ימסרו  עבודה  והנחיות    Specsבליווי    Adobe XDקבצי 
מימוש לחווית המשתמש ויהווה בסיס לעבודת האפיון הטכני של הספק בתחילת  

 עבודתו.  

  UX\UIנת"ע תעמוד לרשות הספק לאורך עבודתו ותספק מענה והבהרות לנושאי   1.3.4
בשלב  UX\UI ע עבודות  שידרשו לצורך עבודתו. מובהר כי הספק אינו נדרש לבצ

 ההקמה.  

 דרישות ביצוע והתנהלות  .2

 תוכנית עבודה מפורטת  2.1

 הלן תוכנית על הכוללת את לוח הזמנים אליו מחוייב הספק: ל 2.1.1

 לוח זמנים מקסימלי  תוצרים  שלב  #

תוכנית    .1
 עבודה 

מפורטת   עבודה  תוכנית 
למכלול   התייחסות  כולל 
המטלות הנדרשות במסגרת  

 מכרז זה 

עבודה ממועד החתימה על  ימי    10עד  
 ההסכם להגשת טיוטא ראשונה. 

ימי עבודה ממועד הגשת הטיוטת    5עד  
ועד   הראשונה  העבודה  תוכנית 

 לאישורה. 

אפיון    .2
 טכני 

הכולל   מפורט  טכני  אפיון 
מרכיבי   למכלול  התייחסות 
ברמה   הפרויקט 
 האפליקטיבית והתשתיתית 

אישור    30עד   ממועד  עבודה  ימי 
ועד   העבודה  טיוטת  תוכנית  להגשת 

 אפיון טכני ראשונה. 

ימי עבודה ממועד הגשת טיוטת   20עד  
ועד   הראשונה  הטכני  האפיון 

 לאישורה. 

לרבות   ימוש מ  .3 הפתרון  מימוש 
התקנה   מסירה,  בדיקות 
הקבלה  בדיקות  בסביבת 
וביצוע וכולל הכנת התיעוד  

 הנדרש 

ימי עבודה ממועד אישור מסמך    80עד  
 . האפיון הטכני

בדיקות    .4
 קבלה 

קבלה  בדיקות  ביצוע 
בדיקות   למפרטי  בהתאם 

 הקבלה שאושרו 

המשך   המונעים  בליקויים  טיפול 
 בדיקות קבלה באופן מיידי. 

בהערות    15עד   לטיפול  עבודה  ימי 
מסכמות לבדיקות הקבלה כולל ביצוע  
והעלאת גרסה לסבב   בדיקות מסירה 

 בדיקות קבלה נוסף. 
בדיקות    30עד   לסיום  עבודה  ימי 

וקבלת אישור לקוח להפעלה  ה קבלה 
 . מבצעית של הפתרון
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 לוח זמנים מקסימלי  תוצרים  שלב  #

התקנת    .5
הפתרון  
בשרתי  
 האמת 

בשרתי   הפתרון  התקנת 
בדיקות   וביצוע  האמת 

 מסירה לסביבה זו 

האישור    5עד   ממועד  עבודה  ימי 
 להפעלה מבצעית. 

מרגע אישור הלקוח להשקה מבצעים  
 ימי עבודה להשקה.  2עד 

תקופת    .6
 הרצה

מרגע   תחל  ההרצה  תקופת 
הכולל   הפתרון  השקת 
והאפליקציה)   (האתר 
ותהיה   במידה  במלואו. 
זו   תקופה  מדורגת  השקה 
תקופת   במניין  תחשב  לא 
התחזוקה   ו/או  ההרצה 

 השוטפת. 

הפתרון    60 של  ההשקה  ממועד  יום 
לתקינות   בכפוף  במלואו  הכולל 

 הפתרון באופן מלא. 

תחל  אחריות   .7 האחריות  תקופת 
 בצמוד לסיום תקופת הרצה 

תקופת  שנה   סיום  ממועד  קלאנדרית 
 ההרצה. 

באחריות הספק לבנות תוכנית העבודה המפורטת שתיבנה בהתאם לתוכנית העל   2.1.2
תוכנית   הפתרון.  למימוש  הנדרשים  המרכיבים  מכלול  באופן מפורט את  ותכלול 

 העבודה המפורטת לא תחרוג מלוחות הזמנים המופיעים במסגרת תוכנית העל. 

ת המגדירה את שלבי העבודה השונים, לוח הזמנים,  הכנת תוכנית עבודה מפורט  2.1.3
ושלב   התלויות בין שלבי העבודה, הגורם האחראי, התוצרים הצפויים בכל שלב 

 וכדומה. 

טיוטת תוכנית העבודה תוגש לאישורה של נת"ע אשר צפויה להעלות דרישות ואף   2.1.4
במסגרת   אלו  הנחיות  להתמיע  מתחייב  והספק  מהמוצע  שונה  פרויקטילי  מבנה 

 וכנית העבודה המפורטת. ת

אישור מלא של תוכנית העבודה על ידי נת"ע הנו שלב חובה בטרם ניתן יהיה לעבור   2.1.5
 לשלב הבא. 

צפוי   2.1.6 שינוי  ו/או  צפוי  עיכוב  כל  אודות  מראש  ולהודיע  להתריע  מחוייב  הספק 
של  מראש  לאישור  כפוף  העבודה  בתוכנית  שינוי  כל  שאושרה.  העבודה  בתוכנית 

 ל הספק לקיים את תוכנית העבודה כפי שאושרה. נת"ע אחרת יהיה ע

 אפיון טכני 2.2

ומגוון    Specs  -וה  UX\UI  -הכנת אפיון טכני מפורט שתפקידו לקשר בין סקיצות ה 2.2.1
 הדרישות המפורטות במכרז לבין תהליך המימוש. 

באופן   2.2.2 המימושי  הפתרון  את  המגדיר  מפורט  תיאור  יכלול  הטכני  האפיון  מסמך 
הדרישות מכלול  את  האפליקטיבי    שיכסה  מימוש  לרבות  זה  במכרז  המתוארות 

הניהול,   ממשק  מימוש  מרכזיים),  רכיבים  מותאמות,  ישויות  עמודים,  (תבניות 
הפתרון   שאופי  כך  וארכיטקטורה  מנגנוני אבטחה  חיצוניות,  למערכות  ממשקים 

 המימושי יהיה ברור ומקובל על נת"ע וכפוף לאישורה. 
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כללים   2.2.3 יכלול  הטכני  כדוגמת האפיון  הקוד  איכות  של  להבטחה  ומתודולוגיות 
 שימוש בקוד חוזר, כלי ניהול תצורה  ומיטוב ביצועים.

הפיתוח   2.2.4 וכלי  הפיתוח  סביבת  את  הטכני  האפיון  בשלב  להציג  הספק  על 
 שבאמצעותם יתבצע הפיתוח לרבות ספריות וכלי צד שלישי. 

 ל במימוש הפתרון. מובהר כי רק לאחר אישור מסמך האפיון הטכני יכול הספק להח 2.2.5

 מימוש  2.3

ה 2.3.1 סקיצות  פי  על  והאפליקציה  האתר  של  כולל  מספקת    UX\UI  -פיתוח  שנת"ע 
 ובהתאם לאפיון הטכני שאושר. 

הפיתוח יבוצע בהתאם לנהלי הפיתוח של הספק ולרבות התאמות לנהלי הפיתוח   2.3.2
 של נת"ע ככל שידרשו. 

באמצע 2.3.3 ירשמו  הפתרון  למימוש  נדרשים  אשר  התוכנה  רישיונות  פרטים  כל  ות 
הספק   של  וזיכתו  נת"ע  של  תהיה  הרישיונות  על  הבעלות  נת"ע,  ידי  על  שיסופקו 

 תהיה לצרכי תפעול בלבד.  

על המציע לספק לנת"ע קישור ממודר באמצעות שם משתמש וסיסמה שבאמצעותו   2.3.4
 תוכל נת"ע לצפות וללוות את תהליך הפיתוח. 

 בדיקות מסירה   2.4

תו 2.4.1 הגשת  בשלב  יתקיימו  המסירה  הן  בדיקות  קבלה  בדיקות  לכדי  המימוש  צרי 
בשלב הפיתוח הראשוני והן בפיתוחים עתידיים ככול שידרשו לאחר השקת האתר  

 והאפליקציה. 

הספק הזוכה ידאג להכין מפרטי בדיקות מסירה מקיפות הכוללות בדיקות למכלול   2.4.2
בבדיקות   הלקוח  יחל  בטרם  נת"ע  ידי  על  יאושרו  אלו  בדיקות  הפתרון.  מרכיבי 

ובסיומם יהיה על הלקוח להצהיר כי ביצע את מכלול הבדיקות ואישר  המסירה  
 עמידה מלאה בהן. זהו תנאי למסירת הפתרון לבדיקות קבלה. 

זהה   2.4.3 תהיה  אשר  בדיקות  סביבת  גבי  על  הספק  ידי  על  יתבצעו  המסירה  בדיקות 
 במפרטיה לסביבת הייצור. 

 הדרכה  2.5

בהתאם לכלל התפקידים  הספק יבצע לנת"ע ולנציגיה שירותי הדרכה על המערכת  2.5.1
מנהל המערכת, מנהל תוכן, מנהל אדמין וכד', כחלק מעלות ההקמה.    –השונים  

כדי שנציגי נת יוכלו לנהל ולתפעל את מערכת  ההדרכה תכלול את כל הנדרש  "ע 
הפיתוחים   את  ולממש  ומלא  עצמאי  באופן  האתר  ושרתי  התוכן  שפותחו  ניהול 

מדריך למתחזק ולמעדכן כפי שמפורט בפרק    –ותחזוקה  עבורם וכן מדריך לתפעול  
 עוד שלהלן. התי

ומשתמשי   2.5.2 מסודרת  הדרכה  לבצע  הספק  על  הקבלה  בדיקות  לתחילת  כתנאי 
 המערכת השונים. 

 בדיקות קבלה  2.6
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בדיקות הקבלה יתקיימו בשלב הגשת תוצרי המימוש לכדי בדיקות קבלה הן בשלב   2.6.1
ככו עתידיים  בפיתוחים  והן  הראשוני  האתר  הפיתוח  השקת  לאחר  שידרשו  ל 

 והאפליקציה. 

בדיקות הקבלה יעשו על גרסה עדכנית של התשתית הטכנולוגית ומוצרי התוכנה   2.6.2
 השונים שנעשה בהם שימוש. 

קבלה   2.6.3 בדיקות  ביצוע  מונעת  אשר  הערה  בכל  לטיפול  מיידי  באופן  יפעל  הספק 
 רציפות למערכת. 

תוצא  2.6.4 את  המפרט  דו"ח  לספק  יוגש  הקבלה  בדיקות  ובהם  בסיום  הבדיקות  ות 
הליקויים/השינויים/התוספות הנדרשות למול מפרט האפיון התכני שאושר והספק  
יפעל הספק יפעל לתיקון, שכתוב, שינוי בהתאם לכל ממצא/ הערה שיתגלו במהלך  

 בדיקות הקבלה. 

הספק   2.6.5 על  הבדיקות.  לביצוע  בנושא  המתמחה  שלישי  בגוף  להיעזר  זכות  לנת"ע 
 לתיקון הממצאים בהתאם.  לשתף עמו פעולה ולפעול

וזאת   2.6.6 קבלה  בדיקות  סבבי  מספר  לכלול  עשוי  הקבלה  בדיקות  תהליך  כי  מובהר 
נכללו   לא  שאושרה  העבודה  בתוכנית  אם  אף  נת"ע,  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול 

 סבבים אלו. 

במהלך בדיקות הקבלה של נת"ע יוזנו למערכת נתוני אמת ועל הספק לוודא שבעת   2.6.7
 ה חוזרת של מידע זה. השקת האתר לא תדרש הזנ

נת"ע מעוניינת כי מסירת הערותיה לבדיקות הקבלה תעשה בסבבי עבודה מסודרים   2.6.8
ומתועדים כולל תיאור ההערה וקבלת משוב על הטיפול בה. על המציע לספק פתרון  
טכנולוגי אשר יתמוך בתהליך האמור כך שתהיה תמונה ברורה לכל הצדדים כיצד  

 טופלה כל הערה. 

 ת לסביבת הייצור העברת גרסאו  2.7

מסירה   2.7.1 בדיקות  של  מסודר  תהליך  מחייבת  הייצור  לסביבת  גרסה  העברת  כל 
ובדיקות קבלה כאשר העלאת גרסה לסביבת הייצור מחייבת אישור מקדים ובכתב  

 על ידי נת"ע. 

של   2.7.2 עדכנית  גרסה  שהמערכת תכלול  כך  הייצור תעשה  לסביבת  גרסה  העברת  כל 
 התוכנה השונים שנעשה בהם שימוש. התשתית הטכנולוגית ומוצרי 

בגמר העלאת גרסה מחוייב הספק לבצע בדיקות תקינות בסביבת הייצור ולוודא   2.7.3
 כי תהליך העלאת הגרסה הסתיים בהצלחה. 

כחלק מעבודתו נדרש הספק לדאוג להעלאת האפליקציות לחנויות האפליקציות   2.7.4
שים לכך. מובהר  לרבות טיפול בהליכים הפרוצידורליים ובהליכים הטכניים הנדר

 כי האפליקציות יועלו לחשבונות בבעלות הלקוח. 

 תיעוד  2.8
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ההתקשרות   ותקופות  ההתקשרות  הבא במשך תקופת  התיעוד  לנת"ע את  ימסור  הספק 
הנוספות, באופן שוטף ו/או לפי בקשה של נת"ע. הגרסאות הראשונות של מסמכי התיעוד 

 ם מוגדר אחרת להלן: ימסרו לקראת אישור ההפעלה, טרם תקופת ההרצה, אלא א

כולל   2.8.1 ובאפליקציה  באתר  שישולבו  והתוכנה,  החומרה  כלי  לכל  טכני   תיעוד 
 קונפיגורציות שרתים ומבנה עץ הספריות והקבצים בשרת. 

עותק   2.8.2 הפיתוח.  התחלת  ובשלב  האפיון  בסיום  ימסר  מפורט.  טכני  אפיון  מסמך 
 מעודכן ימסר לפני התחלת תקופת ההרצה. 

שפותחו 2.8.3 המערכות  של  תיעוד  המעודכן  המקור  וקוד  היישומים  של  תכנות  תיקי   ,
כולל   המדף),  תוכנות  של  מקור  קודי  (ללא  והאפליקציה  האינטרנט  אתר  תכולת 

 הערות פיתוח והסברים. 

 כל קבצי הגרפיקה והמדיה, פתוחים, על כלל שכבותיהם 2.8.4

לבדיקות   2.8.5 והן  הקבלה  לבדיקות  הן  ותוצאותיהן,  הבדיקות  תכנית  תיעוד 
 האינטגרציה. 

מסכים   2.8.6 צילומי  כולל  מפורט  ולמעדכן"  למתחזק  עדכון    -"מדריך  על  לאחראים 
 המידע (מומחי היישום). 

תיעוד המערכת ותיקי התכנות   2.8.7 בעתיד לעדכן את התיעוד הטכני,  הספק מתחייב 
 בהתאם לכל שינוי במרכיבי המערכת. 

סיסמאות וכתובות גישה לכלל המערכות המתפעלות ומספקות גישה למערכת כגון   2.8.8
 ירותי הענן, סטטיסטיקות, ניהול תגיות וכד'. ש

 פרטי רישוי, רישיונות וכדומה.  2.8.9

הספק מתחייב לספק את כל התיעוד הרשום לעיל. הספק רשאי להוסיף על רשימת   2.8.10
 התיעוד הנדרשת. 

 תקופת ההרצה  2.9

במהלך תקופת ההרצה הספק נדרש לבצע את מכלול הפעולות הנדרשות בשלב תחזוקת  
לטפל בכל הנושאים שיועלו במטרה לסיים את תקופת ההרצה    האתר אך בתקופה זו אף 

 לאחר ללא מחוייבויות שלא טופלו. 
 תקופת אחריות ותקופות שירות נוספות  2.10

 במסגרת זו ידרש הספק לספק את השירותים בהתאם למפורט להלן: 

: שירותי אירוח ככל שידרש ובהתאם למפרטי המכרז ולמפרט האפיון הטכני  רוחיא 2.10.1
 ידי נת"ע. שאושר על  

: הספק ייתן שירות ותחזוקה לכל המרכיבים של הצעתו ובכלל זה רכיבים  תחזוקה 2.10.2
טכנולוגיים, קוד, תתי מערכות, ותשתיות תוכנה וחומרה, שסופקו על ידו למשך כל  
תקופת ההתקשרות עם נת"ע לרבות תקופת האחריות ותקופת השירות שלאחריה.  

ר הידע, ובכללה יכולות הפיתוח, הכרת  מסגרת זו על הספק להתחייב לרציפות שימו
 היישום המוזמן, ארכיטקטורה ותשתיות נדרשות במפורט בבקשה להצעות זו.  
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לפי   2.10.2.1 לרכוש  או  שנתיים,  תחזוקה  שירותי  לרכוש  הזכות  עומדת  לנת"ע 
קריאה בהתאם לעלות כוח האדם או לא לרכוש כלל שירותי תחזוקה.   

ק, יעמיד האחרון שירותי  ככל שנת"ע לא תרכוש שירותי תחזוקה מהספ
 חפיפה על המערכת ככל שיידרש.  

בסיס   2.10.2.2 על  יינתנו  הם  לפי קריאה,  מבוקשים  התחזוקה  ושירותי  במידה 
לוחות זמנים, אשר יהיו על דעת אנשי נת"ע ובאישורם, ובהתאם לאמור  

ב המענה  תקופת  SLA-בדרישות  במהלך  נת"ע  של  שירות  לקריאות   ,
 התחזוקה. 

שירותי   2.10.2.3 השירותים  במסגרת  את  לספק  הספק  מתחייב  התחזוקה, 
 הבאים: 

בעיית  טיפול   • וכל  בתוכנה  "באגים"  ותיקוני  דיווח  פי  על  בתקלות 
תפעול בתשתיות האתר והיישומים, לרבות נגישות האתר והתאמה  
השירות   לרמת  בהתאם  והכל  ניידים  באמצעים  תקינה  להפעלה 

 ). SLAרמת השירות (  נספחהנדרשת ב 

פתרונו • במתן  אספקת  סיוע  ידי  על  מ"באגים"  הנובעות  לבעיות  ת 
למתן   עד  עוקפים,  פתרונות  או  היצרן)  של  או  הספק  (של  תיקונים 

 פתרון שלם. 

דרישת   • עפ"י  הכלים  של  נכון  ויישום  בעיות  בפתרון  וייעוץ  תמיכה 
 נת"ע. 

נדרשים,   • תוכנה  רכיבי  של  חדשות  מהדורות  של  והתקנה  אספקת 
והכול עד להפעלתן הנאותה על  ומתן הדרכה ותיעוד מלא אודותיהן, 

 ידי המשתמשים. 

פרויקט   • בתקופת    -מנהל  אשר  פרויקט,  מנהל  להעמיד  הספק  על 
ועניין   דבר  לכל  השירות  קריאות  בכל  הקשר  איש  יהיה  התפעול 
לשינויים   פניות  זה  ובכלל  שוטפות  שירות  לקריאות  מענה  לרבות 

גישות  ושיפורים במערכת (שו"ש). בנוסף, מנהל הפרויקט ישתתף בפ
במתקני נת"ע בהתאם להנחיות והוראות נת"ע. מנהל הפרויקט יהיה  
זמין טלפונית לנציגי נת"ע גם מחוץ לשעות העבודה המקובלות וגם  

ובערבי חג. במידה ומנהל הפרויקט    13:00-  08:00בימי ו' בין השעות  
איננו זמין, מנהל הפיתוח מחויב להיות זמין כתחליף או גורם אחר  

 לפחות.   בדרג סמנכ"ל

במסגרת תקופת התחזוקה יספק הספק שירותי סיוע    –מענה טלפוני   •
ידי   על  המדווחות  ובשאלות  בבעיות  טיפול   לצורך  טלפוני  במענה 
יינתן במסגרת   משתמשי נת"ע המורשים. המענה והתמיכה לפונים 

 ). 8:00-18:00ה' בין השעות -שעות העבודה (בימים א'
מסודר - רישום  לנהל  הספק  לטפל    באחריות  הפניות,  של 

וזאת באמצעות מערכת    בתקלות ולדווח על הפתרונות לנת"ע
 קריאות ממוכנת. 

אחת לרבעון, יעביר הספק לנת"ע דו"ח של כל הפניות אל מוקד   -
 הסיוע שיכלול, בין השאר, את תיאור הבעיה וזמן הפתרון. 

ותפעול   • תפקוד  של  ומתמדת  מלאה  לתקינות  אחראי  יהיה  הספק 
בכללותו,   לרבות שירותי תחזוקה, תשתיות האתר, אבטחת  האתר 
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וברמות השירות   מפרט בחוזה במידע, תמיכה, שירות והכל כמפורט  
בנספח   זה,  1המפורטות  למשך  לרבות  למפרט  תשלום,  ללא   ,12 

חודשים שתחילתם מיום סיום תקופת ההרצה (להלן: "אחריות" או  
המוטלת  "תקופת האחריות"). אין בכך כדי לגרוע מכל חובה אחרת  

 על הספק במשך תקופת האחריות. 

עם סיום תקופת ההרצה, באחריות הספק לבצע לפחות אחת לשנה בדיקת ביצועים   2.10.3
יזומה, בדיקת אבטחת מידע לרבות בדיקות חדירה יזומה ובדיקות נגישות ולדווח  
בכתב לנת"ע על תוצאות הבדיקה וההמלצות ליישום. נגיד ככה: בדיקות חדירה /  

בדיקות  אבטחת   לבצע  צריך  במקביל  לאויר.  עליה  לפני  להתבצע  אמורות  מידע 
 נגישות 

2.10.4 ) שירות  רמת    ):SLAרמת  דרישות  תחת  שירות  לאספקת  מחויב  יהיה  הספק 
השירות חודש לאחר תום תקופת ההרצה. דרישות רמת השירות יתחייסו לשלושה  

ותמיכה   מענה  מתן  והמערכות,  הסביבה  (זמינות  מרכזיים  שירות  לפניות  רכיבי 
מפורטות   ותקלות, השירות  רמת  לדרישות  בהתאם  וזאת  ותוספות)  פיתוחים 

 זה.  מפרטל  1בנספח 

 שינויים ושיפורים   2.11

החל ממועד השקת הפתרון (באופן מלא או חלקי), מחוייב הספק לבצע שינויים   2.11.1
תום   עד  ההתקשרות,  נשוא  והשירותים  המערכות  הרכיבים,  למכלול  ושיפורים 

 תקופת ההתקשרות.  

 לצורך ביצוע שינויים ושיפורים, יוזמנו מהספק "משימות" בהתאם לנוהל כדלהלן:   2.11.2

כפי   2.11.2.1 הנדרשים  הביצוע  שלבי  כלל  את  יכלול  משימה  לכל  המחיר 
שמפורטים בפרק שלבי הביצוע ובכלל זה איפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות,  

 התקנה, תיעוד והדרכה במידת הנדרש ואחריות. 

יבקש מהספק להגיש הצעת מחיר  ,  )בחוזה   כהגדרתו(   מטעם נת"ע  נהלהמ 2.11.2.2
תכולת   את  ותכלול  מפורטת  תהיה  המחיר  הצעת  המשימה.  לביצוע 
השעות   סך  הפתרון,  של  כללי  ואיפיון  זה תיאור  ובכלל  לביצוע  הנדרש 
וכל   המשימה  לביצוע  הלו"ז  הנדרשים,  תפקידים  בעלי  לפי  המוערכות 

 .  נהל דבר אחר אשר יתבקש ע"י המ

בהתאם למפורט בטבלת רמת השירות  נהל  גש למ הצעתו של הספק תו 2.11.2.3
 ). SLA –למפרט זה 1(נספח 

הספק מותנית באישור בכתב מהמ 2.11.2.4 ידי  על  המשימה  ביצוע    נהל תחילת 
לביצוע המשימה הספציפית, על פי הצעת המחיר שאושרה ובמילוי שאר  

 ההוראות של סעיף זה. 

שנעשו על ידו במסגרת מתן  הספק ינהל יומן עבודה מפורט בו יתעד את כל הפעולות   2.11.3
 השירותים עבור נת"ע. 

לפי   2.12 נת"ע  של  הבלעדי  דעתי  שיקול  פי  על  יעשה  והשיפורים  השינויים  משימות  תמחור 
 ). Fix Price(מחירון פריטים, מחירון שעתי או על פי הצעת מחיר כולל 

 תכנית ההיפרדות   2.13
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הפסקת   2.13.1 או  סיום  של  שיופעלו במקרה  התהליכים  ההיפרדות מגדירה את  תכנית 
חלקה) מכל או  (כולה  הצדדים  בין  של מתן    ההתקשרות  שלב  ובכל  שהיא,  סיבה 

אם   תחזוקה  בתקופת  והן  האחריות,  או  ההרצה  היישום,  בשלבי  (הן  השירותים 
 תמומש). 

מטרת תכנית ההיפרדות הינה להעביר את השירותים (לרבות הנתונים), כולם או   2.13.2
חלקם, לנת"ע או למי מטעמה או לשילוב של השניים, באופן מסודר אשר ימנע נזק 

הן לנת"ע (במהלך ההפרדות ולאחריה), ותוך שיתוף פעולה מלא  ו/או תקלות כלש
 של כל הצדדים, בהתאם לאמור להלן: 

המידע 2.13.2.1 כל  את  לנת"ע  יעביר  כהגדרתם    )DATA(  הספק  והנתונים, 
והטקסטואלי   הקולי  הויזואלי,  המידע  כל  את  זה  (ובכלל  בהסכם 
  שהציבה נת"ע אצל הספק (להלן: "המידע"), במבנה ובאופן שידרשו על 

בחלקים,   המידע  קבלת  את  לדרוש  הזכות  שמורה  לנת"ע  נת"ע.  ידי 
 ובמספר העברות נפרדות במהלך תקופת ההערכות, כהגדרתה להלן. 

תיפגע   2.13.2.2 לא  חלק מהשירותים,  את  לקבל  להפסיק  נת"ע  ותחליט  במידה 
רמת השירותים אותם נת"ע בחרה להמשיך ולקבל. מבלי לגרוע מהאמור  

בהסכם,   או  ההיפרדות  שביכולתו,  בתכנית  כל  לעשות  מתחייב  הספק 
ולבצע כל פעולה, לשם השגת המטרה הנ"ל, וכן להימנע מלבצע כל פעולה  

 אשר עשויה להכשיל או לפגוע במטרה הנ"ל. 

הספק מתחייב לגלות רצון טוב, לשתף פעולה באופן מלא, לקיים את כל   2.13.2.3
הספק   ומהיר.  מוצלח  באופן  המעבר  את  לממש  ולסייע  נת"ע  בקשות 

לפעול על פי תכנית ההיפרדות אף אם יהיו לו טענות כלשהן נגד   מתחייב
הצדדים   או טענות כספיות.  להיפרד,  נת"ע  החלטת  כנגד  ולרבות  נת"ע 
בנוגע   הצדדים  בין  משפטית  התדיינות  של  מקרה  בכל  כי  מסכימים 
צו   או  אכיפה  של  סעד  מלדרוש  הספק  ימנע  להיפרד,  נת"ע  להחלטת 

 יים. מניעה, ויסתפק בסעד של פיצו 

 ההפרדות תהיה בת שני שלבים:  2.13.3

מיום הודעת נת"ע על הפסקת ההסכם ועד לאישור    –  תקופת היערכות 2.13.3.1
נת"ע על סיום תקופת ההיערכות. בתקופת ההיערכות יבצע הספק חפיפה  
תחילת   עם  מיד  להתבצע  תתחיל  החפיפה  החדש/ים.  הספק/ים  לנציגי 

ים. על הספק  תקופת ההערכות, או מיד עם בחירתו/ם של ספק/ים אחר/
לפעול כך שתוך חודש מיום הודעת נת"ע על הפסקת ההסכם, יועבר כל  
המידע, הנתונים, ושאר החומרים, לספק/ים החדש/ים, באופן המאפשר  

  המשך השירותים ללא פגיעה. 
ההסכם,   סעיפי  בכל  מחויב  להיות  הספק  ימשיך  ההערכות  בתקופת 

ובמקביל   שבהסכם,  השרות  רמת  פרטי  לכל  תכנית    -לרבות  לביצוע 
  ההפרדות שבסעיף זה. 

שתבחר   הצוות,  עובדים מתוך  החפיפה  לצורך  להעמיד  מתחייב  הספק 
נת"ע לפי שיקול דעתה המוחלט. עובדים אלה יעבדו במשותף עם נציגי  
הספק/ים החדש/ים וכן נת"ע ו/או מי מטעמה, להעברה מהירה וטובה  

 ככל שניתן של השירותים. 
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חודשים לאחר    12ם תקופת ההערכות ועד  מיום סיו  –  תקופת התמיכה 2.13.3.2
 מכן. 

השתתפו   אשר  מי מטעמו,  ו/או  הספק  עובדי  יספקו  התמיכה  בתקופת 
נת"ע),   של  המוחלט  דעתה  שיקול  פי  על  (ושיבחרו  השירותים  במתן 
לספק/ים החדש/ים או לנציגי נת"ע או מי מטעמה, סיוע טלפוני ובמידת  

השעות חודשיות הנדרש,    הצורך אף סיוע מקום מושבה של נת"ע, בהיקף
 ובהתאם לנוהל שינויים ושיפורים. 

ההסכם   2.13.4 פי  על  שירותים  של  מלאה  האם מדובר בהפסקה  בהודעתה  נת"ע תפרט 
ההסכם   פי  על  שירותים  של  חלקית  בהפסקה  או  במלואו),  ההסכם  (הפסקת 

 (הפסקת חלק מן ההסכם), כמפורט להלן:  

ירותים משמעה  הפסקה חלקית של הש – הפסקה חלקית של השירותים 2.13.4.1
 השארת מקצת מהשירותים אצל הספק והעברת חלק מהם לספק חדש. 

הפסקת כל השירותים הנמסרים על ידי   –  הפסקה מלאה של השירותים 2.13.4.2
 הספק והעברתם לספק חדש. 

לגבי אותם חלקים של  בשני המקרים מחויב הספק לקיים את תכנית ההיפרדות 
מן חלק  בהפסקת  ומדובר  במידה  שהופסקו.  התמורה    ההסכם  תותאם  ההסכם, 

המגיעה לספק מנת"ע, בהתאם. היה ומדובר בהפסקה חלקית, ימשיך הספק במתן  
ההיפרדות.   בתכנית  שהותחל  לפני  אלה  שירותים  לספק  שנדרש  כפי  השירותים, 

 שירותים אלה יסופקו עד שנת"ע תודיע במפורש ובכתב כי ברצונו להפסיקם. 

לעיל, על הספק לפרט את כלל הצעדים  בכפוף להודעת נת"ע על ההיפרדות כאמור   2.13.5
הנדרשים על מנת לשמור על רמת השירות במקרה ותבחר נת"ע להשתמש בשירותיו  
של ספק אחר. הספק יתאר, במהלך תקופת ההיערכות, את סדר הצעדים אשר יש  
לנקוט על מנת לבצע העברת שירותים במינימום תקלות, ואת כלל הפעולות על מנת  

 את השירותים לגורם אחר.   לאפשר לנת"ע להעביר

תכנית ההפרדות תכיל, בין השאר, את הנדרש בהתאם לפירוט הבא: העברת תיעוד   2.13.6
עדכני; העברת קבצי ניהול מצאי (חומרה, תוכנה, רישיונות וכד'); השלמת משימות  
נותני  וסיוע של ספקים או קבלני משנה  בביצוע, הסבת הסכמי תחזוקה, תמיכה 

ה על סודיות והשמדת נתונים לאחר העברתם לנת"ע או  שירותים למכרז זה; שמיר
 למי מטעמו. 

הספק יחזיק באופן שוטף רשימת ציוד, תוכנות ומוצרי מדף ממוחשבת מעודכנת,   2.13.7
. רשימת הציוד תכלול מספר סידורי, קונפיגורציה, מיקום, תום תקופת  - כמפורט

ה, סוג רישיון  אחריות, וכיוצא באלה. רשימת התוכנות, תכלול בין היתר מספר גרס
ומספר העותקים מכל סוג של תוכנה ותום תקופת הסכם התמיכה, וזאת גם בחתך  
התקנות על כל השרתים ותחנות העבודה. מיד עם תחילת תקופת ההערכות יעביר  

 הספק לנת"ע את הרשימות הנ"ל. 

כל מידע שקיים וכל מידע שיצטבר, והנוגע לשירותי הספק עבור נת"ע, הינו בבעלות   2.13.8
בלבד. הספק אינו רשאי להשתמש ו/או להרשות לאחר להשתמש בכל נתון    נת"ע

המערכות,   של  אחר  חלק  בכל  או  המערכות,  של  פלט  או  קלט  ו/או  מסמך  ו/או 
לאו,   אם  ובין  מטעמו  בין  אחר,  גורם  לכל  ובין  לעצמו  בין  בעקיפין,  או  במישרין 

 בתמורה או שלא בתמורה. 
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יכללו סעיף מפורש של התחייבות להסבת  כל הסכמי הספק עם ספקי משנה שלו ,   2.13.9
זכויות ללא תמורה לטובת נת"ע, ולהסבת ההסכם עמם לטובת נת"ע או שלוחו או  
הסבת   הספק.  לגבי  שחלים  כפי  ההסכם  של  תנאים  ובאותם  אחר,  ג'  צד  כל 
תקופת   במהלך  הספק  באחריות  תבוצע  נת"ע  עבור  המשנה  ספקי  של  ההסכמים 

 ההערכות. 

ת כל המסמכים, התיעוד, ההבהרות או כל פרט אחר, על כל  הספק יחזיר לנת"ע א 2.13.10
מדיה שהיא (נייר, מדיה מגנטית או אופטית וכו'), הנוגע למתן השירותים. הספק  
יעביר את כל מרכיבי השירותים (נתונים ומסמכים, וכו'), באופן שלא יישאר בידיו  

 שום פרט שלא היה בידיו לפני הסכם זה. 

תקופת ההיערכות את קוד המקור המעודכן של תכולת הספק יעביר לנת"ע במהלך  2.13.11
 אתר האינטרנט, כולל הערות פיתוח והסברים.  

ו/או   2.13.12 לנת"ע  הנוגע  תיעוד  או  מידע  חומר,  כל  בידיו  יותיר  לא  כי  מתחייב  הספק 
לגורמים הקשורים עמו (בכפוף לדין), וכי יתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו  

 ברשותו. 

בגין היפרדות עד תקופת התחזוקה לא ישולם תשלום נוסף. בגין הפרדות בתקופת   2.13.13
התחזוקה , אם תמומש, תשולם תמורת תקופת ההערכות כחודש תחזוקה רגיל,  
וללא כל תשלום נוסף, למעט תשלום לפי שעות בתקופת התמיכה. מובהר, כי ככל  

נת"ע את התמורה   שנת"ע שילמה לספק את עלות התחזוקה השנתית, ישיב הספק ל 
 ששולמה לו על ידה בגין החלק היחסי של תקופת השירותים שלא בוצעה על ידו.  

 עבודה במסגרת ועדת ההיגוי  2.14

לצורך הבטחת ביצוע מתן השירותים, הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול, תוקם   2.14.1
ותייעץ   השירותים  ביצוע  על  תפקח  אשר  היגוי  ועדת  ההסכם,  של  חתימתו  עם 

ים בנת"ע בנושאים שונים שנובעים ממתן השירותים. ועדת ההיגוי  לגורמים השונ
 תפעל לאורך כל חיי הפרויקט הן בשלבי ההקמה והן בשלבי התפעול השוטף. 

כל שינוי של חברי ועדת ההיגוי מטעם נת"ע ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוך   2.14.2
פק ייעשה  מסירת הודעה בכתב לספק. כל שינוי של חברי ועדת ההיגוי מטעם הס

 בכפוף להודעה בכתב מטעמו, ובאישור על ידי נת"ע מראש ובכתב. 

כאמור,   2.14.3 השירותים  מתן  להתקדמות  בהתאם  לעת,  מעת  תתכנס  ההיגוי  ועדת 
למתן   הקשורים  השונים  בנושאים  ותדון  הספק,  לבקשת  ו/או  נת"ע  לבקשת 
תכריע   מחלוקת,  של  במקרה  זה.  שבהסכם  העבודה  בתכולת  כאמור  השירותים 

 תו של יושב ראש ועדת ההיגוי. עמד

יהיה   2.14.4 ואישורה  השונים  הפרויקט  בשלבי  ההתקדמות  תוצרי  תאשר  ההיגוי  ועדת 
 תנאי להמשך ההתקדמות לשלבים עתידיים התלויים בשלבים אלו.  

בהתאם   2.14.5 לביצוען  ויפעל  ההיגוי  ועדת  להחלטות  בהתאם  לפעול  מתחייב  הספק 
 לתוכנית העבודה. 

 דרישות פונקציונאליות  .3

 פיתוח  סביבת 3.1
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מערכת ניהול התוכן והפלטפורמה שתשמש את אתר האינטרנט יהיו מבוססים על   3.1.1
  WordPress  ,Drupalתשתית ניהול תוכן בקוד פתוח מקובלת ושכיחה בישראל (

 ).  Umbracoאו 

גבי   3.1.2 על  תפותח  הקוד   Angularאו    Reactהאפליקציה  כאשר  המובייל  לסביבת 
שונות יהיה משותף ואחוד בהתאם  שישמש את האפליקציות למערכות ההפעלה ה

 ) בסביבה המוצעת. Best Practiceלהנחיות הפיתוח (

 רספונסיביות ותאימות למכשירים שונים  3.2

ובהן   3.2.1 שונות  שבירה  ברמות  התומך  רספונסיבי  אתר  הנו  הנדרש  האינטרנט  אתר 
עד   ומטה  זו  מרזולוציה  שבירה  ורמות  ומעלה,  מקסימום  ברזולוציה  תמיכה 

 לפון חכמים. להתאמה למכשירי ט

על האפליקציה הנדרשת לתמוך במכשירי טלפון חכם במגוון הרזולוציות הנהוגות   3.2.2
לתמיכה  הצעתו  את  הטכני  האפיון  במהלך  לכלול  הספק  על  אלו.  במכשירים 
זכותה של   והיא תהיה כפופה לאישורה של נת"ע. מובהר כי  ברזולוציות השונות 

עו על ידי הספק ועל הספק לכלול  נת"ע לדרוש רזולוציות נוספות מעבר לאלו שיוצ
 זאת במסגרת עבודתו. 

 התאמה לתקן הישראלי לנגישות   3.3

הנגישות   לתקן  בהתאם  והאפליקציות  האינטרנט  אתר  של  הנגשה  לבצע  יידרש  הספק 
 , כפי שיפורט להלן: AAהישראלי ברמה 

  ירות בתקנות נגישות השהמחויבים    AAהאתר והאפליקציה יותאמו לכללי הנגישות   3.3.1
זכויות" ממשרד המשפטים,   "נציבות שוויון  על ידי  ובהתאם לדרישות שפורסמו 
ובתקנות,   בחוק  שנקבעו  כפי  ובכללים  בדרישות  לעמוד  הספק  נדרש  זה  בהקשר 

 לרבות שינויים ככל שיחולו. 

 מימוש התאימות יתבצע ברמת קוד מקור ללא שילוב רכיבי צד שלישי כלשהן.  3.3.2

האתר   3.3.3 משתמשי  יספק  לרשות  אשר  נגישות"  "תפריט  יעמוד  והאפליקציה 
 למשתמשים המעוניינים בכך מגוון יכולות נגישות מקובלות. 

לספק   3.3.4 מהספק  יידרשו  זאת,  עם  יחד  זה.  ממכרז  חלק  אינה  תוכן   נגישות 
 פונקציונאליות שתאפשר למזיני התוכן לעמוד בדרישות הנגישות באופן נוח ויעיל. 

והאפליקציה על הספק לספק אישורמורשה    כחלק מבדיקות המסירה של האתר 3.3.5
הפתרון   כי  יאשר  אשר  ואפליקציות,  אתרים  בנגישות  המתמחה  מוסמך,  נגישות 
נבדק ועומד בדרישת הנגישות כאמור. עלות ההקמה תכלול את עבודתו של מורשה  

 הנגישות המוסמך עד לאישור התוצרים. 

 התאמת האתר לדפדפנים שונים במועד העלייה לאוויר 3.4

תר לתמוך במגוון דפדפנים הנהוגים במחשבים, מחשבי לוח ומכשירי טלפון  על הא 3.4.1
חכם אשר נמצאים כיום בשימוש על גרסאותיהן השונות. על הספק לכלול במהלך  
האפיון הטכני את הצעתו לתמיכה דפדפנים השונים והיא תהיה כפופה לאישורה  

רסאות נוספות מעבר  של נת"ע. מובהר כי זכותה של נת"ע לדרוש דפדפנים נוספים וג 
 לאלו שיוצעו על ידי הספק ועל הספק לכלול זאת במסגרת עבודתו. 
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 ) ומעקב  SEOהתאמת האתר לצרכי קידום ( 3.5

על האתר לתמוך בצרכי קידום אורגני לרבות תאימות לאינדוקס מיטבי של האתר   3.5.1
במגוון   התוכן  של מנהל  שליטה  המאפשר  ניהול  חיפוש מקובלים, ממשק  במנועי 

  Altהפרמטרים הנדרשים צרכי קידום אורגני (כדוגמת תגיות כותרות, הזנת תגיות  
ל המלצה  וקישורים,  כת  redirect  -לתמונות  שינוי  לעמודים    urlובות  בעת 

 ).  xmlידניות ומפת אתר בפורמט   redirectמאונדקסים ולהגדרות 

שנת"ע   google analyticsעל האתר והאפליקציה לפעול בסינרגיה מול חשבון/נות  3.5.2
תספק ולאפשר מעקב אחר התנהגות הגולשים וביצועי קמפיינים ממומנים לרבות  

 ). events) ואירועים (goalsיעדים (

האפליקציה לשלב תגיות שונות הנדרשות לצורך התממשקות תקינה עם  על האתר ו 3.5.3
כדוגמת   ).  Facebook Open Graphאו    Twitter Cardsרשתות חברתיות שונות 

 שליטה בתגיות אלו תתבצע על ידי משתמשי ממשק הניהול המורשים לכך. 

  יש לאפשר שילוב קודי מעקב נוספים באופן עצמאי על ידי משתמשי ממשק הניהול  3.5.4
 ).  Google Search Consoleאו   Facebook Pixelהמורשים לכך (כדוגמת  

על הספק לכלול במהלך האפיון הטכני את הצעתו לפונקציונאליות האמורה לצורך   3.5.5
עמידה דרישה זו והיא תהיה כפופה לאישורה של נת"ע. מובהר כי זכותה של נת"ע  

יוצעו על ידי הספק ועל  לדרוש פונקיונאליות ותכונות נוספות/אחרות מעבר לאלו ש 
 הספק לכלול זאת במסגרת עבודתו. 

 מערכת ניהול התוכן לאתר ואפליקציה  3.6

הגדרות   3.6.1 ונוח את מבנה,  ידידותי  באופן  לתפעל  המורשים  התוכן  לעורכי  תאפשר 
הרשת   ניהול  לרבות  במפתח  תלות  ללא  עצמאי  באופן  האתר  תכני  ומכלול 

ניהול והיררכיה,  ניהול עץ תפריטים  כלי    ומשתמשים,  ניהול פרטי תוכן,  הפניות, 
 ) ועוד. auditing logsמעקב אחר ביצוע שינויים (

באמצעות   3.6.2 וזאת  כפול  מידע  בהקלדת  צורך  ללא  נוח  באופן  יתבצע  המידע  ניהול 
ספרית    ;סוגי תוכן; הגדרות מערכתיות  ;מנגנונים כדוגמת שימוש תבניות עמודים

 שימוש ברשימות ערכים ועוד.  ;מדיה מרכזית

לאתר  מערכ  3.6.3 משותפות  הגדרות  לבצע  התוכן  למנהלי  תאפשר  התוכן  ניהול  ת 
שימוש   לעשות  ולאפלקציה  לאתר  נפרדת  פונקציונאליות  להגדיר  ולאפליקציה, 

 בתכנים משותפים ו/או תכנים נפרדים לאתר ולאפליקציה. 

ניהול התוכן תכלולל מנגנון הרשאות שיאפשר להגדיר קבוצות הרשאות   3.6.4 מערכת 
יהיה להגדיר  שונות לסוגי משת  ניהול התוכן באופן שניתן  משים שונים במערכת 

לכל משתמש את המידע בו יוכל לצפות, הפעולות אותם יוכל לבצע וכדומה באופן  
 העונה במדויק לאופי עבודתו ובהתאם לצרכי מנהלי הפלטפורמה. 

 פרסום המכרז מיוחדים הידועים נכון למועד    דגשים אפליקטיביים 3.7

 כללי 3.7.1
 . שימסרעל פי תיעוד   CRMלמערכת  יממומשקו: האתר טפסי 3.7.1.1
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הסרה  /בהוספת  גמישות  על  דגש  יושם:  רצועות  מבוססי  עמודים  תבניות 3.7.1.2
 . הרצועות סדר  ושינוי  רצועות  סוגי של

ושאלות    רכיבים 3.7.1.3 חדשות  עבודה,  מקטעי  תחנות,  כדוגמת  רוחביים 
ותשובות ינוהלו באופן מרכזי ויוזנו פעם אחת כאשר לאורך עמודי האתר  

 . הזנה כפולה  תדרשיעשה שימוש מתוך מאגרים מרכזיים אלו ולא 

 ) Master Template( האתר  מעטפת 3.7.2

  למערכת   התממשקות  יכלול  תפוצה   לרשימת  הרישום  מנגנון :  תחתונה  כותרת 
 . שיימסר  תיעוד פי על חיצונית דיוור

 הבית   עמוד 3.7.3

או    API  -  כ  שתסופק  חיצונית  פלטפורמה  על  ישען  המסלול  חיפוש  רכיב 3.7.3.1
 . בטכנולוגיה דומה והפעלתו תפנה לאתר חיצוני

  האינטרנט   אתר  של  הניהול   ממשק  דרך  יוזנו  ההתראות :  ההתראות  רצועת  3.7.3.2
 .אליו  להתממשק צורך שיהיה חיצוני מקור  מתוךאו  /ו

 ומטרו  קו  עמודי 3.7.4
 . הקו התקדמות  ציר לרכיב הנדרש המידע הזנת נוחיות  על דגש יושם 3.7.4.1
  מפת   פני  על  השונות  לתחנות  הנדרש  המידע  הזנת  נוחיות  על  דגש  יושם 3.7.4.2

 . הקו  תוואי
 . העבודה מקטעי  לרכיב הנדרש המידע הזנת נוחיות  על דגש יושם 3.7.4.3

 עיר  עמוד  תבנית 3.7.5

 . בעיר  התחנות לרכיב הנדרש המידע הזנת נוחיות  על דגש יושם 3.7.5.1

 . העבודה מקטעי  לרכיב הנדרש המידע הזנת נוחיות  על דגש יושם 3.7.5.2

 קשר   יצירת 3.7.6

 על פי פרטי חשבון שימסרו.  google mapsבאמצעות  מפה  תצוגת

 מודול התקשרויות  3.7.7
נשמרים   הפונים  ופרטי  מוזנים  שתכניו  כמודול  העיצוב  סקיצות  פי  על  יפותח 
במסגרת מערכת ניהול התוכן המרכזי באופן אוטונומי או באמצעות התממשקות  

שיסופק על ידי נת"ע, החלטה   API -דו כיוונית למערכת ליבה ארגונית בהתאם ל
 תתקבל במהלך שלב אפיון המימוש. 

 

 
 מודול דרושים  3.7.8

נשמרים   הפונים  ופרטי  מוזנים  שתכניו  כמודול  העיצוב  סקיצות  פי  על  יפותח 
במסגרת מערכת ניהול התוכן המרכזי באופן אוטונומי או באמצעות התממשקות  

שיסופק על ידי נת"ע, החלטה    API  -דו כיוונית למערכת ליבה ארגונית בהתאם ל
 תתקבל במהלך שלב אפיון המימוש. 

 אפליקציה  3.7.9

ל האפליקציה נשענות על ממשק המשתמש למובייל של האתר  המשתמש ש ממשק 
נדרשות ושימוש ביכולות המכשיר כדוגמת מיקום    טכנולוגיותאך כוללות התאמות  

 . Pushויכולת לקבלת הודעות 
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 דרישות תשתית וטכנולוגיה  .4

 ) Hostingאירוח שרתים ( 4.1

גבי שירותי  סביבות הבדיקות וסביבת הייצור של האתר והאפליקציה יתארחו על   4.1.1
ציבורי בהתאם   ענן  מידע,  אבטחת  דרישות  זה  ובכלל  נת"ע,  דרישות  על  העונים 

 לארכיטקטורה והקונפיגורציה אשר הוצעה על ידי הספק ואושרה על ידי נת"ע. 

על הספק לוודא כי האירוח שיינתן על ידו יכלול את כל הנדרש כדי להפעיל ולקשר   4.1.2
ליקציה, בקונפיגורציה המומלצת על  באופן שוטף ומאובטח את שרתי האתר והאפ

 הספק, באופן רציף לרשת האינטרנט. 

הספק יקים את האתר והאפליקציה חדשים וכלל היישומים כך, שיתוכננו ויפעלו   4.1.3
 בהתאם לנדרש בסביבת ענן כאמור. 

 הספק יפעל באחריות כוללת לפעילות תקינה של האתר והאפליקציה.   4.1.4

אית להעמיד לרשות הספק סביבה זהה  בכל שלב של ביצוע השירותים, נת"ע רש  4.1.5
 ) אירוח  שירותי  להתקשר  ISPבאמצעות  או  וחלופיים  מוכרים  ענן  שירותי  או   (

ישירות עם מפעיל שירותי האירוח כפי שהוצע על ידו. בכל אחד ממקרים אלה לא  
תשולם לספק תמורה בגין עלות אירוח השרתים, למעט שירותי התקנה והעברת  

 אמורה. סביבת האירוח לסביבה ה

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות, במידת הצורך, לספק באופן עצמאי את סביבת   4.1.6
האתר   של  מלא  לתפעול  הנדרשות  והחומרות  התוכנות  כל  ואת  הדרושה  הענן 
לא תשולם לספק כל תמורה   ובמקרה זה  ולהעמידן לרשות הספק,  והאפליקציה 

האיר סביבת  והעברת  התקנה  שירותי  למעט  האירוח,  שירותי  לסביבה  בגין  וח 
 האמורה.  

האירוח".   4.1.7 "ספק  עם  אחר  ספק  באמצעות  ו/או  ישירות  להתקשר  הזכות  לנת"ע 
במקרה זה לא תשולם לספק כל תמורה בגין שירותי האירוח, למעט שירותי התקנה  

 והעברת סביבת האירוח לסביבה האמורה.  

 הספק מתחייב לעבוד עם כל "ספק אירוח" עליו תורה נת"ע.  4.1.8

את כל ההרשאות והנדרש כדי שיוכל לבצע המוטל עליו בסביבה    נת"ע תעניק לספק 4.1.9
 הנבחרת.  

על המציע הזוכה יהיה לעמוד בכל דרישות כפי שמפורטות להלן. היה ולא יעמוד   4.1.10
האתר   את  לארח  לספק  להורות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  נת"ע  בדרישות, 

 והיישומים בספק אירוח חלופי ועל הספק יהא להיערך בהתאם. 

ה 4.1.11 להנחיות  שירותי  בהתאם  להלן  בטבלה  הנדרשים  השירותים  את  יכללו  אירוח 
 הבאות: 

שוטף   4.1.11.1 באופן  ולקשר  לאחסן  לגבות  לעקוב,  לנהל,  כדי  הנדרש  כל  את 
 ומאובטח את שרתי האתר והאפליקציה.  

הנדרשות,   4.1.11.2 הסביבות  הפיתוחים,  המוצרים,  כלל  של  מלאות  התקנות 
 עדכונים ותיקונים. 
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רשומים   4.1.11.3 משתמשים  ויישומים ניהול  והאפליקציה  האתר  וניהול 
 משלימים. 

ותחזוקה   4.1.11.4 תמיכה  והאפליקציה,  האתר  לאבטחת  מלאה  אחריות 
של   במשאבי  24*7במתכונת  שימוש  על  רציף  ניטור  גיבוי,  שירותי   ,

גבוהים, דיסקים   בעומסים  המערכת, התראות על משאבים המנוצלים 
פ על  חוקית  לא  לגישה  ניסיונות  בדיקת  להתמלא,  לוחות  העומדים  י 

זמנים קבועים ( פעם בשבוע, פעם בחודש וכו'), ניתוח סטטיסטי מפורט   
וכן שירותים נוספים שהוצעו על ידי הספק. להלן מפרט עבור השרותים  

 הנדרשים במסגרת סעיף זה: 

 פירוט שירות מבוקש 

שרת/ים  
 אפליקטיביים 

 אחסון מאובטח של השרת/ים האפליקטיביים 

    DBאחסון מאובטח של שרת/י   DBשרת/י 

) וכן  LBבשירות האירוח בענן, נדרש שירות איזון עומסים ( שירותי ביצועים 
 בהתאם לצרכי נת"ע   AUTO SCALINGשירות

כגון   אבטחת מידע  מידע  אבטחת  שירותי  מפני  Firewallפירוט  אבטחה   ,
DDOS  ותרחישים כפי שמוגדרים בנספח אבטחת המידע 

אבטחת  בדיקות  
 מידע 

 Intrusion Detectionמוניטורינג על סביבת האירוח, בדיקת  
 וניסיונות פריצה אחרים וביצוע ניסיון פריצה. 

 אפשרות לתיאום בדיקות אבטחת מידע ע"ע גורם שלישי. 

מידע   אבטחת 
 דינאמית 

פירוט הפתרונות השונים לאבטחת מידע דינאמית על יישומי  
 ואמצעים אחרים   AppShieldהשרתים השונים, כגון 

ניטור   שירותי 
 חיבוריות 

) שרידות  לצורך  חיבור  uptimeנדרשים  של  מקסימאלית   (
השרת לאינטרנט תוך שימוש באמצעי ניטור ופיקוח, אמצעי  
תיקון   מערכות  והפעלת  גיבוי  קישור  של  הבטחה  התרעה, 

 בזמני תגובה קצרים.  

וכו'   סלולאר  (מייל,  התרעות  קבלת  יכלול  יש    –השירות 
חידוש תקשורת:  ל נוהל  של  מיידי  וביצוע  אמת  בזמן  פרט) 

לנתיב   קישור  או  התקלה  תיקון  גיבוי,  למשאבי  חיבור 
 תקשורת חלופי. 

ניטור   שירותי 
 שרתים 

ניתוח   הכוללות:  שרתים  משאבי  של  תקופתיות  בדיקות 
הצעות   והגשת  כשל  נקודות  איתור  ותפקידים,  יכולות 

המערכת, התרעות  לשדרוג רמות היתירות. שימוש במשאבי  
על משאבים המנוצלים בעומסים גבוהים, הקצאת משאבים  
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 פירוט שירות מבוקש 

של  ללוגים  מקום  כולל  הקיבולת  קצה  סף  על 
 הסטטיסטיקות. 

SQL Server 
Check 

) שרידות  לצורך  ונדרש,  של uptimeבמידה  מקסימאלית   (
ה ופיקוח,    SQL  -אפליקציית  ניטור  באמצעי  שימוש  תוך 

מערכות   והפעלת  גיבוי  קישור  של  הבטחה  התרעה,  אמצעי 
 תיקון בזמני תגובה קצרים כפי שמפורט לעיל.  

גיבוי   שירותי 
לקובצי   ושחזור 

 האתר 

נלקח   או  נפגע  השתבש,  שנמחק,  מידע  ושחזור  עיתי  גיבוי 
או  חומרה  נפילת  פריצה,  מורשה,  בלתי  שימוש  במהלך 

 . תוכנה

הפתרון ייתן מענה למצב בו עובד מורשה ביצע מחיקה/שינוי  
בטעות של קבצים ו/או מידע בבסיס הנתונים הן בסביבות  

 האמת והן בסביבת הגיבוי. 

התקנת   עם  לפחות  אחת  שחזור  בדיקת  לבצע  ידרש  הספק 
המערכת ובאופן תדיר במהלך תקופת השירות לאחר השקת  

 הפתרון. 

מחויבו  התקנות  שירות  לשדרוגי  קבלת  תמיכה  ושעות  אחריות  ת, 
 . Service Packsגרסאות, התקנת 

 ליווי ותמיכה בעדכון הגדרות. 

עם   בתאום  השרתים  של  ההפעלה  מערכת  הקשחת  ביצוע 
 הספק האחראי על היישומים. 

וגישה   תחזוקה 
 מרחוק 

התומך   לספק  מרחוק  לשרתים  מאובטחת  גישה  אפשרות 
לשליטה מאושרת   תוכנה  באמצעות  על    ביישום.  מרחוק 

 . VPNומערכת הצפנה  FTPהשרת, 

אפשרות כניסה לספריית הסטטיסטיקות במידה ויש תוכנה  
 ). webtrendsסטטיסטית על השרת (כגון  

( CDNשירותי  גדולים  לעומסים  תוכן  הפצת   Content deliveryשירותי 
network/cloud  כגון בשעת קמפיין, העלאת שירות חדש או (

 על דרישה גבוהה  שידור / פרסום תוכן ב

 כל שירות מוצע נוסף  אחר 

 נפחים עומסים וביצועים  4.2

כניסות    300,000  -השימוש באתר והשימוש באפליקציה צפויים להיות בהיקף של כ 4.2.1
 בחודש לכל אחד. 
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  – בהתאם לשימוש המשוער במערכת, על הספק לתמוך בכ   – זמני תגובה מחייבים 4.2.2
100  sessions    לפחות מהם  לפחות,  זמנית  בו  שמבצעים    50פתוחים  משתמשים 

 פעולה/טרנזקציה בו זמנית. 

 זמני התגובה לא יעלו על: 4.2.3

 שניות.   1.5עד  –מסכי המערכת (ממשק משתמש)  4.2.3.1

 שניות.  3עד   -ממשק ניהול  4.2.3.2

 ת. שניו 2עד  ––חיפוש חופשי  4.2.3.3

 שניות לדף ראשון.  1.5עד –פעולות יישום  4.2.3.4

 הספק יספק כלים לבדיקת זמני התגובה כנדרש.  4.2.4

 יכולת גידול (סקלביליות)  4.3

הכוללת   4.3.1 המערכת  של  סקלביליות  תכנית  יציג  של   AutoScalingהספק 
שדרוג   שיטת  וכן  בענן  תוספת    scale-outהשרתיםו/או  ו/או  המערכת  לשרתי 

של   בחשבון  לקיחה  תוך  על שרתים,  החומרה  של  הארכיטקטורה  השפעת  כל 
 ארכיטקטורת המידע (יישומים ונתונים) ועל אופציות החיפוש. 

  - משתמשים בו זמנית ול  100  -משתמשים ל  50  -תכנית הגידול תתאים לגידול מ 4.3.2
זמנית"    200 "בו  זה,  לעניין  זמנית.   מ   –בו  (להבדיל  פעולה    sessionsמבצעים 

 פתוחים ללא פעולה). 

יעמוד 4.3.3 (  הספק  בשיאים  חריג  משתמשים  שימוש  Peaksבמספר  תוך  תקופתיים,   (
 . CDNבשירותים אפשריים כגון 

 דרישות עתידיות   4.4

השירותים ו/או היישומים יותאמו לגרסאות עתידיות של מערכת ההפעלה ו/או גרסאות  
חדשות של מערכות ההפעלה ו/או הדפדפנים השונים להן היא הותאמה מלכתחילה ו/או  
של מוצר התשתית בתוך פרק זמן מרבי של שלושה חודשים או אחר אשר יוסכם על ידי  

פעילות באתר ובאפליקציה בהתאם לתיאור  נת"ע. הספק יבנה מערכת שתתמוך בגידול  
 לעיל, להיערך לתקיפות האתר, עומסים חריגים וכדומה. 

 אבטחת מידע  4.5

אבטחת   דרישות  בעניין  ג'  בנספח  למפורט  המידע בהתאם  יספק אמצעי אבטחת  הספק 
 מידע.  
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 )SLAדרישות רמת השירות (  –למפרט השירותים  1נספח 
 לרמת השירות בתקופת האחריות והתחזוקה של האתר. בנספח זה מפורטות דרישות נת"ע 

 הגדרות  . א

 מושג  הגדרה 

 זמן תגובה למענה ראשוני  משך הזמן מרגע קבלת הודעה על התקלה  ועד קבלת משוב על הטיפול בתקלה.

זמן מקסימלי לתחילת  משך הזמן מרגע קבלת הודעה על התקלה  ועד קבלת משוב על התחלת הטיפול. 
 טיפול

הנקוב בטבלה לצורך פתרון זמני או קבוע בהתאמה למעט במקרים חריגים הזמן  
 המוסכמים על ידי נת"ע.

 זמן פתרון זמני/קבוע 

 זמן תגובה מירבי  זמן התגובה המקסימאלי למשך ביצוע פעולה/שירות מסוג מסוים.

הקצה  ממשתמש  מונעת  אינה  אשר  באתר  מערכת  בתת  רכיב  בתפעול  תקלה 
 רכיב. שימוש / תפעול אותו

 תקלה רגילה 

תקלה בתפעול תת מערכת באתר אשר מונעת ממשתמש הקצה שימוש/תפעול  
 אותו רכיב ו/או תקלת עיצוב. 

 תקלה חמורה 

יותר או תקלה כללית באתר המונעת    2תקלה בתפעול   תתי מערכות באתר או 
גלישה תקנה בו או תקלה שמעמידה את נת"ע בהפרת חובה מכוח הוראות כל 

 ת מתצוגת הנתונים ו/או המסמכים אשר נת"ע העלתה לאתר.דין, הנובע

 תקלה משביתה/ קריטית 

פניה לספק בכל דבר ועניין משירותי המכרז הנדרשים כגון שינויים ושיפורים, 
 הדרכה, תפעול שוטף, נהול וכד'.

 קריאת שירות 

 קריאה פתוחה  קריאה שנרשמה וטרם החל הטיפול בה. 

 קריאה פעילה  .נסגרה כולל קריאות פתוחות וקריאות בטיפולקריאה שנרשמה וטרם 

ממועד   חודש  במהלך  הספק,  ידי  על  ונסגרה  טופלה  אשר  תקלה  אודות  פניה 
 . הסגירה ובאותה גרסת תוכנה

 קריאה חוזרת 

 ביצועי מערכת  רשימת פעילויות באתר וזמני המקסימום להשלמת ביצועם.

 פתרון במענה ראשון  . לקריאהתקלה/בעיה שנפתרה במענה הראשון 

 

אירוע חריג הוא כל אירוע הפוגע או עלול לפגוע ביכולת הספק לעמוד    –  טיפול באירועים חריגים . ב
 . אירועים חריגים כוללים בין השאר:  SLA -ביעדי ומדדי ה

 שוש"ים או מבצעים מיוחדים  •

 אירועים המונעים מתן שירות כנדרש  •

 ות מתן שירות בדרך שאינה עומדת בדריש  •

מנהל   באחריות  יבוצע  הדיווח  נת"ע.  אצל  האחראים  לגורמים  בכתב  ידווח  חריג  אירוע  כל 
 שעות מגילוי אירוע חריג או צפי להתקיימותו.  24הפרויקט מטעם הספק. הדיווח יבוצע תוך 

 רמת השירות לכל סוגי התפעול השוטף תבחן מיום תום תקופת ההרצה.   –   שירותי תפעול שוטף .ג

שעיכוב   במכרז,  המוגדרות  העבודה  לשעות  מעבר  משביתות/קריטיות,  תקלות  של  במקרים 
בפתרונן יגרום פגיעה בתהליכים עסקיים, הספק ייקרא באופן חריג ויתמוך בתקלה עפ"י דרישת  

 נת"ע. 
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מתחייב על עבודה רצופה, שוטפת ומאומצת, במסגרת לוח    הספק  –  מסגרת זמן לטיפול בתקלות . ד
 הזמנים הקבוע להלן, תוך הקצאת כוח האדם המתאים והנדרש עד לפתרון הבעיה.  

 משך הזמן למחויבות לפתרון תקלה/פניה על פי דרגות החומרה בטבלה הבאה: 

זמן עד   זמן עד פתרון קבוע 
 לפתרון זמני 

זמן מקס' לתחילת  
 טיפול

תגובה  זמן 
למענה  
 ראשוני 

 סוג תקלה 

ביום העבודה העוקב הספק  
פתרון   את  ויפרט  יאפיין 

תוך    ויישמו  ימי   5הקבע 
עבודה לכל המאוחר ממועד  

 . ההודעה על התקלה

חזרה  זמן 
תקינה   לעבודה 
עד  זמן  ו/או 
העלאת   לפתרון 
לא  הנתונים 

שעות    3יעלה על  
ההודעה   ממועד 

 על התקלה. 

תקלה   . שעה 0.25 . שעה לכל היותר 0.5
משביתה/  

 קריטית 

ביום העבודה העוקב הספק  
פתרון   את  ויפרט  יאפיין 

תוך   ויישמו  ימי    3הקבע 
עבודה לכל המאוחר ממועד  

 . ההודעה על התקלה

חזרה  זמן 
תקינה  לעבודה 

על   יעלה    4לא 
ממועד  שעות 
על   ההודעה 

 . התקלה

תקלה   . שעות 0.5עד  .שעות לכל היותר 2
 חמורה 

  3תוך    –הנדרש  במידת  
ויפרט   יאפיין  הספק  ימים 
ויישמו   הקבע  פתרון  את 

לכל   14תוך    עבודה  ימי 
ההודעה  ממועד  המאוחר 

 . על התקלה

חזרה  זמן 
לעבודה לא יעלה  
יום   סוף  עד  על 
הקרוב  העבודה 
יום  לאחר  שבא 
לכל   הדיווח 

 .המאוחר

הקרוב   העבודה  ביום 
שבא לאחר יום הדיווח  

 .לכל המאוחר

 תקלה רגילה  . שעות 2.5עד 

 

הספק יפעל לטיפול מתמשך ורצוף עד לפתרון התקלה.   – מסגרת זמן לטיפול בקריאות שירות .ה
 משך הזמן למחויבות לפתרון תקלה/פניה על פי דרגות החומרה בטבלה הבאה: 

זמן עד לתחילת יישום  
הפתרון בהתאם ללו"ז  

 מותאם 

זמן מקס'  
 להצעה/איפיון הבקשה 

זמן תגובה למענה  
 ראשוני 

 סוג תקלה 

בהתאם  רציף/שוטף 
 הקריאה.למהות 

פה/   בעל  מענה    זמן 
אלקטרוני   בטלפון/דואר 

נת"ע   של  תוך   – לפנייה 
יום   במסגרת  שעתיים 
עבודה רגיל (יום עבודה כפי  
לכל  או  בנת"ע)  המקובל 

לשעה   עד    09:00המאוחר 
ביום העבודה הקרוב שבא  

 לאחר יום הפניה  

 

 קריאה כללית 

שעות מיום אישור   12תוך  
ביישום   יחל  הספק  נת"ע 

ללוח    הפתרון בהתאם 
 הזמנים המוסכם 

יאפיין    5תוך   הספק  שעות 
ויפרט את אופן הפתרון וייתן  
הצעה מתאימה ובכללה לוח 

 זמנים מוצע ליישום

קריאה  
לשינויים 
ושיפורים 

לפריט/רכיב  
במסגרת  
מחירוני  

הפריטים  
בהסכם = יישום  

 פשוט

אישור   3תוך   מיום  ימים 
ביישום   יחל  הספק  נת"ע 

בהתאם   ללוח  הפתרון 
 הזמנים המוסכם 

יאפיין   3תוך   הספק  ימים 
ויפרט את אופן הפתרון וייתן  
הצעה מתאימה ובכללה לוח 

 זמנים מוצע ליישום

קריאה  
לשינויים 
ושיפורים 

למודול/תת 
מערכת = יישום  

 בינוני 
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זמן עד לתחילת יישום  
הפתרון בהתאם ללו"ז  

 מותאם 

זמן מקס'  
 להצעה/איפיון הבקשה 

זמן תגובה למענה  
 ראשוני 

 סוג תקלה 

אישור   6תוך   מיום  ימים 
ביישום   יחל  הספק  נת"ע 
ללוח   בהתאם  הפתרון 

 הזמנים המוסכם 

יאפיין ימים    6תוך   הספק 
ויפרט את אופן הפתרון וייתן  
הצעה מתאימה ובכללה לוח 

 זמנים מוצע ליישום

לאחר     2תוך   עבודה   ימי 
 הפניה לכל המאוחר

קריאה  
לשינויים 
ושיפורים 

למערכת /יישום  
נפרד = יישום  

 מורכב 

 

הספק יפעל לטיפול מתמשך ורצוף עד לפתרון התקלה. להלן תפורט רמת   – רמת השירות . ו
 השירות הנדרשת לכל תקלה/פניה על פי דרגות החומרה:

 דרגת חומרה  סוג תקלה  רמת שירות 

 1 תקלה משביתה/קריטית  99%

 2 תקלה חמורה  96%

 3 תקלה רגילה  90%

 4 קריאת שירות  90%

יכלול   • בתקלה  הספק  שתתאפשר  טיפול  כך  הרגילות  העבודה  לשעות  מעבר  גם  עבודה 
 עמידה בזמני הטיפול בתקלה כפי שנקבע בטבלה לעיל.

הזמן   • במסגרת  יטופלו  התקלות  בהם  הנדרש  המקרים   % פי  על  תחושב  השירות  רמת 
 שהוגדר בטבלה שלעיל. 

עמידה  ) תיחשב כאי  SLAהפרת דרישות רמת השירות (  –  )SLAהפרת דרישות רמת השירות ( . ז
 בהסכם ותחויב בקנסות בהתאם לפירוט שלהלן: 

בדרישות הנדרשת השירות ברמת הספק עמד לא )1 יוטל רמת כאמור  שלהלן,  קנס   עליו שירות 
 שיוטל לכך כתנאי נזק לה נגרם כי להוכיח על נת"ע יהיה בשיעורים הקבועים בטלה שלהלן. לא

 הקנס.

 בנפרד, וכן ברמת השירות עמידה אי כל בגין כאמור בקנס הספק את לחייב רשאית  תהא נת"ע )2
 או ברמת השירות הספק עמידת אי על לה נודע שבו עת בכתב, בכל לספק במצטבר. נת"ע תודיע

  ק.הספ יחויב שבגינו הקנס סכום ועל העמידה אי פרטי המלא, על שיקול דעתה בתקופה, לפי פעם

הספק הסכם על הספק בחתימת )3  ינוכו הקנסות  .הקנסות לגובה מסכים הוא כי מאשר זה, 
ההסכם,  להוראות בהתאם הספק אחר, לו זכאי סכום מכל או הספק זכאי לה החודשית מהתמורה

 ממתן יום  72בתוך   הספק ידי על לנת"ע כאמור, ישולם המגיעים לספק מתשלומים קוזז לא ואם
 לספק.  על ידי נת"ע הודעה

 כתוצאה בפועל לה נזקים שייגרמו בגין הספק את לחייב רשאית נת"ע כאמור, תהא לקנס בנוסף )4
 וההסכם.  הדין פי על לה הנתון אחר סעד שימוש בכל ולעשות הספק מחויבויות מהפרת

 ברמה את השירותים וביצע הנדרשת השירות ברמת עמד שלא כך מחויבויותיו את הספק הפר )5
 המוגדרים האירועים אחד בהתקייםבדרישות רמת השירות, או  כהגדרתה השירות מרמת נמוכה

רמת השירות כהפרת זה, דרישות  בהסכם  בנוסף למנגנון הקנס כאמור בדרישות  יופעל, כאמור 
מנגנון זה,  בהסכם  השירות  השירות לאכיפת רמת  רמת  העבודה   דרישות  בתכולת  כהגדרתו 

 שבהסכם זה, ועלויות בגין הפעלת מנגנון זה יקוזזו מהתמורה שמגיעה לספק.
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זמן מקס'   SLA-חריגה מה קנס
לתחילת  

 טיפול

זמן תגובה  
למענה  

 SLA ראשוני/

 סוג תקלה 

פיגור בלוחות הזמנים לסיום הפרויקט ו/או השירותים, שאינו עולה על חודש אחד,  
לא יחשב כפיגור לעניין הוראות סעיף זה;  למען הסר ספק, סיום הפרויקט הינו לאחר  

 וקבלת אישור קבלה מנת"ע.עמידת החברה בכל מבדקי הקבלה  

לוחות זמנים  
 כללי

התמורה    5% מסך 
  פ"י המגיעה לספק ע

זה   הסכם 
בגין   מהתמורה 

 . עלות ההקמה

נוסף   חודש  של  פיגור 
ו/או   הפרויקט  לסיום 

 . השרותים, או חלק ממנו

  

מסך    10% נוספים 
המגיעה   התמורה 

הסכם  -לספק על פי 
 זה.

נוסף   חודש  כל  של  פיגור 
ו/או  לסיום   הפרויקט 

 . השרותים, או חלק ממנו

  

של   ₪    500קנס 
 עבור כל יום איחור 

תת   כל  של  השבתה 
ותמשך   במידה  מערכת 

  24שעות ובגין כל    24מעל  
יוכפל   נוספות  שעות 
יום   כל  על  ויגבה  הסכום 
איחור בנפרד. היה ונותרה  
לספק,   המגיעה  תמורה 
לקזז  נת"ע  רשאית  תהא 
את סכום הקנסות מיתרת  

 התמורה שתגיע לספק. 

במידה ותושבת   כי  יובהר 
יהיה   מערכת  מתת  יותר 
הקנס מצטבר ויגבה עבור  
כל אחת מהן. כמו כן אם  

-תמשך התקלה למעלה מ
יגבה    24 נוספות  שעות 

שלא   המערכות  תת  עבור 
 . תוקנו קנס נוסף

שעה לכל   0.5
 . היותר

תקלה   .שעה 0.25
  משביתה/
 קריטית 

₪ בגין כל שעת   100
כל   עבור  פיגור 

 שירות  עם תקלה. 

שעת   כל  בגין  בקנס  חיוב 
 . פיגור

שעות לכל   2
 . היותר

 תקלה חמורה  . שעות 0.5עד 

כל שעת    50 בגין   ₪
כל   עבור  פיגור 

   .שירות  עם תקלה

שעת   כל  בגין  בקנס  חיוב 
 . פיגור

העבודה   ביום 
שבא   הקרוב 
יום   לאחר 
לכל   הדיווח 

 . המאוחר

 רגילה תקלה  . שעות 2.5עד 

כל שעת    50 בגין   ₪
מענה   אי  פיגור 
לקריאה   במועד 

 . כללית

שעת   כל  בגין  בקנס  חיוב 
 . פיגור

בעל    מענה  זמן 
  פה/בטלפון/

אלקטרוני   דואר 
נת"ע   של  לפנייה 

שעתיים    – תוך 
יום   במסגרת 
עבודה רגיל (יום  
כפי   עבודה 
בנת"ע)   המקובל 
או לכל המאוחר  

לשעה     09:00עד 
העבודה   ביום 

קריאה  
כללית/המתנה   
למענה לקריאה  
טלפונית למרכז  

 השירות

יום    100 כל  בגין   ₪
   .פיגור אי מענה 

יום   כל  בגין  בקנס  חיוב 
 . פיגור

שעות    5תוך  
יאפיין   הספק 
ויפרט את אופן  
וייתן   הפתרון 

הצעה  
מתאימה  

קריאה  
לשינויים 
ושיפורים 

לפריט/ רכיב  
במסגרת  
מחירוני  
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זמן מקס'   SLA-חריגה מה קנס
לתחילת  

 טיפול

זמן תגובה  
למענה  

 SLA ראשוני/

 סוג תקלה 

לוח   ובכללה 
מוצע   זמנים 

 . ליישום

שבא   הקרוב 
יום   לאחר 

   .הפניה

 

 

הפריטים  
במכרז = יישום  

 פשוט

יום    250 כל  בגין   ₪
 . פיגור אי מענה 

כל   בגין  בקנס  יום  חיוב 
 . פיגור

ימים    3תוך  
יאפיין   הספק 
ויפרט את אופן  
וייתן   הפתרון 

הצעה  
מתאימה  

לוח   ובכללה 
מוצע   זמנים 

 . ליישום

קריאה  
לשינויים 
ושיפורים 

למודול/תת 
מערכת =  

 יישום בינוני 

יום    250 כל  בגין   ₪
   .פיגור אי מענה 

יום   כל  בגין  בקנס  חיוב 
 . פיגור

ימים    6תוך  
יאפיין   הספק 

ופן  ויפרט את א
וייתן   הפתרון 

הצעה  
מתאימה  

לוח   ובכללה 
מוצע   זמנים 

 . ליישום

ימי עבודה     2תוך  
הפניה   לאחר  

 . לכל המאוחר

קריאה  
לשינויים 
ושיפורים 

למערכת/יישום 
נפרד = יישום  

 מורכב 

 

כל אחד מהאירועים הבאים יחשב כהפרה של דרישות רמת השירות, העולה כדי הפרה יסודית   .ח
 של ההסכם: 

 שאינה רציפה לפתרון תקלה. עבודה  •

 גילוי פגם בביצוע נוהל (כגון נוהל אבטחת מידע).  •

 שלוש או יותר הפרות של רמת השירות, מכל סוג, בחודש קלנדרי אחד.   •
 

הפרת דרישות רמת השירות תגרור, בנוסף למנגנון הקנס (ככל שהוא קיים בטבלה לעיל) ולכל   . ט
 ם את הפעולות הבאות, חלקן או כולן: סעד אחר האמור בהן או בהסכם שבין הצדדים, ג

נת"ע תהא רשאית לפנות לגורמים חיצוניים לקבלת יעוץ ושירותים אשר ישפרו את רמת   •
השירות. במקרה כזה תקוזזנה עלויות הייעוץ והשירותים כאמור מהתשלומים המגיעים  

 לספק. 

הת • והוצאות  תקלות,  לתיקון  חיצוניים  מקצוע  אנשי  להזמין  רשאית  תהיה  יקונים  נת"ע 
ממחויבויות   הדבר  יגרע  לא  כאמור,  בוצע תיקון  לספק.  המגיעים  תקוזזנה מהתשלומים 
הספק, ולא תשמע מפיו טענה לטיב התיקונים. למען הסר ספק, זכות נת"ע לתיקון עצמי  

 תהא בנוסף לכל סעד אחר. 

נת"ע תהיה רשאית להשהות כל תשלום המגיע לספק עד ליישום תכנית הפעולה שהציג או   •
 הוצגה על ידי גורמים חיצוניים כאמור לעיל. ש

 . נת"ע תהיה רשאית להפעיל את תכנית ההיפרדות כהגדרתה לעיל •
 

 



 
 להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה 158/2021 מס' פומבי מכרז

 

 92מתוך   64עמוד 
#1696551 

 תוכנית עבודה ואפיון מאושרים  –' בנספח  

 [יצורף] 
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 , ניהול מסמכים ואבטחת מידע ת מחשובהנחיו -' גנספח 
 רקע  .1

המופיעות   .1.1 בתוכנות  להשתמש  הספק  על  נת"ע,  עם  שלו  ההתקשרות  הסכם  במסגרת 
 בנספח זה.    2ומספר  1במסמך זה. רשימת התוכנות מפורטות בטבלאות מספר 

תעשה על ידי הספק ועל חשבונו.    1מספר    יודגש, כי רכישת התוכנות המפורטות בטבלה .1.2
נת"ע, על חשבונו של הספק  ירכשו על ידי    2רשימת התוכנות המפורטות בטבלה מספר  

 ויימסרו לשימוש הספק לצרכי ההתקשרות בלבד. 

 )) TPSתוכנות אשר ירכשו על ידי הספק (רכישה מספק צד ג' ( .2
תיעשה על ידי הספק ועל חשבונו בלבד.    1רכישת התוכנות המפורטות בטבלה מספר   .2.1

  1גרסתה של כל תוכנה חייבת להיות תואמת לגרסה עימה עובדת נת"ע. בטבלה מספר  
 מפורטות התוכנות והגרסה מינימלית לה נדרש הספק עבור כל אחת מהן.  

או לעדכן  /הבלעדי להוסיף ונת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת לעת ולפי שיקול דעתה   .2.2
מפורטות,  /ו שהן  כפי  תוכנה  כל  עבור  המינימלית  והדרישה  הרשימה  את  לשדרג  או 

 ומוסכם כי השינויים יחולו על הספק והוא ישא בעלותן באופן בלעדי. 

 1טבלה מספר  .2.3

 גירסא  שם התוכנה 

Microsoft Office 2013  ומעלה 

AutoCAD 2013  ומעלה 

ויימסרו לשימוש הספק לצרכי ההתקשרות  הספק תוכנות אשר ירכשו על ידי נת"ע על חשבון  .3
 בלבד 

וכל תוספת, עדכון או שדרוג עבורן לפי שיקול דעתה    2התוכנות המופיעות בטבלה מספר   .3.1
של נת"ע. הספק נדרש להשתמש בתוכנות אלו בעשותו שימוש בתשתיות הרשת שלו או  

רנט, באמצעות רישיון שימוש לתוכנה שיימסר לו על ידי  לחילופין על גבי רשת האינט 
נת"ע. יובהר כי נת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת ולעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי  

או לשדרגן ומוסכם כי הספק יהיה מחוייב  \ או לעדכן את רשימת התוכנות ו\להוסיף ו
 או תוספות אילו. \לעבוד במערכת בהתאם לשינויים ו

 2טבלה מספר  .3.2

כמות משתמשים   שם התוכנה 
 משוערת 

SAP  –    מערכתERP    והוראות התשלומים,  לניהול 
 השינוי בפרויקט 

1 

Aconex –  מערכתEDMS   לניהול הפרויקט בשימוש
רוחבי של כל בעלי העניין בפרויקט, הכולל לא פחות  

 מנהל הפרויקט, הקבלן, המתכנן, הספק, יועץ  - מ

5-20 

 1-5 חדשנות  ב.  מערכת בטיחות בעבודה ה.

 שימוש בכלי תוכנה המנוהלים על ידי נת"ע   .4
הרישיונות הנדרשים עבור השימוש בתוכנות יכולים להיות מוגבלים לרישיונות בודדים   .4.1

רישיון "אתר" לארגון כולו.  המוגדרים "שמית" (לפי שם המשתמש לו ניתנת הגישה) או  
ספקי התוכנה של נת"ע יכולים להגביל את השימוש או המעבר של רישיונות בין עובדים  
כאלו ואחרים וכל האמור בסעיף זה בהתאם למדיניות וכללי הרישוי של ספק התוכנה 

 או נת"ע. \ של נת"ע ו
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פי   .4.2 על  המתומחרים  הסכמים  במסגרת  נרכשו  מהתוכנות  חלק  כי  כמות  יובהר, 
 המשתמשים או מתן שרות על בסיס תקופה. 

עוד יובהר, חלק מהתוכנות עושות שימוש בגלישה באינטרנט לצורך אספקת השירות   .4.3
)web based  דפדפן וגרסת  נדרשת  גלישה  במהירות  אינטרנט  תקשורת  דורש  אשר   ,(

) על מחשב  VPNעדכנית. תוכנות אחרות ידרשו התקנת תוכנת גישה מוצפנת (כדוגמת  
מסוגבו   הפעלה  מערכת  לשרות     Microsoft windowsרצה  החיבור  יתבצע  שבעזרתה 

ולתוכנה. במקרים אלו הספק יהיה האחראי הבלעדי לתחזוקה של החומרה המאפשרת  
יכולות מספקות על מנת להריץ עליה את התוכנות הנדרשות. נת"ע תספק את הפתרונות  

 ). VPNהנדרשים לשם חיבור מרחוק (כדוגמת 

רת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק לשדרג את גרסת הדפדפן במחשבים  נת"ע שומ  .4.4
נת"ע את הזכות לבקש   כן שומרת לעצמה  מהם מופעלות מערכות  המידע של נת"ע. 
מהספק לעדכן מעת לעת את מהירות הגלישה של תקשורת האינטרנט אליה מחוברים  

של אינטרנט  המחשבים מהם מופעלות מערכות המידע של נת"ע לרמת מהירות גלישה  
 הממוצעת בשוק העסקי. 

במערכת   .4.5 נקודתיות  בדיקות  לבצע  מהספק  לבקש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  נת"ע 
 לקראת שידרוגי גרסא. 

עדכונים   .4.6 וקבלת  התוכנות  של  תקין  תפעול  אודות  להדרכות  להגיע  יתבקש  הספק 
לעת   הספק מעת  ו/או במשרדי  נת"ע  יתקיימו במשרדי  התוכנה אשר  שוטפים אודות 

 ות פעמיים בשנה. ולפח

חדשה/ות,   .4.7 ו/או  נוספת/ות  בתוכנה/ות  להשתמש  מהספק  לדרוש  רשאית  תהיה  נת"ע 
 , בהתאם לדרישות נת"ע. 2-ו  1 מס'  מעבר לאלו שמופיעות בטבלאות

 להלן תאור התוכנות אשר הוטמעו ונרכשו עד כה:  .4.8

4.8.1. ERP –  מערכת ניהול פיננסית לוגיסטית 

במערכת   שימוש  עושה  המער SAP ERPנת"ע  תהליכי  .  של  מחשוב  כוללת  כת 
העבודה בתחום הלוגיסטי והפיננסי, הזנת תשלומים ובקרת התשלומים, לרבות  
אודות   סטאטוס  דוחות  הפקת  מאפשרת  המערכת  שינוי.  הוראות  הזנת 

ה במערכת  לעבוד  הספק  על  הזמנות.  ופלטי  ליצור   SAP-התשלומים  מנת  על 
 שתוגדר על ידי נת"ע.  דיווחי חשבון, הוראות שינוי וכל פעולה נוספות 

ואבטחת מידע   החיבור למערכת מבוצע באמצעות פתרונות התחברות מרחוק 
רכיבי   של  מקומית  התקנה  ותדרש  ייתכן  כי  יובהר  נת"ע.  ע"י  המסופקים 

 הפתרונות על מחשבי הספק . 

 ) EDMSמערכת ניהול מסמכים ותכתובת ( .4.8.2

במערכת   שימוש  עושה  ו  Aconexנת"ע  תכנון  פרויקטי  קווי  לניהול  של  הקמה 
המתע"ן. מערכת כוללת ניהול מסמכים, ניהול תכתובות, הגשת מסמכי תכנון,  
דיווחים מהשטח ויומני עבודה.  הספק, לרבות כל העובדים והגורמים מטעמו,  
לשלוח   וכן  המערכת,  גבי  על  הפרויקט  מסמכי  כל  את  ולנהל  להעלות  מחויב 

 מה באמצעות המערכת.  ולקבל את כל התכתובות עם נת"ע ועם הגורמים מטע 

 שפת המערכת הנה באנגלית, וניתן להזין ולנהל מידע הן בעברית והן באנגלית.   

באחריות הספק להקצות גורם מוסמך אשר ישמש כמנהל המערכת מטעמו, ככל  
 שידרש על ידי נת"ע,  ואשר באחריותו: 

 ניהול המערכת מטעם הספק  .4.8.2.1

 רישום הארגון במערכת  .4.8.2.2

 חדשים וגריעת עובדים עוזביםהוספת משתמשים  .4.8.2.3

 או מנהל הפרויקט מטעמה \ ניהל רשימות התפוצה מול נת"ע ו .4.8.2.4

 פי דרישה -השתתפות בהדרכות מקצועיות על .4.8.2.5
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ניהול   .4.8.2.6 במערכת  והתכתובות  התוצרים  תיעוד  אחר  ובקרה  מעקב 
במערכת,   מסמכים  ותיוג  העלאה  היתר,  בין  הכוללת,  המסמכים 

והפצת מסמכים  לאישור מ  Work Flow  (WFהתנעת תהליך ( סמכים 
)Transmittal( 

ו נת"ע  לדרישת  בהתאם  ייעשה  המסמכים  הפרויקט  \תיוג  מנהל  או 
והפצה    –מטעמה   לתיוג  יוחזרו  נכון  לא  באופן  יתויגו  מסמכים אשר 

 מחדש ולא יחשבו כהגשה. 

 ובכללם:   Aconex-כל התכתובות ינוהלו במערכת ה

i(   ,לשינוי בקשות  חוזיות:  תשלום,  תכתובות  בקשות  שינויים, 
 אישורי תשלום, מכתבים, דואר אלקטרוני. 

ii(   ,זמנים לוחות  תכניות,  מסמכים,  של  הגשות  טכניות:  תכתובות 
 שרטוטים וכל מסמכים ותוצרים של הקבלן. 

iii(   דוחות ניהול  עבודה,  יומני  ניהול  הביצוע:  בשלב  עבודה  תהליכי 
 ועוד.   RFI ,NCRבטיחות, ניהול דוחות קיימות,  

היובהר   מערכת  פורמלית    Aconex-כי  לתקשורת  כאמצעי  תשתמש 
תחת הסכם זה. לא יעשה שימוש בדואר אלקטרוני לטובת תקשורת  

 פורמלית. 

גם   .4.8.3 ארגוניות  פנים  ותכתובות  מסמכים  של  ניהול  מאפשרת  המערכת  כי  יצוין 
 עבור הספק תוך שמירה על פרטיות המידע כחלק מתשלום הרישוי.  

דיו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר מטעמו, העובדים על אותו  כל עובעל הספק לוודא כי   .5
 לעיל ויפעלו על פיהם.  4פרויקט עבור הספק, יכירו את הנהלים המפורטים בסעיף 

 עדכנות טכנולוגית   .6
מאחר ומחזור חיי הפרויקט הינו ארוך ונפרש על פני מספר שנים רב, יתכן כי במהלך הפרויקט  

ומרה וטכנולוגיות בהם עושים שימוש כיום. על הספק לערוך  תיקרה התיישנות של מערכות, ח
התוכנה   החומרה,  את  לשדרג  לתוצאותיו  ובהתאם  התיישנות  סקר  לפחות  לשנה  אחת 
והטכנולוגיה בה נעשה שימוש במהלך מתן השירותים. על הספק לשמור על רמה גבוהה ולעשות 

ג או מעבר לטכנולוגיה אחרת  שימוש במערכות וחומרה מהמובחרות ביותר בשוק. עדכון/שידרו
 יהיה על חשבון הספק בלבד.  

 פקיעת תוקף של רישיון  .7

או החוזה (או תקופה  30בתוך   לפי   יום מסיום תקופת הרישיון  בחוזה),  אחרת אשר מופיעה 
המוקדם מביניהם, על הספק להחזיר לנת"ע את המסמכים והמידע הקשורים לאותה תוכנה  

 נוסף. ולא לעשות במידע זה שימוש  

 : לעניין נספח זה .8

של    –"  שדרוג" 1.1 דומה  תוכנה  או  תוכנה  של  גרסה מעודכנת  או  תוכנה  של  חדש  עדכון 
הספק, אשר משפר או מוסיף פונקציונליאות למוצר או לרישיון. לעיתים קבלת השדרוג  

 כרוכה בעלות כספית נוספת. 

תיקון תקלה או תוספת  תיקון באגים, תיקון ושיפור בביצועים של התוכנה,    –"  עדכון" 1.2
הנדרשת לשם המשך פעילות תקינה של התוכנה. זכאות הספק לעדכונים אלה מופיעה  

 בהסכם הרישיון תחת כותרת "שירות ותחזוקה" במילים "תמיכה ועדכון". 
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 אבטחת מידע  – 1נספח ג'

 נספח אבטחת מידע עבור ספקים של נת"ע בעלי גישה למערכות המידע של נת"ע 

 רקע  .1

שירותים   לה  המספקים  רבים,  חיצוניים  ספקים  מערבת  נת"ע  חברת  של  השוטפת  פעילותה 
שונים. במסגרת השירותים ספקים אלה עשויים ליצור ולקבל מידע עבור נת"ע ולשמור עותקים  

 שלו אצלן, לספק תשתיות לאחסון ועיבוד המידע, או לקבל גישה לרשת נת"ע ולמידע שלה. 

חלק מנכסי המידע של נת"ע מסווגים כמידע עסקי, ביטחוני או אישי חסוי, ודליפתם לגורמים  
משמעותי   משפטי  או  תדמיתי  עסקי,  לנזק  או  ביטחוני  לסיכון  לגרום  עלולה  מורשים  בלתי 

 לחברה.  

מנת למזער את הסיכונים לפגיעה בסודיות, באמינות ובזמינות המידע, נדרש להגן על נכסי  -על
 הן כאשר הם ברשת נת"ע והן כאשר הם נמצאים אצל הספקים או באחריותם.  המידע,

מסמך זה יפרט הנחיות ודרישות אבטחת מידע לספקים שיוצרים, מעבדים ו/או מחזיקים מידע  
 של נת"ע בתשתיות המחשוב שלהם (לדוגמה: חברות תכנון). 

ואחריותם לאבט חת המידע של  יש לכלול בהסכמי ההתקשרות עם הספקים את מחויבותם 
להסכם   כנספח  יצורפו  להלן  שיפורטו  הדרישות  הספק.  עם  הפעילות  תחילת  טרם  נת"ע, 

 ההתקשרות. 

 הגדרות  .2

פיזי, המכיל מידע שנוצר או התקבל    –  נכס מידע 2.1 קובץ, רשומה, מאגר נתונים או עותק 
 במסגרת הפעילות השוטפת של החברה, ובעל ערך לתפקודה התקין של נת"ע. 

מנת להבטיח כי יישמרו השלמות,  -כלל הפעולות והאמצעים הנדרשים על  -  אבטחת מידע 2.2
 הזמינות, המהימנות, הסודיות והשרידות של נכסי המידע.  

שהוגדר    –)  Confidentiality(  סודיות 2.3 לגורמים  ורק  אך  תוגבל  למידע  שהגישה  דרישה 
 שתפקידים מחייב גישה זו, וניתנו להם הרשאות בהתאם.  

דרישה שהמידע יהיה שלם, אמין ומדויק לכל אורך מחזור    –)  Integrity(  שלמות ואמינות 2.4
 חייו. 

הם    –)  Availability(  זמינות 2.5 כאשר  המורשים  למשתמשים  זמין  יהיה  שהמידע  דרישה 
 זקוקים לו. 

חסוי 2.6 מידע   / רגיש  לסיכון    -  מידע  לגרום  עלולה  מורשים  לא  לגורמים  שחשיפתו  מידע 
עסקי לנזק  בפרטיות,  לפגיעה  או    ביטחוני,  חוק  של  הפרה  להוות  או  לנת"ע,  משמעותי 

 רגולציה. 

מידע  2.7 אבטחת  את    –  אירוע  לסכן  עלול  ואשר  מורשים  בלתי  גורמים  בפני  הנחשף  מידע 
הארגון, לפגוע בפרטיות עובדיו וקבלניו, לפגוע בפעילות העסקית של נת״ע או להוות הפרת  

 חוק מכל סוג. 

דע של נת"ע וכל התשתיות, תחנות הקצה  נכסי המי  –(אצל הספק)    סביבת המידע של נת"ע 2.8
או   מעובדים  נשמרים,  נוצרים,  הם  שבהם  או  אליהם,  גישה  המאפשרים  והרכיבים 

 מועברים. 
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צורך הנובע מתפקיד העובד ו/או מהמשימות המוטלות עליו לצורך ביצוע    –  צורך עסקי 2.9
 השירותים עבור נת"ע. 

מאובטחת למניעת התערבות,    יצירת תוואי תקשורת   –)  Secure Channel(   תווך מאובטח 2.10
 צפיה בלתי מורשית ואו שיבוש נתונים. 

 פירוט הדרישות מספקים שיוצרים, מקבלים ו/או מחזיקים מידע של נת"ע  .3

 דרישות כלליות  3.1

הספק יגדיר מדיניות אבטחת מידע התואמת חוקים, רגולציות ותקנים רלוונטיים   3.1.1
המדיני בתחום.  המקובלים  הסטנדרטים  את  והולמת  דרג לגביו,  ע"י  תאושר  ות 

 ניהולי בכיר ותוטמע בקרב כל הגורמים בעלי גישה לסביבת המידע של נת"ע. 

 הספק ימנה גורם מטעמו שיהיה אחראי לאבטחת המידע של נת"ע.  3.1.2

טרם    NDAהספק ועובדיו המורשים לגישה לסביבת המידע של נת"ע, יחתמו על   3.1.3
 תחילת הפעילות. 

 נת"ע לגורמים שאינם מורשים. הספק אחראי למנוע דליפת המידע של  3.1.4

לפני   3.1.5 נת״ע  ידי  על  לאישור  נדרשים  להעסיק  הספק  מעוניין  אותם  משנה  קבלני 
 תחילת עבודתם. 

הספק אחראי לאבטחת המידע של נת"ע, בהתאם לדרישות המפורטות במסמך זה,   3.1.6
 גם עבור ספקי משנה שיעסיק במסגרת השירותים אותם הוא מספק לנת"ע. 

מקרה של אירוע אבטחת מידע, או חשד לאירוע, בסביבת    הספק יודיע לנת"ע בכל 3.1.7
 המידע של נת"ע. הספק ונת"ע ישתפו פעולה בחקירה ובטיפול באירוע. 

במידה ונת"ע תראה בכך צורך, הספק יאפשר ביצוע ביקורות ע"י נת"ע או מטעמה,   3.1.8
הגורם   עם  פעולה  ישתף  הספק  זה.  המפורטות במסמך  בדרישות  עמידה  לווידוא 

 המבקר ויאפשר גישה למסמכים ורשומות רלוונטיים לביקורת. 

במידת הצורך ועל בסיס מסמך זה, בכל עת בה תדרש הצפנה, על הספק להשתמש   3.1.9
 בדרכי הצפנה ומפתחות המקובלות ומוסכמות על ידי הגורמים המורשים בנת״ע. 

 אבטחת מידע במשאבי אנוש  3.2

לס 3.2.1 המורשים  לעובדים  בדיקות רקע  לבצע  אחראי  נת"ע,  הספק  של  המידע  ביבת 
ישראל   משטרת  הנחיות  (לדוגמא,  הרלוונטיים  החוקים  למגבלות  ,  151בכפוף 

תעודת יושר, בדיקות רקע פנימיות של נת״ע או כל בדיקה אחרת המאושרת על ידי  
 רשויות החוק). 

בכלל   3.2.2 מידע  אבטחת  לנושאי  העובדים  מודעות  להעלאת  פעילויות  יבצע  הספק 
 ביצוע תפקידם בפרט. ולסיכונים הרלוונטיים ל

הספק יוודא ביטול הרשאות והחזרת ציוד ומצעי מידע שמכילים מידע של נת"ע,   3.2.3
 בעת עזיבת עובד או שינוי תפקיד. 

 אבטחה פיזית  3.3
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כל הרכיבים וההתקנים בהם מאוחסן ומעובד המידע של נת"ע יהיו מוגנים מפני   3.3.1
 נזקים סביבתיים (הצפה, שריפה וכדומה). 

המידע של נת"ע תוגבל לבעלי צורך עסקי בלבד. הסביבה    הגישה הפיזית לסביבת 3.3.2
תהיה מוגנת מפני גישה של גורמים בלתי מורשים באמצעות מערכות בקרת גישה  

 וכניסה (כרטיס קורא קרבה או כל כרטיס חכם אחר, מערכת בקשת הרשאות). 

עותקים קשיחים של מידע של נת"ע ומדיה נתיקה המכילה את המידע, יאוחסנו   3.3.3
 מאובטח. באופן 

עותקים קשיחים של מידע של נת"ע ומדיה נתיקה המכילה את המידע אשר אינם   3.3.4
נדרשים עוד לצרכי עבודה ואין בהם שימוש, יגרסו או יושמדו בכל דרך אשר תמנע  

 גישה עתידית לנתונים המאוחסנים. 

 העברת מידע רגיש/חסוי בין הספק ונת"ע  3.4

או במייל רגיל בין הספק ונת"ע    מידע דיגיטלי לא יועבר באמצעות רשת האינטרנט 3.4.1
או בין הספק וספקי משנה, אלא בערוץ מאובטח, כפי שיימסר במועד ההעברה ע"י  

 איש הקשר של הספק בנת"ע. 

גבי מצעים פיזיים (עותק קשיח, מדיה נתיקה) יימסר ישירות לידי עובד  -מידע על 3.4.2
 ע. נת"ע או בתהליך שיוגדר במועד ההעברה ע"י איש הקשר של הספק בנת"

גבי מדיה נתיקה. מפתח ההצפנה יימסר בנפרד לצד  -יש להצפין מידע המועבר על 3.4.3
 המקבל. 

בעת העתקת מידע למדיה נתיקה ע"י ספק משנה, יש לוודא מחיקה אפקטיבית של  3.4.4
 כל העותקים מתשתיות המחשוב של ספק המשנה. 

 אחסון מידע  3.5

א בתחנות  ככלל, המידע של נת"ע יאוחסן בשרתים ברשת הפנימית של הספק, ול 3.5.1
 הקצה. 

במקרים בהם יש צורך עסקי לשמור מידע רגיש של נת"ע במחשב נייד, יש להצפין  3.5.2
 את הקבצים או את הכונן הקשיח של המחשב. 

ומחיקה   3.5.3 לנת"ע  המידע  כל  העברת  יוודא  הספק  נת"ע,  עם  ההתקשרות  בסיום 
מחיקת  לצמיתות של כל ההעתקים שלו משרתי הספק. יש לשמור תיעוד (לוג) של  

 המידע. 

 גיבוי והתאוששות  3.6

הספק ידאג לגיבוי המידע של נת"ע. גיבויים המכילים מידע רגיש יישמרו באופן   3.6.1
 מאובטח, והגישה אליהם תאופשר רק לפי צורך עסקי.

 במידה ומדיית הגיבוי מוצפנת, יש לאחסן את מפתחות ההצפנה בנפרד מהמדיה.  3.6.2

 מאסון. הספק יתחזק תכניות המשכיות עסקית והתאוששות   3.6.3
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 אבטחת הרשת  3.7

אלא   3.7.1 נת"ע  של  המידע  לסביבת  האינטרנט  מרשת  ישירה  גישה  תתאפשר  לא 
 באמצעות קישור מאובטח ושימוש בהזדהות דו שלבית. 

אולם במידה ונדרשת    LANעדיפות היא לקישור לרשת נת״ע באמצעות תקשורת   3.7.2
גישה בתקשורת אלחוטית לסביבת המידע של נת"ע יש לנקוט באמצעים הבאים  

 לטובת צמצום הסיכון. 

ה   3.7.2.1 אינן    WIFIסביבת  אשר  העבודה  מסביבות  מוחלט  באופן  תופרד 
 רלוונטיות ועל בסיס הצורך לדעת. 

 . WIFIלא תתאפשר גישה לרשת האינטרנט מרשת ה  3.7.2.2

בר  3.7.2.3 הסיסמאות  את  להחליף  האלחוטיים  יש  הנתבים  של  המחדל  ירת 
גישת   בפרק  המפורטות  המינימום  דרישות  את  שיתאמו  באופן 

 המשתמש. 

 לא יתאפשר ניהול מרוחק של הנתבים האלחוטיים (מחוץ לרשת נת״ע).  3.7.2.4

 יש לבטל שידור שם הרשת.  3.7.2.5

יש להשתמש בפרוטוקולי אותנטיקציה והצפנה עדכניים בצירוף סיסמה   3.7.2.6
 מורכבת. 

 . Wifiוגים וניטור רשת ה יש לוודא שמירת ל  3.7.2.7

 סביבת המידע של נת"ע תופרד, פיזית או לוגית, מסביבות של לקוחות אחרים.  3.7.3

הבאים   3.7.4 המידע  אבטחת  מנגנוני  באמצעות  מוגנת  תהיה  נת"ע  של  המידע  סביבת 
 לפחות: 

3.7.4.1 Network firewall –  תתאפשר תעבורה לפי צורך עסקי בלבד 

3.7.4.2 Anti-Malware Engines  Gateway 

3.7.4.3 Web/Category based filtering 

3.7.4.4 Intrusion Prevention/Detection System (IPS/IDS) 

3.7.4.5 Web Proxy Servers 

3.7.4.6 DDOS Protection 

3.7.4.7 Application Firewall  (עבור אפליקציות החשופות לאינטרנט) 

3.7.4.8 DLP – Data Loss Prevention 

באמצעות   3.7.4.9 מוגנות  יהיו  לנת"ע  השייך  למידע  גישה  בעלות  קצה  תחנות 
 .Endpoint detection & Responseו  Endpoint Protectionתוכנות 
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הסביבה התפעולית של המידע של נת"ע תופרד מסביבות נמוכות (סביבות פיתוח,   3.7.5
מנת לצמצם סיכונים של גישה או שינויים בלתי מורשים במידע של -בדיקות), על

 נת"ע. 

של   הספק יבצע בדיקות חוסן, באמצעות גורם בלתי תלוי, לתשתיות סביבת המידע 3.7.6
חודשים לפחות, או עם כל שינוי משמעותי ברשת. הספק יעדכן    12-נת"ע, אחת ל

 את נת"ע בממצאים קריטיים וידאג לטפל בהם תוך זמן סביר. 

 בקרת גישה  3.8

הגישה לסביבת המידע של נת"ע תחייב הזדהות של המשתמש ותוגבל לבעלי צורך   3.8.1
 עסקי בלבד. 

לצורך   3.8.2 בהתאם  יוקצו  המשתמש  לדעת"  הרשאות  "הצורך  עקרונות  ולפי  העסקי 
)“Need to know”(  ) "ו"מינימום הרשאות“Least privilege” .( 

למספר   3.8.3 יוקצו  מערכת)  מנהל  (למשל:  חזקות  הרשאות  בעלי  משתמש  חשבונות 
 המינימלי הנדרש של עובדים. 

) ייחודי.  user IDלכל מורשה גישה לסביבת המידע של נת"ע יוקצה מזהה משתמש (  3.8.4
 בחשבון קבוצתי או חשבון משותף בסביבת המידע של נת"ע אסור. השימוש  

חשבונות של עובדים שעזבו או החליפו תפקיד ואינם קשורים עוד לשירותים עבור   3.8.5
 נת"ע, ייחסמו או יבוטלו.  

 הספק יאכוף מדיניות של סיסמאות חזקות:   3.8.6

 תווים לפחות  8אורך סיסמה  3.8.7

גדולו 3.8.8 אותיות  של  משילוב  מורכבת  תהיה  ספרות  הסיסמה  קטנות,  אותיות  ת, 
 וסמלים. 

רשת/מערכת)   3.8.9 מנהל  ע"י  (שסופקה  ראשונית  סיסמה  החלפת  של  אכיפה  תתבצע 
 בסיסמה קבועה, מיד לאחר ההזדהות הראשונה למערכת. 

חודשים לפחות. משתמש לא יוכל לבחור    3תתבצע אכיפה של החלפת סיסמה כל   3.8.10
 סיסמה חדשה הזהה לאחת משלוש הסיסמאות האחרונות שלו. 

תיושם הגנה קריפטוגרפית על סיסמאות, הן באחסון והן בתעבורה. שיטת ההגנה   3.8.11
 תהלום את ההמלצות העדכניות בתחום. 

3.8.12 ) מערכת  במשך  Sessionחיבור  פעיל  שאינו  אוטומטי.    20)  באופן  ינותק  דקות, 
 חידוש החיבור ידרוש מהמשתמש הזדהות חוזרת. 

ם. שחרור הנעילה יתאפשר רק  ניסיונות גישה כושלי  6חשבון משתמש יינעל אחרי   3.8.13
ידי מנהל המערכת, לאחר תהליך אימות של זהות  - דקות לפחות, או על  30אחרי  

 המשתמש. 
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תתבצע   ) לסביבת המידע של נת"עRemote accessכל התחברות בגישה מרחוק ( 3.8.14
(SSL VPNבערוץ מוצפן (למשל:   בשני אמצעים  ותחייב הזדהות   (Two-factor 

authentication:סיסמת משתמש +   ). למשלOTP . 

 אבטחת שרתים ותחנות קצה  3.9

הספק יקשיח ויגדיר את כל השרתים ותחנות הקצה אשר בסביבת המידע של נת"ע,   3.9.1
 ). Best practicesבהתאם להוראות היצרנים או להמלצות המקובלות בתחום (

יישומים, שירותים, פורטים, מודולים, רכיבים וכדומה, שאינם נחוצים לפעילות   3.9.2
 ים העסקיים שהוגדרו, ייחסמו או יבוטלו. ולשימוש

כל החשבונות וסיסמאות ברירת המחדל של היצרן בכל הרכיבים בסביבת המידע   3.9.3
של נת"ע (מערכת הפעלה, רכיבי תוכנה, רכיבי תקשורת וכדומה), יוסרו או ייחסמו,  

 ובמקומם יוגדרו חשבונות ייעודיים של הספק עם סיסמאות חזקות. 

ם לרכיבי תוכנה ומערכות הפעלה בסביבת המידע של נת"ע,  עדכוני אבטחה קריטיי 3.9.4
יום.    30יותקנו בסמוך ככל האפשר למועד פרסומם ע"י היצרנים, ולכל היותר תוך 

 חודשים).  6עדכונים שאינם קריטיים יותקנו תוך פרק זמן סביר (למשל: 

ה  כלים אוטומטיים להגנה מפני תוכנות זדוניות יותקנו בכל השרתים ותחנות הקצ  3.9.5
 בסביבת המידע של נת"ע. הספק יוודא עדכניות כלים אלה בכל עת. 

ייושמו בקרה והגבלה על התקנת תוכנות בתחנות הקצה הקשורות לסביבת המידע   3.9.6
 ). Application controlשל נת"ע (

 ) בשרתים ובתחנות הקצה. Auto-runתיחסם תכונת ההפעלה האוטומטית ( 3.9.7

, בקרות קונפיגורציה ותוכנות נשלטים    Personal Firewallבתחנות הקצה יופעל   3.9.8
 ומנוהלים מרכזית ובאחריות הספק. 

 שימוש במדיה נתיקה  3.10

בסביבת המידע של נת"ע יותר שימוש אך ורק במדיה נתיקה שעברה תהליך של  3.10.1
 "הלבנה" (סריקה וסינון של קבצים, טרם הכנסתם לסביבת המידע). 

שסווג   3.10.2 נת"ע  של  המכילה מידע  נתיקה  לסטנדרטים  מדיה  כחסוי, תוצפן בהתאם 
 המומלצים בתחום. 

 ניטור ובקרה  3.11

השרתים,   3.11.1 של  ההפעלה  מערכת  אירועים:  לוג  ירשמו  לפחות  הבאים  הרכיבים 
 Firewall  ,IDS/IPS  ,Applicationאפליקציית השירות, מנגנוני אבטחת המידע ( 

Firewall ,Web Proxyוירוס). - , אנטי 

 האירועים הבאים לכל הפחות:לוג האירועים יכלול את  3.11.2

 ; ) מוצלחים וכושליםLoginניסיונות גישה ( 3.11.2.1

 ; התנתקות מהמערכת 3.11.2.2
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 ; כל פעולה שבוצעה ע"י משתמש בעל הרשאות ניהול  3.11.2.3

 ;כל פעולה שבוצעה במנגנון ניהול משתמשים והרשאות 3.11.2.4

 ; אירועים שזוהו ע"י מנגנוני אבטחת מידע 3.11.2.5

 פחות: עבור כל אירוע יש לרשום את הפרטים הבאים לכל ה  3.11.3

 ; זיהוי משתמש 3.11.3.1

 ; תאריך ושעה 3.11.3.2

 ; מהות האירוע/הפעולה שבוצעה 3.11.3.3

 חודשים לפחות.  6רשומות הלוג תישמרנה למשך  3.11.4

לרבות   3.11.5 משתמשים,  ע"י  לוגים  של  מחיקה  או  בלוג  שינויים  ביצוע  יתאפשר  לא 
 משתמשים בעלי הרשאות ניהול. 

הספק  יתאפשר קישור תוצרי הניטור והלוגים (הרלוונטיים להתקשרות) ממערכות   3.11.6
 המרכזיים של נת״ע.  SIEM/SOC - למערכי ה
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 הבטחת איכות הנחיות  -' דנספח  

מייחסת חשיבות רבה לאיכות העבודה והשירות הניתן לציבור, בדגש על שמירה  (נת"ע)  החברה   .1
 על בטיחות ובריאות עובדיה, ופגיעה מינימלית בסביבה ובמשאבים הטבעיים.  

, תקן  ISO9001לצורך כך החליטה ההנהלה לאמץ את התקנים הבאים: תקן ניהול האיכות ת"י   .2
ת"י   הסביבתי  ת"י    ISO14001הניהול  תעסוקתית  ובריאות  בטיחות  לניהול  ותקן 

18001OHSAS ) סביבה ובטיחות). איכותולקיים מערכת ניהול משולבת , 

ין ככל שניתן את שיעור התקלות ואי  בעזרת מערך הניהול המשולב, מצפה הנהלת החברה להקט .3
 ההתאמות לדרישות הציבור, לסטנדרטים המקובלים ולדרישות החוק. 

 לטובת כך, הגדירה נת"ע הנחיות הבטחת איכות כמפורט להלן:   .4

איכות   4.1 את  שיבטיח  באופן  איכות,  ולבקרת  האיכות  להבטחת  תהליכים  יפעיל  הספק 
 התוצרים/שירותים שהוא מספק. 

עם   4.2 יתאם  לנהלי"נתהספק  למדיניותה,  שיתאימו  באופן  העבודה,  תהליכי  את    ה ע 
ולהנחיותיה, כפי שיתעדכנו ויימסרו לו מעת לעת. כמו כן יותאמו תהליכי העבודה לסוג  

 העבודה, להיקפה ולתוצריה. 

(בגרסה   ISO9001בכל ההיבטים הרלוונטיים, יקיים הספק לפחות את הדרישות של תקן  4.3
 מערכת ניהול איכות או שווה ערך.  -ע השירותים) אשר תהיה תקפה במועד ביצו

 "ע. נת ידי  על מראש  שהוגדרו הדרישות על יענו הספק של העבודה תוצרי 4.4

 יכולת מקצועית גבוהה בביצוע עבודתו.   יפגיןהספק  4.5

  ויהיה "ע  לנת  ידו  על  המועברים   התוצרים  כלל  על  עצמית  איכות   בקרת  בעבודתו  יישם  הספק 4.6
 "ע. נת  ידי על לכך שיידרש עת בכל לכך הוכחות להציג מוכן

  אשר הספק יכין, יפתח, ינהל ויעקוב אחר ביצוע השירותים באמצעות תהליכים מובנים,   4.7
 : יכללו

ובקרתן,   4.7.1 מטלות  שטופלו,    תיעוד   לרבות מעקב  הנושאים  החלטות    תיעודעיקרי 
 לביצוע ומעקב שלהן; 

 עמידה בלוחות זמנים שהוגדרו;  4.7.2

 שעות ככל שנדרש וחשבונות) תקינים ובזמן; הגשת דיווחיים כספיים (דיווחי  4.7.3

הפק  4.7.4 יבצע  אליהן בהתאם,  וייערך  עתידיות  בעיות  יצפה  סיכונים,  ינהל  ת  ו הספק 
 לקחים ושיפור ביצועים בהתאם ויבצע פעולות מתקנות ומונעות; 

חדשניים,  ת ה  -   חדשנות 4.7.5 ופתרונות  חידושים  ישלבו  המסופקים  וצרים/השירותים 
 ; שניתן ככל

וירוסים    הנשלחיםפיקוח על קבצי מחשב  אבטחת נתונים,   4.7.6 לנת"ע (לרבות מניעת 
 .וגיבוי נתונים)
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הדרישות   על  להוסיף  רשאית  תהיה  נת"ע  וכי  ממצה  אינה  לעיל  הרשימה  כי  יובהר 
המפורטות לעיל או לשנותן לפי הצורך ובהתאם לסוג השירותים, והכל לפי שיקול דעתה  

 הבלעדי. 

הבטחת   .5 דרישות  מילוי  כי  לה יובהר  המתוארות    השירותים   נותן  את  יפטור  לא  עילאיכות 
 אחריותו המוחלטת לתוכן עבודתו ולטיבה. מ

ו/או   .6 הספק.    פעילות  עלבצע מבדקים חיצוניים  ל   רשאיםהבטחת האיכות של נת"ע    יועץנת"ע 
 פעולות תיקון ומניעה דרושות.  הספקבהתאם לממצאי המבדקים, יבצע 

 ויעציה  ספקיה  ביצועי את מודדת החברה  פיו  שעל  פנימי  ספקים  הערכת  סקר  לבצע  רשאית  "ענת .7
  ולהניע   ארגונית  פנים  בראיה  והיועצים  הספקים   ניהול  את  לשפר  נועד  ואשר  השנה  לאורך

 .ויועציה  לספקיה החברה בין  ציפיות ולתאום לדיאלוג



 
 להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה 158/2021 מס' פומבי מכרז

 

 92מתוך   77עמוד 
#1696551 

 נת"ע  לספקי חברתהקוד האתי הבנת אישור  - ה'נספח 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

  A, מרכז עזריאלי בניין 26רחוב הרוקמים 

 חולון 
 הקוד האתי לספקי חברת נת"ע 

אודות > הקוד    לשונית  >www.nta.co.ilכפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של החברה בכתובת  
 האתי וכפי שיעודכן מעת לעת. 

 הספק אישור 

בחתימתי מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לספקי חברת נת"ע, והבנתי את תוכנו. הנני  
מתחייב לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מטעמי, בין עובדי,  

 בין קבלני המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי. 

 

 

 וחתימת הספק  שם  תאריך 
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 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -נספח ו' 

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

זה   .1 תצהירי  עושה  בין  אני  שנחתם   _____________ מספר  הסכם  במסגרת 
________________1  " " החברה(להלן:  או  נת"ע  הספק"  לבין  אינטרנט  ")  אתר  להקמת 

 ").  הליך ההתקשרות, עבור חברת נת"ע (להלן: "ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה 

 בחברה, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם החברה ובשמה.   2_________ -אני משמש כ .2

חוק עסקאות גופים  "להלן:  (  1976-תשל"ו,  ב. (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף  
 ") ציבוריים

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך   .3
  במקום הרלוונטי] √[יש לסמן   :זיקה אליה  ההתקשרות, החברה ובעל

 ) משתי  ביותר  הורשעו  כדין  2לא  שלא  העסקה  (איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   (
הוגנים), תשנ"א "  1991-והבטחת תנאים  זרים(להלן:  עובדים  מינימום,  חוק  שכר  וחוק   ("

 ").  חוק שכר מינימום(להלן: "  1987-תשמ"ז

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד  )  2הורשעו ביותר משתי
) אחת  שנה  חלפה  הנ"ל  ההתקשרות  בהליך  ההצעות  להגשת  ממועד  1האחרון  לפחות   (

 ההרשעה האחרונה. 

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט  2הורשעו ביותר משתי (
ההצעות בהליך ההתקשרות הנ"ל טרם חלפה שנה אחת  דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת  

 ההרשעה האחרונה. ) לפחות ממועד 1(

 מס"ד 
 פירוט העבירה 

 [מספר סעיף ושם חוק] 
 תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה] 

1.   

2.   

3.   

 . * מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

"  3סעיף    לצורך והורשעזה:  גופים ציבוריים,    –"  בעל זיקה"  -"  כמשמעותם בחוק עסקאות 
 1976.3-תשל"ו

 
 .התאגדות בתעודת שמופיע  כפי החברה של המלא השם את להשלים יש 1
 במציע. המצהיר תפקיד את להשלים יש 2
  );31.10.2002( ג"התשס  בחשון ה"כ  יום אחרי שנעברה  בעבירה חלוט דין בפסק הורשע – בעבירה", הורשע " 3

 בעל)  א: (מאלה  אחד,  אדם  בני  חבר  הוא   הספק  אם)  2; (הספק  ידי  על  שנשלט אדם  בני  חבר)  1: (מאלה  אחד  כל  –"  זיקה  בעל"
  ותחומי ,  הספק  של  כאמור  להרכב  במהותו  דומה,  ןהעניי   לפי,  שותפיו  או  מניותיו  בעלי  שהרכב  אדם  בני  חבר)  ב; (בו  השליטה
; העבודה שכר  תשלום על  הספק מטעם שאחראי מי) ג; (הספק של  פעילותו לתחומי במהותם דומים  האדם בני חבר של פעילותו 

. בספק ששולט מי בידי מהותית שליטה שנשלט, אחר אדם בני חבר – מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא הספק  אם) 3(
 החזקה – " מהותית שליטה;  "1981-א"התשמ), רישוי( הבנקאות בחוק כמשמעותם – " שליטה" -ו"  החזקה", "שליטה אמצעי "

 .האדם  בני  בחבר שליטה  אמצעי של מסוים בסוג יותר או רבעים שלושה  של
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 ציבוריים  גופים עסקאות לחוק 1ב2 סעיף לפי תצהיר

הליך  מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ל  אני  .4
  בחלופה הרלוונטית] √[יש לסמן  הנ"ל, מתקיים אחד מאלה:  ההתקשרות 

 להלן:    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -  'א  חלופה)
 4.החברה  על חלות לא") זכויות שוויוןחוק "

 אותן מתא מקיייוה  החברהלחוק שוויון זכויות חלות על  9הוראות סעיף  - 'ב חלופה  . 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:   –את חלופה ב'   נהשסימ לחברה[

 עובדים 100 -מ פחות מעסיקה  החברה -) 1( חלופה ; 

 וה  100  המעסיק  החברה  -)  2(  פהחלו לפחות,  מתחייביעובדים  משרד    תא  למנכ"ל  לפנות 
ן  לחוק שוויו   9לפי סעיף    ההעבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותי

  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   –זכויות, ובמידת הצורך  
והשירותים   ההתחייב  שהחברה  במקרה הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר 

) חלופה  הוראות  לפי  עמ2החברתיים  ונעשתה  לעיל,  ה  ה)  שלגביה  התחייבי התקשרות   ה א 
הנחיות ליישום    הם קיבל, ואהה כנדרש ממנתכי פנ   הא מצהיריה  –) 2כאמור באותה חלופה (

 ליישומן.  הא גם פעל ילחוק שוויון זכויות, ה 9לפי סעיף  החובותי

החברה מתחייבת להעביר העתק מהתצהיר לפי    - לעיל    4לחברה שסימנה את חלופה ב' בסעיף   .5
ימים מ"מועד    30ה והשירותים החברתיים, בתוך  לעיל למנכ"ל משרד העבודה הרווח  4סעיף  

 ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים.   

 זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. , זה שמי  .6

 _________________ 

 חתימת המצהיר 

 אישור 

עו"ד   הח"מ,  ביום  __________________שכתובתי    ______________ אני  כי  בזה  מאשר   ,
מר/גב'    _________________ בפני  ידי    ________________ הופיע/ה  על  עצמו/ה  שזיהה/תה 

/ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה   _______________תעודת זהות מספר 
, אישר/ה  להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן

 את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

_________________ ______ 

 עורך הדין חתימה וחותמת 

 
עובדים, למעט המדינה או   25- " כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר ממעסיקלחוק שוויון זכויות חלות על " 9הוראות סעיף    4

 , חלות עליו". 1959-א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט15מעסיק אחר שהוראות סעיף 
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 הצהרה בדבר שמירה על טוהר המידות –נספח ז' 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 ") החברהאו " "ע" נת"(להלן: 

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

"), אשר התקשרה/מתעתדת להתקשר  הספקתצהיר זה ניתן בשם חברת __________  (להלן: " .1
להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי  ____ _____  פרעם החברה (נת"ע) בהסכם מס

 ").  ההסכם, עבור חברת נת"ע (להלן: "תחזוקה

, הריני מצהיר  1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז .2
 ומתחייב בזאת בשם הספק, כדלקמן:  

א קיבל או יקבל, במישרין או  כי הספק וכל מי מטעמו לא הציע או יציע, לא נתן או ייתן, ל . א
בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין או בעקיפין,  
על  כל החלטה, מעשה או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה או עובד החברה או  
  מי מטעמה או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות בין הספק והחברה או בקשר להסכם 

 או לכל הזמנת שירותים שנמסרה או תימסר במסגרת ההסכם.  

כי הספק וכל מי מטעמו לא שידל או ישדל, לא שיתף פעולה או ישתף פעולה, במישרין או   . ב
בעקיפין, עם נושאי משרה בחברה או עובד החברה או מי מטעם החברה או עם כל גורם אחר:  

סודי הקשור להליך  1( או  או לכל הסכם או הזמנה  ) על מנת לקבל מידע חסוי  התקשרות 
) או  ממנו;  לא  2הנובעים  או  מלאכותית  בצורה  תשלומים  או  מחירים  לקבוע  במטרה   (

 תחרותית.  

הריני מאשר ומסכים לכך, כי בכל מקרה שיתעורר חשד סביר כי הספק או מי מטעמו פעל בניגוד  .3
שלב   ובכל  הבלעדי  שיקול דעתה  פי  על  רשאית,  החברה תהא  לעיל,  על  לאמור  לאסור  שהוא, 

לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור (בסעיף זה:   השתתפות הספק בהליך ההתקשרות 
") או בכל הליך אחר (לרבות הליכים מאוחרים להליך ההתקשרות) או לא  הליך ההתקשרות"

לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות או  
מן שהוא את ההסכם או ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות, והספק מוותר על כל  לבטל בכל ז 

הזכיה/ההסכם/הזמנת   לביטול  ההחלטה  עם  בקשר  עקיפה,  או  ישירה  דרישה,  או  תביעה 
 שירותים או בקשר עם כל החלטה אחרת שתתקבל על ידי החברה.  

קבלני   .4 עובדיו,  לידיעת  זה  סעיף  תוכן  להביא  מתחייב  של ההספק  ומי  משנה  סוכניו  נציגיו,  ו, 
בהזמנת   או  בהסכם  או  החברה  של  התקשרות  בהליך  שהיא  דרך  בכל  המעורבים  מטעמו, 

 שירותים הקשורה להסכם.  

 ולראיה באתי על החתום: 

_________________ __ 

 חתימת המצהיר 

 עו"ד  אישור

הח"מ,   ביום  ,  ______________ שכתובתי    _______________עו"ד  אני  כי  בזה  מאשר 
על ידי תעודת זהות    ה/עצמו  תה/שזיהה  ______________גב'  /מרהופיע/ה בפני    ___________
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להצהיר את   ה/כי עליו  ה/לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו ת // המוכר _______________ מספר 
ת נכונות  א  ה/כן, אישר תעשה /לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה ה/צפוי תהיה/האמת וכי יהיה

 כן הנני לאשר כי החותם הנ"ל מוסמך להתחייב בשם הספק.    עליה בפני. ה/דלעיל וחתם  ה/הצהרתו

_________________ ______ 

 עורך הדין חתימה וחותמת 
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 תביעות הצהרת היעדר  - ח' נספח

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

להקמת אתר אינטרנט  פר______________הצהרת העדר תביעות בקשר עם הסכם מסהנדון: 
 "ע נתעבור חברת  ,ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה

של   לתשלום*  הדרישה  הצגת  (במילים:  _________________עם   ₪   __________________  
 ),  ש"ח

, לפני קיזוזים חוזיים  ה ורישויתמורה בגין תחזוקהאחרון של התמורה בגין ההקמה וה  *התשלום[
, הרינו  פרויקטכחשבון סופי על חשבון הסכומים שהגיעו לי עבור ביצוע ה],  ו/או מוסכמים ומע"מ 

 : ילהודיעכם כ

מטעמם בקשר עם ביצוע  "ע, או כל נציג  תאין לנו כל תביעות כספיות או אחרות נוספות כלפי נ  .1
 העבודה. 

  נת"ע לאנו מצהירים כי מילאנו את כל התחייבויותינו על פי ההסכם בינינו, וכי כל מידע שמסרנו   .2
 טיבם הינם מלאים ומדויקים. ו בקשר עם ביצוע העבודות, רמתם 

ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות שיש    נת"ע ידוע לנו כי אין במכתבנו זה, בקבלתו בידי   .3
 לנו על פי ההסכם. 

 בכבוד רב, 

 תאריך 
 

 חתימה וחותמת 
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 נוסח ערבות  –נספח ט' 

 תאריך: _____________ 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ., 

 __________  פרערבות בנקאית מסהנדון: 

1.  " פי בקשת ____________________ (להלן:  אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם  הספקעל   ,("
(  200,000כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  לכם   שקלים חדשים),    מאתיים אלף₪ 

להלן (להלן:   4בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף   לצרכן המחיריםכשהוא צמוד למדד 
להקמת אתר אינטרנט  בהתחייבויותיו על פי הסכם    ספק"), בקשר לעמידתו של הסכום הערבות"

 .  ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה, עבור חברת נת"ע 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,   .2
) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי  7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.   

ערבו  .3 כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  שתהיה  למען  יכול  זה,  ת 
לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב  

 ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות. 

סכ .4 בלבד)  כל  מעלה  (כלפי  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ישולם  זו  ערבות  פי  על  שיידרש  ום 
 בהתאם לתנאים הבאים:  

המרכזית    "לצרכן  המחירים"מדד    -"  מדד" 4.1 הלשכה  ידי  על  חודש  מידי  שמתפרסם  כפי 
לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה  

   באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר. 

למדד" 4.2 _______   -"  צמוד  חודש  מדד  בין  ההפרש  את  נושא  כשהוא  לתשלום,    הסכום 
______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד  שפורסם ביום ______ (הינו _

 התשלום. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים   4.3
התשלום   לדרוש תחילה את  או  דרישתכם  להוכיח את  או  לבסס  לפרט,  לנמק,  להסביר, 

 . ספק מה

 ערבות זה אינו ניתן להסבה. כתב  .5

 בות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו על ליום _________. כתב ער .6

 בכבוד רב, 

 

 בנק _________________________ 
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   ביטוח – 'י  נספח

מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב הספק לבטח על חשבונו לטובתו   .1
ל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין,  ולטובת החברה, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כ

יפחתו   שלא  ובלבד  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  אחריותו  להבטחת  מתאימים  ביטוחים 
 מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן. 

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הספק לכלול את התנאים הבאים .2

 הספק ו/או החברה:  –טח" בפוליסות הינו שם "המבו  2.1

נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ    - "החברה" לעניין הכיסוי הביטוחי: החברה   2.2
 ו/או מדינת ישראל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות החברה בגין ו/או בקשר עם מעשה או   2.3
 מטעמו בקשר עם השירותים. ומי    מחדל של הספק

כמעבידה   2.4 אחריות  עליה  ותוטל  היה  החברה  את  לשפות  מורחב  מעבידים  חבות  ביטוח 
 לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם השירותים. 

עם   2.5 בקשר  ו/או  במסגרת  עובדים  הספק  בידי  יועסקו  ולא  וככל  לעיל,  האמור  אף  על 
 השירותים, לספק תהא הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף זה לעיל. 

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות החברה ועובדיו בגין ו/או בקשר עם הפרת   2.6
 חובה מקצועית של הספק ומי מטעמו בקשר עם השירותים. 

מקצועית   2.7 אחריות  התחלת    –ביטוח  ממועד  יאוחר  לא  רטרואקטיבי  תאריך  מתן  יכלול 
 שירותים לחברה. 

ביטוח   2.8 מקרי  של  סדרה  או  אחד  ביטוח  מקרה  בגין  בפוליסות,  עצמית  השתתפות  סכום 
 ₪.  100,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון 2.9

איהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לחברה  הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנ  2.10
ו/או חברת הביטוח מעמה, במכתב רשום,   לפני    60הודעה בכתב, ע"י הספק  יום לפחות 

 .מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

הוראה לפיה ביטוחי הספק אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות   2.11
פי חוק  רבתי, ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחוב  וזכויות המבטח על  המבוטח  ות 

 . 1981-תשמ"א  ,חוזה הביטוח

בדרך כלשהי את   2.12 או מגביל  או מקטין  המפקיע  כזה)  יש  (אם  הספק  בפוליסות  כל סעיף 
וכלפי מבטחיה,   כלפי החברה  יופעל  קיים ביטוח אחר לא  אחריות מבטחי הספק כאשר 

פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח רא שוני", המזכה את החברה  ולגבי החברה הביטוח על 
שתהיה   מבלי  החברה  בביטוחי  השתתפות  זכות  ללא  תנאיו,  לפי  המגיע  השיפוי  במלוא 

בסעיף   כאמור  החיוב  בנטל  להשתתף  החברה  ממבטחי  תביעה  זכות  הספק    59למבטחי 
. למען הסר ספק, הספק מוותר על טענה של ביטוח כפל  1981-תשמ"א ,לחוק חוזה הביטוח
 מבטחיה.  כלפי החברה וכלפי  
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ביטוחים, מסומן    הספק   ימציא   זה  הסכם   חתימת  עם .3   1'י  נספח כאת טופס האישור על קיום 
ידי  -על  חתום  כשהוא,  זה  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המהווה"),  ביטוחים  קיום  אישור(להלן: "

  לעריכת   והחיסכון  הביטוח,  ההון   רשות   על הממונה  מטעם  בדין  המורשית  מטעמו הביטוח  חברת
  בהתאם   ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  המצאת.  ההתקשרות   במסגרת  הנדרשים  הביטוחים

ישוב ויציג, מידי תום תקופת ביטוח, במשך    הספק.  בהסכם  מהותי  תנאי  מהווה  זה  בסעיף  לאמור
חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה  כלשהי 

 . מהחברה 

טופס אישור    לחברה   ספק ימסור ה   -בגין השירותים  וכתנאי לו    הספק  עם  חשבון  גמר  עריכת  עם .4
חודשים שלאחר מועד   12 -יו שיהיה בתוקף לעל קיום ביטוחים תקין, תקף וחתום על ידי מבטח

גילוי ודיווח מוארכת בת   היתר תקופת  ויכלול בין  בין הצדדים    6ביצוע ההתחשבנות הסופית 
- במידה ותקופת הביטוח של הספק במועד גמר החשבון כאמור לעיל פחותה מ  חודשים לפחות.

וליסה עד לתקופה הכוללת  חודשים, אזי ימציא הספק אישור ביטוח משלים במועד חידוש הפ  12
 חודשים.  12של 

פוליסות הביטוח    ספקרשאית, אך לא חייבת, לדרוש מה  החברה .5   ספק וה  לחברהלהמציא את 
מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה  

 החברה בהתאם למסמכי המכרז. שתדרוש 

ו/או תיקונם והמצ  עריכת .6 פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  הביטוחים  את 
על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי    מהחברהלא יהוו אישור כלשהו    לחברה

פי כל  -פי הסכם זה או על-על  ספקבקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותה של ה
 דין.  

חל בביטוח  וכן תישא בכל נזק שיגרם  , בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית הישא  הספק .7
וכל מי שבא    עובדיהם,  המשנה מטעמו של הספק   קבלני,  ספק עקב מעשה ו/או מחדל של ה  לחברה

ה של  הביטוח  פוליסות  ידי  על  מכוסה  שאינו    לסכום   מתחת  נזקים  לרבות,  ספק מטעמם 
 . בפוליסות   הקבועה העצמית ההשתתפות

  ספק יהא ה  החברהקיע את זכויותיו ו/או זכויות  את הוראות הפוליסות באופן המפ  הספק  הפר .8
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות    לחברהאחראי לנזקים שיגרמו  

 או אחרות, כלפיה והוא יהיה  מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה. 

  לחברה בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים   אין .9
מהתחייבויותיו לפי    ספקשחרר את העל פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי ל  ספקכנגד ה

 הסכם זה. 
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 :תאריך אישור קיום ביטוחים  - 1'י נספח
 המפורט  המידע .  בה המפורט למידע  בהתאם, בתוקף  ביטוח  פוליסת  ישנה  שלמבוטח  לכך   אסמכתא   מהווה  זה  ביטוח  אישור

 זה   באישור  שמפורטים  התנאים   בין  סתירה  של   במקרה,  זאת   עם  יחד.  וחריגיה  הפוליסה  תנאי  כל  את  כולל   אינו  זה  באישור
 מבקש  עם  מיטיב   זה  באישור  תנאי  שבו  במקרה   למעט  הביטוח  בפוליסת  האמור  יגבר  הביטוח   בפוליסת  הקבועים  התנאים  לבין

 . האישור
 *האישור מבקש מעמד העסקה אופי המבוטח  האישור מבקש

עירוניים   -  החברה תחבורה  נתיבי 
ו/או מדינת   בע"מ  להסעת המונים 
ישראל ו/או ועובדים ומנהלים של  

 הנ"ל. 

 "ןנדל☐ 
   שירותים☒
 מוצרים  אספקת☐
 :אחר☒

אפליקציה   אינטרנט,  אתר  הקמת 
  שירותים או  /וומתן שירותי תחזוקה   

 . נלווים 
 

 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 משנה  קבלני☐
 שירותים  מזמין☒
 מוצרים  מזמין☐
 : ______ אחר☐

 .ז./ח.פ. ת
52-004278-9 

 .ז./ח.פ. ת
 

 מען
 חולון , 26 הרוקמים

 מען

 כיסויים 
 הביטוח  סוג

 לפי  חלוקה
 גבולות

 או  אחריות
 ביטוח סכומי

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
ומהדור 

 ת
 הפוליסה

  תאריך תחילה   תאריך
 סיום 

  / האחריות  גבול
 ביטוח סכום

וביטול   כיסויים בתוקף  נוספים 
 חריגים 

  בהתאם   כיסוי  קוד  לציין  יש
 'ד לנספח

  מטבע סכום    
  כלפי   אחריות

 שלישי  צד
 

 
 אחריות צולבת  302  ₪ 1,000,000  

 שיפוי הרחב 304
 קבלנים וקבלני משנה   307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש    309

 האישור 
 "ל המלתביעות  315
 ראשוניות  328
יחשב   329 האישור  מבקש  רכוש 

 כצד ג  
 אחריות

 מעבידים
 

 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש    309  ₪      20,000,000  

 האישור 
ויחשב   319 היה  נוסף  מבוטח 

 כמעבידם  
 ראשוניות   328

 אחריות
 מקצועית 

 : רטרו. ת  
 __________ 

 מסמכים אובדן 301 ₪ 2,000,000 
 אחריות צולבת  302
  לשון   והוצאת  השמצה,  דיבה  303
 הרע 
 שיפוי הרחב 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש    309

 האישור 
 עובדים  יושר ואי מרמה 325
 בפרטיות פגיעה 326
  מקרה   עקב/שיהוי    עיכוב  327

 ביטוח
 ראשוניות  328
 . חודשים   6  גילוי תקופת 332

(בכפוף  השירותים  פירוט   מתוך   השירות  קוד   את  לציין  יש.  האישור  למבקש  המבוטח   בין  בחוזה   המפורטים  לשירותים: 
 ' ג בנספח המפורטת הרשימה

 מחשוב 043
 הפוליסה שינוי /ביטול
 האישור   למבקש  הודעה   משלוח  לאחר  יום   60  אלא  לתוקף  ייכנס  לא,   ביטוח  פוליסת  של  ביטול  או  האישור  מבקש  לרעת  שינוי
 . הביטול או השינוי בדבר

 האישור חתימת
 :   המבטח
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 לתשומת לב ! 

נדרש   למכרז, המציע  הצעה  הגשת  בעת  כי  החברה    שלאמודגש,  ידי  על  חתום  זה  אישור  לצרף 
 (יש לצרף את הנספח כחלק מחתימת המציע על ההסכם בלבד).   המבטחת

הזוכה במכרז,   ידי  על  רק  ידי החברה המבטחת  על  ייחתם  זה  לחתימת ההסכם,  אישור  כתנאי 
 בהתאם ליתר הוראות ההסכם. 
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 ואבטחת מידע  התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות - י"אנספח 

 ] הספק וצוות הספק[לחתימה על ידי 
 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 ") נת"ע(להלן: "  5885849חולון 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע הנדון: 
להקמת אתר  ") התקשר עם נת"ע בהסכם  נותן השירותיםו ________________ (להלן: "  הואיל

תחזוקה שירותי  ומתן  ואפליקציה  נת"ע  אינטרנט  "  עבור  והח"מ, ההסכם(להלן:  והואיל   ;("
 ____________ הנו:   פר, הנושא ת.ז. מס[שם פרטי ומשפחה] _________________

    ;מורשה חתימה במציע    ;עובד/מועסק של נותן השירותים    עובד של קבלן משנה מטעם נותן
 השירותים (אם אושר קבלן משנה);  

  במסגרת )  השירותים   נותן  עבור(או    השירותים   בנותן  ממלא   שאני  התפקיד  בתוקף"מ,  הח  אני  .1
 :כדלקמן  בזאת  מתחייב"ע,  ונת  השירותים   נותן   בענייני  מעורבותי  ולאור"ע,  לנת  השירותים  מתן 

  לכל  אעביר או אגלה לא, בזמן  הגבלה ללא,  מוחלטת בסודיות לשמור המלאה באחריות אשא כי
,  בהסכם " (כהגדרתם  השירותים, "בתוצרי בעקיפין  או  במישרין, שימוש כל  אעשה או  שלישי  צד

  עם  בקשר  השירותים נותן  ידי על  שיערכו או  שיצברו והמסמכים  המידע כל,  היתר בין, הכוללים 
,  מפות ,  תרשימים, שרטוטים , אומדנים, תוכניות לרבות, שהוא  פורמט בכל,  עבודותוה  הפרויקט

, פרוגראמות,  סקרים ,  מצגות,  דוחות"ד,  חוו,  סקיצות ,  רשימות ,  חישובים,  דיאגראמות ,  שומות
במסגרת  פרוטוקולים,   השירותים  לנותן  שנמסרו  או  שנאגרו  ומסמכים  מידע  וכן  דיווחים, 

, בין אם הוכנו על ידי נותן השירותים או באמצעותו ובין אם לאו, וכן כל המסמכים  פרויקט ה
הקשורים בהם, בין בכתב ובין בכל מדיה אחרת, לרבות העתקים וטיוטות) וכן בידיעות, בפרטים  

רעיון, כל  לרבות  ההסכם,    ובמסמכים  ביצוע  עם  בקשר  יצירה  או  המצאה  מסמך,  תכנית, 
, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק, שכפול או כל סיכום,  עבודות הפרויקט או ה

תקציר או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לי או הגיעו לידי תוך כדי ביצוע החוזה,  
ה או  עקיף  עבודותהפרויקט  או  ישיר  בקשר  הסכמתה    או  כך  לשם  נתנה  אם  למעט  אליהם, 

  "). המידע הסודיהמפורשת של נת"ע בכתב ומראש (להלן, יחדיו: "
אלא  נת"ע,  של  אחרים  ליועצים  העברתו  על  גם  חל  הסודי  המידע  העברת  איסור  כי  מודגש 

 באמצעות נת"ע או על פי הנחיותיה בכתב.  

להשתמש במידע הסודי אך ורק לשם   מבלי לגרוע משאר הוראות כתב התחייבות זה, אהיה רשאי .2
 .  עבודותביצוע ה

אני מתחייב לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך   .3
 ורק לעובדינו המורשים לכך בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף לאישור נת"ע. 

אלה הקבועים בחוק  אני מתחייב למלא את כל התנאים הקבועים בכל דין בקשר למידע, לרבות  .4
 והתקנות שהותקנו על פיו.  1981-תשמ"א ,הגנת הפרטיות 

 אני מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.   .5
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או ממשרדי קבלן   .6 השירותים  נותן  או ממשרדי  נת"ע  להוציא ממשרדי  לא  בזאת  אני מתחייב 
רם הנותן שירותים לנותן השירותים מסמכים המהווים  המשנה בו הנני מועסק או ממשרדי הגו

 מידע סודי.  

אני מתחייב בזאת כי עם סיום עבודתי עבור נת"ע או בנותן השירותים או עבור נותן השירותים   .7
או   ברשותי  הנמצא  סודי  מידע  כל  השירותים)  לנותן  (או  לנת"ע  להשיב  המשנה)  בקבלן  (או 

 טין של נת"ע. בשליטתי, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוני 

, תחול על הפרת התחייבויותיי על פי  1977- לחוק העונשין, תשל"ז  118ידוע לי כי הוראות סעיף   .8
 כתב התחייבות זה.  

התירה לי נת"ע למסור את המידע הסודי או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהא העברתו   .9
כתב סודיות לפיו יהיה    מותנית בכך שאותו צד שלישי יחתום מול נת"ע ומולי, ביחד ולחוד, על

מחויב כלפי נת"ע וכלפיי בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות נת"ע, לכל  
 הפחות כמפורט בהסכם ובכתב התחייבות זה.  

אני מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם נבצע לעובדינו או מי מטעמנו העוסק בפעילות עבור   .10
ונוהלי אבטחת  נת"ע, פעם אחת בשנה לפחות, הדרכת   ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות  ריענון 

 מידע. 

אני מסכים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את ביצוע   .11
 התחייבויותיי המפורטות לעיל. 

בכל מקרה של הפרת  התחייבות זו או כל חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי   .12
אלה הפועלים מטעמנו ו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע באופן מיידי, נבצע את כל הפעולות  מ

הדרושות לצורך צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים  
ו/או ההוצאות הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של  

 ו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. נת"ע כלפינ 

התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי   .13
 כל דין. 

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא   .14
 ב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. אם תתקבל הסכמה מראש ובכת

במקרה של פרסום המידע הסודי, לא אראה כמי שהפר את התחייבויותיי לסודיות בכל אחד   .15
) להלן:  המפורטים  לפי  1מהמקרים  מנת"ע  קבלתו  לפני  השירותים  לנותן  ידוע  היה  המידע   (

") לנת"ע  השירותים  נותן  שבין  אחר  הסכם  לפי  או  שהופרה  אחרהסכם  ההסכם  מבלי   ,("
) המידע הגיע לנותן השירותים מגורם שלישי שלא  2(  -התחייבות לסודיות של גורם כלשהו; או

כפוף   אינו  השירותים  ונותן  השירותים,  נותן  ידי  על  אחר  הסכם  או  ההסכם  הפרת  עקב 
לא  ) המידע נמצא בידיעת הציבור, ש3(  -להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם שלישי; או

 עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר.  

 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.  .16

 שם וחתימה   תאריך 



 
 להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה 158/2021 מס' פומבי מכרז

 

 92מתוך   90עמוד 
#1696551 

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים  - י"בנספח 

 ] כל אחד בנפרד ,  ויתר אנשי צוות הספק, הספק [לחתימה על ידי 

 לכבוד 

 עירוניים להסעת המונים בע"מ נתיבי תחבורה  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 ג.א.נ., 

 הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד ענייניםהנדון: 

הח"מ,   עובד/מומחה  ___________________   פרהנושא ת"ז מס  ,_________________ אני   ,
") הנותן שירותים לנת"ע (להלן גם: "החברה")  הספקהלן: "(ל __________________חיצוני של 

 "), מצהיר בזאת כדלקמן: ההסכםלפי הסכם שנחתם ביניהם (להלן: "

 בכתב התחייבות זה:  .1

 . 1981-כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א  –" שליטה  אמצעי" 1.1

הימצאות או חשש ממשי ומבוסס, לדעת החברה, להימצאותי בכל אחד    –"  ניגוד עניינים" 1.2
 מהמצבים הבאים: 

התנגשות בין החובה המוטלת עלי לבצע את תפקידו בהתאם להסכם ללא שיקולים   ) א
 זרים או משוא פנים, ובין כל ענין אחר שלי. 

ש  ", קרי: כאשר עניין עליו אני מופקד לפי ההסכם עלול להתנגניגוד עניינים אישי" ) ב
 עם עניין אחר שלי. 

", קרי: כאשר עניין עליו אני מופקד לפי ההסכם עלול להתנגש  ניגוד עניינים מוסדי" )ג
 עם עניין אחר, ציבורי או פרטי, שאני ממלא במסגרת גוף ציבורי או גוף אחר. 

  לפי חובותיי במסגרת  שאינו, תפקודי על להשפיע העשוי אחר עניין: קרי", נוגד עניין" ) ד
 . ההסכם

או מהגורמים המועסקים על ידי לצורך מתן השירות לנת"ע,  י  יכל אחד מעובד   –"  עובד" 1.3
 . גם אם אין מתקיימים בינם לביני הספק יחסי עובד מעביד 

  – שאינו חלק מחובותיי לפי ההסכם    –כל עניין אישי, מקצועי, משפחתי    –"  עניין אחר" 1.4
 אחראי עובד או אותו מנהלבו,   שלי חבר קרוב או שאני גוף של או קרוב של לרבות עניינו

 של ענינו לרבות זכות לקבלת רווחים וכן - בו יש לי זכויות קנייניות או חוזיות  בו, או גוף
 .לקוח שלי או של שותף שלי או של קרוב שלי

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה.   –" קרוב" 1.5

באופן התואם את אינטרס החברה, ובכלל האמור    עבוודתהנני מצהיר ומתחייב שאבצע את ה .2
עבור החברה, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא,    ביצוע הפרויקטאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת  

 ולא אמצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים. 

עניינים, במישרין או    הנני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד  .3
לכל גוף או גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של    ביצוע עבודותבעקיפין, ובכלל זה להימנע מ 

לנציג החברה, באופן   עניינים כלפי החברה. אני מתחייב להודיע  לניגוד  עניינים או חשש  ניגוד 
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ור, מיד עם היוודע  מיידי, על כל נתון או מצב אשר בשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמ
 לי עליהם וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם החברה.  

אני מתחייב להודיע לחברה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי, פעילות   .4
משרדי או פעילות כל צד שבו או עימו אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם  

 השרות מטעמי, לבין כל אחד מאלה: אשר נותן לחברה את 

באיזה   4.1 להתמודד  עשויות  אשר  בנות)  וחברות  אחיות  חברות  אם  חברות  (לרבות  חברות 
 מהמכרזים של החברה או להתקשר עם החברה בחוזה בכל דרך;  

הינה   4.2 העסקית  פעילותן  אשר  בנות)  וחברות  אחיות  חברות  אם  חברות  (לרבות  חברות 
 בתחום התשתיות או התחבורה;  

או בעקיפין באמצעי שליטה בחברות המנויות בס"ק (מ 4.3 )  4.2(-)4.1י שמחזיקים במישרין 
 לעיל; 

 מי שהחברות כאמור מחזיקות בהם באמצעי שליטה במישרין או בעקיפין;   4.4

 ; לעיל )4.4) עד (4.1נושאי המשרה של כל אחד מהגורמים האמורים בפסקאות ( 4.5

) עד  4.1לגורמים כאמור בפסקאות משנה (גופים, קבלני משנה ויועצים הקשורים לחברות ו 4.6
 ) לרבות נושאי המשרה בהם;  4.5(

כל גורם אחר שהעניין האישי או העסקי שיש לי עימו עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד   4.7
 . ביצוע הפרויקט עניינים בקשר ל

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם יהיה לי קשר אישי או עסקי, לאחד מהגורמים המפורטים   .5
אודיע  לעיל, או כל קשר אחר העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים כלפי החברה,    4בסעיף  

 עבודות , המועדים הרלוונטיים, תדירות הפרויקט תוך פירוט פרטי ה  "ע לנתעל כך באופן מיידי  
  . "ענתוהתמורה אשר התקבלה בגינו או כל מידע רלוונטי נוסף שיתבקש על ידי  

ידוע לי כי חובת הדיווח המוטלת עליי כמפורט בסעיף זה לעיל הינה התחייבות יסודית ומהותית  
הפרויקט ב   שלי לא  ביצוע  כי  עניין  של  לגופו  יימצא  אם  (אף  כשלעצמה  תיחשב  הפרתה  וכי   ,

 כהפרה יסודית של ההסכם על ידי, על כל המשתמע מכך. התקיים ניגוד עניינים)  

או הפורום המוסמך לעניין זה בחברה יחליטו לעניין קיומו או העדרו של ניגוד    "ענתידוע לי כי   .6
עניינים או חשש לניגוד עניינים ואני מתחייב לקבל את החלטתם לעניין זה ובכלל זה כל החלטה  

פסקת קשרי (לרבות קשרים עסקיים) אשר יש לי  על הפסקת התקשרותה של החברה איתי או ה
 עם איזה מהגופים האמורים. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים במהלך כל   .7
 חברה.  עבור ה ביצוע העבודותעם החברה (על כל הארכותיה) וכל תקופת החוזה תקופת 

 טוב והחופשי והינן בלתי חוזרות. התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני ה .8

 *רשימת נושאי המשרה בחברת נת"ע מופיעה תחת לשונית "אודות" באתר החברה. 

 **רשימת ספקי חברת נת"ע מופיעה תחת לשונית "מכרזים" באתר החברה. 

 שם וחתימה   תאריך 
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 מסמכי המכרז והצעת הספק  – י"גנספח 

 ידי הספק] -על[בתוספת הבהרות למכרז, אם היו, חתומות 
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	4.2. יובהר, כי חלק מהתוכנות נרכשו במסגרת הסכמים המתומחרים על פי כמות המשתמשים או מתן שרות על בסיס תקופה.
	4.2. יובהר, כי חלק מהתוכנות נרכשו במסגרת הסכמים המתומחרים על פי כמות המשתמשים או מתן שרות על בסיס תקופה.
	4.2. יובהר, כי חלק מהתוכנות נרכשו במסגרת הסכמים המתומחרים על פי כמות המשתמשים או מתן שרות על בסיס תקופה.
	4.3. עוד יובהר, חלק מהתוכנות עושות שימוש בגלישה באינטרנט לצורך אספקת השירות (web based), אשר דורש תקשורת אינטרנט במהירות גלישה נדרשת וגרסת דפדפן עדכנית. תוכנות אחרות ידרשו התקנת תוכנת גישה מוצפנת (כדוגמת VPN) על מחשב בו רצה מערכת הפעלה מסוגMicrosoft w...
	4.4. נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק לשדרג את גרסת הדפדפן במחשבים מהם מופעלות מערכות  המידע של נת"ע. כן שומרת לעצמה נת"ע את הזכות לבקש מהספק לעדכן מעת לעת את מהירות הגלישה של תקשורת האינטרנט אליה מחוברים המחשבים מהם מופעלות מערכות המידע של נת"ע ...
	4.4. נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק לשדרג את גרסת הדפדפן במחשבים מהם מופעלות מערכות  המידע של נת"ע. כן שומרת לעצמה נת"ע את הזכות לבקש מהספק לעדכן מעת לעת את מהירות הגלישה של תקשורת האינטרנט אליה מחוברים המחשבים מהם מופעלות מערכות המידע של נת"ע ...
	4.4. נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק לשדרג את גרסת הדפדפן במחשבים מהם מופעלות מערכות  המידע של נת"ע. כן שומרת לעצמה נת"ע את הזכות לבקש מהספק לעדכן מעת לעת את מהירות הגלישה של תקשורת האינטרנט אליה מחוברים המחשבים מהם מופעלות מערכות המידע של נת"ע ...
	4.5. נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהספק לבצע בדיקות נקודתיות במערכת לקראת שידרוגי גרסא.
	4.6. הספק יתבקש להגיע להדרכות אודות תפעול תקין של התוכנות וקבלת עדכונים שוטפים אודות התוכנה אשר יתקיימו במשרדי נת"ע ו/או במשרדי הספק מעת לעת ולפחות פעמיים בשנה.
	4.7. נת"ע תהיה רשאית לדרוש מהספק להשתמש בתוכנה/ות נוספת/ות ו/או חדשה/ות, מעבר לאלו שמופיעות בטבלאות מס' 1 ו-2, בהתאם לדרישות נת"ע.
	4.8. להלן תאור התוכנות אשר הוטמעו ונרכשו עד כה:
	4.8.1. ERP – מערכת ניהול פיננסית לוגיסטית
	נת"ע עושה שימוש במערכת SAP ERP. המערכת כוללת מחשוב של תהליכי העבודה בתחום הלוגיסטי והפיננסי, הזנת תשלומים ובקרת התשלומים, לרבות הזנת הוראות שינוי. המערכת מאפשרת הפקת דוחות סטאטוס אודות התשלומים ופלטי הזמנות. על הספק לעבוד במערכת ה-SAP על מנת ליצור דיו...
	החיבור למערכת מבוצע באמצעות פתרונות התחברות מרחוק ואבטחת מידע המסופקים ע"י נת"ע. יובהר כי ייתכן ותדרש התקנה מקומית של רכיבי הפתרונות על מחשבי הספק .
	4.8.2. מערכת ניהול מסמכים ותכתובת (EDMS)
	נת"ע עושה שימוש במערכת Aconex לניהול פרויקטי תכנון והקמה של קווי המתע"ן. מערכת כוללת ניהול מסמכים, ניהול תכתובות, הגשת מסמכי תכנון, דיווחים מהשטח ויומני עבודה.  הספק, לרבות כל העובדים והגורמים מטעמו, מחויב להעלות ולנהל את כל מסמכי הפרויקט על גבי המערכ...
	שפת המערכת הנה באנגלית, וניתן להזין ולנהל מידע הן בעברית והן באנגלית.
	באחריות הספק להקצות גורם מוסמך אשר ישמש כמנהל המערכת מטעמו, ככל שידרש על ידי נת"ע,  ואשר באחריותו:
	4.8.2.1. ניהול המערכת מטעם הספק
	4.8.2.2. רישום הארגון במערכת
	4.8.2.3. הוספת משתמשים חדשים וגריעת עובדים עוזבים
	4.8.2.4. ניהל רשימות התפוצה מול נת"ע ו\או מנהל הפרויקט מטעמה
	4.8.2.5. השתתפות בהדרכות מקצועיות על-פי דרישה
	4.8.2.6. מעקב ובקרה אחר תיעוד התוצרים והתכתובות במערכת ניהול המסמכים הכוללת, בין היתר, העלאה ותיוג מסמכים במערכת, התנעת תהליך (Work Flow) WF לאישור מסמכים והפצת מסמכים (Transmittal)
	תיוג המסמכים ייעשה בהתאם לדרישת נת"ע ו\או מנהל הפרויקט מטעמה – מסמכים אשר יתויגו באופן לא נכון יוחזרו לתיוג והפצה מחדש ולא יחשבו כהגשה.
	כל התכתובות ינוהלו במערכת ה-Aconex ובכללם:
	יובהר כי מערכת ה-Aconex תשתמש כאמצעי לתקשורת פורמלית תחת הסכם זה. לא יעשה שימוש בדואר אלקטרוני לטובת תקשורת פורמלית.
	4.8.3. יצוין כי המערכת מאפשרת ניהול של מסמכים ותכתובות פנים ארגוניות גם עבור הספק תוך שמירה על פרטיות המידע כחלק מתשלום הרישוי.
	5. על הספק לוודא כי כל עובדיו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר מטעמו, העובדים על אותו פרויקט עבור הספק, יכירו את הנהלים המפורטים בסעיף 4 לעיל ויפעלו על פיהם.
	6. עדכנות טכנולוגית
	7. פקיעת תוקף של רישיון
	8. לעניין נספח זה:
	1.1 "שדרוג" – עדכון חדש של תוכנה או גרסה מעודכנת של תוכנה או תוכנה דומה של הספק, אשר משפר או מוסיף פונקציונליאות למוצר או לרישיון. לעיתים קבלת השדרוג כרוכה בעלות כספית נוספת.
	1.2 "עדכון" – תיקון באגים, תיקון ושיפור בביצועים של התוכנה, תיקון תקלה או תוספת הנדרשת לשם המשך פעילות תקינה של התוכנה. זכאות הספק לעדכונים אלה מופיעה בהסכם הרישיון תחת כותרת "שירות ותחזוקה" במילים "תמיכה ועדכון".
	נספח ג'1 – אבטחת מידע
	נספח ד' - הנחיות הבטחת איכות
	נספח ה' - אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע
	נספח ו' - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976
	נספח ז' – הצהרה בדבר שמירה על טוהר המידות
	נספח ח' - הצהרת היעדר תביעות
	נספח ט' – נוסח ערבות
	נספח י' – ביטוח
	נספח י"א - התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע
	נספח י"ב - כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים
	נספח י"ג – מסמכי המכרז והצעת הספק






