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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 

  ציע לה  מציעים") מזמינה בזאת  החברה"  או"  "ע נת"–  להלןנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (  -"ע  נת
ומערכות נוספות   CRMלניהול מוקד טלפוני בשילוב מערכת    בהסכםמכרז פומבי להתקשרות    מסגרתב   הצעותיהם

 . זה למסמך המצורף  ההתקשרות הסכםוב מפרטב כמפורט והכל, עבור חברת נת"ע

 שני".  הכללים"התנאים    וממסמך",  מיוחדים"תנאים    של  זה  ממסמך   מורכבת  זה  למכרז  הצעות  להציע  ההזמנה
  והם,  השני  את  האחד  כמשלימים  יחד  ייקראו  , בצוותא עם יתר מסמכי ההסכם (לרבות מפרט השירותים)המסמכים

  .מכרזל הצעות הציעל ההזמנה את מהווים שניהם

 כלליות הגדרות .1

, כאמור  הגדרה  בהעדר.  דםי בצ  להם  הנתונה  המשמעות  תהא  זו  הצעות  להציע  בהזמנה  המוגדרים  המונחים  לכל
  .הדברים מהקשר  אחרת עולה כן אם אלא, בהסכם להם הנתונה המשמעות להם תהא

 כללי .2

 רקע .2.1

 המונים   הסעת  מערכת  ופיתוח  לקידוםהיא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה    "ענת
, האדום  הקו  פרויקט,  לגרוע  ומבלי(כגון    שונים  פרויקטים  מקדמת   כך  ולצורך,  אביב  תל  במטרופולין

 "ב). וכיו, פרויקט המטרו החום הקו פרויקט, הירוק הקו פרויקט, הסגול הקו פרויקט

   ההתקשרותה  מהות .2.2

ומערכות  CRMניהול והפעלת מוקד טלפוני בשילוב מערכת להתקשר עם ספק לצורך  החברה מבקשת 
נת"ענוספות   חברת  המפורטות  והכל  ,  עבור  לדרישות  ל  מפרטבבהתאם  כנספח  הסכם המצורף 

  .)"שירותי מוקד" –" ו המערכת, ""מוקד השירות: ", בהתאמה(להלן  ההתקשרות
על המציע שיזכה במכרז   המוטלת  לחובה,  בזאת  מופנית  המציעים  לב  תשומת  –  ראשייםבעלי תפקידים  

, בעלי תפקידים ולצורך מתן שירותי המוקד (לרבות תהליך הקמת מוקד השירות)להעסיק במסגרת  
למערכות:  לרבותייעודיים,   הפרויקט  המוקד  ,מנהל  לשירות  הפרויקט  המוקד    מנהל  (להלן,  ומנהל 

אך , לא יוצגו כחלק מהצעת המציע  הראשייםתפקידים  ה. בעלי  ")הראשיים  םיהתפקיד  בעלייו: "יחד
הנקובה בהסכם, תקופה  ה, תוך  ההכרזה על הזוכהיובאו לאישור החברה על ידי הזוכה בלבד, לאחר  הם  

בהתקשרות ומהותי  יסודי  כתנאי  באמצעות    .וזאת  ורק  אך  יוענקו  השירותים  כי  בעלי  מובהר, 
אושרו על ידי החברה והמציע הזוכה לא יוכל להחליף אותם אלא באישור כפי ש   הראשייםהתפקידים  

  . החברה מראש ובכתב ובהתאם להוראות ההסכם
לחובה המוטלת על המציע שיזכה  בנוסף,  מופנית בזאת,  תשומת לב המציעים    -  CRM  מערכת  ספק

ו, מטעמ  משנה  כקבלןכזוכה במכרז, לגייס לצורך הקמת מוקד השירות ולצורך מתן שירותי המוקד,  
ייעודי מטעם שהנו    ספק  בתוקף  הסמכה/הרשאה  בעל  או  המורשה  המפיץ/משווק  או  היצרן 

כאמור   מורשה  טלפונייצרן/משווק/מפיץ  מוקד  לניהול  ברביע  ה   ,במערכת  של  מדורגת  העליון  הימני 
MAGIC QUADRANT FOR CRM CUSTOMER ENGAGEMENT CENTER    2018לשנת  

, ואשר ידי חברת מחקר בין לאומית אחרת-או בדרוג מקביל על  GARTNER  בדירוג המפורסם על ידי
" ו CRM  מערכת":  , בהתאמהעומד ביתר הדרישות ותנאי הניסיון הנקובים במפרט השירותים (להלן 

  "). המערכת ספק"-
המערכת בנוסח המצורף כנספח    ספקעל המציע לצרף כחלק בלתי נפרד מהצעתו תצהיר מטעמו של  

א' מופנה במישרין כלפי החברה, וכן יספק מידע ומסמכים מלאים המוכחים את העמידה של מערכת  4
המערכת בדרישות המערכת הנקובות במפרט, וזאת כחלק בלתי נפרד מטופס   ספקושל    CRM  –ה  

  . וכתנאי לזכייה במכרז  (מענה למפרט השירותים) 9 מספר
מובא לנוחות המציעים בלבד. תיאור מפורט של ומהווה תיאור תמציתי ביותר    לעילהאמור בסעיף זה  

 .המפרטהפתרון הנדרש ותנאי ההתקשרות מפורט בחוזה ובנספחיו, לרבות 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות    1202/494מס'   פומבי  מכרז
    

 

 8 מתוך  4עמוד       #1701612

 . אחד זוכה מציע לבחור "ע נת מבקשת, זה מכרז במסגרת: מספר הזוכים  .2.3

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

 כי שני מציעים או יותר יוכלו להציג מטעמם את אותו ספק מערכת.   

 הסכם  על  "ענת  חתימת  ממועד  תחל  הזוכה  המציע   עםההתקשרות    :בהסכם  ההתקשרות  תקופת .2.5
זמן    ותסתיים  ההתקשרות פרק  בסעיף    ה קבלה  ממועד  שנים  3של  בתום  זה  מונח   5.8.3(כהגדרת 

   .להסכם)

שמורה    .(אופציה)  נוספת   התקשרות   תקופת .2.6 בלבד  תקופת   להאריך  הברירה  זכותלנת"ע  את 
לפי    הכל  ,"ענת, בכל תמהיל שתבחר  אחת  כל  חודשים  24  עד  בנות  נוספות  תקופות  2  -  בההתקשרות  

 .  שיקול דעתה הבלעדי

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

 שעה    תאריך 

 שאלותהגשת  ל  אחרון   מועד
 : הבהרה

 .  13:00השעה  עד 1.9.2021

הבהרה   שאלות  להגשת  דוא"ל 
 למכרז

tender1@nta.co.il   

 .  13:00השעה  עד 11.10.2021  :הצעות  להגשת אחרון מועד

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

  .זה במכרז נדרשתלא  ערבות הצעה: 

 לא נדרשים במכרז זה דמי השתתפות: 

 לא יתקיים במכרז זה מציעים כנס

, הצעות אשר תוגשנה לתיבת  כללייםלמסמך התנאים ה  4.4לב המציעים, כמפורט בסעיף    לתשומת .3.1
   .תתקבלנה לא הצעות  להגשת האחרון המועדהמכרזים לאחר 

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

המכרז באתר האינטרנט   בדףיפורסמו    אשר  לרבות שינויים בלוחות הזמנים המפורטים לעיל,  שיהיו,
 . :www.nta.co.il//http"ע שכתובתו  נתשל 

 במכרז  להשתתפות("תנאי סף")  תנאים מוקדמים .4

 להגשת   האחרון  למועד  נכון  להלן  המפורטים  התנאים  בכל  העומדים  מציעים  זה  בהליך  להשתתף  רשאים
  :הצעות

 כללייםתנאי סף  .4.1

 מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.  .4.1.1
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-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   1ב'2  -ב' ו  2מציע כנ"ל, העומד בדרישות סעיפים   .4.1.2
 ").  חוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן: "  1976

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 2מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  .4.1.3

 תנאי סף מקצועיים  .4.2

ניהל והפעיל מוקד טלפוני לפניות הצ  2015-2021מציע כנ"ל, אשר במהלך השנים   יבור, לכל הפחות, 
בהתאמה:   (להלן,  במצטבר  כל אלה  מתקיימים  הרלוונטית "באמצעותו  המוקד  "",  התקופה  שירות 

 "):  המוקד הטלפוני"  -", ו הטלפוני

ומערכות נלוות נוספות הכוללות,    CRMהשירות של המוקד הטלפוני ניתן באמצעות מערכת   .4.2.1
, מערכת הקלטות, מערכות טלפוניה ו CTI, מערכת  IVRלכל הפחות, את כל אלה: מערכת  

- BUMP YARD  ) פתרון לניהול צ'אטיםWhatsApp messenger  יו"בוכ(; 

 ;SaaS (Software as a Service)במתכונת שירות המוקד הטלפוני ניתן   .4.2.2

 ימים בשבוע; 7שעות ביממה,   24המוקד הטלפוני מאויש  .4.2.3

גרת המוקד הטלפוני, כעובדים  במסמועסקים    נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, .4.2.4
 ;נציגי שירות 25של המציע, לפחות 

 ;הלקוחממוקם בחצרים של אינו המוקד הטלפוני  .4.2.5

גוף לקוחות, מהם    4מספק שירות מוקד טלפוני עבור לפחות    המציע בתקופה הרלוונטית,   .4.2.6
, כאשר עבור לקוח אחד לפחות סופק באמצעות המוקד הטלפוני, שירות לפחות  1ציבורי  

 ;   חודשים לכל הפחות 24ר, לפרק זמן של כאמו

סעיף  ולצ .4.2.7 "  4.2.6רך  ציבוריזה:  בסעיף    -"  גוף  המונח  המכרזים,   2כהגדרת  חובת  לחוק 
מקומית/אזורית   1992-תשנ"ב מועצה  מקומית,  רשות  הבאים:  מהגופים  מי  בנוסף  וכן 

 לרבות חברות בנות של כל אחד מאלה. ותאגיד עירוני, 

 תתפות במכרזמגבלות על הש .4.3

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .4.3.1

על .4.3.2 המוגשת  אחת  הצעה  דהיינו  במשותף,  הצעות  להגיש  אפשרות  מציעים  -אין  שני  ידי 
 במשותף, או יותר. 

על תנאי הסף, ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז להתקיים אך ורק במציע עצמו,   .4.3.3
 אלא אם כן נקבע אחרת ובמפורש במסמכי המכרז.

 מכות על תאגיד נרכש הסת .4.4

 לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן:  4.3.3ף חרף המגבלה הנקובה בסעי 

לעיל, יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון   4.2לצורך עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף   .4.4.1
וזאת בין שנצבר על ידי ישות משפטית שאינה המציע, ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות,  

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

ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר כנ"ל, יציג המציע בהצעתו את כל המידע הדרוש על   .4.4.2
פי ההזמנה בקשר עם הניסיון האמור וייצרף להצעה מידע ומסמכים המעידים על העברת 

 רלוונטית למציע, על היקף הפעילות שעבר ועל מועד ההעברה. הפעילות ה
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 צרופות  /ההצעה מסמכי .5

 :שלהלן המסמכים כל את להצעתו יצרף  מציע כל

 הסף  המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי .5.1

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

לעיל, יצרף המציע תעודת התאגדות של   4.1המפורט בסעיף    הסףלהוכחת עמידת המציע בתנאי   )1(
 התאגיד. יובהר כי לא תתאפשר הגשת מסמכים של 'תאגיד בייסוד'. 

בתנאי   )2( המציע  עמידת  המציע    4.1.3  -ו    4.1.2  פיםבסעי  יםהמפורט  הסףלהוכחת  יצרף  לעיל, 
[תצהיר לפי חוק עסקאות    3  מספרטופס  תצהיר כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח  

העתק אישור עדכני משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד,    ] וכן1976-גופים ציבוריים, התשל"ו
, כשכל  1975-המציע מנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו כי  

ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  נכון  המציע  של  שמו  על  תקף  האמורים  מהאישורים  אחד 
 ;  במכרז

   4  מספרטופס  ימלא ויצרף המציע את    4.2  ףבסעיהמפורט    סףהלהוכחת עמידת המציע בתנאי   )3(
 [תצהיר המציע], חתום על ידי המציע ומאומת כנדרש.

   נוספיםצרופות /מסמכים .5.2

, כל מציע יצרף )סףהנאי  לעיל (מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בת  5.1  ףבסעי  האמור  על  נוסף
   –להצעתו את מכלול המסמכים המפורטים להלן 

 (ללא נספח התמורה, וללא חתימה על אישור הביטוח);ההסכם כשהוא חתום  )1(

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

  ;[הצהרת המציע] 1 מספר טופס )3(

במהלך המכרז   .את נציג המציע  המציע  ימנה  היתר  בין  במסגרתו   ]המציע [פרטי    2  מספר  טופס )4(
לפנות   מוסמך  המציע  נציג  המציע,  לנתיהא  בשם  הנחיות  או  הודעות  ולקבל  המציע  בשם  "ע 

   ;למכרזוחתימתו תחייב את המציע לכל דבר ועניין הקשור 

יצרף הצהרת  המערכת]  ספק[הצהרת    א'4  מספרטופס   )5( כי מציע שלא   ספק. מובהר במפורש, 
המערכת אינו עומד   ספקו/או   CRMמערכת  המערכת ו/או שבמסגרת בדיקת ההצעות ימצא כי  

 ;הצעתו תיפסל על הסף –ם הכשירות שהוגדרו עבורו במפרט בתנאי

  ;]אישית וזיקה עניינים ניגוד להעדר והתחייבות  הצהרה[כתב  5 מספרטופס  )6(

 ;[כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך] 6 מספרטופס  )7(

  ;]התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע[ 7 מספרטופס  )8(

 סגורה  במעטפה יצורףזה   טופס. המציע  של  הכספית ההצעה  - ]הכספית[ההצעה   8  מספר טופס )9(
  ;ונפרדת

סעיף    מציע )10( דרישות  על  חובת  2העונה  לחוק  התשנ"במכרזיםהב'  נשים    ,1992-,  עידוד  לעניין 
 וכןלצרף להצעתו אישור של רואה חשבון כי אישה מחזיקה בשליטה במציע    רשאיבעסקים,  

  ;מכרזיםהלמפורט בחוק חובת  התאםב הכלתצהיר של המחזיקה בשליטה, 

 ]והמענה למפרט השירותים [מפרט השירותים 9מספר  טופס )11(
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כל ההוראות הנכללות במפרט )1( צויין במפורש אחרת,  מהוות את    השירותים  אלא אם 
ההתחייבויות המינימליות בהן המציע חייב לעמוד, ככל שהצעתו תזכה במכרז. עמידתו 
של המציע בדרישות אלה תיבחן במועד הנקוב לשם כך במסמכי המכרז, ולכל המאוחר 

   .למוקד השירות קבלהמסירה והבמועד בדיקות ה

הדרישות ואחת מה  אחתמפורט המתייחס לכל  מענה  כל אחד מהמציעים יגיש  יודגש, כי   )2(
השירותים במפרט  יסביר    ,הנקובות  האם במסגרתו  כאמור  ודרישה  דרישה  כל  עבור 

ובאיזה אופן הוא מתכוון ליישם ו/או לספק את תכולתה במסגרת שלבי הקמת המוקד 
 . ובמסגרת תקופת ביצוע שירותי המוקד

ל )3( המציע  לההשירותים    טמפרהתייחסות  בלבד  אחד  מוצע  פתרון  מוקתשקף  ד קמת 
(לרבות המפרט) ולצורך   מסמכי ההסכםבהתאם ליעדים ולדרישות הנקובות בהשירות  

 ביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה. 

המסמכים   -  המערכת  ספק )4( כל  המציע את  יגיש  השירותים,  למפרט  המענה  במסגרת 
ספק המערכת  המוצעת ושל    CRMמערכת    של  םהדרושים על מנת להוכיח את עמידת

 בתנאים הנקובים במפרט השירותים.  

 ;[תכולת מעטפת ההצעה] 10 מספר טופס )12(

  במקומותהנדרשים    הפרטים  מילוי   למעט  המכרז   בטפסי  שינוי  כל  לערוך  אין  כי,  ויובהר   יודגש .5.3
המיועדים למילוי על ידי המציע, וכי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לטפסים שהוגשו על  

 נוסח מסמכי המכרז.   יגבורידי המציע, 

   

 ההצעות  בדיקת .6

(לרבות התנאים המתייחסים לכשירות   לאחר בחינת עמידת המצעים בתנאי הסף וביתר דרישות המכרז .6.1
הכספית של המציעים. מציע אשר   ההצעהאת  תבחן  החברה  ,  המערכת)  ספקוכשירות    CRMמערכת  

היתה הנמוכה  שנקב בטופס ההצעה הכספיתכפי  ת,המשוקלל ההצעה הכספיתואשר הסף  עמד בתנאי
   להלן. 7להוראות סעיף מבלי לגרוע מזכויות החברה בהתאם ייבחר כזוכה במכרז, וזאת  ,ביותר

הצעות,    שוויון  של  במקרה .6.2 מספר  סעיף  של  להוראות  בהתאם  הזוכה  ההצעה  למסמך    21.5תיקבע 
 התנאים הכלליים. 

כך  .6.3 לשם  שתימסר  הודעה  באמצעות  במכרז,  הזוכה  על  ההכרזה  לצד  להכריז,  רשאית  תהא  החברה 
לביצוע  למציע אשר ה נוסף  כשיר  הנו  כי  דורגה במקום השני,  (להלן:   שירותי המוקדצעתו הכספית 

חודשים שלאחר   6-"). הצעתו של הכשיר הנוסף תיוותר בתוקפה לפרק זמן שלא יפחת מכשיר נוסף"
חתימת החוזה עם הזוכה, או עד למועד בו הודיעה החברה לכשיר הנוסף כי ההכרזה עליו ככשיר נוסף 

לפי   ("בטלה,  ההמתנה המוקדם  ההמתנה תקופת  תקופת  הארכת  על  להורות  רשאית  החברה   .("
חודשים כל אחת,   2תקופות קצובות נוספות של    2-(ובהתאם, יוארך תוקף ההצעה של הכשיר הנוסף) ל

   לכל היותר.

 הליך משא ומתן עם המציעים .7

(אך לא   רשאית  החברהיה  ועל פי כל דין, תה  למכרז  ההזמנהעל פי    חברהמבלי לגרוע מזכויותיה של ה .7.1
 לערוך, לאחר קבלת ההצעות במכרז, משא ומתן עם המציעים במכרז. חייבת),

ידי   .7.2 על  שתיקבע  במתכונת  יערך  ומתן  המשא  התנאים החברההליך  בכל  עמדו  אשר  המציעים  עם   ,
 צירפו את כל המסמכים כנדרש, ויכול להיערך עם מספר מציעים במקביל. והמקדמיים, 
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תהיה רשאית גם שלא לנהל משא ומתן עם מהמציעים בהתקיים אחד מאלה:   החברה על אף האמור,   .7.3
 ) כל המציעים הסכימו לוותר על ניהול משא ומתן.2) טרם החל משא ומתן עם מי מהמציעים; (1(

טופס הצעת ההסכם, מפרט השירותים ורשאית לעדכן את    החברהבעקבות תוצאות המשא ומתן תהיה   .7.4
 אם לתוצאות המשא ומתן, ולצרף את כתב הכמויות המתוקן כנספח לחוזה. בהתהמחיר 

   

 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

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

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

 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

ומערכות נוספות עבור   CRMלניהול מוקד טלפוני בשילוב מערכת  494/2021  מספרמכרז פומבי הנדון: 
 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

הח"מ,   מטעם  ____________ת.ז.    ____________אני  רישום    מספר,  ______________, 
___________  " שמספרו  המציע(להלן:  מכרז  עם  בקשר  הצעה  המגיש   ,("494/2021  " "), מכרזה(להלן: 

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

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

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

 העשויים להשפיע על הצעתי או על העבודות.

מתבצעת המכרז, על שני שלביה ולרבות שיטת בחירת הזוכים במכרז, ככל ויהיו הבנתי את השיטה בה   .2
 כאלה. 

כי כל התחייבויות המציע במכרז (לרבות החוזה ונספחיו) מקובלות עלי במלואן. חתימתי על טופס זה   .3
תיחשב כחתימה על כל עמוד ועמוד של מסמכי המכרז, כפי שנוסחו ופורסמו על ידי נת"ע ועל ההצעה 

בסעיף לעיל כדי לשחרר אותי מחתימה על אותם מסמכים שחתימתם  צורפה על ידי. אין באמורכפי ש
 נדרשת באופן מפורש על פי מסמכי המכרז.

בקפידה רבה, טרם הגשת ההצעה למכרז, את החובות המוטלות על המציע, וכן   קראנואני מצהיר, כי   .4
ובסעיף   5.2.4, כפי שאלה מצאו ביטוי בסעיף  לחברה ולבעלי התפקידים הקיימיםהזכויות המוקנות  

קיימים ו/או לאפשר    בעלי תפקידיםספק להעסיק  הלהסכם, ובפרט בנוגע לחובה המוטלת על    19.5.2
פת ההתקשרות ותנאי ההתקשרות עמם, לפי העניין, לרבות החלופות המוקנות את העסקתם בתום תקו

 5.2.4, כי המציע מסכים לתנאי סעיף יםומתחייב יםמצהיר אנובקשר לכך. בהתאם  חברהוהמסורות ל
ליישם, על פי שיקול   חברהבחר התלהסכם ומתחייב אליהם, וזאת על פי כל חלופה אותה    19.5.2וסעיף  

 וחלט.  הבלעדי והמ הדעת

בקפידה רבה, טרם הגשת ההצעה למכרז, את החובות המוטלות על המציע, וכן   קראנואני מצהיר, כי   .5
המוקנות   בסעיף  לחברההזכויות  ביטוי  מצאו  שאלה  כפי  בסעיף  5.6,  להסכם,   19.5בסעיף  ו  7.12.3, 

לחבות   - ובכלל זאת    חפיפה ושיתוף פעולה בסיום ההסכם,ל ספק  הובפרט בנוגע לחובה המוטלת על  
המערכת רישוי ואת יתר השירותים   מספקמשיך לקבל במישרין  להחברה  ספק לאפשר ל ה המוטלת על  

על פי    ספק המערכתו/או בקשר לכל התחייבות המצויה באחריות של    CRM  –המתייחסים למערכת ה  
עיף בסו  7.12.3, בסעיף  5.6, כי המציע מסכים לתנאי בסעיף  יםומתחייב  יםמצהיר  אנוהחוזה. בהתאם  

 להסכם ומתחייב אליהם.   19.5

הריני מצהיר כי ערכתי את כל הבדיקות הדרושות והנחוצות להגשת הצעתי במכרז, וכן בחנתי את כל  .6
 וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.  במתן השירותיםהגורמים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות 



 494/2021   מספר  פומבי  מכרז

 
#1701617 

 25מתוך  3עמוד  

 לא הסתמכתי בהצעתי על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו על ידי נת"ע או עובדיה  .7
או מי מטעמה. כן הנני מצהיר בזה, כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא 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 במכרז.  .8
 ריני מאשר כי לא תהיינה לי כל טענה או דרישה בקשר לביטול המכרז. ה

ודרישות החובה הנדרשים מהמשתתפים במכרז על פי מסמכי  .9 הריני עומד בכל התנאים המקדמיים 
, הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואני מקבל על  למתן השירותיםהמכרז או על פי כל דין  

 התאם לתנאים שבמסמכי המכרז.בספק את השירותים עצמי ל

יש ברשותי את כל האמצעים, לרבות האמצעים הטכניים, המקצועיים, כל הציוד וכוח האדם הנדרש  .10
במועדים הנקובים במסמכי המכרז (ככל שנקובים), ואני מתחייב   םבמלוא  לספק את השירותיםעל מנת  

 לעשות כן ככל שאזכה במכרז. 

 שת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.הריני מצהיר בזה כי הצעתי זו מוג .11

הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה עד לסוף תקופת ההצעה כקבוע  .12
במסמכי המכרז. ידוע לי כי נת"ע רשאית לדרוש הארכת תוקפה של ההצעה, ואם לא אאריך הצעתי 

סעד או תרופה אחרים להם זכאית נת"ע על פי המכרז לכשאדרש, תפסל הצעתי, והכל מבלי לגרוע מכל  
 או על פי כל דין. 

  והאישורים  המסמכים  כל  את  אמציא,  הזכייה   על  ההודעהלאחר  והצעתי תתקבל, הריני מתחייב כי    היה .13
  שעלי   אחר  מסמך(וכל    ההסכם  לרבות,  במסמך התנאים הכללים  22.3סעיף  ל  בהתאם  להמציא   שעלי

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

היה והצעתי תתקבל כ"כשיר שני", הריני מתחייב כי הצעתי תהא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או  .14
 ) חודשים (כולל) ממועד ההכרזה על הזוכים במכרז.6לשינוי, ותהא תקפה במשך שישה (

ככל והצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, הריני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות  .15
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 להצהיר      על  כי המצהיר הוזהר  הנני מאשר בחתימתי 
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

ת.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 להצהיר      על  כי המצהיר הוזהר  הנני מאשר בחתימתי 
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 _______________.ז  , ת_______________
בשם המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך 

 המכרז.

 המציע 

  שם המציע  

  מספר רישום המציע 

  כתובת

   כתובת דואר אלקטרוני

  מספר טלפון 

  מספר פקס

 נציג המציע 

לכל  המציע  מטעם  המוסמך  נציג  שם 
 הנוגע למכרזעניין 

 

  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 

 למסמך התנאים המיוחדים)  4.1.3ו  4.1.2פים בסעי הסף(נדרש להוכחת עמידה בתנאי 

 

 לכבוד

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

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

 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

 (להלן: "החוק") 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והנדון: 

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

") למכרז פומבי המציע(להלן: "  1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________  .1
   494/2021 מספר

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

 ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,   .3

 במקום הרלוונטי]  √המציע ובעל זיקה אליו: [יש לסמן  

 עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2ר משתי (לא הורשעו ביות (
"  1991-הוגנים), התשנ"א זרים(להלן:  עובדים  מינימום, התשמ"זחוק  וחוק שכר  (להלן:    1987-") 

 ").  חוק שכר מינימום"
 ) עד האחרון ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למו2הורשעו ביותר משתי

 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (
 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,  2הורשעו ביותר משתי (

 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

 מס"ד
 ט העבירה פירו

 [מספר סעיף ושם חוק] 
 תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה] 

1 .             

2 .             

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

 
 התאגדות. יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת  1
 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע.  2
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  1976.3-תשל"וכמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  -" בעל זיקה " -" והורשעזה: "  3לצורך סעיף 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,   .4

 בחלופה הרלוונטית]   √מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  

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

 ) ים;עובד  100 -המציע מעסיק פחות מ -) 1חלופה 
  ) לפנות למנכ"ל משרד העבודה    100המציע מעסיק    -)  2חלופה  והוא מתחייב  עובדים לפחות, 

לפי סעיף   יישום חובותיו  והשירותים החברתיים לשם בחינת  זכויות,    9הרווחה  לחוק שוויון 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   -ובמידת הצורך 

העב משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהמציע  לפי  במקרה  החברתיים  והשירותים  הרווחה  ודה 
הוא   -)  2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה ( 2הוראות חלופה (

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

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

 .  1976-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 

ידי להצהיר      על  כי המצהיר הוזהר  הנני מאשר בחתימתי 
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 _______________, ת.ז  ____________
לצורך  ולחייבו  המציע  בשם  לחתום  מוסמך  המציע, 

 המכרז.

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

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

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

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

עובדים, למעט המדינה או    25  -לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ 9הוראות סעיף    4
 , חלות עליו". 1959-א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט15מעסיק אחר שהוראות סעיף 
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  עמידה בתנאי סףבדבר  המציעתצהיר  - 4 מספרטופס 

 ] מסמך התנאים המיוחדיםב 4 ףנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעי[

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

מכרז פומבי אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ (להלן: "המציע") ל .1
מערכת    494/2021  מספר בשילוב  טלפוני  מוקד  נת"ע    CRMלניהול  עבור  נוספות  נתיבי   -ומערכות 

 . תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

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

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

 *מצ"ב לתצהירי זה, העתק "נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות/רישום של המציע.  

לכל הפחות, המציע ניהל והפעיל מוקד טלפוני לפניות הציבור, באמצעותו    2015-2021במהלך השנים   .4
  - ", ו  שירות המוקד הטלפוני"",  התקופה הרלוונטית "מתקיימים כל אלה במצטבר (להלן, בהתאמה:  

 "):  יהמוקד הטלפונ"

ומערכות נלוות נוספות הכוללות,    CRMהשירות של המוקד הטלפוני ניתן באמצעות מערכת   .4.1
  -, מערכת הקלטות, מערכות טלפוניה ו  CTI, מערכת  IVRלכל הפחות, את כל אלה: מערכת  

BUMP YARD   ) פתרון לניהול צ'אטיםWhatsApp, messenger  יו"בוכ(; 

 ;SaaS (Software as a Service)במתכונת שירות המוקד הטלפוני ניתן   .4.2

 ימים בשבוע; 7שעות ביממה,   24המוקד הטלפוני מאויש  .4.3

במסגרת המוקד הטלפוני, כעובדים של נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מועסקים   .4.4
 ; נציגי שירות 25המציע, לפחות 

 ;אינו ממוקם בחצרים של הלקוחהמוקד הטלפוני  .4.5

לקוחות, מהם לפחות    4מספק שירות מוקד טלפוני עבור לפחות    המציע בתקופה הרלוונטית,   .4.6
לפחות, כאשר עבור לקוח אחד לפחות סופק באמצעות המוקד הטלפוני, שירות   1  ציבורי  ףגו

  ;חודשים לכל הפחות 24כאמור, לפרק זמן של 
- לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב   2כהגדרת המונח בסעיף    -"  גוף ציבוריזה: "  4.6לצורך סעיף  

וכן בנוסף מי מהגופים הבאים: רשות מקומית, מועצה מקומית/אזורית ותאגיד עירוני,    1992
 לרבות חברות בנות של כל אחד מאלה. 

 מצ"ב לתצהירי זה טבלה להוכחת נתוני ההצהרה. 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

חתימה וחותמת  
 המציע ע"י: 

 מספר  חתימת וחותמת עו"ד   יךתאר 
 רישיון 

 תאריך 
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ידי להצהיר      על  כי המצהיר הוזהר  הנני מאשר בחתימתי 
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

ת.ז  _____________ בשם ____________ ,  החותם   ,
לצורך  ולחייבו  המציע  בשם  לחתום  מוסמך  המציע, 

 המכרז.

 

 :  לתצהיר 4ה שבסעיף להלן נתונים להוכחת ההצהר

של  הטלפוני  המוקד  מיקומו 
 [כתובת] 

 

המוקד   במסגרת  הניתן  השירות 
 הטלפוני

 

ה   שבאמצעותה    CRM  –מערכת 
המוקד   שירותי  מוענקים 

 . הטלפוני

 פירוט: ______________________________________ 

מערכות נוספות באמצעותן מוענק  
הטלפוני במוקד  [המציע    השירות 

הרלוונטי  Vיסמן   ויפרט   במקום 
 ]בנוגע לסוג ומאפיינים המערכת

  מערכתIVR:פירוט ,  _________________________ 
  מערכתCTIפירוט ,__________________________ : 
 _______________________ :מערכת הקלטות, פירוט 
 ______________________ :מערכות טלפוניה, פירוט_ 
 BUMP YARD ___________ :פירוט ,____________ 

ניתן   הטלפוני  המוקד  שירות 
 במתכונת 

 SaaS (Software as a 
Service) 

 כן 
 לא 

מעניק    ה שבמהלכ  התקופה
המוקד   שירותי  את  המציע 
המוקד   באמצעות  הטלפוני 

 [יש לציין חודש ושנה] הטלפוני 

 תאריך תחילה: חודש __, שנה ___________ 

 תאריך סיום (ככל שקיים): חודש __, שנה __________

המוקד   של  השירות  שעות 
 הטלפוני

 ___________ -__; שעות _________ -ימים __ 

המועסקים  העובדים  מספר 
   כנציגי שירותבמוקד הטלפוני 

 .  כנציגי שירות__ עובדים 

 

הלקוחות שעבורם מעניק המציע  
בתקופה הרלוונטית את שירותי  

  1 מספרלקוח 
 שם הלקוח: ___________________________________ 
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המוקד הטלפוני באמצעות  
 המוקד הטלפוני 

 1: יש לציין לפחות לקוח הערה
 ציבורי. ףגושהוא 

הטלפוני   המוקד  שירותי  את  המציע  מעניק  שבמהלכה  התקופה 
ללקוח (חודש ושנה): _____________    באמצעות המוקד הטלפוני

-  _____________ 

  2 מספרלקוח 
 ___________________________________ שם הלקוח: 

הטלפוני   המוקד  שירותי  את  המציע  מעניק  שבמהלכה  התקופה 
ללקוח (חודש ושנה): _____________    באמצעות המוקד הטלפוני

-  _____________ 

  3 מספרלקוח 
 שם הלקוח: ___________________________________ 

את   המציע  מעניק  שבמהלכה  הטלפוני  התקופה  המוקד  שירותי 
ללקוח (חודש ושנה): _____________    באמצעות המוקד הטלפוני

-  _____________ 

  4 מספרלקוח 
 שם הלקוח: ___________________________________ 

הטלפוני   המוקד  שירותי  את  המציע  מעניק  שבמהלכה  התקופה 
ללקוח (חודש ושנה): _____________    באמצעות המוקד הטלפוני

-  _____________ 

 שם: פרטי  איש קשר אצל הלקוח

 תפקיד:

 טלפון: 

 דוא"ל:



 494/2021   מספר  פומבי  מכרז

 
#1701617 

 25מתוך  10עמוד  

 תצהיר ספק המערכת  -א' 4 מספרטופס 

 ואיש קשר מטעמו  ספק המערכת פרטי  .1

 

 ספק המערכתפרטי 

  שם התאגיד 

  מספר התאגיד

  כתובת

  טלפון  מספר

  פקס מספר

 

 תצהיר מטעם ספק המערכת .2

ו    מספראנו הח"מ, ________________, נושא ת.ז.    _______________-   ,_______________
________________; לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה    מספרנושא ת.ז.  

 כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בזה בכתב, כדלקמן: 

עוש .2.1 זהאנו  תצהיר  "ים  (להלן:   ______________ בשם  המערכת,  הצעת  ")  ספק  במסגרת 
" (להלן:  פומבי  ל   ")המציע______________  טלפוני    494/2021  מספרמכרז  מוקד  לניהול 

נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים   -ומערכות נוספות עבור נת"ע    CRMבשילוב מערכת  
 ").המכרזבע"מ (להלן: "

  נו , ונותנים תצהיריבספק המערכתתאמה) כ ___________;___________  אנו משמשים (בה .2.2
 .ספק המערכתזה בשמו ומכוח היותנו מורשים לחתום על הצהרה זו בשם 

 תאגיד הרשום כדין בישראל. אנו מצהירים בזאת כי ספק המערכת הנו   .2.3

תעודת   זה: העתק  לתצהיר  (ותעודת שינוי שם,  מצ"ב  ספק המערכת  במידת  התאגדות של 
 הצורך). 

הנו   .2.4 המערכת  ספק  כי  בזאת,  מצהירים  סעיף  אנו  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  לחוק    2בעל 
ציבוריים, התשל"ו גופים  "  1976-עסקאות  ציבוריים(להלן:  גופים  הוא ")חוק עסקאות  וכי   ,

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.  1ב'2 -ב' ו2בדרישות סעיפים עומד 

עבור ספק המערכת (בנוסח טופס חוק עסקאות גופים ציבוריים  מצ"ב לתצהיר זה: תצהיר לפי  
 ).3מספר 

כי   .2.5 בזאת,  מצהירים  המערכתאנו  ב  ספק  יימצא  ולא  מצוי  הצהרותיו  אינו  בין  עניינים  ניגוד 
עצמו על  שנטל  כפי  במכרז  והתחייבויותיו  המציע  הצעת  ביצוע    במסגרת  השירותים לבין 

תיבחר כהצעה הזוכה במכרז) ובין קשריו    יעהמצ  (במקרה שהצעתהמוטלים על ספק המערכת  
העסקים, המקצועיים או האישיים. זאת, בין בשכר או בתמורה לטובת הנאה כלשהי ובין אם 

לבין   ולאו, לרבות בכל עסקה או בהתחייבות שיש בה ניגוד עניינים ולא יתקיים קשר כלשהו בינ
. גרת מכרז זה ולצורך ביצועו כל גורם אחר הנוגע לתחומים שבהם עוסק מכרז זה, זולת במס
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הקמת במידה וההצעה תזכה במכרז, יישא ספק המערכת להעמיד למציע ועבור החברה לצורך  
המוקד,   שירותי  מתן  ולצורך  השירות  פרטים   CRMמערכת  מוקד  ימסור  [המציע  כדלקמן: 

 ]  CRMבקשר עם מערכת 

השירותים    CRMמערכת   .2.6 במפרט  המפורטות  הדרישות  בכל  עומדים  המערכת  [ספק וספק 
ה  המערכת   ממערכת  הכשירות  תנאי  להוכחת  הדרושים  והמסמכים  המידע  כל  את    – יספק 

CRM   [ולספק המערכת במסגרת וכחלק מהמענה למפרט השירותים 

והבין .2.7 מקצוע  כבעל  רב,  בעיון  קרא  במלואם,  המכרז  מסמכי  את  קיבל  המערכת  את   ספק 
ביצוע   עם  בקשר  עליו  המוטלות  וההתחייבויות  החובות  ההגבלות,  מלוא  לרבות  תנאיהם 

ולספק המערכת וכן לרבות כל העלויות    CRMוהשלמת מלוא ההתחייבויות הקשורות למערכת  
וההיבטים הכלכליים הכרוכים בכך, והוא מקבל בזאת את כל תנאיהם ובפרט את הסמכויות 

 לפי המציע וכלפיו, במתכונת "גב אל גב" וללא סייג.המוקנות במסגרתם לחברה, כ

ידי החברה  -ספק המערכת ימסור לחברה, מיד עם דרישתה הראשונה, כל מידע נוסף שיידרש על .2.8
במסגרת הליך המכרז, על מנת לבחון את עמידת הצעת המציע ועמידת ספק המערכת  בכל תנאי 

רכת  הוא נכון, מלא ומדויק ומעודכן הליך המכרז. כל המידע הכלול בהצעה בקשר עם ספק המע
למועד הגשת ההצעה, ולא הושמט מההצעה כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה 

 של החברה. 

יספק   .2.9 במכרז  תזכה  המציע  שהצעת  המערכתבמקרה  השירתים לחברה    ספק  ביצוע  , ולצורך 
בקשר עם מערכת ההתחייבויות הנקובות במסמכי המכרז  כקבלן משנה מטעם המציע את כל  

CRM    מתקופת וכחלק  במסגרת  לרבות  המערכת,  לספק  הרלוונטיות  לפעולות  ובהתייחס 
התיעוד  ההדרכות,  ההטמעה,  ההרצה,  ההתקנה,  התאמה,  האפיון,  לרבות  ההערכות, 

באופן  הכול הסבות, חפיפה והדרכה בסיום ההתקשרות וכיו"ב,  , CRMוהתחזוקה של מערכת 
. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובמתכונת של "גב אל גב"  מכרזובתנאים המפורטים במסמכי ה

המערכת   לביצוע    ספק  הקשור  בכל  החוזה  הוראות  את  עצמו  על  לקבל  באחריות  יישא 
, לבצע את חובות המציע בקשר אליהן, כקבלן משנה של המציע וכן לבצע  שירותים האמוריםה

בהם,   הקשורה  ו/או  העבודות  בביצוע  הכרוכה  התחייבות  ובכלל  כל  בעקיפין,  ו/או  במישרין 
, את כל הסיוע והתמיכה המקצועיים  והחברה   האמור לספק לחברה ולהעמיד לרשות המציע

 שירותים. הערכות והאשר יידרשו בקשר עם ה

והוראות  .2.10 תנאי  את  חוזר  ובלתי  מוחלט  מלא,  באופן  עצמו  על  ומקבל  מסכים  המערכת  ספק 
תר השירותים האמורים, ובכלל האמור מקבל  החוזה במלואם ובמועדם בקשר עם ההערכות וי

ספק המערכת  על עצמו את כל חובות והתחייבויות המציע ("גב אל גב"), וביצוע כל הוראות 
החוזה בקשר אליהם, במלואן ובמועדן. מובהר כי ביצוע התחייבויות ואחריות ספק המערכת  

פי החוזה. -חייבויות המציע עלפי החוזה כלפי החברה, הנן נפרדות ובלתי תלויות בביצוע הת-על
  

ספק המערכת  יישא כלפי החברה באחריות המלאה לכל מעשה ו/או מחדל, מכל מין וסוג שהם, 
אותם יבצע בקשר עם החוזה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יהיה, בשום צורה ואופן, בכל  

ו/או עם מי ו/או תנהל החברה עם המציע  ו/או מגעים אותם תבצע  ו/או    התקשרות  מטעמה 
בנקיטת הליכים מכל מין וסוג שהוא כנגד המציע ו/או מי מטעמה, על מנת לגרוע ו/או לשנות 
בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה של ספק המערכת לביצוע כל הוראות החוזה בקשר עם  
השירותים שבאחריותו, במלואן ובמועדן ו/או מאחריותו של ספק המערכת לכל מעשה ו/או 

 ביצע.   מחדל אותם

תנאיה  .2.11 לתוקפה,  בכל מקרה,  כפופה  החוזה,  עם  בקשר  המערכת  עם ספק  המציע  התקשרות 
ומועדיה של התקשרות החברה עם המציע כמפורט בחוזה, וכן לאישור תוקפה של התקשרות  

פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל -כאמור על ידי החברה. החברה בלבד תהיה רשאית, בכל עת ועל
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ת למציע לחדול מביצוע השירותים ו/או להורות למציע להחליף את ספק את החוזה ו/או להורו
המערכת. בנסיבות בהן יבוטל החוזה ו/או בנסיבות בהן תורה החברה על ביטול ההתקשרות 

ספק המערכת ו/או החלפתו בהתאם להוראות החוזה, בכל עת ומכל סיבה שהיא  הספק ו/או  עם  
 על פי שיקול דעתה, תהיה החברה רשאית להחליט אחת מאלה: 

בכל הכרוך במתן השירותים בטל ומבוטל מעיקרו ספק המערכת  ההתקשרות בין המציע ל .א
רת תנאיה, למציע או הפספק המערכת  ולא יהיה לו שום תוקף. ביטול ההתקשרות שבין  

על פי    ספק המערכת יהוו לכל דבר ועניין הפרה של הצהרה זו וכן הפרה של התחייבויות  
 ; החוזה

החברה תמשיך לקבל במישרין מספק המערכת, רישוי ואת יתר השירותים המתייחסים  .ב
ו/או בקשר לכל התחייבות המצויה באחריות של הספק על פי החוזה.    CRM  –למערכת ה  

ר יינתן  כך,  במערכת  לצורך  יעמוד   CRMישוי  אשר  מטעמה,  מי  ולכל  לחברה  במישרין 
בתוקף גם לאחר ביטול החוזה מול הספק, ולהסדיר את כל הכרוך בכך, באופן שבו תוכל 
החברה להמשיך ולבצע את השירותים באמצעות מוקד שירות שינוהל ויופעל על ידה ו/או  

ידי ספק המערכת, ללא כל שסופקה על    CRM  - על ידי מי מטעמה, באמצעות מערכת ה  
מספק  במישרין  מקבלת  וכשהיא  מתאים  רישוי  באמצעות  הפרעה,  או  עיכוב  תקלה, 
פי  על  באחריותו  המצויים  השירותים  ויתר  והרישוי  התחזוקה  שירותי  כל  את  המערכת 
החוזה, באותם המחירים ובאותם התנאים הנקובים בחוזה ומבלי שספק המערכת יהיה  

 ל תמורה, תשלום, פיצוי או שיפוי. זכאי מהמועד האמור לכ

בקפידה רבה, טרם הגשת ההצעה למכרז, את החובות המוטלות על   קראנו, כי  יםמצהיר  ואנ .2.12
בסעיף ו  7.12.3, בסעיף  5.6, כפי שאלה מצאו ביטוי בסעיף  לחברההמציע, וכן הזכויות המוקנות  

על    19.5 חפיפה ושיתוף פעולה בסיום  ל  ספק המערכתלהסכם, ובפרט בנוגע לחובה המוטלת 
זאת    ההסכם, ל  -ובכלל  לאפשר  המערכת  ספק  על  המוטלת  לקבל  להחברה  לחבות  משיך 

ו/או בקשר לכל התחייבות   CRM  –במישרין רישוי ואת יתר השירותים המתייחסים למערכת ה  
ספק , כי  יםומתחייב  יםמצהיר  אנוהחוזה. בהתאם    על פי  ספק המערכתהמצויה באחריות של  

 להסכם ומתחייב אליהם.   19.5בסעיף ו 7.12.3, בסעיף  5.6מסכים לתנאי בסעיף  המערכת

  ספק המערכת אינו מעמיד את    ספק המערכת  הרשאת החברה לבצע את השירותים באמצעות   .2.13
בכל   המציע  עם  ולחוד  ביחד  שנושא,  כמי  אך  אלא  המציע,  עם  ביחד  ו/או  חלף  לחוזה,  כצד 

 פי החוזה כלפי החברה וכלפי כל מי מטעמה. -חובותיו והתחייבויותיו על

פי דין, -פי החוזה ו/או על-כל ההליכים, הסעדים והתרופות שעומדים לחברה כנגד המציע על .2.14
, ביחד ולחוד. למען הסר ספק  ספק המערכת  גם כלפי    יעמדו לרשות בקשר עם מתן השירותים

מובהר בזאת, כי לא יהיה בהתקשרות הישירה שבין החברה והמציע בחוזה על מנת לגרוע ו/או  
על פי החוזה ו/או על   ספק המערכת ו/או בזכויות החברה כלפי    ספק המערכת לפגוע באחריות  

 פי דין.  

לחוזה לפיהן החברה רשאית להורות על שינויים ספק המערכת  מודע לזכויות החברה בהתאם   .2.15
  בכל ,  כנ"ל  יםשינוי   של  במקרה  גם  ישתנה  לא  ספק המערכת    של  התחייבויותיו  תוקףבפרויקט, ו

 .כאמור שינוי לכל מראש הסכמתו את נותן וספק המערכת , שהוא שלב
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 ולראיה באנו על החתום: .3

 

 

חתימה וחותמת  
 ספק המערכת:

  וחותמת עו"ד חתימת   תאריך 
 מספר
 רישיון 

 תאריך 

     

 

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

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

, ______________ .ז  , ת____________בחתימתי, כי  
החותם בשם המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו 

 לצורך המכרז. 
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 כתב הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית  - 5 מספרטופס  

 , כל אחד בנפרד]כל אחד מאנשי הצוות[יש להגיש חתום על ידי המציע ועל ידי 

 

 לכבוד

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

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

 5885849חולון 

 ג.א.נ.,

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית הנדון: 

 :בטופס המוגש על ידי המציע  
הח"מ,   מטעם  ____________ת.ז.    _____________אני  רישום    מספר,  _____________, 

מכרזהמציע ("  _____________ עם  בקשר  הצעה  המגיש  לאחר   ("המכרז")  494/2021  שמספרו    "), 
,  מצהיר כןשהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  

 ומתחייב כדלקמן: 
  :בטופס המוגש על ידי איש צוות מטעם המציע  

, המוצע כאיש צוות מטעם המציע, המגיש   הצעה ___________ת.ז.    _____________אני הח"מ,  
בקשר עם המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:
  :בטופס המוגש על ידי קבלן משנה מטעם המציע  

__________ הח"מ,  המגיש הצעה אני  המציע,  _______________, קבלן משנה מטעם  ת.ז.   ____
בקשר עם המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא אעשה כן,  מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ור נת"ע, ניגוד  אין ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עב .1
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 המכרז והעבודות 

 להלן. 6פורט בסעיף "), למעט כמניגוד ענייניםשאני אבצע עבור נת"ע בקשר עם המכרז (להלן: "

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

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

 כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע.  

שר לפעילותי, פעילות הנני מתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין בק .3
משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר 
נותן לנת"ע שרות מטעמי בקשר לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת מיד עם היוודע עליהם, בכל שלב במהלך 

 תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

ניגו .4 של  היעדרו  או  קיומו  על  קשר ההחלטה  או  זיקה  של  במקרה  עניינים  לניגוד  חשש  או  עניינים  ד 
לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן בלעדי ואני 
מתחייב לקבל את החלטתו לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין נת"ע או ביני 

ין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או לבין צד ג' אחר כלשהו. א
חשש לניגוד עניינים ומהחובה ולהימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד 

 אותי במצב של ניגוד עניינים.
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 יש לסמן במקום הרלוונטי:   .5

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

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

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

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

ן למציע אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים או זיקה הגורמים הקשורים במישרין או בעקיפי .6
 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 צוות/  המציע

 מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 
 רישיון 

 תאריך 

ידי להצהיר      על  כי המצהיר הוזהר  הנני מאשר בחתימתי 
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

ת.ז  ___________ בשם _____________,  החותם   ,
לצורך  ולחייבו  המציע  בשם  לחתום  מוסמך  המציע, 

 המכרז.

 הגורם
מהות הקשר של הגורם עם המציע  

 או 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 

 ג.א.נ.,

 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך הנדון: 

התשל"ז העונשין,  חוק  לרבות  הדין,  מכוח  החלים  והאיסורים  מהחובות  לגרוע  הח"מ,  1977-מבלי  אני   ,
  _________ _____רישום  מספר, _______________, מטעם ____________ ת.ז.  ______________

") לאחר שהוזהרתי כי  המכרז(להלן: "  494/2021"), המגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  המציע(להלן: "
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

ו כל דבר בעל ערך, במטרה לא להציע או לתת או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף א .1
להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה או מעשה או מחדל של נת"ע או של נושא משרה בנת"ע או 

 עובד נת"ע או מי מטעמה או כל גורם אחר, בקשר למכרז או כל הסכם הנובע ממנו. 

ו מי מטעמה לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע א .2
 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 מטעמה  .3
 או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית. 

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

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

 במכרז או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע מהמכרז. 

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

 ולראיה באתי על החתום:

 

וחותמת  חתימה 
 המציע ע"י: 

 מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 
 רישיון 

 תאריך 

ידי להצהיר      על  כי המצהיר הוזהר  הנני מאשר בחתימתי 
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

ת.ז_____________ החותם _______________  ,   ,
בשם המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך 

 המכרז.
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 על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע ההתחייבות בלתי חוזרת לשמיר - 7 מספרטופס 

 לכבוד

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

  A, מרכז עזריאלי, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 ג.א.נ.,

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

 :בטופס המוגש על ידי המציע  
רישום   מספראני הח"מ, _____________ ת.ז. _______________, מטעם _________________,  

") ") לאחר המכרז("   494/2021"), המגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  עהמצי______________ 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר 

 ומתחייב כדלקמן: 
  :בטופס המוגש על ידי איש צוות מטעם המציע  

, המוצע כאיש צוות מטעם המציע, המגיש הצעה  ____________ת.ז.    ______________אני הח"מ,  
בקשר עם המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

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

" (להלן:  מימושו  ו/או  המכרז  במסגרת  לידיעתנו  שהגיע  אחר  מידע  וכל  כל המידעפיננסי  ולמנוע   ,("
 פרסום ו/או גילוי של המידע ו/או שימוש בו, בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא. 

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

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

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

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

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

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

עובדים שיש להם גישה לפרטים אישיים ו/או כספיים של נת"ע יחתמו על  מתחייבים לגרום לכך ש
אישי התחייבות  כתב   כתב  נת"ע.  כלפי  התחייבויותינו  את  הפחות  לכל  הכולל  סודיות,  לשמירת 

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

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

כי במשך כל תקופת ההסכם אנו נבצע לעובדינו העוסקים בפעילות עבור נת"ע פעם אחת   אנו מתחייבים .8
 בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.
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בכל מקרה של הפרת  התחייבות זו או כל חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי מאלה  .9
, נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך באופן מיידיו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע  הפועלים מטעמנו  

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 נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו

 ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו.

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

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

 ולראיה באתי על החתום:

 

חתימה וחותמת  
 : איש צוות /המציע 

 מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 
 רישיון 

 תאריך 

ידי להצהיר      על  כי המצהיר הוזהר  הנני מאשר בחתימתי 
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

ת.ז  ___________ בשם _____________,  החותם   ,
לצורך  ולחייבו  המציע  בשם  לחתום  מוסמך  המציע, 

 המכרז.
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 ההצעה הכספית  - 8 מספרטופס 

 לכבוד 

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

  A, מרכז עזריאלי, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 ג.א.נ.,

 ההצעה הכספית  - 2021/494 מספרמכרז  הנדון: 

כל ההוראות את  ושקללנו    הבנו  ,בלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנויאנו הח"מ, לאחר שק .1
החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה תנאי    המפורטות במסמכי המכרז, לרבות

וב וב  מפרטהכספית  הפרויקט  והשלמת  בביצוע  הכרוכים  ההיבטים  הדרישות ומכלול  האמור:  כלל 
ב עסקי אחר,  ו  מפרטהמפורטות  או  תפעולי  ביצועי,  תכנוני,  נתון משפטי,  כל  לכן  את  חברה  מציעים 

ובכלל האמור הענקת שירותי  של התחייבויותינו בחוזהוהשלמתן  ביצוען   ובמועדן,  הרישוי , במלואן 
כתב (להלן: "  זהלטופס    1המפורטת בנספח  תמורת הצעתנו הכספית  התחזוקה (כהגדרתם בחוזה),  ו

להלן ולשאר הוראות   טופס הצעה כספית זהבכפוף לשאר ההוראות המפורטות בהכול  ו  "),הכמויות
 .  החוזה

אנו מצהירים בזאת במפורש, כי ידוע לנו שהכמויות המפורטות בכתב הכמויות הינן לצרכי שקלול בלבד  .2
ית לרכוש שירותים בהיקף, במועדים ותקופות שיקבעו על ידה ועל פי שיקול וכי החברה תהיה רשא

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

השוני  .3 רכיביה  על  הכספית  הצעתנו  כי  מצהירים,  וההתחייבויות אנו  הדרישות  כל  את  משקפים  ם, 
ההצעה   פי  על  שתשולם  לתמורה  מעבר  וכי  המכרז  מסמכי  להוראות  בהתאם  הספק  על  המוטלות 

 הכספית, הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום, תמורה, פיצוי או שיפוי נוספים מכל מין וסוג.   

 דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית .4

ת בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף זה להלן בקשר עם תשומת לב המציעים מופני 
המענה לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות החברה בקשר עם כל טעות חישובית 
וסוג שהם, שנתגלעו   מין  פגם, מכל  ו/או  ליקוי  ו/או  שינוי  ו/או  ו/או תוספת  ו/או השמטה  או אחרת 

 קו:במענה האמור, כולו או חל

על הצעתו של המציע להיות מלאה. על המציע לנקוב בכל אחת מהעמודות והשורות שהוקצו   .4.1
בטבל כך  המחירים   הלשם  כל  את  הכלל,  מן  יוצא  ללא  הכמויות,  בכתב  כך  לשם  המצורפת 

(לרבות כאחוז ממחיר) ו/או הפרטים האחרים, כנדרש, בין היתר, בהוראות המפורטות לשם כך  
ו/או   להשמיט  רשאי  יהיה  לא  המציע  הצעות.  הזמנת  טופס  הוראות  ובשאר  הכמויות  בכתב 

 לשם הגשת הצעות המחיר בכתב הכמויות.  להתעלם מאיזה מהעמודות או השורות שהוקצו

ההצעה הכספית של המציע תמולא במלואה ועל כל פרטיה וסעיפיה וכן תכלול כל תשומה ו/או   .4.2
והשלמת   בביצוע  בעקיפין,  ו/או  במישרין  הכרוכות,  וסוג,  מין  מכל  הוצאה,  ו/או  עלות 

ובמועדם כמפורט   השירותים, וכן כל פעולה אותה יש לבצע לצורך השלמת השירותים במלואם
 בהוראות החוזה ובנספחיו. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תמחור כל פעילות ו/או רכיב המצוין ו/או שיצוין על ידי המציע   .4.3
בביצוע    לביצוע ולהשלמת כל הכרוך,  יהווה מחיר כולל מלא ומושלם,  בטופס ההצעה הכספית

ו/או הפעולה הרלוונטיים, לרבות אספקת ה ו/או ביצוע והשלמת הרכיב  ו/או הציוד  חומרים 
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הרלוונטי  הרכיב  ו/או  הפעולה  השלמת  לצורך  הדרושה  אחרת  פעולה  כל  וכיו"ב  העבודה 
 והפעלתו התקינה.  

רכיב  .4.4 מכל  ו/או  הכספית  ההצעה  מטופס  ואופן  צורה  בשום  להסתייג  רשאי  יהיה  לא  המציע 
 לטופס ההצעה הכספית).     1מרכיביו (בין היתר, מאלה הנקובים בנספח 

 מחירים/אחוזים שליליים.  טבלהאין למלא ב .4.5

 המחירים המוצעים במסגרת כתב הכמויות ינקבו בשקלים חדשים בלבד.   .4.6

 במסגרת כתב הכמויות לא יכללו מס ערך מוסף. המחירים המוצעים .4.7

ו/או   .4.8 ו/או השמטה  נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת 
תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות  

המציע), תהיה החברה רשאית, על   בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של
כולן או חלקן,  לנקוט בכל אחת מדרכי הפעולה הבאות,  והמוחלט,  פי שיקול דעתה הבלעדי 

 במצטבר או באופן חליפי: 

 לפסול הצעה כאמור על הסף.  .4.8.1

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת  .4.8.2
ו/או ש ו/או תוספת  ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור  ו/או השמטה  ו/או ליקוי  ינוי 

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 ו/או  .4.8.3
ובה כאמור,  פגם  ו/או  ליקוי  ו/או  שינוי  ו/או  של  תוספת  הצעתו  לשקלל את  תאם 

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

בכתב הכמויות, מחירים/אחוזים שליליים, אזי מבלי לגרוע מכל   טבלהנקב המציע ב  .4.8.4
זכות חלופית אחרת העומדת לחברה על פי סעיף זה ו/או על פי דין, תהיה החברה  

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

 הכלולים ברכיבים האמורים, באופן ובתנאים הנקובים במסמכי המכרז. 

בכתב הכמויות, מחירים/אחוזים החורגים מהמחירים/אחוזים    טבלהנקב המציע ב  .4.8.5
עבורם לגרוע מכל (ככל שנקבעו)  המינימאליים/מקסימאליים שנקבעו  אזי מבלי   ,

זכות חלופית אחרת העומדת לחברה על פי סעיף זה ו/או על פי דין, תהיה החברה  
תם  רשאית לראות את המחירים/אחוזים המינימאליים/מקסימאליים כמחירים או

לספק  הזוכה  של  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  לגרוע  מבלי  וזאת  המציע,  נקב 
באופן   הרלוונטיים,  השירותים/מוצרים/פעולות  האמורים, את  במחירים  לחברה, 

 ובתנאים הנקובים במסמכי המכרז. 

שבכתב הכמויות, לא תהיינה   טבלהככל שהתוצאות המתמטיות של סה"כ עלויות הנקובות ב .4.9
ירים/כמויות/אחוזים אותם נקב המציע בשורות ובעמודות הרלוונטיות, תהא  תואמות את המח

בעמודות  המציע  נקב  אותם  המחירים/אחוזים  כאשר  מחדש,  תחשיב  לבצע  רשאית  החברה 
פיו תחושב הצעתו   ועל  הנכון  הן שיהוו בסיס לתחשיב  הרלוונטיות בטופס ההצעה הכספית, 

 הכספית של המציע לכל צורך ועניין.  

סר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לחברה על פי סעיף זה, על מנת לגרוע ו/או למען ה .4.10
לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לחברה על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל  
הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם  
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הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה   שנתגלעה בהצעתו
 הבלעדי והמוחלט של החברה. 

עוד מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות  .4.11
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת   4המוקנות לה על פי סעיף  

 על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.     לו/או מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכו 

מוחלט  .4.12 באופן  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  המציעים  הכספית,  ההצעה  טופס  על  בחתימתם 
  4ובלתי חוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות החברה כפי שהן נקובות בהוראות סעיף  

ת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות זה, והם מוותרים בזא
כל 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.

 ום:ולראיה באתי על החת

 

חתימה וחותמת  
 המציע, ע"י: 

 מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 
 רישיון 

 תאריך 

ידי להצהיר      על  כי המצהיר הוזהר  הנני מאשר בחתימתי 
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

ת.ז  __________  בשם _____________,  החותם   ,
 ם בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז המציע, מוסמך לחתו
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 ")כתב הכמויותלטופס זה (להלן: " 1נספח 

 כמות נושא תחום מספר
סה"כ בשקלים 

 ללא מע"מ 
 הערות

  –   הערכותה 1
הקמת  
המוקד  
 ) FIX(מחיר 

המוקד  הקמת 
לדרישות   בהתאם 
המוקד ותחזוקה של 
מערכות המוקד לכל 
 תקופת ההתקשרות  

1 

__________ __
 ₪ (מחיר פיקס)

התמורה בגין ההערכות (הקמת המוקד) תשולם בהתאם לאבני הדרך הנקובות 
 לחוזה.    12.1בסעיף 

סכום כולל, סופי, שלם ומוחלט התמורה בגין ההערכות (הקמת המוקד) משקפת  
, על לתקופת ההערכותכל התחייבויות הספק בקשר המתייחס ליישום והשלמת 

לרבות   שלביה,  (כל  שנדרשHostingאירוח  ככל  ואפיון,  )  עבודה  תוכנית  גיוס , 
, לרבות תשומות , הסבות, הטמעה, קבלה ומסירה, הרצהוהכשרת צוות הספק

 וכיו"ב. כוח האדם הנדרשות בגין כל האמור 

התמורה   2
רישוי   בגין 

  - ותחזוקה  
  FIXמחיר  

 לשנה

ותחזוקת   רישוי 
(מערכות   המערכת 

ומערכת      -המוקד 
CRM   ( 

6 

______ ______
 ₪ (מחיר לשנה)

מתן   משקפת את התמורה השנתית המלאה בגין  ורישוי  התמורה בגין התחזוקה  
לרבות   במלואם,  המוקד  ומערכת שירותי  המוקד  (מערכות  המערכות  רישוי 

CRMיחס לכל סוגי הרישוי ), כפי שיהיו מעת לעת לכל סוגי המשתמשים ובהתי
(משתמשים פנימיים וחיצוניים, מכל סוג שהוא, רישוי תוכנה וחומרה וכיו"ב), 

), וכן לרבות כל שירותי Unlimitedללא מגבלה ולמשך כל תקופת ההתקשרות (
 .  לרבות תשומות כוח האדם הנדרשות בגין כל האמור ,התחזוקה בגינם

רישוי   לרכוש  הספק  שיידרש  לככל  נוספים מערכנוסף  מסוג/כמות  המוקד  ות 
לצורך ניהול והפעלת המוקד בהתאם לדרישות המוקד, יירכש הרישוי האמור על 
ידי הספק ועל חשבונו מבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה נוספת מכל מין 

 וסוג מעבר לתמורה בגין ההערכות ולתמורה בגין התחזוקה.   

שיחות בפועל במוקד   1,200של  מתייחסת לכמות  ורישוי  בגין התחזוקה    התמורה
כל  במהלך   חודש תקופה  ובגין  התחזוקה.   ,קלנדארי  של  תקופת   מתחילת 

בגין  התמורה  את  יעדכן  כאמור,  המתקבלות  השיחות  בכמות  גידול/קיטון 
 .  לחוזה 12.1.3התחזוקה בהתאם להוראות סעיף 
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 סה"כ הצעה כספית משוקללת:  

בשורה  המציע  נקב  אותו  המחיר  את  תשקף  המשוקללת  הכספית  ההצעה 
המחיר אותו   בתוספת  ), וזאתהקמת המוקד  –ההערכות  (תמורה בגין    1מספר  

 .   6  –(תמורה בגין תחזוקה ורישוי) כשהוא מוכפל ב    2נקב המציע בשורה מס'  

 ₪ __________________ 
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 מפרט השירותים והמענה למפרט השירותים  – 9 מספרטופס 
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 תכולת מעטפת ההצעה  - 10 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.

 ביקורת המציע ההצעהתיאור תכולת מעטפת 

  הצהרת המציע  - 1 מספרטופס 

  פרטי המציע - 2 מספרטופס 

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

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

 החוק האמור. 

 

  תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה של המציע, לפי העניין 

  תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף - 4 מספר טופס

  ספק המערכתתצהיר  – א'4 מספרטופס 

  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 

  ההצעה הכספית   - 8 מספרטופס 

  מפרט השירותים והמענה למפרט השירותים  – 9 מספרטופס 

  תכולת מעטפת ההצעה  - 10 מספרטופס 

  עותק חתום של מסמכי המכרז (התנאים המיוחדים והתנאים הכלליים)

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

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

 

  שם: -נציג המציע 

  חתימה:

  תאריך: 
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 כללי .1

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

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

ע לבין "השירותים יבוצעו על ידי הזוכה במכרז על פי הוראות ההסכם, שייחתם בין נת
(להלן: לא תהיה מחויבת להזמין מהספק ע  ""). מובהר כי נתהספק"  הספק הזוכה 

שירותים.  של  כלשהו  מינימום  של  כי  יובהר  ביצוע  התנאים ,  במסמך  באמור  אין 
השירותים   תכולת  לעניין  מכל המיוחדים  ואופן  צורה  בשום  לגרוע  או  למצות  כדי 

התחייבויות המוטלות על הזוכה במכרז בקשר עם ביצוע השירותים, וכי בכל מקרה 
לבין    במסמך התנאים המיוחדים ו/או הכללייםאמה בין האמור  של סתירה ו/או אי הת

 .יניהםזוכה במכרז ההוראות המחמירות מביחולו על ה  ,םהאמור בהסכ

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

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

 הגדרות  .2

 המשמעות   תהא  במסמך התנאים הכלליים ו/או התנאים המיוחדים,  המוגדרים  המונחים  לכל
 הנתונה   המשמעות  להם  תהא ,  כאמור  הגדרה  בהעדר.  להלן   זה  בסעיף  או  דםיבצ  להם  הנתונה

  . הדברים מהקשר אחרת עולה כן אם אלא, ההתקשרות  בהסכם להם

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

בין    -"  ההתקשרותהסכם  " .2.2 שייחתם  במכרז, נתההסכם  כזוכה  שיוכרז  למציע  "ע 
 . ההליך למסמכיומצורף 

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

 .  1992- "בהתשנמכרזים, החוק חובת  -" מכרזיםה חוק 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

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

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

להדפיס   .3.2 הניתן  מסמכי  האינטרנט  הליךאת  אתר  בכתובת:    באמצעות  נת"ע  של 
http://www.nta.co.il )אתר האינטרנט: "להלן.(" 

לבצע כל   ,בשום צורה ואופן  ,המציע לא יהיה רשאילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי   .3.3
(לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו).   ההליךשינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי  

המפורסם באתר האינטרנט במועד ,  הליךעוד מובהר בזאת, כי העותק של מסמכי ה
במכרז הצעות  להגשת  הנוהאחרון  לצורך  ,,  המחייב  העותק  ומוחלט,  בלעדי   באופן 

וכן כל מסמך  מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט 
למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או   ע"נתאותו תאפשר  

 .כאמור לעיל לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב 

י נפרד , יצורף גם כחלק בלתההליךכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת   .3.4
המצויים באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת,   ההליךלמסמכי  
ו/או עדכון שיופץ במסגרת    ההליךבמסמכי   ו/או שינוי  נכון   ההליךוכן בכל הבהרה 

 למועד העיון האמור.

 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, לדחות   "ענת .4.2
הנקובים   המועדים  המיוחדיםאת  יותר.   בתנאים  או  אחת  נוספת,  קצובה  בתקופה 

. על המועדים החדשים "ענת  של   האינטרנט  באתר  תפורסמנהכאמור    שינויהודעות על  
על המועדים   יםיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלש, במידה  נת"ע אשר ייקבעו על ידי  

קדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח יאשר  
 מתן ארכה כלשהי. 

 דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת בלא יהיה בשינוי ו/או   .4.3
ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי   הליךעל פי מסמכי ה  חברההעומדת ל 

ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר 
 זה. 4.3בהתאם להוראות סעיף  נת"עעם מימוש זכויותיה של 

יוגשו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה שנקבעו   .4.4 במסמך התנאים הצעות אשר 
חובת   (ב) לתקנות20לא יתקבלו ולא ידונו, וזאת בהתאם להוראות תקנה    המיוחדים
 המכרזים. 

 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 דמי  .5.1
 (כולל מע"מ), באופן המפורט להלן.   הנקוב במסמך התנאים המיוחדיםהשתתפות בסך  

 הנהלת במחלקת ע"נת לפקודת המחאה באמצעותתשלום דמי ההשתתפות יתבצע   .5.2
חולון    A, בניין  26לי עזריאלי בחולון, רחוב הרוקמים  במשרדי נת"ע במגד חשבונות

 –"ע  נתבאמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של    או  16:00  -ל  14:00בין השעות  
סכום זה לא יוחזר בכל .  14, בנק דיסקונט, סניף תל אביב מספר  96664מספר חשבון  

 אישור בגין התשלום האמור יצורף כחלק מההצעה. עותק מקרה. 

http://www.nta.co.il/
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ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי ההשתתפות, להשלים את הליך על   .5.3 המציע 
במסמך התנאים המיוחדים (ככל שנקוב   התשלום האמור לא יאוחר מהמועד הנקוב

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

תהיה נת"ע רשאית לא יוכל לשלם דמי השתתפות ולהגיש הצעה למכרז וככל שיגיש,  
 הצעתו על הסף.  לפסול

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

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

לעיל, והמציע   5.4מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים בסעיף  
מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  

 בקשר לכך.

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

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

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

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

  במכרז.

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

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

 . הוכחת העמידה בתנאי הסף בדבר ההשתתפות בכנס המציעים 

 היא  לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע לתנאי המכרז במהלך הכנס, אלא אם .6.3
בכתב    הבא בהודעה  ביטוי  לידי  מכן  נתלאחר  של  האינטרנט  באתר  ע "שתפורסם 

 . להלן 12כמפורט בסעיף 

 כללי הגשת ההצעה .7

 התאמה לתנאי ההליך  .7.1

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

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

 . המסמכים הנדרשים על פיהם, ממולאים ו/או מצורפים 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 תוספת  .7.1.3
שייעשו במסמכי מכרז זה, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות ביחס אליהם, 



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –נת"ע  

 26מתוך    7עמוד  

#1695260 

 

בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב נלווה או בכל דרך 
ו/או   יחייבו השינויים  לא  כל אחרת,  יהיה להם  ולא  נת"ע  התוספות את 

 תוקף מחייב כלפי נת"ע. 

נוספים,  וובנוסף, רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רל .7.1.4 נטיים 
נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר  לצורך הבהרה, פירוט 

 שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו. 

 ההצעות  הכנת עלות .7.2

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

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

  אך ,  לרבות,  שהוא  מקרה  בכל  למציעים  יוחזרו  לא  כאמור  ועלויות  הוצאות .7.2.2
  את   לבטל  תחליט  שנת"ע  במקרה,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי

 במקרה   או/ו  שהיא  סיבה  מכל  מהמציעים  מי   הצעת  את  לפסול  או /ו  המכרז
 או/ ו  טענה  או/ו  דרישה  על  בזאת  מוותר  מציע  וכל,  המכרז  תנאי  ישתנוש

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

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .7.3

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

מסמך וכן חתימה ו, ככל שהדבר נדרש בכל טופס  ישראלי בעל רישיון בתוקף  או עו"ד
(ככל שההצעה כרוכה, אין צורך בחתימה בראשי   על כל אחד מהעמודים בראשי תיבות

 . תיבות על כל עמוד)

  הגשת ההצעות .7.4

 שם ההליך ומספרויירשם:  על גבה  ומאגדת  מעטפה  הצעתו ב  המציע יגיש .7.4.1
, כהגדרתן 2  ואת מעטפה מס'  1ת מעטפה מס'  במעטפה זו יכניס המציע א   -

בס  להלן המפורטים  המסמכים  את  לתוכן  שהכניס   7.4.2עיף  (לאחר 
היטב. להלן  7.4.3ובסעיף   ויסגרה  בהתאמה),   , 

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

מעטפה על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת מספר   -  1מעטפה מס'   .7.4.2
פרטים לצורך בחינת עמידה   -  1"מעטפה מס'  וכן את המשפט הבא:    ההליך
(אך אם אין במכרז אמות מידה של איכות, יש   "ובחינת האיכות  סף בתנאי  

מס'   "מעטפה  בתנאי    -   1לכתוב  עמידה  בחינת  לצורך    - סף")  פרטים 
המציע   יכניס  זו  ויסגרה  של  העתקים    3במעטפה  הבאים,  המסמכים  כל 

 :")1מעטפה מס' היטב (להלן, יחדיו: "

התנאים   .7.4.2.1 במסמך  המפורטים   המיוחדיםהמסמכים 
 ;בתנאי הסףתו של המציע הנדרשים לצורך הוכחת עמיד

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

כמפורט   מסמכים .7.4.2.3 להצעתו  לצרף  המציע  שעל  נוספים 
 תנאים המיוחדים;הבמסמך 
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בסעיף  ה .7.4.2.4 כהגדרתה  המכרז  לקיום  [ככל   להלן  11ערבות 
 . במסמך התנאים המיוחדים] השנדרש

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

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

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

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

המציע   יכניס  ולהוראות   אתזו  לדגשים  לב  בשים  הכספית,  הצעתו 
טופס ההצעה הכספית, ויסגרה  התנאים המיוחדים ו  המפורטים במסגרת

 "). 2מעטפה מס' היטב (להלן: "

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

 . הכספית

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

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

 . מציעב

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

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

רח' הרוקמים במשרדי נת"ע בשל נת"ע,  המכרזים  המעטפה תוכנס לתיבת   .7.4.11
בניין  26  ,A    עזריאלי9קומה מרכז  להגשת  -,  האחרון  למועד  עד  חולון, 

המיוחדים. התנאים  במסמך  כמפורט  להחתים   הצעות  המציע  באחריות 
נציג מטעם נת"ע על אישור הכנסת המעטפה המאגדת לתיבת המכרזים, 

  . בנוסח המקובל בנת"ע
 למען הסר ספק, אין לשלוח הצעות בדואר.

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

 המציע. 

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

 הגשת הצעה "מושחרת"  -ודיות מסחרית ס .7.5
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כל מציע    עלוסמכותה על פי כל דין,    נת"עמבלי לגרוע משיקול דעתה של   .7.5.1
הנתונים ו/או המסמכים   הושחרושל ההצעה, שבו    עותק אחד נוסףלהגיש  

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

 למסירתם לעיון כאמור. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".

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

ל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של  שנקב בטופס ההצעה הכספית וכן כ
 חסויים. אינםחזקה כי  –המציע בתנאים המקדמיים ובדרישות החובה 

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

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

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

ה לגלות בפני  למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונת
שעות כדי לערער על החלטה   48המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של  

 זו.

 7.5  המציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיףשלמען הסר ספק, במידה   .7.5.5
לעיל, תהא נת"ע רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של 
הודעה   וללא  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  ותנאיה,  פרטיה  כל  על  המציע 

 . מוקדמת

 אחריות למידע .8

 ן , קרא והביההליךאת מסמכי    ו, כי קיבל לידימאשר בהגשת הצעתו למכרזהמציע   .8.1
 תחייבויות האמורות בהם.את תנאיהם ואת כל הה ומקבל על עצמ ואאותם, וכי ה

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

הליך, לרבות ומבלי הומאפייניהם. כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת  
ועל   נת"ע, ניתן על פי מיטב ידיעתה של  )שיתקיים(ככל    יעיםכנס המצלגרוע, במסגרת  

האמור  המידע  לבחינת  החובה  המכרז.  פרסום  במועד  בידה  הקיימים  הנתונים  פי 
יהיה  וכי לא  (ועליו בלבד)  על המציע  לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, 

מנת לגרוע   אחריות כלשהי ו/או על  ע"נתבמסירת המידע האמור על מנת להטיל על  
 ובנספחיהם.  ההליךו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי 

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

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

הסף,  צורך  ל .9.2 בתנאי  המציע  של  עמידתו  אסמכתאותהוכחת  המציע  לעמידה   יגיש 
 כמפורט במסמך התנאים המיוחדים.  בתנאי הסף
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 המסמכים שיש לצרף להצעה .10

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

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

כי   במפורש,  רשאית  מובהר  תהא  לנת"ע  הלקוחות לפנות  מטעם  קשר  אנשי  אותם 
בעלי התפקידים ע, לרבות עמידתו ועמידת  על מנת לאשש את תצהירי המצי כאמור,  

הסף בתנאי  מטעמו  החובה  הרלוונטיים  התומך   ובדרישות  המידע  את  לאשש  וכן 
 .שהציג לצורך קבלת ציון האיכות

(בין היתר לצורך הוכחת  .10.2 מובהר, כי צירוף מסמכים על ידי המציע במסגרת הצעתו 
ניקוד   לצורך קבלת  ו/או  החובה  בדרישות  המציע  של עמידת  האיכות  ציון  בקביעת 

שרלוונטי  ההצעה התפקידים ככל  מבעלי  מי  או  המציע  שערך  מסמכים  לרבות   ,(
עבור מזמין שאינו   ייעע" נתהמוצגים מטעמו  נת"ע לא ,  שה באחריות המציע בלבד. 

המסמכים  נערכו  שעבורו  שלישי  צד  כלפי  ו/או  המציע  כלפי  אחריות  בכל  תישא 
ותב דרישות  טענות,  בגין  כחלק האמורים  המסמכים  אותם  בהצגת  שמקורן  יעות 

 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 ההוראות   הצעהככל שנדרשת הגשת ערבות   .11.1
 הבאות:

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

היה  י   ההצעה. תוקף ערבות  מסמכי ההליךהתחייבויותיו של המציע על פי  
, אלא אם כן הוארכה בהתאם להוראות כנקוב במסמך התנאים המיוחדים

 או בהתאם לשאר הוראות הדין.  מסמכי ההליך 

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

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

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

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

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

ידי סוכנות -ר תיערך ותיחתם עלאשהצעה  סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות  
ידי חברת ביטוח, תחשב כערבות פגומה, ותיפסל וכך גם -ביטוח, ולא על
 הצעת המציע. 

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

 תנאים מהותיים .11.2
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לעיל מהאמור  לגרוע  כי    מבלי  המפורטים  מובהר,   11.2.4-11.2.1בסעיפים  התנאים 
 : ")התנאים המהותייםמהותיים של ערבות ההצעה (להלן: "הלהלן ייחשבו לתנאים 

 ;סכום ערבות ההצעה .11.2.1

 ;תקופת תוקף ערבות ההצעה  .11.2.2

 ; ובלתי מותנית היות ערבות ההצעה אוטונומית .11.2.3

מהיום בו קיבל (שבעה) ימים    7היות ערבות ההצעה ניתנת לחילוט בתוך   .11.2.4
. עם זאת מובהר, מנת"עבקשה בכתב    נטיהרלוו  המאושר  הפיננסי  הגורם

יחשב לתנאי ילא    הבקשה בכתב לגורם הפיננסי המאושראופן הגשת  כי  
 מהותי.

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

עדת המכרזים על וזי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לו, אלעיל   11.2.4  -  11.2.1
כל דין, תהא ועדת המכרזים רשאית להתעלם מאי קיום על פי  פי מסמכי המכרז ו/או  
ההצעה   ערבות  שותנאי  ככל  ההצעה.  ערבות  את  לתקן  למציע  להורות  עדת ו ו/או 

למציע  המכרזים   הההורתה  ערבות  המציע את  יגיש  ההצעה,  ערבות  צעה  לתקן את 
וערבות המכרזים  ועדת  של  בהודעתה  שנקבע  למועד  בהתאם  ההצעה    המתוקנת 

תושב לו רק כנגד הגשת ערבות ההצעה המתוקנת במקור    והמקורית שהוגשה על יד
ורק ככל שערבות ההצעה המתוקנת נמצאה על ידי   בהתאם לדרישת ועדת המכרזים

א יהיה רשאי לבטל . המציע לועדת המכרזים כמקיימת את כל תנאי ערבות ההצעה
להתנות   ו/או  לגרוע  שהוגשה  ו/או  המקורית  ההצעה  ערבות  עד את  וזאת  ידו  על 

 שערבות ההצעה המתוקנת הוגשה ואושרה בכתב על ידי ועדת המכרזים. 

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

דוא"ל המיוחדים,  ע "נת  לכתובת  התנאים  במסמך  יאוחר   המפורטת  לא  עד  וזאת 
 בחינה(להלן: "  הבהרה  שאלות  הגשתל  תנאים המיוחדיםל  3  מהמועד הנקוב בסעיף

 "). ההצעה ערבות  של  תמוקדמ

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

  לכלל   לפרסם  רשאית  המכרזים  ועדת,  לעיל   מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף .11.4.2
 עמדתה  ואת,  ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את   ואף ,  הערותיה  את  המציעים

 תוך ,  זו  שבהזמנה  מהנוסח  מותרות  סטיות  לרבות,  זה  נוסח  עם  בקשר
 . ההצעה  ערבות טיוטת נוסח הוכן שלבקשתו המציע זהות השמטת

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

"ע ו/או להטיל נתף את  של ערבות ההצעה כדי לחייב, לא באופן ישיר ולא באופן עקי
 . עליה אחריות כלשהי בגין בחינת ואישור נוסח ערבות ההצעה או מתן הערות

 קבוע בתנאים המיוחדים. ה למועד עדהערבות תעמוד בתוקפה  .11.6

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

במכרז ובין אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או סרב לחתום 
 . ההסכם על 
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למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על פי תנאי   ע" נתהודיעה   .11.8
את   ע"נתהמכרז ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ההצעות למכרז או האריכה  

 נת"ערון להגשת ההצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, תהא  המועד האח
  ההצעה ערבות  תוקף  רשאית לדרוש מהזוכה או מכל המציעים, לפי העניין, הארכת  

ידה על  ואף תוקף תקופת הצעתו של המציע תידחה לאותו מועד   . לתקופה שתקבע 
בהתאמה, והמציע כאמור מתחייב להאריך את תוקף הערבות מעבר לתקופה הנקובה 

 בערבות.

ו/או לא חתם על   ההצעהמציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף ערבות   .11.9
א סכום תהא רשאית לחלט את מלונת"ע  ,  ע"נתשנדרש לכך על ידי  במועד    ההסכם
, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות ההצעה ערבות  

לתבוע נזקים ו/או   נת"עכן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות  
 פי כל דין. -לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על

פי   .11.10 על  הזוכה  של  התחייבויותיו  לקיום  לשחרההסכםכבטחון  וכתנאי  ערבות ,  ור 
 . ככל שהדבר נדרש במסגרת ההסכםערבות בנקאית,    נת"ע, יפקיד הזוכה בידי  ההצעה

עם ההליך  גם בקשר  זו  ערבות  לחלט  נת"ע תהא רשאית  כי  יובהר  למען הסר ספק 
 המכרזי (בדומה לערבות המכרז).

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

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

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

 ;מועד ההגשהבו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף  חזרמציע  .11.11.3

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

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

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

 הבהרות ושאלות הבהרה  .12

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

 .  תנאים המיוחדיםשאלות הבהרה כמצוין במסמך ה

 , כמפורט להלן: PDFובקובץ  WORDהפניה תשלח בקובץ  .12.2

 מס' סידורי 
המסמך אליו 

 מתייחסת השאלה 
 השאלה  מספר הסעיף במסמך 

    

    

ההליך  .12.3 ופרק במסמכי  לאיזה סעיף  בברור  יציין  המציע  להבהרות  הבקשה  במסגרת 
 מתייחסת השאלה. 
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נת"ע אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה, אינה מחויבת להבהיר או לפרש את מסמכי  .12.4
 באופן זהה לאופן בו הן נשאלו. המכרז ואינה מחויבת לפרסם את נוסח השאלות 

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

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

   .כאמור בכתב

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

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

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

יפורסמו  ההבהרות" המכרז  "),  של  בדף  האינטרנט  שכתובתו נת"ע  באתר 
http://www.nta.co.ilלכל דבר   ,. פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב

 נת"ע לא הפיצה    הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן  ועניין, כאילו
להלן, ובכל מקרה   12.8בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות סעיף  

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן 
את  ששקללו  לאחר  להצעה  ולצרפן  להדפיסן,  ההבהרות,  של  קיומן  אודות  ייזום, 

ים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל האמור בהן והמציעים יהיו מנועים ומושתק
 מין וסוג שהן, בקשר לכך.

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

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

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

 ההליך לכל דבר ועניין. 

 תוקף ההצעה  .13

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

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

 קריטריונים לבחירת המציע הזוכה  .14

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

 בדיקת ההצעות  .15

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

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

http://www.nta.co.il/
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או  /ו  הבהרותאו  /ו  נוסף  מידע  להמציא  בדרישה  שלישיים  לצדדים  לפנות .15.2.1
  המציע  עמידת  הוכחת  לצורך  ולרבות  מציע  של  להצעתו  ביחס  הסברים

 .הסף בתנאי

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

אחרים שנפלו בהצעה    םו בהצעה או לתקן או להשלים פגמיטכניים שנפל
 ;ואשר תיקונם או השלמתם אינם פוגעים בעקרונות הליך זה

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

הדרישה בהקשר   בקנה אחד עם תכלית  תעלהובלבד שהמשמעות שתיבחר  
לייחס תכונות   תרשאי  נההיה המזמיתבכלל זה,  הכולל של מסמכי המכרז.  

, וכן של תאגיד או גוף אחד למשנהו גם אם לא הוכחה זהות מלאה ביניהם 
ערך המקיימת את תכלית הדרישה  להמי ר דרישה בדרישה אחרת שוות 

 .המקורית

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

הצעות הסףלהגשת  תנאי  העמידה  הוכחת  אופן  לבין  הגשת    ,  במסגרת 
יובהרההצעות למכרז לבחון את עמידת המציע  .  נת"ע תהא רשאית  כי   ,

במכרז.  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  ביחס  מהותי  באופן  הסף  בתנאי 
בחינתלפיכך,   רשאית   לצורך  נת"ע  תהא  הסף,  בתנאי  המציע  עמידת 

המציע,   להצעת  צורפו  לא  אשר  השלמות  ו/או  אסמכתאות  על  להסתמך 
גם באמצעות נתונים ובכלל זאת לאפשר את הדגמת העמידה בתנאי הסף  

הצעת  במסגרת  הוצגו  לא  אשר  וכיוצ"ב  פרויקטים   / ניסיון  פרטי  ו/או 
, וזאת  המציע, ובלבד שהתקיימו במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

 . לאחר הכרזה על זוכה לרבותבכל שלב של ההליך המכרזי 

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

  דרך   על  הן,  כאמור  הבדיקה  לשלבי  בהתאם  שלא  ההצעות  בדיקת  במהלך
 שהוצגו   פרויקטים  בדיקת  זה  ובכלל  שלבים   או  שלב  של  הפרדה  או  איחוד
 . המקדמיים בתנאים עמידה לצורך ניקוד לצורך

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

 : ההצעה  מסמכיבדיקת   – ראשון שלב .15.2.7

 ותיבדקנהאשר הוגשה על ידי המציעים,    1בשלב זה תפתח מעטפה מס'  
 למסמכים   ביחס  והן  המקדמיים  בתנאים  לעמידתן  ביחס  הן  ההצעות
  תעשה   המקדמיים  התנאים  בדיקת.  ההצעה  לשלמות  הנוגעים  אחרים
תנוקד. מציע אשר מהצגת המידע Go-No Go"  בסיס  על,  כאמור ולא   "

להצעתו המתייחסים  נת"ע   והמסמכים  של  זכויותיה  למלוא  (ובכפוף 
  הצעתו  - יעלה כי אינו עומד בתנאים המקדמיים  בהתאם למסמכי ההליך)  

 . תיפסל

ההצעות שעמדו בכלל התנאים המקדמיים תנוקדנה בהתאם לקריטריונים 
) האיכותי  הניקוד  ככל  )Qשל  התנאים ,  נקבעוש,  במסמך  כמפורט 

 המיוחדים.  

 : כספית הצעה - ני שלב ש .15.2.8
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 המציעים  ידי  על  הוגשה  אשר  2'  מס  מעטפה  תפתח,  זה  בשלב .15.2.8.1
 בסעיף  לאמור  בהתאם  ונוקדו  המקדמיים  םבתנאי  שעמדו
 הכספיות של המציעים.   ותיבחנה ההצעותלעיל  15.2.7

 השמטות ותוספותהסתייגויות, , שינויים .16

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

 : תרשאי  נת"עתהיה  ),"הסתייגות" :הלןלאו צורה שהיא (

 לפסול את הצעת המציע;  .16.1.1

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

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

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו מחדש,  .16.1.4
כי הוא מסיר את    לנת"עכולה או חלקה, בין באמצעות הודעה של המציע  

הבלעדית   הוהחלטת  הההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת
 . נת"עשל 

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

 הבהרות ובדיקת קיום דרישות ההליך  בקשת .16.3

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

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

לופין, בידיעתו המכוונת יבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לח(לרבות בנס
ה בהצעה הזוכה ואף רוכן לזמן כל מציע, בכל שלב, לפני הבחי  של המציע),

לה או מקצתה או  ולאחר מכן, להציג בפניה את ההצעה שהוגשה על ידו, כ
הצעתו עם  בקשר  העולות  שאלות  או  מסויימים  פרטים  לברר  ו/או  כדי   ,

בקשר לטעויות אלה,   לדרוש פרטים נוספים, לתקן טעויות ולקבל החלטות
המוקנות   הזכויות  משאר  לגרוע  מבלי  ההליך   לחברה והכל    במסמכי 

  ובהתאם לשאר הוראות הדין.
תהיה    במסגרת דין,  כל  הוראות  אף  ועל  לא   נת"עהאמור  (אך  רשאית 

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

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

ך או מידע אחר שהוצגו לצורך עמידה בתנאי סף/דרישות חובה, או לצור
 הענקת ציון איכות למציע במכרז. 

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

. תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד במפורש בפנייה
 .ממנה
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כפי   ע"נתמודעים ומסכימים לסמכויות  המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם   .16.4
ובלתי  שהן נקובות בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא 
חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל 

ו/או כתוצאה מהשלכותיה של   ע "נתמין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  
 סמכות כאמור.  הפעלת

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

רשאית לערוך מפגש   נת"ע תהיה  ,  כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע .17.1
וביתר דרישות בתנאי הסף  לבין נציגי המציעים אשר הצעותיהם עמדו    נת"ע בין נציגי  
"החובה   יחדיו:  תערוך  המפגש(להלן,  המפגש,  במסגרת  ל  נת"ע").  בעלי ריאיון 

 .ע "נתו/או בהתאם להנחיות    התפקידים שינקבו לעניין זה במסמך התנאים המיוחדים
תהיה   ע"נתמבלי לגרוע מיתר ההוראות בעניין המפגש כמפורט לעיל ולהלן, מובהר, כי  

ל על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית, בין אם ביוזמתה ובין אם לבקשת מציע, והכ 
  לערוך את הראיון לבעלי התפקידים באמצעות שיחת וידאו.

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

 . על פי שיקול דעתה נת"ע

את הנדרש בהקשר זה במסמך   נת"עש, יידרש המציע להציג בפני נציגי  במסגרת המפג .17.3
והכול במיקום, במועד ובאופן שיקבע על ידי , ע"נתהתנאים המיוחדים ו/או בהנחיות 

 . , בכפוף לשיקול דעתה הבלעדינת"ע

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

(בליווי   הרלוונטיים  למפגש  התפקידים  במועבעלי  במיקום,  מטעמו),  ד, המוצעים 
ידי   ו/או לנקוט בכל צעד נת"עבאופן, בתנאים ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על   ,

 נת"ע . מובהר כי  עה ו/או לחלקהאחר לפי שיקול דעתה, ובכלל זאת אי מתן ניקוד להצ
ובמסגרת  משנה  מפגשי  למספר  מציע  אותו  עבור  המפגש  את  לפצל  ראשית  תהיה 

 ים./הבעל/י תפקידים שונהאמור לראיין במהלך כל מפגש 

כי   .17.5 ומסמכים   נת"עמובהר,  מידע  של  ובחינתם  המצאתם  על  להורות  רשאית  תהא 
צעים על ידם ו/או לוותר על  המובעלי התפקידים  נוספים בקשר עם הצעת המציעים ו

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

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

 .בשל כך

שומרת   .17.7 מכן,  לאחר  ו/או  המפגש  למי   נת"עבמסגרת  לפנות  הזכות  את  לעצמה 
בכל   לקבלת עת,  מהמציעים,  בבקשה  והבלעדי,  המלא  דעתה  שיקול  פי  על  הכול 

צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, יהבהרות ו/או לב
  .הקשורים בהצעה

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

 מטעמו. 

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



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –נת"ע  

 26מתוך  17עמוד  

#1695260 

 

נפרד  בלתי  חלק  יהוו  המפגש,  עם  בקשר  יערכו  אשר  ומעניהם  הבהרה  שאלות  ו/או 
זה לעיל, מובהר בזאת, כי במסגרת   מהצעת המציע. עם זאת, ועל אף האמור בסעיף

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

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

בשום צורה ואופן, וזאת מבלי לגרוע מזכותה   נת"עלהן כל תוקף והן לא יחייבו את  
כך.    נת"עשל   בשל  ההצעה  את  להטיל  לפסול  מנת  על  במפגש  יהיה  כל   נת"עלא 

 . התחייבות מעבר לאלה שינקבו במפורש במסגרת החוזה

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

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

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

וכן לצורך קביעת ציון האיכות עבור כל   בדרישותאו  /בתנאים המקדמיים ו החובה 
אף מעבר   -  למען הסר כל ספק  –אחד מהפרמטרים הנקובים בטופס ההצעה, וזאת  

המוצעים על בעלי התפקידים  מ  נת"עלפרמטר המתייחס באופן ספציפי להתרשמות  
 .  ידי המציע

זה   17  עיףעל פי ס  נת"עהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים לזכויות   .17.13
מוותרים  והם  המפגש  בשלב  ההצעות  בבדיקת  הנתונה  לגמישות  זאת  ובכלל  לעיל, 
לכך,  בקשר  ותביעה  דרישה  טענה,  כל  מלהעלות  ומושתקים  מנועים  יהיו  וכן  בזאת 

 .רבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעיםל

 פסילת הצעות  .18

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

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

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

) ובין נהבין הצעה שהיא בלתי סבירה לטובה (כגון מחיר המיטיב עם המזמי
 . שהיא בלתי סבירה לרעה 

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

 .מושא המכרז

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

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

בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות   זוכה או נחתם עמו החוזה, בין היתר,
מטעמו  הבאות בהצעה  משתתף  אשר  גוף  כל  או  למציע,  הלן: ל(  ביחס 

 :")משתתף"
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חל שינוי במשתתף אשר הוכיח עמידה בתנאי הסף, אשר לא  .18.2.3.1
מראש ובכתב ו/או אשר מביא לכך   נת"עקיבל את אישור  

 שתנאי הסף חדלו מלהתקיים או קמה עילת פסילה אחרת.

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

, לרבות המצגים מסמכי המכרזהפרה יסודית של הוראות   .18.2.3.3
ההצעהוההתחייבויות   במסגרת  לכלול  אך שיש  לרבות   ,

מבלי להגביל, הצגת מידע שאיננו נכון או הצגה מכוונת של 
 . נת"עמידע שאיננו שלם בפני 

 תיאום הצעות עם מציעים אחרים.   .18.2.3.4

בעבירה   הורשע או הואשם  ,גורם קשור אליואו  אם משתתף   .18.2.3.5
יש בה כדי להשפיע באופן מהותי על   נהאשר לדעת המזמי

(או חלק מהם)התנהלות  ה , לרבות ועל הענקת השירותים 
עבירה מסוג מרמה והפרת אמונים   ,קלון  עמהבעבירה שיש  

, כדי להשליך על  נת"ע או בכל עבירה אחרת שיש בה, לדעת  
של   אמינותו  או  הרלוונטי יושרו  האם .  הגוף  הקביעה 

העבירה או ההרשעה תואמת את האמור לעיל תיעשה על פי 
 . נת"עהמוחלט של   השיקול דעת

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

 הגשת ההצעה.  שהפכו לכאלה לאחר מועד

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

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

 . החוזה

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

על   לחתום  סירב  ו/או  במכרז  ההצעות  להגשות  האחרון 
 . נת"עהחוזה כפי שנדרש על ידי 

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

 .מכרז, בקשר עם הלנת"עייעץ או מייעץ 

לעיל   18.2איזה מן האירועים המפורטים בסעיף  על קרות    נת"עהמציע נדרש להודיע ל  .18.3
תקבל את החלטתה בהתבסס על המידע שיימסר על ידי המציע    נת"עבתוך זמן סביר.  

של   מסמכותה  לגרוע  מבלי  וזאת  לידיעתה,  שיובא  אחר  מידע  כל  להורות   נת"עוכן 
 מידע נוסף כפי שתמצא לנכון.  לידיה אלהמצי למציע 

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

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

 החוזה או כל דין.

 זכויות   שמירת .19

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

ממנו בכל ו/או חלקים  המכרז    אתאו לשנות    לבטללא לקבל הצעה כלשהי,   .19.1.1
 סיבה   כל  או  ארגוניות,  תקציביות  מכל סיבה שהיא, ובכלל זה מסיבותעת ו

, דין  כל  לפי  מסמכויותיה  לגרוע  מבלי.  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  אחרת
  באמצעות  או,  בעצמה  הפרויקט  את   רשאית לבצע  נת"עתהיה    זה  במקרה
 כל   למציעים  שתהא  מבלי  והכל  חדש  מכרז  לפרסם  או,  שלישיים  צדדים

רשאית שלא להתקשר בהסכם כלשהו    נת"ע  . לכך  בקשר  תביעה  או  נהטע
 כתוצאה ממכרז זה.

 לדחות את כל או חלק מההצעות.  .19.1.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .19.1.3

הנדרשים  .19.1.4 והנתונים  המסמכים  כל  לה  צורפו  לא  בהצעה אשר  לדון  שלא 
 במכרז זה, או לפי שיקול דעתה, לדרוש השלמתם. 

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

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

 . לפצל את הזכייה וביצוע השירותים בין מספר מציעים .19.1.7

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

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

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

נת"ע,   של  שנתי  ו/או    ולפיכךתקציבי  המכרז  לביטול  אפשרות  קיימת 
מאשר בזאת מראש כי לא    והספקלדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות  

  תהא לו כל טענה היה ולא יאושר תקציב כנדרש.

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

 : הבאים מקריםמה

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

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

 לפניה  הסכמה,  המציע  ידי  על  ההצעה  בהגשת  רואה  ע"נת.  עבודתם  טיב  על
 ; לעיל כאמור לגורמים זה מסוג
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 מטעמם   הקשורים  מהתאגידים  מי  או  מהמציעים  אחד  נגד  שננקטו  ככל .19.2.2
 כינוס   צו  נגדו  הוצא  או  פירוק  בהליכי  פתח  כאמור  שגוף  או,  פירוק  הליכי
 הגיע   כאמור  שגוף  או,  קבוע  או  זמני  נכסים  כונס  לו  שמונה  או,  נכסים

  הליך   כל  או,  נושים  להסדר  להגיע  להם  שהציע  או  נושיו  עם  נושים   להסדר
  שינוי   או  ממיזוג  כחלק  נעשה  לא  כאמור  שהליך  ובלבד,  דומה  אופי   בעל

 ;"ענת ידי על מראש שאושר מבני

  מתנהלים   בו  במקרה  או,  פלילית  בעבירה  להלן  מהמנויים  מי  של  הרשעה .19.2.3
  אחד   של   פלילית  עבירה  עם  בקשר  חקירות   או  פליליים  הליכים  מהם  מי   נגד
 משרה   נושא;  למציע  קשור  תאגיד;  המציע:  להלן  המפורטים  הגופים  מן

 ; המנויים מהגופים במי

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

 ; זה הליך

 או  ;"עלנת מוטעה או שיקרי מידע הגשת .19.2.5

 . ההליך מסמכי הוראות של הפרה .19.2.6

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

מתעתדת לערוך אומדן של שווי   ע" נתהודע לו שבמקרה בו  המציע מצהיר בזאת, כי   .20.1
") וכי מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת האומדןההתקשרות נשוא המכרז (להלן: "

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

לבין האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות   הצעה הכספית), בין העל ידי נת"ע(כהגדרתו  
 המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: 

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

 ; לפסול את ההצעה

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

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

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

 .")חלופיותהצעות (להלן: " במתכונתו החלקית

על פיו, על   ע"נתלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות   .20.2
ואופן בזכויות   לפגוע בשום צורה  ו/או  לגרוע   21בהתאם להוראות סעיף    ע"נתמנת 

 להלן. 

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

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

) לתקנות, וזאת בכל מקרה שבו הצעותיהם הכספיות 2ה(17בהתאם להוראת תקנה  
 לאומדן.מרעות עם נת"ע ביחס של כל המציעים 
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כפי   ע"נתהם מודעים ומסכימים לסמכויות    המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי .20.4
שהן נקובות בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן 
יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג  

ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת   ע"נתשהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  
 כות כאמור.סמ

 הליך/ההסכם והתקשרות עם מציע אחרביטול ה .21

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

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

ובין אם טרם נחתם,   ההסכםהיה ובוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, בין אם נחתם   .21.2
ו/או   ההליךוזאת שלא בשל הפרת התנאים הקבועים במסמכי   ו/או בשל כל מעשה 

דמי  תשלום  החזר  לתשלום  ורק  אך  זכאי  הזוכה,  יהיה  הזוכה,  של  אחר  מחדל 
ששולמו   השתתפות זכיית  ע"נת ביטלה.  ככל   עמידתו  אי בשל מציעה את 

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

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

 וסוג שהן בקשר לכך. מין

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

הבא/ים אחריו/הם (אשר הצעתו/ם הנה בעלת הציון הסופי המשוקלל הגבוה ביותר 
הצעתו של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או מלבד  ,  מבין שאר ההצעות

על שהיא  אחרת  דרך  בכל  לנקוט  ו/או  חדש  למכרז  לביצוע -לצאת  בקשר  דין,  פי 
ההתקשרות נשוא המכרז (והכול, מבלי לבטל את ההליך המכרזי או לאחר ביטולו, בין 

למציעים   ההצעהעם הזוכה ובין אם לאו, בין אם הוחזרה ערבות    ההסכםאם נחתם  
ימים. סרב   7  בתוך ע"נת להצעת בכתב תגובתו את ייתן כאמור מציעובין אם לאו).  

 לפנות ע"נת רשאית תהייה תגובה, כל מטעמו ניתנה שלא או ע"נת להצעת המציע
 ספק  הסר הלאה. למען וכן מכן, שלאחר  במקום דורגה שהצעתו למציע בהצעה דומה

 של והמוחלט הבלעדי דעתה  שיקול לפי  הנה זה  סעיף לפי האמורה כי הזכות מובהר,
 בוטל עמו  שההסכם המציע  הצעת שלאחר  במקום דורגה למציע שהצעתו  וכי ע,"נת

 הכרזת 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

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

 & Bestהליך תיחור נוסף (  ולחילופין לקיים,  במכרז דו שלבי  האיכות הגבוה ביותר
Finalאין  כי  מובהר  ע." די נתי-) בין ההצעות הזהות, בתנאים ובאופן כפי שייקבע על 

 כדי  המיוחדים  התנאים  במסמך"ע  נת   ידי  על  מוגדרת  אשר  התמחור  או  הניקוד  בשיטת
בו זה  בסעיף  כאמור  נוסף  תיחור  הליך  לבצע "ע  נת  מסמכות  לגרוע במקרה  לרבות   ,

פי   תהא   ונת"ע  או הנחה מקסימלית  תמקסימלי  תמורההתמורה במכרז נקבעת על 
רשאית לבצע הליך תיחור נוסף אף במקרה בו השוויון הינו ביחס לשתי הצעות אשר 

 . הציעו את ההנחה המקסימלית או התמורה המקסימלית, לפי העניין
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 הודעה בדבר זכייה  .22

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

 שתצויין בהצעתו.

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

יה הדבר על  יה  -בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת  
 אחריותו בלבד.

למועדים  .22.3 בהתאם  המכרז  במסמכי  האמור  אחר  ימלא  זכייה  הודעת  שקיבל  מציע 
ימים   14המצאת המסמכים הבאים בתוך  המפורטים בהם ובהודעת הזכיה ובכלל זה 

 :ממועד הודעת הזכיה

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

 ידי המציע; המצאת ההסכם החתום על  .22.3.2

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

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

ובכלל זאת הסכם   לחתימת הסכם התקשרות  הנדרשים ואת האישורים  על המסמכים  
 החתום.  ההתקשרות

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

 .ההליך למסמכי

וכן חתימתומחייבת  תמשיך להיות תקפה    הכשיר השני  הצעת .22.6 ועניין,  על   ולכל דבר 
מהצעת (כחלק  אותוההסכם  ותחייב  תקפה  להיות  תמשיך  ועניין,    ו)  דבר  עד לכל 

) 2; ( ככשיר שניאינו נחשב יותר  כי הוא    לכשיר השני) הודעת נת״ע  1מוקדם מבין: (ל
  6חלוף    -חלוף פרק הזמן שנקבע לעניין זה במסמך התנאים המיוחדים, ואם לא נקבע  

 ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז. חודשים (כולל)

במכרז אם נת״ע לא תחתום על ההסכם עם הזוכה במכרז או תבטל את זכיית הזוכה   .22.7
לעיל, תהא נת״ע רשאית (אך  22.6מכל סיבה שהיא במהלך התקופה האמורה בסעיף  

עה  כי ממועד ההודעה הוא הזוכה במכרז. היה והודי  לכשיר השנילא חייבת) להודיע  
יפעל   כאמור,  שנינת״ע  הזוכה   הכשיר  על  חלים  שהם  כפי  ההליך  למסמכי  בהתאם 

 במכרז.

  ההסכםחובת חתימה על  .23

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

כי  ע"נתידי   נפרד   ההסכם. למען הסר ספק מובהר בזאת,  נספחיו מהווה חלק בלתי  כל  על 
 מתנאי מכרז זה. 
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 העדר בלעדיות .24

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

 לביצוע השירותים ו/או שירותים דומים. 

 איסור הסבה  .25

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

מסמכי  בע לפי  מזכויותיו  זכות  עם  בקשר  שום ההליך  קיפין,  לצרף  או  להוסיף  ולא 
, אלא ההליךשותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי  

 . נת"עלאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של 

ו/או תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה    נת"ע .25.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה   25.1  הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף

, נת"עו/או המחאה ו/או דיספוזיציה אחרת כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של  
 תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.

 מגעים אסורים .26

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

 .ההליךשלא באמצעות נת"ע, וזאת בהתאם להוראות מסמכי  ההליךאו 

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

 . ההליך או

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

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

 יועצים לועדת המכרזים   .27

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

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

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

   אישורה המוקדם של נת"ע טרם הגשת הצעתו.

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

 ההליך מסמכי בבעלות  .28

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

 רשאים לעשות בהן כל שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה. 
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ניין, מכל מין וסוג מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל זכויות הק .28.2
זכויות הקניין הרוחני, בכל התוכניות, התרשימים, המסמכים,  ובכלל האמור  שהן, 
נתוני בדיקה וביקורת, מודלים, כל ההגשות וכל יתר המסמכים הקשורים לשירותים 

) יערך  אם  בהם,  שיערך  שינוי  כל  זה  ובכלל  עמם,  בקשר  שהוכנו  יחדיו:  ו/או  להלן, 
 . נת"עה וקניינה הבלעדי, המלא והמוחלט של הינם רכוש"המסמכים")  

 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
 מדיה  בכל  או  פה  בעל  ,בכתב,  מידע   כל,  אדם  או  גוף  כל  בפני,  בעקיפין  או  במישרין

 עקב   המציעים  נחשפו  אליו  אשר,  המכרז  לנשוא   בעקיפין  או  במישרין  הנוגע,  אחרת
 זולת ,  ההליך  במסמכי  הכלול  למידע   חשיפתם  ובעקבות  בהליך  השתתפותם  ובמסגרת

 . הציבור ברשות שהינו מידע

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

 ). Need to Know Basis(  הצורך לפי רק  להם יועבר  הסודי המידע

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

 שתיפסק   במקרה  או/ו  בהליך  כזוכה  ייבחר  לא  או/ו  הצעה  יגיש   לא  שהמציע  במקרה .29.4
 לפי,  נת"ע  של  הראשונה  דרישתה  עם  מיד  או/ו  שהיא  סיבה  מכל  בהליך  השתתפותו

 המציע  שבידי  זה  בסעיף  כאמור  המידע  כל  את  לנת"ע  המציע  יחזיר,  מביניהם  המוקדם
, פנימיים   עבודה  ניירות  של  העתקים  לרבות(  ממנו   העתק  כל  וישמיד  הנציגים  או

 שבהן  הערכות  או/ו)  אחרת  צורה  בכל   או  צילומים,  הקלטות,  במחשב  רישומים
, הנציגים  בידי  או/ו  המציע  בידי  שנמצאים,  ממנו  חלק  או  המידע  מנותח  או  משתקף

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

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

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

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

 על נוסח כתב הסודיות ולצרפה למסגרת הצעתו בהליך. 

 העדר ניגוד עניינים והעדר זיקה אישית  .30

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

עניין אחר שעלולים להעמיד  כל  או  או קשרים אחרים  או אישיים  עסקיים  קשרים 
נו תני אותם במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בין השירותים ש

   ").ניגוד עניינים על ידם לבין עניין בו הם קשורים (להלן: " 

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

התחייבויו ו/או  תפקידם  מילוי  לבין  ההסכם  פי  מי   תעל  של  ו/או  שלהם  אחרות 
בעקיפין ו/או  במישרין  חשש   .מטעמם,  כל  על  לנת"ע  להודיע  בזאת  מתחייב  המציע 

לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה 



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –נת"ע  

 26מתוך  25עמוד  

#1695260 

 

לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו ו/או מי מטעמו, והוא מתחייב לפעול בהתאם 
 להוראות נת"ע למניעת ניגוד עניינים.  

כלשהי אך ורק על מנת  עתה הבלעדי, שלא לקבל הצעהנת"ע רשאית, על פי שיקול ד .30.3
ניגוד עניינים. כמו כן, ולהימנע מאפשרות שיו צר בעתיד מצב בו יעמוד המציע בפני 

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

ייצוג מכל סוג לכל גורם אשר לגביו קיים ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בתוך 
 יום ממועד הודעת הזכייה.  30

, לשרים,  המניות  לבעלי  אישית  זיקה  של  קיומה  העדר  בדבר  הצהרה  ליתן  המציע  על .30.4
 מטעמו  המפתח  אנשי  כל וכן המציע.  ע"נת  דירקטוריון  לחברי  או  ההנהלה  לחברי

 למתן בקשר שהוא סוג מכל עניינים   ניגוד להם יהיה  ולא  שאין ויתחייבו ירו יצה
 .זה מכרז נושא השירותים

 הקוד האתי לספקים של נת"ע .31

המציע הזוכה וכל מי שיועסק מטעמו יידרשו לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע, כפי  .31.1
שיתעדכן שיתעדכנו מעת לעת ובהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת נת"ע כפי  

 . מעת לעת והוראות כל דין רלוונטי

 ביטוח .32

שיזכה  המציע  ידי  על ביטוחים לקיוםנת"ע    לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .32.1
 במכרז.

הסתייגות .32.2 ובתוך הפניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי כל   להבהרות 
כי בעת הגשת ההצעה,    .לכך שנקבע המועד ומודגש,  צורך להחתים את  מובהר  אין 

כמו כן, אין לשנות את נספח הביטוח ו/או להוסיף .  חברת הביטוח על נספח הביטוח
  .  עליו הסתייגויות ו/או הערות כלשהן

במקרה בו על אף הוראות סעיף זה תוגש הצעה שבה נספח הביטוח כולל הערות ו/או 
אית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע למציע על ביטול הסתייגויות, תהא נת"ע רש 

פי מסמכי ההליך,  על  נת"ע  לגרוע מזכויות  (הכל, מבלי  ו/או ההסתייגויות  ההערות 
 ). לעיל 16.1 בסעיףלרבות כמפורט 

ובהר, כי תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה לכדי קיבול ההצעה, מ .32.3
ע על ההסכם. "ינו, בין היתר, המצאת העתקי הביטוחים כנדרש בהסכם וחתימת נתה

הביטוחמובהר,   אישור  לנוסח  מהותיים  לא  שינויים  לאשר  הזכות  תהא  לנת"ע  , כי 
 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

 סתירה בין מסמכים .33

ההליךבסתירה    התגלתהבו  במקרה   .33.1 אלה),    מסמכי  למסמכים  ההבהרות  (לרבות 
  את נת"ע באופן מיידי.על כך יעדכן המציע 

במסמך התנאים המיוחדים ו/או בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור   .33.2
  .יניהםיחולו על הזוכה במכרז ההוראות המחמירות מב ,םלבין האמור בהסכ  הכלליים

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .34

המכרזים  .34.1 ועדת  בהחלטות  לעיין  רשאי  מציע  יהיה  במכרז,  הזוכה  בחירת  לאחר 
משנה   בתקנות  לאמור  בהתאם  הזוכות  ההצעות  ו 21ובמסמכי  לתקנות, 21  -(ה)  (ו) 

כי נת"ע תהיה רשאית לקבוע כי העיון יהיה . מובהר  מכרזיםמחלקת  לאחר תאום עם  
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עבור הוראה זו,  לכיסוי עלויות הכרוכות בקיום    ,כפוף לתשלום הוצאות על ידי המציע
 כל הצעה זוכה בנפרד (וזאת ככל שיבחר יותר מזוכה אחד).

 לעיל.  7.5 אין באמור בכדי לגרוע מהוראות סעיף .34.2

 ההליךסמכות השיפוט והדין החל על  .35

בתל .35.1 המוסמך  המשפט  עניין -אביב-לבית  בכל  לדון  ייחודית  שיפוט  סמכות  תהא  יפו 
, בין ההליךזה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי    הליךהקשור ו/או הנובע מ

 ובין לאחר שנקבע בו זוכה.  בהליךטרם נקבע זוכה 

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי  .35.2
ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני   בהליך, בין טרם נקבע זוכה  ההליך

נת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו על מדי
 כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 שונות  .36

מובהר בזאת, כי כל הודעה ו/או מכתב, לרבות שאלות הבהרה, שיגיע למשרדי נת"ע  .36.1
 . יחשב שהגיע למשרדי נת"ע ביום שלמחרת 17:00(כולל פקס ודוא"ל) לאחר השעה 

   

 

 אישור המציע 

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

 חתימת המציע  תאריך

 (חותמת וחתימה)
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דרך  נספח א'  על  (לרבות  במסגרתו  הכלולים  והנספחים  המסמכים  הכולל  השירותים,  מפרט 
 ההפניה)  

 תוכנית עבודה ואפיון מפורט מאושרים למוקד, לרבות המערכת (יצורפו) נספח ב' 

 הנחיות מחשוב ואבטחת מידע 1נספח ג' + ג'

 הנחיות הבטחת איכות  נספח ד'

 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע  נספח ה'

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו נספח ו'
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 חוזה 

 2021אשר נערך ונחתם ביום ____ בחודש_____, שנת 

 __________ , ח.פ. נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע  בין:

 , חולון 26הרוקמים רחוב 

 ____________ ; פקס: ____________טל': 

 ")החברה(להלן: " 

 מצד אחד;  

 _____________  לבין: 

  _____________ 

 ")הספק(להלן: " 

 מצד שני; 

ופיתוח מערכת    החברהו הואיל לקידום  המדינה  של  הביצוע  כזרוע  המשמשת  חברה ממשלתית  הינה 
 תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב ובסמוך לו;

ומערכות   CRMמערכת    מבוססבאפיון, הקמה, ניהול והפעלה של מוקד טלפוני  מעוניינת    החברהו והואיל: 
לקוחות זכיינים מטעמה (כהגדרת מונח אשר תעניק שירות ומענה גם עבור  ,  נוספות עבור החברה

 "); המכרז(להלן: " 494/2021ואף יצאה לשם כך במכרז פומבי מס' זה להלן), 

והספק מצהיר בזאת, כי הנו בעל הידע, כוח האדם, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים,  והואיל: 
ים, זכויות השימוש והרישיונות הנדרשים לשם ביצוע  המשאבים, האמצעים, האישורים, ההיתר

 כל התחייבויותיו בהתאם להוראות המפורטות בחוזה זה; 

על  והואיל:  היתר,  בין  בהסתמך,  וזאת  במכרז,  הספק  של  זכייתו  על  הכריזה  בחברה  המכרזים  וועדת 
עיל ולהלן  הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת המכרז וכן על ההצהרות המפורטות דל

 בחוזה;

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים לחוזה, כדלקמן: 

 ופרשנות מבוא .1

 המבוא לחוזה זה והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות חוזה זה.  .1.2

הוראות חוזה זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות חוזה זה כדי לגרוע מהוראות  .1.3
זכאית   לו  סעד  ומכל  או    החברההמכרז  זה כהקלה  בחוזה  ייחשב האמור  ולא  פי המכרז  על 

 כוויתור על הוראה מהוראות המכרז.

מור בחוזה זה במין  כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע, ולהיפך, וכן כל הא .1.4
 זכר אף מין נקבה במשמע, ולהיפך, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן ההקשר.

יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש   .1.5 בחוזה זה 
 אחר:

"מוקד   או  "המוקד" 
 השירות"

צורך מתחם מבונה, אותו יאפיין, יקים ו/או יתאים הספק, במתקני הספק, ל
הספק  צוות  באמצעות  ובמועדם,  במלואם  המוקד  שירותי  אספקת 
עבור  ייעודי  ובאופן  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך  המערכות  ובאמצעות 
החברה, לרבות כל תכולה, פיתוח, התאמה ו/או שינוי נוספים שיערכו במוקד  
לספק  שיאפשר  ובאופן  בהתאם  והכל  החברה,  דרישות  פי  על  ובמערכות 

 ישות המוקד (כהגדרת מונח זה להלן).  לעמוד בכל דר 
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האיטנגרציה "דרישות המוקד" הזמינות,  השירות,  רמות  הקריטריונים,  הדרישות,   כל 
והממשקים (בין המערכות לבין עצמן ובינן לבין תשתיות ומערכות החברה 
הזכיינים),   ידי  על  ויופעלו  שינוהלו  וממשקים  מערכות  לרבות  האחרות, 
היעדים הפונקציונאליים, הטכנולוגיים, הביצועיים, שיוגדרו באפיון הטכני 

חתו  לא יפ  –למען הסר ספק    –המאושר עבור המוקד ושירותי המוקד, ואשר  
בהצעת   הנקובים  כאמור  והיעדים  הדרישות  מהסטנדרט,  מקרה,  בשום 
הספק למכרז ובמפרט השירותים, בהם יידרש הספק לעמוד במסגרת ולצורך  
נקובים  שהם  בין  ההתקשרות,  כל תקופת  במהלך  המוקד  שירותי  אספקת 
במפורש בחוזה ובין אם לאו, והכל מבלי שהספק יהיה זכאי לשם כך בכל 

 ום, פיצוי או שיפוי מעבר לתמורה הנקובה במפורש בחוזה.   תמורה, תשל

המפעיל הקו אדום, וכן כל ספק, זכיין ו/או מפעיל אחר עמו תתקשר החברה,   "הזכיינים"
ו/או   קלה  רכבת  של  והפעלה  לניהול  בהסכם  ההתקשרות,  תקופת  במהלך 
מפעיל  ו/או  זכיין  לספק,  יוענק  שבמסגרתו  אחר  הסכם  בכל  ו/או  מטרו 

כך, כא בשל  ואשר  הציבור  עבור  שירות  של  והפעלה  לניהול  הרשאה  מור, 
תגדיר החברה, כי על הספק להעניק את שירותי המוקד בממשק עם מוקד  

וכן   זכיין או מפעיל לציבור לקוחותיו,  למען    -השירות שיפעיל אותו ספק, 
 כל מי שיבוא במקומם במהלך תקופת ההתקשרות.         -הסר ספק 

הנוכ או "הספק  חי" 
 "הספק הקיים" 

 בזק אונליין בע"מ.  

במענה    CRMמערכת   " CRM"מערכת  הספק  ציין  אותה  שירות,  מוקד  של  והפעלה  לניהול 
למפרט   4למכרז אשר עומדת לכל הפחות, בכל הדרישות הנקובות בנספח  

השירותים, כפי שתאושר מראש על ידי החברה, באמצעותה יעניק הספק את  
הספק  ויתחזק  יתקין  יספק,  יתאים,  יאפיין,  אותה  ואשר  המוקד,  שירותי 

המערכ ספק  ((באמצעות  כשירות"  "תוכנה  של  בתצורה  כשהיא SaaSת),   ,(
 מאפשרת לספק לעמוד בכל דרישות המוקד. 

מטעם  "ספק המערכת" בתוקף  הסמכה/הרשאה  בעל  או  המורשה  המפיץ/משווק  או  היצרן 
באמצעותה יעניק הספק   CRMיצרן/משווק/מפיץ מורשה כאמור במערכת  

ההתקשרות, כמפורט את שירותי הניהול במוקד השירות במהלך כל תקופת  
 במפרט השירותים.

כל המערכות הטכנולוגיות הנקובות במפרט השירותים וכן כל תוכנה ו/או   "מערכות המוקד"
מערכת אחרת ונוספת אותן יידרש הספק לאפיין, להתאים, לספק, להתקין 

, באופן CRM), למעט מערכת  SaaSולתחזק, בתצורה של "תוכנה כשירות" (
 בכל דרישות המוקד.  שיאפשר לספק לעמוד

 "המערכת" או

 "המערכות" יחדיו  

ומערכות המוקד, לרבות כל המערכות והתוכנות המשמשות   CRMמערכת  
בסיס לעדכון, שמירה על עדכניות המערכות, שדרוג, שינוי ושיפור המערכות, 
נתונים,  בסיסי  הפעלה,  מערכות  האמורות,  המערכות  יישומי  לרבות  וכן 

חב תקשורת,  תוכנה/מודולים  תוכנות  חבילות  מסחריות,  תוכנה  ילות 
, תוכנות עזר וכיו"ב, במהדורות 3rd Partyייעודיים, רישוי חומרה, תוכנות  

ובגרסאות העדכניות ביותר שלהן, כפי שיהיו במועד הקבלה של המוקד וכפי 
ו/או   וכל שדרוג  יישומי המערכת  וכן  שיהיו מהלך כל תקופת ההתקשרות, 

ו גרסה  ו/או  בין  /שיפור  אליהן,  הקשור  אלגוריתם  ו/או  שלהן  עדכון  או 
עדכון,   וכל  שלישיים,  צדדים  ידי  על  שפותחו  ובין  הספק  ידי  על  שפותחו 
שדרוג, תכולה, פיתוח, התאמה ו/או שינוי נוספים שיערכו במערכת (לרבות 

סעיף   להוראות  בהתאם  היתר  בין  החברה),  דרישות  פי  ויתר    10על  להלן 
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הוראות החוזה, כשכולן פועלות במהלך כל תקופת ההתקשרות, באינטגרציה  
ובממשק מלא, בינן לבין עצמן ובינן לבין יתר תשתיות ומערכות החברה ועל  
מנת שהספק יוכל להעניק את שירותי המוקד, בהתאם לכל דרישות המוקד, 

מעבר   ומבלי שהספק יהיה זכאי בשל כך, לכל תמורה, תשלום, שיפוי או פיצוי
 לתמורה הנקובה בחוזה.  

 חוזה זה, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.  "החוזה" 

חתימת   "מועד 
 החוזה"

 מועד חתימת החוזה על ידי החברה. 

 __________ בחברה או מי שימונה על ידו.  "המנהל"

וירקות,   "המדד" פירות  כולל  לצרכן,  המחירים  הלשכה  מדד  ידי  על  המתפרסם 
 . המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

 המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   "מדד הבסיס"

ותשתיות   "מערכות 
 החברה" 

מערכת  עבודה,  סביבות  לרבות  והמערכות,  התשתיות  המתקנים,  הציוד, 
המנוהלות  אלה  לרבות  שלישיים,  צדדים  של  מוקד  מערכות  ושאר    הפעלה 

ומופעלות באמצעות הזכיינים, אשר אליהם יידרש הספק להתממשק ו/או  
אשר לגביהם יידרש הספק לבצע אינטגרציה של המערכת, כחלק ולצורך מתן  

 השירותים על פי החוזה. 

הנפיקה   "תקופת ההערכות" בו  במועד  ומסתיימת  החוזה  חתימת  במועד  המתחילה  התקופה 
 החברה תעודת קבלה למוקד. 

או   החוזה"  "תקופת 
"תקופת 

 ההתקשרות"

תקופות  בתום  ומסתיימת  החוזה  חתימת  במועד  המתחילה  התקופה 
תקופת ההערכות, תקופת ההרצה    כשהיא כוללת אתהאופציה (ככל שתחול),  

 ותקופת התחזוקה, הכול בהתאם להוראות החוזה.  

משמעות וכיוצא באלה, בין הוראה שבחוזה לבין הוראה -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .1.6
העדיפות  סדר  יקבע  אחרת,  מפורשת  קביעה  ובהעדר  לחוזה  המצורפים  בנספחים  המופיעה 

משמעות כאמור, בהתאם לרשימה דלהלן, כשכל הוראה  -דו  לעניין אותה סתירה, אי התאמה או
במסמך קודם ברשימה שלהלן עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו, אלא אם כן החליטו 

 שני הצדדים במפורש אחרת:

 הוראות החוזה; .1.6.1

דרך  .1.6.2 על  יצורף,  אשר  להלן)  (כהגדרתו  המוקד  המאושר  והאפיון  העבודה  תוכנית 
כ ב'ההפנייה,  (ו  נספח  במלחוזה  הנקובים  מהסטנדרטים  גורע  שאינו   פרטבלבד 

 להלן);   1.6.4-1.6.3ומהצעת הספק, שאז יגברו הוראות סעיפים 

 לחוזה; נספח א', המצורף כ)"המפרט"( מפרט השירותים .1.6.3

 ;  נספח יג', המצורפת כהצעת הספק, כפי שהוגשה למכרז .1.6.4

 ייצוג  .2

 נציג החברה  .2.1

2.1.1. " (להלן:  מטעמו  שיוסמך  מי  או  המנהל,  הוא  החוזה  לצרכי  החברה  כוח  נציג בא 
"). פרטי ההתקשרות עם נציג החברה לרבות מספר טלפון וכתובת דוא"ל החברה

ימסרו לספק בסמוך לאחר מועד חתימת החוזה. נציג החברה יהיה הנציג הבלעדי  
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והמוסמך מטעמה של החברה בכל הקשור לחוזה, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 להלן.   2.1.3

פי החוזה), מתחייב לשתף  .2.1.2 וכל הפועלים מטעמו על  נציג הספק  (באמצעות  הספק 
פעולה עם המנהל ו/או נציג החברה, בכל עת ובכל עניין בקשר עם ביצוע הוראות 
ולהעמיד לרשותם את כל המידע, הנתונים והמסמכים הקשורים לביצוע  החוזה, 

והנחיותיה דרישותיהם  פי  על  החוזה  פי  על  לגרוע התחייבויותיו  מבלי  וזאת  ם, 
להלן. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו    8.2מהוראות סעיף  

 כאמור.המנהל ו/או נציג החברה, או לאישוריו או הנחיותיו של גורם 

החברה תהא רשאית להחליף, מעת לעת, את נציג החברה. נציג החברה רשאי לפעול  .2.1.3
על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין. מובהר כי לאחר כל החלפת נציג 
החברה כאמור ו/או הפעלת אחרים כאמור לעיל, תיידע החברה בכתב את הספק 

 בדבר שמות המוסמכים מטעמה כאמור.

 הספקנציג  .2.2

הספק ימנה, כנציג מטעמו אשר יהיה סמכות עליונה בכל הקשור לחוזה, את הגורם  .2.2.1
בכפוף   ידו,  על  שימונה  מי  או  הכללי  המנהל  תפקיד  את  הספק  אצל  ימלא  אשר 

 . ")נציג הספק(להלן: " לאישור החברה

פרטי ההתקשרות עם הנציג הראשי, לרבות מספר הטלפון, הטלפון הנייד וכתובת  .2.2.2
ימס  ובכתב הדוא"ל,  מראש  בהודעה  ויתעדכנו  החוזה  חתימת  במועד  לחברה  רו 

לנציגי החברה. הנציג הראשי יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל עבור החברה בימי ושעות 
העבודה המקובלים, ויהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הספק בכל  

 תם להלן). כהגדר הראשיים הקשור לחוזה (בין היתר, באמצעות בעלי התפקידים

הספק יהיה רשאי להחליף, מפעם לפעם, את הנציג הראשי ובלבד שיידע בכך את   .2.2.3
 החברה, מראש ובכתב.

 השירותים  .3

ו הספק  צוות  באמצעות  הספק,  יעניק  החוזה,  הנקובים   ספקבמסגרת  השירותים  כל  את  המערכת, 
 בחוזה, לרבות כל אלה: 

התקנה,  )Licensing(  רישיון,  מפורט  אפיון .3.1 טלפוני מבוסס ,  מוקד  והפעלה של  ניהול  הקמה, 
הומערכות    CRMמערכת   (  נוספותהמוקד  כשירות"  "תוכנה  של  באמצעותו   ,)SaaSבתצורה 

ובממשק מלא עם מוקד השירות רה  הספק לחברה את שירותי המוקד עבור לקוחות החב  יעניק
ב,  זכייניםהשל   לדרישות המוקד,  לכל הפחות בהתאם   ים מלאובממשק  אינטגרציה  בהתאם 

ולמערכות   סיכונים,   ,החברהלתשתיות  ו/או  התאמות  במינימום  הכרוך  מהיר  מימוש  תוך 
" או  השירותים(כל האמור בסעיף זה, יחדיו, בחוזה זה: "בהתאם לאבני הדרך ולוח הזמנים  

 "). שירותי המוקד"

וכחלק   .3.2 אחריות  השירותים,  מבמסגרת  יעניק  המערכות,  עדכניות  על  לשמור  באחריות  ישא 
קת מבנה המוקד וכל הציוד,  וד ולמערכות, לרבות תחזלאספקת שירותי תמיכה ותחזוקה למוק

המתקנים המכשור,  התשתיותהריהוט,  וכן    ,  הספק  צוות  ואת  אותו  המשמשים  והמערכות 
כן,   כמו  למערכות.  שוטפים  ועדכונים  שדרוגים  גםביצוע  לעת  מעת  הספק  ות הדרכ  יבצע 

הדרכה/מתודולוגיות תסריטים/ספרי    וכן יערוך עבור החברה,  ות שוטפות לצוות הספקהטמעו
ידע,   לתפעול,    ויעניקלניהול  והדרכה  המתקנים ייעוץ  הציוד,  (לרבות  המוקד  תחזוקת 
  .נתנו מעת לעתיכפי שיהחברה בהתאם להוראות החוזה ולהנחיות  והכול והתשתיות), 

נוספים באמצעות .  זכיינים .3.3 ינוהלו מוקדי שירות  כי במהלך תקופת ההתקשרות  ידוע לספק, 
בלתי נפרד מהשירותים    לק זכיינים שונים, כפי שיהיו מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות. כח

ות), על הספק להקים ממשק טכנולוגי וממשק תהליכי בין מוקד השירות כ(לרבות תקופת ההער
(לרבות המערכות) לבין מוקדי השירות של הזכיינים, בין היתר, באופן שבו ניתן יהיה לקיים  

ל מידע וקריאות שירות אל מוקדי השירות של הזכיינים ומהם למוקד השירות תעבורה מלאה ש
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של הזכיין, על פי מודלים סדורים למתודולוגית השירות, מקרים ותגובות ותסריטים מתאימים  
במפרט   המוגדרת  השירות  ברמת  יעמדו  החברה,  של  הקצה  ללקוחות  התגובה  שזמני  כך 

מעת שיהיה  כפי  החברה,  ובנוהל  הספק   השירותים  על  מוטלת  השירותים,  במסגרת  לעת. 
מובהר במפורש, כי  .  בההטיפול  הפנייה ולהעברת/קבלת  בנוגע  תיעוד  אחריות מלואה, לוודא  

צירופם של זכיינים נוספים במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות הממשק אליהם, אינו מהווה  
היחידה לתמורה    כשלעצמו הוראת שינויים המזכה בתמורה נוספת עבור הספק, וכי התוספת

ולתנאים  לנסיבות  כפופה  תהיה  בכלל,  אם  המתוארות,  בנסיבות  הספק  זכאי  יהיה  לה 
 להלן.   12.1.3המתוארים בסעיף 

התחייבות הספק במסגרת הסכם זה הינה למתן שירותים   מובהר, כי.  וזמני תגובהרמות שירות   .3.4
שירות   יעמדו ברמת  מוגדרתאשר  במינימאלית  הוראות .  מפרט, כמפורט  ועל אף  זה,  מטעם 

לביצוע   להקדיש  צריך הספק  כמותיות של תשומות אותן  לאמות מידה  נוספות המתייחסות 
ולהעמיד  הספק להעסיק אנשי צוות,  השירותים, הרי שבכל מקרה בשל אופיו של השירות, על  

 -קד, ובפרט  ודרישות המ, על מנת לעמוד ב את כל התשומות, המשאבים והאמצעים הדרושים
וברמת השירות  הני  זמ למען הסר ספק  תגובה  וזאת  ל  -הנקובים במפרט,  דרישות אף מעבר 

עמדת התשומות, המשאבים והאמצעים העודפים  . מובהר במפורש, כי בגין ההמפורטות בחוזה
), לא יהיה זכאי הספק בשום מקרה לתוספת תמורה, מינימום הנדרש(אף מעבר ל  האמורים

  ם נקבע אחרת, במפורש ובכתב בחוזה. אלמעט   ,פיצוי או שיפוי כלשהם
ב לעמוד  האחריות  מוטלת  הספק  על  האמור,  השירות  נוכח  הנקובים  רמת  התגובה  ובזמני 

בהתאם ובמפ מוסכם,  בפיצוי  הקבלן  את  יחייבו  התגובה,  וזמני  השירות  מרמת  חריגה  רש. 
.  להלן  6.6עיף  , ויחולו בעניין זה יתר הוראות סלשיטת המדידה ואופני החישוב הנקובים במפרט

ולמתן  החוזה  בהוראות  לעמוד  הספק  של  מהתחייבויות  מקרה,  בשום  יגרע  לא  האמור 
השירותים בהתאם להוראותיו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף על פי החוזה ו/או 

  מכוח יתר הוראות כל דין. 
י החברה והם  מובהר במפורש, כי רמות השירות וזמני התגובה הם אלה שהוגדרו כיום בנהל 

עשויים להשתנות מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות. על הספק מוטלת האחריות המלאה, 
לעמוד ברמות השירות וזמני התגובה, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת בנהלי החברה וזאת מייד  
מרמות   חריגה  בגין  במפרט  הנקוב  המוסכם  הפיצוי  שהות.  כל  ללא  לתוקף,  כניסתם  ממועד 

ובה, יחול בהתאמה עבור אלה המעודכנים החל ממועד כניסתם לתוקף על פי שירות וזמני תג
 נהלי החברה.  

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, וכחלק מבחינת טיב ואיכות השירות תהיה סקרים ושביעות רצון .3.5
וחיצוניים) (פנימיים  סקרים  לערוך  רשאית  חיצוני  החברה  ספק  באמצעות  ו/או  בעצמה   ,

, אדיבות השירות, רצוןהשביעות  הנוגע לטיב השירות, רמות השירות,  מטעמה, בין היתר, בכל  
, עמידה בדרישות ניהוליות ת הספק, שמירה על יציבות ואיכות צוושל השירות  אקטיביות-פרו

לרבעון החולף ביחס  ברבעון,  פעם  עליה   ועוד. שביעות הרצון, תיבחן  בכל תדירות אחרת  או 
בכלל)  (אם  החברה  ייערך    .תחליט  "קנסהסקר  של  שיטות -במודל  למנגנון,  בהתאם  פרס" 

 . להלן 6.6.3, ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיף החישוב והסכומים הנקובים במפרט

 הצהרות והתחייבויות הספק .4

 מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: הספק

לא    נכון למועד חתימתו על החוזה  הפועל על פי דיני מדינת ישראל, אשרהרשום וכי הוא תאגיד   .4.1
ולמיעומדת   ו/או תוצאתה נגדו,  נגדו, כל פעולה שמטרתה  ידיעתו גם לא עתידה להינקט  טב 

 האפשרית הנה פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת.

ייסודו  .4.2 מסמכי  או  חוזה  דין,  מכוח  לרבות  כלשהי,  מניעה  ו/או  הגבלה  איסור,  כל  אין  כי 
פיו; הספק   על  ולביצוע התחייבויותיו  לרבות להתקשרותו בחוזה  לכל התחייבות,  כפוף  אינו 

התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או  
בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל  

 דין. -דין לרבות תקנה, צו ופסק
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החוזה וכי יהיו ברשותו במהלך כל תקופת החוזה, כל    כי מצויים ברשותו נכון למועד חתימת .4.3
התחייבויותיו על  לצורך ביצוע מלוא  הנדרשים  הרישיונות, ההיתרים, האישורים ו/או הרשאות  

 . פי חוזה זה 

מטעם   .4.4 תקפה  הרשאה  בעל  הוא  היצרן)  ספק  כי  שאינו  (ככל  המוקד המערכת  מערכות  ויתר 
ת, באופן התואם את התחייבויותיו על פי הסכם  לשווק, להפיץ ולהקנות זכויות שימוש במערכ

 זה, וכי ימשיך ויקיים הרשאה כאמור במהלך כל תקופת החוזה. 

והינם בעלי    השירותיםכי הוא וכל צוות הספק עוסקים ומתמחים בתחומים הרלבנטיים לביצוע   .4.5
  הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, הסמכויות והאמצעים הנדרשים 

 לביצוע מלוא התחייבויות הספק על פי החוזה. 

כי מוטלת עליו האחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו, באופן עצמאי וכבעל מקצוע את כל  .4.6
ניתנה לו   היבטי ההתקשרות נשוא החוזה; כי עובר להגשת הצעתו במכרז ולחתימת החוזה, 

צוע וכמומחה, בעצמו  האפשרות המלאה לבדוק בדיקה מדוקדקת וכי ערך והשלים, כבעל מק
מקיפה  מלאה,  בדיקה  המלאה,  רצונו  לשביעות  מטעמו,  מומחים  מקצוע  בעלי  ובאמצעות 
ויסודית, של כל חומר, פרט, עניין, מידע ו/או נתון פיסי, משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או  

מר, כל חווכן בהתייחס ל   עסקי בכל הקשור להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו
במסגרת המכרז וכן כל חומר, נתון ומידע אחר אשר מצא החברה  נתון ומידע נוסף אותו פרסמה  

הספק לנכון לבדוק, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ואשר עלול להשפיע על קבלת ההחלטה להגשת  
וכן כל חומר,  ו/או המסחרית של ההצעה כאמור  ו/או על כדאיותה הכלכלית  הצעתו במכרז 

פרט ועניין, מכל מין וסוג שהם, המשפיעים ו/או עשויים להשפיע על ביצוע ואופני  נתון, מידע,  
  .היישום של התחייבויות הספק

בסעיף   .4.7 הנזכרות  הבדיקות  כל  את  שערך  לאחר  לנכון    4.6כי  שראה  אחרת  בדיקה  וכל  לעיל, 
העמדת המוקד וביצוע  לערוך, מצא כי התקשרותו בחוזה ומילוי כל התחייבויותיו על פיו לרבות  

ובא  השירותים זמנים, בתקציב  בלוחות  להוראות    יכותתוך עמידה   תוכנית ,  המפרטבהתאם 
במסגרת    י ומעשיהנו אפשר  מאושר ויתר הוראות החוזהמפורט ה, האפיון התהעבודה המאושר

 . התמורה הנקובה בחוזה ובלוח הזמנים שנקבע במסגרתו 

או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק החברה  כי הפיקוח המופעל על ידי נציג   .4.8
וכל מי מטעמו לספק ו/או לכל מי מטעמו על החברה  על פי החוזה ו/או כל אישור שיעניק נציג  

,  החברהרת; הם אינם מהווים חוות דעת ו/או הצהרה מטעם  פי החוזה, אינם אלא אמצעי ביקו
ואין בהם על מנת לגרוע ו/או לשחרר את הספק מהתחייבויותיו ו/או מאחריותו למילוי כל תנאי  

. בנוסף, העדר אחריות כלשהיהחברה  כמו גם שאין בהם על מנת להטיל על  החברה  כלפי  החוזה  
וכן לא יגרע בשום החברה  מין וסוג שהיא על    ח כאמור לא יטיל בשום מקרה אחריות מכלופיק

והתחייבויותיו   חובותיו  ולהשלמת  לביצוע  הספק  של  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  מקרה 
     בחוזה בהתאם להוראותיו. 

ו/או לקראת חתימת חוזה זה לרבות לחברה  כי כל המידע אותו מסר הספק   .4.9 במהלך המכרז 
הנו מלא   לביצוע מלא התחייבויותיו של המידע המפורט בהצעת הספק,  ונכון באופן הדרוש 

 הספק וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי חוזה זה. 

תקופת   .4.10 בתום  החוזה    ההערכותכי  תקופת  יתר  כל  יפעלו  ולאורך  המערכות,  לרבות  המוקד, 
 . ויאפשרו עמידה בכל דרישות המוקד

, וכן בכל מקום שבו מתבצעת ו/או במוקד  משרדיוכי ידוע לו שהחברה תהיה רשאית לבקר ב .4.11
פעילות במסגרת או לשם מתן השירותים, על מנת לקיים ביקורת על פעילות הספק בכל הקשור 

, לרבות במסגרת ולצורך בקרת השירות ועריכת הסקרים כמפורט להסכם ולקיום הוראותיו
. הספק וכל מי מטעמו ימסרו לחברה או למי מטעמה כל הסבר שיידרש על ידם,  לעיל  3.4בסעיף  

הספק מסכים   .ויעמידו לעיונם את כל החומר הנוגע לשירותים ויסייעו להם בביצוע הביקורת
י מטעמה בביצוע השירותים, או כל הנחיה,  ומאשר שפיקוח המופעל על ידי נציג החברה וכל מ

פי   על  הספק  לצוות  או  לספק  החברה  מטעם  מי  או  החברה  נציג  שיעניק  אישור  או  הוראה 
ההסכם, אינם אלא אמצעי ביקורת, ואין בהם על מנת להטיל על החברה כל אחריות שהיא או  
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וה המלאה  מאחריותו  או  מהתחייבויותיו  הספק  את  לשחרר  או  לגרוע  מנת  כלפי  על  בלעדית 
 .החברה לביצוע כל הוראות ההסכם

כי יכין כל מסמך ו/או חוות דעת ו/או כל בסיס נתונים וכל תוצר עבודה אחר בהתאם להנחיות  .4.12
כ המצורפות  החברה,  של  מידע  ואבטחת  ג'  'גנספח  המחשוב  ובהתאם   1ונספח  זה,  להסכם 

להסכם זה, אלא   ד'נספח  וכמפורט ב  החברהידי  -להנחיות בדבר הבטחת איכות כפי שיינתנו על
מסמך    החברהאם   כל  מהאמור,  לגרוע  מבלי  בכתב.  אחרות  הוראות  לו  יתנו  מטעמה  מי  או 

 . החברה ) וכן במדיה דיגיטאלית, לפי בקשת Hard Copyיוגש בכתב (  חברה המוגש ל

צירת עותקים וגיבוי נאות לכל מסמך, חוות דעת, כל בסיס נתונים וכל תוצר עבודה  כי ידאג לי .4.13
על שהוכנו  לשחזרם -אחר,  הצורך  במקרה  יהיה  שניתן  באופן  השירותים,  מתן  במסגרת  ידו 

 במהירות ובאמינות.

, עובדיה והקשורים עמה, ולא יעשה כל מעשה או פעולה  החברהכי ינהג ביושר ובנאמנות כלפי   .4.14
 ם להזיק לה, לשמה הטוב, לעסקיה ולפרוייקט הקמת הרכבת הקלה. העלולי

כי בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, הוא יפעל כנדרש, ויעסיק   .4.15
 רק מי שעומד בדרישות כאמור, לפי העניין. 

נות ידו במסגרתם יהיו בהתאם לחוקים ולתק-כי השירותים וכל מסמך או פעולה שיבוצעו על .4.16
 הרלבנטיים החלים בישראל ובהתאם לכל דין.

כפי שיתעדכנו מעת לעת, ולעקרונות הקוד האתי לספקי   החברהכי יפעל בהתאם ועל פי נהלי   .4.17
מתחייב כי עובדיו, קבלני המשנה שלו וכל אדם ו/או גוף   ספקכפי שיתעדכן מעת לעת. ה  החברה

מתחייב לבצע כל פעולה סבירה    ספקאחר הפועל מטעמו או עבורו יפעלו על פי האמור לעיל. ה
מתחייב לחתום על אישור הבנת הקוד האתי לספקי   ספק שתידרש לשם עמידה באמור לעיל. ה

 להסכם זה.  הנספח חברת נת"ע בנוסח המצ"ב כ 

,  החברהאלא באישורה מראש של    החברהכי לא יעשה שימוש במסמך הנושא את הלוגו של   .4.18
סמל, סימן או כל   -י מטעמו. "לוגו" בסעיף זה משמעותו  ויביא הוראה זו לידיעת עובדיו וכל מ

 . החברהדבר אחר המזהה את 

עם חתימתו על הסכם זה יגיש הספק לחברה כל אישור הנדרש על פי חוק, לרבות אישור בר  .4.19
והתצהירים   מורשה,  עוסק  אישור  הכנסה,  מס  שלטונות  מאת  כחוק  ספרים  ניהול  על  תוקף 

נספח  , המצורף להסכם זה כ1976-גופים ציבוריים, התשל"והבאים: תצהיר לפי חוק עסקאות  
להסכם זה המהווה הצהרה בגין   נספח ז'דין; ותצהיר המצורף כ-, חתום ומאושר ע"י עורך ו'

ובכל תקופת תוקפו של  על טוהר המידות. הספק מתחייב למסור לחברה, מעת לעת  שמירה 
שלטונות מס הכנסה או רואה חשבון, הסכם זה, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת  

 או יועץ מס מוסמך. 

 לביצוע השירותים ערכות יה .5

במהלך תקופה שתחילתה במועד חתימת ההסכם ותוך פרק הזמן הנקוב במפרט, ישא הספק באחריות 
על מנת להכשיר מוקד שירות ייעודי   , את כל הדרושעל אחריותו הבלעדית ועל חשבונוהמלאה, לבצע  

המערכות את  הכולל  החברה,  המוקד ,  עבור  לדרישות  בהתאם  המוקד  שירותי  את  להעניק  מנת  על 
והכל במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לאבני הדרך הנקובות לשם כך   ,תקופת ההתקשרותבמהלך כל  

ההערכות, יפעל הספק על במסגרת וכחלק בלתי נפרד מתקופת    ").תקופת ההיערכותבמפרט (להלן: "
 מנת לבצע ולהשלים את כל אלה:

 תוכנית עבודה  .5.1

עבודה,  .5.1.1 תוכנית  החברה  אצל  ויאשר  יערוך  הספק  העובדים,  גיוס  להליך  במקביל 
במסגרתה יכלול לוח זמנים מפורט וכן את הצגתם של כל שלבי ההערכות ותוצריהן 

זה לעיל,    5סעיף    עד לתחילת ביצוע השירותים בפועל, וכל זאת, בהתאם להוראות
(בחוזה,   השירותים  במפרט  הכלולות  הדרך  אבני  וטבלת  העבודה  לתכולות  וכן 

"). מובהר בזאת, כי  אבני הדרך"  -" ו  תוכנית העבודה", "לוח הזמניםבהתאמה: "
ביצוע   ומועדי  במסגר  ההערכותשלבי  הספק  יפרט  ולוח אותן  העבודה  תוכנית  ת 
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הזמנים לא יעלו בכל מקרה על התקופות הנקובות לשם כך באבני הדרך הכלולות  
 זה.  5במפרט ובפרקי הזמן הקשיחים שהוגדרו במסגרת סעיף 

הפחות,  הספק   .5.1.2 לכל  במסגרתה,  ייושמו  שבו  באופן  העבודה  תוכנית  את  יערוך 
זאת   ובכלל  למכרז,  במענה  הספק  התחייב  לגביהם  המינימאליים  הסטנדרטים 
תכלול תוכנית העבודה התייחסות מפורטת למתודולוגיית השירותים ואופן היישום  

הפרויקט,   שלבי  כל  הטשל  באמצמתוכנית  והשירות  ההדרכה  מערכי  של  עות עה 
בהתייחס וזאת  והמערכות,    המערכות,  השירות  תהליכי  של  האפיון  שלב  לשלבי 

התקנת המערכות, גיוס העובדים, הקמת המוקד וההצטיידות, הדרכת צוות הספק 
המוקד   של  והקבלה  המסירה  ההרצה,  הנתונים,  הסבת  המערכות,  של  וההטמעה 

 והמערכות.  

ימים ממועד חתימת   7תוכנית העבודה, תוגש על ידי הספק לאישור החברה תוך   .5.1.3
לדחו ברצונה  אם  בכתב,  לספק,  תודיע  החברה  העבודה  החוזה.  תוכנית  את  ת 

המוצעת על ידי הספק או לאשרה, במלואה או בסייגים. דחתה החברה את תוכנית  
העבודה או אשרה אותה בסייגים, יבצע הספק (על חשבונו), ויגיש לחברה, לא יאוחר  

) מתוקנת, 5מחמישה  עבודה  תוכנית  כאמור,  ההודעה  קבלת  מועד  לאחר  ימים   (
תם ציינה החברה בהודעתה, ובלבד שסייגים ו/או  בהתאם לסייגים ו/או להערות או

הערות אלו הינם בהתאם לדרישות המוקד (לרבות הנחיות החברה שינתנו לשם כך). 
ו/או תיקון ו/או שינוי בתוכנית העבודה כאמור בסעיף זה, לא יחשבו כהוראת   הדחיי

איזה  דחיית  ו/או  לעיכוב  עילה  יהוו  לא  וכן  נוספת  בתמורה  המזכה  שינויים 
מהתחייבויות הספק על פי החוזה ובכלל האמור לעיכוב ו/או דחיית מועד הקבלה.  

העבודה,   תוכנית  את  החברה  ההערכות אישרה  לא   תבוצע  להוראותיה.  בהתאם 
ממועד חתימת החוזה, יחולו הוראות   ) ימים10עשרה (  אושרה תוכנית העבודה תוך

. תוכנית נויים המחויביםבשילעניין העיכוב בהגשת תכנית העבודה  להלן    6.6סעיף  
" (להלן:  נפרד מהאפיון המאושר  תוכנית  העבודה המאושרת, תצורף כחלק בלתי 

 ").העבודה המאושרת

 גיוס ואישור צוות הספק, לרבות בעלי תפקידים ראשיים  .5.2

הספק יישא באחריות להעניק את השירותים באמצעות בעלי התפקידים הראשיים,   .5.2.1
מטעם    באמצעות   וכן התפקידים  תפקידים  ספק  בעלי  בעלי  ובאמצעות  המערכת 

נוספים (מוקדנים, אחראי משמרת וכיו"ב), הכל בכמות ובהתאם ליתר הדרישות  
תכולת  לפי  הצורך  פי  על  הספק  יעמיד  בנוסף,  השירותים.  במפרט  הנקובות 
השירותים הנדרשת (אף ללא דרישת החברה), כל בעל תפקיד נוסף אף שלא נדרש 

כל ככל הדרוש לביצוע ולהשלמת מלוא התחייבויות במסגרת מפרט השירותים, ה
").צוות הספקהספק על פי החוזה ולשם עמידה בדרישות המוקד (להלן, יחדיו: "

  
בהקשר זה מובהר במפורש, כי השירותים מושא החוזה הנם מבוססי תפוקה ורמות 
שירות מוגדרות. מטעם זה, על הספק לשאת באחריות המלאה לבחון כהלכה את 

המוקד ולהעמיד כל בעל תפקיד או נותן שירות, כחלק בלתי נפרד מצוות   דרישות
מבלי  הספק  מצוות  נפרד  בלתי  וכחלק  המוקד,  בדרישות  לעמוד  מנת  על  הספק, 
שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה, תשלום, פיצוי או שיפוי מעבר לתמורה הנקובה 

    בחוזה.
בעלי ות לספק להעמיד  מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תהיה רשאית להור

המוקדתפקידים   בדרישות  לעמוד  מנת  על  הספק  בצוות  בעלי    נוספים  (לרבות 
מטעם   נוספים  במהלך המערכת)ספק  תפקידים  ו/או  ההערכות  תקופת  במהלך   ,

להציב את בעלי התפקידים האמורים מבלי ועל הספק יהיה  ,  תקופת ההתקשרות
שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה, תשלום, פיצוי או שיפוי מעבר לתמורה הנקובה 

זה וסעיף    5.2.1בחוזה. על העמדת בעלי התפקידים כאמור, יחולו יתר הוראות סעיף  
    להלן. 7
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יגוייס  .5.2.2 הספק  צוות  כי  במפורש,  מתן   מובהר  לצורך  החברה  עבור  ייעודי  באופן 
כל   במהלך  המוקד,  שירותי  את  יעניק  הספק  צוות  המוקד.  תקופת שירותי 

, אך ורק עבור החברה והוא לא יהיה רשאי להעניק, שירותים עבור כל ההתקשרות
 צד שלישי שאינו החברה. 

באחריות   .5.2.3 ישא  זו  ובמסגרת  החברה,  לאישור  הספק מטעמו  צוות  יציג את  הספק 
את  ל להוכיח  מנת  על  שידרשו  והמסמכים  המידע  כל  את  המועד  באותו  הציג 

בנוסף  לאישורם.  וכתנאי  השירותים  מפרט  להוראות  בהתאם  ונסיונם  כשירותם 
השירותים),   במפרט  שנקבעו  (ככל  הספק  מצוות  המינימאליות  החובה  לדרישות 

התאם תהא החברה רשאית לבחון את התמהיל המקצועי של הצוות המוצע, וזאת ב
  להתמחויותיהם וניסיונם הקודם בתחומים הרלוונטים למתן השירותים. 

החברה תהיה רשאי לאשר כל מי מצוות הספק ו/או להורות על החלפתו. על הספק  
ספק    רלמען הס  -ופיים בהתאם לדרישת החברה והכל  לי צוות חשיהיה להעמיד אנ

ימים ממועד   14תום  באופן שבו יושלם תהליך האישור של כל צוות הספק עד ל  –
  ").  מועד השלמת הגיוס" חתימת החוזה (להלן:

ו/או באישור של    (או בעל תפקיד חלופי)צוות הספק  התעכב הספק בהעמדת איזה מ
פיצוי  ישא הספק באחריות לשלם לחברה  ,  איזה מצוות הספק (או בעל תפקיד חלופי)

שלים . לא הלהלן  6.6.3במפרט ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיף  מוסכם, כמפורט  
לגרוע   מבלי  אזי  הגיוס,  השלמת  למועד  עד  התפקידים  בעלי  אישור  את  הספק 

מוסכם,   לפיצוי  הספק החברה  תהיה  מזכותה  עם  ההתקשרות  את  לבטל  רשאית 
השני לכשיר  מווולפנות  והספק  מנועת,  יהיה  וכן  בזאת  כל    ר  מלהעלות  ומושתק 

 . טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך

מובהר בזאת, כי אין באישור צוות הספק, על מנת להסיר מהספק   קלמען הסר ספ .5.2.4
האחראי   יהיה  והספק  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  לקיום  האחריות  מלוא  את 

על  הבלעדי לקיומן ולביצוען המלא של כל הוראות חוזה זה. אין באמור בהוראה זו
 מנת להוות חוזה לטובת צד ג'.  

המערכת ובעלי  ספק  לרבות  הספק מתחייב, כי יכלול בכל ההסכמים עם צוות הספק,   .5.2.5
מטעם   של  המערכת,  ספק  התפקידים  מחויבותו  את  במלואן  התואמות  הוראות 

ל הנוגעות  הוראות  לגרוע,  ומבלי  לרבות  החוזה,  פי  על  המוקד, הספק  דרישות 
 חובת הסודיות, אבטחת מידע וכיו"ב. השירות, השתתפות בהדרכות, רמות  

 מוקד שירות ומערכות –אפיון מפורט  .5.3

כהלכה ובצורה קפדנית ומדוקדקת    על הספק לשאת באחריות המלאה ללמוד ללמוד .5.3.1
את צרכי החברה בקשר ולצורך ביצוע השירותים. החברה מבהירה באופן מפורש, 
ו/או  מתודולוגיה  תסריטים,  בידה  מצויים  לא  החוזה  חתימת  למועד  נכון  כי 

 תהליכים סדורים המתייחסים לאופני הביצוע של שירותי המוקד. 

ן בקפידה את הידע שנצבר בחברה בקשר לכן, כחלק משלב האפיון, על הספק לבחו .5.3.2
וממשק  הזכיינים  של  הלקוחות  קהל  לצרכי  בנוגע  לרבות  השירותים,  מתן  עם 

הן באמצעות סקירה ולימוד של תיעוד השיחות הקיים והן    -העבודה עמם, וזאת  
) הקיים  הספק  מול  העבודה  תהליכי  של  בחינה  ביצוע  במסגרת  באמצעות  לרבות 

ולאישורה,  להלן), על מנת לערוך עבור החברה    5.6סעיף  הספק על פי    התחייבויות
מודלים סדורים למתודולוגית השירות, מקרים ותגובות ותסריטים מתאימים כך  

וכן את אופני שיאפיינו את השירותים במוקד השיר ות בהתאם לדרישות המוקד 
במהלך   שנרכש  מידע  של  וההתעדה  העיבוד  ההתקשרותהתיעוד,  בכדי   תקופת 

" (להלן:  עדכניים  ותסריטים  הדרכה  סרטי  ידע,  תהליכי  שירותלהפיק    תהליכי 
 ").המאושרים

ולאישורה  .5.3.3 החברה  עבור  הספק  יערוך  המאושרים,  השירות  תהליכי  גיבוש  לאחר 
אפיון מפורט המתייחס למוקד השירות ולתהליכי העבודה הנקובים במסגרתו, וכן 

באמצעות   של ספק  יערוך,  מפורט  אפיון  גם  ולאישורה  החברה  עבור  המערכת, 
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ו/או  ה ה  פיתוחים  במערכת  הנדרשות  המוקד,   CRM  –התאמות  מערכות  וביתר 
תפיסת פתרון כוללת בכל ההבטים פים  המשקלרבות בסיס הנתונים של המוקד,  

ועם   הפונקציונאלים והטכנולוגים (כולל אינטגרציה עם תשתיות ומערכות החברה
 כך שיגשימו את תהליכי השירות המאושרים על פי ),  מוקד/י השירות של הזכיינים

עצמ  לבין  שבינן  ואינטגרציה  לממשק  לב  ובשים  המוקד,  לבין   ןדרישות  ובינם 
  תשתיות ומערכות החברה.  

לצורך כך, בתחילת שלב האפיון, וכחלק מהקמת תהליכי השירות המאושרים, ישא 
נציגים מטעם החברה המתייחסת  הספק באחריות לערוך הכשרה ראשונית עבור 

מאפשרות בהיבטים אפליקטיביים וכן הכשרה לפונקציונליות בסיסית שהמערכות  
בסיסית בכלים של התאמת המערכות לדרישות המוקד והשירותים, וזאת על מנת 
להקנות לנציגי החברה כלים לבקרה וסיוע באפיון המערכות וכן בבקרה על תוצרי 

" (להלן:  הבסיסיתהאפיון  לנציגי ההכשרה  הספק  יקנה  האמור,  במסגרת   .("
, וזאת לאורך כל שלב האפיון, ללא CRMלמערכת דמו של    החברה הרשאת גישה

תמורה נוספת. הספק יציג על גבי מערכת הדמו את תוצרי האפיון. למען הסר ספק 
מובהר בזאת, כי בגין ההכשרה הבסיסית, לרבות עריכת מסמכים הדרושים לשם 

לתמורה  כך, לא יהיה הספק זכאי לכל תמורה, פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג מעבר  
 הנקובה בחוזה. 

מלבד ההיבטים הטכנולוגיים הקשורים למערכות ולתהליכי העבודה, יכלול האפיון   .5.3.4
והפרוגרמות   המתאר  תוכניות  התשריטים,  הספציפקציות,  את  גם  של המפורט, 

, מבנה בו ימוקם וינוהל מוקד השירות וכן את רשימת הציוד, הריהוט, המכשורה
עמדותהמתקנים  התשתיות,   מערכות    (לרבות  (לרבות  והמערכות  וכיו"ב)  מחשוב 

הספק לצורך מתן השירותים, בשים    ו/או יספק  תקיןקים, יאותם ימיזוג וכיו"ב),  
 להלן ולדרישות המוקד.  5.4לב לדרישות הנקובות בסעיף 

האפיון יתבסס על ההצעה של הספק במכרז, על הדרישות, המאפיינים והאילוצים  .5.3.5
שיגובשו   נוספים  וממצאים  דרישות  בסיס  על  וכן  השירותים  במפרט  המפורטים 

במסגר המאושרים.  השירות  מתהליכי  גם  כחלק  מתאים  ביטוי  ינתן  האפיון,  ת 
בסעיף   הנקובה  ההסבה  של  הביצוע  ולאופני  או    5.4.4לאפשרויות  הרחבה  להלן, 

 ממשק של המוקד גם עבור זכיינים נוספים. 

בכל תקופת עריכתו של האפיון, וטרם המצאתו לחברה, יתייעץ הספק וישתף פעולה   .5.3.6
הת את  להבטיח  מנת  על  מטעמה  מי  כל  עם  ו/או  החברה  האפיון עם  של  אמתו 

לדרישות המערכת. האפיון, יוגש על ידי הספק לאישור החברה, ויחולו בעניין זה  
האפיון, תהיה    , בשינויים המחויבים. מובהר, כי במסגרת עילל  5.1.3הוראות סעיף  

במפרט הנקובות  לדרישות  ועדכונים  התאמות  לערוך  רשאית  היתר  החברה  בין   ,
כפועל יוצא של תהליכי השירות המאושרים, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי בשל  

. עדכונים כאמור יהוו  ך לכל תמורה, פיצוי או שיפוי, מעבר לתמורה הנקובה בחוזהכ
 בר ועניין בקשר עם החוזה. חלק בלתי נפרד מדרישות המוקד לכל ד

על הספק לקבל את אישורה של החברה לאיפיון המפורט עבור המוקד והמערכות  .5.3.7
החוזהשבועות    8עד   חתימת  "  מועד  המאושר(בחוזה:  הספק   ").האפיון  התעכב 

יחולו הוראות   יחולו בקבלת אישור להשלמת האפיון המפורט עד למועד האמור, 
האפיון    להלן לעניין העיכוב באפיון המאושר בשינויים המחויבים.  6.6הוראות סעיף  

 לחוזה.   נספח ב'המאושר, יצורף על דרך ההפנייה כ

מה, אי בהירות  מובהר בזאת, כי הספק ישא באחריות לכל טעות, השמטה, אי התא .5.3.8
ו/או כל פגם אחר, מכל מין וסוג שהוא, ככל שימצא באפיון ו/או באפיון המאושר 

, לרבות במידה שיתגלה בדיעבד (לאחר קבלת אישור ")פגם באפיון(להלן, יחדיו: "
על החברה לאפיון המאושר), כי האפיון המאושר אינו מאפשר לספק את השירותים  

החוזה  פי בדריש  הוראות  המוקד.ולעמוד  על    ות  האמורות,  יהיה   הספקבנסיבות 
באפיון המאושר (ובעקבותיו  בצע לצורך כך, ועל חשבונו, כל התאמה ו/או תיקון  ל
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היישום של מוקד השירות והמערכות), וכל יתר שלבי  בשלבי ההצטיידות, ההתקנה ו
 . במסגרת לוח הזמנים שתקצוב החברה לשם כךזאת 

 המערכותיישום השירות ושל מוקד קמה והצטיידות ה .5.4

במהלך תקופת ההערכות, ועד לא יאוחר    .מוקד השירות  –  ומתקנים  מבנה, ציוד .5.4.1
מהמועד הנקוב לשם כך בלוח הזמנים, הספק ישא באחריות לשכור, להקים, לרכוש 

מתקן מבונה אשר ישמש בולהחזיק, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו,  
לצורך אספקת השירותים יוכל כי    ,ותים. מובהרכמוקד שירות לצורך ביצוע השיר

אחרים   שירותים  אספקת  לצורך  אותו  המשמש  במתקן  שימוש  לעשות   –הספק 
מתקן האמור,  במבנה  יקים  שהספק  צוות  ייעודי    מרחב/ובלבד  את  ישמש  אשר 

הכול כפי שיאושר מראש ובכתב   הספק בלבד לצורך מתן השירותים לחברה בלבד,
    האפיון המאושר.על ידי החברה במסגרת 

במהלך תקופת ההערכות ,  , ישנע ויתקיןירכוש, ייבא, יצטיידבנוסף לאמור, הספק  
ועל  ועד לא יאוחר מהמועד הנקוב לשם כך בלוח הזמנים,   על אחריותו הבלעדית 

המכשור,  חשבונו,   הריהוט,  הציוד,  כל  עמדות התשתיות,  את  (לרבות  המתקנים 
ובאפיון ערכות מיזוג וכיו"ב) כמפורט במפרט  מחשוב וכיו"ב) והמערכות (לרבות מ

אלה  ו  המאושר השירותים  יםהדרושכן  מתן  במפרט   לצורך  נקובים  שאינם  (אף 
 , כשהם חדשים תקינים ומתאימים לביצוע השירותים במלואם ובמועדםהמאושר)

  בהתאם לדרישות המוקד.
במסגרתם, כל או  /ו  במבנה, ציוד ומתקנים כאמורבצע  על הספק ל  , בכלל האמור

שיפור ו/או שינוי על מנת להתאימם לביצוע השירותים,    ,התאמהעבודה, התקנה,  
והוראות כל    חברה הוראות החוזה, הוראות ה  רדרישות המוקד וליתהכול בהתאם ל

למתן  ומוכן  ערוך  כאמור  הציוד  כל  יהיה  שבו  ובאופן  מוסמכת,  רשות  או  דין 
 להלן.   5.7יל כמפורט בסעיף השירותים קודם למועד בדיקת היערכות המפע

. במהלך תקופת ההערכות, ועד לא יאוחר מהמועד ומערכות המוקד CRMמערכת  .5.4.2
הספק   הזמנים,  בלוח  כך  לשם  באמצעות  הנקוב  היתר  ישא המערכת,  ספק  בין 

להמלאה  באחריות ול,  הנדרשות  הקים  ההתאמות  ו/או  הפיתוחים  כל  את  בצע 
הקים את בסיס הנתונים של המוקד וכן ל  וביתר מערכות המוקד  CRM  -במערכת ה  

פי  תהול ועל  המאושרים  השירות  לתהליכי  בהתאם  המערכות,  את  המפרט  קין 
של  המאושרהאפיון  ו המוקד  ומערכות  מוקד  עם  מלא  ו  בממשק  באופן  הזכיינים 

ו, והכול על מנת לאפשר את  דרישות המוקדיתר  שמגשים אחר כל   מסירת הרצת 
 . בהתאם לתוכנית העבודה ת לחברהוהמערכ

יקים הספק סביבת פיתוח וסביבת בדיקות  הפיתוח ו/או ההתאמה,  כחלק משלבי   .5.4.3
וזאת, הן העוקבת    תקופת ההתקשרותההערכות ושתשמש את החברה במהלך כל  

והפיתוח  המערכותבדיקת    לצורך ההתקנה  היישום,  לצורך   ההתאמה/בשלב  והן 
הבסיסיים  ביישומים  ושדרוגים,  עדכונים  ושיפורים,  שינויים  של  ויישום  בדיקה 

כחלק משלבי  .  השירותים  במערכת ו/או בפיתוח יישומים נוספים, כמפורט במפרט
ממשק מלאים באחריות לבצע אינטגרציה וגם  הספק יישא  הפיתוח ו/או ההתאמה,  

המערכ רכיבי  המערכובין  ובין  עצמם  לבין  ותשתיות  ות  מערכות  לבין  כמכלול  ת 
, ללא שינוי בלוחות הזמנים, כשהיא קבלת המערכות  החברה, באופן שבו תתאפשר

 .  המוקדעומדת בכל דרישות 

במסגרת התקנת המערכות יהיה אחראי הספק להסבה ולהזנת כל  .  הסבת נתונים  .5.4.4
, כפי שהם מצויים  וביצוע השירותים  הנדרשים לצורך הפעלת המערכותהנתונים  

לצורך כך ידאג הספק להגדיר עבור מאגרי המידע של החברה ו/או הספק הנוכחי. ב
ולוודא קבלת כל הנתונים האמורים בפורמטים מתאימים ולשתף פעולה   החברה 

  עם הספק הנוכחי ממנו יש לקבל את המידע והנתונים האמורים.
לטעינת הספ הנדרשות  ההתאמות  כל  לרבות  ההסבה,  לביצוע  באחריות  ישא  ק 

הנתונים למערכות ולתקינות המידע המוסב, במסגרת לוחות הזמנים שיקבעו עבור 
יפגע בהפעלת המערכת, הכל באופן התואם את הדרישות ביחס  ובאופן שלא  כך, 
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  אפיון המאושר. הלהסבה המפורטת במפרט ו 
כלי לספק  הספק  ושלמות באחריות  איכות  ולבדיקת  הסבות  לביצוע  ייעודיים  ם 

ההסבה, ללא כל תמורה נוספת. הספק יוודא, כי בכל שלב תתאפשר "נסיגה לאחור" 
 ת.  ובלי לפגוע בהסבות קודמות ובנתונים שהוזנו למערכ

ביצוע   .5.4.5 ולצורך  לעיל  האמורכל  במסגרת  זה  יבסעיף  הספק  אחריותו  עמיד,  על   ,
כל כוח האדם, הציוד והרכיבים הדרושים, וזאת כחלק הבלעדית ועל חשבונו, את  

 ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה.  מהשירותים

 כשרה תיעוד, הדרכה וה .5.5

כחלק מבדיקת הערכות הספק (לרבות בדיקות מסירה וקבלה למערכות), וכתנאי להשלמתן,  
עד הנקוב לשם כך בלוח הזמנים,  ומהמ  יאוחריערוך הספק במהלך תקופת ההערכות ועד לא  

 את כל אלה:  

. הספק ישלים את עריכתם של מסמכי התיעוד הנדרשים על  ומסמכי הדרכה  תיעוד  .5.5.1
. המוקד אבנוגע לכל אלה:  להלן, ו  8.3מבלי לגרוע מהוראות סעיף  , וזאת  פי המפרט

ומתקנים);   ציוד  (לרבות  ב(מבנה  השירותים  תכני  ו.  למערכי  הדרכה  צוות  ספרי 
ה לרבות  זכיינים  מוקדניםהספק,  מטעם  למשתמשים  סרטי וכן  ידע,  תהליכי   ,

, לניהול   יםהדרכה המתייחסמערכי  . התעדה וג  הדרכה ותסריטים עדכניים וכיו"ב);
בנוגע , לרבות  כמפורט במפרטו/או לממשק עימם  מערכות המוקד  ותחזוקה  תפעול 

מסמכי .  הזכייניםלממשקי הפעילות ולאינטגרציה עם מוקדי ונציגי השירות מטעם  
לאישור החברה במועדים הקבועים בלוח הזמנים.  במלואם  יובאו  וההדרכה  התיעוד  

ובמועד אותו   החברה  , על סמך הנחיותוההדרכה  הספק יפעל לתיקון מסמכי התיעוד
  .לשם כך בתקצ

, (וכל תקופה מוארכת שלהן) במהלך תקופת ההרצה וכן במהלך תקופת התחזוקה  
במסגרת  ,  וההדרכה כאמור  יהיה הספק אחראי לתקן ולעדכן את כל מסמכי התיעוד

המתייחס   ידע  וצבירת  לקחים  הפקת  מהליכי  כתוצאה  היתר,  בין  השירותים, 
אחריות של הספק לגבש ולעדכן את תהליכי הידע עבור  לשירותים; כפועל יוצא מה 

כתוצאה   ו/או  נוספים  זכיינים  עבור  השירות  תכולת  מהרחבת  כתוצאה  החברה; 
 .(מינורי או מהותי) תומערכאיזה מהתיקון ב , שדרוג,עדכון  מביצוע של

לאחר  והטמעה  הכשרה,  הדרכה .5.5.2 ורק  הזמנים,  בלוח  כך  לשם  הנקוב  במועד   .
אישרה   ויתר שהחברה  המפורט  האפיון  המאושרים,  השירות  תהליכי  את  לספק 

התיעו והדרכה    דמסמכי  הסמכה  הספק,  יבצע  הספק,  ל והטמעה  וההדרכה,  צוות 
גורמים ספציפיים אותם תגדיר החברה, בהיקף, למשתמשים מטעם הזכיינים וכן ל

במסגרת במפרט.  הנקובים  ובנושאים  כאמור,  בכמות  וההסכמה  יוקנו   ההדרכה 
(לגורמי אלה:  כל  היתר,  בין  המוסמכים,  במערכiם  יסוד  מושגי  (ו)  בסיס iiת;   (

תפעול  מתן השירותים, לרבות  מתודולוגי ותיאורטי נרחב וכן ידע מעשי ויישומי ב
והידע  בהתייחס לכל האספקטים הקשורים לתהליכי השירות    תושוטף של המערכ

  .  שאושרו על ידי החברה
, ההכשרות  צוות הספק לבצע את ההדרכותהחברה תהיה רשאית להורות לספק ול

החפיפה    וההטעמות מהליך  וכחלק  במסגרת  חלקן),  או  , להלן   5.6בסעיף  (כולן 
מתכונת   בכל  או  הנוכחי  הספק  מנהל  אותו  השירות  נוספת) במוקד  או  (חילופית 

באחריות לתאם מועדים ולשתף ישא  המפעיל  אחרת, במתקני החברה ו/או הספק.  
ככל הדרוש על מנת לאפשר את היתכנותן של הנוכחי ספק הועם  חברהפעולה עם ה

ומוכנים למתן השירותים, ערוכים  צוות הספק  ההדרכות כאמור, באופן שבו יהיו כל  
 ספק. לאחר ביצוע ההדרכות, קודם למועד בדיקת היערכות ה

  ספק קיים – חפיפה וקבלת אחריות .5.6

בשום צורה ואופן מהתחייבויות  יגרע  מבלי שהאמור  וכחלק בלתי נפרד מההערכות,   .5.6.1
פי יתר הוראות החוזה, ישא הספק במהלך תקופת ההערכות, להסדיר  הספק על 

פק הקיים, מערך של שיתוף פעולה וחפיפה מסודרת ורציפה, בפרט במישרין מול הס
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, לרבות השירותומתודולוגית  קבלת אינפורמציה עדכנית הנוגעת לתהליכי  לצורך  
הדרכות  חפיפה וביצוע  לצורך  לצורך ביצוע ההסבות;  ;  זה שנצבר בשל ניסיון עבר

מלא על קבל אחריות  מתוך מטרה לפרונטאליות "חיות" במוקד השירות הקיים ו
 .  , לפרק זמן של שבועיים לפחותביצוע השירותים

מערכי  .5.6.2 את  ויתרגלו  יטמיעו  יבינו,  ילמדו,  הספק  צוות  וכל  הספק  זו,  במסגרת 
ותהליכי השירות והידע, מתודולוגית השירות, תהליכי העבודה, המקרים והתגובות 

במסגרתו, לרבות  אשר מתקבלות בפועל במוקד השירות, על כל ההיבטים הכרוכים  
אך מבלי לגרוע: היקפי הפניות, טיב הפניות, עבודה מול זכיינים, אופני ההתנהלות,  
דרכי הפעולה וכיו"ב. הספק ישא באחריות לקבל לידיו, ללמוד ולעבד כהלכה, את 

 כל המידע, תיעוד מלא ומסמכים הקשורים בנושא. 

צ .5.6.3 בשום  יהיה  לא  כי  במפורש,  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  בשיתוף  למען  ואופן  ורה 
ו/או  לחפיפה  ההתחייבויות  בשאר  ו/או  בהסכמים  ו/או  בהסדרים  ו/או  הפעולה 

לבצע כחלק בלתי נפרד    הספקזה לעיל, אותם יידרש  לקבלת אחריות כמפורט בסעיף  
ה נדרש  בהן  עלות  ו/או  הוצאה  ו/או  תשלום  כל  לרבות  לשאת   ספקמהשירותים, 

לביצוע    ספקתו המלאה והבלעדית של ה בקשר עם האמור, על מנת לגרוע מאחריו
מאחריותו   ו/או  ההערכות  תקופת  לתום  עד  השירותים  למתן  ההערכות  והשלמת 
תקופת  תום  עם  מייד  במלואם,  השירותים,  מלוא  לאספקת  והבלעדית  המלאה 
ו/או  ו/או שיפוי  זכות לקבלת תמורה  כל  להעניק למפעיל  על מנת  ו/או  ההערכות 

המפעיל מוותר בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה פיצוי, מכל מין וסוג שהם ו
מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר  

 לכך. 

מכלול  .5.6.4 את  ולהבין  להכיר  האחריות  כי  במפורש,  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
ו/השיטות,  האמצעים,   השירותים  לביצוע  הרלוונטיים  והנהלים  או התהליכים 

להשגת כל המידע, הציוד האמצעים הדרוש לצורך ביצוע השירותים, מוטלת באופן 
לא תעמוד בשום מקרה כל טענה ו/או תביעה מכל  לספקוכי  הספקמלא ובלעדי על 

מין וסוג שהיא שעניינה נזק ו/או אובדן ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או אי 
תשלום   ו/או  עלות  ו/או  תקלה  ו/או  שהם, התאמה  וסוג  מין  מכל  הוצאה,  ו/או 

כלים,   ציוד,  הכרה,  ידיעה,  מידע,  העדר  בשל  לו  שנגרמו  עקיפים  ו/או  ישירים 
אמצעים בקשר עם השירותים ו/או כל מידע ו/או אמצעים אחרים הדרושים לביצוע  
נובע מהעדר שיתוף פעולה מצד   פי החוזה לרבות כשהוא  על  מלוא התחייבויותיו 

שגויים ו/או מוטעים ו/או   מסמכים וצאה מקבלת מידע ו/או  כתו/או  הקיים    הספק
מוותר בזאת,    ספקוהמטעם הספק הקיים    ם החברה ו/אוחסרים ו/או חלקיים מטע

באופן מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או 
 דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.   

 ל מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.  אין באמור בסעיף זה לעיל ע  .5.6.5

 בדיקת היערכות הספק  .5.7

הספק  .5.7.1 ידווח  העבודה,  ובתוכנית  במפרט  כך  לשם  הנקוב  מהמועד  יאוחר  לא  עד 
ועל   לעיל,  זה  בסעיף  המפורטות  התחייבויותיו  מלוא  ביצוע  השלמת  על  לחברה 
מוכנות מוקד השירות, לרבות המערכות, לבדיקת ההיערכות הספק. החברה תבחן  

למתן   ובמוכנותו  האמורות  בהתחייבויותיו  הספק  של  עמידתו  השירותים את 
 ולקבלת האחריות על מוקד השירות. 

במסגרת בדיקת ההערכות, תבחן החברה את המוקד, לרבות כל הציוד, הריהוט,   .5.7.2
המתקנים התשתיותהמכשור,  התאמתם    ,  ואת  במסגרתו  המצויים  והמערכות 

לדרישות מפרט,  האפיון המאושר ולביצוע השירותים במלואם ובמועדם בהתאם 
 לדרישות המוקד. 

לבדיקות המוקד כאמור, יערוך הספק, בנוכחות נציגי החברה, על אחריותו   מעבר .5.7.3
ועל חשבונו, בדיקות מסירה וכן ילווה את בדיקות הקבלה שתערוך החברה (להלן, 
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" והקבלהיחדיו:  המסירה  נציגי בדיקות  בנוכחות  יהיה  לא  כי  בזאת,  מובהר   .("
החברה ו/או בהוראה אשר תינתן על ידם על מנת להטיל על החברה אחריות כלשהי  
ו/או על מנת לגרוע מאחריותו על פי החוזה של הספק לבדיקות המסירה והקבלה  

  והשלכותיהן.  
טי  הספק ימציא לאישורה בכתב של החברה, בפרק הזמן שתקצוב לשם כך, מפר

בדיקות המסירה והקבלה במסגרתם יפרט הספק את תיאור הבדיקות אותן הוא 
עתיד לבצע במערכות, ואת התהליכים אותם מתעתד הספק לבצע במסגרת בדיקות  
את  והקבלה  המסירה  בדיקות  במפרטי  הספק  יפרט  כן  כמו  והקבלה.  המסירה 

וה המדדים  היעדים,  את  הבדיקות;  ולניהול  לביצוע  לעריכה,  סטנדרטים הכלים 
ושאר התנאים אשר התקיימותם מהווה תנאי להצלחת הבדיקה, בהתאם לדרישות  
החברה בחוזה זה. במסגרת מפרטי בדיקות המסירה והקבלה יכלול הספק מסמך  
תסריטי בדיקות מפורט המקיף את כל התרחישים המיושמים במערכת/הרכיבים 

  הנבדקים, לרבות ממשקים עם מערכות ותשתיות החברה. 
חברה תודיע לספק, בכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה לדחות את ה

מפרט בדיקות המסירה והקבלה המוצע או לאשרו, במלואו או בסייגים. למען הסר  
להוסיף בדיקות   למועד הקבלה,  עד  כי החברה תהיה רשאית  ספק מובהר בזאת, 

מהן, לרבות בגין ו/או   מסירה וקבלה נוספות ו/או לעדכן את הבדיקות ו/או כל חלק
להלן, ובכלל האמור   10בקשר עם קבלתם ו/או אישורם של שינויים כמפורט בסעיף  

  האמורות. לקבוע ו/או לאשר את התוצאות הדרושות לה במסגרת הבדיקות 
דחתה החברה את מפרט בדיקות המסירה והקבלה או אשרה אותו בסייגים, יבצע  

) מעשרה  יאוחר  לא  לחברה,  ויגיש  ההודעה    ימים)  10הספק  קבלת  מועד  לאחר 
כאמור, מפרט בדיקות מסירה וקבלה מתוקן, בהתאם לסייגים ו/או להערות אותם 

דחיי בהודעתה.  החברה  ש  הציינה  ו/או  תיקון  המסירה ו/או  בדיקות  מפרט  ינוי 
איזה  ביצוע  דחיית  ו/או  לעיכוב  עילה  יהווה  לא  זה,  בסעיף  כאמור  והקבלה 
מהתחייבויות הספק על פי החוזה ובכלל האמור לעיכוב ו/או דחיית מועד הקבלה  

  הקבוע בחוזה זה. 
בהתאם   הבדיקות  יבוצעו  והקבלה,  המסירה  בדיקות  מפרט  את  החברה  אישרה 

למען אותן   להוראותיו.  הדרישות  ו/או  בהנחיות  אין  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר 
תציב החברה לספק בקשר עם מפרט בדיקות המסירה והקבלה ו/או באישורו על  
לגרוע מאחריותו של הספק   על מנת  ו/או  על החברה אחריות כלשהי  מנת להטיל 
לטיבם ולהשלכותיהם של מפרט בדיקות המסירה והקבלה ולבדיקות המתבצעות 

  יו. על פ
כי בדיקות הקבלה תתבצענה בסביבת  כל ספק מובהר בזאת במפורש  למען הסר 
בדיקות, על גבי התשתית הטכנולוגית בהן תותקנה המערכות, וזאת בשיתוף פעולה 
והקבלה,   המסירה  בדיקות  ביצוע  בתום  בחברה.  הרלוונטיים  הגורמים  עם  מלא 

(ל  הבדיקה  של  תוצאותיה  את  החברה  לאישור  הספק  "ימציא  תוצאות הלן: 
"). למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי בדיקות המסירה והקבלה תחשבנה הבדיקה

כמושלמת, רק לאחר שבחנה החברה את תוצאותיהן ונתקבל לכך אישור, בכתב, של 
 המנהל. 

 פי קבעה החברה, כי המוקד וכל מתקניו אינם עומדים בסטנדרטים הדרושים על   .5.7.4
כי תוצאות הבדיקה מעידות על חריגה ביחס עה החברה,  בדרישות החוזה ו/או ק

האמור   ובכלל  המוקד  במפרט   –לדרישות  כך  לשם  שנקבעו  לסטנדרטים  ביחס 
או  (כולם  באפיון המאושר  ו/או  ו/או במפרט  והקבלה המאושר  בדיקות המסירה 
חלקם), יבצע הספק על אחריותו, תוך תקופה אותה תקצוב החברה לשם כך, את 

את כל הליקויים והכשלים במוקד ובממערכת ובכלל זאת  כל הדרוש על מנת לתקן  
מנת   - על  ובמערכת,  במוקד  הדרושים,  תוספות  ו/או  התאמות  שינויים,  ביצוע 

  להעמידם בדרישות המוקד. 
עם סיום תיקון הליקויים והכשלים כאמור, תהיה החברה רשאית אך לא חייבת 

ת. הספק יכלול במסגרת  לדרוש, תוך התקופה אותה תקצוב לשם כך, בדיקות נוספו
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על זאת  רגרסיה,  בדיקות  גם  למערכות,  הנוספות  בו  -הבדיקות  מצב  לשלול  מנת 
  תיקון תקלות יביא לפתיחת תקלות חדשות.

  והרצה קבלה סופית של המוקד .5.8

חודשים ממועד תחילת תקופת   6תום  תתבצע לא יאוחר משירות  ל  המוקד עליית   .5.8.1
הספק  ,  ההערכות יתייחס  הביצוע במהלכן  ושלבי  הדרך  אבני  האילוצים,    לכל 

שהספק ישא באחריות לכך שעד למועד האמור,   באופןהנקובים במפרט ובחוזה,  
הליך בדיקת המוצלח של    ואת סיומתאשר  החברה  יבצע את כל הדרוש על מנת ש

טעינת ו  למערכות, כולל ההסבות  כל בדיקות המסירה והקבלהההערכות, לרבות  
 נתוני הבסיס הנדרשים. 

כחלק ממתן השירות במסגרת    יפעל המוקדלאוויר,    וועליית  המוקדלאחר מסירת   .5.8.2
מ    " רטובה"וכחלק מהרצה   זמן של לא פחות  תקופת (להלן: "  חודשים  2  -לפרק 

"ההרצה או  מבצעית"  ההרצה,  הפעלה  תקופת  במהלך  לרשות   יבצע").  הספק 
לצורך הספק  צוות  את  דרישה,  פי  על  תחזוקת    החברה,  שירותי  מלוא  הענקת 

ת ושירותי הטמעה כמפורט במפרט. בנוסף, במהלך תקופת ההרצה, תטופל  והמערכ
תקלה משביתה, בהתאם לרמות השירות אילו היתה  ת כוערכוקד ובמכל תקלה במ

במפרט, אלא אם קבעה החברה אחרת. החברה  לשם כך  וזמני התגובה הקבועים  
ת ההרצה, לפרקי זמן קצובים נוספים, אם  תהיה רשאית להורות על הארכת תקופ

מבלי שהספק   –, וכל זאת  וקד, ובפרט המערכות, אינן עומדות בדרישות המוקדהמ
יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה או תשלום נוספים, ומבלי לגרוע מאיזה מהסעדים  

 המוקנים לחברה בגין האמור.  

קבלת   .5.8.3 על  המעיד  מסמך  על  הצדדים  יחתמו  ההרצה,  של  המוצלח  סיומה  לאחר 
"  המוקד בהתאמה:  (להלן,  החברה  ידי  הקבלהעל  ו"תעודת  הקבלה"  "). מועד 

תעודת הקבלה תכלול את הצהרה של הספק, לפיה לפי בדיקות המסירה והקבלה, 
קוי אשר  פגם ו/או ליללא    וקד,, בכל דרישות המהמוקד, לרבות המערכות  יםעומד

. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא רותיםשיהיש בו כדי למנוע ו/או להגביל את  
יהיה בחתימת החברה על תעודת הקבלה כאמור, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה  

, הכול השירותיםו/או לאיכות ביצוע  ם  , טיבוקד, לרבות  המערכותשל הספק למ 
 . וקדמבכל דרישות ה יםעומד םכשה

ה והספק לא נערך כראוי למתן השירותים, לרבות בשל אי עמידה בבדיקות במיד .5.8.4
ישלם  יסודית של החוזה. המפעיל  יחשב הדבר כהפרה  לעיל,  זה  הנקובות בסעיף 

להלן, וזאת בגין   6.6לספק, פיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, בסך הנקוב בסעיף  
וסיומה  ההערכות  תקופת  להסתיים  היתה  אמורה  בו  במועד  שתחילתה  התקופה 

  במועד בו התחיל הספק להעניק בפועל את השירותים.  
בנסיבות האמורות, ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי 

תהיה   כאמור),  מוסכמים  לפיצויים  זכותה  (לרבות  את    רשאי  החברהדין  לבטל 
ה עם  בחוזה  להתקשר  ו/או  חדש  למכרז  לצאת  ו/או  הנוסףהחוזה  בין אם כשיר   ,
והכל בכל עת ועל פי   הושבה למציע האמור הערבות לקיום ההצעה ובין אם לאו,

 .  חברהשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה

 לוח הזמנים ואבני הדרך להערכות    .6

הוגשו על ידו ואושרו על ידי  בני הדרך שאהספק יבצע את ההערכות, בהתאם ללוח הזמנים ול .6.1
 בתוכנית העבודה המאושרת. נתע 

ת מאבני הדרך כמושלמות מבלי לגרוע משאר התחייבויות הספק על פי החוזה, תחשבנה כל אח .6.2
(לרבות אבני דרך במסגרת ביצועם של שינויים), רק לאחר שבחנה החברה ו/או מי מטעמה את  
ביצועה של אבן הדרך הרלוונטית ואת התאמתה להוראות החוזה והתקבל אישור, בכתב, של 

ל החברה המעיד על השלמתן של כל אחת מאבני הדרך הרלוונטיות, במועד, בצירוף אישורה ש
החברה להמשך ביצועה של אבן הדרך העוקבת, והיקפה. מובהר, כי החברה תהא רשאית לאשר 
את השלמתה של אבן דרך, גם במידה ונתגלו בביצועה ליקויים אשר על פי שיקול דעת החברה,  
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הליקויים   את  הספק  יתקן  שבו  באופן  המערכת,  מפונקציונליות  גורעים  או  פוגעים  אינם 
 הדרך העוקבת.האמורים במסגרת אבן 

הספק יהיה אחראי לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, ביחס למועדים שנקבעו  .6.3
 לשם כך באבני הדרך ובלוח הזמנים, למעט בנסיבות המפורטות להלן, ובנסיבות אלה בלבד:

עיכובים שנגרמו בשל נסיבות שאינן תלויות בספק ושאינם בשליטתו וכן שהספק  .6.3.1
יכול לצפות ו/או למנוע, באמצעים סבירים, ואשר החברה הורתה  לא צפה ולא היה

לספק בכתב כי תקופה ו/או מספר ימים כלשהו שפורטו בהוראה לא יימנה במניין 
השבועות שנקבעו באבני הדרך ובלוח הזמנים, ואז יהא הספק רשאי להאריך את 

כפי שפורט   תקופת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה בתקופה ו/או מספר הימים
 בהוראת החברה כאמור. 

עודכנו   .6.3.2 לביצועה  הזמנים  ולוחות  במערכת  שינויים  לבצע  לספק  הורתה  החברה 
ואושרו ע"י החברה, באופן שמחייב את הקבלן לדחוק את יתר הפעילויות הנקובות 

 להלן.  10בלוח הזמנים, בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 

השהיית   .6.3.3 על  לספק  הורתה  ו/החברה  להוראות   השירותים  אוההערכות  בהתאם 
 להלן.    11מפורטות בסעיף 

 התקיימותן של נסיבות העולות כדי כוח עליון, בהתאם להוראות הדין. .6.3.4

לעיל, ימציא   6.3התעכב הספק בביצוע איזו מהתחייבויותיו, בשל הנסיבות המפורטות בסעיף   .6.4
מייד   בכתב,  בביצוע הספק,  עיכוב  הספק  לטענת  המצדיק  האירוע  של  ההתרחשות  לאחר 

בצירוף פירוט המשוערת  מסמך המתאר את תקופת העיכוב    ,לאישורה של החברהההערכות,  
עם סיומו של האירוע  וב כפי שנגרמה בפועל.  הנסיבות והנימוקים המצדיקים את תקופת העיכ

המעכב, יגיש הספק מסמך מפורט ומנומק המבהיר כהלכה את כל הנסיבות שגרמו לעיכוב, את  
אופני הטיפול בהן, את המאמצים והפעולות שעשה הספק על מנת לצמצם את העיכוב בלוח  

לרבות השפעות הגומלין   הזמנים, וכן את האופן שבו משפיע העיכוב על לוחת הזמנים להיערכות
" (להלן:  ההערכות  של  הקריטי  בנתיב  פעילויות אחרות  העיכובעל  מסמכי  מסמכי  הגשת   .("

לאישור  בשום מקרה  זכאי  יהיה  לא  הספק  של הספק.  הפניה  לבחינת  תנאי  העיכוב מהווים 
ללא הגשת מסמכי העיכוב. הגשת   לוח הזמנים  אישרה החברה את תקופת העיכוב,  בדחיית 

לוח הזמנים לתקופה הזהה באורכה לתקופת העיכוב המאושרת, וזאת מבלי שהספק יוארך  
 יהיה זכאי לפיצוי ו/או שיפוי בשל כך. 

בסעיף   .6.5 הנקוב  העיכובים  אישור  מנגנון  כי  במפורש,  הצדדים  על  בזאת  הנו    6.4מוסכם  לעיל, 
בביצוע  הספק  של  עיכובים  בשל  הזמנים  לוח  הארכת  לאישור  והבלעדי  היחיד  המנגנון 
ככל   התחייבויותיו,  בביצוע  עיכוב  לכל  באחריות  ישא  הספק  החוזה.  פי  על  התחייבויותיו 

לקה) לא אושרה בכתב על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור שתקופת העיכוב כאמור (כולה או ח
בסעיף זה לעיל יהיה הספק אחראי להודיע לחברה, על קיומן של נסיבות, מכל מין וסוג שהוא, 
אשר בעטיין עלול הספק להתעכב בביצוע כל אחת מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או שבעטיין 

 יד לאחר שנודעו לספק הנסיבות כאמור.עלולה להיווצר דחייה בלוח הזמנים, וזאת מ

 פיצוי מוסכם בגין עיכוב בהשלמת אבני דרך    .6.6

  וקדהמ  קבלה סופית שלהמתייחסת להתעכב הספק בהשלמת ביצועה של אבן דרך   .6.6.1
או   ")אבן הדרך לפיצוי) (להלן: "לאחר קבלת תעודת קבלה בלתי מותנית מהחברה

שלה מוארכת  תקופה  ק  כל  דבר  אישרה  והחברה  מעכב במידה  אירוע  של  יומו 
לעיל, תהיה החברה זכאית לפיצוי מוסכם בסך של    6.3נסיבות המפורטות בסעיף  ב

₪ בתוספת מע"מ כדין, לכל יום עיכוב, וזאת עבור התקופה שמהמועד הקבוע   3,500
  לעיל.   6.1להשלמתה ועד למועד השלמתה בפועל בהתאם להוראות סעיף 

שבועות, שלא    4ב בהשלמת אבן דרך לפיצוי לתקופה העולה על  מובהר בזאת, כי עיכו
 לעיל, יחשב כהפרה יסודית של החוזה.  6.3בשל הנסיבות הנקובות בסעיף 

בנסיבות   לעיל, אינו גורע מזכויות החברה לסעדים  6.6.1מובהר, כי האמור בסעיף   .6.6.2
 לעיל.   5.3.7 -ו 5.2.3וסעיף 5.1.3בסעיפים   המפורטות
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ו/או   הצדדים מצהירים בזאת, כי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה לעיל .6.6.3
, הנם מצטברים ולא חלופיים והם מהווים בכל סעיף אחר בהסכם (לרבות במפרט)

נגרמו לחברה בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי    פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר
המוסכם על מנת לגרוע מאחריות הספק לבצע ולהשלים את כל אחת מאבני הדרך 

  במלואה ובמועדה.  
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או חלקו על 

על פי דין, לרבות   מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי חוזה זה ו/או
ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית לחברה לבטל חוזה זה בגין הפרתו היסודית על  
ידי הספק ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה מעבר לסכום הפיצוי  
המוסכם. כמו כן מובהר, כי אי גביית הפיצוי המוסכם על ידי החברה, לא תחשב 

כוויתו ואופן  צורה  ו/או  בשום  זכויותיו לקבלת הפיצוי המוסכם  על  ר של החברה 
 מזכויותיה לקבלת כל סעד אחר ו/או כהסכמה של החברה לביצוע העיכוב.  

 הדרכות והוראות כלליות   – צוות הספק .7

לעיל, מובהר כי הספק ישא באחריות לכך שבכל עת במהלך   5.2מבלי לגרוע מהוראות סעיף   .7.1
תקופת ההתקשרות כל אחד מצוות הספק יהיה בעל הידע, היכולת והניסיון המקצועי, ברמה 

היתרים, האישורים  הדרושה, לביצוע התחייבויות הספק המפורטות בחוזה זה וכן יהיה בעלי ה
והרישיונות הדרושים לכך על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, וישמש בתפקידם, בכפוף לאישור 

 מראש ובכתב של החברה, במשך כל תקופת ההתקשרות. 

למען הסר ספר מובהר בזאת, כי אין באישור צוות הספק, על מנת להסיר מהספק את מלוא  .7.2
חוזה זה והספק יהיה האחראי הבלעדי לקיומן ולביצוען    האחריות לקיום התחייבויותיו על פי

 המלא של כל הוראות חוזה זה. אין באמור בהוראה זו על מנת להוות חוזה לטובת צד ג'.  

, יכלול את כל בעלי התפקידים המערכתספק  הספק יישא באחריות לכך שהצוות הספק, לרבות   .7.3
הנדרשים על מנת להעניק את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים ורמות השירות שנקבעו לשם  
להיקפי המשרה הנדרשים לצורך עמידה בדרישות  ימלאו את תפקידם בהתאם  וכי אלו  כך, 

 החוזה.  

ת על הספק על חברי צוות הספק ימלאו אחר כל הוראות הביטחון והבטיחות הרלוונטיות החלו .7.4
התואמות  הוראות  הספק,  צוות  עם  ההסכמים  בכל  יכלול  כי  מתחייב,  הספק  זה.  חוזה  פי 
במלואן את מחויבותו של הספק על פי החוזה, לרבות ומבלי לגרוע, הוראות הנוגעות לחובת  

 הסודיות, אבטחת מידע וכיו"ב. 

שם כך הסכמתה של הספק לא יורשה להחליף איזה מחברי צוות הספק אלא לאחר שנתקבלה ל .7.5
או  מחלה  התפטרותו,  עקב  כאמור  הספק  מצוות  מי  החלפת  נדרשה  ומראש.  בכתב  החברה, 
פטירה חו"ח, יהיה הספק ראשי להחליפם ללא אישור החברה לעצם ההחלפה, ובלבד שבעל  
התפקיד החילופי, יאושר על ידי החברה, בכתב. מובהר, כי גם אם ניתן אישור כאמור יהיה איש 

 לופי בעל כשירות וניסיון שהנם זהים לכל הפחות לבעל התפקיד המוחלף.  הצוות הח 

הספק ישא באחריות לכך שבעל התפקיד, יבצע חפיפה מלאה לבעל התפקיד החלופי, באופן שבו  .7.6
להוראות החוזה, מבלי שיהיה   כנדרש בהתאם  לבצע את תפקידו  בעל התפקיד החלופי  יוכל 

עיכ לכל  לגרום  מנת  על  ליקוי  בתחלופה האמורה  ו/או  פגם  ו/או  בשירותי וב  ו/או  בהיערכות 
ההחלפה  המוקד בגין  החפיפה  שעות  לוח  לא  .  לדחיית  עילה  יהוו  ולא  הספק  ידי  על  יושלמו 

 הזמנים. 

החברה תהיה רשאית לדרוש מהספק והספק מתחייב להחליף את הגורמים הרלוונטיים בצוות  .7.7
מוך לאחר קבלת הדרישה ולא יאוחר הספק בגורמים אחרים שיאושרו על ידי החברה בכתב, בס

ומבלי   15-מ לכך  בקשר  תביעה  ו/או  טענה  כל  לו  שתהיה  מבלי  וזאת  קבלתה,  שלאחר  ימים 
 שיהיה באמור על מנת לגרום לדחיית לוח הזמנים לביצוע השירותים. 

הספק מתחייב לקיים בקפדנות את הוראות הבטיחות וההנחיות שתימסרנה לו מעת לעת על  .7.8
וכ  צוות ידי החברה  הן של  להבטחת תנאי הבטיחות,  הוראה אחרת שבדין בכל הקשור  כל  ן 

הספק והן של כל אדם אחר הנקרא על ידו לאתרי העבודה שבהן מבוצעים השירותים על ידו. 
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הספק מתחייב, כי הוא וכל עובדיו והמועסקים על ידו, במישרין ובעקיפין, במסגרת ולטובת  
הבטי הוראות  את  יקראו  זו,  בהתאם התקשרות  ויפעלו  השירותים  ביצוע  תחילת  לפני  חות 

 לאמור בהם. 

הספק ו/או מי מטעמו יהיו כפופים להנחיות הביטחון של החברה, כפי שינתנו מעת לעת על ידי   .7.9
 נציג החברה וכן לביקורת ולהנחיות של קצין הביטחון של החברה. 

ת על הספק. הספק מובהר, כי האחריות לבטיחות צוות הספק ולמי מטעמו של הספק, מוטל .7.10
ימלא כל דרישה מטעם החברה או נציג החברה או ממונה הבטיחות של החברה, בדבר הרחקתו 

אם לדעת מי מגורמים אלה, התנהג אותו אדם   מוקדשל כל אדם המועסק על ידו ב  מהמוקד
 שלא לפי כללי הבטיחות הנדרשים. 

 בעלי התפקידים הראשיים  .7.11

את שאר חברי   וילוו וינח  דהפרויקט לשירות המוקלמערכות ומנהל  מנהל הפרויקט   .7.11.1
  ו , ינחוהשירותים  ההערכותבמסגרת  את המידע, המסמכים והפעילות    והצוות, ירכז

על ביצוע    ווילוו את הצוות המקצועי בביצוע הפרויקט על כל הבטיו ושלביו, יפקח
כל  ההערכות  ה יהי   השירותיםויישום  וכן  הספק,  צוות   מיםהמתא  ובאמצעות 

 בפועל.  השירותיםבין הצדדים ו/או מי מטעמם בכל הקשור לביצוע  יםדיהבלע

יבצעו, כחלק מהגדרת התפקיד את כל אלה:    מוקדהפרויקט יחד עם מנהל ה  ימנהל .7.11.2
בטים יבטיו, היבכלל ה  מערכות המוקדישמשו כמנהלים המקצועיים האחראים על  

רון אשר תאופיין פונקציונאלים וטכנולוגים. יהיו אחראים על גיבוש תפיסת הפת
עם   אינטגרציה  (כולל  תוצריו  כלל  על  האפיון  מסמכי  במסגרת  תשתיות ותוגש 

בהתאם ושירותי המוקד    , שלבי ההערכותיישום המערכות) ועל  ומערכות החברה
  לאפיונים ולתוכנית העבודה המאושרים ע"י החברה.

כל תקופת   .7.11.3 לרבות  במהלך  יישא הספק באחריות  ההערכות,  לכך תקופת ההרצה, 
הראשיים   התפקידים  ככל  כאמור  שבעלי  החברה,  עבור  בעצמם  זמינים  יהיו 

ביצוע   לצורך  הנדרשים  הפעילות  ושעות  ימי  בכל  והשירותיםשידרשו,  .  ההערכות 
לגרוע  מנת  על  לעיל  זה  בסעיף  באמור  אין  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 

 . מלאהמהתחייבויות הספק לבצע את כל הדרוש על פי החוזה ובזמינות 

הספק מתחייב כי לא ישנה את זהותם של בעלי התפקידים הראשיים, אלא מטעמים   .7.11.4
- חריגים ואם נתקבל אישורה של החברה לכך מראש ובכתב, אישור אשר יינתן על 

פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וככל שיש הצדקה לכך. מובהר, כי גם אם ניתן 
כש בעל  החלופי  התפקיד  בעל  יהיה  כאמור  לכל  אישור  זהים  שהנם  וניסיון  ירות 

 הפחות לבעל התפקיד המוחלף. 

היה ואחד מבעלי התפקידים הראשיים לא יוכל לתת שירותים לחברה, באופן זמני  .7.11.5
או קבוע מנסיבות שאינן תלויות בספק, מתחייב בזה הספק להודיע על כך לחברה  

אותו התפקיד  בעל  של  מאלה  יפחתו  לא  המחליף  של  כישוריו  מיידי.  הוא    באופן 
מחליף ובשום מקרה, באופן שאינו נמוך מתנאי הכשירות המינימאליות שהוגדרו 
במפרט. במקרה זה תהיה החברה רשאית שלא לאשר את החלפת בעל התפקיד ו/או 

הספק או   פעילותאת מינויו של עובד אחר במקומו, וכן תהיה רשאית להפסיק את  
 להשעות אותה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 המערכת ספקו  משנהקבלני  .7.12

הספק לא יהיה רשאי להתקשר בהסכמים עם קבלני משנה מטעמו בקשר עם ביצוע   .7.12.1
על פי חוזה זה, למעט אם קיבל לשם כך את אישור החברה, מראש   השירותיםאיזה  

מלוא   את  בכתב,  עצמם,  על  קיבלו  כאמור  המשנה  שקבלני  ולאחר  בכתב, 
רבות ביחס לזכויות קנין, סודיות ההתחייבויות המוטלות על הספק על פי החוזה, ל

באחריות   יישא  הספק  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען  עניינים.  ניגוד  ואיסור 
המלאה, המוחלטת והבלעדית, כלפי החברה או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם ביצוע 

באמצעות קבלני משנה כאמור על    השירותים, וכן כי לא יהיה בביצוע  השירותים
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החברה על  להטיל  מי    מנת  או  הספק  מאחריות  לגרוע  או  וסוג  מין  מכל  אחריות 
כל  מלהעלות  ומושתק  מנוע  יהיה  וכן  בזאת  מוותר  והספק  החוזה,  פי  על  מטעמו 

  .טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

אישרה החברה את בקשת הספק להתקשר עם קבלן משנה, הספק מתחייב לחתום  .7.12.2
דרש לכך על ידי החברה, יעביר עותק מההסכם על הסכם עם קבלן המשנה, וככל שיי

 החתום לידי החברה.  

המערכות ישמש כקבלן   ספקהספק ישא באחריות המלאה לכך שמובהר במפרש, כי   .7.12.3
של   הספק  משנה  כלפי  באחריות  וישא  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך  הספק 

עם   בקשר  הספק  על  המוטלות  ההתחייבויות  כל  לביצוע  החברה  כלפי  ובמישרין 
  במוקד ומתן השירותים באמצעותה.   CRM –ת מערכ

עוד מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו יבוטל ההסכם מכל סיבה שהיא ו/או בנסיבות  
 ספקמבמישרין  תמשיך לקבל  בהן תחליט החברה לנהל בעצמה את המוקד, החברה  

ו/או בקשר   CRM  – ת ה  כיתר השירותים המתייחסים למעראת  המערכת רישוי ו
על פי החוזה. במסגרת האמור, יהיה    ספקהמצויה באחריות של הלכל התחייבות  

להסדיר   מחוייב  במערכת  המערכת  ספק  עם  מראש  הספק  רישוי   CRMמתן 
במישרין לחברה ולכל מי מטעמה, אשר יעמוד בתוקף גם לאחר ביטול החוזה מול 

, באופן שבו תוכל החברה להמשיך ולבצע את הספק, ולהסדיר את כל הכרוך בכך
,  על ידי מי מטעמהאו  שירות שינוהל ויופעל על ידה ו/  השירותים באמצעות מוקד

ללא כל תקלה, עיכוב   המערכת,ספק  שסופקה על ידי    CRM  -באמצעות מערכת ה  
המערכת את    ספקאו הפרעה, באמצעות רישוי מתאים וכשהיא מקבלת במישרין מ

על פי החוזה,   וויתר השירותים המצויים באחריותוהרישוי  כל שירותי התחזוקה  
המחירים   בחוזה  באותם  הנקובים  התנאים  זכאי  ובאותם  יהיה  שהספק  ומבלי 

  או שיפוי.  מהמועד האמור לכל תמורה, תשלום, פיצוי
שבינו   ההתקשרות  בהסכם  כאמור  הוראות  להטמיע  באחריות מלאה  ישא  הספק 

ספק המערכת, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכתב ההתחייבויות עליו חתום  ספק לבין  
 .  לחוזה 1יג', כמפורט בנספח המערכת במישרין כלפי החברה

 הספק כקבלן עצמאי  .7.13

על בסיס קבלני, ובהנחה כי חבותה הסכם זה מסדיר את התקשרות הצדדים ביניהם   .7.13.1
בגין   מטעמו  כלשהו  אחר  וכל  מניותיו  בעלי  עובדיו,  הספק,  מול  אל  החברה  של 
השירותים לפי הסכם זה, תתמצה בתשלום התמורה הקבלנית המוסכמת כמפורט  

 בסעיף התמורה להלן. 

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הספק כקבלן עצמאי על כל   .7.13.2
והנ מניותיו  בעלי  עובדיו,  הספק,  ומשתמע מכך.  לא  בובע  כלשהו מטעמו  על אחר 

ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של החברה ולא ישררו בין הצדדים או  
מעביד, וכי אין בכל זכות של החברה -מי מטעמם, ולא יתקיימו ביניהם, יחסי עובד

מטעמו בביצוע הסכם זה כדי   להורות, לפקח, או להדריך את היועץ, עובדיו או מי
 מעביד.-ליצור יחסי עובד

מובהר בזאת ומוסכם, כי הספק בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי  .7.13.3
כל דין לעובדיו או לכל אדם המועסק על ידו או מטעמו בקשר עם מתן השירותים  

בקשר לפי הסכם זה. החברה לא תהא חייבת בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעיל  
תנאים  כל  לאומי,  ביטוח  דמי  שכר,  בתשלום  לא  לרבות  השירותים,  לביצוע 

 סוציאליים או נלווים, או כל זכות אחרת על פי כל דין. 

הספק מתחייב לשלם לעובדיו, הממונים על ידו לביצוע השירותים לפי הסכם זה,   .7.13.4
רבות את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת לעת, ל

ומנוחה, התשי"א  1987  –לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז   עבודה   –; חוק שעות 
;  1958  –; חוק הגנת השכר, התשי"ח  1951  –; חוק חופשה שנתית, התשי"א  1951

והשתתפות  פנסיוני, תשלום דמי ההבראה  לביטוח  בעניין הפרשות  צווי ההרחבה 
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צווים/הסכמים מחייבים,  המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכיו"ב חוקים/ 
 וכפי שיעודכנו מעת לעת.  

כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב בזאת הספק לשפות את החברה בגין  .7.13.5
כל חבות (ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) אשר תיגרם לה במקרה שבו ייקבע,  

עובד יחסי  התקיימו  החברה,  לבין  מטעמו  מי  או  הספק  בהתייחס -שבין  מעביד 
 ופת תוקפו של הסכם זה. לתק

ידו בפרק זה הינו  .7.13.6 הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על 
תנאי יסודי ועיקרי, אשר החברה מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם  

 זה. 

ו/או  .7.13.7 במישרין  להעסיק  רשאית  החברה  תהיה  שהיא,  סיבה  מכל  החוזה,  בוטל 
 וע הפרויקט, ללא כל תקופת צינון או המתנה. בעקיפין מי מצוות הספק, בביצ

 הדרכות והכשרות .7.14

צוות .7.14.1 אנשי  כל  להכשרת  ידאג  הדרכות, הספק  הספק  באמצעות  שיידרש,  ככל   ,
רענונים סדנאות,  ולשמר את  קורסים,  להבטיח  מנת  על  לימודי,  וחומר  עיון  ימי   ,

במסגרת האמור,  .  החוזהיכולתו לספק בפועל לחברה את השירותים כנדרש על פי  
בשל   (לרבות  טכנולוגי  שינוי  בכל  הספק  צוות  את  לעדכן  באחריות  יישא  הספק 

מ מערכות  של  עדכון/שדרוג    וקדהתקנתן  ו/או  וחדשות  מהותי נוספות  או  מינורי 
צע למערכות), לבצע עבורם הדרכות בנושא וכן לספק עבורם כל עדכון מקצועי  שבו

על מנת לאפשר את ביצוע השירותים באמצעותם בהתאם להוראות ההסכם, וזאת 
החליף הספק מי מצוות הספק, ישא מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה נוספת. 

ה אותן  כל  את  יעבור  תפקיד,  בעל  שאותו  לכך  באחריות  והכשרות הספק  דרכות 
 הנקובות במפרט ובסעיף זה לעיל, שכתנאי להעסקתו במוקד. 

מתודרכים   במסגרת האמור, הספק ישא באחריות המלאה לוודא כי כל אנשי הצוות   .7.14.2
, הסכם, לרבות המפרטוראות ההבבכל עת במהלך תקופת ההתקשרות  ובקיאים  

וזמני  השירות  רמות  המאושרת,  העבודה  תוכנית  המאושר,  כל   האפיון  התגובה, 
ותסריטים   הדרכה  סרטי  ידע,  תהליכי  השירות,  מתודולוגית  השירות,  תהליכי 

ובהתאם את עדכניים שיפיק הספק בהתאם להוראות ההסכם ויתר דרישות המוקד  
 מחויבותם כלפי החברה בקשר עם מתן השירותים, כצוות הספק.

האמור .7.14.3 מכלליות  לגרוע  השירותים  מבלי  מפרט  הוראות  הספקומיתר  ישא    , 
המלאה  אחריותו  על  המינימאלי,  הספק  מצוות  אחד  כל  את  להוציא  באחריות 
והבלעדית ועל חשבונו, לקורס אחד לפחות בשנה בתחום עליו הוא מופקד בקשר עם  

  השירותים, כאשר תכולת הקורס ומועדו תתואם מראש עם המנהל.

חשבונו, הספק ישא באחריות להכשיר מראש, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל   .7.14.4
כל  עבור  לימודי,  וחומר  עיון  ימי  רענונים,  סדנאות,  קורסים,  הדרכות,  באמצעות 

לפחות כונן/בעל תפקיד חילופי אחד מטעמו, אשר יכיר את  צוות הספק  אחד מאנשי  
ימלא את  על מנת שזה  בביצוע השירותים, הכל  עבורו  הייעודית  הגדרת התפקיד 

יתייצב מקום מי מצוות הספק המינימאלי באופן מי די בנסיבות של היעדרות או 
   על פי דרישת המנהל.צוות הספק לתגבור 

ו/או    הספקמובהר בזאת, כי   .7.14.5 ישא באופן בלעדי, בעלות המלאה של כל ההדרכות 
ו/או הסדנאות כפי שיהיו מעת לעת, והוא מוותר בזאת באופן מלא, סופי   הרענונים

שעות   ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
יבוצעו במהלך תקופת  התשומה בגין ביצוען של הדרכות, רענונים וסדנאות אשר 

 ההתקשרות, יהיו על חשבון הספק. 

מובה .7.14.6 ספק  הסר  ו/או למען  הרענונים  ו/או  ההדרכות  בביצוע  אין  כי  בזאת,  ר 
ביצוע  עם  בקשר  כלשהי  אחריות  הרשות  על  להטיל  מנת  על  כאמור,  הסדנאות 
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השירותים ו/או לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית 
 של המפעיל לביצוע השירותים ו/או בקשר עמם.  

להיערך כנדרש לביצוע ההדרכות,   על הספק  כי   עוד מובהר בזאת, למען הסר ספק, .7.14.7
שבו   באופן  והסדנאות  ו/או  הם  הרענונים  לעיכוב  עילה  מקרה,  בשום  יהוו  לא 

 ה ו/או להפסקה כלשהי בביצוע איזה מהשירותים (כולם או חלקם).  ילהשהי

 השירותים הוראות כלליות לביצוע  .8

 מעקב, בקרה, עדכון ודיווח   .8.1

י .8.1.1 ההתקשרות,  תקופת  כל  להתייצב  במהלך  באחריות  הספק  עליו שא  מקום  בכל 
בתדירות תקופתית שתיקבע על ידי החברה ו/או בהתראה מוקדמת,    תורה החברה, 

התפקידים  בעלי  ישתתפו  במסגרתן  מראש,  הספק  עם  שיתואמו  עדכון,  לישיבות 
, וזאת בהתאם להוראות סעיף זה  הראשיים מטעמו וכל מי שתזמן החברה לשם כך

 . ובות לשם כך במפרטויתר ההוראות הנק

הפרטים   .8.1.2 כל  את  יכיל  אשר  דוח  לחברה  הספק  יגיש  העדכון  ישיבות  במסגרת 
סטטוס   את  המשקפים  בנוגע   ההערכות/השירותיםהרלבנטיים  נוספים  ופרטים 

, סוגיות ושבוצע  שירותיםביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה, לרבות תיאור הל
הצעות לשיפור השירותים, עדכונים ושדרוגים ,  שירותיםבעיתיות בניהול וביצוע ה

במוקד ו/או פירוט תקלות שהתגלו  הדרכות והכשרות,  למערכות, עדכון תהליכי ידע,  
והדרכים המוצעות ליישובם ולתיקונם ו/או כל במסגרת וכחלק מביצוע השירותים 

ביצועו  אחר  מעקב  לצורך  ישיבה  כל  במסגרת  החברה  ידי  על  הנדרש  אחר  דיווח 
 של החוזה. התקין 

בסעיף   .8.1.3 האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  באחריות   8.1בנוסף,  הספק  ישא  לעיל,  זה 
כל  המלאה לדווח במישרין לנציג החברה, אף ללא דרישת החברה, באופן מידי על  

אירוע חריג בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק ו/או כנובע מהם, לרבות אודות כל 
בעיה ו/או תקלה ו/או ליקוי ו/או כשל ו/או אי התאמה ו/או התראה (לרבות מטעם 
רשויות מוסמכות וצדדים שלישיים נוספים), קיימים ו/או צפויים, אשר בין היתר, 

ו/או על    השירותיםל החברה ו/או על ביצוע  עלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין, ע
 איזה מהתחייבויות הנוספות של הספק על פי החוזה.  

 שיתוף פעולה  .8.2

הספק יתאם את פעילותו עם החברה, וכן עם כל גוף ו/או גורם הפועל מטעמה, על פי הנחיות 
יצוען והוראות החברה שיינתנו בעניין. במסגרת האמור, יתאים ויסנכרן הספק את אופן וסדר ב

 ו/או פעולה המתבצעת על ידי החברה.   שירות של התחייבויותיו על פי החוזה לכל 

 עדכון תהליכי/ניהול הידע  .8.3

תסריטים,   .8.3.1 נעדרת  החברה  החוזה,  חתימת  למועד  נכון  לעיל,  שהובהר  כפי 
 מתודולוגיה ו/או תהליכים סדורים המתייחסים לאופני הביצוע של שירותי המוקד. 

בסעיף   .8.3.2 הספק  מהתחייבויות  לגרוע  מבלי  נפרד   5.3לכן,  בלתי  וכחלק  לעיל, 
במהלך  לטייב, ולעבד באופן שיטתי ורציף  לסקור,  לאסוף,  מהשירותים, על הספק  
ושיצבר  צבר  נהידע שאת כל  בין היתר באמצעות המערכות,  כל תקופת ההתקשרות,  

ו במהלך  עם  בחברה  ובקשר  השירות  מוקד  לרבות  ניהול  השירותים,  בנוגע מתן 
זאת וכל  עמם,  העבודה  וממשק  הזכיינים  של  הלקוחות  קהל  באמצעות   לצרכים 

 סקירה ולימוד של תיעוד השיחות הקיים, מקרים ותגובות וכיו"ב. 

להקים   .8.3.3 הספק  ידעולנהל  על  תהליכי/ניהול  של  סדור  במערכות,מערך  שיצבר   , 
המאושרים השירות  תהליכי  במסגרת  החברה  שאישרה  למתודולוגיה   בהתאם 

) ובהתאם למתכונת הנקובה לשם כך במפרט, וזאת על מנת 5.3.2(כמפורט בסעיף  
להפיק עבור החברה מסמכים המבטאים נכונה ובצורה המגשימה את צרכי החברה  

ת השירות במוקד, ספרי הדרכה למוקדנים ולבעלי תפקידים נוספים  את מתודולוגי 
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כל  בנוגע לניהול המוקד וביצוע השירותים,  במוקד השירות, תסריטים ותרחישים  
זאת בשילוב הסברים, הדרכות ויישומים שוטפים באמצעות המערכות המשמשות 

והכל ,  את המוקד ואופני השימוש והתפעול שלהם במסגרת ולצורך מתן השירותים
לבד וללא תלות בצד  הכשיר  נהל בעצמה מוקד שירות ולעל מנת לאפשר לחברה ל

תוצרי ניהול  (להלן: "  שלישי, צוות מקצועי ומיומן לצורך מתן השירותים האמורים
 . ")ידע

וכל עדכון שיערך    , לחברה ולאישורה את תוצרי ניהול הידעחודשהספק יציג מידי   .8.3.4
הקודמת התקופה  במהלך  שנצברו  וידע  מלקחים  כתוצאה  הידע  ניהול  , בתוצרי 

  לעיל. בהתאם לבקשת החברה   8.1במסגרת וכחלק מהחבות המוטלת עליו בסעיף  
הידע ניהול  לתוצרי  והתאמות  תיקונים  עדכונים,  הספק  לאישור   יערוך  ויגישם 

 החברה במועד שתקצוב לשם כך. 

זה,   .8.3.5 בסעיף  באיזה מההתחייבויות הנקובות  עמד הספק  שא הספק באחריות ילא 
    .לעיל בשינויים המחויבים. 6.6ם לחברה פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף ללש

תוצרי ניהול הידע הנם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה בלבד מובהר במפורש, כי   .8.3.6
והחברה תהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש, לרבות לצורך ניהול והפעלת מוקד 
השירות בעצמה ו/או לצורך הכשרה והדרכה של צדדים שלישים, ויחולו בעניין זה  

 להלן.   15.1ר הוראות סעיף תי

   תומערכמוקד וה  -שירותי תחזוקה  .9

הספק באחריות הבלעדית    כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו לביצוע הפרויקט על פי החוזה, ישא .9.1
 ותיקון תקלות, בכל הרמות,תמיכה טכנית ותפעולית  ,  להעניק לחברה, שירותי תחזוקה שוטפת

( ל אלה:  המתקנים iכל  המכשור,  הריהוט,  הציוד,  וכל  המוקד  מבנה  התשתיות)  והמערכות   , 
המשמשים אותו ואת צוות הספק (לרבות הממשק שבניהן למערכות ולתשתיות הפיסיות של 

ומערכות המוקד, לרבות הממשק שבניהן למערכות    CRM  -) המערכות (מערכת ה  iiחברה); ( ה
ובכלל זאת ידרש הספק לתקן, כל נזק ו/או פגם ו/או ליקוי   ולתשתיות הטכנולוגיות של החברה)

ו/או לפעול, לבחירת החברה על פי שיקול   בהםו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהם, שהתגלו  
ל ו/או אי ההתאמה האמורים בכל דרך  דעתה הבלעדי,  ו/או הליקוי  ו/או הפגם  הנזק  הסרת 

במהלך כל תקופת המוקד, לרבות המערכות  עמוד  יהכול באופן שבו  כמפורט במפרט,  אחרת,  
ולזמני התגובה הנקובים וקדהחוזה בכל דרישות המ , וזאת בהתאם ובכפוף לרמות השירות 

החוזה  מפרטב הוראות  יחדיו:  וביתר  התחזוקה "  (בחוזה,  מכלליות ")שירותי  לגרוע  מבלי   .
 האמור, יכללו שירותי התחזוקה גם את כל אלה: 

באחריות לכך שבכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, יהיה מבנה המוקד    שאהספק י .9.1.1
והמערכות המשמשים אותו  הריהוט, המכשור, התשתיות, המתקנים  הציוד,  וכל 

, תקינים וראויים לביצוע השירותים. במסגרת האמור, ישא הספק ואת צוות הספק
התשת המכשור,  הריהוט,  הציוד,  כל  את  ולהחליף  לחדש  המלאה,  יות, באחריות 

מחשוב,  מערכות  מחשוב,  עמדות  ריהוט,  לרבות  במוקד,  והמערכות  המתקנים 
ומערכות  ציוד, ריהוט, מכשור, תשתיות, מתקנים  ולהוסיף  ו/או לרכוש  תקשורת 
במוקד, כפי הנדרש לצורך ביצוע השירותים (לרבות בשל גידול במוקד ו/או בצוות 

 הספק).  

9.1.2. ) עדכון  (באגים),  תקלות  תיקון  (Updateשירותי  תוכנה  תיקוני   ,(Patch התקני  ,(
) ולא Add Onהרחבה  מהותיים  וגרסאות  מהדורות  ושדרוגי  שינויי  בנוסף  וכן   (

, כל זאת מעת לעת, בסמוך המערכות) של  Minor and Major Releaseמהותיים (
לאחר מועד הנפקתם, ובכל מקרה בכפוף לאישור מוקדם ובכתב של החברה. מובהר  

השי העדכונים,  לתמורה כי,  מעבר  עלות  ללא  יתבצעו  כאמור,  והשדרוגים  נויים 
בגינם   לשלם  הספק  חויב  אם  בין  וזאת  והרישוי,  התחזוקה  בגין  לספק השנתית 

 ובין אם לאו.  האחרים במערכות המוקדו/או לבעלי הזכויות  המערכת

מובהר במפורש, כי הספק ידרש להודיע לחברה בטרם ביצוע כל עדכון או שדרוג   .9.1.3
עדכון או שדרוג כאמור. החברה  (מהותי א ויפרט את ההשלכות של  ו לא מהותי) 
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תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבצע עדכון/שדרוג כאמור. בכל מקרה לא יבוצע כל  
עדכון/שדרוג (מהותי או לא מהותי) ללא קבלת אישור החברה. כל שדרוג כאמור  

ו בחרה החברה יבוצע בתיאום מלא עם החברה. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה ב
במערכ ולתמוך  להמשיך  הספק  ידרש  כלשהו,  שדרוג  לבצע  שהושלא  כפי  כך ן ת   ,

 . , במשך כל תקופת החוזההמוקדלעמוד בכל דרישות  ימשיכוש

על  לחברה  , יישא הספק באחריות להודיע  לעיל   9.1.1בסעיף    מבלי לגרוע מהאמור .9.1.4
) מודולים  של  (ו  )Modulesקיומם  תוכנה  אשר  Software-Packagesחבילות   ,(

במערכ והתקנתם  ידי    תו אפיונם  על  כך  לשם  שיינתן  לאישור  כפוף  , החברהיהיה 
במסגר ובכתב,  בסעיףמראש  המפורטות  להוראות  בהתאם  שינויים  הוראת    10  ת 

 להלן. 

לכך  .9.1.5 והאחריות  החבות  על הספק  מוטלת  התחזוקה,  שירותי  במסגרת  כי  מובהר, 
שכל אחד מיחידי המערכות יפעלו בכל עת בממשק ואינטרגציה מלאים בינם לבין  

 עצמם ו/או בינם לבין תשתיות ומערכות הרשות.  

(בין אם סופק על ידי הספק לבין עצמן  ת  והמערכבין  צפויה  תאימות  -במקרה של אי  .9.1.6
ו/או אי תאימות   החברהותשתיות  מערכות  ובינן לבין    ידי צד שלישי כלשהו)  או על

ותשתיות  מערכות  תאימות של  -ו/או אי ת  ו בין תתי המערכות המרכיבות את המערכ
במערכתלעדכון/שדרוג  החברה   הספק  יבצע  (אותו  רשאית:  החברה  תהיה   ,i  (

לגרוע מאחריות   להנחות את הספק שלא לבצע עדכון או שדרוג כאמור, וזאת מבלי
את מלוא שירותי התחזוקה בהתאם    ןת ולספק בגינולהמשיך ולתמוך במערכהספק  

שבו הזמינות    ,לתכולות ובאופן  בהסכם  הספק  מחוייב  אליהם  השירות  ורמות 
והה עת    יעמדו  תומערכמוקד  המבכל  דרישות  ללא    וקדבכל  ביצוע גם 

(כאמור   שדרוגההעדכון/ או   ;iiל לספק  להורות  ול)  החברה  התקין  ספק  את  עבור 
(עדכונים  בצע את כל ההתאמות  שם כך להעדכון/שדרוג (מהותי או לא מהותי) ול

נוספים),   בושדרוגים  ההנדרשות  שומערככל  מנת  על  העדכון/שדרוג   וכילית  את 
    .עם מערכות ותשתיות החברהבינן לבין עצמן ובממשק מלא  כאמור

שבהן  בנסיבות   ההתקנה  שדרוג  ל  לבצע  החברה  את  יחייב  פיסי עדכון/השדרוג 
ספק י,  מערכות ותשתיות החברהאיזה  טכנולוגי של  (חומרה או קושחה) ו/או שדרוג  

החברה   עבור  ויערוך  של  הספק  ומפורט  מלא  ותיאור  הקונפיגורציות  כל  ביאור 
החברה   ותשתיות  במערכות  הנדרשות  שהמערכוההתאמות  מנת  (לאחר  ת  ועל 

המתואר),   בממשק  עמם  תעבוד  העדכון/השדרוג  מלאים  שוב    ן כשה ואינטגרציה 
מעבר לתמורה בגין רישוי   זאת ללא תמורה נוספתכל  , ווקדעומדת בכל דרישות המ

בקשר עם כל כה, הטמעה, תיעוד וכיו"ב  רמובהר במפורש, כי ביצוע הד.  ותחזוקה
התחזוקה   יבלתי נפרד משרות  קשדרוג במערכת, יבוצע על ידי הספק במסגרת וכחל

    ומבלי שהספק יהיה זכאי בגין כל לכל תמורה נוספת.

ת להתאים וכחלק משירותי התחזוקה, מחוייב הספק לשמור על עדכניות המערכ .9.1.7
  , ים האמוריםת לשינויי חקיקה ורגולציה, וכן לבצע הטמעה של השינוי ואת המערכ

מתאימות  הדרכות   מסמכי  מתאימות,  והכשרות  ויתר  הידע  תהליכי/ניהול  עדכון 
בהתאם  החברה  עבור  לבצע  הספק  מחוייב  אותם  והמערכות  המוקד  של  התיעוד 

 והכל ללא תמורה נוספת ומבלי שהאמור יחשב כהוראת שינויים. להוראות החוזה, 

שנים החל    3תעמוד בתוקפה לתקופה של   התחייבות הספק לאספקת שירותי התחזוקה ורישוי   .9.2
" זה:  (בחוזה  המוקד  של  הסופית  הקבלה  התחזוקהממועד  רשאית תקופת  תהא  החברה   .("

חודשים כל אחת, בכל    12תקופות נוספות של עד    4  - להאריך את תקופת התחזוקה והרישוי ב  
"), בהודעה  יה תקופות האופצתמהיל שתבחר נת"ע, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי (בחוזה זה: "

ימים לפני המועד לסיומו של תקופת התחזוקה והרישוי   30  - בכתב שתימסר לספק לא יאוחר מ  
ו/או תקופות האופציה (ככל שתחולנה). למען הסר ספק, מובהר כי בתקופות האופציה יחולו 

 כל הוראותיו של הסכם זה. 

החברה תהיה רשאית לאפשר לספק ולעובדיו גישה למערכת, בתיאום מראש עם החברה ובכפוף  .9.3
למגבלות אבטחת המידע הקיימות בחברה וכן בנוסף, תעמיד לרשות הספק, באופן סביר, את  
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שירותי  ביצוע  לצורך  הנדרשים  למערכת  בנוגע  שברשותה  והנתונים  האמצעים  המידע, 
 התחזוקה. 

ה, יעביר הספק לחברה אחת לחודש, וכן לאחר השלמת כל שינוי ו/או  כחלק משירותי התחזוק .9.4
כל הנתונים והמידע שנצברו באמצעותה במהלך הפעילות,  משדרוג ו/או עדכון במערכת, עותק  

טבלאות,  יישומים,  כולל  עדכני  מערכת  תיק  בהם  החברה  עבור  שהכין  התוצרים  מכל  וכן 
למערכת, הכל בפורמט העדכני ביותר לאותו פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר 

 .מועד

 פיצוי מוסכם לשירותי התחזוקה .9.5

, אזי מבלי לגרוע פרטלא עמד הספק ברמות השירות ו/או זמני התגובה הנקובים במ .9.5.1
מכל זכות העומדת לחברה על פי חוזה זה ו/או על פי דין, ישלם הספק לחברה, מיד 

בסכום מוסכמים  פיצויים  הראשונה  דרישתה  כך   עם  לשם  הנקובים  ובתנאים 
 "). הפיצוי המוסכם לשירותי תחזוקה(להלן: " מפרטב

הצדדים מצהירים בזאת, כי סך הפיצוי המוסכם לשירותי תחזוקה ואופן חישובו  .9.5.2
מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו לחברה בנסיבות האמורות, אולם אין  

חריות הספק לבצע ולהשלים בפיצוי המוסכם לשירותי תחזוקה על מנת לגרוע מא
 את שירותי התחזוקה במלואם ובמועדם. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם לשירותי תחזוקה,  .9.5.3
כולו או חלקו על מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי חוזה זה ו/או 

לבט לחברה  המוקנית  זכות  מכל  לגרוע,  ומבלי  לרבות  דין,  פי  בגין על  זה  חוזה  ל 
הפרתו על ידי הספק ו/או לתבוע בגין נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה 
מעבר לסכום הפיצוי המוסכם לשירותי תחזוקה ו/או לפנות לכל צד שלישי לצורך 

 ביצוע השירותים. 

 ושיפורים   שינויים .10

, לרבות תוספות  תומערכמוקד ובבשמורה האופציה ליזום עריכת שינויים ו/או שיפורים  חברה  ל .10.1
  ").השינויים: ", יחדיוו/או הפחתות במערכת (להלן

הרישוי למכרז, כוללת את מלוא    הכספית של הספק  והצעתלמען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי   .10.2
המציע לא יהיה  כי  מובהר במפורש  זה,    10על אף האמור בסעיף  לכן,    .הנדרש עבור המערכת

ת, וזאת בין  ותשלום בגין רישוי נוסף שיידרש עבור המערכ  בשום מקרה, לדרוש תוספת  ,זכאי
לכתחילה   הכספית  בהצעתו  האמור  הרישוי  את  הספק  שקלל  לאו.אם  אם  בגין   רישוי  ובין 

לא יזכו את מכל מין וסוג,  ,  המפרטמערכות (ככל שידרש), לרבות כאלה שלא אוזכרו במסגרת  ה
רישוי בגין הבגין ההערכות ולתמורה  הספק בכל תשלום נוסף, שיפוי או פיצוי מעבר לתמורה  

על מנת לתמוך    יםכל רישוי/מוצר הנדרשהאמור יחול גם בנוגע ללמען הסר כל ספק,  .  תחזוקהוה
כל  את הספק ב  המזכיםלא ייחשבו כשינויים  והם  ,  דרישות המוקדבדרישות החברה בקשר עם  

 רה נוספת.    תמו

הצורך,   .10.3 במידת  ולאישורה,  החברה  עבור  יגדיר  שינויים  הספק  לשלבי תוכנית  המתייחסת 
 . והשפעות השינויים על דרישות המערכת  , היקף התמורה בגין השינוייםלוח זמניםהעבודה,  

יתר הוראות   לגביהם כל  ויחולו  יבוצעו בהתאם לתוכנית השינויים שתאשר החברה  שינויים 
 החוזה. 

ישולמו שעות   -(עבור כל תכולת שירות שהיא)    שעות עבודההשקעה של  שינויים  ל  ה הזמנהכלל .10.4
בסעיף   המפורטים  לתעריפים  בהתאם  רלוונטיים,  מקצוע  בעלי  של  כללה    12.2עבודה  להלן. 

במערכת,  לשלב  החברה  תבקש  אותם  שונים  מערכות/מוצרים  של  רכישה  לשינויים  הזמנה 
בין   כך  לשם  שייערך  ומתן  למשא  בהתאם  סבירים,  שוק  מחירי  לפי  בגינם  התמורה  תחושב 

 כך הספק לאישור החברה. החברה לספק ולניתוח שכר שיגיש לשם 

רישוי של מערכות ו/או ציוד, מכשור,    מובהר במפורש, כי הגדלת תשומות כח האדם במוקד  .10.5
וסוג),   (בכל היקף  ובין בהוראת החברה, אינה  מערכות ומתקניםהמוקד  בין מיוזמת הספק   ,
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כלשהו בתשלום  הספק  את  המזכה  שינויי  הוראת  בהיקף  מהווה  גידול  ויחול  במידה  רק   .
המתקבלוהקר במוקד,    תיאות  ובפועל  התחזוקה  בגין  התמורה  עדכון  זה יחולו  יחול  בעניין 

 להלן, כסעד מלא, יחיד ובלעדי בגין האמור.   12.1.3הוראות סעיף 

תשולם   .10.6 השינויים  בגין  שהחברה  התמורה  השינויים,  לאחר  של  קבלתם  את  בהתאם אישרה 
 . להלן 12.2לתנאי התשלום הנקובים בסעיף 

 שירותים השהיית ה  .11

(כולן או חלקן),    שירותיםהחברה תהיה רשאית להורות לספק, בכל עת, על השהיית ביצוען של ה  .11.1
בו מתעתדת החברה להתחיל ולהשהות   לפני המועד  ימי עסקים  30לספק    תימסראשר  בהודעה  

למען הסר ספק מובהר, כי כל הודעת השהיה    ").הודעת השהיה(להלן: "  שירותיםאת ביצוע ה
שבאחריותו של   שירותיםשתינתן בשל מעשה ו/או מחדל של הספק, תחשב כעיכוב בביצוע ה

 . הספק על פי הוראות החוזה

הוצאה ו/או התחייבות הניתנים לביטול או הספק מתחייב לפעול, על מנת לבטל או לצמצם, כל   .11.2
שמורה הזכות לחברה  צמצום ככל שיגרמו עקב ההשהיה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  

המלאה לנכות מתשלום התמורה לו יהיה זכאי הספק על פי החוזה, את כל אותן הוצאות שיכול 
לא יהיה זכאי בגין ההשהיה לכל    קלמען הסר ספק, הספ  היה הספק לבטל או לצמצם כאמור.
 פיצוי, שיפוי ותשלום מכל מין וסוג. 

רשאית לדרוש מהספק לחדש   החברהיה, תהיה  יבכל זמן לאחר המועד שנקבע לתחילת ההשה .11.3
לפני מועד  ימים    30  לפחותאת ביצוע העבודה, וזאת באמצעות הודעה שתימסר לספק, בכתב,  

ה "  שירותיםחידוש  ל(להלן:  מוקדמת  ההודעה  באחריות שירותיםחידוש  ישא  הספק   .("
המלאה והבלעדית, מיד לאחר שנודע לו על השהייה או לאחר שנודע לו על האפשרות להמשיך 

ה  י את ביצוע התחייבויותיו להודיע לכל צוות הספק ולכל הגורמים המעורבים אודות ההשהי
 ו/או חידוש הפעילות. 

ה ובהתאם יעודכנו  יהזמן שבו חלה ההשהי  לוח הזמנים לביצוע הפרויקט יעודכן בהתאם לפרק .11.4
הזמנים   לוח  התאמת  לרבות  לעדכנו  שיש  אחר  תיעוד  וכל  זה  לחוזה  הרלוונטיים  הנספחים 

 . שירותיםהדרוש להמשך ביצוע ה

 התמורה  .12

תמורת ביצוע התחייבויותיו במלואן ובמועדן, יהיה זכאי הספק לתשלומים כדלקמן (בחוזה זה, יחדיו: 
 "):  התמורה"

   הערכות - מוקד תמורה בגין הקמת ה .12.1
ה שלביה,  תמורת  כל  על  אליה,  בקשר  הספק  התחייבויות  כל  והשלמת  גיוס  לרבות  הערכות 

שירותי ) וCRMמערכת    כוללשל כל מערכות המוקד (וכן בגין הרישוי  והכשרת צוות הספק,  
ופי, תשלם החברה לספק סכום כולל, ס  ,סופית של המערכתלקבלה  התחזוקה בתקופה שעד  

___________________ [*יושלם במועד חתימת החוזה] ______שלם ומוחלט בסך של __
לטופס    1לטבלה שבנספח    1כמפורט בשורה מס'  "),  ההערכות(בחוזה זה, יחדיו: "התמורה בגין  

 בכפוף להשלמת אבני הדרך הבאות: וזאת  ,בתוספת מע"מ, 8מס' 

 סכום לתשלום אבן דרך מס'

 10% מפורט האפיון החברה להשלמת האישור  1

 30%  אישור החברה תחילת הפעלה מבצעית 2

המערכת 3 של  סופית  החברה  קבלה  ידי  אישור    על 
 החברה את סיום ההפעלה המבצעית 

60% 

הקמה/התאמה של מבנה המוקד וכל הציוד, הריהוט,  למען הסר ספק מובהר, כי התשלום בגין  
הספק   צוות  ואת  אותו  המשמשים  והמערכות  המתקנים  התשתיות,  שירותי והמכשור,  כן 
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יכלל בתמורה בגין   , במהלך כל תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת האופציה),התחזוקה בגינם
של    .ההערכות מחירם  את  תכלול  ההערכות  בגין  התמורה  כי  מובהר,  הרישיונות עוד  כל 

והמוצרים הנדרשים לצורך אפיון, תכנון, התקנה, הרצה ותחזוקה של מערכות המוקד (לרבות 
  .בסיסי נתונים, רישויים לתוכנות תשתית, תוכנות צד ג' מכל מין וסוג)

 רישוי ו התמורה בגין תחזוק

המוקד,  שירותי  בגין   .12.1.1 תפעול  לרבות  במלואם,  עבור   רישויוה  התחזוקההמוקד 
כ,  תומערכה כך,    חוכל תשומות  זכאי, במהלך האדם הדרושות לשם  יהיה הספק 

התחזוקה ועד לתום תקופת  מוקד  הקבלה הסופית של המועד  ב  שתחילתה  התקופ
בסך   , לתשלום דמי תחזוקה שנתיים קבועים(או תקופות האופציה ככל שתחולנה)

לטופס מס'   1לטבלה שבנספח    2כמפורט בשורה מס'    כולל של ______________  
[*ישולם במועד חתימת    ., בתוספת מע"מ")רישויו  ה תמורה בגין תחזוק(בחוזה: "  8

 החוזה] 

תכלול  מ .12.1.2 ורישוי  תחזוקה  בגין  התמורה  כי  במפורש,  מחירגם  ובהר  כל    םאת  של 
הרישיונות והמוצרים הנדרשים לצורך אפיון, תכנון, התקנה, הרצה ותחזוקה של  

, תוכנות צד ג' מכל מין לתוכנות תשתית(לרבות בסיסי נתונים, רישויים  ת  ומערכה
 לאורך כל תקופת החוזה. ת, ו, ולשימוש במערכוסוג)

התמורה   .12.1.3 סך  לעדכון  זכאי  יהיה  ורישוי  חודשית  ה הספק  תחזוקה  כהגדרתו (בגין 
, במידה ובמהלך חודש קלנדארי מסוים, התקבלו ונענו )להלן   12.1.5הוראות סעיף  ב

(להלן, כמות השיחות שנענו    שיחות  1,200  –מוקד, מעבר ל  אצל נציג שירות בבפועל  
 .")העודפות השיחותשיחות: " 1,200במוקד בחודש קלנדארי, מעבר לכמות של 

האמורות, תעודכן התמורה החודשית בגין תחזוקה ורישוי, בסך השווה   בנסיבות
וכל זאת במכפלת התמורה   1,200למנה המתקבלת מכמות השיחות העודפות, חלקי  

 . החודשית בגין תחזוקה ורישוי

הנה   ורישוי  תחזוקה  בגין  החודשית  והתמורה  במידה  להמחשה:    1,000דוגמא 
שיחות נכנסות, אז התמורה החודשית  1,500ובחודש קלנדראי מסויים נענו במוקד 

) העודפות  לשיחות  השווה  בסך  תעודכן  ורישוי  תחזוקה  חלקי   300בגין  שיחות), 
ור25%(  1,200 תחזוקה  בגין  החודשית  התמורה  במכפלת   ,() כלומר   .)1,000ישוי 

יהיה   ורישוי  תחזוקה  בגין  החודשית  התמורה  של  של  העדכון    וסה"כ   250בסך 
חודש קלנדארי תעמוד אותו  תחזוקה ורישוי להתמורה החודשית המעודכנת בגין  

 .  1,250על סך של 

   
במוקד    קלנדארי מסויים  בחודשנכנסות שנענו  שיחות    2,000  –מובהר, כי מעבר ל  

ל   מעבר  עודפות)   800  –(כלומר  לשיחות  זכאי  הספק  יהיה  לא  של  ,  נוסף  עדכון 
ל ו/או  האמורה)  לכמות  עד  שנצבר  לזה  (מעבר  ורישוי  תחזוקה  בגין  כל התמורה 

  . ושיפוי אחרים   , פיצויתשלום
 

כמות השיחות שנענו באמצעות , תהיה זו  לצורך סעיף זהמובהר, כי כמות השיחות  
מתועדת במערכות המוקד והיא תופק מוקד מושא החוזה, כפי שהיא  נציג שירות ב

בגין  לתשלום  ההתחשבנות  במפרט.  הנקובים  הדווחים  במסגרת  החברה  עבור 
החודשים השניים לכל    6תשולם בתום    לחודש בכמות שיחות    קיטון/ יחידות גידול

  להלן. 12.1.5שנה כמפורט בהוראות סעיף 
בסעיף   הנקובה  הנוספת  מלא לעיל   זה  12.1.3התמורה  יחיד  סופי,  סעד  מהווה   ,

ובלעדי בגין גידול בכמות השיחות הנכנסות במוקד ובשל כל השפעה שתהיה בגין 
האמור, לרבות גיוס בעלי תפקידים נוספים, הכשרות והדרכות נוספות, התאמות 

למען הסר כל ספק, מובהר עוד, כי לניהול ידע, הקמה והצטיידות נוספים וכיו"ב.  
בא שיושקעו  הראשיים,  תשומות  התפקידים  בעלי  לרבות  הספק,  צוות  מצעות 

וכן בגיבוש תוצרי ניהול ידע, הדרכות והכשרות נוספות,   ידעה  ניהול/בעדכון תהליכי
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איסוף וגיבוש מידע שנצבר בקשר עם שירותי המוקד, עדכון תשריטים ומתודלוגיה 
נ בגינם תמורה  ולא תשולם  נפרד מהשירותים  יתבצעו כחלק בלתי  וספת, וכיו"ב, 

 שעתית או אחרת.

מובהר, כי הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לגבות או לדרוש תשלום כלשהו, מכל   .12.1.4
ת, מכל צד וו/או השימוש במערכ  המוקדמין וסוג, במישרין או בעקיפין, בקשר עם  

, וזאת בכל מתכונת שהיא, לרבות כתמורה הזכייניםשלישי שאינו החברה, לרבות  
ו רישוי  ו/או  שירות  לו  /בגין  המשולמת  לתמורה  מעבר  אחרת,  מתכונת  בכל  או 
 מהחברה על פי חוזה זה.   

לספק   .12.1.5 תשולם  והרישוי  התחזוקה  בגין  קלנדארי,התמורה  חודש    12  –ב    מידי 
שווים,   במהלך  וזאת  תשלומים  שניתנו  ורישוי  תחזוקה  שירותי  חודש הבגין 

"  םשהסתיי זה:  בתום  .  ")ורישוי  תחזוקה  בגין   החודשית  התמורהסך  (בחוזה 
חודשים קלנדאריים מלאים,    12בגין תקופה שאינה משקפת    -תקופת ההתקשרות  

 בגין תחזוקה ורישוי.  החודשית ישולם החלק היחסי של התמורה 

תהווה תשלום,  הרישוי  ו  התחזוקהובהר בזאת, כי התמורה בגין  למען הסר ספק מ .12.1.6
ותה יבצע הספק בקשר עם  מלא, יחיד, סופי ומוחלט בגין כל פעולה ו/או עבודה א 

ובכלל האמור גם בגין הוספת תכולות למערכת, ת  ומערכהשל    הרישויו  התחזוקה
 .  למעט אם נקבע אחרת, במפורש ובכתב, בחוזה

  תמורה בגין שינויים  .12.2
שינויים,   במסגרתם,  בגין  שיממושו  אופציונליות  תכולות  מימוש  בגין  החברה  לרבות  תשלם 

תחושב   אשר  תמורה  " לספק  (להלן:  לעיל  בסעיף   המתואר  שינוייםבאופן  בגין  ").  תמורה 
לעיל או בתנאים שיקבעו   10התמורה בגין שינויים תשולם באופן ובתנאים המתוארים בסעיף  

  זמנת שירותים, הכול בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין. במסגרת כל ה 
ישולמו שעות   -כללה הזמנה לשינויים השקעה של שעות עבודה (עבור כל תכולת שירות שהיא)  

  עבודה של בעלי מקצוע רלוונטיים, על פי התעריפים 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

 165 בודק תוכנה  .6

 230 מומחה אבטחת מידע  .7

 סופיות התמורה, הצמדה ומע"מ .12.3

שהם,  .12.3.1 וסוג  מין  מכל  התשלומים,  ו/או  ההוצאות  ו/או  העלויות  כל  כי  מובהר, 
בביצוע   בעקיפין  ו/או  במישרין  והשירותיםהכרוכים  הספק  ההערכות  על  יחולו   ,

והן יכללו כל תשומה, ציוד ומתקן הדרושים לשם כך, וכן עלויות    וישולמו על ידו
 . מים, הפקת מסמכים וכיו"ב, צילוותחזוקה נלוות כגון: נסיעות, ביטוח, אחריות
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זכאי   .12.3.2 יהיה  לא  כי הספק  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  לכל תמורה  מובהר, מבלי 
להחזר הוצאות, מכל מין  נוספת מכל מין וסוג שהיא עבור הענקת השירותים ו/או  

ו/או לכל   ההערכות ויתר השירותיםביצוע  וסוג שהוא, בקשר ישיר ו/או עקיף עם  
אחר תשלום  ו/או  הכרוכות תמורה  והעלויות  ההוצאות  כל  וכי  נוספים  ו/או  ים 

יחולו באופן בלעדי על הספק, לרבות לעניין זה:    הערכות ויתר השירותיםבביצוע ה
לצורך   נוסף  וצוות  בעלי התפקיד הראשיים  והשירותיםביצוע  העמדת  ,  ההערכות 

ות  שעות עבודה נוספות, השתתפות בישיבות, דיווחים והנפקת דוחות לחברה, הוצא
משרדיות כגון בגין צילומים, טלפונים, פקסים, דואר, משלוחי דוא"ל, שליחויות,  
ואינטרנט, תוכנות, רישיונות, הוצאות כוח אדם, הוצאות   שירותי משרד, מחשוב 
נסיעה וביטול זמן בנסיעה, מוניות וחניות, הוצאות עבור ציוד ואמצעים טכנולוגיים, 

ביטוח,   ונעלויות  תיעוד  דוחות,  ידע  הפת  כל  יהול  לקבלת  הוצאות  אבטחת מידע, 
רכישה  השירותים,  לביצוע  הדרושים  וכיו"ב  ההיתרים  האישורים,  הרישיונות 
ואספקה של ציוד או מתקן או אספקת תשתיות ושירותים נלווים כלשהם, וכן כל 
תשומה או עלות או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע, יישום והשלמת 

המערכת ספק  עלויות עבור  השירותים, במישרין או בעקיפין, לרבות    ההערכות ויתר
, וביצוען של החברההעברת קניין רוחני בזכויות בתוצרי השירותים לבעלות  ו/או  

 כל יתר ההוראות המפורטות בהסכם, במלואן ובמועדן. 

החוקי  .12.3.3 בשיעורו  מוסף  ערך  מס  יתווסף  התמורה,  חשבון  על  שישולם  סכום  לכל 
כדין.   מס  חשבונית  כנגד  ישולם  והוא  תשלום  כל  ביצוע  בגין במועד  התמורה 

כל   השלמתהגשת החשבון עבור  ימים ממועד    30תשולם בתנאי שוטף +    ההערכות
 .אבן דרך רלוונטית

יוגש בפורטל הספקים של החברה עד .12.3.4 בכל חודש קלנדרי. חשבון    5  -ל    כל חשבון 
לחשבון יצורף    .לכל חודש ייראו בו כאילו הוגש בחודש העוקב  5  -שיוגש לאחר ה

  אישור בכתב מאת נציג החברה, שהשירותים מושא החשבון בוצעו.  
מסמכים  ניהול  מחשוב,  להנחיות  בהתאם  יפעל  הספק  מהאמור,  לגרוע  מבלי 

ובכלל זה לעניין דיווחי   ,להסכם  1פח ג'נסוב  'ג  נספחב  ואבטחת מידע המפורטות
 . החברהשל  SAP-החשבון במערכת ה

כלל  .12.3.5 למילוי  בכפוף  הספק  של  הבנק  לחשבון  בנקאית  בהעברה  תשולם  התמורה 
 הטפסים הנדרשים על ידי נת"ע. 

ימים לאחר התשלום על   7- חשבונית מס כדין לא יאוחר מ על הספק להעביר לנת"ע .12.3.6
 ידי נת"ע. 

לספק ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים אחרים    מכל סכום שתשלם נת"ע .12.3.7
המתחייבים על פי החוק, אלא אם כן יומצא על ידי הספק אישור בדבר פטור מניכוי 
במקור כאמור. למען הסר ספק מוצהר, כי האמור מתייחס לניכויים המתחייבים  

 . מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד

ן ההערכות והתמורה בגין תחזוקה כתנאי לביצוע התשלום האחרון של התמורה בגי .12.3.8
בנוסח   תביעות,  העדר  הצהרת  החברה  עבור  להנפיק  גם  הספק,  יחוייב  ורישוי 

, לפיו בין היתר, לספק לא עומדת כל טענה, תביעה ודרישה מכל  נספח ח'המצורף כ
מין וסוג בקשר עם השירותים שביצע במסגרת ההסכם; והתמורה ששילמה החברה  

לפיו תצהיר  וכן  נספחיהם   בגינם;  כל  על  השירותים  תוצרי  כל  את  לחברה  מסר 
 .ועותקיהם בכל מדיה שהיא

למען הסר ספק מובהר עוד בזאת, כי התמורה בגין ההערכות, הנה מלאה וסופית,  .12.3.9
ולא תישא בשום מקרה, כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג ולכל תקופה  

דה למדד המחירים לצרכן,  שהיא. התמורה בגין תחזוקה ורישוי תישא הפרשי הצמ 
במועד הקבוע לביצוע כל תשלום וביחס למדד הבסיס הידוע במועד האחרון להגשת  

  ההצעות במכרז.  
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 ערבות   .13

לחברה .13.1 הספק  ימציא  החוזה  פי  על  בהתחייבויותיו  הספק  עמידת  חתימת   להבטחת  במועד 
של  בנקאית  ערבות    החוזה בסך  מותנית,  ובלתי  הדירה  בלתי  (כולל    200,000אוטונומית,   ₪

"). ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה ערבות הביצועלחוזה (בחוזה זה: "  'טנספח  מע"מ) בנוסח  
ו החוזה  חתימת  לאחר    60לתום    עד ממועד  תקופת    12תום  ימים  השלמת  ממועד  חודשים 

   .ההערכות

חוזה  החברה תהא זכאית, בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים לחברה על פי   .13.2
זה ו/או על פי כל דין, לחלט, על פי לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את ערבות הביצוע (כולה  

וקבוע מראש, בשל ההפרה שבגינה   או חלקה). כפיצוי מוסכם  יחשב  סכום הערבות שיחולט 
על פי החוזה ו/או על פי דין, לחברה  חולט, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף העומד  

ימים לפני    2לפחות    .תה להיפרע בגין נזקים נוספים שנגרמו לה בשל ההפרה האמורהלרבות זכו
לחלט את החברה  הודעה בכתב לספק המפרטת את כוונתה של  החברה  חילוט הערבות, תשלח  

וזאת   לכך,  ההנמקה  ואת  ספק    – הערבות  הסר  לפגוע   – למען  מנת  על  באמור  שיהיה  מבלי 
 הערבות.  באוטונומיות ובאפשרויות החילוט של

ערבות החברה  כאמור (כולה או חלקה), יפקיד הספק בידי    הביצוע  ערבותהחברה את  חילטה   .13.3
חדשה ו/או ישלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים, לתקופה ובסכום זהה, 

 ימים מהמועד שבו חולטה הערבות כאמור.  7וזאת בתוך 

החברה התקשרות (מכל סיבה שהיא), רשאית  הוארך לוח הזמנים בחוזה זה ו/או הוגדל היקף ה .13.4
ו/או להאריך   ערבות הביצועעל מנת לעדכן את גובה  לפעול  לפעול בעצמה ו/או לדרוש מהספק  

את תוקפה, לפי העניין ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. לא עדכן הספק את גובה ערבות 
מכל זכות אחרת העומדת   רשאית, מבלי לגרוע החברה  ו/או לא האריך את תוקפה תהיה  הביצוע  

   .הביצועלה על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לחלט את ערבות 

  את ערבותהחברה  כמפורט לעיל ובמידה ולא חילטה    הביצוע   עם סיום תוקפה הנקוב של ערבות .13.5
, בכפוף לכך שבמועד האמור הביצוע   לספק את ערבותהחברה  עד למועד כאמור, תשיב    הביצוע 

תחייבויותיו על פי החוזה. במידה ועובר למועד סיום תוקפה הנקוב של  מילא הספק את מלוא ה
רשאית לדרוש החברה  לא מילא הספק איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, תהיה    הביצוע   ערבות

מהספק או אף לפעול בעצמה אצל המוסד המנפיק של הערבות, להארכת תוקפה של ערבות 
  , אף ללא אישור הספק.הביצוע 

רשאית החברה  לעיל, תהיה    13.3- 13.5לא ביצע הספק את ההתחייבויות המפורטות בסעיפים   .13.6
להפחית   דין  פי  על  ו/או  זה  חוזה  פי  על  לזכותה  העומדים  תרופה  או  סעד  מכל  לגרוע  מבלי 
מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי הספק על פי הוראות חוזה זה את גובה התשלום אשר  

  כאמור.הביצוע היה דרוש לחידוש, שינוי ו/או הארכת תוקפה של ערבות  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חידוש הערבות האוטונומית, כינונה, שינויה ו/או הארכתה,  .13.7
 תיעשה על ידי הספק ועל חשבונו.  

 וביטוח  אחריות  .14

על  מבוצעות  להיות  צריכות  או היו  שבוצעו    שירותיםההספק יהיה אחראי כלפי החברה לטיב   .14.1
ידו. מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, יהיה הספק אחראי לכל נזק שייגרם לכל מאן דהוא 
עקב מעשה ו/או מחדל רשלניים או הפרת חובה חקוקה שלו, של מי מן המועסקים על ידו או  

 . שירותיםבביצוע ההפועלים עבורו 

מי מטעמו. היועץ מתחייב  החברה לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם ליועץ או למי מעובדיו או   .14.2
לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו, כתוצאה 

 מתאונה או נזק כל שהוא, תוך כדי ביצוע השירותים לפי הסכם זה ובקשר לכך.   

ע"י בית משפט מוסמך לשלם סכום   .14.3 והיא תחויב  הספק מתחייב לפצות את החברה במקרה 
לעובד מעובדי היועץ או לכל מי מטעמו, או לכל צד ג', עבור אובדן, הפסד או נזק שהספק כלשהו  
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אחראי לו כאמור. הספק מתחייב אף לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בניהול ההליך המשפטי, 
 על פי חשבון שיוגש לו על ידי החברה. 

, או במתן הנחיות אין באישור החברה של מסמכים שהוכנו על ידי הספק או של פעולות שביצע .14.4
 לספק, כדי לשחרר אותו מאחריותו המלאה על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה או על פי דין, יקיים הספק את כל   .14.5
, ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הספק נספח י'הוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כ

) במועדים ובתנאים המפורטים בנספח 1י' נספח  חברה אישור ביטוח חתום (מתחייב להמציא ל
 הביטוח. 

   מסמכים, תוכנות וקניין רוחני .15

התשס"ח .15.1 יוצרים,  זכות  בחוק  לרבות  דין,  בכל  האמור  אף  "  2007-על  זכויות  (להלן:  חוק 
תשכ"זיוצרים הפטנטים,  חוק   ,("-1967  " הפטנטים(להלן:  ומתחייב חוק  מצהיר  הספק   ("

 , באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: בזאת

כל זכויות הקניין הרוחני שמקורן, במישרין ו/או  -" רוחניהקניין הזה: " 15בסעיף  .15.1.1
בביצוע   בכל    השירותיםבעקיפין,  שמקורן  ו/או  בתוצריהן  פיתוח,    התאמה,ו/או 

לרבות העתקם מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם, בכל מדיה שהיא,  
מסחר,   ושמות  סימני  מדגמים,  שירות,  אמצאות  פטנטים,  ולרבות:  אלה  כל  של 

כולן   יוצרים,  וזכויות  מוסריות  כל    -זכויות  וכן  רשומות,  שאינן  ו/או  רשומות 
הפיתוחים, ההתאמות, השיטות, האפליקציות, המודולים, התרשימים,  תוכניות, 

השרטוטים,   המפרטים,  החישובים,  תוצרי  תהמסמכים,  והמערכות,  המוקד  יעוד 
נתוני בדיקה וביקורת, ,  (לרבות אלה שיצברו במערכות ו/או באמצעותן)  ניהול הידע

, במערכת וברכיביה, למעט  שירותים ה  שבוצעו במסגרתמודלים, צילומים וחשבונות  
להלן) (כהגדרתן  סעיף    ןלגביה  בתוכנות  הוראות  יחדיו:   להלן  15.2יחולו  (להלן, 

  "). הקניין הרוחני"
תוכנה כי  ייעודי    ושפותח  יישום/למען הסר ספק מובהר,  וכן  החברה  עבור  באופן 

המערכת  התאמות   מיישומי  איזה  עם  בקשר  המקור בלרבות  ופיתוחים  קוד 
)"Source Code"  ,(כלים סטנדרטיים לפיתוח של  מנגד,    .חלק מהקניין הרוחני  יהוו

ביצוע   ,הספק לפני  פיתח  שהספק  תוצר  ו/או  מוצר  כל  או  ג'  צד  של  מדף  מוצרי 
אף אם שולב ו/או נעשה בהם שימוש  לחברה  ובלי כל קשר עם אספקתן    שירותיםה

ייעודי  במערכת וכן מתודולוגיות ושיטות עבודה שלא פותחו על ידי הספק באופן  
 , לא יהיו חלק מהקניין הרוחני.שירותיםלצורך ביצוע ה

הנובעות   .15.1.2 בזכויות  הרוחני,  בקניין  והבלעדי  המלא  היחיד,  הבעלים  תהיה  החברה 
וזאת   נשואו,  במערכת  וכן  ספק    –ממנו  הסר  בשירותים   - למען  מקורו  אם  גם 

מטעמו) המשנה  קבלני  (לרבות  הספק  צוות  ידי  על  כ  שהוענקו  ידי  על  מי ו/או  ל 
מטעמם. הספק יבצע כל פעולה וכן יחתום על כל מסמך (לרבות כתב הסבה וכיו"ב)  

שא באחריות שכל מי מטעמו, לרבות צוות הספק וכל מי מטעמם, יבצעו כל  יוכן י
פעולה וכן יחתמו על כל מסמך ככל שיידרש להעברת/רישום הבעלות בקניין הרוחני  

ו לדרישת החברה  וזאת בהתאם  לכל על שם החברה,  כך  זכאי לשם  מבלי שיהיה 
 תמורה ו/או תשלום 

ו/או באמצעות כל מי מטעמה, לרבות  .15.1.3 החברה בלבד תהיה רשאית לבצע, בעצמה 
באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם הקבלן ו/או מועסק הקבלן ו/או מי 

שימוש כל  חלקן),   מטעמו,  או  (כולן  ממנו  הנובעות  בזכויות  ו/או  הרוחני  בקניין 
ת שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון בקניין הרוחני ו/או בזכויות כאמור וכן שינוי לרבו

דעתה   שיקול  פי  ועל  עת,  בכל  והכול  נשואם,  במערכת  תיקון  ו/או  התאמה  ו/או 
הבלעדי והמוחלט, ללא תנאי ו/או מגבלה. במסגרת האמור, וככל שלא ניתן יהיה  

יין הרוחני לחברה, מעניק בזאת  על פי דין להעביר את הזכויות המוסריות נשוא הקנ
כל  ושאינה מוגבלת לבצע  ייחודית, בלעדית  הספק לחברה, הרשאה בלתי חוזרת, 
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שימוש לרבות שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון בזכויות המוסריות (כולן או חלקן) 
  ו/או במערכת נשואן.

  רה החבמובהר בזאת, כי שימוש ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון אותם תבצע   .15.1.4
לצרכיה בקניין הרוחני ו/או בזכויות נשואו (כולן או חלקן), לרבות באמצעות בעלי  
מקצוע ומומחים אחרים שאינם הספק ו/או מי מצוות הספק ו/או מי מטעמם, לא 
זכות  שקיימת  (ככל  המוסריות  הזכויות  כהפרת  ו/או  כפגיעה  מקרה  בכל  יחשבו 

ף ו/או שינוי צורה ו/או פגיעה כאמור), כמו גם שהם לא יחשבו כהטלת פגם, סילו
 בכבודם ב/של הזכויות המוסריות ו/או ב/של הספק ו/או מי מטעמו. 

כפי שהן מפורטות בסעיף   החברההספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: כי זכויות   .15.1.5
זה היו ידועות ומקובלות על הספק, ללא סייג, טרם התקשרותו בחוזה; כי הספק  

זכויות   את  בחוזה  להתקשרותו  קודם  ותמחר  סך    החברהשיקלל  כי  האמורות; 
התמורה, היקפה, שיעורה ותנאיה כמפורט בחוזה, מהווים תשלום הגון ומלא בגין  

ז בסעיף  הנקובות  שכר  התחייבויותיו  את  ומפורט  מלא  באופן  מסדירים  וכן  ה 
הטרחה וכן כל החזר הוצאות מכל מין וסוג, להם יהיה זכאי בגין הקניית הזכויות  

בזאת, לחברה   מוותרים  מטעמו,  מי  וכל  הספק  לתמורה  מעבר  כי  החוזה;  פי  על 
מפורשות, ולא יהיו זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או תמלוג נוסף, מכל מין וסוג  

לחוק הפטנטים. מובהר, כי אין באמור בסעיף   134לרבות מכוח הוראת סעיף    שהם,
התמורה לתשלום  זה לעיל, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הספק  

חבות כלשהי בקשר עם התשלומים    החברהלצוות הספק ו/או על מנת להטיל על  
     ומי מטעמם. האמורים ו/או בקשר עם הפרת חובותיו של הספק כפי צוות הספק

בזכויות   .15.1.6 יהיה  לא  כי  בזאת,  מובהר  כן  בזכויות   החברהכמו  ו/או  הרוחני  בקניין 
במי מהם על מנת לגרוע מאחריותו   החברההנובעות הימנו ו/או בשימוש אותו תבצע  

 הספק על פי החוזה.  של 

לעיל, מהווים לכל דבר ועניין,    15.1.3- 15.1.6עוד מובהר בזאת, כי הוראות סעיפים   .15.1.7
לספק, הזכות להשתמש הסכם בכתב במסגרתו הוסדרו כל אלה: תשלום התמורה  

וכן היקף אחריותו המקצועית של הספק   בקניין הרוחני ובזכויות הנובעות הימנו 
(ג) לתקנות האדריכלים, ולפיכך הוא מהווה החוזה, לכל  12בהתאם להוראות סעיף  

המקנה   חוזרת  ובלתי  מלאה  הסכמה  ועניין,  המלאה,  לחברה  דבר  הזכות  את 
ניין הרוחני ו/או בזכויות נשואו (ככל שעל פי  הבלעדית והיחידה לבצע כל שימוש בק

וזאת בין היתר בהתאם להוראות סעיף החברהדין, אינם בבעלות   ), ללא הגבלה, 
   לחוק זכויות יוצרים. 46) לתקנות האדריכלים ו/או סעיף 2(ג)(12 –(ב) ו 12

הספק ישא באחריות לכך שחובותיו והתחייבויותיו הנקובות בחוזה, לרבות בקשר  .15.1.8
, ייושמו במלואן גם על ידי כל צוות הספק (לרבות קבלני המשנה)  החברהזכויות  עם  

 וכל מי מטעמם.

 תובמערכרישיונות  .15.2

ו/או תוכנת מחשב   המערכותלכל  הספק מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, בקשר  
בין אם של ,  ) במידה והם אינם חלק מהקניין הרוחני( ת  ויישומי המערכחלק מ  ההמהוו  אחרת

 , כדלקמן:  ")התוכנות: ", יחדיו(להלן בסעיף זה הספק ובין אם של צד שלישי כלשהו

  15.1כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  .15.2.1
לעיל,    12, ללא תמורה נוספת על זו הנקובה בסעיף  לחברהלעיל, מעניק בזאת הספק  

תקי אינה הרשאה  מקרה  ובשום  בזמן  מוגבלת  שאיננה  ייחודית,  לא  ושרירה,  פה 
ניתנת לביטול, להשתמש בתוכנות על כל רכיביהן וכן בכל חומר כתוב ו/או אחר, 

 על פי סעיף   החברה(שאינן בבעלות  הקשור בהן  נשוא זכויות קניין רוחני של הספק  
רוחני  )לעיל  15.1 קניין  וזכויות  פטנטים  מדגמים,  יוצרים,  זכויות  בכל  לרבות   ,

  אחרות, רשומים או לא רשומים המתייחסים לתוכנות. 
כי ההרשאה אותה מעניק הספק   ת ובתוכנלחברה  למען הסר ספק מובהר בזאת, 

זה לעיל, עבור המערכת ו/או בקשר עמה, הנה במודל   15.2.1סעיף    על פי  ןוברכיביה
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רישיון במספר משתמשים כאמור,   מפרטרישיון כמפורט ב ננקב מודל  וככל שלא 
תוכל   שבו  מלא  החברה באופן  שימוש  לבצע  מטעמה  מי  באמצעות  ו/או  בעצמה   ,

כת, ועבור מספר משתמשים בהתאם לצרכים וליעדים המוגדרים  בתוכנות ובמער
  , ללא כל מגבלה ומבלי שתידרש לשאת בתשלום נוסף מעבר לתמורה.מפרטב

זה לעיל, על מנת    15.2.1עוד מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי אין באמור בסעיף  
של   והבלעדית  המלאה  מבעלותה  ובכלל    החברהלגרוע  הרוחני,  הקניין  בזכויות 

ו/או בכל התאמה שבוצעה בתוכנות עבור    החברההאמור בתוכנות אשר פותחו עבור  
בקשר עם הפרויקט, לרבות תוכנות, שיטות, אפליקציות, מודולים וכל זכות   החברה

או בעקיפין, אשר יהיו ממועד ביצועם    יין רוחני אחרת הקשורה בהן, במישריןקנ
   לעיל.  15.1ויחולו לגביהם הוראות סעיף  החברהבבעלותה המלאה והבלעדית של 

ספק לחברה, במישרין על ידי    יוענקובאחריות לכך שההרשאה בתוכנות    הספק ישא .15.2.2
המערכת ועל ידי היצרנים של מערכות המוקד, וזאת באופן שבו החברה תוכל לבצע  

, גם לאחר  להלן)  19.5.5(לרבות סעיף    שימוש במערכות בהתאם להוראות החוזה
להוראות   ובהתאם  האמורים  היצרנים  כלפי  במישרין  הספק,  עם  החוזה  ביטול 
 החוזה. הורה זו מהווה תנאי יסודי אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  

רוחני שיותקנו או ישולבו במערכת ה  קנייןזכויות הוכל    הםהתוכנות ו/או כל רכיבי .15.2.3
ו/או , או שהספק  המערכתספק  ו/או של    או ברכיביה הינם פרי פיתוח של הספק

תוכנות כאמור,    הבעלים של הזכויות לשיווק, פיתוח ותחזוקת  םהינהמערכת  ספק  
 חוזה חוקי ותקף להפצתן, שיווקן או מכירתן המערכת  ספק    אוו/או שברשות הספק  

לרבות  ותחזוקתן רישיונות  ,  מכל  מתן  נקיות  אלה  וזכויותיו  זה  חוזה  לפי  כנדרש 
 שיעבוד או כל זכות של צד שלישי כלשהו.  

סעיף   .15.2.4 מהוראות  לגרוע  הספ  15מבלי  לעיל,  לכך זה  הבלעדית  באחריות  ישא  ק 
באופן שיאפשר לו לבצע    ותוקיימ   ותיהיו שריר  ו/או בקשר עמן  תותוכנב  שהזכויות

ובמועדן,   במלואן  החוזה,  פי  על  התחייבויותיו  מלוא  מכלליות  את  לגרוע  ומבלי 
   להלן: שאר ההוראות המפורטות האמור באופן שבו יקיים את

ו/או שהינו בעל   יםקשורהמערכת  ספק  ו/או  הספק   .15.2.4.1 בהסכם מחייב 
אישורים, רישיונות, היתרים, הסמכות או הרשאות מבעלי הזכויות 

,  "בעלי הזכויותת (להלן, יחדיו: "ותוכנבעם כל אחד מבעלי הזכויות  
הספק  "ההסמכות"  -ובהתאמה   יוכל  פיהם  על  ו/או  במסגרתם   ,(

התחייבויותיהמערכת    ספקו בכל  בחוזה,   הםלעמוד  המפורטות 
יוכלובכ שבו  באופן  האמור  תקופת לחברה  לספק    ולל  כל  במהלך 

עבור   לבצע  ו/או  אספקה  רכיב  כל  ו/או   החברההחוזה,  עבודה  כל 
 הם פעולה, מכל מין וסוג, הדרושים לביצוע ולהשלמת התחייבויותי

זאת   ובכלל  החוזה  פי  תעמוד  -על  שבו  בכל והמערכ  נהבאופן  ת 
 במהלך כל תקופת החוזה.  המוקדדרישות 

לעיל,    15.2.4בלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף  מ .15.2.4.2
עם כל אחד המערכת  ספק    אוו/על פי התקשרותו החוזית של הספק  

הספק  יוכל  ידם,  על  שניתנו  ההסמכות  מכוח  ו/או  הזכויות  מבעלי 
אחד   ולכל  למערכת  ותחזוקה  תמיכה  שירותי  וכן  אחריות  להעניק 
ההוראות   ולכל  המערכת  לדרישות  בהתאם  האמורים  מרכיביה 

 המפורטות בחוזה. 

סעיף   .15.2.4.3 הוראות  משאר  לגרוע  התקשרותו   15.2.4מבלי  פי  על  זה, 
עם בעלי הזכויות, התחייבו המערכת  ספק  ו/או  החוזית של הספק  

הספק   יפסיק  ובה  שבמידה  לכך  הזכויות  המערכת ספק  ו/או  בעלי 
יך בעל לשמש כסוכן/ספק של בעל הזכויות, מכל סיבה שהיא, ימש

להעמיד   השימוש  לחברה  הזכויות  רישיונות  את  ותוכנבאת  וכן  ת 
ספק  ו/או  מלוא האחריות ושירותי התחזוקה אותם התחייב הספק  

תיכנס  לחברה  להעמיד  המערכת   שבו  באופן  החוזה  פי    החברה על 
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, בהקשרים הרלוונטיים, בכל המערכתספק  ו/או    בנעליו של הספק
לגרוע  מבלי  וזאת  הזכויות,  בעל  כלפי  הספק  של  לזכויותיו  הקשור 

ו/או   הספק  ו/או  ספק  מאחריות  פי    החברהמזכויות  המערכת  על 
 החוזה ו/או על פי דין. 

 טענת הפרה   .15.3

מובהר בזאת, כי בכל מקרה, בו יטען צד שלישי כלשהו, כי רכיב (ו/או השימוש בו)   .15.3.1
על ידי הספק מפר פטנט או    לחברהר ו/או שירות ו/או עבודה, שסופק  ו/או כל מוצ

זכות יוצרים ו/או כל זכות קניין רוחני אחר של אותו צד שלישי (להלן, בהתאמה:  
מפר" ו  מוצר  הפרה"  -"  מזכויות  טענת  לגרוע  מבלי  אזי  שאר   החברה "),  פי  על 

י והמערכת    ספקוהספק    ו שאיהוראות החוזה,  ביחד  המלאה,  באחריות הבלעדית 
ו/או על מי מטעמה מפני אותה טענה או תביעה   החברה, להגן על  םעל חשבונולחוד ו

נדרשה    מווישל עו"ד בהם  ושכ"ט  הנזקים  כל ההוצאות,  מיד   החברהאת  לשאת, 
לכך.   שנדרש  לו   החברה לאחר  תאפשר  הפרה,  טענת  של  קיומה  על  לספק  תודיע 

סבירים על מנת לשתף פעולה עם    לנהל את ההגנה ותנקוט אמצעיםהמערכת  ולספק  
הוצאות   החברה, והכול מבלי שיהיה באמור להטיל על  המערכת ספק  ו/או עם    הספק

הספק   של  המוחלטת  מאחריותו  לגרוע  באמור  שיהיה  מבלי  ו/או  וספק כלשהן 
 אחריות כשלהי.  החברהו/או להטיל על המערכת, ביחד ולחוד 

על  לחברה  ואפשריהמערכת    ספקוהספק   .15.3.2 או םחשבונ ,  המפר  במוצר  להשתמש   ,
בהתאם   המערכת  של  תפקודה  המשך  את  יאפשר  אשר  אחר  במוצר  להחליפו 

ספק ו/או  לא אפשר הספק    .המוקד, כשהיא עומדת בכל דרישות  להוראות החוזה
לחברה לבצע שימוש במוצר המפר או במוצר חילופי, יחשב הדבר כהפרה המערכת  

 .המערכתספק  וכתב ההתחייבות של  יסודית של החוזה

על פי פסק דין או  ביחד ולחוד,  ,  החברהאת    ווישפ   ויפצהמערכת  ספק  ו/או  הספק   .15.3.3
החלטה, שלא עוכב ביצועם, שניתן על ידי מותב משפטי מוסמך, בשל נזק שנגרם 

בקשר עם השימוש במוצר המפר, המוצר החליפי ו/או בשל טענת ההפרה. לחברה  
מוצר המפר, המוצר החליפי ו/או בשל  תביעה בגין השימוש ב  החברההוגשה כנגד  

וכן  המערכת  ספק  ו/או  לספק    החברהטענת ההפרה, תודיע   על כך תוך זמן סביר 
אפשרות סבירה להתגונן בפניה. כמו כן, בנסיבות המערכת  ספק  ו/או  תעניק לספק  

 לא תתפשר בתביעה כאמור, ללא אישור הספק מראש ובכתב.  החברההאמורות, 

  שמירת סודיות .16

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  .16.1

ישמרו  .16.1.1 מטעמו  מי  וכל  שהוא  לכך  המלאה  באחריות  ישא  וכן  בעצמו  ישמור  כי 
בסודיות מוחלטת, ללא הגבלה בזמן, וכן לא יגלו ו/או יעבירו לכל צד שלישי ו/או 

ומס בפרטים  בידיעות,  בעקיפין,  ו/או  במישרין  שימוש,  כל  כל  יעשו  לרבות  מכים 
יצירה בקשר עם   , בכתב או המוקד והשירותיםרעיון, תכנית, מסמך, המצאה או 

בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או כל סיכום ו/או תקציר  
ו/או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לו או הגיעו לידו תוך כדי ביצוע 

א עקיף  ו/או  ישיר  בקשר  או  היבטיו  החוזה  כל  על  הרוחני  בקניין  לרבות  ליהן, 
לעיל, למעט אם נתנה לשם כך הסכמתה המפורשת    15.1.1(כהגדרת מונח זה בסעיף  

"החברהשל   יחדיו:  (להלן,  ומראש  בכתב  הסודיהמ,  הספק    ").ידע  ישא  כן,  כמו 
 .  המוקד והשירותים בקשר עם    פרסוםכל  לבכתב    החברהאת אישור  לקבל  באחריות  

מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות סעיף זה, יהיה הספק רשאי, להשתמש   .16.1.2
  .שירותיםבמידע הסודי אך ורק לשם ביצוע ה

את מסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו,    החברההיה ותתיר   .16.1.3
ומול הספק, ביחד   החברהתהיה העברתו מותנית בכך שאותו צד שלישי יחתום מול  

  החברה לפיו יהיה מחויב כלפי  לחוזה זה, ו  יא'בנוסח נספח  ולחוד, על כתב סודיות  
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, לכל החברהויות וכלפי הספק בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכ
הפחות כמפורט בסעיף זה. הספק ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או  
הנקובות  איזה מהוראות  בעקיפין,  ו/או  במישרין  יפר,  שלישי אשר  צד  של  מחדל 

 בסעיף זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי. 

לעיל, ישא באחריות המלאה לכך שכל   16.1.3כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .16.1.4
וכל מי מטעמם, יחתום מול    , קבלני משנה  צוות הספקמטעם הספק ובכלל זה  אחד  
  החברה ומול הספק, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי    רההחב

, לכל החברהוכלפי הספק בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות 
הפחות כמפורט בסעיף זה. הספק ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או  

איזה מהוראות הנקובות   מחדל של צוות הספק אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין,
 בסעיף זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.

הספק ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור   .16.1.5
על סודיותו, ומבלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים 

, בכתב ומיידית, על כל מקרה  לחברהיודיע    אצל הספק, וכן מבלי לגרוע מהאמור,
 של חשש לאובדן, או של אובדן המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו.

בכל מקרה שבו הופנתה אל הספק דרישה על פי דין, באמצעות כל גורם מוסמך ו/או  .16.1.6
ו/או  במישרין  ממנו,  חלק  כל  ו/או  הסודי  המידע  למסירת  מוסמכת,  רשות  כל 

יודיע הספק   על כך מיד ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ברה  לחבעקיפין, 
הספק   יאפשר  ההליכים לחברהלעיל,  כל  את  ולמצות  להתגונן  מספקת  שהות   ,

לרשות   ו/או  לגורם  מסירתו  טרם  וזאת  כאמור,  הסודי  המידע  למסירת  הנוגעים 
 הרלוונטיים.  

את המידע הסודי שנמסר לספק ו/או לכל מי לחברה  הספק יישא באחריות להשיב   .16.1.7
ד, על  מטעמו, לרבות לצוות הספק ו/או לכל מי מטעמם, על כל העתקיו, וכן להשמי

, כל מידע סודי שנמצא ברשות הספק ו/או ברשות כל מי מטעמו  החברהפי דרישת  
 כאמור.

ל .16.1.8 זכות   ספקידוע  מטעמו  מי  לכל  ו/או  הספק  לצוות  ו/או  לספק  תהיה  ולא  שאין 
כלשהי במידע הסודי ו/או בכל חלק ממנו, לרבות אך מבלי לגרוע, בכל המצאה ו/או 

 המידע הסודי. חידוש ו/או פטנט, שייווצר על בסיס 

על .16.1.9 מהתחייבויותיו  אילו  שהפרת  לספק  לגרום -הובהר  עלולה  לעיל  זה  סעיף  פי 
בגין כל נזק, הפסד   החברהנזקים כבדים, והספק מתחייב לשפות ולפצות את  לחברה  

ו/או אובדן כלשהו שייגרם לו מחמת הפרה כאמור. כן מצהיר ומסכים הספק, כי  
אית לכל סעד כספי ו/או אחר (לרבות זכהחברה  בכל מקרה של הפרה כאמור תהא  

 פי דין.-קבלת צווים למיניהם) הקיימים על

ואופן מחובות  .16.1.10 צורה  לפגוע בשום  ו/או  לגרוע  על מנת  לעיל  זה  אין באמור בסעיף 
 .המפרט המפורטות במסגרת אבטחת מידעהוראות והתחייבויות הספק על פי 

16.1.11. ) ביחס לכל אלה:  יכללו  לא  "מידע סודי"  ו/או   ) מידע1במונח  נחלת הכלל  שהינו 
שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת התחייבות הספק 

) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא  2או צדדים שלישיים; (
אישרה בכתב כי   החברה) מידע אשר  3תוך הפרת ההתחייבות לשמירת הסודיות; (

דע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי ) מי4אינו כלול במידע הסודי; (
ידי ערכאה משפטית מוסמכת ובלבד שהספק הודיע   ד לאחר מילחברה  שניתן על 

העניק   וכן  האמור  הצו  נטל   לחברהקבלת  כי  מובהר,  להתגונן.  מספקת  שהות 
הספק  על  יחול  הסודי",  ה"מידע  לתחולת  מהחריגים  איזה  להתקיימות  ההוכחה 

  בלבד. 
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 אבטחת מידע .17

קיימת  וכי  מידע רגיש ומסווג    וכילי  שהמוקד, לרבות המערכות,הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו  
ומחובתיו של הספק  בהתאם להוראות לעיל,  זה    חשיבות לאבטחת המידע. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף

נפרד  ,  למפרט  2  נספח בלתי  כחלק  חשבונו,  ועל  הבלעדית  אחריות  על  הספק,  את  השירותיםיבצע   ,
וכן כל פעולה אחרת אשר   אבטחת מידע ושמירת הסודיותבקשר עם    פרטמבההתחייבויות המפורטות  

את אבטחת המידע הכלול במערכת ו/או שמירה על שלמותו, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע לחברה  תאפשר  
 ת בקשר עם האמור. מהוראות כל דין החלו

   איסור ניגוד עניינים .18

  המונחים להלן ישמשו בהסכם זה בכל הנוגע לסוגיית ניגוד עניינים:  .18.1
  . 1981-כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א -" אמצעי שליטה"
בכל אחד   ספק, להימצאות ה החברההימצאות או חשש ממשי ומבוסס, לדעת    -"  ניגוד עניינים"

 מהמצבים הבאים:

לבצע את תפקידו בהתאם להסכם ללא שיקולים   ספקהתנגשות בין החובה המוטלת על ה )א
 . ספקזרים או משוא פנים, ובין כל ענין אחר של ה

הסכם זה עלול להתנגש לפי  ספק", קרי: כאשר עניין עליו מופקד ה ניגוד עניינים אישי" )ב
 עם עניין אחר שלו. 

לפי הסכם זה עלול להתנגש  ספק", קרי: כאשר עניין עליו מופקד ה ניגוד עניינים מוסדי" )ג
 עם עניין אחר, ציבורי או פרטי, שהוא ממלא במסגרת גוף ציבורי או גוף אחר.

סגרת  , שאינו במספק", קרי: עניין אחר העשוי להשפיע על תפקודו של העניין נוגד" )ד
 חובותיו לפי ההסכם. 

על    השירותיםביצוע  או מהגורמים המועסקים על ידו לצורך    ספקכל אחד מעובדי ה  -"  עובד"
 יחסי עובד מעביד. ספק, גם אם אין מתקיימים בינם לבין הפי ההסכם

לפי ההסכם    ספקשאינו חלק מחובותיו של ה -כל עניין אישי, מקצועי, משפחתי  -" עניין אחר"
 אחראי עובד או  אותו בו, מנהל שלו חבר קרוב  או  ספקשה גוף של או קרוב  של לרבות עניינו   -

 של ענינו  לרבות זכות לקבלת רווחים וכן  -יש זכויות קנייניות או חוזיות    ספקבו ל בו, או גוף
 .או של קרובו  ספקאו של שותפו של ה ספקלקוח של ה

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה.  -" קרוב"

את    ספקה .18.2 אינטרס    השירותיםיבצע  את  התואם  לו,  החברהבאופן  יהיה  לא  האמור  ובכלל   ,
, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא ולא יימצא במצב של ניגוד עניינים או החוזהבמהלך תקופת  

 חשש לניגוד עניינים, מכל מין וסוג.

מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל   ספקה .18.3
דיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת של לניגוד עניינים בין מילוי תפקי

על כל חשש    חברהאו של עובדיו, במישרין או בעקיפין, והוא מתחייב בזאת להודיע ל  ספקה
למניעת ניגוד עניינים    החברהלקיום ניגוד עניינים כאמור, וכן מתחייב לפעול בהתאם להוראות  

 רלוונטי לעניין., ולמסור לחברה כל נתון או מידע הכאמור

בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותיו,    חברהמתחייב להודיע ל  ספקה .18.4
, במישרין או בעקיפין, לרבות כל  ספקפעילות משרדו או פעילות כל צד שבו או עימו קשור ה 

מאלה: , לבין כל אחד  ספקמטעמו של ה  שירותיםהאת    מבצע עבור החברה אדם או גורם אשר  
עשוי אשר  בנות)  וחברות  אחיות  חברות  אם  חברות  (לרבות  חברות  באיזה    ות(א)  להתמודד 

בחוזה בכל דרך; (ב) חברות (לרבות חברות אם   החברהאו להתקשר עם    החברהמהמכרזים של  
חברות אחיות וחברות בנות) אשר פעילותן העסקית הינה בתחום התשתיות או התחבורה; (ג) 

(ב) לעיל; (ד)    –ין או בעקיפין באמצעי שליטה בחברות המנויות בס"ק (א)  מי שמחזיקים במישר
מי שהחברות כאמור מחזיקות בהם באמצעי שליטה במישרין או בעקיפין; (ה) נושאי המשרה 
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של כל אחד מהגורמים האמורים בפסקאות (א) עד (ד) לעיל; (ו) גופים, קבלני משנה ויועצים  
(ה) לעיל לרבות נושאי המשרה    הקשורים לחברות ולגורמים כאמור (א) עד  בפסקאות משנה 

עימו עלול להעמיד אותו במצב    ספקבהם; (ז) כל גורם אחר שהעניין האישי או העסקי שיש ל
 .שירותיםלביצוע השל ניגוד עניינים בקשר 

לחוזה זה, במועד   יב'נספח  יחתום על התחייבות להעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצורף ב  ספקה .18.5
כפי    החוזהההסכם, בתחילת כל שנה קלנדארית ו/או בכל מועד אחר במהלך תקופת  חתימת  

 . החברהשייקבע על ידי 

רשאי    ספקה .18.6 יהיה  לא  כי  זה,  הסכם  נחתם  בטרם  לו,  ידוע  וכי  לו  הובהר  כי  בזאת  מצהיר 
להשתתף, במישרין או בעקיפין, בעצמו או כשותף או כיועץ או בכל דרך אחרת, עם כל גוף אשר  

, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ככל החברהאו יתמודד במכרזים עתידיים שתפרסם  ישתתף  
") אלא בתנאי שתוגש בקשה מתאימה, ויתקבל בגינה אישור מראש המכרזיםשייערכו (להלן: "

 שיינתן (אם יינתן) לפי שיקול דעתה הבלעדי.  מהחברהובכתב 

לבין מתמודדים במכרזים,   הספקהוראות הסעיף לעיל יחולו, בהתאמה, גם על התקשרות בין   .18.7
שאינן בקשר עם המכרזים, לרבות על הגופים המרכיבים את אותם מתמודדים וזאת כל עוד  
גופים כאמור מצויים בהליך של התמודדות, וכן יחולו לגבי כל גוף או חברה שתבחר או ייבחרו  

בין   התקשרויות  קיימות  עוד  כל  וזאת  דרישו  החברהבסופם  או  גוף  אותו  בקשר ובין  ת 
 להתקשרויות כאמור.

הספק מתחייב בזאת לא לספק לכל צד שלישי, לרבות ליועצים אחרים של החברה או למישהו  .18.8
או בקשר לפרויקט או לכל פעולה אחרת הנוגעת   שירותיםמטעמם, כל שירות או מידע בקשר ל

ל בעקיפין  או  ששירותיםבמישרין  ובין  בתמורה  מוגש  כאמור  המידע  או  שהשירות  בין  לא , 
בתמורה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של החברה מראש ובכתב, שתינתן לפי שיקול דעתה  

 הבלעדי. 

את    ספקה .18.9 להחתים  בזאת  הראשייםמתחייב  התפקידים  הספק ויתר    בעלי  צוות   חברי 
כ המצורף  בנוסח  עניינים  ניגוד  להעדר  התחייבות  על  ומטעמו  ידו  על  י"ב המועסקים   נספח 

במעמד ובצמוד לחתימת הסכם זה על   חברה יבות החתומים יועברו ללהסכם זה. כתבי ההתחי
, ויחתמו פעם נוספת בתחילת כל שנה קלנדארית או בכל מועד אחר במהלך תקופת ספקידי ה

 . החברהכפי שייקבע על ידי  החוזה, 

יעמדו בתוקפם גם לאחר סיום ההתקשרות לפי הסכם    18.8והוראות סעיף   18.6הוראות סעיף  .18.10
) לאחר סיום ההתקשרות 1יעמדו בתוקפן שנה אחת (  18.7ראות סעיף  זה ללא הגבלה, ואילו הו

 לפי הסכם זה. 

 ספק, גם על חברות קשורות בו או חברות אם של הספקזה יחולו, בנוסף על ה  18הוראות סעיף   .18.11
 - פועל בה (כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח    ספקאו חברה אחרת שמי מבעלי העניין ב

1968 .( 

 סיום החוזה  .19

 סיום מטעמי נוחות  .19.1

תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה, בכל החברה   .19.1.1
עת, מכל סיבה ומבלי שתהא חייבת לנמק את החלטתה, בהודעה מוקדמת בכתב,  

לספק   קבעה    60שתימסר  אותו  המועד  טרם  (להלן:   החברהיום  החוזה  לסיום 
  ").הודעת סיום החוזה"

ת התחייבויותיו של הספק, את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפר  החברה דרשה   .19.1.2
לקבל   זכאי  בגין   מהחברהיהיה הספק  לו  היחסית המגיעה  ורק את התמורה  אך 

וכן    (או החלק היחסי שלהן) אותן ביצע בפועל עד לאותו מועד (אם בכלל)  שירותיםה
בגין הוצאות שהוציא הספק בפועל או התחייבויות כספיות שבהן התחייב בפועל, 

ר למועד קבלת ההודעה על ביטול החוזה, ואשר הספק כלפי צדדים שלישיים עוב 
מלשלמם להימנע  יכול  לא  כי  ו/או הוכיח  חשבוניות  על  ובהתבסס  בכפוף  וזאת   ,
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נשא   בהן  והסבירות  הישירות  העלויות  את  נכונה  המבטאות  אחרות  אסמכתאות 
, אותן יגיש הספק בכתב לאישורה מראש ובכתב של שירותיםבפועל לצורך ביצוע ה

חלקם)(  החברה או  "  כולם  מוקדם(להלן:  ביטול  דמי   "). דמי  כי  במפורש,  מובהר 
הביטול המוקדם, לא יעלו בכל מקרה על סך השווה ליתרת הסכומים שלא שולמו 

  לספק על חשבון אבן הדרך לתשלום שבמהלכה בוטל החוזה.

להתחייבות  .19.1.3 כפופה  לעיל,  זה  בסעיף  ביטול מוקדם כאמור  לדמי  זכותו של הספק 
לפ  ו/או  הספק  הוצאה  כל  לצמצם,  או  לבטל  וכן  נזקיו  את  למזער  מנת  על  עול, 

החוזה   ביטול  עקב  שיגרמו  ככל  צמצום  או  לביטול  הניתנים  ולחברה  התחייבות 
אותן  כל  את  לעיל  זה  בסעיף  הנקובה  התמורה  מתשלום  לנכות  הזכות  שמורה 

 הוצאות אותן יכול היה הספק לבטל או לצמצם כאמור. 

דמ .19.1.4 כי  בזאת,  ביטול  מובהר  בגין  וגמור  מלא  סופי,  סעד  יהוו  המוקדם  הביטול  י 
על   להטיל  בכדי  החוזה  בביטול  יהיה  לא  המוקדם,  הביטול  דמי  ומלבד  החוזה, 

יתר   החברה כל  לביצוע  הספק  מאחריות  לגרוע  כדי  ו/או  נוספת  אחריות  כל 
ואשר ההתחייבות לקיימן חלה על הספק גם לאחר   התחייבויותיו על פי חוזה זה

וכיו"בביטו כגון: "חובת הסודיות  יהיה מנוע  ל החוזה,  וכן  , והספק מוותר בזאת 
ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל 

 פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

 סיום בגין הפרת חוזה .19.2

החברה תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה,  .19.2.1
יום והספק לא   21הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של  

 תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור.

החברה תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה,  .19.2.2
ימים והספק לא תיקן את    7שנתנה לספק הודעה מוקדמת של    הפרה יסודית, ובלבד

 ההפרה, תוך התקופה כאמור.

ו/או   .19.2.3 ניתן כנגדו צו ספק  נפתח כנגד הספק  ו/או  המערכת הליך של חדלות פירעון 
להוראות חוק חדלות  וביטול ההסכם מתאפשר בהתאם  לפתיחת הליכים כאלה, 

ספק  ") ו/או הספק ו/או  פירעוןחוק חדלות  ("  2018-פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח
המערכן קיבל החלטה על פירוק מרצון ו/או הוצא נגד האיגוד צו כינוס נכסים ו/או 
פירעון,   חדלות  חוק  הוראות  מכוח  שלא  קבוע,  או  זמני  נכסים  כונס  לו  שימונה 

יום ממועד הגשתם ו/או שהאיגוד קיבל החלטה על פירוק   30וההליך לא בוטל בתוך  
איגוד ו/או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשעו בפס"ד בביצוע מרצון ו/או שה
  עבירה פלילית.

ו/או    ספקלמען הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי מתן צו לפתיחת הליכים כנגד ה
, יקנו כשלעצמם זכות לבטל את ההסכם ספקפתיחתו של הליך חדלות פירעון כנגד ה

(א) לחוק חדלות פירעון. כמו כן, 71, לצורך הוראת סעיף  ספקבשל הפרתו על ידי ה
ו/או פתיחתו של הליך חדלות פירעון    ספקמובהר כי מתן צו לפתיחת הליכים כנגד ה

ה הספקכנגד  של  הודעה  כשלעצמם  יהוו  ההסכם,    חברה,  ביטול  על  הנאמן  עבור 
 (א) לחוק חדלות פירעון, ולכל דבר ועניין. 71בהתאם להוראות סעיף 

, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה  המערכתספק  ו/או    הוטל עיקול על רכוש הספק  .19.2.4
  שירותים כלשהי לגבי הרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע ה

 ימים ממועד נקיטתם.  60(כולן או חלקן), והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך 

מנושאי המשרה הבכירים  המערכתספק  ו/או    הספק .19.2.5 מי  או  בפס"ד    בהם,  הורשע 
 . שיש עמה קלון יצוע עבירה פליליתבב

נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים המערכת  ספק  ו/או  הספק   .19.2.6
 לעיל.  18כמפורט בסעיף 
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את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה,   החברהמבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה   .19.3
ביצוע החברהרשאית   את  להמשיך  דין,  כל  פי  על  לה  המוקנות  הזכויות  מיתר  לגרוע  מבלי   ,

למען הסר    –, לרבות  אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי  בשיתוף פעולה עם כל גורם  שירותיםה
עם    –ספק   ו/או  מצוות הספק  מי  כל  ישירה שתיערך ספק  עם  המערכת במסגרת התקשרות 

  .בניהם ללא הספק

מובהר במפורש, כי במסגרת זכותה של החברה לסיום ההסכם מטעמי נוחות, תהיה החברה   .19.4
ניהול מוקד השירות באמצעות צד  ו/או על  ניהול מוקד השירות בעצמה  רשאית להחליט על 

המשמשת את החברה על פי    CRMמערכת  אותה  באמצעות    – שלישי שאינו הספק, וכל זאת  
 הסכם זה. 

  פעולה בסיום ההסכםחפיפה ושיתוף  .19.5

זה לעיל, הספק מתחייב כי עם ביטולו של הסכם זה, מכל   מבלי גרוע מהוראות סעיף .19.5.1
וישתף    ו/או מי מטעמה  החברהסיבה שהיא, יבצע העברה מסודרת וחפיפה לנציגי  

פעולה ויעמיד לרשות החברה סיוע, ככל שיידרש, כדי שתוכל להשתמש במידע או  
  .צעות צד שלישי כלשהו בתוצרים באופן עצמאי או באמ

הספק ישא באחריות המלאה לבצע חפיפה מלאה ומסודרת ויחול לעניין מחוייבויות   .19.5.2
הספק, כלפי החברה או הספק החילופי מטעמה, כ"ספק חילופי" יתר הוראות סעיף  

מצוות   5.6 למי  לאפשר  באחריות  הספק  ישא  בנוסף,  המחויבים.  בשינויים  לעיל, 
  ק במוקד על ידי החברה ו/או ספק חילופי. הספק להמשיך ולהיות מועס

לצוות מפורטות  והדרכות  הכשרות  הספק  יערוך  החברה,  דרישת  פי  ים מטעם על 
לעיל,    7.14  -ו    5.5החברה ו/או ספק חילופי מטעמה, וזאת בהתאם להוראות סעיפים  

או  עיכוב  הפרעה,  כל  ללא  השירותים  ביצעו  האמורים  לצוותים  שיאפשר  באופן 
 ובהתאם תוצרי הניהול והידע העדכניים ביותר.  CRMלה באמצעות מערכת מגב

כחלק מהאמור ידרש הספק לבצע גיבוי מלא של הנתונים בפורמט שיאושר על ידי  .19.5.3
שיאפשר ובאופן  וכן  החברה  תפעולית  של   רציפות  הסבה  ו/או  עתידי  שימוש 

 .  להלןהנתונים, כמפורט 

מכל סיבה שהיא,  סיום ההתקשרות,    בהתאם לאמור, עם קבלת הודעה מהחברה על .19.5.4
 הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי, כמפורט להלן:  

והידע   .19.5.4.1 המידע  הנתונים,  כל  את  מסודר  באופן  לחברה  להעביר 
שהצטברו אצלו במהלך הפעילות, ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך  

לרבות תיעוד המוקד והמערכות ותוצרי ניהול הידע וכל  ,  השירותים
החברה,   של  הרוחני  הקניין  תוצרי  קריאים יתר  מעודכנים,  כשהם 

 ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש על ידי החברה.  

התוצרים   .19.5.4.2 כל  את  לחברה  יעביר  הספק  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
כולל  עדכני  מערכת  תיק  בהם  השירותים,  מתן  במסגרת    שהכין 
יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר 

 . למוקד ולמערכות

העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר ימנע נזק  .19.5.4.3
 או תקלות או אי רציפות בשירות.

במכרז,  .19.5.4.4 להצעתו  בהתאם  וחפיפה,  להיפרדות  עבודה  תוכנית  להכין 
 ולהגישה לאישור החברה. 

פן מלא עם החברה ועם הגורם שיוגדר כמחליפו,  לשתף פעולה באו .19.5.4.5
ולפעול לפי התכניות שלעיל, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה  

 לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.  השירותיםוהמשכה התקין של 

לאפשר לנציגי החברה ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, להיפגש עם כל  .19.5.4.6
תפקיד   לש  במוקדבעל  תפקיד  בעל  גם  שיתאפשר,  עבר (וככל 
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בפרוייקט), לצורך ביצוע חפיפה ו/או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע  
 שברשות הספק.

לסיום ההתקשרות  .19.5.4.7 עד  בכל המשימות שבאחריותו,  לטפל  להמשיך 
 וסיום העברת המידע והידע, כאמור.

בסיום ההיפרדות, על הספק למחוק ולהשמיד כל העתק של המידע  .19.5.4.8
לא אם החברה הורתה  שברשותו, בהתאם להנחיות אבטחת מידע , א

 בכתב אחרת.

, ויתר השירותים המתייחסים CRMהחברה תמשיך להיות בעלת הרישיון במערכת   .19.5.5
המערכת   ספקו/או בקשר לכל התחייבות המצויה באחריותו של    CRM  –למערכת ה  

המערכת, ללא שינוי בתמורה בגין תחזוקה ורישוי,  ספק  על פי החוזה, במישרין כלפי  
לעיל, מבלי שהספק יהיה זכאי מהמועד   7.12.3יתר הוראות סעיף  ויחולו בעניין זה  

 האמור לכל תמורה, תשלום, פיצוי או שיפוי. 

זה לעיל, יהיה הספק זכאי לתמורה  19.5בגין ביצוע התחייבויות הספק על פי סעיף   .19.5.6
קצובה יחידה ובלעדית עבור שעות עבודה שיוקדשו באמצעות מנהל המוקד ונציג  

שם כך עבורם בסעיף  שירות המוקד בלבד, בהתאם לתעריפים השעתיים הנקובים ל
מובהר, כי בגין שעות עבודה שיוקדשו באמצעות יתר בעלי התפקידים לעיל.    12.2

לא יהיה זכאי    זה לעיל, 19.5הראשיים לצורך ביצוע ההתחייבויות הנקובות בסעיף  
 הספק לכל תשלום, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג. 

בהתאם    לחברהמובהר בזאת, כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת   .19.5.7
 להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

 איסור הסבת החוזה  .20

את זכויותיו על פי החוזה או את    לשעבד  אוו/  להמחות, להסב,  הספק אינו רשאי למסור או להעביר
  ו/או   , העברה, הסבה, שעבוד כל מסירה  מראש ובכתב.החברה  החובות הנובעות ממנו, אלא באישור  

כמו    העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
 ורות בשעבוד כלשהו. לפי החוזה או מכוחו, כולן או חלקן, אס זכויותיו של הספקכן, 

 איסור הכנסת שינויים בתאגיד הספק   .21

, בכתב על כל שינויים באחזקות בעלי השליטה בספק (כהגדרת  לחברההספק מצהיר ומתחייב להודיע  
תשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  "שליטה"  שינוי  1968-המונח  לאחר  מיד  וזאת  בעקיפין,  ו/או  במישרין   ,(

שקול דעת סופי ומלא לבטל החוזה מכאן ואילך אף בלא  לחברה  בנסיבות האמורות,    השליטה כאמור.
שינוי    .יום לפני מועד הביטול  15צורך בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לספק בהתראה מוקדמת של  

 וביטול החוזה בעקבותיו לא יהווה הפרה של החוזה על יד מי מהצדדים.  בספק  באחזקות בעלי השליטה

 וש בזכות אי שימ  .22

לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים החברה  הסכמת   .22.1
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

השתמשה   .22.2 על החברה  לא  כויתור  הדבר  ייחשב  לא  החוזה,  לפי  בזכויותיה  מסוים  במקרה 
 שלאחר מכן.זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים 

 העדר בלעדיות .23

 על פי החוזה, אין בהתקשרות עפ"י החוזה על מנת להקנות לספקלחברה  מבלי לגרוע מכל זכות העומדת  
שירותי  לביצוע  זכות  להקנות  ו/או  החוזה  מושא  הפרויקט  פרויקטים מסוג  לביצוע  כלשהי  בלעדיות 

 התחזוקה למערכת. 

 דין העתק כדין מקור  .24

 תקים שדינם כדין המקור.חוזה זה נערך ונחתם בהע
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 מתן הודעות  .25

ויכול שתישלחנה בדואר הודעות רשום, ובהישלחן כך  יכול שתימסרנה ביד  כל ההודעות לפי החוזה 
שעות מעת מסירתן בדואר ישראל כיאות, כל עוד לא הוכח   72תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  

 היפוכו של דבר.

 ויתור בכתב  .26

 לפיו, אלא בכתב.החברה ור על זכות מזכויות אין שינוי בחוזה ואין וית

    ממצה חוזה .27

כל הבטחה, הצהרה,  חוזה זה על נספחיו מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.
חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר 

טלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה  לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבו
    או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

ידי שני הצדדים  על  וייחתם  נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב,  ייעשה באמצעות מסמך  כל שינוי בחוזה 
בלבד, שאם לא   החברהבאמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ועל דף הנושא לוגו של  

 לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי  –כך  
 נפרד הימנו. 

 השפעת סכסוך על ביצוע השירותים   .28

ו/או אי   .28.1 הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת 
הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב 

ה בביצוע  להמשיך  באחריות  הספק  ישא  שהוא,  כל  שאר   שירותיםשיפוטי  בביצוע  ו/או 
ולשאר   הזמנים  ללוח  בהתאם  השהיות,  ו/או  עיכובים  כל  ללא  החוזה  פי  על  התחייבויותיו 

 הוראות החוזה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות   .28.2
זה, וזאת , הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החו1970-בשל הפרת חוזה), תשל"א

 מכל סיבה שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד לספק על פי החוזה יהיו סעד ממוני בלבד. 

הצדדים יפעלו כמיטב יכולתם על מנת לפטור כל מחלוקת בקשר עם תשלומים המגיעים למי  .28.3
 מהצדדים על פי החוזה.  

 קיזוז ועיכבון  .29

וכן לא יהיה לחברה  המגיע ממנו  הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא  
החברה כלפיו.  החברה  רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות  

יע ו/או  תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל תשלום המג
או לחלטם מתוך הערבות וכן תהיה רשאית לעכב זה ו/או על פי חוזים אחרים ו/  על פי חוזהלספק  שיגיע  

כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הספק כלפיה על פי החוזה ו/או על 
. מובהר כי הסכום אשר יקוזז כאמור בסעיף זה יחשב כפיצוי מוסכם פי הסכמים אחרים שבין הצדדים

על פי  לחברה  מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף העומד    וקבוע מראש, בשל ההפרה שבגינה קוזז, וזאת
 . החוזה ו/או על פי דין, לרבות זכותה להיפרע בגין נזקים נוספים שנגרמו לה בשל ההפרה האמורה

 מעני הצדדים  .30

 מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן:

 כמפורט ברישא לחוזה.  –החברה  .30.1

כמפורט ברישא לחוזה. היה ויחול שינוי בכתובת הספק מתחייב הספק להודיע על כך   –הספק   .30.2
 ימים מיום שינוי הכתובת.  3למנהל בתוך 
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 מכות שיפוט וברירת דין ס .31

לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה זה על  .31.1
 נספחיו. 

ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי ברירת  על החוזה יחולו חוקי מדינת   .31.2
 דין המפנים לתחולת דין זר. 

 לראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 ________________________     _______________________ 

 ק  פ ס ה              החברה
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 מפרט  –נספח א' 

 [מצורף בקובץ נפרד]
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 ואיפיון מאושריםתוכנית עבודה   –נספח ב' 

 [יצורף] 
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 הנחיות מחשוב  -נספח ג' 

 הספק יפעיל אך ורק תוכנות עם רישיונות ויחזיק רישיונות תקפים לתוכנות הנ"ל.  .1

 רכישת התוכנות תיעשה על ידי הספק ועל חשבונו בלבד.   .2

 גרסתה של כל תוכנה חייבת להיות תואמת לגרסה עימה עובדת נת"ע.  .3

או לשדרג את  \או לעדכן ו\עת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ונת"ע שומרת לעצמה את הזכות מ .4
 תוכנות.

 ומעלה בלבד.  2013בגרסת  Microsoft Officeהספק יכין דוחות ומסמכים בתוכנות  .5

  , ככל שיידרש. PDFהספק יגיש דוחות ומסמכים הן בתוכנות העריכה שלהן והן בקבצים בפורמט  .6
,  PDFדים או תוצרים של יישומי תוכנה שונים, הם יומרו לפורמט  מובהר כי כאשר דוח כולל קבצים אח

ידי סריקת תדפיסים, ויאוחדו לקובץ יחיד,  -ישירות מתוך הפלטים האלקטרוניים של היישומים ולא על
 כל זאת באחריות הספק.

 הספק יבצע גיבוי נתונים לפחות אחת לשבוע.  .7

 אופן שוטף. המתעדכנת אוטומטית, ב  Antivirusהספק יפעיל תוכנת  .8

מאובטחות  .9 החוזה  נשוא  השירותים  ביצוע  לצורך  ידו  על  המופעלות  התוכנות  כי  לוודא  הספק  על 
 בגרסאות העדכניות כגון "חומת אש" מעודכנת, אנטי וירוס מעודכן וכו'.

על הספק לוודא כי כל מדיה מכל סוג שהוא השייך לנת"ע והמועבר לצורך ביצוע השירותים יעבור סריקת  .10
 בטרם ישלח.  וירוסים

(שרת העברת קבצים) בלבד, המסופק ע"י נת"ע לצורך העברת קבצים   FTPעל הספק להשתמש בשרת   .11
 לעיל.  4בצורה מאובטחת. מבלי לגרוע מהאמור, ניתן לשלוח קבצים במייל מאובטח כאמור בסעיף 

על הספק לוודא ולהבטיח כי גם עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או ספקי משנה מחויבים לפעול על פי הוראות   .12
 נספח זה. 
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 בטחת מידע א – 1נספח ג'

 נספח אבטחת מידע עבור ספקים של נת"ע בעלי גישה למערכות המידע של נת"ע 

 רקע .1

שונים.   שירותים  לה  המספקים  רבים,  חיצוניים  ספקים  מערבת  נת"ע  חברת  של  השוטפת  פעילותה 
במסגרת השירותים ספקים אלה עשויים ליצור ולקבל מידע עבור נת"ע ולשמור עותקים שלו אצלן, לספק 
שלה.  ולמידע  נת"ע  לרשת  גישה  לקבל  או  המידע,  ועיבוד  לאחסון   תשתיות 
ודליפתם לגורמים בלתי  חלק מנכסי המידע של נת"ע מסווגים כמידע עסקי, ביטחוני או אישי חסוי, 

  מורשים עלולה לגרום לסיכון ביטחוני או לנזק עסקי, תדמיתי או משפטי משמעותי לחברה.  
לפגיעה בסודיות, באמינות ובזמינות המידע, נדרש להגן על נכסי המידע, מנת למזער את הסיכונים  -על

  הן כאשר הם ברשת נת"ע והן כאשר הם נמצאים אצל הספקים או באחריותם. 
מסמך זה יפרט הנחיות ודרישות אבטחת מידע לספקים שיוצרים, מעבדים ו/או מחזיקים מידע של נת"ע  

  ון).בתשתיות המחשוב שלהם (לדוגמה: חברות תכנ
יש לכלול בהסכמי ההתקשרות עם הספקים את מחויבותם ואחריותם לאבטחת המידע של נת"ע, טרם 

 תחילת הפעילות עם הספק. הדרישות שיפורטו להלן יצורפו כנספח להסכם ההתקשרות. 

 הגדרות  .2

קובץ, רשומה, מאגר נתונים או עותק פיזי, המכיל מידע שנוצר או התקבל במסגרת    –  נכס מידע  2.1
 ות השוטפת של החברה, ובעל ערך לתפקודה התקין של נת"ע.  הפעיל

מידע 2.2 על  -  אבטחת  הנדרשים  והאמצעים  הפעולות  השלמות, -כלל  יישמרו  כי  להבטיח  מנת 
 הזמינות, המהימנות, הסודיות והשרידות של נכסי המידע. 

שהוגדר שתפקידים  דרישה שהגישה למידע תוגבל אך ורק לגורמים    – )  Confidentiality(  סודיות 2.3
 מחייב גישה זו, וניתנו להם הרשאות בהתאם. 

 דרישה שהמידע יהיה שלם, אמין ומדויק לכל אורך מחזור חייו.  –) Integrity( שלמות ואמינות 2.4

דרישה שהמידע יהיה זמין למשתמשים המורשים כאשר הם זקוקים    –)  Availability(  זמינות 2.5
 לו. 

יפתו לגורמים לא מורשים עלולה לגרום לסיכון ביטחוני,  מידע שחש  -  מידע רגיש / מידע חסוי  2.6
 לפגיעה בפרטיות, לנזק עסקי משמעותי לנת"ע, או להוות הפרה של חוק או רגולציה.

מידע הנחשף בפני גורמים בלתי מורשים ואשר עלול לסכן את הארגון,   –  אירוע אבטחת מידע 2.7
 של נת״ע או להוות הפרת חוק מכל סוג. לפגוע בפרטיות עובדיו וקבלניו, לפגוע בפעילות העסקית  

וכל התשתיות, תחנות הקצה   –(אצל הספק)    סביבת המידע של נת"ע 2.8 נכסי המידע של נת"ע 
 והרכיבים המאפשרים גישה אליהם, או שבהם הם נוצרים, נשמרים, מעובדים או מועברים. 

עסקי 2.9 לצורך  –   צורך  עליו  המוטלות  מהמשימות  ו/או  העובד  מתפקיד  הנובע  ביצוע    צורך 
 השירותים עבור נת"ע. 

יצירת תוואי תקשורת מאובטחת למניעת התערבות, צפיה    –)  Secure Channel(  תווך מאובטח 2.10
 בלתי מורשית ואו שיבוש נתונים. 

 פירוט הדרישות מספקים שיוצרים, מקבלים ו/או מחזיקים מידע של נת"ע .3

 דרישות כלליות 3.1

התואמת   3.1.1 מידע  אבטחת  מדיניות  יגדיר  רלוונטיים הספק  ותקנים  רגולציות  חוקים, 
לגביו, והולמת את הסטנדרטים המקובלים בתחום. המדיניות תאושר ע"י דרג 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 תחילת   NDAמידע של נת"ע, יחתמו על  הספק ועובדיו המורשים לגישה לסביבת ה  3.1.3
 הפעילות. 
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 הספק אחראי למנוע דליפת המידע של נת"ע לגורמים שאינם מורשים. 3.1.4

קבלני משנה אותם מעוניין הספק להעסיק נדרשים לאישור על ידי נת״ע לפני תחילת  3.1.5
 עבודתם. 

הספק אחראי לאבטחת המידע של נת"ע, בהתאם לדרישות המפורטות במסמך זה, גם  3.1.6
 עבור ספקי משנה שיעסיק במסגרת השירותים אותם הוא מספק לנת"ע. 

בסביבת  3.1.7 לאירוע,  חשד  או  מידע,  אבטחת  אירוע  של  מקרה  בכל  לנת"ע  יודיע  הספק 
 המידע של נת"ע. הספק ונת"ע ישתפו פעולה בחקירה ובטיפול באירוע. 

נת"ע או מטע 3.1.8 ע"י  יאפשר ביצוע ביקורות  ונת"ע תראה בכך צורך, הספק  מה, במידה 
לווידוא עמידה בדרישות המפורטות במסמך זה. הספק ישתף פעולה עם הגורם המבקר 

 ויאפשר גישה למסמכים ורשומות רלוונטיים לביקורת. 

להשתמש  3.1.9 הספק  על  הצפנה,  תדרש  בה  עת  בכל  זה,  מסמך  בסיס  ועל  הצורך  במידת 
 . בדרכי הצפנה ומפתחות המקובלות ומוסכמות על ידי הגורמים המורשים בנת״ע

 אבטחת מידע במשאבי אנוש 3.2

הספק אחראי לבצע בדיקות רקע לעובדים המורשים לסביבת המידע של נת"ע, בכפוף  3.2.1
ישראל   משטרת  הנחיות  (לדוגמא,  הרלוונטיים  החוקים  יושר, 151למגבלות  תעודת   ,

 בדיקות רקע פנימיות של נת״ע או כל בדיקה אחרת המאושרת על ידי רשויות החוק).

ות להעלאת מודעות העובדים לנושאי אבטחת מידע בכלל ולסיכונים הספק יבצע פעילוי  3.2.2
 הרלוונטיים לביצוע תפקידם בפרט.

הספק יוודא ביטול הרשאות והחזרת ציוד ומצעי מידע שמכילים מידע של נת"ע, בעת  3.2.3
 עזיבת עובד או שינוי תפקיד.

 אבטחה פיזית  3.3

ו מוגנים מפני נזקים כל הרכיבים וההתקנים בהם מאוחסן ומעובד המידע של נת"ע יהי 3.3.1
 סביבתיים (הצפה, שריפה וכדומה). 

הגישה הפיזית לסביבת המידע של נת"ע תוגבל לבעלי צורך עסקי בלבד. הסביבה תהיה  3.3.2
וכניסה  גישה  בקרת  מערכות  באמצעות  מורשים  בלתי  גורמים  של  גישה  מפני  מוגנת 

 (כרטיס קורא קרבה או כל כרטיס חכם אחר, מערכת בקשת הרשאות).

קים קשיחים של מידע של נת"ע ומדיה נתיקה המכילה את המידע, יאוחסנו באופן עות 3.3.3
 מאובטח.

אינם  3.3.4 אשר  המידע  את  המכילה  נתיקה  ומדיה  נת"ע  של  מידע  של  קשיחים  עותקים 
נדרשים עוד לצרכי עבודה ואין בהם שימוש, יגרסו או יושמדו בכל דרך אשר תמנע גישה 

 עתידית לנתונים המאוחסנים.

 דע רגיש/חסוי בין הספק ונת"ע העברת מי 3.4

מידע דיגיטלי לא יועבר באמצעות רשת האינטרנט או במייל רגיל בין הספק ונת"ע או  3.4.1
בין הספק וספקי משנה, אלא בערוץ מאובטח, כפי שיימסר במועד ההעברה ע"י איש 

 הקשר של הספק בנת"ע. 

לידי עובד נת"ע גבי מצעים פיזיים (עותק קשיח, מדיה נתיקה) יימסר ישירות -מידע על 3.4.2
 או בתהליך שיוגדר במועד ההעברה ע"י איש הקשר של הספק בנת"ע. 

על 3.4.3 המועבר  מידע  להצפין  לצד -יש  בנפרד  יימסר  ההצפנה  מפתח  נתיקה.  מדיה  גבי 
 המקבל. 

בעת העתקת מידע למדיה נתיקה ע"י ספק משנה, יש לוודא מחיקה אפקטיבית של כל  3.4.4
 העותקים מתשתיות המחשוב של ספק המשנה. 
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 אחסון מידע 3.5

 ככלל, המידע של נת"ע יאוחסן בשרתים ברשת הפנימית של הספק, ולא בתחנות הקצה.  3.5.1

במקרים בהם יש צורך עסקי לשמור מידע רגיש של נת"ע במחשב נייד, יש להצפין את  3.5.2
 הקבצים או את הכונן הקשיח של המחשב. 

ומחיקה לצמיתות בסיום ההתקשרות עם נת"ע, הספק יוודא העברת כל המידע לנת"ע   3.5.3
 של כל ההעתקים שלו משרתי הספק. יש לשמור תיעוד (לוג) של מחיקת המידע.

 גיבוי והתאוששות 3.6

באופן  3.6.1 יישמרו  רגיש  מידע  המכילים  גיבויים  נת"ע.  של  המידע  לגיבוי  ידאג  הספק 
 מאובטח, והגישה אליהם תאופשר רק לפי צורך עסקי.

 פתחות ההצפנה בנפרד מהמדיה.במידה ומדיית הגיבוי מוצפנת, יש לאחסן את מ 3.6.2

 הספק יתחזק תכניות המשכיות עסקית והתאוששות מאסון. 3.6.3

 אבטחת הרשת 3.7

לא תתאפשר גישה ישירה מרשת האינטרנט לסביבת המידע של נת"ע אלא באמצעות   3.7.1
 קישור מאובטח ושימוש בהזדהות דו שלבית.

ת גישה אולם במידה ונדרש  LANעדיפות היא לקישור לרשת נת״ע באמצעות תקשורת   3.7.2
לטובת  הבאים  באמצעים  לנקוט  יש  נת"ע  של  המידע  לסביבת  אלחוטית  בתקשורת 

 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

ים האלחוטיים באופן  יש להחליף את הסיסמאות ברירת המחדל של הנתב 3.7.2.3
 שיתאמו את דרישות המינימום המפורטות בפרק גישת 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.

 . Wifi יש לוודא שמירת לוגים וניטור רשת ה 3.7.2.7

 סביבת המידע של נת"ע תופרד, פיזית או לוגית, מסביבות של לקוחות אחרים. 3.7.3

 סביבת המידע של נת"ע תהיה מוגנת באמצעות מנגנוני אבטחת המידע הבאים לפחות:  3.7.4

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 
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באמצעות  3.7.4.9 מוגנות  יהיו  לנת"ע  השייך  למידע  גישה  בעלות  קצה  תחנות 
 .Endpoint detection & Responseו  Endpoint Protectionתוכנות 

פיתוח,  3.7.5 (סביבות  נמוכות  מסביבות  תופרד  נת"ע  של  המידע  של  התפעולית  הסביבה 
 ל נת"ע. מנת לצמצם סיכונים של גישה או שינויים בלתי מורשים במידע ש- בדיקות), על

של  3.7.6 המידע  סביבת  לתשתיות  תלוי,  בלתי  גורם  באמצעות  חוסן,  בדיקות  יבצע  הספק 
חודשים לפחות, או עם כל שינוי משמעותי ברשת. הספק יעדכן את    12- נת"ע, אחת ל

 נת"ע בממצאים קריטיים וידאג לטפל בהם תוך זמן סביר.

 בקרת גישה 3.8

תמש ותוגבל לבעלי צורך עסקי הגישה לסביבת המידע של נת"ע תחייב הזדהות של המש 3.8.1
 בלבד. 

 Need“הרשאות המשתמש יוקצו בהתאם לצורך העסקי ולפי עקרונות "הצורך לדעת" ( 3.8.2
to know”(  ) "ו"מינימום הרשאות“Least privilege” .( 

חשבונות משתמש בעלי הרשאות חזקות (למשל: מנהל מערכת) יוקצו למספר המינימלי  3.8.3
 הנדרש של עובדים. 

( לכל מורשה גיש 3.8.4 ) ייחודי. user IDה לסביבת המידע של נת"ע יוקצה מזהה משתמש 
 השימוש בחשבון קבוצתי או חשבון משותף בסביבת המידע של נת"ע אסור.

עבור  3.8.5 לשירותים  עוד  קשורים  ואינם  תפקיד  החליפו  או  שעזבו  עובדים  של  חשבונות 
 נת"ע, ייחסמו או יבוטלו. 

 הספק יאכוף מדיניות של סיסמאות חזקות:   3.8.6

 תווים לפחות 8ורך סיסמה  א 3.8.7

 הסיסמה תהיה מורכבת משילוב של אותיות גדולות, אותיות קטנות, ספרות וסמלים. 3.8.8

תתבצע אכיפה של החלפת סיסמה ראשונית (שסופקה ע"י מנהל רשת/מערכת) בסיסמה  3.8.9
 קבועה, מיד לאחר ההזדהות הראשונה למערכת.

כל   3.8.10 סיסמה  החלפת  של  אכיפה  לבחור חודשים    3תתבצע  יוכל  לא  משתמש  לפחות. 
 סיסמה חדשה הזהה לאחת משלוש הסיסמאות האחרונות שלו. 

ההגנה  3.8.11 שיטת  בתעבורה.  והן  באחסון  הן  סיסמאות,  על  קריפטוגרפית  הגנה  תיושם 
 תהלום את ההמלצות העדכניות בתחום. 

3.8.12 ) דקות, ינותק באופן אוטומטי. חידוש   20) שאינו פעיל במשך  Sessionחיבור מערכת 
 בור ידרוש מהמשתמש הזדהות חוזרת. החי

ניסיונות גישה כושלים. שחרור הנעילה יתאפשר רק אחרי   6חשבון משתמש יינעל אחרי   3.8.13
 ידי מנהל המערכת, לאחר תהליך אימות של זהות המשתמש.-דקות לפחות, או על 30

תתבצע בערוץ  ) לסביבת המידע של נת"עRemote accessכל התחברות בגישה מרחוק ( 3.8.14
(SSL VPN(למשל:  מוצפן   אמצעים  בשני  הזדהות  ותחייב   (Two-factor 

authentication + למשל: סיסמת משתמש .(OTP . 

 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 (

לפעילות  3.9.2 נחוצים  שאינם  וכדומה,  רכיבים  מודולים,  פורטים,  שירותים,  יישומים, 
 ולשימושים העסקיים שהוגדרו, ייחסמו או יבוטלו. 
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כל החשבונות וסיסמאות ברירת המחדל של היצרן בכל הרכיבים בסביבת המידע של  3.9.3
יוסר וכדומה),  תקשורת  רכיבי  תוכנה,  רכיבי  הפעלה,  (מערכת  ייחסמו, נת"ע  או  ו 

 ובמקומם יוגדרו חשבונות ייעודיים של הספק עם סיסמאות חזקות.

נת"ע,   3.9.4 של  המידע  בסביבת  הפעלה  ומערכות  תוכנה  לרכיבי  קריטיים  אבטחה  עדכוני 
תוך   היותר  ולכל  היצרנים,  ע"י  פרסומם  למועד  האפשר  ככל  בסמוך  יום.    30יותקנו 

 חודשים).  6יר (למשל: עדכונים שאינם קריטיים יותקנו תוך פרק זמן סב

הקצה   3.9.5 ותחנות  השרתים  בכל  יותקנו  זדוניות  תוכנות  מפני  להגנה  אוטומטיים  כלים 
 בסביבת המידע של נת"ע. הספק יוודא עדכניות כלים אלה בכל עת. 

ייושמו בקרה והגבלה על התקנת תוכנות בתחנות הקצה הקשורות לסביבת המידע של  3.9.6
 ).Application controlנת"ע (

 ) בשרתים ובתחנות הקצה. Auto-runכונת ההפעלה האוטומטית (תיחסם ת 3.9.7

יופעל   3.9.8 הקצה  נשלטים   Personal Firewallבתחנות  ותוכנות  קונפיגורציה  בקרות   ,
 ומנוהלים מרכזית ובאחריות הספק.

 שימוש במדיה נתיקה 3.10

של  3.10.1 תהליך  שעברה  נתיקה  במדיה  ורק  אך  שימוש  יותר  נת"ע  של  המידע  בסביבת 
 סינון של קבצים, טרם הכנסתם לסביבת המידע). "הלבנה" (סריקה ו

לסטנדרטים  3.10.2 בהתאם  תוצפן  כחסוי,  שסווג  נת"ע  של  מידע  המכילה  נתיקה  מדיה 
 המומלצים בתחום. 

 ניטור ובקרה 3.11

השרתים,  3.11.1 של  ההפעלה  מערכת  אירועים:  לוג  ירשמו  לפחות  הבאים  הרכיבים 
) המידע  אבטחת  מנגנוני  השירות,   Firewall  ,IDS/IPS,  Applicationאפליקציית 

Firewall ,Web Proxyוירוס).-, אנטי 

 לוג האירועים יכלול את האירועים הבאים לכל הפחות: 3.11.2

 ) מוצלחים וכושליםLoginניסיונות גישה ( 3.11.2.1

 התנתקות מהמערכת 3.11.2.2

 כל פעולה שבוצעה ע"י משתמש בעל הרשאות ניהול   3.11.2.3

 כל פעולה שבוצעה במנגנון ניהול משתמשים והרשאות 3.11.2.4

 שזוהו ע"י מנגנוני אבטחת מידעאירועים  3.11.2.5

 עבור כל אירוע יש לרשום את הפרטים הבאים לכל הפחות: 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

לא יתאפשר ביצוע שינויים בלוג או מחיקה של לוגים ע"י משתמשים, לרבות משתמשים  3.11.5
 הרשאות ניהול. בעלי 

הספק  3.11.6 ממערכות  להתקשרות)  (הרלוונטיים  והלוגים  הניטור  תוצרי  קישור  יתאפשר 
 המרכזיים של נת״ע.  SIEM/SOCלמערכי ה 
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 הנחיות הבטחת איכות  -נספח ד' 

על   .1 שמירה  על  בדגש  לציבור,  הניתן  והשירות  העבודה  לאיכות  רבה  חשיבות  מייחסת  (נת"ע)  החברה 
 פגיעה מינימלית בסביבה ובמשאבים הטבעיים.  בטיחות ובריאות עובדיה, ו 

, תקן הניהול ISO9001לצורך כך החליטה ההנהלה לאמץ את התקנים הבאים: תקן ניהול האיכות ת"י  .2
ולקיים מערכת   18001OHSASותקן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית ת"י    ISO14001הסביבתי ת"י  

 ניהול משולבת (איכות, סביבה ובטיחות).  

ואי בעזרת   .3 התקלות  שיעור  את  שניתן  ככל  להקטין  החברה  הנהלת  מצפה  המשולב,  הניהול  מערך 
 ההתאמות לדרישות הציבור, לסטנדרטים המקובלים ולדרישות החוק.

 לטובת כך, הגדירה נת"ע הנחיות הבטחת איכות כמפורט להלן:  .4

את   4.1 שיבטיח  באופן  איכות,  ולבקרת  האיכות  להבטחת  תהליכים  יפעיל  איכות  הספק 
 התוצרים/שירותים שהוא מספק.

הספק יתאם עם נת"ע את תהליכי העבודה, באופן שיתאימו למדיניותה, לנהליה ולהנחיותיה,   4.2
כפי שיתעדכנו ויימסרו לו מעת לעת. כמו כן יותאמו תהליכי העבודה לסוג העבודה, להיקפה 

 ולתוצריה. 

(בגרסה אשר    ISO9001של תקן  בכל ההיבטים הרלוונטיים, יקיים הספק לפחות את הדרישות   4.3
 מערכת ניהול איכות או שווה ערך.  -תהיה תקפה במועד ביצוע השירותים) 

 תוצרי העבודה של הספק יענו על הדרישות שהוגדרו מראש על ידי נת"ע.  4.4

 הספק יפגין יכולת מקצועית גבוהה בביצוע עבודתו. 4.5

יישם בעבודתו בקרת איכות עצמית על כלל התוצרים המועבר 4.6 ויהיה  הספק  ידו לנת"ע  ים על 
 מוכן להציג הוכחות לכך בכל עת שיידרש לכך על ידי נת"ע. 

 הספק יכין, יפתח, ינהל ויעקוב אחר ביצוע השירותים באמצעות תהליכים מובנים, אשר יכללו:  4.7

מטלות ובקרתן, לרבות תיעוד עיקרי הנושאים שטופלו, תיעוד החלטות לביצוע מעקב   4.7.1
 ומעקב שלהן; 

 זמנים שהוגדרו;עמידה בלוחות  4.7.2

 הגשת דיווחיים כספיים (דיווחי שעות ככל שנדרש וחשבונות) תקינים ובזמן; 4.7.3

הספק ינהל סיכונים, יצפה בעיות עתידיות וייערך אליהן בהתאם, יבצע הפקות לקחים  4.7.4
 ושיפור ביצועים בהתאם ויבצע פעולות מתקנות ומונעות;

חידושים ופתרונות חדשניים, ככל התוצרים/השירותים המסופקים ישלבו    -חדשנות   4.7.5
 שניתן;

פיקוח על קבצי מחשב הנשלחים לנת"ע (לרבות מניעת וירוסים וגיבוי   אבטחת נתונים, 4.7.6
 .נתונים)

יובהר כי הרשימה לעיל אינה ממצה וכי נת"ע תהיה רשאית להוסיף על הדרישות המפורטות 
 יקול דעתה הבלעדי.לעיל או לשנותן לפי הצורך ובהתאם לסוג השירותים, והכל לפי ש

מאחריותו  .5 השירותים  נותן  את  יפטור  לא  לעיל  המתוארות  האיכות  הבטחת  דרישות  מילוי  כי  יובהר 
 המוחלטת לתוכן עבודתו ולטיבה.

נת"ע ו/או יועץ הבטחת האיכות של נת"ע רשאים לבצע מבדקים חיצוניים על פעילות הספק. בהתאם  .6
 מניעה דרושות.לממצאי המבדקים, יבצע הספק פעולות תיקון ו

נת"ע רשאית לבצע סקר הערכת ספקים פנימי שעל פיו החברה מודדת את ביצועי ספקיה ויעציה לאורך  .7
ולתאום  לדיאלוג  ולהניע  ארגונית  פנים  בראיה  והיועצים  הספקים  ניהול  את  לשפר  נועד  ואשר  השנה 

 ציפיות בין החברה לספקיה ויועציה. 
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 חברת נת"ע אישור הבנת הקוד האתי לספקי -נספח ה' 

 לכבוד

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

  A, מרכז עזריאלי בניין 26רחוב הרוקמים 

 חולון 

 הקוד האתי לספקי חברת נת"ע

  קישור אינה חוקית. -שגיאה! ההפניה להיפר  >כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של החברה בכתובת  
 אודות > הקוד האתי וכפי שיעודכן מעת לעת. 

 אישור הספק:

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 

 אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי.שלי ובין כל 

  

 שם וחתימת הספק  תאריך
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 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -נספח ו' 

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

(להלן:   1אני עושה תצהירי זה במסגרת הסכם מספר _____________ שנחתם בין ________________
  CRMלאפיון, הקמה, ניהול והפעלה של מוקד טלפוני מבוסס מערכת  ") לבין נת"ע  הספק" או "החברה"

 ").  ההתקשרותהליך , עבור חברת נת"ע (להלן: "ומערכות נוספות

 בחברה, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם החברה ובשמה.   2_________   -אני משמש כ .1

 ב. (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2תצהיר לפי סעיף 

בהליך   .2 ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  נכון  כי  שביצעתי,  ובדיקה  בירור  לאחר  בזה,  מצהיר  אני 

 במקום הרלוונטי]  √[יש לסמן   –ההתקשרות, החברה ובעל זיקה אליה 

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2לא הורשעו ביותר משתי (
  1987-") וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-התשנ"אתנאים הוגנים), 

 ").  חוק שכר מינימום(להלן: "

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון 2הורשעו ביותר משתי (
 רונה. ) לפחות ממועד ההרשעה האח1להגשת ההצעות בהליך ההתקשרות הנ"ל חלפה שנה אחת (

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,  2הורשעו ביותר משתי (
) לפחות 1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ההתקשרות הנ"ל טרם חלפה שנה אחת (

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

 מס"ד
 פירוט העבירה 

 [מספר סעיף ושם חוק] 
 תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה] 

1 .   

2 .   

3 .   

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

"  3לצורך סעיף   והורשע זה:  זיקה"  -"  ציבוריים, תשל"ו  –"  בעל  גופים  בחוק עסקאות  - כמשמעותם 

976.13 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב2תצהיר לפי סעיף 

 
 . 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

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

 שאחראי   מי )  ג; (הספק  של  פעילותו   לתחומי  במהותם   דומים  האדם   בני  חבר  של   פעילותו  ותחומי,  הספק  של  כאמור 
 אדם   בני  חבר  –  מהותית  שליטה   שנשלט  אדם  בני  חבר  הוא  הספק   אם)  3; (העבודה  שכר  תשלום  על  הספק  מטעם

 בחוק   כמשמעותם   – "  שליטה"-ו"  החזקה ", "שליטה  אמצעי. "בספק  ששולט   מי   בידי  מהותית   שליטה   שנשלט ,  אחר
 אמצעי  של   מסוים  בסוג  יותר   או  רבעים  שלושה   של   החזקה  –"  מהותית  שליטה ;  "1981-א"התשמ),  רישוי(  הבנקאות

 . האדם  בני  בחבר   שליטה
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להליך   .3 ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  נכון  כי  שביצעתי,  ובדיקה  בירור  לאחר  בזה,  מצהיר  אני 

 בחלופה הרלוונטית]  √ההתקשרות הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  

  'חוק (להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  -חלופה א
 4על החברה. ") לא חלות שוויון זכויות

  'לחוק שוויון זכויות חלות על החברה והיא מקיימת אותן.  9הוראות סעיף  -חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:   –[לחברה שסימנה את חלופה ב' 

 ) עובדים;  100 -החברה מעסיקה פחות מ -) 1חלופה 

 ) עובדים לפחות, והיא מתחייבת לפנות למנכ"ל משרד   100החברה מעסיקה  -) 2חלופה
לחוק שוויון    9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיה לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –זכויות, ובמידת הצורך 

דה הרווחה והשירותים החברתיים לפי  במקרה שהחברה התחייבה בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבו
) 2) לעיל, ונעשתה עמה התקשרות שלגביה היא התחייבה כאמור באותה חלופה ( 2הוראות חלופה (

לחוק שוויון   9היא מצהירה כי פנתה כנדרש ממנה, ואם קיבלה הנחיות ליישום חובותיה לפי סעיף    –
 זכויות, היא גם פעלה ליישומן.

  3החברה מתחייבת להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    -לעיל    3' בסעיף  לחברה שסימנה את חלופה ב .4
בתוך   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  ההתקשרות",   30לעיל  מ"מועד  ימים 

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

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 __________ _______ 

 חתימת המצהיר

 אישור 

עו"ד   הח"מ,  ביום _________________שכתובתי    _______________ אני  כי  בזה  מאשר   ,
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות   _______________הופיע/ה בפני מר/גב'    _________________

/ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי    _____________מספר  
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 וחתם/ה עליה בפני. 

 _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך הדין

 
עובדים, למעט   25-לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ  9הוראות סעיף    4

 , חלות עליו". 1959-א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט15המדינה או מעסיק אחר שהוראות סעיף  
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 טוהר המידות  הצהרה בדבר שמירה על –נספח ז' 

 לכבוד

 ") החברה" או "נת"ע נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: " -נת"ע 

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

" תצהי .1 (להלן:  ניתן בשם חברת __________   זה  "), אשר התקשרה/מתעתדת להתקשר עם הספקר 
לאפיון, הקמה, ניהול והפעלה של מוקד טלפוני מבוסס מערכת החברה (נת"ע) בהסכם מס' _________  

CRM ההסכם, עבור חברת נת"ע (להלן: "ומערכות נוספות  .(" 

התשל"ז .2 העונשין,  חוק  לרבות  הדין,  מכוח  החלים  והאיסורים  לחובות  מצהיר  1977-בנוסף  הריני   ,
 ומתחייב בזאת בשם הספק, כדלקמן:  

כי הספק וכל מי מטעמו לא הציע או יציע, לא נתן או ייתן, לא קיבל או יקבל, במישרין או  .א
ע, במישרין או בעקיפין, על  בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף או כל דבר בעל ערך במטרה להשפי 

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. 

ישדל, לא שיתף פעולה או ישתף פעולה, במישרין או כי הספק וכל מי מטעמו לא שידל או  .ב
) 1בעקיפין, עם נושאי משרה בחברה או עובד החברה או מי מטעם החברה או עם כל גורם אחר: (
על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור להליך התקשרות או לכל הסכם או הזמנה הנובעים  

 מלאכותית או לא תחרותית.  ) במטרה לקבוע מחירים או תשלומים בצורה2ממנו; או (

הריני מאשר ומסכים לכך, כי בכל מקרה שיתעורר חשד סביר כי הספק או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור  .3
לעיל, החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לאסור על השתתפות הספק 

ף זה: "הליך ההתקשרות") או בכל  בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור (בסעי
הליך אחר (לרבות הליכים מאוחרים להליך ההתקשרות) או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות או 
לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם או ההזמנה 

דרישה,   או  תביעה  כל  על  מוותר  והספק  ההתקשרות,  מהליך  עם הנובעים  בקשר  עקיפה,  או  ישירה 
ידי   על  שתתקבל  אחרת  החלטה  כל  עם  בקשר  או  שירותים  הזכיה/ההסכם/הזמנת  לביטול  ההחלטה 

 החברה.  

מטעמו,  .4 ומי  סוכניו  נציגיו,  שלו,  משנה  קבלני  עובדיו,  לידיעת  זה  סעיף  תוכן  להביא  מתחייב  הספק 
או   בהסכם  או  החברה  של  התקשרות  בהליך  שהיא  דרך  בכל  הקשורה המעורבים  שירותים  בהזמנת 

 להסכם.  

 ולראיה באתי על החתום:

 ________________________ 

 חתימת המצהיר

 אישור עו"ד 

עו"ד   הח"מ,  ביום __________________שכתובתי    _______________ אני  כי  בזה  מאשר   ,
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות   _______________הופיע/ה בפני מר/גב'    ________________

/ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי    _____________מספר  
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 נ"ל מוסמך להתחייב בשם הספק.  וחתם/ה עליה בפני. כן הנני לאשר כי החותם ה

 _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך הדין
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 הצהרת היעדר תביעות  -נספח ח' 

 לכבוד

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

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

 5885849חולון 

 __________________ הסכם מס':הצהרת העדר תביעות בקשר עם   הנדון:

 CRMלאפיון, הקמה, ניהול והפעלה של מוקד טלפוני מבוסס מערכת הסכם תיאור ההתקשרות: 
 , עבור חברת נת"ע ומערכות נוספות

 

של   לתשלום*  הדרישה  הצגת  (במילים:___________________ עם   ₪______________    ,(₪ 
ההקמה   בגין  התמורה  של  האחרון  ו/או  *התשלום  חוזיים  קיזוזים  לפני  ורישוי,  תחזוקה  בגין  והתמורה 

 מוסכמים ומע"מ

 כחשבון סופי על חשבון הסכומים שהגיעו לי עבור ביצוע העבודה, הרינו להודיעכם כי: 

 אין לנו כל תביעות כספיות או אחרות נוספות כלפי נת"ע, או כל נציג מטעמם בקשר עם ביצוע העבודה.  .1

מילאנו את כל התחייבויותינו על פי ההסכם בינינו, וכי כל מידע שמסרנו למזמין בקשר אנו מצהירים כי   .2
 , רמתם וטיבם הינם מלאים ומדויקים.שירותיםעם ביצוע ה

ידוע לנו כי אין במכתבנו זה, בקבלתו בידי המזמין ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות שיש לנו  .3
 על פי ההסכם. 

 בכבוד רב,

 

 תאריך
 

 ה וחותמתחתימ
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 נוסח ערבות –נספח ט' 

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

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

 26הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ.,

 : ערבות בנקאית מס' __________ הנדון

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל הספקעל פי בקשת ____________________ (להלן: " .1
של   כולל  לסכום  עד  דרישתכם,  לפי  (  200,000סכום  אלף₪  חדשים)  מאתיים  "  שקלים  סכום (להלן: 

לאפיון, הקמה, ניהול והפעלה של  "), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו על פי הסכם  הערבות
מערכת   מבוסס  טלפוני  נת"ע    CRMמוקד  עבור  נוספות  להסעת   -ומערכות  עירוניים  תחבורה  נתיבי 

 . המונים בע"מ

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן   .2
) שבעה  מתום  יאוחר  לא  מקרה  ובכל  ימים7מיידי  הכתובת    )  לפי  במשרדנו,  דרישתכם  קבלת  ממועד 

 המופיעה בראשית כתב ערבות זה.  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה 

 על סכום הערבות.

זה לא תהיו חייבים להסביר,  .4 ובכלל  ובלתי מותנית,  זה היא אוטונומית  לפי כתב ערבות  התחייבותנו 
 לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן. 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .5

 ליום _________. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו על  .6

 בכבוד רב,

 בנק _________________________ 
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 ביטוח -נספח י' 

מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב הספק לבטח על חשבונו לטובתו ולטובת  .1
ביטוחים   שבדין,  אחריות  קיימת  עוד  וכל  ההסכם  תקופת  כל  במשך  ולקיים  ולחוד,  ביחד  החברה, 

להבט האחריות מתאימים  מגבולות  יפחתו  שלא  ובלבד  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  אחריותו  חת 
 והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן. 

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הספק לכלול את התנאים הבאים .2

 הספק ו/או החברה: –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  2.1

נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ו/או   -הכיסוי הביטוחי: החברה  החברה" לעניין  " 2.2
 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 מחדל   2.3
חברה כלפי  ומי מטעמו בקשר עם השירותים. הביטוח מורחב לכלול את אחריות ה  של הספק

אצל  העובדים  של  השירותים  עם  בקשר  ו/או  במהלך  לעובדים  שיגרמו  גוף  לנזקי  העובדים 
החברה ו/או עבור החברה ובכלל זה את תביעות המל"ל בגין ת"ע שיגרמו לאותם עובדים בעת 

 עבודתם. 

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את החברה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים   2.4
 תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם השירותים. בגין 

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים   2.5
 ₪ .  50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 .ןביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדו 2.6

לחברה  2.7 שתימסר  לאחר  אלא  לרעה,  תנאיהם  לשנוי  ו/או  לביטול  ניתנים  יהיו  לא   הביטוחים 
יום לפחות לפני מועד   60הודעה בכתב, ע"י הספק ו/או חברת הביטוח מעמה, במכתב רשום,  

 .הביטול ו/או השינוי המבוקש

עם   2.8 בקשר  ו/או  עקב  המבטח  לחבות  חריג  כוללים  אינם  הספק  ביטוחי  לפיה   שלנות רהוראה 
רבתי, ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה 

 . 1981 –הביטוח תשמ"א 

הספק (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות    בפוליסותכל סעיף   2.9
יופעל כלפי החברה וכלפי מבטחיה, ולגב י החברה  מבטחי הספק כאשר קיים ביטוח אחר לא 

הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את החברה במלוא השיפוי המגיע 
זכות תביעה  זכות השתתפות בביטוחי החברה מבלי שתהיה למבטחי הספק  לפי תנאיו, ללא 

. 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59ממבטחי החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  
 פק מוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי החברה וכלפי מבטחיה. למען הסר ספק, הס

כ .3 ביטוחים, מסומן  קיום  על  טופס האישור  ימציא הספק את  זה  י'עם חתימת הסכם  (להלן:   1נספח 
על אישור קיום ביטוחים" נפרד מהסכם זה, כשהוא חתום  ידי חברת הביטוח -"), המהווה חלק בלתי 

הממונה על רשות ההון, הביטוח והחיסכון לעריכת הביטוחים הנדרשים מטעמו המורשית בדין מטעם  
במסגרת ההתקשרות. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי  
מהותי בהסכם. הספק ישוב ויציג, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור 

 לא צורך בקבלת דרישה  כלשהי מהחברה. על קיום ביטוחים, וזאת ל

ימסור הספק  לחברה טופס אישור על קיום   -עם עריכת גמר חשבון עם הספק בגין השירותים  וכתנאי לו   .4
ל בתוקף  שיהיה  מבטחיו  ידי  על  וחתום  תקף  תקין,  ביצוע    12  -ביטוחים  מועד  שלאחר  חודשים 

חודשים לפחות.   6גילוי ודיווח מוארכת בת  ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ויכלול בין היתר תקופת  
חודשים, אזי ימציא   12-ותקופת הביטוח של הספק במועד גמר החשבון כאמור לעיל פחותה מבמידה  

 חודשים.  12הספק אישור ביטוח משלים במועד חידוש הפוליסה עד לתקופה הכוללת של 
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יטוח לחברה והספק מתחייב החברה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהספק להמציא את פוליסות הב .5
היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש החברה  

 בהתאם למסמכי המכרז.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לחברה לא  .6
חים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהוו אישור כלשהו מהחברה על התאמת הביטו

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-יהא בכך כדי לצמצם את אחריותה של הספק על

הספק ישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  וכן תישא בכל נזק שיגרם לחברה  .7
הספק, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, קבלני המשנה מטעמו של  

מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הספק, לרבות נזקים מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 
 בפוליסות. 

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה יהא הספק אחראי  .8
תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיה    לנזקים שיגרמו לחברה באופן מלא ובלעדי ולא

 והוא יהיה  מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה. 

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לחברה כנגד   .9
 יותיו לפי הסכם זה. הספק על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את הספק מהתחייבו
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 תאריך:  אישור קיום ביטוחים  - 1נספח י'

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

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור. 

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה  המבוטח מבקש האישור

עירוניים     -נת"ע   תחבורה  נתיבי 
משרד   ו/או  בע"מ  המונים  להסעת 

ישראל    -התחבורה   ו/או  מדינת 
 ועובדים ומנהלים של הנ"ל. 

 נדל"ן ☐ 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 אחר: ☒

של   והפעלה  ניהול  הקמה,  אפיון, 
מערכת  מבוסס  טלפוני  מוקד 

CRM . ומערכות נוספות 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 ת.ז./ח.פ. 

52-004278-9 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען

 , חולון 26הרוקמים 

 מען

 כיסויים 

 סוג הביטוח

לפי  חלוקה 
גבולות אחריות 
סכומי  או 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

האחריות/   גבול 
 סכום ביטוח

וביטול  בתוקף  נוספים  כיסויים 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  
 מטבע סכום ד'

כלפי  אחריות 
 צד שלישי 

 
 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  

 הרחב שיפוי  304

 קבלנים וקבלני משנה   307

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309
 האישור 

 תביעות המל"ל  315

 מבקש האישור מבוטח נוסף 318

 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

קוד   את  לציין  יש  האישור.  למבקש  המבוטח  בין  בחוזה  המפורטים  לשירותים  (בכפוף  השירותים:  מתוך  פירוט  השירות 
 הרשימה המפורטת בנספח ג'

 שירותי משרד 081

 ביטול/שינוי הפוליסה 
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 לתשומת לב !!

(יש    בעת הגשת הצעה למכרז, המציע נדרש שלא לצרף אישור זה חתום על ידי החברה המבטחתמודגש, כי  
 לצרף את הנספח כחלק מחתימת המציע על ההסכם בלבד). 

אישור זה ייחתם על ידי החברה המבטחת רק על ידי הזוכה במכרז, כתנאי לחתימת ההסכם, בהתאם ליתר 
 הוראות ההסכם.

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור    60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  
 בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור

 המבטח:   
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 חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע התחייבות בלתי  -נספח י"א 

 [לחתימה על ידי הספק וצוות הספק]

 לכבוד

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

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

 5885849חולון 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע הנדון :  

לאפיון, הקמה, ניהול  ") התקשר עם נת"ע בהסכם  נותן השירותיםו ________________ (להלן: "  הואיל  
מערכת   מבוסס  טלפוני  מוקד  של  נוספות  CRMוהפעלה  "  ומערכות  והח"מ,  ההסכם(להלן:  והואיל   ;("

 _________________ [שם פרטי ומשפחה], הנושא ת.ז. מס' ____________ הנו:

    ;במציע חתימה  השירותים;    מורשה  נותן  של  מועסק   / נותן   עובד  מטעם  משנה  קבלן  של  עובד 
 השירותים (אם אושר קבלן משנה); 

מתן    אני .1 במסגרת  השירותים)  נותן  עבור  (או  השירותים  בנותן  ממלא  שאני  התפקיד  בתוקף  הח"מ, 
ונת"ע, השירותים  נותן  בענייני  מעורבותי  ולאור  לנת"ע,  כדלקמן:  השירותים  בזאת  אשא  מתחייב  כי 

באחריות המלאה לשמור בסודיות מוחלטת, ללא הגבלה בזמן, לא אגלה או אעביר לכל צד שלישי או 
אעשה כל שימוש, במישרין או בעקיפין, "בתוצרי השירותים" (כהגדרתם בהסכם, הכוללים, בין היתר, 

בקשר עם הפרויקט והשירותים, בכל   כל המידע והמסמכים שיצברו או שיערכו על ידי נותן השירותים
פורמט שהוא, לרבות תוכניות, אומדנים, שרטוטים, תרשימים, מפות, שומות, דיאגראמות, חישובים, 
מידע   וכן  דיווחים,  פרוטוקולים,  פרוגראמות,  סקרים,  מצגות,  דוחות,  חוו"ד,  סקיצות,  רשימות, 

תים, בין אם הוכנו על ידי נותן השירותים ומסמכים שנאגרו או שנמסרו לנותן השירותים במסגרת השירו
או באמצעותו ובין אם לאו, וכן כל המסמכים הקשורים בהם, בין בכתב ובין בכל מדיה אחרת, לרבות 
העתקים וטיוטות) וכן בידיעות, בפרטים ובמסמכים לרבות כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה  

, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק, בקשר עם ביצוע ההסכם, הפרויקט או השירותים
שכפול או כל סיכום, תקציר או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לי או הגיעו לידי תוך כדי 
ביצוע החוזה, הפרויקט או השירותים או בקשר ישיר או עקיף אליהם, למעט אם נתנה לשם כך הסכמתה 

  "). המידע הסודי, יחדיו: "המפורשת של נת"ע בכתב ומראש (להלן 
מודגש כי איסור העברת המידע הסודי חל גם על העברתו ליועצים אחרים של נת"ע, אלא באמצעות נת"ע  

 או על פי הנחיותיה בכתב. 

מבלי לגרוע משאר הוראות כתב התחייבות זה, אהיה רשאי להשתמש במידע הסודי אך ורק לשם ביצוע   .2
 השירותים.  

ורק   .3 אך  למידע  הגישה  להגביל את  המידע,  לשמירת  הדרושים  הסידורים  כל  לעשות את  אני מתחייב 
 לעובדינו המורשים לכך בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף לאישור נת"ע. 

לא את כל התנאים הקבועים בכל דין בקשר למידע, לרבות אלה הקבועים בחוק הגנת אני מתחייב למ .4
 והתקנות שהותקנו על פיו.  1981 -הפרטיות תשמ"א 

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

ים או ממשרדי קבלן המשנה בו אני מתחייב בזאת לא להוציא ממשרדי נת"ע או ממשרדי נותן השירות .6
 הנני מועסק או ממשרדי הגורם הנותן שירותים לנותן השירותים מסמכים המהווים מידע סודי. 

(או  .7 נותן השירותים  עבור  בנותן השירותים או  נת"ע או  עבור  עבודתי  כי עם סיום  אני מתחייב בזאת 
הנמצא ברשותי או בשליטתי, ולא בקבלן המשנה) להשיב לנת"ע (או לנותן השירותים) כל מידע סודי  

 לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של נת"ע. 

, תחול על הפרת התחייבויותיי על פי כתב 1977- לחוק העונשין, התשל"ז  118ידוע לי כי הוראות סעיף   .8
 התחייבות זה. 
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התירה לי נת"ע למסור את המידע הסודי או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהא העברתו מותנית  .9
שאותו צד שלישי יחתום מול נת"ע ומולי, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי נת"ע    בכך

בהסכם  כמפורט  הפחות  לכל  נת"ע,  זכויות  על  המגן  באופן  הסודי  סודיות המידע  על  בשמירה  וכלפיי 
 ובכתב התחייבות זה. 

העוסק בפעילות עבור נת"ע, פעם    אני מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם נבצע לעובדינו או מי מטעמנו .10
 אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע. 

ביצוע   .11 את  לוודא  מנת  על  דעתה  שיקול  פי  על  פעולה  כל  יבצע  מטעמה  מי  ו/או  נת"ע  כי  מסכים  אני 
 התחייבויותיי המפורטות לעיל. 

חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי מאלה בכל מקרה של הפרת  התחייבות זו או כל   .12
הפועלים מטעמנו ו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע באופן מיידי, נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך 
צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות הישירים  

וצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו והעקיפים שייגרמו כת
 ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו.

 התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל דין. .13

חוזרו .14 בלתי  התחייבויות  הינן  זה  במסמך  כאמור  אם  התחייבויותינו  אלא  לביטול  ניתנות  הן  ואין  ת 
 תתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. 

במקרה של פרסום המידע הסודי, לא אראה כמי שהפר את התחייבויותיי לסודיות בכל אחד מהמקרים  .15
סכם או לפי הסכם ) המידע היה ידוע לנותן השירותים לפני קבלתו מנת"ע לפי הה1המפורטים להלן: (

"), מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו; הסכם אחראחר שבין נותן השירותים לנת"ע ("
) המידע הגיע לנותן השירותים מגורם שלישי שלא עקב הפרת ההסכם או הסכם אחר על ידי נותן 2(  -או

ונותן השירותים אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות כלפי   גורם שלישי; אוהשירותים,  ) 3(  -אותו 
 המידע נמצא בידיעת הציבור, שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר. 

 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.  .16

 שם וחתימה   תאריך
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 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים - 'נספח יב

 [לחתימה על ידי הספק, ויתר אנשי צוות הספק, כל אחד בנפרד]

 לכבוד

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

 132דרך מנחם בגין 

 תל אביב 

 ג.א.נ.,

 ענייניםהצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד הנדון: 

הח"מ,   מס'    _________________אני  ת"ז  של _______________הנושא  חיצוני  עובד/מומחה   ,
_____________________  " "הספק(להלן:  גם:  (להלן  לנת"ע  שירותים  הנותן  הסכם  החברה")  לפי   ("

 "), מצהיר בזאת כדלקמן:ההסכםשנחתם ביניהם (להלן: "

  בכתב התחייבות זה: .1
  . 1981-כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א –" שליטהאמצעי "
הימצאות או חשש ממשי ומבוסס, לדעת החברה, להימצאותי בכל אחד מהמצבים   –"  ניגוד עניינים"

 הבאים:

התנגשות בין החובה המוטלת עלי לבצע את תפקידו בהתאם להסכם ללא שיקולים זרים או משוא  )א
 שלי. פנים, ובין כל ענין אחר 

", קרי: כאשר עניין עליו אני מופקד לפי ההסכם עלול להתנגש עם עניין אחר  ניגוד עניינים אישי" )ב
 שלי. 

", קרי: כאשר עניין עליו אני מופקד לפי ההסכם עלול להתנגש עם עניין אחר, ניגוד עניינים מוסדי" )ג
 ציבורי או פרטי, שאני ממלא במסגרת גוף ציבורי או גוף אחר.

 , קרי: עניין אחר העשוי להשפיע על תפקודי, שאינו במסגרת חובותיי לפי ההסכם. "עניין נוגד" )ד

לנת"ע, גם אם אין   –"  עובד" ידי לצורך מתן השירות  על  כל אחד מעובדיי או מהגורמים המועסקים 
 מתקיימים בינם לביני הספק יחסי עובד מעביד. 

 של לרבות עניינו  –מחובותיי לפי ההסכם    שאינו חלק  –כל עניין אישי, מקצועי, משפחתי    –"  עניין אחר"
גוף אחראי עובד או אותו בו, מנהל שלי חבר קרוב או שאני גוף של או קרוב זכויות  בו, או  לי  יש  בו 

לקוח שלי או של שותף שלי או של קרוב   של ענינו לרבות זכות לקבלת רווחים וכן  -קנייניות או חוזיות  
 .שלי

 הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה. בן זוג, אח,  –" קרוב"

הנני מצהיר ומתחייב שאבצע את השירותים באופן התואם את אינטרס החברה, ובכלל האמור אין ולא  .2
יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים עבור החברה, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ולא אמצא  

 של ניגוד עניינים.   במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו

הנני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין,   .3
ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או 

החברה, באופן מיידי, על כל נתון או מצב חשש לניגוד עניינים כלפי החברה. אני מתחייב להודיע לנציג  
אשר בשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע 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 משרדי  .4
שבו או עימו אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר נותן לחברה  או פעילות כל צד  

 את השרות מטעמי, לבין כל אחד מאלה:  

חברות (לרבות חברות אם חברות אחיות וחברות בנות) אשר עשויות להתמודד באיזה מהמכרזים  )א(
 של החברה או להתקשר עם החברה בחוזה בכל דרך;  
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חברות (לרבות חברות אם חברות אחיות וחברות בנות) אשר פעילותן העסקית הינה בתחום  )ב(
 התשתיות או התחבורה; 

 (ב) לעיל;  -מי שמחזיקים במישרין או בעקיפין באמצעי שליטה בחברות המנויות בס"ק (א) )ג(

 מי שהחברות כאמור מחזיקות בהם באמצעי שליטה במישרין או בעקיפין;  )ד(

 נושאי המשרה של כל אחד מהגורמים האמורים בפסקאות (א) עד (ד);   ) ה(

גופים, קבלני משנה ויועצים הקשורים לחברות ולגורמים כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ה)  ) ו(
 לרבות נושאי המשרה בהם; 

העסקי שיש לי עימו עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים  כל גורם אחר שהעניין האישי או  )ז(
 בקשר למתן שירותי הייעוץ. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם יהיה לי קשר אישי או עסקי, לאחד מהגורמים המפורטים בסעיף  .5
באופן   אודיע על כךלעיל, או כל קשר אחר העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים כלפי החברה,    4

תוך פירוט פרטי הייעוץ, המועדים הרלוונטיים, תדירות הייעוץ והתמורה אשר התקבלה   מיידי לנת"ע
  בגינו או כל מידע רלוונטי נוסף שיתבקש על ידי נת"ע. 

ידוע לי כי חובת הדיווח המוטלת עליי כמפורט בסעיף זה לעיל הינה התחייבות יסודית ומהותית שלי 
וכי הפ ניגוד במתן השירותים,  כי לא התקיים  עניין  לגופו של  יימצא  (אף אם  רתה תיחשב כשלעצמה 

 עניינים) כהפרה יסודית של ההסכם על ידי, על כל המשתמע מכך.

ידוע לי כי נת"ע או הפורום המוסמך לעניין זה בחברה יחליטו לעניין קיומו או העדרו של ניגוד עניינים   .6
את החלטתם לעניין זה ובכלל זה כל החלטה על הפסקת או חשש לניגוד עניינים ואני מתחייב לקבל  

התקשרותה של החברה איתי או הפסקת קשרי (לרבות קשרים עסקיים) אשר יש לי עם איזה מהגופים  
 האמורים. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים במהלך כל תקופת  .7
רכותיה) וכל תקופת מתן השירותים לחברה, ובכלל זה להימנע מלייצג ההתקשרות עם החברה (על כל הא

גופים או גורמים שונים בעניינים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותים המשפטיים שבהם אלווה  
 את החברה ואשר עלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים כאמור. 

 מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות. התחייבויותיי הנ"ל ניתנו  .8

 שם וחתימה   תאריך

 *רשימת נושאי המשרה בחברת נת"ע מופיעה תחת לשונית "אודות" באתר החברה. 

 **רשימת ספקי חברת נת"ע מופיעה תחת לשונית "מכרזים" באתר החברה.
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 מסמכי המכרז והצעת הספק  – 'נספח יג

 ידי הספק)-חתומות על(בתוספת הבהרות למכרז, אם היו, 
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 מערכת ספק כתב התחייבות  – 1ג'נספח י
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 נת"ע אודות
הרכבת הקלה  אשר מופקדת על תכנון וביצוע של ,חברה ממשלתית היא  תיבי תחבורה עירוניים בע"מנ  -  נת"ע .1

  .הרכבת התחתית בתל אביבו בתל אביב

 .משרד התחבורהוהיא כפופה ישירות ל  חולוןמשרדי החברה ממוקמים ב .2

 .להסעת המונים במטרופולין תל אביב המבוססת על רשת קווי רכבת קלהנת"ע מקדמת הפעלה  .3

 הקווים המתוכננים להפעלה: .4

תל  באמצעות רכבת קלה מעל ומתחת לפני הקרקע, לארכה שלק"מ) יקשר    24(באורך   :האדום  הקו .4.1
 .פתח תקווהו בני ברק ,רמת גןל בת ים בין ,יפו-אביב

הירוק .4.2 בין  39(באורך   :הקו  המקשר  קלה  רכבת  קו  יהיה  אביב ,הרצליה  ק"מ),  ראשון ו חולון ,יפו-תל 
 .לציון 

הסגול .4.3 בין  28(באורך   הקו  המקשר  קלה  רכבת  קו  יהיה  אביב ק"מ),  גן ,יפו-תל  הרפואי  ,רמת  המרכז 
 .גבעת שמואלו קריית אונו ,יהוד ,אור יהודה ,אילן-אוניברסיטת בר ,שיבא

 יהיו עם נגישות למערכת. 100 -עובדים, מתוכם כ  350 -בנת"ע כ .5

איכות וחדשנות, תנועה, מוקד, החטיבות הן: תפעול ותחזוקה,  מהשירות  להן נדרש  חטיבות    4בנת"ע קיימות   .6
 משאבים.

 במסמך זה.  2הדרישות של החטיבות השונות מפורט בפרק  .7

לחלק מהקווים שיופעלו בעתיד, יהיו מוקדים אד הוק, אולם המוקד נשוא מכרז זה יהיה המוקד הראשי של  .8
 , למוקדים האחרים.IVRנת"ע ממנו ינותבו הפניות באמצעות מערכת 

לעיל .9 המתואר  כ  , הניתוב  סטטי  למידע  פונים  הקווים  גוןינתב  של  למידע  השונים  לו"ז  אבדות  ,  כגון  אנושי 
  ר במסמך זה.ואבסוף תהיה חלופה שתגיע למוקדן לטיפול, עם כל המשתמע מכך ומתועוד, ומציאות, 

יידרש ללמוד את ההליכים בנת"ע בכלל ובחטיבות השונות בפרט על מנת לבצע את המשימות  .10 הספק הזוכה 
 באופן מיטבי, מקצועי, שרותי וראוי.  ו ת עליהמוטלו
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 כלליים פרקים
 כללי .1

נת"ע (המזמינה) הינה חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון וההקמה של פרויקט הרכבת הקלה  .1.1
 אביב.-במטרופולין תל

כלים וטכנולוגיה מתקדמים לטיפול בנושא, המוצע לכלול פתרון על ה , בוחנת הקמת מוקד טלפוני  נת"ע .1.2
תוך ניהול יעיל תקין ואפקטיבי, זאת על מנת לאפשר לארגון  ,  הידעעל מנת לשפר את השירות, לשמר את  

 בפניו בהווה ובעתיד. לעמוד באתגרים וביעדים העומדים

 .1על פי קונפיגורציה המתוארת בנספח   CRMהספק יספק במסגרת הפתרון מערכת  .1.3

 יותקנו ויפעלו במתקני הספק. CRM -המוקד ומערכת ה .1.4

 הפתרון והמערכת החדשה יחליפו חלק מהמערכות הקיימות רק לאחר תקופת הרצה.  .1.5

 עם חלק מהמערכות הקיימות או מערכות בהקמה , יהיה צורך ליצור ממשקים  .1.6

נוכחיות ועתידיות של   .1.7 יזם ניסה למלקראת כ  , כפי שהם ידועים היום,נת"עמסמך זה מסכם דרישות 
 החדש. 

 .יהיו עם נגישות למערכת 100 -מתוכם כ עובדים,  350 -כ נת"עב .1.8

, ותחזוקה  חטיבות אשר דורשות שירות של מוקד פניות הציבור, החטיבות הן: תפעול  4בנת"ע קיימות   .1.9
 חדשנות, תנועה, משאבים.איכות ו

הפניות למוקד ,  המתוארות לעיל לספק מענה לצרכים של החטיבות  כמוקד טלפוני,  המוצע  פתרון  על ה  .1.10
) שונים  באמצעים  ,יהיו  אתר  ווטסאפ  אפליקציות,  טלפון,  מייל,  פקס,  חברתיות,  רשתות  דוא"ל, 
 הקיים   אפשר אחזור מידע באופן ידידותי, אחזור המידע יתאפשר על כל המידעאינטרנט, וכו) הפתרון י

שיפורט    ,במערכתוהנצבר   כפי  שונות,  וברמות  שונים  ונתונים   המשךבבחתכים  סטטיסטיקות  וכן 
 . בחתכים שונים למועדים שונים

 המוצע.  פתרוןהמערכת לאפשר בקרות ברמות שונות על כל המידע שיטופל בעל  .1.11

הפתרון           .1.12 עליהם מבוסס  המידע  ומקיפה את אמצעי אבטחת  ברורה  ובצורה  בהרחבה  לפרט  הספק  על 
דרי ובעיקר  הרמות  בכל  מידע  באבטחת  מדובר  הפרט המוצע,  צנעת  מידע  חיסיון  של  המחוקק   שות 

 . חוזהמפורטות ב נת"עדרישות אבטחת המידע של שרידות והמשכיות עסקית. 

ה .1.13 במערכת  פתרוןעל  תהליך  כל  על  ומהיר  יעיל  זמין,  מידע  השאר  ,לאפשר  בין  לאפשר  מנת  על            זאת 
 תכנון על, קבלת החלטות ובקרות בכל הרמות למבצעי העבודה ולמקבלי החלטות בארגון.

והעברת הנתונים   הקמת הפתרון, לרבות בניית הנתוניםעל המציע להציע מתודולוגיה ותוכנית עבודה ל .1.14
 . ההיסטוריים הקיימים במערכת הקיימת

 . ארגוןלעבוד ולתמוך בנהלים הקיימים ב  פתרוןעל ה .1.15

 תמיכה הטכנית והאחריות הכוללת תינתן ע"י גורם אחד.ה .1.16

רגולטורי הנדרש   .1.17 לכל שינוי  ולהיענות  ובעתיד  על הספק לתמוך  , הדרישות הרגולטוריות נת"עמהיום 
 יכולות להיות מהרשויות השונות, וועדות ביקורת פנימיות, ממונה אבטחת מידע ועוד.

השירות .1.18 שמוקד  ל  השאיפה  אחד  כל  יענה  במגע  הלפי  הפניות   One Stop  -עקרון 
Shop.  
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 תהליכים מרכזיים ודרישות של החטיבות: .2

 חטיבת התנועה: .2.1

 ., בבקשות לשינויים בהסדרי תנועה ובתמרורהחטיבה מטפלת בטיפול במפגעים המדווחים .2.1.1

 כיום, קיים מוקד שרות המתופעל באמצעות גורם חיצוני לארגון. .2.1.2

 לאנשים בארגון על פי תחומי הטיפול. ומעבירן הגורם החיצוני מרכז את הפניות  .2.1.3

 לגורם החיצוני יש מערכת באמצעותה הוא מפעיל את הפניות המגיעות אליו. .2.1.4

 יש לחטיבה תהליכים עסקיים שיש ליישמם בפרויקט החדש.  .2.1.5

 הפניות לטיפול מתייחסות לשלטים, רמזורים, בעיות תנועה וכדומה.  .2.1.6

) בין השאר, למיין כל פניה על פי שונות גאוגרפית, CRMק ומהמערכת החדשה (מהספ  נדרש .2.1.7
אביב תל  עיריית  לטיפול  יועברו  שמתקבלות  מהפניות  לפי    חלק  נוספות  מקומיות  ואשויות 

 .הצורך והעניין 

 .GISשילוב של טכנולוגיית  .2.1.8

פי סיווגים שונים כמו   .2.1.9 רמת דחיפות,  יש לסווג את הפניות שבאחריות טיפולה של נת"ע על 
 גורם האחראי לטיפול ועוד. 

עיליים   .2.1.10 בנושא מפגעים במקטעים  ]      –מענה  שנפל  דהוי, תמרור  צבע  סימון   ] תנועה  הסדרי 
 .תאורת רחוב לא עובדת ], רמזורים [ רמזור מהבהב ]  תשתיות [ בור בכביש, 

 .ב,..]מענה בנושא עבודות קבלניות [ חסימה של נתיב ע"י הקבלן, חסימת כניסה לרחו .2.1.11

איזו תכנית תנועה מאושרת  ,  מתי מסיימים ביצוע, תעודת עובד ציבורכגון:    מענה בנושא מידע .2.1.12
  . וכו' ברחוב

 . בקשות צד ג' [ הקמת בניין / חניון / העברת תשתית ] .2.1.13

 . תאונות, עומסים חריגים, אירועים [ הפגנות ] –מענה במצבי חירום  .2.1.14

  .נכה, שינוי משך זמן רמזור ירוק ]בקשות לשינוי תמרור [ הוספת חניית  .2.1.15

 :הפעלה ותחזוקה חטיבת  .2.2

 -   , בהמשך יתווספו קווים נוספיםבלבד  להפעלת הקו האדוםהיא  בשלב ראשון ההתייחסות   .2.2.1
 ירוק וסגול.

) מתוכננים לפעול עם הפעלת הקו האדום CRM  -המוקד של הקו האדום (לרבות מערכת ה .2.2.2
הקו האדום מסופקת ע"י קבלן המערכות   של  CRM  -. מערכת ה2022שמתוכננת בנובמבר  

 שאמור להעביר אותה לשימוש של המפעיל. 

מערכות   .2.2.3 מתוכננות  (סה"כ    CRMכרגע  הסגול  לקו  וגם  הירוק  לקו  גם  מערכות   3נפרדות 
הינה חלק    CRM  -מערכת ה  נפרדות, כולל הקו האדום) ומערכת נוספת נפרדת של מוקד נת"ע.

של הקווים הסגול והירוק שאמורים לספק אותה למפעיל    PPP  -מתכולת העבודה של קבלני ה
עדיין בתהליך וטרם נבחרו זוכים. יש אפשרות   PPP  -מערכות נפרדות בשלב זה). מכרז ה  2(

 (קו ירוק). 2027 -(קו סגול) ו 2026 –הקווים   2לביצוע שינויים. לוח הזמנים להפעלת 
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ים של הקו האדום (ובהמשך קווים חטיבת התפעול מטפלת בפניות העוסקות בנושאים תפעולי .2.2.4
 נוספים) כמו כרטוס, איבוד ציוד בנסיעה, קנסות וכדומה. 

 של המפעיל).  KPI -(מהווה חלק מה CRMיש צורך שכל הפניות יהיו מתועדות במערכת  .2.2.5

, הפתרון הנכון יותר בהיבט המשתמשים וציבור המושפעים  התפעול ותחזוקהמבחינת חטיבת   .2.2.6
אחת לכל המעורבים (נת"ע לתחומיה ויתר המפעילים),    CRMרכת  מפעילויות נת"ע הינה מע

 כך שהלקוחות פונים למוקד אחד ומקבלים מענה לפי נושא הפניה בהתאם לצורך. 

 איכות וחדשנות: חטיבת  .2.3

 מעוניינים לשפר את השירות ותהליכי התפעול.  .2.3.1

פשר עבודה שילוב טכנולוגיות חדשות, למנות כפילויות, לצמצמם ככל האיש לתת התייחסות ל .2.3.2
 BIG, וטכנולוגיית BIממשקים ולשילוב טכנולוגית ידנית, הזנות כפולות, טיפול בממשקים, 

DATA . 

 משאבים:חטיבת  .2.4

 בתוך משרדי נת"ע בחולן.  אהמוקד הקיים נמצ .2.4.1

ומהם אליהם  מועברות  נציגים, הפניות    25  –כ, בהם  שרותי קהילה באחריות החטיבה יש את   .2.4.2
 מערכת המוקד. אל 

 כל הפניות מכל הסוגים, לרבות תביעות נזק או רכוש, מגיעות למוקד. .2.4.3

, יש לאפשר קבלת פניות בכל התביעות מגיעות כיום במיילים, טלפון ולאחרונה גם במסרונים .2.4.4
 . אמצעי דיגיטלי שקיים היום ויהיה בעתיד

ציגים ובלילה כונן  נ  2נציגם, משמרת ערב    3מאויש באופן הבא: משמרת בוקר  כיום  המוקד   .2.4.5
אחד, המוקד בעתיד יאויש על פי הצרכים והפניות שיהיו, צפויה התרחבות משמעותית עם 

 הכנסת הקווים הנוספים. 

יש  בסיום הטיפול  של גורמים בארגון,  טיפול  הפניות דורשות  נה לפניות מידי, רוב  נדרש מע .2.4.6
 . , סגירת הפניהלפונה עם התשובותלחזור 

 , לרבות תזכורות למעכבים.סגירהעד   לעקוב על הפניהתפקיד המוקדנית  .2.4.7

שיש למנוע    כפילויות  תמאפשרהמערכת  קושי באיתור מידע,  ,  חוסרים במערכתכיום קיימים  .2.4.8
, פתרון BIחוסר זה מטופל באמצעות    ., חסרה היסטוריה של פניותובשרות החדשבמערכת  

 ניים. חיצוני למערכת, ריבוי הקלדות ודיווחים יד

ב .2.4.9 לשלב  החדשה  יש  שכיחות,  GIS  אתמערכת  ותשובות  שאלות  אוסף  בבוטים,  מענה   ,
אפשרויות דיווח מכל אמצעי דיגיטאלי קיים ועתידי, שילוב תמונות בפניות ובמענים, מענים  

 , אוטומציה של תהליכים ושל העברת נתונים, למנוע כפילויות.שרלוונטיאוטומטיים היכן 

 במסגרת פרויקט זה:נת"ע מטרות  - מטרות הפרויקט .3

שירות .3.1 תהליכים    -  מבחינה  וקיצור  השירות  ברמת  ועקבי  מתמיד  שיפור  יאפשר  השירות  עבור  מוקד 
, מקצועי, מתקדם, יעיל ואיכותי בהתאם למדדי השירות. השירות המשתמשים תוך מתן שירות זמין

עות מתן מענה למקסימום פניות במגע יתאפשר, בין היתר, בזכות נציגי שירות מיומנים ומנוסים ובאמצ
(סגירת טיפול במגע אחד) ובאופן שיצמצם בצורה מהותית   Single point of contact -אחד על פי עקרון ה

, כמו כן  את מספר השיחות החוזרות, והכל בהתאם למאפייני המשתמש ולשביעות רצון המשתמשים
תתמוך בשילוב קבלנים שונים, לדוגמא מפעילי   המערכת.  ינתן מענה יעיל לפניות כפולות ולטיפול בהם

יות הרלוונטיות אליו, תוך כדי כך שנת"ע תוכל לראות נהרק"ל, כך שכל משתמש (קבלן) יוכל לנהל את הפ
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  ולנהל את כל הפניות ולבחון זמני מענה ואופן הטיפול בכל פניה. 
 ור כל קבוצת פניות.הפניות יסווגו למספר קבוצות ויוגדר תהליך הטיפול ואופן הטיפול עב

לספק מגוון שירותים רחב ללקוחותיה  לנת"ע  מוקד השירות יאפשר    -מבחינה טכנולוגית (רב ערוציות)    .3.2
ויינת השירות  במוקד  שונות  נגישות  יכולות  בטכנולוגיות   ןבאמצעות  שימוש  תוך  ושירותים  מידע 

ל מענה  ומתן  והמחשוב  הטלפוניה  בין  סנכרון  המשלבות  וחדישות  ערוצים  פונים  מתקדמות  במגוון 
 .)וכו' אפ-, שילוב פופ, בוטיםWhatsApp  ,GIS,(רשתות חברתיות, צט, טלפוניה

 תגדיר במסגרת הפעילות, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.   נת"עכל מטרה נוספת ש .3.3

 כמו כן, יתכנו שינויים בהרכב השיחות הנענות במסגרת המוקד או שיחות יזומות. .3.4

 ומתוך ראיה משותפת ומחויבות. נת"עהמוקד יפעל בשוטף בהתאם להנחיות  .3.5

 הפרויקט ם נוספים שליעדי .4
הצלחה  במכרז  הזוכה   .4.1 גורמי  פי  על  ההתקשרות  תקופת  כל  לאורך   CSF-Critical Success)יימדד 

Factors)(  .ראשית לשונות את היעדים מעת לעת בסיכום עם הספק. הספק נת"ע כפי שיוגדרו מעת לעת
 :יידרש לעמוד ביעדי הפרויקט כהגדרתם להלן

 ם:להגשים באמצעות הפרויקט היננת"ע היעדים המרכזיים אותם מבקשת  .4.2

 נת"ע מתן שרות זמין ואיכותי ללקוחות  .4.2.1

 באמצעות גורמים וקבלנים שונים, עם הגדרת הרשאות. CRM -אפשרות שימוש במערכת ה .4.2.2

נוכחיות (של נת"ע ובעתיד של הקו האדום)   CRMיכולת קליטה והעברת נתונים ממערכות   .4.2.3
עשה ככל  למערכת החדשה, על מנת לשמור על היסטוריית פניות קודמות. העברת המידע תי

 הניתן בצורה אוטומטית ולא ידנית.

דק' מענה   2  -נת"עשנקבע ע"י     SLAלבהתאם    -(SLA-Service Level Agreement)זמינות   .4.2.4
ה    נת"ע לשיחה.   על   SLA רשאית לשנות את  יעלה  לא  ובכל מקרה  לצורך  דק',    3בהתאם 

 דקות".  3בהתאם לחוק "

 אשר יערכו מעת לעת פונים במסגרת סקרי שביעות רצון  –איכות השירות  .4.2.5

 ביצוע שירות יוזם איכותי (יעדי צמיחה): .4.2.6

נת"ע מקסום המידע הניתן ללקוחות  במוקד לצורך מתן ערך מוסף ותרומה להעלאת תדמית   .4.2.7
 ). פונים ועובדיםבקרב לקוחותיה (ייבדק ע"י סקר 

 וקד.למנוספת עגל טיפול ללא צורך בפניה סגירת מ .4.2.8

 בחינת הסיבות.פונים ובחינת כמות הפניות הטלפוניות המועברות חזרה ל .4.2.9

 בפניות.  טיפול רב ערוצי .4.2.10

, צ'אט, אינטרנט, E- MAIL  ,פונה במגוון ערוצים, בהתאם לצרכי הפונה  בחינת מתן מענה ל .4.2.11
WhatsApp  ,ן, מענה ע"י נציג ועוד. פקס, מענה ממוכ 

 חיתוך שונים, כפי שיוגדרו ע"י המזמין מעת לעת.יכולות הפקה וניתוח דוחות   .4.2.12

שימוש מושכל במשאבים תוך מקסום האפקטיביות התפעולית ועמידה במסגרת    יעדי תקציב: .4.2.13
 תקציבית שהוגדרה. 

, כי יידרש ניהול תקציב שנתי סגור שיהיה צורך לנהלו בצורה הרמטית ללא יכולת חשוב לציין .4.2.14
  לחרוג ממנו.
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 תכולת הפרויקט .5
ח .5.1 ועל  מטרת  הפעילות  ואופי  היקף  השירות,  מוקד  של  הפעילות  מטרות  על  ומידע  רקע  להציג  זה  לק 

 השירותים השונים הניתנים ואשר יינתנו בו, על מנת לאפשר למציע היכרות בסיסית לשם הכנת הצעתו. 

בכל , ויהווה ערוץ מרכזי  One Stop Shop  -הפניות במגע אחד עפ"י עקרון ה  כל  מוקד השירות יענה ל .5.2
 לבין לקוחותיה.  נת"ע?  הממשקים שניתן לבצעם ללא קשר פרונטאלי בין

 מוקד השירות יאפשר שיפור השירות ורמת הזמינות עבור הלקוחות, תוך שמירה על איכות השירות. .5.3

יישומים במכרז  זכות להעביר בעתיד ומעת לעת לביצוע באחריות הזוכה  לנת"ע   .5.4 נוספים או  שירותים 
ירותים ו/או ויישומים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי לגרוע נוספים, או לגרוע ש

של להלן:   נת"ע  מזכותה  אחרים.  באמצעות  ובין  בעצמה  בין  נוספים,  שירות  מוקדי  להפעיל 
 "השירותים").

   מצב קיים .6
בים אחראית והמפעילה של קווי תחבורה עירוניים בתל אביב, מספקת שירותים לכל התושהינה ה  נת"ע .6.1

 והמבקרים באזורי קווי ההפעלה שלה. בעיר 

 במצב הקיים: נת"עאופן מתן השירות ללקוחות   .6.2

, במהלך כל מחזור החיים של הלקוח מתבצעת כיום נת"עב  טלפוני לשיחות הנכנסותמענה   .6.2.1
   ספק חיצוני המפעיל את המוקד הקיים בפיקוח עובדי נת"ע. בערוצים פרונטלי וטלפוני. ע"י 

 .24/7: הנדרשות  שעות פעילות .6.2.2

השירות   אוכלוסיית .6.2.3 נכנסות    -  מקבלי  שיחות  על  מבוססת  השירות  מוקד  פעילות  עיקר 
 . נת"עמלקוחות 

לשימוש פנים ארגוני, + מערכת תב"ל מופעלת ע"י    –  Dynamics CRM 365  -  קיימות בנת"עמערכות   .6.3
(קבלן המערכות ע"י נת"ע  לתב"ל  ספק שאמור להפעיל את הפניות הנוגעות לקו האדום, המערכת סופקה  

המערכת של מפעיל הקו האדום אינה פעילה בשלב   אליו.בפניות  לצורך ביצוע וטיפול  של הקו האדום)  
 ). 2022ומתוכננת להתחיל לפעול עם ההפעלה המסחרית של הקו האדום (מתוכנן בנובמבר  זה

למוקד השירות בהתאם  .6.3.1 הפונים  לכלל  זה  פי מפרט  על  למתן מענה  להיערך  הספק מתחייב 
 למאפייני וצרכי האוכלוסייה. 

של    CRM  מערכת .6.3.2 שילוב  הינה  המערכת  תדיראן,  של  הינה  האדום  הקו  להפעלת  שקיימת 
CEMax    וAeonixה .-  CEMax    נותן את התוכנה של ניהול שירות לקוחות והAeonix   את ה

ivr  .והתפריט הקולי 

 נתונים .7
 דוחות תקופתיים הנשלחים בתדירות חודשית (מצ"ב דוגמאות) 

מכיל את סיכום פעילות המוקד במהלך החודש: סה"כ שיחות נכנסות ונענות, אחוז מענה, זמן    –דוח ביצועים  
 המתנה ממוצע, רמת שירות, פילוח שיחות עפ"י תורים.  

מכיל את כל נתוני השיחות: סטטוס שיחה נענתה / ננטשה, משך שיחה, מס' טלפון   –  call interactionsדוח  
 מדויקים, שם תור. פונה, תאריך ושעה 

 :2021נתונים המציגים כמות ממוצעת של שיחות נענות בחלוקה לחודשים מתחילת 
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 חודש 
ימי  26 –ינואר 

 עבודה 
 24 –פברואר 

 ימי עבודה 
ימי  26 –מרץ 

 עבודה 
  26 –אפריל 

 ימי עבודה 
) 26.05מאי (עד 

 ימי עבודה 22 –

 52 58 47 51 45 ממוצע יומי 

 288 363 281 290 287 ממוצע שבועי 

נענות  שיחות  סה"כ 
 בחודש 

1181 1223 1223 1506 1153 

תוך   מענה    60אחוז 
 שניות 

83% 83% 81% 74% 82% 

 : 2021להלן נתונים המציגים כמות ממוצעת של שיחות נכנסות בחלוקה לחודשים מתחילת  .7.1

 חודש 
 26 –ינואר 

 ימי עבודה 
 24 –פברואר 

 ימי עבודה 
ימי  26 –מרץ 

 עבודה 
  26 –אפריל 

 ימי עבודה 
) 26.05מאי (עד 

 ימי עבודה 22 –

 62 69 53 58 52 ממוצע יומי 

 340 435 317 331 327 ממוצע שבועי 

נכנסות  שיחות  סה"כ 
 בחודש 

1363 1390 1385 1800 1358 

תחילת ההפעלה של קווי הרק"ל (אדום ובהמשך סגול  להלן הנתונים לפי תקופות, נתונים אלו ישתנו עם   .7.2
 . וירוק)

 : 2019-2021להלן נתונים ממוצעים עבור חודש ינואר בין השנים  .7.3

 כמות שיחות ננטשות כמות פניות כמות שיחות נכנסות מועד

 246 528 1002 2019ינואר 

 355 762 1813 2020ינואר 

 182 664 1363 2021ינואר 

ינואר בין השנים  בהתאם לניתוח נתונים שבוצע עבור    –זמן ממוצע לטיפול בפניה   .7.4 ,  2019-2021חודש 
 להלן זמני טיפול ממוצעים לפי סוג פנייה: 

 טיפול (ימים) זמן ממוצע  סוג פנייה  מועד

 בירור מידע 2019ינואר 

 מפגעים 

 תלונה 

1 

2 

5 

 בירור מידע 2020ינואר 

 מפגעים 

3 

11 
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 טיפול (ימים) זמן ממוצע  סוג פנייה  מועד

 6 תלונה 

 בירור מידע 2021ינואר 

 מפגעים 

 תלונה 

1 

5 

3 

 הארגוני: ניהול הידע   .8
 מהנתונים שיצטברו במוקד.ספק פתרון לניהול הידע במוקד, על הספק ל .8.1

של דרכי השימוש בידע, במסגרת    אופטימיזציה, על ידי  למידהו  תפוקהשיפור  ,  ידעהיהול  המטרה של נ .8.2
 ארגונית.הפעילות ה

שישרת את נציגי המוקד באיתור מידע  במהלך מתן שירות ללקוחות המערכת תכלול רכיב ניהול ידע   .8.3
 מיפוי סוגי הקריאות ותסריטי המענה יבנה ע"י הספק באישור נת"ע. 

 הספק יכניס את התכנים למערכת ואישור התכנים יתבצע ע"י נת"ע.  .8.4

 המערכת נדרשת ליכולות הבאות :  .8.5

 תוכן והצגת תוצאות חיפוש רלוונטיות. יכולת חיפוש ואיתור מהיר של מידע ע"י הקשת מילת   .8.5.1

 יכולת תמיכה בתזרים שיחה. .8.5.2

 הודעות מתפרצות לנציגים.  .8.5.3

 ניהול ועדכון תוכן. .8.5.4

 מבחני ידע.  .8.5.5

 תדריכים ובקרת קרא וחתום.  הזנת .8.5.6

 גמישות בייבוא ויצוא מידע והעברתו לנת"ע ומנת"ע אל המערכת. .8.5.7

 קלה/בעיה. הקמת תסריטי שיחה  עצי החלטה וצ'ק ליסטים לטיפול בנושא/ת .8.5.8

בקרה ודיווח יכולת בקרה ודיווח (אחוז שימוש בפרטי מידע, חיפושים נפוצים / נדירים), אחוז  .8.5.9
 שימוש עפ"י נציג.

 :יישום הפרויקט  .9
 נת"ע, תוכנית עבודה סופית המותאמת לעל המציע להגיש תוכנית עבודה ולוחות זמנים כחלק מההצעה .9.1

 . נת"עתגובש עם הספק הזוכה ו

 . נת"עתוכנית העבודה ולוחות הזמנים יהיו כפופים לאילוצי  .9.2

 .לאחר ביצוע בדיקות קבלה , 01.03.2022-הפעלה מצופה להתרחש במועד לתחילת ה .9.3

 הסבות:  .10
) העברת  ויידרשה ולאפשר (ככל  באחריות הספק הזוכה לטפל בהסבת נתונים היסטוריים למערכת החדש .10.1

 . הנתונים בעתיד למערכת חדשה במידה ותיבחר

ממערכות  .10.2 נתונים  רצף  על  ושמירה  שוטפת  תפעולית  המשכיות  על  שמירה  לאפשר  הזוכה  הספק  על 
 קודמות.

11. WORKFLOW 
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 ., באופן מובנה WORKFLOWהמערכת על כל המודולים שבה, תכלול  .11.1

ב  נת"על .11.2 המובנים  בתהליכים  שינויים  לבצע  אפשרות  עWORK FLOW  -תהיה  להתאימם ,  מנת  ל 
 לצרכיה. 

 השינויים יתאפשרו באופן גמיש ונוח מבלי לפגוע בלוגיקת המערכת. .11.3

המוקד תהליכים שונים בתחום   כלים שיאפשרו צמידות וחיזוק הקשר בין  נת"עדרישה זאת נועדה לתת ל .11.4
יעילים ו ניהול  פעילויות הארגון תוך אספקת כלי  חזקים  ,לספק מענה לצורך במיקוד מקסימאלי של 

  .וגמישים

למשתמשים האחראים לעבוד  ותמונות  תנתב בין השאר באופן אוטומטי מסמכים   Workflow מערכת .11.5
להיות מועברים  עליהם, אספקת מידע הנדרש לתמיכה בכל שלב בתהליך. המסמכים והמידע יכולים

פיזי ברשת, או מנוהלים בבסיס הנתונים של המערכת תוך עדכון ות הגישה דינאמי של הרשא באופן 
התקדמות או עיכוב, על תקלות  אליהם. שילוב טריגרים בתהליך שיספק התראות לבעלי תפקידים על

 בתהליך, ועל סיום ביצוע. 

עבודה .11.6 להיות תהליכי  יכולים  לגורמים  התהליכים המנוהלים  פנימיים, תהליכים הקשורים  ניהוליים 
 .וכו' לארגון מחוץ

 ממשקים   .12
שטוח    Viewעדיפות להתחבר ל  קיימת    .להעביר לה קובץ נתונים, אחת ללילהשיש    BIמערכת    ארגוןב .12.1

  FTPלבקשת הלקוח מתוזמן ל  בהתאם  עם שדות    csvקבלת קובץ  ידרש  , במידה ולא מתאפשר  DBמה  
 של נתע לפי דרישת לקוח 

ייעודית, בהתאם לדרישות  .12.2 ידע  ניהול  ידע הארגוני או לבנות מערכת  ניהול  יש ליצור ממשק למערכת 
 . נת"ע

 תבל (תדיראן). יידרש ממשק דו כיווני למערכת  .12.3

 של נת"ע יהיה לינק שיגיע למוקד לטיפול בפניה. לרבות האפליקציה (שתהיה בעתיד)  מאתר האינטרנט .12.4

 הספק יפתח ממשקים ממוחשבים בין ערוצי השירות השונים לבין המערכות הממוחשבות במוקד.  .12.5

 ממשק למערכת הסאפ. (אופציונאלי)  .12.6

 מחשוב וטכנולוגיה: .13

המציע יהיה בעל היכולות הטכנולוגיות למימוש הפתרון, כמו כן יעשה שימוש במערכות הבאות לביצוע  .13.1
 העבודה. 

13.1.1. CTI 

13.1.2. IVR 

 מערכת הקלטות .13.1.3

13.1.4. BUMP YARD –  ) נדרש לספק פתרון לניהול צ'אטיםWhatsApp, messenger  (וכו 

  .טלפוניה  .13.1.5

 המתקשרים.  פוניםאחריות הספק לוודא איכות שיחה טלפונית טובה עם ה .13.2

 על הספק להקים את האמצעים הנדרשים להבטיח שרידות המערכת, לרבות אמצעי הגיבוי.  .13.3

נתוניה    CRMמערכת   .13.4 על  המערכת  את  להעביר  רשאית  נת"ע  נת"ע,  ע"י  שתיקבע  קונפיגורציה  פי  על 
 לרשותה בכל עת, תוך תאום עם הספק. 

 אספקת מערכות מידע תומכות עבור תפעול המוקד, נציגי נת"ע במשרדים ובשטח.  .13.5

 ת.מעניינ  בכל מקום שם יהיה רלבנטי, יש לעשות שימוש בגרפיקה ידידותית, מתקדמת ויזואלית .13.6
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 בקרות:  .14
לבקרות שיבצע הספק   מעבר לבקרות המצוינות במסמך זה ומעבר לבקרות שנדרשות מהספק ומעבר .14.1

 ביוזמתו יתבצעו בקרות ע"י נת"ע. 

 הבקרות יהיו יזומות, אקראיות, בקרות פתע.   .14.2

 הבקרות יתבצעו ע"י הגישה שתהיה לעובדי נת"ע המורשים לגישה למערכות. .14.3
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 רוחביים נושאים
 כלים לטיפול במידע   .15

דרך כל מחזור   לכל השלבים של הפרויקט, משלב ההקמה  יםהנושאים שיפורטו בפרק זה יהיו רלבנטי .15.1
 החיים של הפרויקט.

שיש לכלול  המידע של כל ארגון בעולם המודרני הינו מהנכסים החשובים ביותר של הארגון ומכאן נגזר  .15.2
גבוהה ביותר לטיפול במידע ויאפשרו מנוף הנכסים במערכת המוצעת כלים שיספקו לארגון יכולת ברמה  

 והידע בארגון. 

 , אחסנת המידע, אחזור המידע, חילול המידע ועוד. במערכות הספק המודול יעסוק ביצירת המידע .15.3

 אחזור המידע יתייחס לכל האלמנטים של המידע במערכת כמו:  .15.4

 דו"חות מובנים במערכת  .15.4.1

 שאילתות  .15.4.2

   (פורטל מנהלים) מערכת מידע למנהלים  .15.4.3

  מטפלים בפניות בתוך נת"ע.ל התראות  .15.4.4

 טפסים, מסמכים ומכתבים מהמערכת  .15.4.5

   שאלונים  .15.4.6

 

פי   .15.5 על  ניתוח  חריגות,  התפלגויות  שונים,  לכיוונים  חריגות  הצגת תמורות  לאפשר  הכלים  תקופות, על 
 מגמות שונות של פעילויות שונות, ניתוח מידע ברמות שונות ועוד. 

 , נושאים, רמות ועוד. פניותקבלת נתונים השוואתיים לפי תקופות, המערכת תאפשר  .15.6

 . המערכת תספק מגמות וחיזויים שונים  .15.7

 .המערכת תכלול כלים שיאפשרו להציג מידע חבוי שלא ניתן להבחין בו בפעילות שגרתית .15.8

 המערכת תסופק עם סדרת דוחות מובנים. .15.9

 בחתכי רוחב ועומק שונים. המערכת תאפשר יצירת דוחות על כל נתון במערכת  .15.10

 המערכת תכלול דוחות מעקב ובקרה לתהליכים השונים. .15.11

 הגישה לדוחות השונים ולמידע הכלול בהם תהיה על פי הרשאות. .15.12

 .עבור כל מודול ותהליך ניתן יהיה להפיק דוחות נוספים לדוחות המובנים באופן ידידותי .15.13

 כל דוח ניתן יהיה להפיק בפורמטים הבאים: .15.14

 מודפסדוח  .15.14.1

 דוח למסך .15.14.2

 קבצים בפורמטים שונים  .15.14.3

 שאילתות .15.15

 בנוסף לדו"חות שפורטו בפרק זה, תיבנה מערכת שתאפשר שאילתות במודולים השונים  .15.15.1

 הגישה לשאילתות, ולמידע שיוצג בהן, תהיה על פי הרשאות .15.15.2

 (פורטל מנהלים)  מערכת מידע למנהלים .15.16

 ארגוןהמערכת תכלול סידרת דוחות ושאילתות עבור המנהלים ב .15.16.1
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 במסגרת מערכת המידע למנהלים ניתן יהיה לקבל על פי הרשאות מידע רציף בתחומים שונים  .15.16.2

 המידע יישלף הן במועדים קבועים כפי שייקבע והן ביוזמת המנהל  .15.16.3

 סוגי דו"חות נדרשים (רשימה חלקית, אך יש לספק מערכת התומכת לפחות בדו"חות אלו): .15.17

בחתך קבוצת מענה מסוימת, דו"ח אישי לנציג בחתך  דו"ח אישי לנציג    –דו"חות ברמת הנציג   .15.17.1
 של כל קבוצות המענה. 

דו"ח ביצועי הקבוצה, הכולל נתונים על גלישת שיחות בין קבוצות,  –דו"חות ברמת הקבוצה  .15.17.2
 דו"ח ביצועי הקבוצה בחתך של כל נציג בקבוצה. 

 דו"ח הפסקות. .15.17.3

נט .15.17.4 לפני  המתנה  וזמן  טלפון  מספר  הכולל  ננטשות,  שיחות  זה  דו"ח  דו"ח  לספק  נדרש  ישה. 
  15באופן אוטומטי כל פרק זמן כפי שיוגדר על ידי הלקוח, פרק הזמן המינימאלי יהיה לפחות  

 דק' (דוחות היסטוריים של אותו יום עבודה). 

 דוח קריאות לתקופה (כולל  סטאטוס הקריאה)  .15.17.5

  טפסים, מסמכים ומכתבים .15.18

במ .15.18.1 הקבועים  ולדו"חות  הדו"חות  למחולל  משלים  נדרשת באופן  לעיל  שפורט  כפי  ערכת 
 אפשרות לשלוף מידע על גבי טפסים ומכתבים

 על המערכת לאפשר להפיק את הטפסים והמכתבים בהדפסה או בקובץ .15.18.2

 הפקת הטפסים והשוברים תכלול את הנתונים מהמערכת .15.18.3

 המחולל יאפשר גם חילול טפסים  .15.18.4

המ .15.18.5 מהתהליך,  כנדרש  טופס  או  מכתב  כל  אוטומטי  באופן  תנפיק  הטופס המערכת  או  כתב 
 יכללו את הפרטים מתוך המערכת

 יכולת לקבל ולשלוח מסמכים במייל לאנדקס ולתייק אותם .15.18.6

 משתמשים במערכת  .16

 תגדיר סוגים שונים של משתמשים למערכת.  נת"ע .16.1

 לכל סוג משתמש יוגדרו רמות הרשאות. .16.2

 סוגי המשתמשים יכולים להיות: .16.3

 פנימיים   .16.3.1

 חיצוניים  .16.3.2

 מנהלי קהילה  .16.3.3

 מערכת ברמות שונותמפעילי  .16.3.4

 משתמשים נוספים עפ"י דרישה של נת"ע  .16.3.5

 הרשאות  .17
 המערכת תאפשר כניסת משתמש למערכת אך ורק דרך מערכת אבטחת מידע. .17.1

 . נת"עהגורם המוסמך בי "הרשאות שיוגדרו עתבסס על תמערך ההרשאות  .17.2

 הגישה למאגר ההרשאות תהא מאובטחת ותשמר במאגר מרכזי בחוצץ שרתים.  .17.3

 הגדרת תאריכי תוקף להרשאות ובדיקה מול תאריכי העסקה.  המערכת תאפשר .17.4

 . ארגוןהמערכת תבדוק תחילה את עצם היות העובד, עובד פעיל של ה .17.5
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 .המערכת תאפשר למדר כל משתמש על פי אופי השימוש שלו במערכת .17.6

 .ומורכבת  תוויםשמונה  זיהוי המשתמש יעשה ע"י הכנסת סיסמא אשר תכלול לפחות  .17.7

  תנועה רישום  המערכת תשמר את היסטוריית השימוש של המשתמשים דהיינו ניתן יהיה להפיק לכל .17.8
 המוזנות. הגורם אשר ביצע את ההזנה למערכת ומועד ההזנה, על פי סוגי התנועות של

סיסמ .17.9 ושינויי  למערכת  ב  כניסות  ישמרו  הכניסה     LOGאות  נתוני  את  ישמור  הלוג  המערכת.  של 
 והיציאה, דהיינו תאריך ושעת הפעילות. 

 כל גישה למידע אפילו לצורך צפייה בלבד, יותר על פי הרשאות בלבד. .17.10

 גם גישה למסמכים תתבצע אך ורק על סמך מערכת הרשאות. .17.11

 מכים המצורפים לה.כניסה לנתוני רשומה אינה בהכרח מהווה אישור לצפייה במס .17.12

 . SSOתוך שימוש ב  עבוד בצמידות לאקטיב דירקטוריתהיה מסוגלת למערכת ההרשאות  .17.13

והכל עפ"י דרישת   המערכת תאפשר קביעת הרשאות על פי: תחומים, תהליכים, נושאים, משתמשים .17.14
 .  נת"ע

 התראות  .18
חריגה מאחוז לדוגמה:  (   נת"עשסוכמו עם    וביעדים  הספק יבנה מערכת אשר תתמוך בתהליכי העבודה .18.1

 וכו). , פניות פתוחות מעבר לזמן שהוגדרמשך שיחה , חזרה לשיחות ננטשותשיחות ננטשות, 

, בהתאם לתהליכים המערכת תכלול באופן מובנה ובכל מקום שיידרש התראות לגורמים הרלבנטיים .18.2
 .וליעדים שהוגדרו

לסטאטוסים וימשיכו לפעול עד להתקיימותו של סטאטוס המאפשר הפסקת    ותההתראות יהיו כפופ .18.3
 . ההתראה

בהיררכיה   ההתראות .18.4 יותר  בכיר  גורם  לידיעת  הודעה  יעביר  לכך,  שיוגדר  סביר  בזמן  מטופלות  שלא 
 .בארגון

 . התראות בכל מקרה של נתון או תהליך החורג מחוקי העבודה .18.5

 רך ניהול ובקרה.לצו נת"ע הנתונים עצמם יהיו זמינים לספק ול .18.6

 תיעוד .19
 .מסמך, מכתב, דוח, קובץ וכל מידע אחר בתהליך לרבות גרסאות פניה, המערכת תכלול תיעוד של כל .19.1

 פרטי התיעוד:  .19.2

 רישום ותיעוד כל הפניות למוקד. .19.2.1

 מועד ושעת כניסת פנייה להמתנה בתור. .19.2.2

 מועד ושעת המענה לפנייה על ידי נציג שירות. .19.2.3

 התור, ככל שהייתה. מועד ושעת נטישת השיחה את  .19.2.4

 לשיחה חוזרת.  Call Back -מועד ושעת השארת הבקשה בשירות ה  .19.2.5

 שנטש שיחה ו/או השאיר בקשה בשירות.  פונהמועד ושעת החזרה ל .19.2.6

 , שם פרטי ושם משפחה, מספרי הטלפון, כתובת דוא״ל.פונהפרטי  .19.2.7

 שם נציג השירות המטפל.  .19.2.8

 נושא הפנייה ופירוט הפנייה.  .19.2.9

 . סטאטוס הטיפול בפנייה .19.2.10
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 . נת"עמועד ושעת העברת הפנייה להתייחסות/טיפול עובדי  .19.2.11

 . פונהפירוט התשובה ל .19.2.12

 פרוט אופן המענה, טלפוני, דוא"ל.  .19.2.13

 שנשלחו. או תמונות טפסים  .19.2.14

 טפסים שהתקבלו.  .19.2.15

 . נת"עבהתאם לצרכי   –נושאים נוספים שידרשו  .19.2.16

 . נת"עשל הספק עם התקשרות ניהול  .20
 . נת"עפגישות עיתיות כפי שיקבע ע"י  .20.1

 דו"חות ניהוליים.  .20.2

בצורה שקופה    מערכת המוקד הטלפוני תאפשר שאיבת נתונים לדו"חות מכלל מסדי המידע במערכת .20.3
 והפקת מידע המשלב נתונים הקשורים לנושאים שונים ומגוונים ללא הגבלה. 

ו/או הפקת דו"חות    וכן תאפשר חילול,  נת"עהמערכת תכלול סל דו"חות מובנה לכל נושא על פי דרישות   .20.4
אשר מערכת המוקד הטלפוני    נת"עחדשים ו/או שינוי דו"ח קיים ע"י משתמשי המערכת, לרבות עובדי  

 תותקן בעמדותיהם. 

בה  .20.5 מחשבים  עמדת  כל  עבור  שברשותו  הטלפוני  המוקד  למערכת  וסיסמה  משתמש  שם  יגדיר  הספק 
 תותקן המערכת כאמור. 

 . ערכת דרך המוביילתהיה יכולת לצפייה במ .20.6

 אבטחת מידע .21

 סייבר ואגף מערכות מידעוהנחיות אגף    נת"עפוף להנחיות אבטחת מידע של  כ אבטחת המידע תהיה ב .21.1
 . נת"עשל 

 : בכפוף לשימוש בפתרון מרכזיית הספק מערכת הקלטה .22
   המציע יציע מערכת הקלטה אשר תקליט את כל שיחות הנציגים. .22.1

ניתן יהיה לאחזר שיחות על פי תאריך, זמן, שם מוקדן, מספר שלוחה, מספר מנוי קורא, מספר מנוי  .22.2
 .CRM -נקרא, מספר מזהה ב

 . CTIניתן יהיה לאחזר שיחות מכל עמדה בה מותקנת מערכת הניהול של מערכת ה  .22.3

 במשך שנה  לפחות.  ON LINEהמידע ישמר במערכת ההקלטה בזמינות  .22.4

(נות לשחזור מארכיב בצורה קלה ופשוטה לתקופה  המידע ישמר בזמי .22.5 .  ) שנים10שלא תפחת מעשר 
 הספק יגבה את כלל ההקלטות באופן שבועי לאתר חיצוני נוסף למטרות שרידות.

או כל   WAVEמסוג    Windowsקובצי ההקלטה יישמרו בפורמט קולי סטנדרטי של מערכת ההפעלה   .22.6
וניתנים יהיו להשמעה באמצעות תוכנות סטנדרטיות כגון    Windows Mediaפורמט סטנדרטי אחר 

Player . 

ה   .22.7 שתאפשר קידוד מספר השיחה    IVRוה    CTIהמערכת המוצעת תכלול אינטגרציה מלאה למערכת 
 כחלק משמירת הנתונים של מערכת ההקלטה לגבי כל שיחה.  CTI ערכי של מערכת ה-החד

 ).VOICEנדרשת לבצע הקלטת שיחות טלפון ( המערכת .22.8

, כולל האזנה ליד נציג השירות באתר הספק והאזנות ON LINEבקרות באמצעות האזנות    נהתבצעת .22.9
 ובתאום עם הספק.  נתעלשיחות מוקלטות בהתאם לשיקול דעת 
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והאזנות לשיחות מוקלטות מרחוק ע"י גורמי     ON LINEכמו כן נדרש הספק לאפשר ביצוע האזנות   .22.10
 אשר יוגדרו מראש.

 ): Real Time Monitoringמסכי זמן אמת ( .23
מנגנון זה יכלול מגוון דו"חות זמן אמת הניתנים להגדרה, לעריכה ושינוי מעת לעת על ידי המפקח/מנהל   .23.1

שירותים מגורם חיצוני, וללא המשמרת/מנהל המערכת, באופן מהיר וקל. ללא צורך במעורבות וקבלת  
 תוספת עלות. 

 ניתן יהיה להגדיר במערכת דו"חות אישים. .23.2

 ניתן יהיה להגדיר במערכת דו"חות לכלל המשתמשים.  .23.3

 מסכי זמן האמת יהיו בשפה העברית באופן מלא.  .23.4

 המערכת תאפשר הגדרת סביבות עבודה, שונות בהתאם לנוחות המשתמש. .23.5

בדגש על פעילות נציגי השירות/מכירה,   Call Center  - עילויות של היכולת לצפייה בזמן אמת במגוון הפ .23.6
 פעילות הקבוצות, מצב התורים, וכדומה. 

ה .23.7 מסך  מתוך  אפשרות,  תהיה  המשמרת  מידע On-Line  -למפקח/מנהל  המציגים  בדו"חות  לצפות   ,
 מתחילת יום העבודה על מנת לזהות מגמות.  Call Center -מצטבר על הפעילות ב

צפי .23.8 הנציגים, קבוצות מענה  יכולות  פעילות  לגבי  ובטבלאות  גראפית  בצורה  שונות  יה בסטטיסטיקות 
 ותורים. 

למפקח/מנהל המשמרת תהיה יכולת לצפות במצבים השונים בהם נמצא הנציג/מכשיר הטלפון בעמדת  .23.9
,  ACDמתי ומשך הזמן שהנציג נמצא בשיחת נכנסת/יוצאת    On-Line  -הנציג. כך שניתן יהיה לראות ב

שאינה  מת נכנסת/יוצאת  בשיחה  נמצא  שהנציג  הזמן  ומשך  נמצא ACDי  שהנציג  הזמן  ומשך  מתי   ,
 בשיחה בקבוצת מענה אחרת.

למפקח/מנהל המשמרת/מנהל המערכת תהייה יכולות מתוך מסך הצפייה לנייד נציג/נציגים מקבוצת  .23.10
ת באופן עצמאי וללא  מענה אחד לשנייה, בזמן אמת, על מנת להשפיע על יכולות המענה של המוקד וזא

 צורך בכל פעולה מצד גורם חיצוני או הנציג.

נציג  .23.11 יזום של  ניתוק  יכולות מתוך מסך הצפייה לבצע  למפקח/מנהל המשמרת/מנהל המערכת תהייה 
 ). Logoutהשירות (ביצוע 

 למפקח/מנהל המשמרת/מנהל המערכת תהייה יכולות מתוך מסך הצפייה לייזום/לבטל הפסקה לנציג.  .23.12

 מנהל המשמרת/מנהל המערכת תהייה יכולות לערוך את הדו"חות להוסיף ולהוריד שדות.למפקח/ .23.13

למנהל המערכת תהיה אפשרות להגדיר הצגת התראות בצבעים שונים על מעבר זמני סף שונים. ביצוע   .23.14
 הגדרות אלה יהיו בידי מנהל המערכת, ויהיו ניתנים לשינוי מעת לעת ללא תוספת עלות.

הנתונים .23.15 עדכון  באופן   רמת  זו  רמה  להגדיר  יהיה  וניתן  לפחות  לשנייה  אחת  יהיו  אמת  זמן  בדו"חות 
 עצמאי. 

 הבהרות  .24

 הספק מוזמן להציע רעיונות מניסיונו עם לקוחות בכלל ולקוחות דומים בפרט. .24.1

 ממליצים להם הוקמו פתרונות דומים. 3הספק יידרש לספק  .24.2

 הספק יידרש לספק שתי הצעות מחיר: .24.3

 תספק  נת"עהשירותים הנדרשים על תשתיות שהצעת מחיר של מתן  .24.3.1

 הצעת מחיר של מתן השירותים הנדרשים על תשתיות הספק .24.3.2

 יות הקמה בנפרד. ובהצעות המחיר לעיל, יש לפרט את על .24.4
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שתסופק ע"י הספק, על פי קונפיגורציה שתוגדר ע"י   CRMבהצעת המחיר יש לכלול פתרון של מערכת   .24.5
נת"ע, נת"ע תוכל להעביר לרשותה את המערכת בשלמותה על כל נתוניה בכל עת, תוך מתן הודעה של  

 יום לספק.  30
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 מוקדדרישות מה
 כללי .1

 ם על פי המפורט במסמך זה.הספק מתחייב לבצע את שירותי .1.1

בעלי   .1.2 לאזרחים,  מענה  מתן  יכלול  ביקוש השרות  בהיקפי  הרחב   ולציבור  ת"א  במטרופולין  עסקים 
 משתנים וכן מתן שירותים לצוותי ההסברה, רשות התמרור וצוותים אחרים של נת"ע. 

 שירות לקבלת התראות ודיווחים על מפגעי בטיחות ומטרדים אחרים.  .1.3

 אספקת מערכות מידע תומכות עבור תפעול המוקד. .1.4

 ועוד.  לפונים, לעובדי הארגוןמתן מידע  בכל אמצעי אחר שידרש,    מענההשירותים יכללו: מענה טלפוני,   .1.5

ספקו מידע וי  נת"עם הבקיאים בתהליכי  נציגי, באמצעות  וטכנולוגי  מענה אנושייכלול  טלפוני  המוקד  ה .1.6
   .נת"עבתחומים שונים של פעילות 

בתחום   .1.7 הן  והדרכות  יקבלו הכשרות  והן ן  והשירות  ההספק מתחייב שאנשי המוקד הטלפוני  במוקד 
 להבטיח איכות ומקצועיות מקסימאלית. זאת על מנת שיידרשו במוקד,  נת"עבתהליכי 

  :גוןכ  את הזכות לכלול במסגרת המוקד מספר ערוצי שירותי אופציונאליים,  הלעצמ  תשומר  נת"עבנוסף,   .1.8
 .נת"ע או לכל אתר אחר של שאלות ותשובות שכיחות, הפניה לאזור בוטים מענה קולי ממוחשב, 

 ספק מחויב לחזור לכל השיחות הננטשות.ה .1.9

 היקף השיחות ואורכי השיחות הצפוי אינו ידוע.  .1.10

 הספק יבדל את השרות שינתן לנת"ע משאר הלקוחות של הספק, ציון מוקדנים וכו'. .1.11

 המוקד יידרש לטפל בפניות מערוצי השירות הבאים: .1.12

 מענה לשיחות נכנסות. .1.12.1

 אוכלוסייה שתקבע נת"ע) באמצעות שיחות יוצאות.ביצוע שיחות יזומות (מול חתכי  .1.12.2

 טיפול בפניות מאיזור "צור קשר" באתר האינטרנט של נת"ע .  .1.12.3

 טיפול בפניות שיתקבלו מערוצי מדיה דיגיטלית נוספים.  .1.12.4

 טיפול בפניות ערוץ צ'אט באתר נת"ע.  -צ'אט  .1.12.5

1.12.6. IVR ויזואלי 

והועברו   .1.12.7 נת"ע בשטח  בפניות שהתקבלו מנציגי  - לטיפול המוקד באמצעות מערכת הטיפול 
CRM .ואפליקציית מובייל תואמת 

 של הרשויות השונות. 106טיפול בפניות שהתקבלו ממוקדי  .1.12.8

 אחרים. טיפול בהתראות ודווחים על מפגעים לרבות מפגעי בטיחות ומטרדים  .1.12.9

 . IVR -דרישות ממערכת ה .2
  מסוג זה.  תהיה מתקדמת ותכלול את הפונקציות הקיימות במערכת IVR -מערכת ה

  .CRM -תעבוד בסנכרון מלא עם מערת ה
 תכלול את הפונקציות הבאות:   IVR -בין השאר מערכת ה

 ניתוב שיחות חכם  .2.1

 מערכת זיהוי קולי  .2.2

 שליחת הודעות לרשימת תפוצה  .2.3
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 השמעת תוכן מידע .2.4

 שיחות ועידה  .2.5

 SMSמערכת  .2.6

 חייגן למוקדים טלפוניים  .2.7

 יעדים .3
 המזמינה להגשים באמצעות הפרויקט הינם:היעדים המרכזיים אותם מבקשת 

 . נת"עמתן שרות זמין ואיכותי ללקוחות  .3.1

 90%זמן המתנה למענה של    נת"עשנקבע ע"י     slaבהתאם ל  -(SLA-Service Level Agreement)זמינות   .3.2
 שניות. 120 –בתוך  10%שניות. השאר  50מהפניות הנענות תענינה בתוך 

 בכל זמן נתון.  3% –ממוצע על שיעורן לא יעלה ב  -שיחות ננטשות .3.3

 שיחות ננטשות שלא יטופלו בזמן הנדרש, יחויבו בתשלום קנס. .3.4

 שעות , במסגרת יום עבודה.  3 -הנוטשים תבוצע חזרה בתוך   וניםפחזרה ל .3.5

 . , אשר יערכו מעת לעת הפוניםבמסגרת סקרי שביעות רצון  –איכות השירות  .3.6

מקסום המידע הניתן ללקוחות  במוקד לצורך מתן ערך מוסף ותרומה להעלאת תדמית המזמינה בקרב  .3.7
 ). פוניםלקוחותיה (ייבדק ע"י סקר 

 . של השרות ביצוע שירות יוזם איכותי (יעדי צמיחה): מעקב אחרי יעדי צמיחה .3.8

, צ'אט, אינטרנט, פקס, E- MAIL  , כגון  פונה במגוון ערוצים, בהתאם לצרכי ה  פונהבחינת מתן מענה ל  .3.9
 מענה ממוכן, מענה ע"י נציג ועוד). 

שימוש מושכל במשאבים תוך מקסום האפקטיביות התפעולית ועמידה במסגרת תקציבית   יעדי תקציב: .3.10
 שהוגדרה.  

בצורה הרמטית ללא יכולת לחרוג   חשוב לציין, כי יידרש ניהול תקציב שנתי סגור שיהיה צורך לנהלו .3.11
 ממנו.

רשאית לבצע בקרות, סקרים ביקורים ותצפיות במתקני הספק ובערוצים נוספים במטרה לבחון   נת"ע .3.12
 את העמידה ביעדים וחווית שירות. 

 דרישות מהספק ומהמערכת: .4

 ניסיון המציע בהפעלת מוקד טלפוני חיצוני לבירורים  .4.1

 טלפוני חיצוני לתשלומים ניסיון המציע בהפעלת מוקד  .4.2

 מענה טלפוני של נציג  .4.3

 שירות לשיחה נכנסת .4.4

 מוקד הבירורים .4.5

 תיעוד פניות הלקוחות  .4.6

 CRMהפעלת מערכת  .4.7

 שירותים נוספים כפי שיידרש .4.8

 עבור ניהול נתע   KPIלפי דרישות ה   dashboardהצגת  .4.9

 שעות פעילות המוקד  .5

 כל היום כל השנה, למעט יום כיפור.  המוקד יפעל .5.1
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 עמיד לטובת ביצוע השירותים מספר טלפון קבוע השייך למזמין והספק יידרש ת נת"ע .5.2

 אוטומטי ממספר זה למוקד המוצע על ידו.  בצע ניתובל .5.3

ש .5.4 כפי  המוקד  של  הטלפון  מספר  פרסום  על  אחראי  יהיה  ידי  יהספק  על  אתר ב  נת"עוגדר    אמצעות 
 . ובאמצעים נוספים שונים האינטרנט

 . אפיוןתפעולית וטכנולוגית בהתאמה לדרישות ה הספק יידרש להיערכות ארגונית, .5.5

את    הספק ייערך במבנה ארגוני, אשר יתמוך בתפקוד מלא, איכותי ורציף של המוקד ויהיה מסוגל לספק .5.6
 במלואו.המפרט השירותים הנדרשים, לפי 

  יידרש להעמיד את האמצעים הנדרשים לכך בכל זמן נתון, הן בעומסים חריגים והן במצבים שלהספק   .5.7
 עומסים נמוכים.

 תהיה כל טענה לספק אודות חוסר באמצעים, כוח אדם וכדומה הנדרשים למתן השירותים.  לא  .5.8

מרבית ספק  ה .5.9 גמישות  תוך  הנדרשות  השירות  לרמות  מענה  מתן  לצורך  משאביו  את  להתאים    נדרש 
 התאמת המענה לתהליכי העבודה. ו

 . הפוניםו נת"ע יסופקו אך ורק על ידי כוח אדם שהוכשר באופן ייעודי למתן מענה לפעילות השירותים .5.10

 : , שלב אשלבי ההערכות להפעלת השירותים .6

 . נת"עלאשור  -ממועד ההודעה על הזכייהשבועיים לימוד ואפיון והצגת תכנית עבודה סיום תוך  .6.1

 .נת"ע לימוד עולם התוכן של  .6.2

 . נת"עלימוד מערכות המידע הרלוונטיות של  .6.3

 . נת"עבניית תורת הפעלה מפורטת תוך אפיון תהליכי העבודה ותסריטי שיחה, בשיתוף עם  .6.4

 וליווי מלא של השירותים. ניהול  ,פיקוח י לטובתניהולהקצאת צוות  .6.5

הקשור לאחריות   בכל  נת"עהגדרת מנהל לקוח מטעם הספק, אשר יהווה הגורם המקצועי המוסמך מול   .6.6
 הכוללת על מתן השירותים לאורך כל תקופת ההתקשרות.

השירות ותסריטי   המלצות אופרטיביות והצעות ייעול למזמין לצרוך שיפור תהליכי העבודה, יעדי מתן   .6.7
 . אפיוןהשיחה שהוגדרו במסמכי ה 

 שלבי ההערכות להפעלת השירותים, שלב ב:  .7

 תכנון והקמת תשתיות והמערך הפיזי.  .7.1

 .הקמת המערך האנושיותכנון  .7.2

 רת ״פרופיל נציג״ ובניית מרכזי מיון והערכה תואמים.הגד .7.3

 ניית צוות גיוס צוות מנהלים וצוות נציגים מתאים. ב .7.4

 . , בהתבסס על תורת ההפעלהיתוח ויישום מערכי הדרכה פ .7.5

 .  נת"עאמת מערכת המוקד הטלפוני לדרישות הת .7.6

 .באמצעות קו תקשורת נת"עהתחברות למערכות המידע של  .7.7

 . נת"עקמת הקישור הטלפוני מול ה .7.8

 הטמעת פתרון הגישה המאובטח על גבי הקישורים הנ"ל.  .7.9

 . מעת התהליכים במוקד והתחלת פעילותהטהדרכה ו .7.10

 רגילים וסימולציות מלאות בעמדות העבודה במוקד.פעלת תה .7.11

 תהליכים.  שיפורתצפיות, ניתוח ו,שוב מתמיד  מ .7.12
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 להתחלת פעילות.  נת"עבלת אישור מק .7.13

 שירותים שידרשו בהמשך: .8
 הרחבת היקף הפעילות בהתאם להפעלת קווים נוספים עי נת"ע.  .8.1

 תחומי אחריות במוקד  .9

 . פים לעילתחומי האחריות המפורטים להלן, ייישמו בהדרגה כמפורט בסעי .9.1

 שיידרשו.  מגוון נושאיםלפניות ובירורים של הפונים ב מידעיספק המוקד  .9.2

 . נת"עבמערכות  הספק יהיה אחראי על ניהול רישום ותיעוד מפורט של כלל הפניות המטופלות במוקד .9.3

, למזמין    , ואופן שליחתםנת"ע, לרבות הטפסים המקוונים באתר    טפסיםתמונות והשירות יכלול שליחת   .9.4
 .)מסרון וכו'(מייל, פקס   נת"עבאמצעים שיקבעו ע"י 

 . נת"ע, בהתאם לנוהל שיקבע ע"י נת"ע נהלים בהעברת פניות פתוחות למ .9.5

, תהליכי שירות ושירות יוזם נת"עהספק יעבור על פי תסריטי שיחה מוגדרים שיאושרו מראש על ידי   .9.6
 מובנים. 

 :  נתב שיחות .10

 . נת"עיפעיל נתב, בסנכרון עם הנתב הקיים של  הספק .10.1

 . פונה ולא יהיה חזרתי במידע שיציג ל -יהיה יעיל ורציף מבחינת חווית השירות  ספקהנתב של ה .10.2

 .הספקיתכן ובהמשך הנתב היחיד שיופעל יהיה הנתב של  .10.3

 . נת"עלפי דרישת  -הנתב יציג פרסומות, מוזיקה .10.4

 . ענת"מראש ע״י  ויאושר ות בנתבנוסח ההודע .10.5

 פונה. לנתב הספק תהיה אפשרות טכנולוגית לתמוך במתן מידע אישי ל .10.6

 כוח אדם  .11

הספק יאייש את המוקד, על חשבונו והוצאותיו בלבד, בעובדים בדרגים שונים מנהלי מוקד, נציגי שירות  .11.1
 וכיו"ב  BackOfficeלמענה הטלפוני האנושי, עובדי 

ניסיון    יופעלו על ידו לצורך ביצוע השירותים יהיו בעלי ותק, הספק מתחייב כי העובדים אשר יועסקו או   .11.2
 . נת"ע, בהתאם לדרישות מוכח, מיומנות, מומחיות וכישורים מקצועיים הולמים 

בעלי   .11.3 יהיו  הניהול של המערך הארגוני מקצועי במוקד  ( אנשי  ניהולי קודם  ניסיון קודם הכולל  ניסיון 
 . בתחום המוקדים)

לאחריות   בכל הקשור  נת"עוח, אשר יהווה הגורם המקצועי המוסמך מול  הספק יעמיד מטעמו מנהל לק .11.4
 הכוללת על מתן השירותים לאורך כל תקופת ההתקשרות. 

, ללא מתן  תראיין ותאשר את מנהל הלקוח מטעם הספק (ורשאית לבקש החלפה במידת הצורך  נת"ע .11.5
 ).הסברים על סיבת ההחלפה

 מנהל הלקוח. מלאים של  הספק ימסור למזמין פרטי קשר .11.6

הספק בלבד וכי לא יהיו בינם לבין   העובדים המועסקים על ידי הספק במתן השירותים הם עובדיו של .11.7
 כל יחסי עובד מעביד.   נת"ע

השירותים,   ספק יישא בכל התשלומים החלים על מעסיק כלפי עובדיו, אשר יועסקו על ידו לצורך ביצועה .11.8
 הכל בהתאם להוראות החוק.
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של  הודיע בכל עת על החלפת מנהל הלקוח ו/או נציגי שירות ו/או או הפסקת העבודההא זכאי לת נת"ע .11.9
רצון, אי עמידה בבקרת איכות, חוסר שביעות  על בסיס אי התאמה,  נציגי שירות  ו/או   מנהל הלקוח 

 . נת"עשל  הבמבדקים שונים, בלוחות זמנים, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעת

לפעול כאמור, מתחייב הספק להחליף את מנהל הלקוח ו/או נציגי השירות בעובד  פקמהס נת"ע תשידר .11.10
 יום מתאריך הדרישה.  15תוך  נת"עיאושר ע״י  מתאים אחר, אשר

 חלפו עובדים מקצועיים בעובדים בעלי רמה מקצועית נמוכה יותר.לא יו .11.11

גבוהה,  נ .11.12 שירות  רמת  על  הקפדה  תוך  תפקידם  את  ימלאו  השירות  ואדיבות ציגי  דייקנות   מקצועיות, 
 . פוניםל

ידי   .11.13 על  שיוגדרו  השיחה  בתסריטי  גבוהה  ושליטה  בקיאות  יפגינו  השירות  אותם   נת"ענציגי   ויישמו 
 במלואם במסגרת מתן השירותים. 

העובדים  .11.14 תגבור  לשם  מתאימה  מקצועית  ברמה  העומד  אדם  כוח  עתודות  להחזיק  מתחייב   הספק 
 עובדיו אשר ייעדר מסיבה כלשהיא מעבודתו ולו ליום אחד . של מי מהנמנים על  מידיתחלפה וה

 . נת"עיפחת מהמסוכם עם לא  של המוקדמספר נציגי השירות אשר יאיישו בכל משמרת  .11.15

 .מוקדה, יתגבר הספק את פניותהספק מתחייב כי בתקופות שבהן יהיה עומס רב של  .11.16

הזוכה יגייס ויכשיר את כוח האדם בהתאם על כוח האדם במוקד השירות להיות מיומן ומקצועי. הספק   .11.17
בעל  להיות  האדם  כוח  על  המידע.  מערכות  בתפעול  וכן  השירות,  מוקד  פעילות  בתחומי  להנחיות  
מערכות  בהפעלת  ומיומן  ויעיל,  אדיב  איכותי,  מקצועי,  שרות  למתן  מחויב  שירותית,  אוריינטציה 

 ממוחשבות.

 תנאי לתחילת עבודה. שעות ההדרכה יהיו ע"ח הספק.הנציגים, יחד עם הספק כ  תאשר את הכשרת  נת"ע .11.18

 על הספק לפרט בהצעתו את הנושאים הבאים לגבי נציגי השירות שיועסקו בתחומים הייעודיים: .11.19

 פרטי מנהל מוקד שירות וניסיונו (יש לצרף קו"ח).   .11.19.1

 פרטי נציגי השירות .11.19.2

 שיטת ההכשרה ומסלול ההכשרה לנציגים. .11.19.3

 ון וריענון המידע אצל הנציגים. שיטת ההדרכה השוטפת, אופן עדכ .11.19.4

 שיטת הבקרה והמעקב אחר מקצועיות הנציגים ואופן תפקודם.  .11.19.5

 שומרת לעצמה את הזכות לקיים ראיון עם מנהל המוקד ו/ או נציגי המוקד.  נת"ע .11.20

תהייה רשאית לדרוש הפסקת העסקה של עובד בשל אי עמידה בתנאי התפקיד או אחד וכל זאת    נת"ע .11.21
 וקד. בתאום עם הנהלת המ

, נהלי העבודה  ועל מערכות נת"עלהדריך את מנהל המוקד והנציגים שייבחרו על תכני    נת"עבאחריות   .11.22
 המידע של הרשת הנדרשות לעבודה השוטפת. 

 הכשרת והדרכת נציגי השירות .12

 . נת"ע, אשר תיקבע על ידי  הכשרה מקיפהמתחייב להכשיר את העובדים במוקד בספק ה .12.1

 תכלול הכשרה של היבטי שרות מיטבי כמו גם היבטים מקצועיים. תוכנית ההדרכה  .12.2

יעברו ראיון אצל   להחליט כי נציגי שירות  נת"עטרם ביצוע ההכשרה והמבחן המקצועי, רשאי מנהל   .12.3
 או מי שהסמיך לשם כך.  נת"עמנהל 

שירותיות נמוכה או   תאת הזכות לפסול נציג שירות בשל רמה מקצועית נמוכה, רמ  הלעצמ  תשומר  נת"ע .12.4
 שימוש לקוי בשפה העברית וכושר ביטוי בעל פה שאינו מספק.
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במסגרת פעילות   נת"עהספק מתחייב כי מסגרת ההכשרה שיעברו נציגי השירות, המועמדים לייצג את   .12.5
 .המוקד

 צוות המוקד:  .13
לפחות: מנהל צוות המוקד יופעל באמצעות כוח אדם של הספק המורכב מבעלי תפקידים שונים ובהם   .13.1

 ייעודי, אחראי/ת משמרת ונציג/ות שרות.

במשמרות   .13.2 גם  אחרים,  ללקוחות  שירותים  לספק  יוכלו  (לא  בלבד  לנת"ע  ייעודיים  יהיו  השרות  נציגי 
 אחרות).  ויעברו הכשרה והיכרות עם החברה בהתאם למודל ההכשרה שיקבע על ידי נת"ע.  

הספק להיערך באופן מקצועי לכלל הפונים  למוקד בהתאם   המוקד יספק מענה לאוכלוסיות מגוונות ועל .13.3
לצרכי האוכלוסייה וסוג הפניות הצפויות (בקשות למידע, התראות ודווחים על מפגעים לרבות מפגעי 

 בטיחות, תאונות, ומטרדים).

 מנהל הצוות: .14
 המוקד יקצה מנהל צוות ייעודי לנת"ע שיהיה אחראי על:

ה אחראי על כל בעלי התפקידים במוקד כולל אחראי המשמרת ונציגי הניהול השוטף של המרכז ובכלל ז .14.1
 השרות. 

 ליווי הפעילות לאורך תקופת ההתקשרות. .14.2

 עמידה במדדי שירות ושיפורם. .14.3

 שיפור ופיתוח תהליכים חדשים והטמעתם במוקד. .14.4

 שיפור תהליכים וביצועים מתמיד של המוקד. .14.5

 מוקד.איתור וטיפול בכשלים ותקלות המשפיעות על תפקוד ה .14.6

 טיפול בשיחות מנהל. .14.7

 מענה לשאלות מקצועיות של נציגי שירות במהלך המשמרת.  .14.8

 ליווי וקליטת נציגים חדשים. .14.9

 ביצוע האזנות מדגמיות לשיפור ביצוע ולמידה.  .14.10

 פתרון בעיות, ביצוע בקרה על אופן מתן השירותים, הפקת דו"חות ודיווחים שונים.  .14.11

 וסף אחד בנוסף לעבודתו מול נת"ע. מנהל הצוות יהיה רשאי לעבוד מול לקוח נ .14.12

 עבודה מול גורמי נת"ע לשיפור תהליכי עבודה, דיווח ועוד. .14.13

 אחראי משמרת: .15
 המוקד יקצה אחראי משמרת לכל משמרת נת"ע (לא נדרש אחראי משמרת ייעודי עבור נת"ע), אחראי על: 

 אדמיניסטרציה .15.1

 עמידה במדדי שירות בזמן המשמרת. .15.2

 פעילות המוקד.ניטור ומעקב בזמן אמת על   .15.3

 ניתוב מאמצי הנציגים בין הערוצים ומשימות שונים.  .15.4

 ניהול משמעת. .15.5

 סיכום ודיווח משמרות (עמידה במדדי שירות, תקלות). .15.6

 איתור וטיפול בכשלים ותקלות המשפיעות על תפקוד המוקד. .15.7

 התראה בפני מנהל הצוות על פעולות חריגות.  .15.8
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 פרופיל מקצועי נדרש של אחראי משמרת  .15.9

 תעודת בגרות.   -השכלה .15.10

 בעל ניסיון של שנה במוקדי שירות.  .15.11

 יתרון לבעלי ניסיון כאחראי משמרת במוקד, שימוש בתוכנות לניטור וניהול מוקדים.  .15.12

 נציגי השירות הייעודיים במוקד שיטפלו בפניות הנוגעות לנת"ע יבצעו: .15.13

 מתן שירות איכות זמין ומקצועי.   .15.14

 סגירת מירב הפניות במגע אחד.  .15.15

 ביעדי שירות , מקצועיות וזמינות כפי שיוגדרו ע"י נת"ע.  עמידה .15.16

 פרופיל מקצועי נדרש של נציג שירות :  .15.17

 תעודת בגרות.   –השכלה  .15.18

 שליטה מלאה.  –יתרון לבעלי עבודה במוקד שירות, יכולת תפעול מערכות מחשוב  .15.19

 . OFFICEותוכנות  Windowsניסיון במערכת הפעלה  .15.20

 עברית ברמת שפת אם. .15.21

 יתרון. -נוספת אנגלית, רוסית, ערבית, אמהריתשפה  .15.22

  -משמרות בשבוע,   3-4יכולת לעבוד   .15.23

 יכולת התנסחות בכתב ובע"פ, כתיבה ללא שגיאות כתיב. .15.24

 רמה אישית גבוהה, יכולת הקשבה, הבחנה בין עיקר וטפל, אמינות, יחסי אנוש, יכולת למידה.  .15.25

 היקפי עבודה צפויים   .16
א .16.1 הפניות  היקפי  כי  לספק  השבוע.  ידוע  פני  ועל  היום  שעות  פני  על  אחידים   ינם 

הספק מתחייב להתמודד עם היקפי פעילות משתנים בימי הפעילות השונים לרבות צמצום והרחבה של  
 העמדות במוקד השירות והכל מבלי לגרוע מאיכות השירות.

לפי הערכתו מענה את כמות העמדות שיפעיל במועד תחילת הפעילות ואת מספר הנציגים שהספק יפרט ב .16.2
לפי מסמכי   יםולא פחות מכמות הנציגים הנדרש  נדרשים במוקד השירות בחלוקה לתחומי הפעילות

 .  ההסכם

השאר,   .16.3 בין  מושפעים,  הפניות  שהיקפי  לו  ומובן  ידוע  כי  מאשר  ריצות הספק  כמו  שונים,  מאירועים 
 וכדומה.  פרסומים שונים שמפיצהמרתון, כנסים, אספות, הפגנות, 

 . תמסור  לספק הודעה על כך במידת האפשרע, נת"ע "אירועים אלה במידה ויהיו ידועים לנת  .16.4

שיחות  .16.5 לרבות  השונות,  השיחות  עבור  מענה  במתן  שיתמוך  כך  השירות  מוקד  את  להפעיל  הספק  על 
 בעקבות פרסומים שונים, תוך עמידה ביעדי השירות. 

הספק רשאי להיערך עפ"י ראותו ובתנאי שיעמוד ביעדי השירות המפורטים במסמכי הפנייה. כל שינוי   .16.6
 בהיערכות יעשה בתיאום עם מנהל מוקד השירות מטעם . 

 דו"חות ובקרה .17

 יכות השירות.מרכיב חשוב ובלתי נפרד מהפעלת המוקד כולל בקרה, שמירה ושיפור א .17.1

 על רמת השירות. יש צורך בקביעת מדדים המשקפים את טיב השירות וכן קביעת יעדים לשמירה .17.2

מגמות,   יציגו גם ניתוח של הנתונים, לרבות הצגתת, ושנתית ו, רבעוניתחודשייסופקו ברמה  הדו"חות   .17.3
 תובנות, נקודות לשיפור ולשימור, איתור פערים וכדומה. 
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מתמיד .17.4 באופן  יבצע  לכל  הספק  התייחסות  תוך  ביצועים  וייעול  שיפור  בקרה,  ויעדי   הליכי  המדדים 
 השירות וניתוח הגורמים שהביאו לרמת השירות בפועל. 

 בצע מעקב ובקרה יומיים אחר עמידת הספק בכל היעדים שהוגדרו.ת נת"ע .17.5

רבעוני תוך קביעת  לזיהוי הזדמנויות לשיפור השירות באופן  נת"ע הספק יידרש לקיים ממשק הדדי עם   .17.6
ומדדי פעולות לשיפור  וביצוע הפקת לקחים, הגדרת  פעולה  הצלחה, קביעת אבני דרך, לרבות   תכנית 

 הנדרשים.  לוחות זמנים, והצבת יעדי ביניים עד להשגת היעדים

 הבלעדי.  העל פי שיקול דעת, נת"ע ו ע"ייקבעיקוף היעדים ת .17.7

ידי הספק, לשם   לבצע פעולות בקרה, הן גלויות והן סמויות, בנוסף לפעילות המבוצעת על  תרשאי  נת"ע .17.8
 בחינת טיב ואיכות השירות על פי הקריטריונים שהוגדרו, בכל עת.

 סקר שביעות רצון .18
מול הת  נת"ע .18.1 רצון  והעובדים בצע סקרי שביעות  לבדיקתפונים  לנציגי השירות  ידע  שליטתם   , מבחני 

 . בתחומים הנדרשים

וכן ביחס לטיב השירות כפי .18.2 ניהוליים  שיימצא בהליכי    בקרת איכות השירות תתבצע ביחס לדו"חות 
 שיקבעו. הבקרה 

והן בממשק    פוניםה  בכתב על כל אירוע חריג שהתרחש בפעילותו, הן מול  מידיתעל הספק לדווח למזמין   .18.3
 הרלוונטיים.  נת"עועובדי  נת"עהפנימי מול מנהל 

אירוע הכולל    קוי שיתגלה במהלך מתן השירותים ילווה בפעולה מתקנת של הספק והפקת דו"חכל לי .18.4
 ניתוח של האירוע והפקת לקחים.  

 .ויידונו במסגרת מנגנוני העבודה בין הספק למזמין נת"עדו"חות האירוע יישלחו למנהל  .18.5

נק .18.6 בכל  וצווארי בקבוק בהתאם למספר השיחות הממתינות  לחץ  יאתר מצבי  זמן במהלך   ודתהספק 
ינתב מוקדנים מפעילויות אחרות של מוקד הספק פונים לצורך מתן מענה ל  המשמרת, ובהתאם לכך 

 נקודת זמן. , בדרך אשר תאפשר עמידה במדדי ויעדי השירות בכלנת"על

 משובים על ביצוע העבודה במוקד:  .19
 . פוניםהספק יידרש לבצע סקרי שביעות רצון בקרב ה .19.1

 . נת"עהסקרים יתבצעו מידית לאחר הטיפול ובמועדים מאוחרים כפי שיקבע ע"י  .19.2

 הספק יספק נתונים וסטטיסטיקות אודות סקרים אלו. .19.3

 תהא רשאית לבצעי סקרי שביעות רצון מטענה היא. נת"ע .19.4

 חוקים ותקנות .20

וכל דרישת   הפרטיות,וחוק הגנת    1995  -הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה .20.1
 רגולציה שיש ושתהיה. 

 חוזה. , המפורטים בנת"עהספק מתחייב למלא אחר נהלי אבטחת מידע שיוכתבו לו ע"י  .20.2

על .20.3 המועסקים  בין  לאכיפתם  ולפעול  מידע  נהלי אבטחת  ויכירו את  יקראו  שעובדיו  יוודא  ידו   הספק 
 במסגרת מתן השירותים למזמין.

 לערוך נהלים ייחודיים לאבטחת המערכות נשוא ההתקשרות.בנוסף לכך מתחייב הספק  .20.4
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 נספחים
 רשימת נספחים

 . CRM -דרישות קונפיגורציה ממערכת ה - 1נספח 

 . משך פעילויות – 2נספח 

 מנגנון תגמול.  - 3נספח 

 דרישות מהצוותים בפרויקט, בהקמה ובתפעול.  – 4נספח 
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 CRMדרישות ממערכת  – 1נספח 

 CRM -תנאי סף מקצועיים של מערכת ה

 ספק המערכת הוא אחד מאלה: .1

 המוצעת או: CRM -היצרן (בעל הרישיון) של תשתית ה .1.1

המוצעת ומתן שירותי תחזוקה מטעם   CRM  -שותף עיסקי של היצרן בנוגע ליישום והטמעת תשתית ה .1.2
 המוצעת.  CRM -יצרן תשתית ה

 המוצעת עונה על הדרישות הבאות, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות: CRM -ה תשתית .2

של   .2.1 העליון  הימני  ברביע   MAGIC QUADRANT FOR CRM CUSTOMERמדורגת 
ENGAGEMENT CENTER    חברת    2020לשנת על  GARTNERשל  מקביל  בדרוג  חברת  -או  ידי 

 מחקר בין לאומית אחרת.

 המערכת תומכת באופן מלא בשפה העברית. .2.2

,   IVR, ' GIS , BIהמערכת מסוגלת להתממשק עם מערכות נוספות לפי הצורך, להתממשק עם מערכת .2.3
 מערכת ניהול ידע וכו' ולזהות והעלות פרטי פונה.  

 וסגירת משימות (סיווגים/שלשות). המערכת בעלת פלטפורמה קבועה לפתיחת פניות .2.4

המערכת מאפשרת גישה מרחוק ליוזרים חיצוניים, לריבוי משתמשים, תוך בחירת הרשאות מתאימות   .2.5
 עפ"י סוג המשתמש. 

המערכת מאפשרת התראה "קופצת" כאשר מתקשרים  פונים עם הנחיות מיוחדות,  "פונים סדרתיים"   .2.6
 ו באופן מסוים. שאמורים להיות מטופלים ע"י גורם מסוים א

נתונים  .2.7 הצלבת  עפ"י  מידע  חיפוש  במערכת,  קיים  מידע  ומציאת  חיפוש  מאפשרת  המערכת 
 כתובת/תאריך/אירוע באמצעות מילות חיפוש.  

 המערכת מאפשרת הקפצת תזכורות ברמת נציג/אחמ"ש/מנהל לגבי פניות פתוחות וטיפולים במעקב.  .2.8

 ות פתוחות למעקב וטיפול נציג.המערכת מאפשרת הפקת דוחו"ת אוטומאטיים של פני .2.9

חברתיות  .2.10 ברשתות  המתקבלות  פניות  ועדכון  חברתיות  פלטפורמות  עם  סנכרון  מאפשרת  המערכת 
 כפניות פתוחות לנציג. 

המערכת מאפשרת העלאת תמונות במסגרת הפנייה ובנוסף, במערכת ממשק ווטסאפ לקבלת תמונות  .2.11
 וסנכרון פשוט בתוך פניות רלוונטיות

) לקוחות בארץ אשר עונים לתנאים המצטברים   5המוצעת מספקת שירותים ללפחות חמישה (    CRM  -ה  תשתית .3
 להלן: 

עבור הלקוחות, משלב האפיון ועד   CRM  –ספק המערכת היה שותף בכל שלבי היישום של תשתית ה   .3.1
ועד    2016לשלב העלייה לייצור, כאשר התשתית עלתה לייצור לכל המאוחר במהלך התקופה שמיום  

 .  2021 ליום

 מהלקוחות התשתית משמשת לניהול והפעלה של מוקד שירות לציבור.   1לפחות עבור   .3.2

נכון למועד תחילת מתן השירותים באמצעות   100לכל אחד מהלקוחות המוצגים לפחות   .3.3 משתמשים 
 המוצעת.  CRM -תשתית ה

 /   SAASמהלקוחות השירותים ניתנים בסביבת ענן   1לפחות עבור   .3.4

עבור   .3.5 ניתנו למשך    CRM  -הלקוחות השירותים באמצעות תשתית המ  2לפחות  חודשים   12המוצעת 
 .  31/12/2020ועד  1/1/2016רצופים לפחות, במהלך התקופה 
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החובה  דרישות  הוכחת  לצורך  הדרושים  ומידע  פרטים  בתוספת  הלקוחות  של  מלאה  רשימה  לציין  המציע  על   *
י איש קשר רלוונטי (מס' נייד ודוא"ל) של כל לקוח עימו ניתן המפורטים בסעיף זה לעיל. בנוסף, יציין המציע פרט

 יהיה לוודא את הפרטים שמסר המציע. 
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 2נספח 

 . במסגרת המענה על הספק למלא את הטבלה מצ"ב

 לצורך פעילויות ודרישות נוספות שיהיו, אם יהיו, לאחר העלייה לאוויר.

 בשעות עבודה   -משכי זמן לפי פעילות  

 הערות  מורכב בינוני  פשוט  

     תכנות מסך 

     תכנות דוח

     תכנות ממשק 

תכנות 
 תהליך/פרוצדורה

    

 הערכת השעות כוללת: אפיון , פיתוח, בדיקות , ניהול, הטמעה והדרכה. 

 יהיה על פי התעריפים בחוזה. המחיר לשעת עבודה 

 הערכת השעות הינה רף עליון, עליו יתקיים מו"מ.



 34מתוך  31עמוד 

#1701618 

 מנגנון תגמול – 3נספח 

 הנדרש למענה מהספק: SLA -ה .1

 IVR -שניות מענה לשיחה נכנסת, מרגע שנבחרה חלופה ב 20לכל היותר  .1.1

  לכל היותר שעה לחזרה לשיחת שלא נענתה  .1.2

 מכלל השיחות יהיו שיחות שלא נענו  5%  -לא יותר מ .1.3

סגירת הפניה תהיה מסיבות ימים לסגירת פניה בנושא מפגעים (לא תהיה סנקציה אם    5  -לא יותר מ .1.4
 התלויות באנשי נת"ע) 

 טיפול בפניות מסוג נזק עפ"י קריטריונים וזמני מענה שייקבעו ע"י נת"ע .1.5

 עם קבלת תלונה, תימסר מיידית הודעה לפונה כי פנייתו התקבלה והיא בטיפול  .1.6

 יום לסגירת פניות בנושא בירורים/תלונות 14 -לא יותר מ .1.7

 ות, משובים איכותיים, סגירה מהירה של פניות ועוד. יינתנו בונוסים בגין אדיב .2

 : יינתן בגין: בונוסים  .3

 1מכלל המשובים יקבלו ציון  95% .3.1

 מהפניות המצריכות טיפול לאחר הפניה לגורם בנת"ע, יסגרו תוך שבוע  95% .3.2

 האפשרויות שיכללו במשובים  3יהיה הגבוה מבין  1ציון  -ציונים למשובים  .3.3

 = לא מספק 3= טוב   2= טוב מאוד,  1הציונים:   .3.4

 ש"ח לאותה שנה  50.000תוצאות אלו יזכו  את הספק בבונוס של  .3.5

 :  קנסות .4

 ₪ עבור כל שעה או חלק ממנה 1,000 -בעבור חריגה בגין שעות פעילות המוקד הטלפוני .4.1

 ₪ לכל חריגה 200 –עבור חריגה בגין זמן תגובה/המתנה  .4.2

 ₪ לכל חריגה  500 –עבור חריגה בגין תוכן השיחה  .4.3

 כללים במסמך זה עשויים להתעדכן מעת לעת בהתאם לצרכים של נת"ע. ה .5

 יסופקו לנת"ע דוחות תקופתיים שיכללו נתונים כמו: .6

 כמות שיחות נכנסות .6.1

 כמות שיחות שקיבלו מענה מידי .6.2

 כמות שיחות נפל  .6.3

 נתונים על מענה לשיחות נפל  .6.4

 כמות פניות שנסגרו .6.5

 נתונים על משובים של פונים לטיפול  .6.6
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 דרישות מהצוותים לפרויקט – 4נספח 

 העוסק בכוח אדם. 10דרישות אלה באים בנוסף לדרישות המפורטת בפרק 

 הצוותים לפרויקט יתחלקו לשתי קבוצות;

 צוות הקמה ויישום.  .1

 צוות תפעול שוטף. .2

 צוות ההקמה והיישום: 

 יכלול לפחות שני מומחים בתפקידים:

 מנהל כללי לפרויקט. .1

 .CRMמומחה  .2

יהיה עם יכולת מוכחת של לפחות שני פרויקטים בתחום הקמת מוקד טלפוני, יישומו   -  הפרויקטמנהלי כללי של  
 והפעלתו. 

מהסוג שיוצע על ידי הספק   CRMיהיה עם יכולת מוכחת של לפחות שני פרויקטים בתחום הקמת     -   CRMמומחה  
 ויאושר ע"י נת"ע. 

 דרישות כלליות מהצוותים: 

 השלושה, יהיו זמינים במועד שיוסכם על התחלת הפרויקט.צוות הניהול, כל  .1

 הצוות הניהולי יוצג בפני נציגי נת"ע  בשלבי בדיקת ההצעות.  .2

הספק מתחייב כי העובדים אשר יועסקו או יופעלו על ידו לצורך ביצוע השירותים יהיו בעלי ותק, ניסיון מוכח,   .3
 מיומנות, מומחיות וכישורים מקצועיים הולמים. 

 ניהול של המערך הארגוני מקצועי במוקד יהיו בעלי ניסיון ניהולי קודם בתחום הקמת מוקדים צוות ה .4

הספק יעמיד מטעמו מנהל לקוח, אשר יהווה הגורם המקצועי המוסמך מול נת"ע בכל הקשור לאחריות הכוללת  .5
  .על מתן השירותים לאורך כל תקופת ההתקשרות

הספק (ורשאית לבקש החלפה במידת הצורך, ללא מתן הסברים נת"ע תראיין ותאשר את מנהל הלקוח מטעם   .6
 .על סיבת ההחלפה)

 .הספק ימסור למזמין פרטי קשר מלאים של מנהל הלקוח .7

העובדים המועסקים על ידי הספק במתן השירותים הם עובדיו של הספק בלבד וכי לא יהיו בינם לבין נת"ע כל  .8
  .יחסי עובד מעביד

לים על מעסיק כלפי עובדיו, אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע השירותים, הכל הספק יישא בכל התשלומים הח  .9
 .בהתאם להוראות החוק

נת"ע תהא זכאית להודיע בכל עת על החלפת מנהל הלקוח ו/או נציגי שירות ו/או או הפסקת העבודה של מנהל   .10
רת איכות, במבדקים שונים,  הלקוח ו/או נציגי שירות על בסיס אי התאמה, חוסר שביעות רצון, אי עמידה בבק

 .בלוחות זמנים, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה של נת"ע

דרישת נת"ע מהספק לפעול כאמור, מתחייב הספק להחליף את מנהל הלקוח ו/או נציגי השירות בעובד מתאים  .11
 .יום מתאריך הדרישה 15אחר, אשר יאושר ע״י נת"ע תוך 

 . פקהעובדים יפעלו ממרכז השירות של הס .12
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 .לא יוחלפו עובדים מקצועיים בעובדים בעלי רמה מקצועית נמוכה יותר .13

 .נציגי השירות ימלאו את תפקידם תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה, מקצועיות, דייקנות ואדיבות לפונים .14

אותם   .15 ויישמו  נת"ע  ידי  על  שיוגדרו  השיחה  בתסריטי  גבוהה  ושליטה  בקיאות  יפגינו  השירות  במלואם  נציגי 
 .במסגרת מתן השירותים

הצוות במוקד ישלוט בשפות עברית ואנגלית, במידת הצורך ולפי דרישת נת"ע, יהיה מענה גם בשפות: רוסית,  .16
 ערבית ואמהרית.

והחלפה  .17 העובדים  תגבור  לשם  מתאימה  מקצועית  ברמה  העומד  אדם  כוח  עתודות  להחזיק  מתחייב  הספק 
 . ר ייעדר מסיבה כלשהיא מעבודתו ולו ליום אחדמיידית של מי מהנמנים על עובדיו אש

 .מספר נציגי השירות אשר יאיישו בכל משמרת של המוקד לא יפחת מהמסוכם עם נת"ע .18

 .הספק מתחייב כי בתקופות שבהן יהיה עומס רב של פניות, יתגבר הספק את המוקד .19

 על כוח האדם במוקד השירות להיות מיומן ומקצועי.   .20

שיר את כוח האדם בהתאם להנחיות  בתחומי פעילות מוקד השירות, וכן בתפעול מערכות  הספק הזוכה יגייס ויכ .21
המידע. על כוח האדם להיות בעל אוריינטציה שירותית, מחויב למתן שרות מקצועי, איכותי, אדיב ויעיל, ומיומן 

 .בהפעלת מערכות ממוחשבות

 .עות ההדרכה יהיו ע"ח הספקנת"ע תכשיר את הנציגים, יחד עם הספק כתנאי לתחילת עבודה. ש .22

 :בהצעתו את הנושאים הבאים לגבי נציגי השירות שיועסקו בתחומים הייעודיים על הספק לפרט .23

 .פרטי מנהל מוקד שירות וניסיונו (יש לצרף קו"ח) .23.1

 פרטי נציגי השירות .23.2

 שיטת ההכשרה ומסלול ההכשרה לנציגים .23.3

 נציגים  שיטת ההדרכה השוטפת, אופן עדכון וריענון המידע אצל ה .23.4

 שיטת הבקרה והמעקב אחר מקצועיות הנציגים ואופן תפקודם  .23.5

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לקיים ראיון עם כל אחד מהמנהלים המיועדים לרבות מנהל המוקד ו/ או נציגי   .24
  .המוקד

נת"ע תהייה רשאית לדרוש הפסקת העסקה של עובד בשל אי עמידה בתנאי התפקיד או אחד וכל זאת בתאום   .25
  .הנהלת המוקד עם

באחריות נת"ע להדריך את מנהל המוקד והנציגים שייבחרו על תכני נת"ע, נהלי העבודה  ועל מערכות המידע  .26
  .של הרשת הנדרשות לעבודה השוטפת

 הכשרת והדרכת נציגי השירות: 

 .נת"עהספק מתחייב להכשיר את העובדים במוקד בהכשרה מקיפה, ועל פי תכנים ייעודיים שיתקבלו ע"י  .1

 .תוכנית ההדרכה תכלול הכשרה של היבטי שרות מיטבי כמו גם היבטים מקצועיים .2

טרם ביצוע ההכשרה והמבחן המקצועי, רשאי מנהל נת"ע להחליט כי נציגי שירות יעברו ראיון אצל מנהל נת"ע   .3
  .או מי שהסמיך לשם כך

מקצועית נמוכה, רמת שירותיות נמוכה או שימוש  נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לפסול נציג שירות בשל רמה   .4
 .לקוי בשפה העברית וכושר ביטוי בעל פה שאינו מספק
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בצורה  .5 לייצג  והיכולות  הכלים  יהיו  למועמדים  השירות,  נציגי  שיעברו  ההכשרה  מסגרת  כי  מתחייב  הספק 
 .מקצועית, מיטבית, ושרותית את נת"ע במסגרת פעילות המוקד

 :וקדצוות תפעול שוטף של המ

נציגי שרות, שניים במשמרת בוקר, שניים במשמרת ערב ונציג   5בשלב הראשון יהיו    -מנהל מוקד ונציגי השרות   .1
 שירות אחד במשמרת לילה. 

בהמשך יאויש המוקד בצוות נוסף, לפי שיקול הספק, בהתאם לדרישת העומסים שיהיו במוקד, על מנת לעמוד   .2
 . SLAב 

הספק המורכב מבעלי תפקידים שונים, בהתאם לצורך ולעומסים במוקד    המוקד יופעל באמצעות כוח אדם של .3
 הטלפוני. 

יוכלו לספק שירותים ללקוחות אחרים, גם במשמרות אחרות).   .4 (לא  ייעודיים לנת"ע בלבד  נציגי השרות יהיו 
  .ויעברו הכשרה והיכרות עם החברה בהתאם למודל ההכשרה שיקבע על ידי נת"ע

וסיות מגוונות ועל הספק להיערך באופן מקצועי לכלל הפונים  למוקד בהתאם לצרכי המוקד יספק מענה  לאוכל .5
האוכלוסייה וסוג הפניות הצפויות (בקשות למידע, התראות ודווחים על מפגעים לרבות מפגעי בטיחות, תאונות, 

 .ומטרדים)

  :פרופיל מקצועי נדרש של נציג שירות

  .תעודת בגרות –השכלה  .1

 .שליטה מלאה –במוקד שירות, יכולת תפעול מערכות מחשוב  יתרון לבעלי עבודה .2

 .OFFICE ותוכנות Windows ניסיון במערכת הפעלה .3

 .עברית ברמת שפת אם .4

 .יתרון -שפה נוספת אנגלית, רוסית, ערבית, אמהרית .5

 משמרות בשבוע.  3-4יכולת לעבוד   .6

 .יכולת התנסחות בכתב ובע"פ, כתיבה ללא שגיאות כתיב  .7

 .גבוהה, יכולת הקשבה, הבחנה בין עיקר וטפל, אמינות, יחסי אנוש, יכולת למידהרמה אישית  .8

 בעל אוריינטציה שרותית, מוכוונת לקוח.  .9
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