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בקשות  ה שלהגשתחזוקה של מערכת ללהטמעה ולהתקנה, ללאספקה, 

 תכניות לימוד חדשות ה שלת לפתיחומקוונ

 הערכת איכותדוחות  ה שלולהגש

 במועצה להשכלה גבוהה

 רקע .1

לאספקה,  ( מזמינה בזאת הצעות"המל"גאו " "המועצה" -המועצה להשכלה גבוהה )להלן 

ה הגששל מערכת ל )כולל אחסון המערכת ומתן שירותי ענן( תחזוקהלהטמעה ולהתקנה, ל

הערכת איכות דוחות  ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח מקוונותבקשות  של

 (."השירותים"-ו "המערכת" - בהתאמה)להלן  מועצה להשכלה גבוההל

המפרט הטכני  - בנספח ג'מפורטים  השירותים הנדרשיםשל המערכת והתיאור המלא של 

 .ונספח השירותים

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה .2

 ריכוז של פעילויות ושל מועדי ביצוען: 02.טבלה 

 תאריך פעילות

 12.6.2018 מועד פרסום המכרז

 3.7.2018 העברה של שאלות הבהרההמועד האחרון ל

 31.7.2018 הבהרהמועד אחרון לפרסום תשובות 

 16:00עד השעה  6.9.2018 המועד האחרון להגשת הצעות

 חודשים מיום פרסום המכרז 6 מועד תוקף ההצעה

 

 ,ובין מועדים אחרים ,בלה זוהמפורטים בט ,התאמה בין התאריכים-איבמקרה של 

 ובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו.ק -המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו 

 התאמה.-מובהר כי חוסר לא יתפרש כאי

 לשון הפניה במסמכי המכרז .3

כאחד. מטעמי נוחות גברים לפי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים ו-הציע הצעות עלההזמנה ל

 .בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר

 בכל מקום במפרט זה, בו מופיעה התיחסות ל"מציע", הכוונה היא ל"גוף המציע".
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 תקופת ההתקשרות .4

, ממועד החתימה על ימים ( שלושים) 30ע"י הזוכה תהא תוך  יםתחילת מתן השירות 4.1

 י החלטה של המועצה.פ-חוזה התקשרות, או מאוחר יותר על

של הסכם ההתקשרות ועד תום תקופת האחריות  מיום החתימה - משך ההתקשרות 4.2

)תקופת האחריות תחל לאחר האספקה, ההתקנה וההטמעה של המערכת ואישור של 

 המציעעל מבלי לגרוע מן האמור מובהר, כי   על תחילת שנת האחריות(. המועצה

מעבר  לפחותשנים  חמש תחזוקה למערכת לתקופה של ישירות להתחייב למתן

שרדים של המועצה או בכל אתר במ ,(יםחודש 12-)שלא תפחת מ האחריות לתקופת

ל. שירותי התחזוקה הינם אחר, בו מערך המחשוב של המועצה יאוחסן ויתופע

ההחלטה אם לרכוש שירותי תחזוקה או לא תקבע ע"י המועצה בבוא אופציונליים ו

תהיה רשאית להאריך את תקופת המועצה  העת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 12עד , בנות נוספות תקופות 5ההתקשרות )בלי שתוטל עליה חובה לעשות כן( בעוד 

 ימים מראש ובכתב. 60 חודשים, וזאת במתן הודעה לספק של

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז זה -תנאי סף  .5

אשר לא  ,הם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. הצעה ,המפורטים להלן ,כל התנאים

 .תיפסל -מהתנאים המפורטים להלן  תנאי כלשהותענה על 

 תנאיםכל הבמועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בגוף, אשר רשאי להגיש הצעה 

 .להלןשהמצטברים 

 שנה לצורך מתן השירותים לפי מפרט זה, ובתנאימ-המציע רשאי להתקשר עם קבלני

יוצעו המשנה, ככל ש-שהפרויקט בכללותו ינוהל ע"י המציע )הקבלן הראשי(, בעוד קבלני

שנה, אזי מגיש ההצעה מ-כאלה, ישמשו לפעילות ממוקדת בלבד. אם ההצעה כוללת קבלני

 "( חייב לעמוד בדרישות הסף, כמפורט במפרט זה, ובדרישות הבאות:המציע)"

כזוכה לפי מכרז זה, אז הוא, והוא בלבד, יהיה האחראי  המועצהאם המציע ייבחר ע"י  •

לביצוען של כל הפעילויות ולאספקתם של כל התוצרים הנדרשים.  המועצהכלפי 

 .המועצההמציע הוא אשר יחתום על ההסכם עם 

משנה מוצע, -ולצרף, לגבי כל קבלן המשנה בהצעתו-המציע נדרש להציג את כל קבלני •

המשנה -התחייבות של קבלן המשנה או כתב-בין קבלןהסכם התקשרות בין המציע ל

תו של המציע ולהתקשר עם המציע משנה לפי הצע-לבצע את כל הנדרש מאותו קבלן

 בהסכם, אם המציע יזכה במכרז.

משנה -ת תפקידו של אותו קבלןאמשנה בנפרד, -בהצעה יש לתאר, לגבי כל קבלן •

בביצועה של הפעילות, אותה  במסגרת מתן השירותים לפי מכרז זה ואת הנסיון שלו

 הוא מיועד למלא.
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כרוכה  במסגרת המכרז, אשר לא הוצג ,בפרויקט משנה כלשהו-הפעלה של קבלן •

 , בכתב ומראש.המועצהבקבלת אישור לכך מטעם נציג 

 פים)כל תנאי הסף צריכים להתקיים במציע עצמו, להוציא תנאי הסף בסעי תנאי הסףואלה 

 :(להלן 5.7-ו 5.5

 .בישראל או עוסק מורשה תאגיד ישראלי רשום כדין בישראלוא ההמציע  5.1

  1976  - על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו בתוקף ועל שמואישורים למציע  5.2

 .במקורניכוי מס  על אישורו

חת מן א-כלב ,)שני מליון( ש"ח לפחות 2,000,000בעל מחזור כספי של המציע הוא  5.3

 בתחום ההקמה והתחזוקה של מערכות מידע., 2017-ו 2016, 2015שנים ה

)שמונה( אנשי מקצוע בתחום  8לפחות  זמנית,-, בו, המציע העסיק2017במהלך שנת  5.4

 .לפחות המחשוב לתקופה של שנה

גרת פרוייקט שלם במססיפק או מספק  משנה,-, בעצמו או בשיתוף עם קבלניהמציע 5.5

אספקה, הקמה, התקנה, הטמעה, הכנסה לפעולה ותחזוקה של  :שירותיםכל ה את

המורכבים ממספר מסכים ושלבי הגשה,  ,ה של חומרים מקווניםהגשמערכת מידע ל

 (שלש) 3 במהלך, וזאת הפועלת אצל לקוחות בארץמצורפים,  הגשה של מסמכיםכולל 

 .פים לפחותגו (שלושה) 3-שנים, לפני המועד האחרון להגשת הצעות לפי מכרז זה ול

ע"י יכונית מוכרת ת-ע מטעם המציע להיות בעל השכלה עלעל מנהל הפרויקט המוצ 5.6

)חמש( שנים  5וכן בעל נסיון של  בתחום המחשובהמועצה להשכלה גבוהה בישראל 

המורכבים ממספר  ,חומרים מקווניםההגשה של לפחות בנהול של פרויקטים בתחום 

 .מסמכים מצורפיםהגשה של מסכים ושלבי הגשה, כולל 

, במדינת בעל חוות שרתים פעילהוא ה משנה,-, בעצמו או בשיתוף עם קבלניהמציע 5.7

אשר, נכון למועד הגשת ההצעה, מספקת שירותים בפועל הכוללת שירותי ענן, ישראל, 

לארגונים או ללקוחות אחרים וערוכה מבחינה של תשתיות מחשוב ותקשורת מגובות 

ערך אחסון ואבטחת מידע, מערך אנרגיה מגובה, מיזוג )בתוך החווה ומחוץ לה(, מ

אויר, ארונות תקשורת, כבילה, אבטחה פיזית של מתקן החווה וכל מאפיין נוסף, 

סעיף -לפי מכרז זה, וכמפורט בתת הנדרש לתפקוד התקין והמלא של חוות השרתים

 להלן. 2.3.5.2

לאספקה של  הבארץ של יצרן התוכנ ספק מורשהיצרן התוכנה או המציע הוא  5.8

 .י מכרז זהפ-המערכות המוצעות ושל שירותי התחזוקה, לפי הנדרש על

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 9עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 מסמכי ההצעה .6

על המציע להגיש הצעה מלאה וחתומה כנדרש, המלווה במסמכים הנדרשים להלן ובשאר 

  הסעיפים הרלבנטיים במפרט זה.

-רךעומ, אישור תעודת התאגדותלמקור של אמן נהעתק  -ככל שהמציע הוא תאגיד  6.1

עדכני ופלט מלא ו גיד פעיל,תא ואהמעיד על כך שהמציע ה ,חשבון-דין או מרואה

 מהרשם הרלבנטי.

 העתק תעודת עוסק מורשה בתוקף. 6.2

המוסמכים לחייב  ,בדבר מורשי החתימה שבוןח-דין או מרואה-עורךמאישור  6.3

 .י'הנדרשת בנספח . המענה לסעיף זה ינתן במתכונת בחתימתם את המציע

במתכונת הנדרשת שבון לענין ההיקף של המחזור הכספי של המציע, ח-אישור מרואה 6.4

 .נספח י"דב

, במתכונת חום המחשובאנשי מקצוע בת לעניין העסקתחשבון -אישור מרואה 6.5

 בנספח ט"ו.הנדרשת 

משנה )ככל שמוצעים ה-מך כולל, שיפרט את כל נסיונו ואת הנסיון של קבלנימס 6.6

, וכן פירוט של הלקוחות ולתנאי הסף, בהתאם להיקפים בשירותים הנדרשיםכאלה( 

 .בנספח ו'ופרטים של אנשי הקשר, כמפורט 

פרטים על מנהל הפרויקט המוצע למתן השירות, כולל קורות חיים ותעודות, המעידות  6.7

. על המציע לצרף אסמכתאות בנספח ו'כמפורט נסיון כנדרש, השכלה ועל על 

 בזה.-וכיוצא מתאימות, לרבות המלצות, תעודות

חוות לגבי בעניין העמידה בדרישות אם מוצע( )משנה -של המציע או של קבלןתצהיר  6.8

 , כמפורט בנספח ו'.ושירותי הענן השרתים

( מהנציג בארץ של יצרן התוכנה, אם וככל Letter of Endorsementמכתב הסמכה ) 6.9

זוקה, המסמיך את המציע לספק את המערכות המוצעות ואת שירותי התח שקיים,

 פי מכרז זה.-לפי הנדרש על

 .בנספח ו'ינתן במתכונת הנדרשת ירשימת ממליצים. המענה לסעיף זה  6.10

 .להלן ובנספח ג' 9.1.2מענה מקצועי מפורט לדרישות המכרז, כמפורט בסעיף  6.11

מורשי החתימה ידי -כל מסמכי המכרז, לרבות נספחיו, כשהם חתומים בכל עמוד על 6.12

 .חותמת המציעבוהמציע של 



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 10עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

חותמת המציע בכל עמוד בהסכם ההתקשרות, כשהוא חתום בראשי תיבות ו 6.13

 ידי מורשי החתימה של המציע.-להסכם, על ובחתימה מלאה בעמוד האחרון

 2002 - (, התשס"ג15העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר  ,על מציע 6.14

הוא עסק הוא לפיו המציע  ,לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר

 ., כהגדרתם בחוקבשליטת אישה

 או המועצה.כל מסמך אחר בהתאם להוראות המכרז  6.15

 מן מהמסמכים הנדרשים כאמור עלול לפסול את ההצעה. מסמך כלשהואי צירוף 

 הצעת המחיר .7

 .בנספח ד'הצעת המחיר תוגש במתכונת הנדרשת 

 הזוכה הבחינה של ההצעות והבחירה של ההצעהשלבי תהליך  .8

על פי הפירוט , איכות ההצעהשל מידה של מחיר ו-ההצעה הזוכה תבחר בהתחשב באמות

 להלן:

-על תת לעיל 5 המפורטים בסעיף ,תנאי הסףבההצעות עמידת תיבדק  - שלב ראשון 8.1

 שלב השני.תעבורנה ל ,שתעמודנה בתנאי הסף ,הצעותרק סעיפיו. 

המידע, אשר על המציע  בהתבסס על כלינתן ניקוד איכות לכל הצעה, י - שלב שני 8.2

; הסיכום של להלן 9בסעיף המפורטות  ,המידה-בהתאם לאמותו, להגיש בהצעתו

 מהציון הסופי. אחוז( שישים) 60%יהווה  ניקוד איכות זה

 (ים)שבעים אחוז 70% צעתם יעמוד עלה אשר ציון האיכות הכולל של רק מציעים

  .ההצעה הכספית, יעברו לשלב הבא של בחינת "(סף האיכות" -)להלן 

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת במפורש, כי אם מספר ההצעות שעמדו בסף 

דעתה ובלי -על פי שיקולתהא רשאית לקבוע ) מועצה, אזי ה3-נמוך מהנ"ל האיכות 

ההצעות בעלות ניקוד האיכות הגבוה  (3שלש )פי כל דין(, כי -לגרוע מזכויותיה על

 .הצעה הכספית, יעברו לשלב בחינת ה60%-יפחת מד שניקוד האיכות לא ביותר, ובלב

התאם ב -מהציון הסופי אחוז(  בעיםאר) 40% ;בחינת ההצעה הכספית - שלישי שלב 8.3

 להלן. 10לקבוע בסעיף 

אם לקבוע האיכות וציון המחיר ובחירת הזוכה, בהת ןציושל שקלול  - שלב רביעי 8.4

 להלן. 11בסעיף 



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 11עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 ייבחר המידה, לפיהן הספק הזוכה-ההצעה ואמות .9

 ההצעה 9.1

התפעול הישומי השוטף של המערכת המוצעת יתבצע ע"י המשתמשים  9.1.1

 .. המערכת המוצעת תפעל בחוות שרתים של המציע )"שירותי ענן"(במועצה

ההיבטים המקצועיים לכל אחד לאחד התייחס בהצעתו, על המציע ל 9.1.2

 , ובכלל זה:המפרט הטכני ומפרט השירותים, ובנספח י"ז 'נספח גב המפורטים

 תיאור של המערכת ושל היכולות הפונקציונליות שלה. 9.1.2.1

 הזנת המידע ויכולת הבקרה על המידע שהוזן. 9.1.2.2

 איחזור המידע ובקרה תפעולית. 9.1.2.3

 עמידה בעקרונות ההפעלה של המערכת. 9.1.2.4

 הצגה של הממשק למשתמש. 9.1.2.5

 Work Flowתהליכים )למנוע המנגנון לקביעת תנאים ופירוט של  9.1.2.6

Engine.) 

 ולהפקה של דוחות.פרוט של הכלים לבניה  9.1.2.7

 רשימה של הדוחות, אותם הוא יספק. 9.1.2.8

תאור של המנגנונים לאבטחת מידע ולאבטחה של מערכת המידע  9.1.2.9

 ולשמירה על סודיות.

 ממשקים נדרשים ומוצעים עם מערכות אחרות. 9.1.2.10

 "ב.צומרה, תוכנה, תשתית תקשורת וכיוח -פרוט של הטכנולוגיה  9.1.2.11

 .פרוט של הצוות, המוצע לביצועו של הפרויקט 9.1.2.12

 דרך.-עבודה לפי אבני-תכנית 9.1.2.13

 בלה.ק-תהליכים ומנגנונים של אבטחת איכות, כולל מבחני 9.1.2.14

 תכנית להדרכה של המשתמשים ולהטמעתה של המערכת. 9.1.2.15

 התעוד המוצע והמנגנונים לשמירה על עדכניותו. 9.1.2.16

המתודולוגיה והמנגנונים, הנדרשים לתפעול שוטף של המערכת  9.1.2.17

 שתוצע(. )בהתאם למתכונת הארוח של המערכת, כפי

להבטחה של השרידות ושל ולאבטחת מידע תהליכים, מנגנונים וכלים  9.1.2.18

 BCP -- Business Continuityההמשכיות העסקית של המערכת )

Planning.כולל לגבוי ולהתאוששות ,) 
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 עמודים 111, מתוך 12עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

מערך השירות והתחזוקה, המוצע כדי לתמוך במערכת )כולל מנגנונים  9.1.2.19

ולהכנסה של שינויים לעדכון של גרסאות, לתיקון של תקלות 

 ושיפורים(.

אפשרויות ההרחבה של המערכת לפי הדרישות העתידיות, המפורטות  9.1.2.20

 .2.1.4סעיף -ג', תתבנספח 

 העלויות הפרטניות והעלות הכוללת למימושה של המערכת המוצעת. 9.1.2.21

שהם המענה המקצועי על המציע לציין מפורשות רכיבים  במסגרת 9.1.3

במענה למכרז זה  המחיר המוגשת על ידובהצעת אינם נכללים ואופציונליים, 

 )ככל שישנם כאלה(.

 המידה ושקלולן-אמות 9.2

הציון המשוקלל במימד האיכות יחושב לפי המשקלות היחסיים הבאים של  9.2.1

 :סעיפי האיכות

 המידה במימד האיכות ומשקלותיהן היחסיים-אמות: 9.2 טבלה

משקל  המידה-אמת .מס
 יחסי

העמידה בכל הדרישות  ומידת הפתרון המוצע ו ושלמותו שלאיכות  .1
 של הישום

המערכת והפתרון המוצע עומדים , שבה הניקוד ינתן לפי המידה
המפורטת בנספח ג', בחלוקה לנושאים  ,בדרישות הישום
תינתן העדפה למוצר מדף, הכולל את יובהר כי המפורטים להלן. 

תוח או צורך בפי רוב הפונקציות כרכיבים אינטגרליים בו )ללא
 .בהתאמות מיוחדות

הניקוד ינתן בהנחה שכל הרכיבים אותם המציע כלל בהצעתו 
נכללים במערכת הבסיסית המוצעת, אלא אם המציע ציין במפורש 

 יונלי, שיתומחר בנפרד.צשמדובר ברכיב אופ

לפסילת  יביאמהסעיפים הבאים  אחדבנקודות  3שלא עולה על ציון 
  ההצעה

40% 

בדגש על הנושאים הבאים: פונקציונליות, עמידה בדרישות ה  1.1
; איחזור המידע הזנת המידע ויכולת הבקרה על המידע המוזן

ובקרה תפעולית; עמידה בעקרונות ההפעלה של המערכת; 
; יכולת הכלי המוצע כמנוע לניהול תהליכים ולמימוש תנאים

בנספח  2.1.4עיף ס-מימוש של דרישות עתידיות, כמפורט בתת
 ג'.

16 

ל דוחות, מספר שכלים להפקה  -מנגנוני ניהול: ניהול הפעילות   1.2
ורלבנטיות של דוחות קיימים; מנגנונים לניהול המערכת 

 ולניהול של משתמשים והרשאות.

8 

 8 .משתמשלהממשק  -עיצוב המערכת   1.3
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 עמודים 111, מתוך 13עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

משקל  המידה-אמת .מס
 יחסי

הטכנולוגיה המוצעת )חומרה, תוכנה ותשתית(; מנגנונים   1.4
ולשמירה על  לאבטחת מידע ולאבטחה של מערכת המידע

תהליכים, מנגנונים וכלים להבטחה של השרידות ושל ; סודיות
(, כולל לגבוי BCPההמשכיות העסקית של המערכת )

 .ולהתאוששות

8 

 הנדרש אופן המימוש הכולל של השירות  .2

דרך ביחס ה-בניהעבודה ושל א-כניתהישימות של ת-מידתכולל את )
-מבחניו תאיכו-אבטחתתהליכים ומנגנונים של ; לתכולת הפרויקט

התעוד המוצע והמנגנונים ; התכנית להדרכה ולהטמעה; קבלה
המתודולוגיה והמנגנונים לתפעול שוטף של ; לשמירה על עדכניותו

 (.המערכת

10% 

 מערך השירות והתמיכה של המציע  .3

)כולל מנגנונים לעדכון של גרסאות, לתיקון של תקלות ולהכנסה 
 .של שינויים ושיפורים(

10% 

 20% נסיונו של המציע  .4

ביצועם של אספקה של מערכות דומות ובמוכח בנסיון   4.1
מידה התייחס ללקוחות שהוצגו לצורך עב - פרויקטים דומים

מספר בתנאי הסף וללקוחות נוספים. הניקוד ינתן בהתאם ל
 ליישום, היקפם ומידת הדמיון שלהם שמומשו הפרוייקטים

 הנדרש במועצה.

15 

 ביישום מערכת דומה במגזר הציבורי ו/או ממשלתי.נסיון המציע   4.2

" ייחשבו משרדי מגזר ציבורי ו/או ממשלתילעניין סעיף זה, "
ממשלה ויחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים הנכללים ברשימת 
התאגידים הסטטוטוריים אשר פורסמה ע"י משרד האוצר ומצורפת 

אישרה טוטורי שהמל"ג טס תאגידכל  וכן' חי כנספחלמכרז זה 
ככזה במענה לפנייה שהתקבלה אצלה מהמציע עד למועד האחרון 

יודגש, כי במסגרת פניה כאמור   .להגשת שאלות הבהרה במכרז
 -להכללת תאגידים סטטוטוריים נוספים המוכרים לצורך מכרז זה 
הכרעתה של המל"ג בעניין סיווגו או היעדר סיווגו של תאגיד 

 תהיה סופית. כתאגיד סטטוטורי לצורך הליך זה 

 

5 

 מצגת של המערכת וראיון למנהל הפרויקט  .5

הראיון יתקיים עם מנהל הפרויקט, לצורך התרשמות מיכולתו 
לביצוע השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה. במהלך הראיון, 

מנהל הפרויקט יתבקש להציג את המערכת המוצעת לביצוע 
  השירותים נשוא מכרז זה.

 באותהמידה ה-אמות בין היתר תיבחנה בראיון

 תאמתה לביצוע יכולותיה, ה -המערכת המוצעת התרשמות מ
 נקודות(; 10השירותים נושא המכרז )עד 

 מנהל הפרויקט: יכולת מקצועית; כושר ניהול התרשמות מ
וארגון; זמינות; הבנת השירותים הנדרשים במסגרת מכרז 

ד )ע אישית בין ותקשורת אנוש יחסיזה; יכולת ניתוח נתונים; 
 נקודות(. 10

20% 

 100% סה"כ במימד האיכות  .6

 



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 14עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

-הנסיון המוצע תהיה נתונה לשיקול חלטה בדבר מידת הרלווונטיות שלהה 9.2.2

 דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

תהא רשאית, אך לא חייבת, לפנות לממליצים שצוינו, חלקם או כולם,  המועצה 9.2.3

או לגורמים אחרים, לשם קבלת חוות דעת לגבי המציע או לגבי שירות שנתן 

 .או לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף

 ניקוד הצעת המחיר .10

מעטפות המחיר של ההצעות, שעברו את שלב ב' לעיל, ייפתחו ע"י ועדת המכרזים  10.1

 ר.המחיידורגו במימד של ציוני וההצעות 

הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא שהצעות המחיר ינוקדו באופן יחסי, כך  10.2

 , לפי הנוסחה:הניקוד ויתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה

 של ההצעה הזולה ביותר( המחיר) 
 תשל ההצעה המנוקד המחיר=  ציון                                               *  %100

 של ההצעה המנוקדת( המחיר) 

 ציון המחירשל האיכות ו ןציושל שקלול  .11

 40%-)שישים אחוז( לאיכות ו 60%לכל הצעה יחושב ציון משוקלל, לפי יחס של  11.1

. ההצעות ידורגו בהתאם לציון המשוקלל וההצעה, אשר הציון מחירל)ארבעים אחוז( 

 תיבחר כהצעה הזוכה.המשוקלל שלה יהיה הגבוה ביותר, 

 שהיא זהה, משוקללת תוצאה מספר הצעות יקבלו התוצאות שקלול היה ולאחר 11.2

 שזכתה ,ההצעה תיבחר אז, לעיל 11.1סעיף -תתביותר בהתאם ל הגבוהה התוצאה

בציון ציון זהה לחלוטין ) ככל שתתקבלנה הצעות בעלות .יותר הגבוה האיכות בציון

 ביניהן הגרלה לבחירת הזוכה.תערך מחיר(, בציון האיכות ו

 או הצעות שתי אם, התוצאות שקלול לאחר, חובת המכרזים חוק פי על כי ,יובהר 11.3

 מההצעות ואחת, ביותר הגבוהה התוצאה שהיא ,זהה משוקללת תוצאה יקבלו יותר

 לה שצורף ובלבד ,במכרז כזוכה תיבחר האמורה ההצעהאז , אישה בשליטת עסק היא

 .לעיל כמפורט" תצהיר"-ו" אישור, "הגשתה בעת

שידורג במקום השני, לפי  ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המציע 11.4

התהליך לעיל, ככשיר שני. היה וההתקשרות עם הזוכה במכרז לא תצא את הפועל 

מסיבה כלשהי, המועצה רשאית להתקשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עם הכשיר השני, 

 בהתאם להצעתו.

 



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 15עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 ההצעות במכרזאופן הגשת  .12

 הדוא"ללשלוח לכתובת  ,המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט ,ל מציעע 12.1

Mechrazim@che.org.il  המצורף ומסומן  ,בטופס פרטי המציעאת פרטיו המלאים

מועברים  ,דואר האלקטרוניהמתקבלים ב ,למסמכי המכרז. הטפסים א'כנספח 

שיעדכנו את המציעים הפוטנציאליים בדבר ענייני  ,הגורמים הרלבנטייםע"י לטיפול 

 לשלוח שלא מתבקשים הפוטנציאליים המציעיםהמכרז, ככל שיש בכך צורך. 

 ".קריאה אישור" באמצעות הדוא"ל קבלת לוודא אלא הטופס קבלת לאישור בקשות

 ,לא יקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז, דבר ,את הפרטים כאמור שלא ישלח ,מציע 12.2

אף להביא לפסילת ועדר הפרטים הנחוצים, יהעלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בה

שלא ישלח  ,דרשו. מציעידרשו, ככל שייהצעתו, בשל אי עמידה בתנאים נוספים שי

המועצה טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד 

 בעניין זה.

 הבהרות ושינויים .13

שימצא אי בהירויות או סתירות או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז  ,מציע 13.1

השונים או בין הוראות שונות מהוראותיהם או כל אי התאמה או פגם אחר בהם, 

הוא יהא  ,אחרת ;לעילמכרז זה בב עד למועד הקבוע בטבלה המפורטת יפרטם בכת

פגמים אחרים מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות או אי התאמות או כל 

 כאמור.

ובקובץ  בלבד Mechrazim@che.org.il הדוא"לאת השאלות כאמור יש להגיש לכתובת  13.2

MS-Word מספר טלפוןאמצעות ב ה של הדוא"ל. באחריות המציעים לוודא קבלבלבד 

 ; השאלות תוגשנה בפורמט הבא:02-5094584/96

  מספר מכרז, שם מכרז

  שם החברה, שם הפונה

  כתובת

  כתובת דואר אלקטרוני

  מספר פקס

 

 של הבקשה להבהרהפירוט של השאלה או  הסעיף במפרט

  

  

  

 

mailto:Mechrazim@che.org.il
mailto:Mechrazim@che.org.il


 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 16עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

. באחריותם של המועצה באתר האינטרנט נהפורסמתהתשובות לשאלות/הבהרות  13.3

כי רק תשובות  ,יובהר .הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר

לפרסם המועצה; המועצה רשאית תחייבנה את  ,המועצהבאתר  נהפורסמתש ,בכתב

 יהיה בכך צורך.יותר מקובץ הבהרות אחד, אם 

מהוות חלק  ,ההבהרהלשאלות המועצה באתר  נהפורסמתש ,כי התשובות ,מובהר 13.4

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

לענות על חלק  תא רשאייוה הלענות על שאלות שיופנו אלי תמתחייב האינועצה המ 13.5

 מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. 

הצעות, להכניס האחרון להגשת הרשאית, בכל עת, קודם למועד המועצה תהיה  13.6

. בכחמציעים מאו בתשובה לשאלות  השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב 

 .לעילכמפורט  ,שלחו טופס פרטי מציעש ,אלולידיעתם של 

או  הבהרות קובץ לבין נספחיו או המכרז מסמכי בין סתירה של מקרה לבכ כי, מובהר 13.7

או  ההבהרות בקובץ האמור יגבר, סעיפיו-תת על זה בסעיף כאמור ,תיקונים

 ביניהם ויש אחדתיקונים או  הבהרות מקובץ יותר ופורסם היה. העניין לפיהתיקונים 

 נוסח בין סתירה של מקרה בכלשפורסם במועד המאוחר יותר.  ,הקובץ יגבר, סתירה

. הנוסחים שני בין ליישב מאמץ יעשה ,ההסכם נוסח לבין , על נספחיו,המכרז

שהוא  נוסחה יגבר, ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן ,בנסיבות

 .לטובת המועצה. יובהר, כי חסר לא ייחשב כסתירה

 ההצעה הגשת .14

תקליטור מלווים ב (ושני העתקים( עותקים )מקור 3) בשלושהההצעות למכרז תוגשנה  14.1

(CD-ROM,)  שיכיל קובץMS-Word .של ההצעה, במתכונת המפורטת להלן 

דו שלבי פומבי  מכרזתרשמנה המילים "עליה כוללת, במעטפה אחת  ההצעה תוגש 14.2

 ה שלהגשתחזוקה של מערכת ללהטמעה ולהתקנה, ללאספקה,  01/2018 מספר

הערכת איכות דוחות  ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות של הלפתיח מקוונותבקשות 

ע, או בלבד, ללא שם המצי "(מעטפת ההצעה" -)להלן ". במועצה להשכלה גבוהה

 .פרטים מזהים כלשהם

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 17עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 תכיל שתי מעטפות נפרדות לפי החלוקה הבאה: מעטפת ההצעה 14.3

כלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ת - אחת מעטפה 14.3.1

. על מעטפה זו יירשם שם המכרז המלא, שם )ההצעה הכספית( ד'למעט נספח 

 ע וכן המילים "המעטפה המקצועית".המצי

)כולל ממסמכי המכרז עותק מעטפה זאת תכיל את "עותק המקור", שיכלול 

, במסגרת המועצהנוסח ההסכם וכל מסמכי ההבהרה ודומיהם, שיופצו ע"י 

 של הליכי המכרז(.

כל עמוד בעותק המקור של ההצעה )כולל מסמכי המכרז הנ"ל( יוחתם 

 ,יד-תיקונים בכתבבחותמתו של המציע ובחתימה של מורשי חתימה מטעמו. 

מורשי חתימה  ה שלאם יהיו, יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים בחתימ

 ליד התיקון.של המציע חותמת בו

ללא ההצעה ) ל המענה למכרזעותקים נוספים ש 2בנוסף לעותק המקור יוגשו 

של המענה המקצועי בלבד  MS-Wordשיכיל קובץ  ,(, וכן תקליטורהכספית

 (.ללא ההצעה הכספית)

 יירשם זו מעטפה על(. הכספית)ההצעה  ד' נספח את רק תכלול - שנייה מעטפה 14.3.2

 ".הכספית"המעטפה  המילים וכן המציע שם, המלא המכרז שם

כל עמוד בעותק מעטפה זאת תכיל את "עותק המקור" להצעה הכספית. 

יוחתם בחותמתו של ( בחוברת ההצעה ד'המקור של הצעת המחיר )נספח 

 המציע ובחתימה של מורשי חתימה מטעמו.

 ספים של ההצעה הכספית )נספח ד'(.עותקים נו 2בנוסף לעותק המקור יוגשו 

הצהרה של  המהווושל מסמכי המכרז  של הצעת המציע עמודכל על החתימה  14.3.3

אותם והביא בחשבון את תוכנם בכל מסמכי המכרז, הבין  המציע, כי עיין

באופן מלא בעת העריכה של הצעתו וכי כל תנאי המכרז מקובלים עליו 

 במלואם.

את מעטפת ההצעה כאמור, כשהיא סגורה, יש להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים  14.4

, 43ברחוב ז'בוטינסקי  ,במשרדי המועצה להשכלה גבוההשל המועצה, הנמצאת 

. הימצאות ההצעה בתוך תיבת הצעות להגשת מהמועד האחרוןבירושלים, לא יאוחר 

שלא תמצא במועד  ,המציע בלבד. הצעה ו שלהמכרזים נכון למועד זה היא באחריות

 א תידון.ל -הנקוב לעיל בתוך תיבת המכרזים של מכרז זה 

ין עות לתיבה לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בניתן להכניס הצ 14.5

 ערבי חג, חגים וימי חול המועד(.ימי שבתון, )למעט  16:00 עד 8:00 שעותה



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 18עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי  ,שייעשו במסמכי המכרז ,כל שינוי או תוספת 14.6

יובאו בחשבון בעת  תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא

 הצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.בהדיון 

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה, במדויק, ללא כל  14.7

הסתייגויות, תוספות או שינויים. אי עמידה בדרישה זו, או חסרונם של מסמכים 

או  או להתעלמות מהשינויים להביא לפסילת ההצעה יםשצירופם נדרש, עלול

 .דעתה הבלעדי של המועצה-לפי שיקול -הכל  ;תוספותמה

ייחשב נוסח המקור כנוסח במקרה של אי התאמה או סתירה בין שני העותקים,  14.8

 הקובע.

 תוקף ההצעה .15

עד למועד תוקף ההצעה, כרשום בטבלה  תעמוד בתוקפה ,שהוגשה במסגרת הליך זה ,הצעה

 המציע יאריך -תבקש זאת והמועצה היה . (ןריכוז של פעילויות ושל מועדי ביצוע) לעיל 2.0

 בדבר המציע הזוכה בהליך זה. להכרזהאת תוקף הצעתו, עד 

 ההצעה והעיון במסמכי המכרז סודיות .16

הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן  ,מציע  16.1

אחרים לאחר סיום "(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים סודיים חלקים" -

 ינהג כדלקמן: ,המכרז

 שמעי.מ-במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחדויסמן יציין  16.1.1

 .מושחרים וכן, יצרף עותק נוסף של הצעתו, שבו החלקים הסודיים

עמידה ופרטים הדרושים לצורך הוכחת  פירוט נסיונו של המציעכי יודגש,  16.1.2

 דיכחלק סו ויחשבילא  - וההצעה הכספית ,, כנדרש בתנאי מכרז זהתנאי סףב

 .בהצעה ויהיו חשופים לזכות העיון של המשתתפים במכרז

יראוהו כמי שמסכים למסירת  ,ייםשלא סימן חלקים בהצעתו כסוד ,מציע 16.1.3

 מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.ע"י לעיון במלואה ההצעה 

ם אלה בהצעה שחלקי ,מהווה הודאה בכך ייםחלקים בהצעה כסוד סימון 16.1.4

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש 

 האחרים. םהמציעישל צעות בהעל זכות העיון בחלקים אלה 

הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים -, שיקוליודגש 16.2

 בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים.



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 19עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

שהזוכה  ,ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה החליטה 16.3

ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על  כךהגדירם כסודיים, תיתן על 

 ההולם את נסיבות העניין. ,כך בפניה בתוך פרק זמן

המכרזים תודיע על כך למציע  תועדת המכרזים לדחות את ההשגה, ועד החליטה 16.4

 ם מסירת החומר לעיונו של המבקש.הזוכה בטר

 הצהרה בדבר זכויות קנין והעברתן המועצה .17

על המציע להצהיר, כי כל זכויות הקנין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של 

 השירותים לפי מכרז זה, יהיו בבעלותה הבלעדית של המועצה.

השימוש בהם ע"י  המציע יצהיר, כי אין ולא יהיה באספקה של השירותים למועצה או

המועצה, הפרה של זכויות רוחניות או קניניות של צד שלישי כלשהו וכי הוא יישא באחריות 

 בלעדית על הפרתה של כל זכות, הנתונה לצד שלישי כלשהו )היה וזכות כזו תופר(.

במקרים, בהם זכויות הקנין בחלק מהתוצרים או מהשירותים המוצעים או בכולם שייכות 

יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת אישור בכתב מאת הצד השלישי בדבר זכותו של  לצד שלישי,

 המציע להציע למועצה את התוצרים ואת השירותים.

המציע יצהיר, כי ישפה את המועצה בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות 

 שבתוצרים ובשירותים שיסופקו.

 .י"בההצהרה תינתן בחוברת ההצעה בנוסח, הרשום בנספח 

 התחיבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד .18

המציע יצהיר, כי יעשה שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים 

 לפי מכרז זה.

בהם הוא , רשיונות התוכנהאת , בכל זמן ועת שיידרש, המועצההמציע מתחייב להציג בפני 

העתק הרשיונות למשמורתה  המועצהידי ללמסור  הספק מתחייב ,עושה שימוש. בכלל זה

 .לצרכי הוכחת קיומם בפני רשויות החוק הרלוונטיות

 , המציע מצהיר ומתחייב על כל הנדרש בסעיף זה.ב', טופס הגשת ההצעהבחתימתו על נספח 
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 ום של כל חוקי העבודההצהרה והתחיבות בדבר העסקה של עובדים זרים וקי .19

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו, כי שילמו  19.1

בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו של המציע כמתחייב מחוקי העבודה, צווי 

הרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים, ככל שהם חלים עליו, ובכל 

 שלומים סוציאליים.מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ות

 .י"ב; נוסח התצהיר רשום בנספח דין-רךוהתצהיר יאומת ע"י ע

 כן יצרף תצהיר כנ"ל בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. 19.2

 .י"גנוסח התצהיר רשום בנספח 

המציע מתחייב לקיים את כל חוקי העבודה, בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים,  19.3

 בביצוע השירותים לפי מכרז זה. ידו-עלשיועסקו 

 ערבות ביצוע .20

, ימציא הזוכה לפי ההסכם ומילוי התחייבויות הזוכה המועצהזכויות  ה שללהבטח 20.1

למועצה בעת החתימה על הסכם ההתקשרות, ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת 

בנוסח שבנספח )כולל מע"מ(, מערך הצעתו )עשרה אחוזים(  10%בגובה של  המועצה

 "(.ביצוע ערבות)להלן: " ט"ז

)מאה  120תהיה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בהסכם ועד  ערבות הביצוע 20.2

 .י ההסכםפ-תקופת האחריות של הספק על לפחות לאחר סיום  ימיםועשרים( 

את תוקף  יאריך הזוכה ,וכההזככל שהמועצה תחליט להאריך את ההסכם עם  20.3

הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני . ההסכםהערבות בהתאם להארכת תקופת 

 עד לחודשיים לאחר תום התקופה הנוספת.היא תעמוד בתוקף תום תוקפה ו

לחלט את הערבות  תרשאיתהא  המועצה ,את תוקף הערבות אם הזוכה לא האריך 20.4

 .יתר חיוביוכל ללא כל התראה מוקדמת, גם אם הזוכה מילא אחר 

בוטל או הופסק, יהיה על הזוכה לדאוג  את הערבות, והסכם זה לא המועצה הלטיח 20.5

 .יםדומובתנאים על חשבונו לערבות חדשה בסכום 

 יםכלליתנאים  .21

הציון המשוקלל הגבוה אינה מתחייבת לבחור בהצעה בעלת  המועצהבכפוף לדין החל,  21.1

המועצה שומרת על זכותה להשהות או לבטל את  בהצעה כלשהי.לבחור ביותר או 

שלא לפרסמו מחדש, הכל לפי  הליכי המכרז מכל סיבה שהיא ולפרסמו מחדש, או

 דעתה הבלעדי.-שיקול
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לא לאשר אף אחת מן ההצעות, שהוגשו למכרז, שומרת לעצמה את הזכות  המועצה 21.2

 עות שנתקבלו.למטרה זו לא יכסה את העלויות, כפי שיידרשו בהצ המועצהאם תקציב 

שהיא בלתי סבירה  ,שלא להתחשב כלל בהצעה ,שומרת לעצמה את הזכות המועצה 21.3

מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף 

ה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף מונע הערכת ההצע המועצהמסעיפי המכרז, שלדעת 

תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר  המועצההדעת השמור למועצה, -שיקול

ן אם המחיר גבוה רישות המכרז, והכל בידשאיננו עונה על הנקוב בה אינו סביר או 

שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של  ,באופן המועצהלדעת  מדי או נמוך מדי

 המציע לבצע את התחייבויותיו באופן התואם את דרישות מכרז זה.

זכותה לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מהשירותים  שומרת על המועצה 21.4

 .המפורטים בו בכל עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות

דעתה הבלעדי, לפנות למשתתף בדרישה להמציא -המועצה תהא רשאית, לפי שיקול 21.5

הבהרות או הסברים או השלמות ביחס לבקשתו, או לאפשר למשתתף לעשות כן, 

כל מסמך, אישור, היתר או רשיון כנדרש לפי תנאי הליך זה,  ה שלהמצאלרבות בעניין 

ובלבד שכל מסמך, רשיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון 

 להגשת ההצעות.

נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע בכדי לקבל למועצה  21.6

 ,שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות ,ותהבהרות להצעתו או בכדי להסיר אי בהירוי

 והתקנות 1992-, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים, התשנ"בןאו לבדוק את התאמת

 שתוקנו מכוחו.

, במכרז בדרישות המפורטות עומד במכרז זה אינו הזוכה כי ,התברר בו ,במקרה 21.7

, לרבות תקופת ההתקשרות ההתקשרות תקופת במהלך עת בכל ,המועצה רשאית

מציע האחרי  הבא במקום שדורג, עלמצי(, לפנות )אך בכל מקרה לא חייבת המוארכת,

 ,ההתקשרותת לתקופ במלואם או בחלקם שירותיםה את לבצע לו זוכה, ולהציעה

 .מכרז זה לפי שנותרה

סף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים בנו 21.8

להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על  ,מנימוקים שיירשמו ,רשאית

את טובת הציבור ואת  רבייכי החלטה זו משרתת באופן המ ,הפגם, וזאת אם מצאה

 תכליתו של מכרז זה.

לדחות את המועד האחרון להגשת , בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב ,המועצה רשאית 21.9

דעתה -פי שיקול-הנוגעים למכרז זה, על ,םאחריההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים 

 המוחלט.
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שאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי יהמציעים י 21.10

מאת המועצה בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל או החזר כספי 

 .שהיא סיבה

ז זה בכדי לסיים את הליכי מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכר ספקלמען הסר  21.11

המציע הזוכה וכי בטרם חתימת בין הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המועצה ו

לבטל או ת עצה רשאימורשי החתימה מטעם המועצה על החוזה בין הצדדים, המו

 הבלעדי והמוחלט. הדעת-על פי שיקול הלשנות את החלטת

פי -פי כל דין או לוועדת מכרזים על-המועצה עליל בכדי לגרוע מזכויות אין באמור לע 21.12

 או התקנות על פיו. 1992-בחוק חובת מכרזים, התשנ"

שבו  ,לחתום על ההסכם, או בכל מקרה אחר , סירבשהצעתו נתקבלה ,שמציע ,במקרה 21.13

ך בכל )א לכך אשר תהא, המועצה תהא רשאית תהא הסיבה ,ההסכם לא ייחתם עימו

דעתה המוחלט, להתקשר בחוזה עם מציע אחר. מובהר -מקרה לא חייבת(, לפי שיקול

שבו המציע הזוכה )הראשון( יסרב לממש את  ,כי במקרה ,בזה למען הסר כל ספק

הצעתו כאמור, ותהא לכך הסיבה אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות 

חלטה בעניין זה תהא נתונה קנויה או אחרת להיבחר כמציע הזוכה במכרז, והה

 דעתה של המועצה.-וללשיק

המועצה רשאית להרחיב, לצמצם או לממש את המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא,  21.14

לרבות לאחר התקשרות עם הספק לפי מכרז זה; הכל, בכפוף לאישור של ועדת 

 המכרזים של המועצה.

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית  21.15

 בו מבחינת העניין בעיר ירושלים. המשפט המוסמך לדון

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 23עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 נספחי המכרז .22

 .פרטי המציעטופס  -' נספח א

 טופס הגשת הצעה.  -נספח ב' 

 המפרט הטכני ותיאור השירותים. - 'גנספח 

 הצעת המחיר. - 'דנספח 

 .ההסכם - נספח ה'

 נו של המציע.נסיופירוט   -נספח ו' 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים.  -נספח ז' 

 התחייבות בדבר שמירה על סודיות.  -נספח ח' 

 .נספח אישור עריכת ביטוחים - ט'נספח 

 אישורי מורשי חתימה מטעם המציע.  - 'נספח י

 זכויות קניין.  -א נספח י"

 תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.  -נספח י"ב 

 העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.הצהרה בדבר העדר הרשעות בגין   -נספח י"ג 

 על היקף המחזור הכספי של המציע. חשבון-רואהאישור מ -נספח י"ד 

 על העסקת אנשי מקצוע מתחום המחשוב. חשבון-ואהאישור מר -נספח ט"ו 

 נוסח ערבות הביצוע. -נספח ט"ז 
 

 דרישות אבטחת מידע. -נספח י"ז 
 

 ורים לצורך מכרז זה.רשימת התאגידים הסטטוט  -נספח י"ח 



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 24עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 טופס פרטי המציע: נספח א'

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 mechrazim@che.org.il: ל"בדוא

לאספקה,  01/2018מספר  שלבי-דו מכרז פומבימסמכי מצויים בידינו כי  ,מצהירים מי הח"/אנו

תכניות לימוד  ה שללפתיח מקוונותבקשות  ה שלהגשתחזוקה של מערכת ללהטמעה ולהתקנה, ל

ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה , הערכת איכות במועצה להשכלה גבוההדוחות  ה שלולהגש חדשות

 הבאה: דואר אלקטרוני האמור לכתובת המכרז בדבר

 __________________ __ מספר תאגיד: _____________________________ :המציע שם

 ________________________________________  :שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה

 __________________________ :  ניידטל.  __________,______________:  טלפון מספר

 ______________________________________________________  : פקסימיליה מספר

 _______________________________________________________________ כתובת: 

 ___________________________________________________ : אלקטרוני דוארכתובת 

, זהמכרבדבר  ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  פטורה המועצה  - אם טופס זה לא נשלחכי  ,לנו ברור

שהמועצה  ,והבהרות נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיהו

, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות בהליך, המכרזעריכת לאחר  מזמן לזמן תפרסם

 אותה עת בידי המתמודדים האחרים.באשר ימצא  ,בהעדר מידע מספיק

באמצעות  הדוא"להנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת 

 "אישור קריאה".

 ,בברכה

 ___________________ ; חתימה:  ____________________________ מלא ותפקיד: שם 

 ____________________; תאריך:  ___________________________ חותמת של המציע: 



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 25עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 טופס הגשת ההצעה': בנספח 

מספר  למכרז פומבי דו שלביהצעתי בזה גיש מ______, החתום מטה, _________אני _______

ה בקשות מקוונת לפתיח ה שלהגשלאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ל 01/20018

פורסם ע"י , שהערכת איכות במועצה להשכלה גבוההדוחות  ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות של

 המועצה להשכלה גבוהה.

 ____________________________________________________________ המציע:  שם

 _______________________  :התאגיד רישום תאריך ,___________________ :תאגיד' מס

 )ככל שהמציע אינו תאגיד, יש לרשום תעודת זהות במקום מספר תאגיד(.

 ___________________________________________________ ובת המשרד הראשי: כת

 _________________________ : פקסימיליה מספר ,___________________מספר טלפון: 

 ___________________________________________________ אלקטרוני: -בת דוארכתו

 ________________________________________________________  :מספר טלפון נייד

 איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

 ____________________________________________________________  שם:

 ____________________________ _, מס..פקס: ______מס. טלפון: ___________

 ____________________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתנו זו ניתנת  .1

זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר  נו, ולאחר שניתן לפיםם המצורמיוההסכ

כי אנו מקבלים  ,אנו מצהירים .לשם הגשת הצעה נושהיו נחוצים ל ,את כל הפרטים נושקיבל

 , ללא סייג.ומתחייבים לכל הנדרש את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז

גרת הצעתנו זו, המוגשת במס ,מפורטת בהצעת המחיר ,ידינו-המבוקשת על ,מורההת .2

 פי דרישות המכרז.-במעטפה נפרדת, על

לשישה חודשים מיום עד תעמוד בתוקפה  ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3

בדבר ו, עד להכרזה נאת תוקף הצעת ו נאריךאנ -היה והמועצה תבקש זאת  פרסום המכרז.

 המציע הזוכה בהליך זה.

, לרבות לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .4

כי המכרז ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמ-ההסכם כשהוא חתום על

 ידי הנ"ל בראשי תיבות.-כשכל אחד מעמודיו חתום על



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 26עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

ת א לאחר להעביר כי לא נהיה רשאים ,ימיםאנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכ .5

 קצתן.ו מא כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם על פי זכויותינו או חובותינו

אנו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי,  .6

מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן עם המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי 

 ידינו.-הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על

שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל  שהענ, כי אנו מצהירים בזאת .7

 .השירותים לפי מכרז זה

 אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו.

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימה תימהשם מורשה ח תאריך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 27עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 המפרט הטכני ומפרט השירותים –פרק ג 

 : יעדים1פרק 

 רקע

מבקשת לקבל הצעות '( המל"ג' או 'המועצה'להלן: להשכלה גבוהה בישראל ) המועצה

מערכת של   )כולל אחסון המערכת ומתן שירותי ענן( תחזוקהלהטמעה ולהתקנה, ללאספקה, 

הערכת דוחות  ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח מקוונותבקשות  שלה הגשל

 .למועצה להשכלה גבוהה איכות

המועצה להשכלה גבוהה היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה בישראל ומתווה את 

 .מערכת ההשכלה הגבוההשל מדיניות ה

 של תכנית לימודים חדשה הפתיח

בתהליך ההכרה וההסמכה של המוסדות להשכלה גבוהה מטפל במועצה האגף האקדמי 

 .ותכניות לימודים חדשות

המבקש לקיים תכנית לימודים חדשה, לקיים תכנית שאושרה במתכונת שונה,  ,מוסד

 .המל"גחייב לקבל את אישור  -להעביר את מיקום הלימודים בתכנית או לשנות את שמה 

השכלה גבוהה, מטופלות באגף האקדמי. המוסדות ל "יהמוצעות ע ,תכניות לימוד חדשות

 :כולל שלושה שלבים מרכזיים התהליך

 : רישום הבקשה1שלב  •

שנקבעו  ,בשלב זה נבדקת עמידתן של בקשות לתכניות לימוד חדשות בתנאי הסף

לסגל המתייחס  ,על המוסד לספק מידע ,בשלב זה .יההחלטותבוהמל"ג בהנחיות 

לפי  על הבקשה להיות מוגשת) אקדמיות ועודתשתיות לקוריקולום, לההוראה, 

 נבדקים היבטים של תקציב, תכנון ,כן-. כמולמוסדות(שהמועצה מפרסמת  ,הנחיות

מועברות לבדיקה אקדמית לקראת אישור  ,שעומדות בתנאי הסף בקשות, .ועוד

 .פרסום והרשמה

 התחלת הלימודיםלו סטודנטיםהרשמת לפרסום תכנית, ל: אישור 2שלב  •

. םסוקריע"י ועדה מקצועית או  ה ע"יהיא עוברת לבדיק ,רישום הבקשהלאחר 

לצורך קבלת החלטה על  מועברות למל"גהסוקרים של הוועדה או של מלצות הה

התחלת להרשמת סטודנטים ול ,פרסוםלפרסום התכנית ופתיחתה. מתן אישור 

 .עדיין הסמכה להעניק תואר אקדמי בתכנית יםמהוו םלימודים אינ

 הסמכה :3שלב  •

מבצעת  המל"ג ,מחזור הסטודנטים הראשון של התכנית ם שללימודיהלקראת תום 

ועדת  ,המוסד להעניק תואר. במסגרת בדיקות אלו ה שלבדיקות לקראת הסמכ

-מידתאת התפתחות התכנית ממועד פתיחתה ואת בוחנים הסוקרים או  הבדיקה



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 28עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

ישים בסיום עבודתם הסוקרים מגאו  המוסד בהתחייבויותיו. הוועדה ה שלעמידה

בהסתמך על רמתה האקדמית  ,זאת ;בדבר מתן הסמכה לתכנית למל"גח מסכם דו

 להיבטים שונים, כמפורט לעיל.תוך התייחסות  ,של התכנית

 הגשה של דוחות הערכת איכות

ת החומש בהתאם לתכני ,בודק מדי שנה"( האגף" -)להלן האגף להערכת איכות והבטחתה 

 בינלאומית.ידי ועדת מומחים -שיעברו הערכה חיצונית על ,האגפית, מספר תחומים

 , מבוצעים השלבים העיקריים הבאים:בחירת התחום בו מתקיימת הערכת האיכותלאחר 

 הערכה עצמית במוסד: 1שלב  •

דוח הערכה עצמית של המחלקה  ה שלתהליך ההערכה מתחיל במוסד במסגרת כתיב

ף וכולל מידע מקיף ומפורט מאד לגבי המוסד. הדוח נכתב בהתאם להנחיות האגשל ו

, סגל ההוראה, על תכנית הלימודים)מידע  המוסד, המחלקה ותכנית הלימודים

 הסטודנטים, תקציב, תשתיות ועוד(.

 : מינוי ועדה והפעלתה2שלב  •

עדה והו ומחו"ל(הערכת האיכות )המורכבת ממומחים בתחום מהארץ ה לועד מוקמת

התשתית הנ"ל הוא המהווה את ערכה העצמית דוח הה חברים. 6כוללת בממוצע 

 עדה.ולעבודת הו

במסגרת הביקור, הוועדה ורכזת במוסד. )או ביקורים( עדה מקיימים ביקור וחברי הו

הוועדה נפגשים עם ראשי המוסד, ראשי התכנית, סגל, סטודנטים ובוגרים, וכן 

 .במוסד יםמסייר

המתייחס לנקודות לשיפור ולשימור  ,לאחר הביקורים, הוועדה כותבת דוח מקיף

המתייחס  ,בתכנית הלימודים הנבדקת וכן המלצות ליישום. בנוסף, נכתב דוח כללי

 .לנעשה בתחום ברמה הלאומית

 : הצגת המסקנות3שלב  •

-כמו. המל"גוכן במסגרת מליאת  של המל"גועדות -דוחות הוועדה מוצגים בפני תת

של דנים לעומק בתכנים ובהמלצות  המל"ג חבריכן, מתקבלת תגובת המוסדות לדוח. 

 .המלצות הוועדהשל הוועדה, ומצביעים על החלטות בנוגע לאימוץ 

 : מעקב ובקרה4שלב  •

 ו"רחיצוני )לרוב י ידי האגף ובאמצעות סוקר-יישום ההחלטות נבדק לאורך זמן על

 לאומית(.הוועדה הבינ

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 29עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 הבאותתשומת ליבו של המציע מופנית לנקודות העקרוניות 

שלב  -של כל נושא, היינו  הראשוןלתמוך בשלב מכרז זה, מושא מטרת המערכת,  •

תכנית לימודים חדשה ושלב ההגשה של דוח הערכת  ה שלההגשה של בקשה לפתיח

 עצמית של המוסד.

השימוש במערכת גם לשלבים הבאים; יהא זה בכוונת המועצה להרחיב בעתיד את 

על או באמצעות מערכת תומכת אחרת.  אפשר(באמצעות המערכת המוצעת )ככל שית

 את לפרט עליובנוסף בלבד, אך  השלב הראשוןהמציע להתייחס בהצעתו למימוש של 

עות המערכת המוצעת למימושם של השלבים הבאים באמצידו( -)המוצע עלהפתרון 

 או בהתממשקות למערכת אחרת.

לתכניות לימודים ות לניהול ההגשה של בקש - האחד :שני רכיבים המערכת תכיל •

 לתמיכה בהגשה של דוחות הערכה עצמית של המוסדות. - חדשות; והשני

 ,דומים, ולמעשה, בקשה חדשהבשני הרכיבים חלק ניכר מהנושאים המטופלים 

כדי  למרות זאת, ;תהיה בעתיד מועמדת לבדיקת איכות ,שעברה את כל השלבים

לבצע אינטגרציה  רת מכרז זהבמסג נדרש לא, להבטיח מימוש בזמן סביר של המערכת

תחום בו מוגשת , אלא לשתף מספר שדות בלבד, כמו: ההנושאים שני שלמלאה 

 .תאריכי הבקשהאו התכנית 

 ה שלגשה -בכל אחד מהנושאים הנדונים, יש להביא בחשבון שונות במתכונת ההגשה  •

דוחות הערכת האיכות ; אך לא זהה לכל מוסד, דומה במתכונת נערכתבקשות חדשות 

 .אך לא זהה ,לימוד במתכונת דומה לכל תחום מוסד נערכתבהעצמית 

דוחות הערכת האיכות בין של בקשות חדשות ו ה שלהנדרש בהגש ,קיים דמיון במידע •

, בתכנית לימוד במדעי הטבע התכניות לימוד שונות, אך המידע אינו זהה. לדוגמ

; בתחומי ההנדסה ידרש מידע האומנות על סטודיוידרש מידע על מעבדות, ובתחומי י

 על פרויקט גמר, שלא קיים בתחומים מסויימים אחרים וכיוצ"ב.

 המערכת תתבסס על פתרון מוכח ועובד, תוך התאמתה לצרכים יעודיים של המועצה. •

 למערכת יהיו ממשקים עם מערכות רלבנטיות )כנדרש בהמשך(.

 הלקוח 1.0

 לקוחות בתוך הארגון 1.1.1

יהיו לקוחות פעילים של  ,ם המתואריםהמעורבים בתהליכי ,המועצהכל עובדי 

 מערכת.ה
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 לקוחות חיצוניים 1.1.2

, בתחוםמשולבים בתהליכי העבודה המגישים את המידע ו ,סדות הם אלוהמוכיון ש

, במתכונת של שונים במוסדותמערכת המידע החדשה תעמוד לרשותם של גורמים 

אים לבצע ידה ויהיו רש-ומים במערכת, יזוהו על"לקוחות מוגדרים", שיהיו רש

ן, המערכת כ-כמו הרשאות, שתוענק להם.ה-פעולות ולקבל מידע בהתאם לרמת

עדות, שתפקידם לבחון, להעיר ולהסיק מסקנות בהתאם לחומר ותשרת את חברי הו

 המוגש.

 מומחי הישום 1.1.3

מול הספק, בבואו  המועצה"נציג ", אשר ישמש גם כהמועצהאיש הקשר הישיר מטעם 

ממונה בכיר, תחום מערכות יהיה מר ליאור שחר, מכרז זה,  מושאלבצע את הפרויקט, 

 .מידע

יהיה רשאי לצרף מומחי ישום נוספים לצוות הפרויקט )מבין עובדי  המועצהנציג 

 עתו הבלבדי, ויודיע על כך לספק בכתב.ד-או מומחים חיצוניים(, לפי שיקול המועצה

 יעדים ומטרות 1.1

 מטרה ראשית 1.2.1

ה ל הבקשות לפתיחעמידע דיגיטלי  מועצהלספק ל אמטרתה הראשית של המערכת הי

בסיס לניהול ל דוחות הערכה העצמית של המוסדות כעתכנית לימודים חדשה ו של

חשוב תפעוליים נוחים מ-, וכליגיסא-מן, מחדז-אינטגרטיבי, אמין, יעיל ועדכני לאורך

להשיג את מטרותיה ולבצע  מועצהאלו יסייעו ל . אמצעיםגיסא-וידידותיים, מאידך

 את מכלול משימותיה בצורה מיטבית.

 מטרות נלוות 1.2.2

 מטרות נלוות למטרה הראשית הנ"ל הן, למשל:

 .בתחומים המדוברים, המועצהבפעילות השוטפת של  מקוונתתמיכה  1.2.2.1

 מעקב אחר גרסאות שונות של החומר המוגש.למתן כלים לעדכון ו 1.2.2.2

נים הזמ-לוחלי בקרה, שיאפשרו מעקב שוטף אחר אספקה ושילוב של כ 1.2.2.3

ואחר העמידה במשימות  התהליכים בכל אחד מהתחומיםביצוע של ל

 .הנדרשותובפעילויות 

המוגשים ע"י  ,בדגש על דוחות השוואה של נתוניםשונים, הפקה של דוחות  1.2.2.4

 של כל המידע שהוגש(. PDF)כקובץ  לתכניתדוח מסכם  וכן ,המוסדות השונים
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החיצוניים,  הגורמיםמתן אפשרות לעבודה מקוונת לכל המשתמשים, לרבות  1.2.2.5

נהול של כל התעבורה של מסרים ושל לבאמצעות אתר תפעולי )יעודי( לטפול ו

ובהתאם לרמות הרשאה  הנדונים )אותם המערכת תנהלמים מסמכים בתחו

 (.שונות

נים, ונת-( לבסיסיWebמתן אפשרות לגישה מאובטחת באמצעות האינטרנט ) 1.2.2.6

 לגיבוי ולהתאוששות.

, בתאום עם המועצהאספקה של שירותים נוספים, כפי שיוגדרו ויוזמנו ע"י  1.2.2.7

חייה של המערכת -הספק, במהלך ביצועו של הפרויקט ולאורך כל מחזור

 שתמומש )למשל, כפונקציה של יכולותיה של המערכת הבסיסית שתיבחר(.

 תועלת וישימות 1.2

 :ואר במכרז זה, אמור לסייע בהשגתםשמימוש הפרויקט, המתהתועלות נגזרות מהיעדים, 

, לרבות הגורמים החיצוניים מועצהמקצוע בה-שיפור ניכר ביעילות העבודה של אנשי 1.3.1

קבלת  , ע"י ניצול מיטבי של המידע, העומד לרשות המשתמשים.בתהליךהמעורבים 

 מידע אמין וחסכון במשאבים של עובדי המועצה.

 ., במיוחד בין המועצה למוסדותורמים המעורביםשיח" בין הג-בדושיפור ניכר " 1.3.2

שיועמדו לרשות גורמי הניהול והתפעול ברמות  ,שיפור ניכר בכלי הניהול והבקרה 1.3.3

 השונות.

 .ויויהצגת המועצה כגוף עדכני ועכש 1.3.4

 הזמן-אופק 1.3

 ל פרויקט ההקמהשזמנים לביצועו -לוח 1.4.1

ימים לאחר חתימה על ההסכם  30 -מעל הספק להתחיל בביצוע הפרויקט לא יאוחר 

 זמנים הבא:ה-עמו ולהשלים את הישום לפי לוח

להלן(, יושלם תוך שלושה חודשים ממועד  4.2.3.1סעיף -)כמוגדר בתת שלב א' 1.4.1.1

 ההתחלה של הפרויקט.

חודשים ממועד  שלושהלהלן( יושלם תוך  4.2.3.2עיף ס-)כמוגדר בתת שלב ב' 1.4.1.2

  על השלמתו של שלב א' הנ"ל. המועצהקבלת האישור מנציג 

ה( יושלם תוך שני המערכת השלמ -להלן  4.2.3.3סעיף -)כמוגדר בתת שלב ג' 1.4.1.3

על השלמתו של  המועצהחודשים )חודשיים( ממועד קבלת האישור מנציג 

 שלב ב' הנ"ל.
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ההשלמה הנדרשת של כל שלב כאמור כוללת את אספקת המוצר )תוכנה וחומרה, אם 

, התקנה, ביצוע של מבחני קבלה, הדרכה המועצהים של נדרשת(, התאמה לצרכ

 והטמעה אצל כל המשתמשים הרלבנטיים.

רשום להדרך, בהתאם -הלן, המציע מתבקש לפרט את אבניל 4.2.4סעיף -במענה לתת

מימושן, תוך התיחסות לכל הנקודות הרלבנטיות, לזמנים מפורט -לעיל, ולהציע לוח

 סעיף.-כרשום באותו תת

 למתן שירותי תחזוקה למערכתאופק הזמן  1.4.2

 על המציע להתחייב למתן שירות ותחזוקה למערכת לתקופה של חמש שנים לפחות

(, באתר של הספק )שירותי יםודשח 12-מעבר לתקופת האחריות )שלא תפחת מ

 להלן לגבי התנאים למתן שירותי התחזוקה. 4.5סעיף  ורא. "ענן"(

לרכוש מהספק שירותי תחזוקה  המועצהאין באמור לעיל משום התחיבות של 

 ושירות, מעבר לתקופת האחריות, הכלולה בהצעתו, במענה למכרז זה.

 הפסקת ההתקשרות 1.4.3

 מועצהמבלי לפגוע באמור לעיל ובכל הסעיפים הרלבנטיים האחרים במפרט זה, ל

)תשעים(  90שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות ביוזמתה בכל עת, בהתראה של 

 להלן(. 4.2.2עיף ס-, במיוחד, את הרשום בתתו)רא קלנדריים מראש ימים

( 1.4על המציע לאשר מפורשות את הסכמתו לכל הרשום בסעיף זה )כל סעיף  1.4.4

לספק את כל השירותים למשך והזמנים לעיל -ולהצהיר, כי הוא מתחייב לעמוד בלוח

 התקופה המירבית כאמור )בת שש שנים(, ללא תנאים מגבילים כלשהם.
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 : ישום2פרק 

 כללי 2.0

כולל אחסון )אספקה, התקנה, הטמעה, הכנסה לפעולה ותחזוקה  ואהשירות הנדרש ה 2.0.1

של מערכת מידע חדשה, חדישה, אינטגרטיבית ונוחה  המערכת ומתן שירותי ענן(

 ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח מקוונותבקשות  ה שלהגשללתפעול, 

 בקרה, עדכון המידע ותמיכה, לרבות הערכת איכות למועצה להשכלה גבוההדוחות 

)כולל אתר אינטרנט ייעודי  בתחומים הנדונים המועצהשל המרכזיות פעילויות ב

 לתפעול המערכת(.

(, שיאפשרו תפעול נוח והטמעה קלה HMIמכונה )-במערכת יושם דגש על ממשקי אדם 2.0.2

בהיקפים  (GUIן יעשה שימוש בממשקים גרפיים )כ-של מערכת המידע. כמו

 .מצמיםמצו

המערכת הנדרשת תתבסס, ככל האפשר, על חבילה קיימת, המכסה את  2.0.3

הפונקציונליות הנדרשת במכרז זה במידה מירבית, כך שלא יהיה צורך בהתאמות 

 .המועצהנרחבות ומשמעותיות מאד, כדי לענות על הצרכים של 

תהליך של הגשת בקשות האפשר הרחבה בעתיד לתמיכה בכל על המערכת המוצעת ל 2.0.4

תהליך של הערכת האיכות או לאפשר בכל התכנית לימודים חדשה וכן  ה שללפתיח

 .כים הנ"להתהלישל המשך שלבי ה, שתתמוך בלמערכתממשק פשוט 

דוחות  ולאנגלית. עלת תאימות מלאה ומושלמת לעבריתעל המערכת המוצעת להיות ב 2.0.5

דה הערכת האיכות מוגשים בשפה האנגלית ועליהם להיות זמינים לחברי וע

 אינם דוברי עברית., שישתמשו במערכת ובינלאומית

 הדרישות הפונקציונליות מן המערכת החדשה מתוארות בפרק זה. 2.0.6

 אופי ומצב כללי 2.1

 אופי המערכת 2.1.1

ובן של ר-חדשה, האמורה לתת מענה לרוב מקוונתהמערכת הנדרשת היא מערכת 

 ה שלבקשות לפתיח שלמקוונת ה הגשבשלב א' ל הכלתמי המועצההדרישות של 

ככל  .הערכת איכות למועצה להשכלה גבוההדוחות  ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות

 .על התהליכים שליטה ובקרה ,שהדברים רלבנטיים, המערכת תאפשר ייעול, מעקב

תכנית לימודים חדשה מוגשות היום כחוברות מודפסות בליווי  ה שלהבקשות לפתיח

אלקטרוניים  גליונותטבלאות ומלל( ו)המכילים  MS-Wordבצי וק שעיקרםנספחים, 

(MS-Excel,) הכוללים נתונים רבים. 
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הערכת האיכות, קיימת מערכת מחשוב, שהשימוש בה חלקי, כיוון שהיא של בתחום 

 אינה עונה על הצרכים.

, לרבות רכזים השונים ולממונים מטעם המועצהעל המערכת לשמש כלי עבודה ל

 .וסדות וחברי הועדותהמ - הגורמים החיצונייםהאינטראקציה עם 

 דרישות פונקציונליות עיקריות 2.1.2

 הדרישות הפונקציונליות העיקריות מן המערכת החדשה המבוקשת הן כדלקמן:

אפיון, עיצוב, התאמה והכנסה לפעולה של  אתר אינטרנט לתפעול המערכת: 2.1.2.1

אתר אינטרנט תפעולי ואינטראקטיבי, ידידותי ונוח לשימוש. אתר זה ישמש 

פול יואת כל הגורמים המעורבים )גם בינם לבין עצמם( לט המועצהאת 

הנדונים )אותם  בתחומיםהול של כל התעבורה של מסרים ושל מסמכים ינלו

המערכת תנהל(. האתר ישמש גם למתן מידע אמין, מלא ועדכני בכל הקשור 

 לתפעול המערכת על מגוון משתמשיה.

אתר מבנה ולעיצוב של ל והאתר התפעולי יקושרשל עיצוב התכנון וה

ובהתאמה אליו )לרבות עיצוב האתר, לוגו, טפסים  המועצה שלהאינטרנט 

  "ב(.צרלבנטיים וכיו

-( לבסיסיWebהמערכת תאפשר גישה מאובטחת באמצעות האינטרנט ) 2.1.2.2

 נתונים.

 להלן. 2.3.1עיף ס-לפרוט נוסף ומלא של הדרישות הפונקציונליות, ראו בתת 2.1.2.3

 מערכות קיימות 2.1.3

שחלקן יתממשקו למערכת החדשה. באחריות  ,מופעלות מספר מערכות מידע מועצהב

 הספק הזוכה לדאוג לביצוע הממשקים אל מול ספקי התוכנה של המערכות הללו.

 הן: ,מועצההפועלות כיום ב ,המערכות

המערכת כוללת  י קשר.כולל אנש - ומשרד ממוחשב מערכת לניהול מסמכים 2.1.3.1

על המערכת המוצעת  תיוק המסמכים.לתבניות של מסמכים, לרבות מערך 

הול של משרד ממוחשב, כך יליצור שילוב הדוק עם המערכת הנ"ל לנ

ואשר  לבקשה מסוימת או לדוח הערכה עצמית מסויםשמסמכים, השייכים 

המוצעת, יישמרו פעם אחת בלבד  צריכים להיות מנוהלים ע"י המערכת

מסרים בדוא"ל, אלה ימשיכו שמדובר בככל  הנתונים של המערכת.-סיסבב

-להיות מאוחסנים בתוכנת הדוא"ל, אך המערכת תכלול קישור מבסיס

 .הנתונים אל המסר הנדון בתוכנת הדוא"ל

הגישה למערכת תשולב באתר האינטרנט של  ה:המועצאתר אינטרנט של  2.1.3.2

 .המועצה

 [(.Excel-MSרוניים רבים ])כולל גליונות אלקט fficeO-MSמערכת  2.1.3.3
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

יוחלט אלו נתונים ממאגרי המידע של המערכות הקיימות  ,במהלך האפיון המפורט

 יוסבו וייקלטו במערכת החדשה.

 היבטים לעתיד 2.1.4

 מכרז זה,מושא טרת המערכת, מ -לעיל  1.0, כמוגדר בסעיף לשלב הראשוןבהתייחס 

ל בקשה לפתיחת תכנית שלב ההגשה ש -של כל נושא, היינו  הראשוןלתמוך בשלב  היא

 לימודים חדשה ושלב ההגשה של דוח הערכת עצמית של המוסד.

בכוונת המועצה להרחיב בעתיד את השימוש במערכת גם לשלבים הבאים )כמפורט 

, באמצעות המערכת המוצעת )ככל שיתאפשר( או באמצעות ; זאתלעיל( 1.0בסעיף 

 המועצהובל במערכות מידע חדישות ודינמיות, כמקכן, -מערכת תומכת אחרת. כמו

לבקש מן הספק להרחיב את יכולותיה של המערכת ולהתאים אותה לצרכים  העשוי

 , ככל שיתעורר צורך בכך בעתיד.המועצההמשתנים ולדרישות חדשות של 

מישות לשינויים גשתאפשר  ,פלטפורמהעל המוצע חייב להיות מבוסס הפתרון 

עתידיים, כמפורט  היבטייםמימוש של לוכן אפשרות  השלב הראשוןהרחבות של לו

 . זאת, הן באמצעות המערכת המוצעת והן בהתממשקות למערכת אחרת.להלן

המועצה תהא רשאית להרחיב את היקף ההתקשרות בכפוף להחלטת ועדת המכרזים, 

 ההיבטים העתידיים.של עם הספק הזוכה לצורך מימוש 

 מרכזיות דרישות עתידיות

 המקושרות  ,מתן אפשרות לחברי ועדה להגיב על החומר, להוסיף הערות •

 ולשתף חברי ועדה נוספים בהערותיהם. ,חומר שהוגשבלסעיפים 

ונים של התהליך )כהכנה לביקור הוספת ההערות תתאפשר בשלבים ש •

 במוסדות, בעת הביקור ולאחריו(.

כאפשרות לעבוד באופן , (Tablet PCלמשל באמצעות ) לאפשר דיווחים מהשטח •

 .( ולאחר מכן לסנכרן מול המערכתOfflineבלתי מקוון )

 עדה לשלבים השונים.וההערות לדוח סיכום של רכזת הו של אפשרות ריכוז •

: מועד הפרסום של הבקשה לדוגמהך )הזמנים של התהלי-לוחניהול ותיעוד של  •

עדה, כתיבת הדוח, דיון וצוע הערכה עצמית, מועד הגשת הדוח, ביקור הוילב

 במל"ג(.

תמיכה של המערכת באפשרות עריכה משותפת של הדוח המסכם ע"י חברי  •

 עדה והרכזת מטעם המועצה.והו

עדה מאת המוסדות, תמיכה בהקמת ועדה )קבלת שמות מומלצים לחברי ו •

 תיעוד הפניה לחברים וזמינותם(.

בלבד, אך בנוסף נדרש לפרט  השלב הראשוןהמציע להתייחס בהצעתו למימוש של על 

על הפתרון למימושם של השלבים הבאים באמצעות המערכת המוצעת או 

 .בהתממשקות למערכת אחרת
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לכל הפרטני ענה במבמידת הצורך, יש להתייחס לאפשרויות ההרחבה של המערכת גם 

 הסעיפים במפרט זה.-הסעיפים ותת

 תיחום חיצוני -משתמשים ומערכות משיקות  2.2

המשתמשים  -סעיף זה מציג את דרישות התיחום החיצוני של המערכת העתידית, היינו 

 במערכת והמערכות החיצוניות, אליהן יש ליצור ממשקים.

 , לפי תפקידיםםמשתמשי 2.2.1

הפנימיים הנוכחיים במערכת ותפקידיהם. משתמשים להלן רשימה של המשתמשים 

-היום )גם מעבר לשעות-אלו יעשו שימוש אינטנסיבי ושוטף במערכת, לאורך כל שעות

גם בשעות הלילה(. על המציע להביא בחשבון גידול עתידי  -העבודה הרגילות ולעתים 

 בכל שנה. 5%במספרם של המשתמשים הפנימיים, עד כדי 

הן מן  -להלן(, המערכת תשרת משתמשים "חיצוניים"  2.2.1בלה בנוסף )וכרשום בט

המוסדות להשכלה גבוהה )לצרכי הגשה של בקשות חדשות, הגשה של דוחות להערכת 

איכות ולהעברה של מסמכים למיניהם, לפי הצורך( והן חברים בועדות ההערכה, 

 כמוסבר לעיל.
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 , לפי תפקידיםם: משתמשי2.2.1טבלה 

ר מספ תפקיד מס.
משתמשים 

 במערכת

 הערות

משתמשים בהנהלת   .1
ומשתמשים  המועצה
 "כלליים"

עיקר השימוש לצפיה בדוחות  10
 מערכת ובדיקת סטטוס

באגף הערכת משתמשים   .2
 איכות

כל המשתמשים באגף יעשו שימוש  כמפורט:
 מלא ברכיב הערכת האיכות

סמנכ"ל הערכת איכות   2.1
 והבטחתה

1  

  5 מרכזות  2.2

  1 מזכירה  2.3

 מטפל בתכניות לימוד חדשות כמפורט: האגף האקדמי  .3

ומשתמשי  ממוני תחומים  3.1
 מפתח

יעשו שימוש מלא ברכיב הגשת  6
 הבקשות

בעיקר צפיה בחומר שהוגש ושימוש  12 מרכזות  3.2
 בדוחות

  1 מזכירה  3.3

 "חיצוניים"  משתמשים  .4
 ה של מספרהערכה

המשתמשים היא 
. זמנית-למשתמשים בו

משתנה זהות המשתמשים 
כל תקופת הערכה )כשנה( 
למעט משתמשים קבועים 

ממונה  ,מכל מוסד )רקטור
 .(ומההערכת איכות וכד

מוסדות להשכלה  63קיימים  420-כ
 גבוהה.

כל מוסד ל -ום אבטחת איכות בתח
ממונה אבטחת איכות קיים 

 ,גורמים נוספים 4-ושותפים כ
המעורבים במילוי הדוחות 

הסגל, התקציב, אחראים לנושא )
המועצה  התשתיות וכיוצ"ב(.

תחומים  6-זמנית  בכ-מטפלת בו
שונים, הנבדקים במוסדות 

הרלבנטיים, ובכל תחום מעורבים 
חלקם חברי ועדה ) 6בממוצע 

 (.מתכנית אחתפעילים ביותר 

תכנית  ה שלבהגשת בקשה לפתיח
לימודים חדשה מעורבים מספר 

לתחום הערכת גורמים דומה של 
בכל שנה  ;לעיל(איכות )המפורט 

 בקשות בממוצע 54-מוגשות כ
 מאותו מוסד(. ן)חלק

  456-כ סה"כ  .5
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 מערכות מידע פנימיות משיקות 2.2.2

השלב של הגשת הבקשה ושל דוח הערכת המערכת העתידית אמורה לכסות את 

 .האיכות העצמי

 לעיל, מערכות קיימות. 2.1.3סעיף -תת ורא

 פנימיתיחום  -מערכות ופונקציות ראשיות -תת 2.3

 כללי 2.3.0

, בהם מערכת מועצהלהלן תאור כללי של הפעילויות ושל התהליכים העיקריים ב

 המחשוב העתידית נדרשת לתמוך.

במענה לסעיף זה, המציע מתבקש להתיחס בהרחבה ולעומק לכל הדרישות להלן 

נה מיטבי לכל הדרישות ידו, תספק מע-ולתאר בפרוטרוט כיצד המערכת, המוצעת על

ליד כל דרישה יש לציין הפונקציונליות והתפעוליות, המשתמעות מן הרשום להלן. 

 .א קיים ולא מתוכנן פיתוחהאם: קיים במלואו, קיים חלקית, לא קיים ויפותח, ל

המציע מתבקש להרחיב ולפרט את יכולותיה של המערכת המוצעת, בכל מקרה, בו 

יימות המימוש, אם ק-ותהפיתוח ותכני-הדרישה אינה מסופקת במלואה )כולל תפישת

דרישה, -כאלה(. אם המערכת המוצעת בנויה מרכיבים נפרדים, המציע יציין, לכל

ן לדרישה והאם ניתן להשתמש ברכיב זה באופן עצמאי, מיהו הרכיב, המספק פתרו

 ללא תלות ברכיבים אחרים במערכת.

תינתן העדפה למוצר מדף, הכולל את רוב הפונקציות כרכיבים אינטגרליים בו )ללא 

 צורך בפיתוח או בהתאמות מיוחדות(.

המציע מוזמן לפרט פונקציות נוספות, הכלולות במערכת המוצעת ואשר לא נרשמו 

 מפרט זה )אם יש כאלה(.ב

 נדרשיםישומים  2.3.1

ציגי נ -המשתמשים המורשים ע"י המועצה  גישה ישירה למידע:הזנה ו 2.3.1.1

הזין מידע, יוכלו ל ,מוסדות להשכלה גבוהה, עובדי המועצה וחברי ועדות

העבודה -באופן ישיר ומקוון, באמצעות עמדות הישוםולתפעל את  אליוגשת ל

ארגוני", אשר יעמיד לרשותם את שלהם. זאת, במתכונת של "פורטל 

 ידע ולישומים.מ-התפריטים ואת הקישורים למאגרי

שו לגשת למידע באמצעות אתר האינטרנט ארגוניים יור-לקוחות חוץ הערה:

 .לתפעול המערכת
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 :שונים, בין השארהמידע הנדרש, מתייחס לנושאים 

 מידע כללי על התכנית; •

 מידע על סגל ההוראה; •

 סטודנטים;מידע על מספרי  •

 ;ופרוט הקורסים מבנה תכנית הלימודים •

 מידע על תקציב; •

 מידע על תשתיות; •

 ועוד. •

 דוגמהק(. פר-רקים ולנושאים )בכל תתפ-לפרקים, לתת נחלקהמידע המוזן 

 - General guidelinesבקובץ מובא בתחום הערכת האיכות  למידע הנדרש

english הקובץ מהווה . המכרז. הקובץ נמצא כקובץ נפרד כחלק ממסמכי

יודגש, כי הקובץ מצורף לצרכי הדגמה  .חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

מכרז  ו של. אפיון מפורט של הנדרש מהווה חלק מתכולתואינו מחייב בלבד

 .זה

 המוגשים, MS-Excel בציובק מצורף ,הנדרש בשלב ההגשה ,מהמידע חלק

חלק  מהוויםאלו  נספחים. או לדוח המוגש לבקשה המוגשת כנספחים

המתאימים, כך שלא יהיה  אינטגרלי מהמערכת ויוצגו "פתוחים" במקומות

 צורך לפתוח אותם כדי לראות את המידע המוזן בהם.

סוגים שונים של בקשות חדשות ושל תכניות נבדקות בתחום הערכת איכות 

על המערכת לתמוך בתכונה זו, באופן גמיש  ;גוררים שינויים במידע המוזן

 ללא ידע מקצועי בתחום המחשוב.לפי הצורך, וגדרה ע"י משתמש קצה, לה

סמך הנהלים -על ,הזוכה במכרז יבצע אפיון מפורט של המידע הנדרש

שיתקבל מהגורמים הרלבנטיים  ,סמך המידע-ועל וההנחיות בכל תחום

כללי בלבד היא לתת למציעים מושג המצורפת הדוגמה . מטרת במועצה

 .הצפויים ההיקפיםעל המידע הנדרש ו על סוגובלתי מחייב 

של המידע ע"י ההזנה לאחר שתהליך  ן:בקרה של המועצה על המידע המוז 2.3.1.2

, הגורמים הרלבנטיים במועצה מבצעים בקרה ושולחים הושלם המוסד

הערות לתיקונים, שינויים והשלמות. על המערכת לתמוך בהליך זה ולנהל 

שבוצעו ע"י המוסד )הן לבקשה החדשה והן לדוח העצמי  ,גרסאות לעדכונים

 של הערכת האיכות(.

יום ה)כולל נספחים, המוזנים  התפישה היא, שכל המידע ע:מיד-מאגרי 2.3.1.3

נתונים אחד -יסינוהל באמצעות בס (MS-Wordוכמסמכי  MS-Excelכגליונות 

נתונים זה -הפעילויות. בסיסהגורמים ולכל ויחיד, אשר יהיה משותף לכל 

, בכפוף להרשאות מתאימות לכל משתמש, לפי המעורביםיהיה זמין לכל 

 צרכיו.
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 המעורבים, תאפשר לכל הגורמים חד ויחידאנתונים -תפישה זו, של בסיס

כשלרשותם מידע שלם ועדכני. היא גם תאפשר לדרגי להיות מסונכרנים, 

 ון.הול לקבל מידע מסכם ומלא בכל רגע נתיהנ

המערכת  ם:הנדוני בתחומיםי ארגונ-אחזור של מידע ממאגר ידע כלל 2.3.1.4

ארגוני -הול של מאגר מידע כלליהחדשה תכלול רכיב, שיאפשר הקמה ונ

ואחזור יעיל ומושכל של מידע ממנו. במאגר זה ייצברו פריטי מידע בעלי 

 חשיבות לארגון, על מתכונותיהם השונות.

בקרה בשלב הזנת י בקרה, אשר יאפשרו במערכת ישולבו כל בקרה תפעולית: 2.3.1.5

מעקב שוטף אחר הביצוע של משימות ופעילויות ואחר העמידה הנתונים, 

 .הזמנים הנדרש-בלוח

 סטטיסטיקות(:של ו פרטניים הול של הפעילות )כולל הפקה של דוחותינ 2.3.1.6

המערכת תאפשר קבלה של נתונים ומידע והפקה של דוחות נהוליים 

 (.Drill-Down) ולעומקופרטניים, לפי דרישה 

יל ואינטגרטיבי המערכת המוצעת תאפשר קישור טבעי, יע משרד ממוחשב: 2.3.1.7

, (MS-Office, MS-Outlook - עתהמועצה ), המשמשות בלמערכות המשרדיות

( MS-SharePoint)מבוססת  של המועצה לניהול מסמכיםולתוכנה המשרדית 

 ואר אלקטרוני.ההיבטים ה"משרדיים" של המועצה ואת הפעילויות בדו

בהקשר של קישוריות יודגש, כי ככל שמדובר במסמכים, השייכים  הערה:

מסוים ואשר צריכים להיות מנוהלים ע"י המערכת  לבקשה או לדוח הערכה

נתונים של ה-חת בלבד בבסיסהמוצעת, המסמכים עצמם יישמרו פעם א

 . ככל שמדובר במסרים בדוא"ל, אלה ימשיכו להיות מאוחסניםהמערכת

מסר הנתונים אל ה-בתוכנת הדוא"ל, אך המערכת תכלול קישור מבסיס

 הנדון בתוכנת הדוא"ל.

 המערכת ה שלהפעלהעקרונות  2.3.2

חיצוניים  וגורמים במועצהמערכת אינטרנטית אליה מקושרים משתמשים  2.3.2.1

בצי ו, קאו בגליון אלקטרוניכל המידע הנדרש ישירות למערכת הזרמה של ל)

MS-Wordבצי וולל קבצי תמונה, כו, קAutoCAD בצי ווקVisio) יש לאפשר .

 .במועצהמעבר לתהליך עדכון ידני ע"י משתמשים 

דות תאריך, שדות בוליאנים, ש -המערכת תתמוך בשדות מסוגים שונים  2.3.2.2

 בחירת ערך מטבלה וכיוצ"ב.

התניות  -צוע של בדיקות תקינות למידע המוזן למערכת יהמערכת תתמוך בב 2.3.2.3

סוג המוסד+סוג התכנית מכתיב אם נדרש אישור הגשה : לדוגמהבין שדות )

בו מוזן מרצה בטבלת הסגל, אך לא שוייך  ,; המערכת לא תאפשר מצבואגרה
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שדות רשות, מגבלה ב(, תמיכה בשדות חובה וועוד לו קורס בטבלת הקורסים

 ספיציפי ועוד. לאורך טקסט בשדה

בץ אקסל בשם קומצורף  לרשימת התניות עיקריות ברכיב הבקשות החדשות 2.3.2.4

"הנחיות  PDF"הגשה אינטרנטית של תכניות לימודים חדשות" וקובץ 

. כחלק ממסמכי המכרז נפרדים כקבצים יםנמצא הקבצים להגשת בקשה".

 התניות דומות נדרשות ברכיב הערכת האיכות.

. אפיון ואינם מחייבים הדגמה בלבד הקבצים מצורפים לצורךיודגש, כי  2.3.2.5

 מכרז זה. ו שלחלק מתכולתמפורט של הנדרש מהווה 

-לשדות טקסט תהיה יכולת עריכה ברמה של פונקציות בסיסיות הקיימות ב 2.3.2.6

MS-Word , ,ופןגכמו: הדגשה של טקסט, סימון קו תחתון, שינוי גודל לפחות ,

 .ומהוכד מספור סעיפיםשימוש בצבעים, 

 .םלמערכת את הנתונים שבתחום אחריותגורמים שונים במוסד יזינו  2.3.2.7

 ן יוזן פעם אחת בלבד.כל נתו 2.3.2.8

, של קישור בין לשדה משדה נתונים העתקת של באפשרות תתמוך המערכת 2.3.2.9

חרים שהוזנו סמך נתונים א-נתונים בטבלאות שונות ושל הזנה אוטומטית על

 אותם הוא מלמד(.ש ,)לדוגמא: קישור בין טבלת סגל ההוראה לקורסים

 מסמכים.חתימה אלקטרונית של מורשי חתימה על  אופציונלי: 2.3.2.10

לאתר האינטרנט הייעודי לתפעול  של כל הנספחים הרלבנטייםהעלאה  2.3.2.11

 המערכת.

קשה מלאה או דוח הערכה עצמית מלא, הכולל את כל בלהצגה של אפשרות  2.3.2.12

)משולבים במקומות  הנספחיםנושאים ואת תוכן הפרקים וה-הפרקים, תת

 הרלבנטיים(.

לנושאים, כולל התצוגה תהיה נוחה לקריאה, בחלוקה ברורה לפרקים ו

 , צבעשמירה על העיצוב המקורי )הדגשות, גודל גופןמספרי סעיפים, כותרות, 

 ( והסתרה של שורות ריקות.ומהוכד

מלא, הערכת איכות או דוח  על נספחיה ניתן יהיה להדפיס בקשה מלאה

 .הכוללים עיצוב ועימוד

 מלא דוח הערכה עצמיתשל בקשה מלאה או  ה שלאפשרות להורד אופציונלי: 2.3.2.13

 אחר. תווך, או על Disk On Keyעל 

: בדוח הערכת ההנתונים ע"י המוסד )לדוגמ ה שלהזנההתקדמות מעקב אחר  2.3.2.14

 מהמידע הנדרש(. %x איכות למוסד ספציפי הוזנו
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מימוש המערכת מחייב פיתוח של אתר אינטרנט תפעולי )ייעודי(   2.3.2.15

ואת כל הגורמים המעורבים )גם בינם  המועצהשישמש את  ,אינטראקטיבי

הול של כל התעבורה של מסרים ושל מסמכים ינלפול וילבין עצמם( לט

הנדונים )אותם המערכת תנהל( וקישורו לאתר  הנושאיםבתחום של 

 .המועצההאינטרנט של 

הגדרה של מערכת הרשאות ומשתמשים )רמת ההרשאות: לכלל המשתמשים  2.3.2.16

 לעתים הרשאה ברמה של שדה(.ברמה של פעילות/נושא/מסך, ו

 ותחלופת, הדינמיות ריבוי המוסדות והגורמים המעורבים בכל מוסד עקב 2.3.2.17

 ,אופןבמשתמשים והרשאות של יש צורך במנגנון יעיל לניהול האדם, -כח

משאבים ע"י מנהל המערכת במועצה  ה משמעותית שלשלא יצריך השקע

סיסמה וי שינמשתמש חדש,  ה שלמהירה להגדר: אפשרות הלדוגמ)

 האוטומטית באמצעות המערכת, זיהוי ממוחשב של משתמש ששכח סיסמ

 הכל, בכפוף לכללי אבטחת המידע. וכיוצ"ב(.

זמנים, נושאים -: חריגה בלוחותאירועים פי-לידי המערכת ע-התראות על  2.3.2.18

 "ב.צוכיו הממתינים לאישור

לסנכרן  ( ולאחר מכןOfflineלעבוד באופן בלתי מקוון ) אפשרות אופציונלי: 2.3.2.19

 מול המערכת.

 (Work Flow Engineמנוע לניהול תהליכים ) 2.3.3

 .הנדרשיםעל המערכת המוצעת לתמוך בתהליכי העבודה 

תהליכי של המהווה תשתית לייעול , Work Flowעל המציע לעשות שימוש במערכת 

בתהליכי העבודה מירביים עבודה ואמורה לאפשר אוטומציה ותזרים עבודה 

 ,עבודהשייגזרו מתהליכי ה ,תשקף את נוהלי העבודה Work Flow-במערכת. מערכת ה

בשלב הנוכחי, מנוע התהליכים ישמש  ותאפשר גמישות ועדכון שוטף וקל של נהלים.

תכנית  ה שלשקיים אישור עקרוני לפתיח ,תהליכים פשוטים, כמו: בדיקהשל לניהול 

הפקה אוטומטית זמנים, -של בדיקה; התראות על לוחותחדשה לפני כניסה להליך 

 וכד'.לפי השלב בתהליך  ; משלוח תזכורות לחברי ועדההגשה למוסד של אישור

ואת היכולות של מנוע התהליכים,  על המציע לפרט את אופן המימוש של דרישה זאת

 .הראשוןשיבואו לידי ביטוי נרחב לאחר הקמת המערכת, בשלב 
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 עיצוב המערכת 2.4

, בדגש מערכות מידעשל המקובלים בתחום  ,המערכתעקרונות לעיצוב בעל המערכת לעמוד 

 המכילה שדות טקסט רבים וארוכים. ,ועל מערכת Webהפועלות בסביבת  ,על עיצוב מערכות

ל תמיכה ברמות שונות ש -מחשב -משתמש )מסכים(, ממשקי אדםנושאים לדוגמה: ממשק 

יטים נוחים באמצעות תפרץ מסכים, ניווט והתמצאות ע -משתמשים, התאמה תפקודית 

"ב, תצוגה, מקשי פעולה, מבנה מסך, עומס נתונים במסך, עומס זכרון נדרש, עזרה, צוכיו

 תפריטים ועוד.הודעות הנחייה והודעות שגיאה, 

ות שמבכותרות וב הן בתפריטים, -אופן מלא ב (ואנגלית )עבריתלשונית -תמיכה במערכת דו

 לימין בהתאם לשפה הרלבנטית(. השדות והן בתוכן להזנה )ישור השדה ומעבר משמאל

 תהליכים 2.5

 כללי 2.5.0

 לעיל. 1.0תוארו בסעיף  מועצהתהליכים עסקיים בשל ת אודוגמ

 טפול בנתונים הסטוריים 2.5.1

 העברה של נתונים להסטוריה באופן אוטומטי. 2.5.1.1

 ניהול ושמירה של הסטוריה ושל גרסאות באופק נדרש. 2.5.1.2

 שילוב של ההסטוריה כחלק מהקובץ. 2.5.1.3

 הסטורי בחתכים שונים. יכולת של טפול במידע 2.5.1.4

 עמידה בדרישות החוק להגנת הפרטיותו תהליכים של אבטחת מידע 2.5.2

 כללי 2.5.2.0

ובדרישות המפורטות  בדרישות סעיף זההמערכת המוצעת חייבת לעמוד 

 בנספח י"ז להלן.

 שרידות והמשכיות תפעולית 2.5.2.1

והן  המועצהמערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של  2.5.2.1.1

נה. פגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש או אף התקי החיוניות לפעילות

 פי הגדרה זו,-. עלהמועצהלהפסקה של מתן השירות ללקוחות של 

מערכות המידע טעונות הגנה להבטחה של הסודיות, של השלמות, 

של האמינות, של השרידות ושל ההמשכיות התפעולית. לפיכך, 

הול של יהמערכת שתסופק חייבת לכלול רכיבים מובנים, שיאפשרו נ

 פעילויות באופן מאובטח.

כלי האבטחה, המובנים במערכת, חייבים לענות על דרישות הסף  2.5.2.1.2

 פי:-לאבטחה, על
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דרישות הבטחון לאבטחה של מידע רגיש / חסוי מסחרית  •

 )שמור(;

 דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות. •

על המציע להתחייב, כי יספק מערכת, אשר תהיה "נקיה" מפרצות  2.5.2.1.3

ידועות נכון למועד האספקה, ואשר עודכנה לפי הצורך ע"י אבטחה 

( בעקבות גלוי של נקודות תורפה חדשות, הן ע"י patches"טלאים" )

בארה"ב, עד לאספקה של  CERTהיצרן והן כאלה, שפורסמו ע"י 

 מערכת עדכנית מתוקנת.

על המציע להתחייב, כי יספק את הגרסה העדכנית ביותר של רכיבי  2.5.2.1.4

האבטחה, המובנים במערכת ע"י היצרן, לרבות השלמה ועדכון 

בעקבות גלוי של נקודות תורפה חדשות, הן ע"י היצרן והן כאלה, 

 .CERTשפורסמו ע"י 

על המציע להתחייב, כי יעמוד בקשר ישיר ורצוף עם היצרן וידווח  2.5.2.1.5

על  המועצהים של ההתקנה, התמיכה והתחזוקה לנציג מידית בשלב

כל פרצה אבטחתית, שתתגלה במערכת הבסיסית ע"י היצרן או ע"י 

. כן יתחייב להתוות את דרכי הפעולה CERTגורמים אחרים, כגון 

( ע"י patchלסגירה של הפרצה באופן ראשוני עד לאספקה של טלאי )

 היצרן, התקנתו והפעלתו.

, ינוטרלו כל הרכיבים המועצהובאישור של נציג  המועצהבתאום עם  2.5.2.1.6

במערכת, העלולים לאפשר פעולה, שאינה חוקית או מורשית. פעולת 

 נטרול זו תתבצע גם כל אימת שתסופק גרסה חדשה של המערכת.

המציע מתבקש לפרט פונקציות אבטחה נוספות במערכת, שיסייעו  2.5.2.1.7

רה אבטחה שלה, לרבות: אמצעים של בקה-בהעלאה של רמת

על הפעילות של כל המשתמשים, הזרמה  (Control & Audit)וביקורת 

ל אמת, במקרה ש-( בזמןalertומתן התראה ) Auditשל המידע לקובץ 

 חשד לפעילות בלתי חוקית או בלתי מורשית.

גם ההתיחסות הנדרשת לנושא של גבוי והתאוששות, כרשום  ורא 2.5.2.1.8

 להלן. 4.7.2סעיף -בתת

 קבלה-מבחניאבטחת מידע במסגרת של  2.5.2.2

להציג  המציע מתבקש קבלה למערכת,-כחלק מן הנושא הכללי של מבחני

 תרחישים לבחינה של החוסן האבטחתי שלה.

התרחישים שיוצעו יתבססו על שיטות התקפיות ידועות ועדכניות למועד 

האספקה; הנסויים יבחנו את מידת החוסן של המערכות כנגד ההתקפות 

 הללו.

שומרת לעצמה את הזכות להציג תרחישים נוספים לבדיקה, לאחר  המועצה

 נסויים ראשון.-השלמתו של סבב
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על המציע להתחייב, כי יבצע את כל התיקונים הדרושים, כתוצאה מן 

 פרד מתהליך ההתקנה.נ-הנסויים. תיקונים אלה יהוו חלק בלתי

 פונקציות נוספות 2.5.3

 להלן(. 3.8סעיף  ומחולל דוחות )רא 2.5.3.1

פעמיים -ונים לאירועים חשובים, כפי שיוגדרו ככאלה במערכת )חדתוח נתינ 2.5.3.2

 ויחודיים(.

נדרשת יכולת הפקה של מסרים ומשלוח שלהם בדואר אלקטרוני לרשימות  2.5.3.3

בים הפקה של מכת -של נמענים, שיוגדרו לפי מאפיינים שונים ומגוונים. כנ"ל 

 ומשלוח שלהם לנמענים.

 מודולים )רכיבים( 2.6

ריים במערכת המוצעת, תוך הדגשת התכניות העיק-המציע מתבקש לפרט את הרכיבים ותת

, הרשומים במפרט המועצהאלה, המיועדים לתמוך בתהליכים ובדרישות הפונקציונליות של 

 זה.

 דוחות ושאילתות 2.7

 שאילתות 2.7.1

המערכת המוצעת תאפשר ביצוע של שאילתות )מקוונות ובאצווה( והפקה של דוחות 

כן, -כמו. ומידע הקיים בנספחים ידע במערכת, כולל תוכן חלקי של שדהמ-שדהעל כל 

ספרי מ ה שלהמוזנים למוסדות שונים )כמו: השווא ,נדרשת יכולת השוואה בין נתונים

המציע מתבקש לפרט את . ציפי בין מוסדות שונים(הסטודנטים בתכנית ובתחום ספ

 ף, ככל הנדרש.היכולות של המערכת בתחום זה והוא מוזמן להוסי

 מחולל דוחות 2.7.2

פי -על המערכת המוצעת לכלול מחולל דוחות, שיאפשר הפקה ותצוגה של דוחות על

 מגוון של חתכים ושדות, לפי בחירתו של המשתמש.

המציע מתבקש לתאר בפרוטרוט את מחולל הדוחות המוצע, את תכונותיו, את 

; זאת משקים למשתמשהמשתמשים בו ואת המ דרישות המיומנות, הנסיון והידע מן

 להלן. 3.8במענה לסעיף  -

 נפחים, עומסים וביצועים 2.8

 תגובה נדרשים-זמני 2.8.1

לפי מספר בפעילות  ולתמוך תגובה מהירים-המערכת המוצעת נדרשת לספק זמני

 של קרבה למועד ההגשה.יש להביא בחשבון תקופות של עומס ב המשתמשים הצפוי.
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 תגובה נדרשים-: זמני.1.82טבלה 

יבוד ע-זמן הפעילות מס.
 מירבי

 הערות

  מיידי הזנה של נתונים למערכת  .1

שאילתות באמצעות אתר האינטרנט   .2
 התפעולי היעודי

  שניות 6

  שניות 10 תונים של המערכתנ-עדכון של בסיס  .3

בקשה מלאה או דוח הפקת דוח   .4
 הערכת איכות מלא

  שניות 60

  שניות 60 שורות פלט 200בו הפקת דוח ש  .5

 

ידו, תוכל -יע מתבקש לאשר, כי המערכת, המוצעת עלסעיף זה, המצ-במענה לתת

לפרט נתונים על "תקורת  יש גובה נדרשים.ת-לעמוד בכל הדרישות לעיל של זמני

( והן כשהיא וכדומה מפתוח לצרכי נפחבתוכה )תוספת  בנתוניםהמערכת", הן בטפול 

התקורה חייבת להיות משמשת ככלי לקישור עם ישומים אחרים )במקרה זה, 

רוט נוסף מופיע פ הישום עצמם(.-תגובה של כליה-מינימלית, כך שלא תפגע בזמני

 בנספח י"ז להלן, דרישות אבטחת המידע.

 גדלים של קבצים, נפחים 2.8.2

בסיס -המציע לפרט גדלים של קבצים ונפחים נדרשים במערכת המוצעת, עלעל 

מפרט זה, תוך ציון אפשרויות עבודה, המתוארים בה-הנתונים הכמותיים והיקפי

בהיקף הפעילות, במהלך שלש  20%להרחבה בעתיד. יש להביא בחשבון גידול של עד 

 .ר הכנסתה של המערכת לפעולה שוטפתהשנים לאח

 ממשקים חיצוניים 2.9

 ממשקים נדרשים 2.9.1

על המערכת להיות בעלת יכולת ליצירה של ממשקים עם מערכות המידע  2.9.1.1

 המשיקות.

בפרט, על המערכת להיות בעלת יכולת אינטגרציה תוך שיתוף של נתונים  2.9.1.2

 .המועצהוהעברה של תנועות עם המערכות של 

על המערכת המוצעת להיות בעלת יכולות שילוב של מידע ושל טרנסאקציות  2.9.1.3

 .Hooks)עם מערכות מקוונות )

 על הספק לפרט נסיון קודם במימוש של ממשקים מול מערכות מקוונות. 2.9.1.4

-המערכת להיות בעלת יכולת עבודה מול מערכת בטכנולוגיה של אינטרא על 2.9.1.5

 נט.
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 דרישות מיוחדות 2.10

 גמישות בהכנסה של שינויים ושל הרחבות 2.10.1

 -על המערכת להיות גמישה וניתנת לשינויים ולהרחבות בהתאם לצורך, במיוחד 

 למערכות נוספות בעתיד. הרחבה וקישור

 ובאנגלית תמיכה בעברית 2.10.2

יל מראש, בעת הגשת ההצעה, תמיכה מלאה ומובנית בשפה העברית על המערכת להכ

 ברמה של תפריטים, חיפוש, שדות, תצוגות ודוחות של המערכת. ובשפה האנגלית, 

 הסבה וטעינה של נתונים 2.10.3

טה של טבלאות יקללמעט  ,יידרש לטעון נתונים ולהסב נתונים קיימים לא הספק

 .מערכת
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 : טכנולוגיה3פרק 

 כללי 3.0

מערכות ההפעלה  .קצה-מורכב משרתים ומעמדות המועצהמערך המחשוב הנוכחי של  3.0.1

רשת מבוססת לים באמצעות הנתונים מנוה-ובסיסי R2 MS-Windows Server 2012הן 

 MS-SQL Server 2012ה תן להתקין כל גרסה אחרונה של מערכת הפעלמיקרוסופט. ני

. התקשורת הפנימית מתבצעת באמצעות רשת מקומית נתונים-של מסד או 2016 /

 .שת האינטרנטרבאמצעות  -והתקשורת החיצונית 

, במתכונת של של הספק תיםשר-מכרז זה, מיועדת לפעול מחוות מושאערכת, המ 3.0.2

)בגוף  לעיל 5.7בדרישות המנויות בסעיף הסף שירותי ענן. החווה והשירותים יעמדו 

 ., לאורך כל תקופת ההתקשרותVirtual Private Serverשרת , על גבי המכרז(

בכל אחד מהסעיפים להלן, יש לציין את הדרישות המיוחדות של המציע לגבי סוג  3.0.3

הציוד, רכיבי התוכנה או התשתית )אם ישנן כאלה(, כדי להבטיח פעולה תקינה של 

 המערכת המוצעת, בהתאם לכל הדרישות של מכרז זה.

 תאור החומרה 3.1

 ת המיוחדות של המציע בהקשר זה, ככל שהן קיימות.יש לפרט את הדרישו

 אחסנת נתונים 3.2

 יש לפרט את הדרישות המיוחדות של המציע בהקשר זה, ככל שהן קיימות.

 קצה )היקפי(-ציוד 3.3

 יש לפרט את הדרישות המיוחדות של המציע בהקשר זה, ככל שהן קיימות.

 מערכות הפעלה 3.4

 בהקשר זה, ככל שהן קיימות.יש לפרט את הדרישות המיוחדות של המציע 

 נתונים-בסיס 3.5

 נתונים, המשולב במערכת המוצעתה-הול בסיסייהמציע מתבקש לפרט את המנגנון לנ 3.5.1

 ואת האפשרות של שיתוף הנתונים עם מערכות אחרות.

 יש לפרט את הדרישות המיוחדות של המציע בהקשר זה, ככל שהן קיימות. 3.5.2
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 כלי פיתוח ותחזוקה 3.6

 ולוגית הפיתוח של המערכת המוצעת.בפרוטרוט את טכנהמציע מתבקש לתאר 

יש לפרט את כלי התחזוקה, אשר יעמדו לרשותם של מנהלי המערכת לצורך עדכון של נתונים 

 בסיסיים, הגדרה של פרמטרים, הקצאת הרשאות וכל שאר הפעולות הרלבנטיות.

בפיתוח יחודי, את לכל כלי או רכיב במערכת, על המציע לציין האם מדובר בתוכנת מדף או 

 המנגנונים לשילובו של הכלי במערכת, למי מיועד הכלי ומה ההכשרה הנדרשת להפעלתו.

 כלי תפעול ויצור 3.7

ל ברמה של מנה -המציע מתבקש לפרט את כלי התפעול של המערכת המוצעת, במיוחד 

ון עדכהמערכת ובהדגשה של המנגנונים לגבוי ולשחזור, לנהול של המערכת ושל משתמשיה, ל

 איתור ולפתרון של תקלות ולתמיכה במשתמשים.למערכת; בטבלאות 

 קצה-כלים למשתמש 3.8

תבקש לפרט מהקצה. המציע -משתמשלנומרי וגרפי -על המערכת לכלול מחולל דוחות אלפא

 את המאפיינים של מחולל הדוחות המוצע, תוך התייחסות לנושאים הבאים:

 שם וגרסה. •

 שם היצרן. •

 נציג בארץ. •

 נתונים נתמכים.-מסדי •

 רמות מיון. •

 שליטה על כותרות ועל עריכת הדוח. •

 יכולת הצגה של דוחות גראפיים. •

 .PDFיכולת הצגה של מכלול הנתונים כקובץ  •

 יכולת הצגה של הערות בועה. •

ליצוא , MS-Excelלהצגה של נתונים מגליונות )למשל,  MS-Officeיכולת קישור לתוכנות  •

 של דוחות ושל נתונים(.

 יכולת ביצוע של חישובים ושל עיבודים סטטיסטיים פנימיים. •

 נוחות השימוש וקלות ללימוד. •

 יכולת קישור עם כלים, המבצעים עיבודים סטטיסטיים.אופציונלית:  •

 (.BIיכולת קישור עם מערכות של בינה עסקית )אופציונלית:  •

 צה.ק-המציע מוזמן לפרט כלים נוספים, שיעמדו לרשותו של משתמש

 (LANתקשורת מקומית ) 3.9

 יש לפרט את הדרישות המיוחדות של המציע בהקשר זה, ככל שהן קיימות.
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 (WANתקשורת רחבה ) 3.10

 יש לפרט את הדרישות המיוחדות של המציע בהקשר זה, ככל שהן קיימות.

 רשת ציבורית 3.11

 יש לפרט את הדרישות המיוחדות של המציע בהקשר זה, ככל שהן קיימות.

 דרישות נוספות 3.12

מלאות; קרי, תתאפשר הפעלת מושלמת של כל המודולים  Webהמערכת תהיה בעלת יכולות 

 ט.נ-ורכיבי המערכת בסביבה הארגונית של האינטרנט והאינטרא
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 : מימוש4פרק 

 כללי 4.0

יהיה אחראי לביצוע כל השלבים למימושה ולהכנסתה לפעולה של המערכת  זוכהההספק 

 המוצעת, בין השאר:

 ואפיון מפורט לקביעה של הרכיבים של המערכת.הגדרת דרישות  •

 ., של בדיקות התקינות וכיוצ"בהעבודה עם המערכת-הגדרה של תהליכי •

ם, קבלה ותיקוני-, ביצוע של מבחניהמועצהעיצוב המערכת והתאמתה לדרישות של  •

 לשימוש תפעולי שוטף. המועצהעד להעמדתה לרשות 

 הנתונים.-בניה של תשתית נתונים בבסיס •

 .המועצהת הממשקים לקליטה של נתונים ממערכות אחרות של בני •

 הדרכה והטמעה. •

 המציע נדרש להרחיב על הנקודות הנ"ל ואחרות, בסעיפים הרלבנטיים להלן.

 גורמים מעורבים 4.1

 הולייצוות נ 4.1.1

 ועדת הגוי 4.1.1.1

 המועצהתמנה ועדת הגוי לפרויקט, שתורכב מנציגים בכירים של  המועצה

גיסא -גיסא, ומנציגים של הנהלת הספק, מאידך-וממומחים נוספים, מחד

 )כולל מנהל הפרויקט מטעם הספק, כפי שיוגדר להלן(.

ועדת ההגוי תהיה אחראית על היבטי המדיניות של הפרויקט ושל המערכת. 

הוועדה תתכנס אחת לחודשיים )או לפי בקשה מיוחדת( ותדון בכל הדרוש 

וסוגיות, בעלות השלכות כדי לקדם את הפרויקט וכדי לפתור בעיות 

ועדה, ועקרוניות. מנהל הפרויקט יכין דוח מצב ומצגת לקראת כל ישיבה של ה

עדה תזמן ו, תוך התיעצות עם הספק. הוהמועצהבמתכונת, שתיקבע ע"י 

 לדיוניה מומחים נוספים, לפי הצורך.

 מנהלת פרויקט 4.1.1.2

 מועצההתמונה מנהלת פרויקט בהיקף מצומצם ויעיל, שתורכב מנציגים של 

 וממנהל הפרויקט מטעם הספק, כפי שיוגדר להלן.

מנהלת הפרויקט תהיה אחראית על המעקב אחר הביצוע השוטף והתקין של 

יב, במסירת העבודה, בתקצ-תזמנים, בתכני-הפרויקט, כולל עמידה בלוחות

תוצרים וכדומה. המנהלת גם תטפל בפתרון של בעיות שוטפות, בקביעה של 

ים ולתוספות ובכל הכרוך ע משימות, בבקשות לשינויעדיפות לביצו-סדרי

 בביצועו של פרויקט, מסוג זה.
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סוגיות, אשר לא ייפתרו ברמה של מנהלת הפרויקט, יובאו לדיון ולהחלטה 

 ועדת ההגוי )בהתאם למידת הדחיפות שלהן(.וב

המנהלת תתכנס אחת לשבועים )או לפי בקשה מיוחדת( ותזמן לדיוניה 

ל הפרויקט מטעם הספק יכין וות נוספים, לפי הצורך. מנהצ-מומחים או אנשי

דוח מצב לקראת כל ישיבה של המנהלת. המתכונת של דוח המצב תיקבע ע"י 

 , תוך התיעצות עם הספק.המועצה

 צוות מקצועי 4.1.2

 המועצהנציג  4.1.2.1

על ההיבטים הנהוליים  מטעמהנציג, שישמש כגורם אחראי  תמנה המועצה

יעזר במומחי ישום )כפי שיוגדרו  המועצהוהמקצועיים של הפרויקט; נציג 

 .עיניה-, לפי ראותהמועצהם מטעם מקצוע נוספי-( ובאנשיהמועצהע"י 

 לעיל, נציג המועצה הוא מר ליאור שחר. 1.1.3עיף ס-כרשום בתת

לב בפרויקט הוא המוסמך הבלבדי לאשר את השלמתו של כל ש המועצהנציג 

 י הנחיותיו.פ-ואת ביצוע העבודה בכללותה. כל הדווחים בפרויקט יעשו על

 ותיתןהבלעדי  דעתה-יקולעת ולפי ש-בכל נציגהלהחליף את  תרשאי המועצה

 על כך הודעה מראש לספק.

 מנהל פרויקט מטעם הספק 4.1.2.2

ידי הספק -אשר הוצע על ,ם הספק יהיה מנהל הפרויקטפרויקט מטעהמנהל 

יהיה אחראי על כל הכרוך בביצועו  מנהל הפרויקט במסגרת המענה למכרז.

שר קבוע בין הספק לבין ק-התקין של הפרויקט. מנהל הפרויקט יהווה איש

אישור מראש נה מנהל הפרויקט טעו החלפה שלבכל הנוגע לפרויקט.  המועצה

 .המועצהובכתב מטעם 

חייב לעמוד בכל הדרישות, המפורטות  ספקהעם מטהמחליף מנהל הפרויקט 

 .לגבי מנהל הפרויקטבמכרז זה 

 צוות מקצועי מטעם הספק 4.1.2.3

על הספק להעמיד צוות מקצועי מנוסה ובעל ידע מתאים לביצוע הפרויקט, 

איכות, -אשר יורכב, למשל, ממנתחי מערכות, תכניתנים, מומחים באבטחת

 אנשי הדרכה והטמעה וכדומה.

 רן המוצרנתונים על יצ 4.1.3

יש לפרט את טיב הקשר של המציע עם היצרן של מוצר התוכנה המוצע )ככל  4.1.3.1

שמוצר כזה מוצע(, כולל התיחסות מפורשת, בלווית מסמכים, למידת 

 האחריות והמחויבות של היצרן להצלחת הפרויקט ולתמיכה שוטפת במוצר.
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נסיון יש לפרט את מעמדו של היצרן בשוק העולמי והישראלי, תוך ציון של ה 4.1.3.2

והותק, ההיקף העסקי הכללי ובפעילויות, הקשורות בישום מערכות, הדומות 

 לנדרש במכרז זה.

 עבודה-תכנית -פיתוח כולל של המערכת  4.2

 סוג הפתרון הנדרש 4.2.1

כרשום לעיל, המערכת הנדרשת תתבסס, ככל האפשר, על חבילה קיימת,  4.2.1.1

המכסה את הפונקציונליות הנדרשת במכרז זה במידה מירבית, כך שלא יהיה 

צורך בהתאמות נרחבות ומשמעותיות מאד, כדי לענות על הצרכים של 

 .המועצה

 על המערכת המוצעת להיות בעלת תאימות מלאה ומושלמת לעברית.

, המועצהדי הספק לפעילויות השונות של י-ותאם יעודית עלהחבילה ת 4.2.1.2

כמוגדר במפרט זה וכפי שיושלם במהלך השלב הראשון של הפרויקט למימוש 

 וא השלב של הגדרת הדרישות והאפיון המפורט.ה -של המערכת 

התקנה של התוכנה לבמסגרת הפרויקט, הספק יהיה אחראי לאספקה ו 4.2.1.3

בניה של ממשקים למערכות ל, ועצההמהתאמתה לצרכים של להבסיסית, 

הדרכה של להשלמה של המערכת המלאה, ל, )ככל שידרש( אחרות

 תמיכה בתהליך ההטמעה.להמשתמשים השונים ו

  ספקהדית של עפרויקט המימוש הכוללני יתבצע באחריותו המלאה והבל 4.2.1.4

, אשר ישמש כגורם האחראי לעמידה בכל היעדים של הפרויקט הזוכה

יהיה רשאי לשלב  זוכההל כל הפעילויות בו. הספק ולביצוע מוצלח ש

אשר הוצעו , שנה, בעלי התמחויות או יכולות מיוחדותמ-בפרויקט קבלני

 .ואשר אושרו ע"י נציג המועצה במסגרת המכרז

הקמתה של המערכת, על כל שלביה, תתבצע תוך הפרעה מינימלית לעבודה  4.2.1.5

 פרט.בכלל ושל הגורמים המעורבים, ב המועצההשוטפת של 

סיוע, עדכון -בשלב התחזוקה, השירותים יכללו: תמיכה שוטפת, כולל דלפק 4.2.1.6

 .המועצהשל גרסאות וביצוע של התאמות שונות, לפי דרישות של 

 הקמה בשלבים 4.2.2

הלן, ולפי כל במסגרת האמור לעיל, המערכת תוקם בשלבים, שתכולתם מפורטת ל

 .לעיל 2האמור בפרק 

עת )תוך מתן הודעה -להפסיק את הפרויקט בכל המועצההרשות בידי  יודגש:

 4.2.3סעיף -בתום שלב א' או בתום שלב ב', הרשומים בתת -מתאימה לספק(, במיוחד 

 להלן.
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 פרויקט ההקמה שלבים ראשיים של מימוש 4.2.3

 פרויקט המימוש יכלול שלושה שלבים מהותיים עיקריים, כדלקמן:

עבודה, עיצוב והתאמה של תהליכי הנתונים ואפיון מפורט, הגדרת  שלב א': 4.2.3.1

 .המועצההמערכת לדרישות 

בתום שלב א' ולאחר ביצוען של ההתאמות הנדרשות, המערכת  שלב ב': 4.2.3.2

, כולל הדרכה מלאה והטמעה. בשלב ועצהמנסיוני ב-תותקן לשימוש תפעולי

וייבחנו  )ככל שיוחלט על כך( זה, ימומשו הממשקים למערכות המשיקות

 להם.הפונקציונליות והישימות ש

היה ושלב ב' יוכתר בהצלחה )לאחר ביצוען של כל ההתאמות  שלב ג': 4.2.3.3

הנדרשות(, הספק יתקין את המערכת לשימוש תפעולי שוטף, מלא ותקין 

וישלים את פעילויות ההדרכה וההטמעה הנדרשות אצל כל המשתמשים 

 .מועצהבמערכת ב

 פרויקט ההקמה 4.2.4

ימים  30-מלעיל, על הספק להתחיל בביצוע הפרויקט לא יאוחר  1.4כרשום בסעיף 

לעיל.  1.4בסעיף , ועליו לעמוד בלוח הזמנים המפורט חתימה על ההסכם עמולאחר 

ההשלמה הנדרשת כוללת אפיון, עיצוב, פיתוח, העמדה של רכיבי התשתית, ביצוע של 

 כאמור.מבחני קבלה, הדרכה והטמעה אצל המשתמשים 

. במסגרת ההצעה, יש הזמנים הנדרש-המציע נדרש להתחייב מפורשות לעמידה בלוח

יצוע למימוש הפרויקט במועד )כולל ב-בודה מפורטת, מעשית ובתע-להציג תכנית

-ופן ביצועם, כולל לוחהעבודה ואת א-( ולפרט בה את שלביPert-ו GANTTתרשימי 

זמנים זה -המציע להראות כיצד לוח ם, שיוקצה לפרויקט. עלהאד-זמנים והיקף כח

זמן, כמפורט דרך על ציר ה-משתלב בתפוקות, הנדרשות ממנו, כאשר יש לעמוד באבני

 לעיל. 4.2.3עיף ס-את, תוך התחשבות בשלבים, המצוינים בתתז-לעיל. כל 1.4בסעיף 

עבודה, שתימסר במסגרת ההצעה, יש לפרט את השלבים השונים בהקמת ה-בתכנית

 ך התיחסות לנקודות העיקריות הבאות לפחות:המערכת, תו

 אפיון מפורט של צרכי המשתמשים והגדרת דרישות מהמערכת. 4.2.4.1

 עם המערכת. העבודה-תהליכישל הנתונים ו הגדרה של 4.2.4.2

והגדרה של הפרמטרים  המועצהעיצוב והתאמה של המערכת לדרישות של  4.2.4.3

 השונים.

 .המועצהות של נתונים וקישוריות למערכה-בניה של תשתית נתונים בבסיס 4.2.4.4

 .המועצהבניה של הממשקים לקליטת נתונים ממערכות אחרות של  4.2.4.5

 התקנה, לפי השלבים, שהוגדרו לעיל. 4.2.4.6
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 בלה ושל תיקונים, עד להעמדה של מערכת תקינה.ק-ביצוע של מבחני 4.2.4.7

 הדרכה והטמעה. 4.2.4.8

העבודה יש להתייחס באופן מפורש הן להיבט ההגשה של תכניות הלימודים -בתכנית

 להגשה של דוחות הערכת איכות. החדשות והן

סיכונים, בו -הוליעבודה, שתימסר במסגרת ההצעה, לכלול שלד של פרק נה-על תכנית

יתוארו הסיכונים העיקריים, העלולים למנוע השלמה של הפרויקט במועד או אף 

להביא את הפרויקט לכדי כשלון, ויוצעו דרכים עקרוניות למניעתם או לסילוקם של 

שריים. המציע מתבקש להתחייב, כי, אם ייבחר כספק הזוכה, הוא הסיכונים האפ

הכניסה לפרויקט המימוש של המערכת  הסיכונים בעת-הולייעדכן וירחיב את פרק נ

-דכן אותה לאורך כל מחזורהסיכונים ויע-וכי יממש באופן מלא את התכנית לנהול

 החיים של הפרויקט.

אפשרויות ההרחבה הפונקציונלית  בתכנית המוצעת, על המציע להביא בחשבון את

 של המערכת בעתיד, כפי שתואר לעיל.

 תפעול שוטף 4.3

ההפעלה השוטפת של המערכת, במישור הישומי, תבוצע ע"י המשתמשים השונים,  4.3.1

הנוגעים בדבר. העובדים יודרכו ויוכשרו בעבודה עם המערכת ע"י הספק בהתאם 

. הספק יידרש לבצע המועצההדרכה, שתוצע ע"י המציע וכפי שתאושר ע"י ה-לתכנית

ו לבצע את כל יוכל מועצהאת ההדרכה וההטמעה ברמה כזו, שהמשתמשים ב

 הפעילויות הישומיות שלהם ללא צורך בסיוע או בתמיכה מיוחדים ע"י אנשי הספק.

 היממה.-המערכת תפעל במשך כל שעות 4.3.2

לצורך )פנימיים וחיצוניים( הספק יפעיל מרכז תמיכה, שישרת את המשתמשים  4.3.3

 .להלן 4.5ל המערכת, כמפורט בסעיף תמיכה שוטפת בתפעולה ש

מציע מתבקש לפרט את המתכונת המוצעת, מבחינתו, למימוש במענה לרשום כאן, ה 4.3.4

 ולתפעול של המערכת, תוך התיחסות מלאה, בין השאר, לנקודות העיקריות הבאות:

]טכנולוגיה[ לעיל  3הדרישות הטכנולוגיות המיוחדות שלו )כרשום בפרק  4.3.4.1

 ובמסגרת המענה לאותו פרק(.

היקף משרות ושל הפעלה הנדרש, תוך פרוט של ה-הדרישות לגבי צוות 4.3.4.2

ההכשרה והנסיון הנדרשים, בהתיחס לכל הפעולות המקובלות של מפעילי 

לב מיוחדת -מערכת )כפי שהן יידרשו עבור המערכת המוצעת( ותוך שימת

לנושאים, כגון: סיוע למשתמשים בעבודתם השוטפת, גבוי ושחזור של נתונים 

 בזה.-והתאוששות מאסון וכיוצא
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תאם ידו כספק, בה-רות ותחזוקה למערכת עלהמתכונת המוצעת למתן שי 4.3.4.3

 להלן. 4.5לדרישות, המפורטות בסעיף 

 תעוד 4.4

 כללי 4.4.0

 את התעוד הבא: מועצההספק יספק ל

 תעוד טכני לכל הכלים, שישולבו במערכת. 4.4.0.1

 להלן. 4.4.1עיף ס-תעוד של הפרויקט, כמפורט בתת 4.4.0.2

עיף ס-מדריכים למשתמש, למנהל המערכת ולמתפעל המערכת, כמפורט בתת 4.4.0.3

 להלן. 4.4.2

 מערכת, בהתאם לשינויים ולהתפתחויות.ה-התעוד יעודכן ע"י הספק לאורך כל חיי

במענה לסעיף זה, המציע מתבקש להתחייב מפורשות לאספקה של כל התעוד, הנדרש 

 כאן, ולשמור על עדכניותו. המציע רשאי להוסיף על רשימת התעוד הנדרשת.

 תעוד של הפרויקט 4.4.1

הנדרש מהספק בשלבי הישום השונים. התעוד יהיה בשפה להלן פירוט של התעוד, 

העברית ובהתאם לפירוט להלן. על הספק לפרט את תכולת התעוד שיימסר )כל פריט 

 (.מועצהשל תעוד יעבור לאישור של הגורמים הרלבנטיים ב

כל מסמכי התעוד יתוחזקו באופן שוטף ע"י הספק; מהדורות חדשות ועדכניות יוגשו 

 .המועצהלאחר כל שנוי משמעותי או מהותי של המערכת או לפי דרישה של  מועצהל
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 : תעוד נדרש של הפרויקט4.4.1טבלה 

 הערות תעוד נדרש מס.

תוגש תוך שבועים ממועד תחילת  בודה מפורטת ממוחשבת.ע-תכנית  .1
 הפרויקט ותעודכן באופן שוטף.

מסמך של אפיון מפורט והגדרת   .2
 דרישות.

 השלב הרלבנטי.יוגש עם סיום 

תיק עיצוב מפורט, הכולל תהליכים,   .3
 ימוש.מ-רכיבים ואופני

יום העבודה, עם ס-יוגש בהתאם לתכנית
 השלב הרלבנטי.

הצעה מפורטת לתכנית של מבחני   .4
 להלן(. 4.7סעיף  וקבלה )רא

תוגש במועד ההגשה של תיק העיצוב 
 המפורט.

תיק העיצוב תוגש במועד ההגשה של  תכנית הדרכה והטמעה.  .5
 המפורט.

תעוד המערכת )מדריכים למשתמש,   .6
 למנהל המערכת, למתפעל המערכת(.

 יוגשו לקראת הכניסה להטמעה.

המדריך למשתמש בהתייחס לדוחות 
 הערכת איכות נדרש גם בשפה האנגלית.

תיקי תפעול, לרבות נוהלי תפעול   .7
למרכיבי תשתית, נוהלי גבויים, נוהלי 

 ומאסון וכו'.התאוששות מתקלות 

 .יוגשו לקראת הכניסה להטמעה

תיקי תחזוקה, כולל הוראות תחזוקה   .8
 של תוכנה, חומרה, תקשורת וכדומה.

 יוגשו לקראת הכניסה להטמעה.

תיק אבטחה, לרבות נוהל של אבטחת   .9
נתונים, נוהל למתן הרשאות, נוהל של 

 אבטחה פיזית וכו'.

 יוגשו לקראת הכניסה להטמעה.

עדת ההגוי ולמנהלת הפרויקט ויוגשו לו התקדמות הפרויקט.דוחות על   .10
 שייקבעו. בקרה-במועדי

 

 מדריכים למשתמש, למנהל המערכת ולמתפעל המערכת 4.4.2

. המדריך והאנגלית המערכת תלווה במדריך מפורט למשתמש, בשפה העברית 4.4.2.1

( ומדריך הפעלה "צעד אחר צעד" User Manualיכיל הסברים לפי נושאים )

 (.User Guideוכו' ) Icons-המקשים הפונקציונליים, הותאור של 

בנוסף לעותקים המודפסים של המדריך, המדריך למשתמש ישולב בתוכנה 

במערכת ישולבו הנחיות (. helpהישומית ויאוחזר ע"י שימוש בפונקצית עזרה )

המערכת תתמוך באיתור לפי נושאים, לפי פורטות למילוי המידע הנדרש. מ

פי המסך, השדה, והודעת שגיאה, בהן המשתמש נתקל מילות מפתח ול

(Context Sensitive Help.) 

יש להמציא מדריך למנהל המערכת, בשפה העברית. המדריך יפרט את כל  4.4.2.2

, תוך התיחסות לכל מועצההנדרש לנהול שוטף של המערכת, כפי שתותקן ב

רים, הפונקציות, העומדות לרשותו של מנהל המערכת, כגון: קביעה של פרמט

( Trouble Shootingהגדרה של משתמשים ומתן הרשאות, התגברות על תקלות )

 וכדומה.
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

, בשפה העברית. המדריך יפרט את כל המערכת לתפעוליש להמציא מדריך  4.4.2.3

. מועצההנדרש לתפעול שוטף של המערכת, כחלק אינטגרלי מהמערכות ב

: ביצוע של המדריך יתייחס לפעולת תחזוקה שונות, הנדרשות במערכת, כגון

גבוי ושחזור, הורדה מסודרת של המערכת במקרה הצורך, התקנה מחדש של 

( Trouble Shootingהמערכת )כולה או רכיבים ממנה(, התגברות על תקלות )

 וכדומה.

 שירות ותחזוקה 4.5

 ידו, הן במשך-המציע מתבקש לפרט את המתכונת של שירות ותחזוקה, המוצעת על 4.5.1

תחליט על הארכת המועצה ככל ששנים הבאות )תקופת האחריות והן במהלך ה

 (. יש להתיחס לכל הנקודות בסעיף זה להלן.ההסכם עם הספק

שר ע-למערכת למשך שניםושירותי אחסון הצעת המחיר תכלול אחריות ותחזוקה  4.5.2

למתן  מתחייבהמציע  ,.המועצהלפחות, ממועד קבלתה של המערכת ע"י  ים( חודש12)

 .שירות ותחזוקה למערכת לתקופה של חמש שנים לפחות מעבר לתקופת האחריות

אין באמור לעיל משום התחיבות של המועצה לרכוש מהספק שירותים של תחזוקה  4.5.3

 ושירות, מעבר לתקופת האחריות, הכלולה בהצעתו, במענה למכרז זה.

לעיל,  4.5.3 עיףס-לרכוש את שירותי התחזוקה כאמור בתת תבחר המועצההיה ו 4.5.4

 .המועצההספק יספק את השירות בהתאם לדרישות של 

אם יתגלו כשלים משמעותיים במערכות דומות של היצרן, על הספק להודיע על כך  4.5.5

. התחיבות המועצה, להציע הליכים לטפול מונע ולבצע אותם, בתאום עם מועצהמיד ל

וקה שלאחריה )אם זו של הספק תחול לאורך כל תקופת האחריות ולאורך שנות התחז

תחליט להתקשר עם הספק לקבלת שירות ותחזוקה כאמור(. הליך זה יתבצע  המועצה

התחזוקה, -במסגרת האחריות או התחזוקה השוטפת, ללא כל תשלום )מעבר לדמי

 בשנים הרלבנטיות(.

 שעות השירות 4.5.6

 .18:00עד שעה  08:00ה', משעה  -בימים א' 

)עשרים וארבע( שעות מראש על  24תודיע לספק  המועצהייתכנו מקרים חריגים, בהם 

ערבי חג(, ועל הספק להעמיד כוננים ו מעבר לשעות הנ"ל )כולל ימי ששי הצורך בעבודה

 למתן שירות מידי באותם מקרים.
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 שירות-רמת 4.5.7

בכל מקרה של תקלה, המשביתה כליל את המערכת, זמן ההשמשה של  4.5.7.1

)ארבע( שעות, ממועד מסירת  4המערכת לפעולה מלאה ותקינה, לא יעלה על 

ות השירות הרגיל-על התקלה. הדבר אמור הן לגבי שעות המועצהההודעה של 

לעיל; על הספק להערך  4.5.6עיף ס-והן לגבי שעות חריגות, כמוגדר בתת

 בהתאם.

זמן ההשמשה של יחידות במערכת במקרה של תקלה, שאינה משביתה כליל  4.5.7.2

)עשרים וארבע( שעות, לכל היותר. אם התקלה  24את המערכת, יעמוד על 

ספק להעמיד מערכת חלופית או לבצע השעות, על  24-נמשכת למעלה מ

עקיפה של התקלה, כדי שתהיה אפשרות מעשית להמשיך ולבצע את העבודה 

 .באופן תקין

 זמן מירבי לתחילת טפול בתקלה 4.5.7.3

הזמן המירבי עד לתחילת הטפול בתקלה ממרכז השירות של הספק   4.5.7.3.1

על  המועצהלא יעלה על שעה, ממועד המסירה של ההודעה מאת 

במקרה של תקלה גילות והשירות הר-בשעותהתקלה. הדבר תקף 

 בשעות חריגות.גם  משביתה

רחוק באמצעות אם לא תהיה אפשרות מעשית לטפל בתקלה מ 4.5.7.3.2

תקשורת, אז הזמן המירבי עד להגעתו של טכנאי לאתר לא יעלה על 

על התקלה. הדבר תקף  המועצהשעתיים, ממועד מסירת ההודעה של 

בשעות  גם מקרה של תקלה משביתהבהשירות הרגילות ו-הן בשעות

 חריגות.

 פול בתקלה ייעשה באופן רצוף ושוטף, עד להבאתה של המערכת לפעולהיהט 4.5.7.4

פול ע"י יאשר מדובר בטכ -תקינה ומלאה, גם מעבר לשעות השירות; במיוחד 

 .המועצהטכנאי באתר של 

 מרכז תמיכה 4.5.8

)פנימיים  הספק יפעיל מרכז תמיכה, שישרת את המשתמשים השונים 4.5.8.1

לצורך תמיכה שוטפת בתפעולה של המערכת ולצורך רישום של  וחיצוניים(

השירות, -ההודעות על תקלות. מרכז התמיכה ייערך למתן מענה מהיר בשעות

 עיל.ל 4.5.6סעיף -כפי שהוגדרו בתת

במסגרת השירות, ייכלל "קו חם" אצל הספק, שיתמוך במשתמשי המערכת  4.5.8.2

 בשאלות הקשורות בעבודת המערכת.

טופס "אירוע תחזוקה" לכל תקלה או קריאת שירות; הספק על הספק למלא  4.5.8.3

 ינהל תיק מסודר, שיכיל את כל הטפסים הנ"ל.
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 התאמות במערכת 4.5.9

, שאינן כלולות במפרט זה ובהצעתו של המועצההתאמות מיוחדות לדרישות של 

של הספק, תוך הצגה של תמחיר ופירוט מלא של  פי הצעת מחיר-הספק, ייעשו על

 ספק.בין הל המועצהשו, ויסוכמו במסגרת משא ומתן בין התשומות שיידר

 עדכון של מהדורות 4.5.10

במשך תקופת האחריות או במסגרת הסכם התחזוקה האופציונלי עם הספק, הספק 

יהיה אחראי לעדכון של מהדורות חדשות של המערכת ושל תוכנות הבסיס, 

דרכה של המשולבות במערכת, כולל התאמות בתוכנה הישומית ובבסיס המידע וה

המשתמשים בשינויים שבוצעו; זאת, מיד עם הכרזת היצרן על זמינותן הכללית בשוק 

לא תהיה מחויבת  המועצההישראלי וללא תמורה נוספת על עלות האחזקה השוטפת. 

 לעבור למהדורה חדשה של המערכת.

 (SLA -- Service Level Agreementשירות )-אמנת רמת 4.5.11

ירות, כפי שתוסכם בין ש-( יימדד בהתאם לאמנת רמת4.5כל האמור בסעיף זה )סעיף 

לבין הספק. המתכונת והרמה המדויקות של השירות יסוכמו עם הספק  המועצה

 ויעוגנו בהסכם בין הצדדים.

ל שירות, שיכלו-יע מתבקש להגיש שלד של אמנת רמתסעיף זה, המצ-במענה לתת

 ,RAS -- Reliabilityהתיחסות לכל המרכיבים של אמינות, זמינות ושירותיות )

Availability, Serviceability המקובלים בתחום זה, כגון: אחוזי זמינות של המערכת ,)

כולה ושל רכיבים למיניהם בה, זמני תגובה לטרנסאקציות, זמני תגובה לקריאה עקב 

 תקלות וזמני השמשה של המערכת או של רכיבים בה וכדומה.

ו עבור ידו ללקוחותי-ך השירות, המסופק עלהמציע מתבקש לתאר בפרוטרוט את מער 4.5.12

, במענה למכרז זה. מועצהמערכות מידע, מן הסוג, הנדרש במכרז זה, כפי שיוצע גם ל

יש להתיחס בפרוטרוט, בין השאר, לדלפק הסיוע ולמרכז התמיכה, המתופעלים ע"י 

המציע לקבלה של קריאות שירות, לטפול בהן ולמעקב אחר תוצאות הטפול ואחר 

( מול הלקוחות. יש להתיחס לכלי SLAהעמידה בדרישות של אמנת רמת השירות )

החומרה והתוכנה, לאיוש של מערך השירות, למנגנונים לטפול בקריאות השירות 

-שירות וכיוצאה-[, במידת הצורך(, למנגנוני הדווח על רמתEscalation)כולל הסלמה ]

 בזה.

( וכי 4.5האמור בסעיף זה )כל סעיף  על המציע להתחייב מפורשות על הסכמתו לכל 4.5.13

 יבצע את כל השירותים, כפי שהם נדרשים בסעיף זה.
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"י המציע יתאמו את הוראות המכרז וככל שיוצגו ע SLA -למען הסר ספק, סעיפי ה 4.5.14

מכי המכרז, יגברו הוראות מכרז שיציג המציג לבין מס SLA -שתהיה סתירה בין ה

 זה.

 השתלבות בארגון )הדרכה והטמעה( 4.6

 הדרכה והטמעה 4.6.1

הספק יהיה אחראי באופן מלא על ביצוען של ההדרכה וההטמעה של  4.6.1.1

 .מועצההמערכת בכל היחידות ואצל כל המשתמשים ב

להטמעה, כדי להבטיח ידו להדרכה ו-המציע יפרט את ההליכים, המוצעים על 4.6.1.2

קליטה יעילה, מהירה ואמינה של המערכת ע"י המשתמשים. יש לציין את 

מקצוע מטעם הספק, שיבצעו את ה-הטמעה, את אנשיתכנית ההדרכה וה

 זמנים לתהליכים אלה.ה-ואת לוחהיקף ההדרכה וההטמעה העבודה, 

, כמפורט למשתמשים הפנימיים במערכת )משתמשי המועצהההדרכה תינתן  4.6.1.3

, בהתאם לסוג השימוש שלהם במערכת בקבוצות נפרדות, לעיל( 2.2.1טבלה ב

מקיפה, יסודית  ותוטמע. ההדרכה תהיהובהתאם ליחידות, בהן היא תותקן 

ומעמיקה, כולל תרגול מעשי של המערכת, ותקנה לעובד המודרך שליטה 

 קבוצות הדרכה. 7להערכת המועצה ידרשו  מלאה בשמוש בתוכנה.

עדכון של גרסאות ילווה בהדרכה מתאימה של המשתמשים ע"י הספק,  4.6.1.4

 כנדרש.

בירושלים. חדר זה  צההמועההדרכה תתבצע בחדר הישיבות במשרדים של  4.6.1.5

מצויד במחשב ובמסך גדול )המציג את תמונת המסך מן המחשב(. הציוד, 

, המועצההלוגיסטיקה, עזרים להדרכה וכל הכרוך בביצוע ההדרכה באתר של 

 כולל הקמה של סביבת נסוי, יהיו באחריותו המלאה של הספק.

 כות של הערכת איכות ובקשות חדשות.רלא ניתן לשלב בין ההד 4.6.1.6

שעות הטמעה  4אדם מתאים להטמעת המערכת, בהיקף של -ספק יקצה כחה 4.6.1.7

נציג המועצה, כי המשתמשים מיומנים מועד לאישור  לפחות לכל משתמש

 בהפעלת המערכת, כנדרש.

 הפקת לקחים ותיקון של טעויות 4.6.2

על הספק לדאוג, באופן שוטף, לקבל משוב והיזון חוזר מן המשתמשים במערכת. 

פור של המשתמשים ישמשו בסיס לתיקון מידי של תקלות ההערות והצעות השי

 )באגים( ולשיפור של גרסאות המערכת, באופן סדיר.
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 השתלבות בנהלים 4.6.3

על הספק להפעיל את שירותיו בצורה מסודרת ושיטתית, תוך השתלבות מלאה 

 לביצוע פרויקטים ולתחזוקת תוכנה. המועצהבנהלים של 

 חוסן ואמינות 4.7

 קבלה-מבחני 4.7.1

אות בלווית דוגמ קבלה למערכת,-על המציע לצרף להצעתו מתכונת של מבחני

כלי הבדיקה המוצעים, כלים ליצירה של יים. יש לפרט את בחינה רלבנט-לתסריטי

נתונים לבדיקה, כלים לרישום ולהצגה וכלים לנתוח ולהערכה. המציע נדרש להציג 

של בדיקות הקבלה. את הטכניקה לבקרה על תיקון ליקויים, שיתגלו במהלכן 

 המועצהשומרת לעצמה את הזכות לאמץ את התכנית המוצעת; בנוסף,  המועצה

 מצא לנכון.תרשאית לבצע כל בדיקה נוספת, כפי ש

לאחר שהספק השלים ודעתה הבלבדי -לפי שיקול המועצההבדיקות עצמן יתבצעו ע"י 

בדיקות, ככל בביצוען של ה מועצהאת כל הבדיקות הנדרשות מטעמו. הספק יסייע ל

 שיידרש, ללא תוספת תשלום.

מיות, שיתגלו ההתאמות הישו-הספק יהיה מחויב בתיקון של כל התקלות או של אי

. זאת, תוך שבועיים ממועד הקבלה של המועצהבמהלך הבדיקות, כפי שיפורטו ע"י 

. תהליך זה יחזור על עצמו, ככל שיידרש, עד למתן אישור המועצהרשימת התקלות מ

 בלבדי.דעתו ה-דו, לפי שיקולי-על קבלה סופית של המערכת על ההמועצמ

קבלה -ילהכריז על א דעתה הבלבדי,-שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול המועצה

של המערכת, על כל המשתמע מכך, אם התהליך האמור לתיקונן של התקלות או של 

ברר, כי קצב צמו מעל ארבעה מחזורים או אם יתע-התאמות הישומיות יחזור עלה-אי

התיקון כאמור הינו נמוך מדי וכי יידרש זמן ניכר כדי להגיע לתיקון מלא, כנדרש 

 וכמתחייב מכל האמור במכרז זה.

קבלה( ה-עבודה )כולל מבחניה-לעיל, אישור על השלמת 4.1.2.1סעיף -כאמור בתת

-בלבד, לאחר ההשלמה של כל הנדרש לפי מכרז זה לשביעות המועצהיינתן ע"י נציג 

 רצונו המלאה. ללא אישור כזה, לא יועבר כל תשלום לספק.

 בוי והתאוששותיג 4.7.2

המציע מתבקש לפרט את המנגנונים והכלים לשמירת האמינות של המערכת באופן 

בוי שוטף של המערכת, הכולל ישוטף. כדרישת מינימום, יש צורך ביכולת לביצוע ג

 לשחזור של נתונים )חלקי או מלא(.בוי יומי, שבועי ותקופתי, ובמנגנון אמין ומוכח יג

 4.7.2-ו 4.7.1סעיפים -במענה לסעיף זה, המציע מתבקש לפרט את הנדרש בתת 4.7.3

 לעיל ולהצהיר מפורשות על הסכמתו לביצוע של כל הנדרש בסעיף זה.
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 עלותנספח ד': 

 כללי 1.0

 (.נספח העלותהמציע מתבקש לאשר מפורשות את הסכמתו לכל התנאים להלן )כל  1.0.1

 ומנגנון תשלוםמחירים  1.0.2

הצעת המחיר של המציע חייבת להיות מלאה ולכלול את כל העלויות של  1.0.2.1

המערכת המוצעת, על כל הממשקים וכל הרכיבים, ההכרחיים למימוש מלא 

ולתפעול שוטף ויעיל של המערכת, לפי הדרישות במפרט זה ולפי הבנתו 

אותם  המקצועית של המציע. אם מוצעים רכיבים אופציונליים, יש לציין

 בנפרד ובאופן ברור, תוך פרוט העלות הנוספת של כל רכיב כזה.

העלויות בכל טבלאות המחיר להלן יכללו את כל הוצאות המציע להבאת  1.0.2.2

המערכת לפעולה מלאה ותקינה בכל היחידות והאתרים, לפי הענין. במיוחד, 

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המחירים חייבים לכלול את כל העלויות

נים הנדרשים, הקבלה והתיקו-של האפיון, ההתאמה, ההתקנה, מבחני

כן, תנאים -ההדרכה וההטמעה והכנסתה של המערכת לפעולה תקינה. כמו

ולשירותים נוספים,  האחסוןלשירותי , אלה מתיחסים גם לשירותי התחזוקה

עתה הבלבדי ד-לפי מפרט זה )ככל שיוזמנו, לפי שיקול המועצהשיוזמנו ע"י 

 (.המועצהשל 

הצעת הספק לחבילת המדף ולכל הרחבותיה, ככל שתהיה כזו, תהיה  1.0.2.3

 לחבילה, שאינה מוגבלת במספר ההתקנות והמשתמשים.

 12-המחירים יכללו תקופת אחריות למערכת ולכל רכיביה, שלא תפחת מ 1.0.2.4

 המועצההשלמה ע"י  , החל ממועד הקבלה של המערכתיםעשר( חודש-)שנים

 .והפעלתה במלואה

חירים בהצעה יהיו סופיים, נקובים בש"ח, ויכללו את כל ההוצאות כל המ 1.0.2.5

הישירות והעקיפות של הספק לביצוע עבודתו, כולל כל המסים וההיטלים, 

 .מע"מ ללאהערך הכולל של ההצעה,  מע"מ. ההצעות יושוו לפי ללא

המחירים בגין שירותי התחזוקה )לאחר תום תקופת האחריות(, כרשום  1.0.2.6

, יעודכנו אחת לשנה לפי מדד המחירים לצרכן. בנוסף, אם להלן 2ד'.בטבלה 

(, המועצהיחולו שינויים בתכולתה של המערכת )לפי הזמנות יעודיות של 

מחירי התחזוקה יעודכנו בהתאם )לאחר תום תקופת האחריות לכל תוספת 

 .שתוזמן, ככל שתוזמן(
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 לוח התשלומים עבור תקופת ההקמה 1.0.3

לות של עבודות ההתאמה וההטמעה במסגרת אחוזים( מן הע שלושים) 30% 1.0.3.1

 המועצהיסוכמו בין להלן וכפי ש 1.3ד'.בטבלה  2-ו 1בשורות ההקמה, כרשום 

כמוגדר , והספק, ישולמו לאחר ההשלמה של האפיון המפורט של המערכת

 יעניק אישור על הביצוע המועצהלעיל, ולאחר שנציג  4.2.3.1סעיף -בתת

 .המלא של העבודה

)עשרים אחוז( מן העלות כאמור ישולמו לאחר השלמתו של שלב ב' של  20% 1.0.3.2

-לעיל, כולל מבחני קבלה, לשביעות 4.2.3.2סעיף -בתתהפרויקט, כמוגדר 

, ולאחר אישורו של המסמך המסכם של שלב זה ע"י המועצהרצונו של נציג 

 .המועצהנציג 

ת ותוכנות ם בגין התוכנה הבסיסית, הרשיונוובשלב זה לא יועבר תשל 1.0.3.3

 התשתית.

)ארבעים אחוז( מן העלות כאמור ובתוספת התשלומים בגין הרשיונות  40% 1.0.3.4

של התוכנה הישומית הבסיסית ושל תוכנת התשתית, כפי שיוזמנו ע"י 

)כולל לאחר ההשלמה המלאה של שלב ג' של הפרויקט , ישולמו המועצה

 לעיל. 4.2.3.3סעיף -, כמוגדר בתתהטמעה מלאות(וקבלה והדרכה -מבחני

 המועצה)עשרה אחוזים( מן העלות כאמור, תשולם ע"י  10%היתרה, בשעור  1.0.3.5

לאחר שלושה חודשים של עבודה במתכונת תפעולית מלאה של "יצור" 

(Production התשלום הסופי יועבר רק לאחר קבלת אישור מנציג .)על  המועצה

 אה.רצונו המל-ביצוע העבודה לשביעות

 תנאי תשלום 1.0.4

התשלומים לפי מכרז זה וההסכם, שיחתם בעקבותיו, יבוצעו כנגד הגשה של  1.0.4.1

את כל והדרך שהושגו -חשבוניות כדין, מלוות בדוח ביצוע, המפרט את אבני

הפעילויות, שבוצעו בגין ההגשה של כל חשבונית. התשלומים יבוצעו רק 

וע"י שאר הגורמים  המועצהלאחר שהדוח והחשבונית יאושרו ע"י נציג 

 .מועצהמוסמכים בה

 .המועצהדי י-יום, מיום אישור החשבונית על 30התשלום יבוצע תוך  1.0.4.2
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 היקף הפרויקט 1.0.5

אינה מתחייבת להזמין את כל הרכיבים  המועצהלמען הסר ספק יודגש, כי  1.0.5.1

או העבודות או חלקן והיא אף רשאית שלא להזמין רכיב או עבודה כלשהם. 

ההחלטה על רכישה של רכיב או של שירות כלשהו, לפי הרשום במכרז זה, 

. ההיקפים עשויים להשתנות המועצה דעתה הבלבדי של-תעשה לפי שיקול

פי התנאים -על ,המועצהרכים של )כלפי מטה או כלפי מעלה( בהתאם לצ

  הבסיסיים של ההסכם.

את הפרויקט למשתמשים  שומרת לעצמה את הזכות להרחיב המועצה 1.0.5.2

 העתד-, לפי שיקולוכן להגדיל את תכולת העבודה ולישויות ארגוניות נוספות

ע תוך תאום עם הספק )אך הספק אינו רשאי זמנים, שייקב-הבלבדי ולפי לוח

ה ללא מתן נמוקים סבירים, להנחת דעתה של לסרב לבצע את העבוד

 .(המועצה

ההרחבות יתבצעו לפי העלויות הרלבנטיות, כרשום בטבלאות המחיר להלן.  1.0.5.3

ומתן עם -משאנהל האופציה ל מועצהבמקרה של הגדלת היקף, תשמר ל

 הספק להורדת מחירים.

לשום  המועצה, אינם מחייבים את במכרז זה ההיקף והכמויות, המופיעים  1.0.5.4

 ישה בפועל והם נכתבו לצורך ההשוואה של ההצעות בלבד.רכ

 בלבד( ראשון)שלב  עלות הקמה 1.1

 כל הטבלאות להלן.של על המציע להגיש את הצעת המחיר שלו ע"י מילוי 

לכל פריט, שהינו מוצר מדף, יצורפו בנספח מפרט של המוצר ודף מידע לתיאורו. לפריט, 

העבודה. לכל פריט  עבודה לביצוע-המבוסס על תשומות או עבודה, יש להציג פירוט של שעות

מורכב, יש לפרט בנפרד את תצורתו המדויקת. בטבלאות, בהן מופיע סעיף של מחיר סופי 

המציע לביצועו במלואו גם  התחייבות של -רכיב במלואו, משמעו ומלא לכל הפרויקט או מ

 .המכרז דרישות לפי, אחריות שנת כוללת ההקמה עלותאם לא ציין פרט או רכיב כלשהו. 

 כל התאים הנדרשיםאין לשנות אף טבלה, את תוכנה או את צורתה. יש למלא את  יודגש:

 .בכל הטבלאות
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 (המוצעת)חבילת המדף  הישומית הבסיסית: עלויות של התוכנה 1.1.ד'טבלה 

 ללאעלות )ש"ח,  הפונקציה הנדרשת מס.
 מע"מ(

 הערות

(a) (b) (c) (d) 

ה לפתיח מקוונותבקשות  ה שלהגש  .1
 תכניות לימוד חדשות של

  

   הערכת איכותדוחות  ה שלהגש  .2

סה"כ עלויות של תוכנה ישומית   .3
 בסיסית

  

 

 1.1'.דהסברים למילוי של טבלה 

 מילוי הנתונים ע"י המציע ייעשה בטבלה דלעיל, כמוסבר לעיל. •

הגשה של בקשות ההנותן מענה הן לתחום  ,מוצר אחד ואאם המוצר הבסיסי ה •

הגשה של דוחות הערכת תחום המקוונות לפתיחה של תכניות לימוד חדשות והן ל

 בלבד. 3אזי ניתן לציין עלות כוללת, בשורה  ,איכות

מוש בלתי מוגבל, ותכלול את כל הפונקציות, המפורטות יש ההצעה תתייחס לרשיון •

 לעיל. 2.3בסעיף 

 : עלויות של פונקציות נוספות של התוכנה הישומית )אופציונליות(1.2.ד' טבלה

עלות הקמה  פונקציה אופציונלית מס.
 ללא)ש"ח, 
 מע"מ(

דמי תחזוקה 
שנתיים 

 ללא)ש"ח, 
 מע"מ(

 הערות

(a) (b) (c) (d) (e) 

1.      

2.      

3.      

סה"כ עלויות של פונקציות   .4
 אופציונליות

   

 

 1.2ד'. הסברים למילוי של טבלה

 מלוי הנתונים ע"י המציע ייעשה בטבלה דלעיל, כמוסבר לעיל. •

אם המציע כולל בהצעתו רכיבים או שירותים אופציונליים לשלב ההקמה של  •

מוצע בשורה נפרדת אופציונלי , עליו לציין כל רכיב או שירות מועצההמערכת ב

 לעיל, בלווית עלותו )ניתן להוסיף שורות, במידת הצורך(. 1.2.ה ד'בטבל

 .רכיבים או שירותים אופציונליים אלה לא יובאו בחשבון בעת השוואת ההצעות
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 המועצה: עלויות התאמה, הדרכה והטמעה של המערכת עבור 1.3ד'. טבלה

עלות ליחידה  הרכיב או השירות מס.
 אלל)ש"ח, 
 מע"מ(

מספר 
 יחידות

 סה"כ
 ללא)ש"ח, 
 מע"מ(

(a) (b) (c) (d) (e) 

 המועצההתאמת המערכת לצרכים של   .1
ת ובקשות מקוונ ה שלהגשלתחום ה
 תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח

 1  

 התאמת המערכת לצרכים של המועצה  .2
 לתחום של הערכת איכות

 1  

הדרכה מקיפה לכל המשתמשים   .3
)על המציע  ותרגול לקבוצה מועצהב

 לציין את מספר הקבוצות הנדרש(

 7  

 מועצהתמיכה בהטמעה למשתמשים ב  .4
. לכל משתמש הטמעהשעות  4)לפחות 

שעות  4משמעה  cהעלות ליחידה בטור
 (.הטמעה

 36 
 משתמשים

 

    סה"כ עלויות התאמה  .5

 

 1.3ד'.הסברים למילוי של טבלה 

 בטבלה דלעיל, כמוסבר לעיל.מלוי הנתונים ע"י המציע ייעשה  •

ביא בחשבון את עלויות ההתאמה ת המועצהלצורך השוואת ההצעות לפי מכרז זה,  •

 לעיל. 1.3ד'.וההטמעה של המערכת, כמצוין בטבלה 

יב את הספק בעת שתחי היאשעות, ו 4-לבטבלה, היא  (c)העלות ליחידה, כרשום בטור  •

, אלא אם, המועצההאספקה של שירותי הדרכה והטמעה נוספים, ככל שיוזמנו ע"י 

 תאשר עלות אחרת ליחידה, מראש ובכתב. המועצהבמקרים מיוחדים, 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 : עלויות של תוכנת תשתית1.4ד'.טבלה 

עלות  הרכיב מס.
 ללא)ש"ח, 
 מע"מ(

 הערות

(a) (b) (c) (d) 

מיוחדות, אם נדרשות, מעבר תוכנות תשתית   .1
 לעיל 3לרשום בפרק 

את  -)יש לפרט לפי רכיבים ובכל רכיב 
 הגרסאות ועלויותיהן(

  

מחולל דוחות למשתמש הקצה )רק אם   .2
 מדובר בכלי חיצוני למערכת(

  

   סה"כ עלויות של תוכנות תשתית  .3

 

סטנדרטיות באופן עצמאי, וכנות תשתית המועצה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש ת הערה:

 שלא במסגרת מכרז זה.

 : טבלת סיכום של עלויות ההקמה1.5ד'.טבלה 

 מע"מ( ללאעלות )ש"ח,  הרכיב מס.

(a) (b) (c) 

 סה"כ עלויות של התוכנה הבסיסית,  .1
 לעיל 1.1ד'.בטבלה  3בשורה  (c)כרשום בטור 

 

 סה"כ עלויות התאמה, הדרכה והטמעה,  .2
 לעיל 1.3ד'.בטבלה  5בשורה  (e)כרשום בטור 

 

 סה"כ עלויות של תוכנת תשתית,  .3
 לעיל 1.4ד'.בטבלה  3בשורה  (c)כרשום בטור 

 

  סה"כ עלויות הקמה  .4
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 עלויות שוטפות 1.2

יש לפרט את העלויות השנתיות בגין השירות והתחזוקה השוטפים, במסגרת של הסכם 

שנים בסה"כ, ממועד אישור הקבלה של  ששתחזוקה, לאחר תום תקופת האחריות ולמשך 

 המערכת.

 20%להלן לא תעלה על  2.'עלות התחזוקה השנתית לכל אחד מן הרכיבים בטבלה ד יודגש:

 הלטב -לעיל  )עשרים אחוז( מעלות ההקמה של אותו רכיב, כפי שהיא רשומה בטבלאות

בלבד, לא כולל הדרכה  2ומס.  1)שורות מס.  1.3.'דטבלה )על שתי השורות בה(,  1.1.'ד

1.4.'דטבלה והטמעה( ו  )על שתי השורות בה, ככל שיהיו רלבנטיות, כמוסבר בטבלה עצמה(. ׂ 

 .כאמור, עלולה להיפסל 20%-הצעה, בה יירשמו עלויות תחזוקה שנתיות גבוהות מ

 : עלויות שוטפות2ד'.טבלה 

עלות תחזוקה  הרכיב או השירות מס.
שנתית 
ליחידה 
 ללא)ש"ח, 
 (מע"מ

מספר 
 יחידות

מספר 
שנים 

נדרש עד 
שנים  6

 בסה"כ

סה"כ עלות 
 6-ל תחזוקה

 שנים
 ללא)ש"ח, 
 מע"מ(

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

     תוכנה ישומית בסיסית: 

 מקוונותבקשות  ה שלהגש  .1
תכניות לימוד  ה שללפתיח
 חדשות

 1 5  

  5 1  הערכת איכותדוחות  ה שלהגש  .2

     תוכנות תשתית: 

עלויות אחסון ותפעול של   .3
המערכת בענן, כולל כל 

הרכיבים הנדרשים )חומרה, 
, אמצעי תוכנה, תשתית

 (אבטחת מידע ותמיכה

 1 6  

תוכנות תשתית מיוחדות, אם   .4
 3נדרשות, מעבר לרשום בפרק 

 בנספח ג' לעיל
)יש לפרט לפי רכיבים ובכל 

ת הגרסאות א -רכיב 
 ועלויותיהן(

 1 5  

למשתמש הקצה מחולל דוחות   .5
)רק אם מדובר בכלי חיצוני 

 למערכת(

 1 5  

     סה"כ עלויות שוטפות  .6
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 מחירון 1.3

המציע מתבקש לצרף מחירון של עובדים לפי תחומי נסיון ומומחיות ושל שירותים  1.3.1

במתכונת של  -רוט יבמסגרת הפרויקט. הפ מועצהנוספים, אותם הוא מוכן לספק ל

 .מע"מ ללאבש"ח, הטבלאות להלן, תוך ציון המחירים 

 הדעת-הספק או מכל ספק אחר, לפי שיקול להזמין עבודות כאלה מן תרשאי המועצה 1.3.2

 .אין ברשום כאן משום התחייבות להזמין עבודה נוספת כלשהי מן הספקהבלבדי. 

ודות אלה, לפי סוגים המציע מתבקש לפרט את התעריפים, המחייבים מבחינתו, לעב 1.3.3

טבלה ות באו לשיר לעובד עבודה-תעלות לשע לוייבדים, נסיונם וכשוריהם, ע"י משל עו

, ואלו התעריפים אורי התפקיד הרשומיםילהלן. יש לפרט את התעריפים לכל ת 3ד'.

 .עבודה לפי תפקיד-המחייבים לשעת

ביא בחשבון את המועצה תכדי להביא את ההצעות למכנה משותף מבחינת עלויות,  1.3.4

, בהתאם להלן 3ד'.דם מקצועי, כרשום בטבלה א-העלות של תמהיל שירותים של כח

 למספר השעות הרשומות בטבלה.

עבור  המועצהכדי לשמש אפיון כלשהו של דרישותיה של  3ד'.אין ברשום בטבלה  1.3.5

דם מקצועי; הכמויות להלן והעלויות, המשתמעות מהן, ישמשו א-שירותים של כח

ת ההצעות לבסיס משותף לצורך השוואת עלויות בלבד. נדגיש שוב את לשם הבא

ן עבודה נוספת כלשהי אינה מתחייבת להזמי המועצהלעיל:  1.3.2 סעיף-הרשום בתת

 .מן הספק
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 : עלויות לשירותים אופציונליים לפי תמהיל, לשם השוואת ההצעות בלבד3ד'.טבלה 

לשעה לעובד  עלות העובד או השירות מס.
 שירותאו ל

 מע"מ( ללא)ש"ח, 

מספר שעות, 
לצורך 
ת השווא

ההצעות 
 בלבד

עלות כוללת 
 ,מחושבת

לצורך השוואת 
 ההצעות בלבד

 ללא)ש"ח, 
 מע"מ(

(a) (b) (c) (d) (e) 

  200  מנהל פרויקט  .1

  200  מנתח מערכות  .2

  600  תכניתן  .3

  200  מדריך / מטמיע  .4

עלות נוספת לשעה בקריאה   .5
 חריגה

 100  

    סה"כ עלות מחושבת  .6

 

 ריכוז של עלויות 1.4

. המועצהשנים, ממועד הקבלה של המערכת ע"י  ששיש להציג את העלות הכוללת למשך 

 זאת, ע"י סיכום של עלויות ההקמה ושל עלויות התחזוקה עד תום חמש שנים.

 : טבלת ריכוז של העלויות4ד'.טבלה 

 מע"מ( ללאעלות )ש"ח,  הרכיב מס.

(a) (b) (c) 

 סה"כ עלויות ההקמה,  .1

 לעיל 1.5ד'.בטבלה  4בשורה  (c)כרשום בטור 

 

 סה"כ עלויות שוטפות,  .2

 לעיל 2ד'.בטבלה  5בשורה  (f)כרשום בטור 

 

 סה"כ עלויות לשירותים אופציונליים,  .3

 לעיל 3ד'.בטבלה  6בשורה  (e)כרשום בטור 

 

  סה"כ עלויות  .4
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 הקמה ותחזוקהנספח ה': הסכם 

 2018שנת , בחודש __________, בבירושלים, ביום ____שנערך ונחתם 

 :בין

 מועצה להשכלה גבוההה

 ירושלים 43מרחוב ז'בוטינסקי 

 9104001מיקוד  4037ת.ד 

 ('המל"ג'או  'מועצהה' -)להלן 

 מצד אחד;

 :לבין

 ____________________________________________________________________  

  __________________________________________________________ מספר זיהוי: 

  _______________________________________________________________ מרחוב 

 "(הספק" -)להלן 

 .מצד שני

מכרז פומבי דו שלבי מספר במסמכי בקבלת השירותים כמפורט  נתמעוניי ל"גוהמ  הואיל
 הגשת בקשות מקוונתלאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ל 01/2018

הערכת איכות במועצה דוחות  ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח
-ו "המכרז" - בהתאמה )להלן , כולל אחסון ומתן שירותי ענןלהשכלה גבוהה

 ;(1( )מסמכי המכרז מצורפים להסכם זה ומסומנים כנספח "השירותים"

ביום , במכרז אושרה ונבחרה על ידי ועדת המכרזים של המל"גספק צעתו של הוה  והואיל
 ;(2כנספח מכרז מצורפת להסכם זה ומסומנת ל)הצעת הספק ___________ 

להצעה שהגיש  ובכפוף  השירותים בהתאם ביצועוהספק הסכים לקבל על עצמו את   והואיל
לשביעות  רותיםימצהיר כי הוא מוכן ומסוגל לבצע את הש, והוא לתנאי הסכם זה
 ;רצונה של המל"ג

 אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:

 מבוא, נספחים, הגדרות ופרשנות

 .ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1

 נספחי ההסכם הם: .2

 .מכרזמסמכי ה - 1נספח 

 .הצעת הספק למכרז - 2נספח 

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 ההגדרות הכלולות במסמכי המכרז תשמשנה גם לצורכי הסכם זה. .3

 שני בין ליישב מאמץ יעשה ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .4
יקבע הנוסח או  ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות. הנוסחים
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 יעשה במקרה של סתירה בין הצעת הספק למסמכי המכרז .הפרשנות המיטבים עם המועצה
 נוסח לבין הצעת הספק בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות. הנוסחים שני בין ליישב מאמץ

 .ים עם המועצהיקבע הנוסח או הפרשנות המיטב מסמכי המכרז

כל התחייבויות הספק בהסכם, בכל עניין שהוא, מוסיפות על התחייבויות הספק במסגרת  .5
 הוראות המכרז )ואינן מחליפות אותן( ולהיפך.

 הצהרות הספק והתחייבויותיו

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

 לבצע את השירותים בהתאם למפרט השירותים והמענה למכרז. .6

הוא קרא בקפידה את כל מסמכי המכרז תוך תשומת לב מיוחדת למפרטי הדרישות  .7
ולסעיפים המפרטים את חובות הספק והוא מתחייב לבצע את השירותים ואת כל הפעולות 

עדים והכל במקצועיות, בדייקנות, ביעילות, באדיבות, במומחיות ובמו הכרוכות בהם, 
 הקבועים בהסכם זה. 

 הסכם זה. והיכולת לביצוע השירותים לפי , כוח האדםןנסיוהידע המקצועי, הכל ו יביד .8

נו, הכשרתו, נסיוכל הפרטים וההצהרות שמסר במסגרת הצעתו במכרז, ובכללם פרטים על  .9
ולם כ -הרישיונות וההיתרים שבידו, כוח האדם המועסק על ידיו והציוד המצויים ברשותו 

 מלאים מדויקים ונכונים.

 השירותים ביצועהכלים והחומרים, הדרושים לשם הציוד, האמצעים, כל הוא אחראי כי,  .10
ימצאו ברשותו ובחזקתו ויעמדו לשימושו , ועמידה בכל התחייבויות הספק על פי ההסכם

 לשם ביצוע המטלות שנטל על עצמו, משך כל תקופת ההסכם.  

, לרבות   הקשור לביצוע השירותים על פי הסכם זההוא ישתף פעולה עם המל"ג בכל  .11
התחייבות לתקן ולשפר את כל הטעון תיקון ושיפור, מייד עם קבלת דרישתה הראשונה של 

 המל"ג, והכל על אחריותו, על חשבונו ובלוח הזמנים הקצר ביותר האפשרי.

הוא אחראי להחזיק בידו וברשותו כל היתר ורישיון הדרושים )ככל שדרושים( לביצוע  .12
הסכם זה וכל פעולה הכרוכה בהם. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוא  מושאהשירותים 

כדין לשם  מתחייב שלא לבצע פעולה כלשהי, אלא בכפוף לקבלת היתר ו/או רישיון הנדרשים
 ביצועה.

 ן כנדרשנסיוח אדם בהיקף ובעל כישורים, וכ כל תקופת ההתקשרות,, במשך עסיקהוא י .13
לאספקת השירותים ברמה הגבוהה ביותר לרבות באיכות הנדרשת ותוך עמידה בלוחות 

 הזמנים.

, לא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן הוא .14
 .אלא באישור המל"ג בכתב ומראש

 ההתקשרותתקופת 

הסכם ההתקשרות ועד תום  עלמיום החתימה  עם הספק תהיה החל תקופת ההתקשרות .15
תחל לאחר האספקה, ההתקנה וההטמעה של המערכת ואישור של  אשר תקופת האחריות 

 .המועצה על תחילת שנת האחריות

 .חודשים 12תקופת האחריות תהא למשך  .16
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 חמש למערכת לתקופה של שירותי אחסון וענן, כולל תחזוקה ישירות לתתתחייב הספק  מ  .17
 . האחריות תקופתהחל ממועד סיום שנים 

שירותי התחזוקה הינם אופציונליים והמועצה תחליט  לפי שיקול למניעת ספקות, יובהר כי 
 5עד -, ובלי שתהיה חייבת לעשות כן, להאריך את תקופת ההתקשרות בדעתה הבלעדי

 .ימים מראש ובכתב 60שים, וזאת במתן הודעה לספק של חוד 12תקופות נוספות, בנות עד 

 סיום ההתקשרות

בכל עת  ה,או חלק הכול ההתקשרות עם הספק לסיומה,להביא את המל"ג תהיה רשאית  .18
, מכל סיבה שהיא ובכתב מראש קלנדריים ימים 90בהתראה של ההתקשרות תוך תקופת ב

 ואף ללא סיבה כלל ולספק לא תהא כל טענה בעניין.

כם הסאת הלבטל  תרשאי המל"גהיה ת -תחייבויות הספק של ה יסודיתבמקרה של הפרה  .19
של הספק   מובהר כי אי שביעות רצון של המל"ג מרמת השירותים ללא התראה מוקדמת.

, וזאת אם לא תוקנה ההפרה כאמור תהווה הפרה יסודית של הספק את התחייבויותיו כלפיה
 די הספק.י-ונשנות שלא תוקנו עללהלן או אם מדובר בהפרות חוזרות 

על פי ההסכם או הדין,  למועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו  .20
 רשאית המועצההא תמוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, 

 :ידימבאופן לבטל את ההסכם 

דרישה המועד הנקוב ב, ולא יתקן אותה תוך פר את ההסכם הפרה יסודיתיהספק  20.1
 לעשות כן. המועצהבכתב מאת 

דרישה במועד הנקוב בהספק יפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית, ולא יתקן אותה  20.2
 .לעשות כן מועצהבכתב מאת ה

ישעבד ו/או יסב ו/או ימחה ו/או יעביר בדרך אחרת את ההסכם ו/או את  הספק 20.3
 המועצההסכם, במלואן או בחלקן, ללא אישור על פי ה ו/או התחייבויותיו זכויותיו

 מראש ובכתב; 

 בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון; יבואהספק  20.4

 ; זה הסכם על פי כנדרש שירותים לבצע או/ועסקיו  את חדל בפועל מלנהליהספק  20.5

, דין פסולכוכרז הספק יוצא נגד הספק צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או י 20.6
 )ארבעים וחמישה( ימים; 45וצוין/הכרזות אלו לא יבוטלו תוך 

 ;תפרק מרצון, או על פי צו של בית משפטיהספק  20.7

 או על נכסים הספקצע כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי ובתעיקול )או יוטל  20.8
הספק ו/או נכסים הדרושים לספק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי מהותיים של 

מיום  ( ימיםארבעים וחמישה) 45וסר תוך יאמור לא ההעיקול בלבד ש, וכםההס
 הטלתו.

 בוטל. .21

 לשלםהספק או חובה לפצות את יה עלחול , לא תמל"גהידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .22
עד בפועל, עבור השירותים שסיפק  תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכםלו 
 . פוף לכל סעד לו תהיה זכאית המל"ג במקרה כזה, וזאת בכעקב ביטולו ההסכם סיום מועד ל

 תרשאי המל"גהיה תהא הסיבה לכך אשר תהא, תבוטל ההסכם או הגיע לידי סיום,  .23
די הספק או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור י-שהוכנו על מידע או להשתמש בכל מסמך

 השירותים או לעניין ביצוע הסכם זה. ביצועבמסגרת  המל"ג,
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הוחלט על הפסקת ההתקשרות עם הספק יעביר הספק באופן מסודר את כל שנדרש  אם .24
ספק החדש שייבחר ע"י המל"ג זאת על מנת לשמור על רצף שירותי וביטוחי מל"ג ו/או לל

 תקין.

תוך המועד הנקוב  לא תיקן הספק את הטעון תיקון בלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שבו  .25
המל"ג, אזי המל"ג תהא רשאית להעסיק אחר שיבצע את השירותים   בדרישה בכתב מאת

הנדרשים, וזאת מתוך התמורה המגיעה לספק על פי הסכם זה וכל תשלום כאמור יקוזז 
 מהתמורה האמורה להשתלם להספק על פי הסכם  זה.

 משנה קבלני

 השירותים.  ביצוע לשם משנה בקבלני להסתייע רשאי יהא במכרז הספק .26

לביצוע  הקשור בכל המועצה כלפי והבלעדית המלאה באחריות, כי הספק יישא ובהרי .27
 ידי כל קבלני-השירותים, לרבות לכל העבודות, השירותים, המוצרים והתוצרים שיסופקו על

 המשנה מטעם הספק.

 כל לאורך, דו במסגרת המענה למכרזי-שהוצע על משנה קבלן להחליף רשאי יהא לא הספק .28
 של ובכתב מראש אישור ללא(, תמומשנה)אם  האופציה תקופות לרבות, ההתקשרות תקופת

הן להפסקת מתן השירותים של קבלן המשנה שאושר והן לזהותו של קבלן המשנה  מועצהה
 שיחליפו.

בכל עת לדרוש את החלפתו של קבלן משנה, מנימוקים סבירים  תהיה רשאית ועצההמ .29
ן משנה ולהעמיד קבל -שיימסרו לספק. הספק יהיה מחויב להחליף את קבלן המשנה האמור 

 .צה מועשל ה ה ימים ממועד קבלת דרישת 14תוך  - המועצהשל  האישורחלופי שקיבל את 

משנה בין לפי דרישת המפעל ובין בדרך אחרת לא תהא עילה מודגש בזאת כי החלפת קבלן  .30
השירותים  ביצועלתוספת תשלום ו/או לשינוי לוח הזמנים, מצד הספק. יובהר, כי הפסקת 

א תגרע מהתחייבויות הספק ל -או מכל טעם אחר  המועצהעל פי דרישת  –משנה  קבלןשל 
אלה בהתאם למלוא דרישות , והספק יהא חייב להמשיך ליתן שירותים המועצהכלפי 

 .ועצהדי המי-ההסכם בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה חלופי שאושר על

על הצהרת בכפוף לתנאים דלעיל,  ,עסיקילהחתים את קבלני המשנה ש הספק מתחייב .31
היה, בכל מקרה ובאופן מוחלט, אחראי למילוי חובות אלה ספק י. הנספח ח'סודיות בנוסח 

 בגין הפרת החובות הנ"ל.  ועצהתחויב המשא בכל תשלום בו ייידי קבלני המשנה ו-על

 תמורהה

 זה הסכםהמכרז ו ולהוראות הספק של המחיר הצעת לנספח בכפוף לספק תשולם התמורה .32
 שסופקו רכיבים או שירותים עבור ורק, ובהתאם לאבני הדרך המפורטות במכרז ובנספחיו

הזמנה של שירותים אופציונלים, ככל שיוזמנו,  כייובהר . המועצה רצון לשביעות ידיו על
 תהיה בכפוף להמצאת הזמנת עבודה והתמורה תשולם בהתאם לתנאי ההזמנה.

תמורה  כלשלם ת"ג לא להמחיר של הספק, הוא סופי. המ בהצעת כאמורסכום התמורה,  .33
נוספת עבור השירותים המפורטים בהסכם זה, לא במהלך ביצוע השירותים ולא לאחר 

ת תוקף הסכם זה, לא עבור ביצוע השירותים ולא בקשר להם או כל הנובע מהם, לא פקיע
 לספק ולא לכל אדם אחר. 

 בחודשלנציג המל"ג דו"ח ביצוע מפורט לגבי השירותים ו/או הרכיבים שסיפק יגיש הספק  .34
שחלף. לאחר שיאושר הדוח על ידי נציג המל"ג, הספק יגיש למל"ג חשבונית מס  בהתאם 

 אושר לתשלום. לדוח המ
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חשבונית  מאישור מיםי 30"ג תבצע את התשלום בהעברה בנקאית לחשבון הספק תוך המל .35
 לעיל. 34המס ע"י המועצה כאמור בסעיף 

, הביצוע דוח באישור עיכובים עקב"ג המל כלפי טענות או דרישות כל תהיינה לא לספק .36
 בכל חוסר כלאו /ו נכונים שאינם פרטים של קיומםאו /ו בדוח פרטים חוסר של מסיבות
 מרגע שעות 48 בתוך הספק ידי על תוקנו לא שאלה ככל, הביצוע בדוח הקשור אחר מסמך
 .עליהם לספק הודיעה"ג שהמל

 קיזוז, עכבון וויתור

תהא רשאית לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנה לספק )אם יגיע(, כל  המועצה .37
על פי הוראות הסכם זה, הסכם אחר בין הצדדים ו/או על פי כל דין,  למועצהסכום שיגיע 

 למועצהלרבות בגין פיצוי ושיפוי, וכן בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או מניעת רווח שנגרמו 
עקב ו/או מחמת מעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו שבוצעו בניגוד לדין ו/או להוראות 

טול הסכם זה. מובהר בזאת במפורש, כי האמור לעיל אינו הסכם זה ו/או עקב ו/או מחמת בי
 ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.ע למועצהפוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית 

בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב הכלול בכל  .38
לנכות סכום כלשהו מאלה שעליו  הסכם או חוק שהוא, הספק לא יהא רשאי לעכב, לקזז,

 לשלם )אם עליו לשלם( על פי הוראות הסכם זה.

 סודיות והעדר ניגוד עניינים

הספק מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת כל מידע שיגיע לידיו או לידי עובדיו או למי  .39
מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה, ולנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע הגעת מידע 

אמור לידי צד שלישי כלשהו, וכן הוא מתחייב, שלא לעשות כל שימוש במידע כאמור, בין כ
במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות כל גורם אחר, אלא לצורך ביצוע 
התחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מתחייב להביא סעיף זה לידיעת עובדיו הרלוונטיים, 

  ידיהם.-ולדאוג לביצועו על

  עקב או אגב נתינתם,           לספק כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר  .40
, והספק, עובדיו וכל הפועל ל"ג והיא בעלת הזכויות הבלעדיות בוהבלעדי של המ הרכושו הינ

המוסמכים לכך, כל חומר,  ל"גאינם  רשאים  למסור לאדם אחר, פרט לעובדי המ מטעמו
השירותים, וכן אינם רשאים לשמור לעצמם העתקים של כל  בביצועמסמך או מידע הקשור 

האמור בסעיף זה לא  .מל"גה נציגמסמך כאמור אלא בכפוף לאישור בכתב מאת  חומר או
יחול על מידע כאמור שהפך לנחלת הכלל, ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל עקב הפרת הדין או 

 הפרת מי מהתחייבויות הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו. עקב

הספק אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך עבודות  .41
הפועל מטעמו  מי אואחרות או לצורך אחר כלשהו. הספק אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו 

 לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.

כלשהם ר ם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, מידע, מסמך או חומהספק אינו רשאי לפרס .42
מנציג  בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב  ושהגיעו לידיעת

 .ל"גהמ

, הן במדיה הן בכתב ,פה-הן בעלשהושג רבות כל מידע, ל -בסעיף זה, המונח "מידע" משמעו  .43
, הכרוך ו/או ולאאם בין שהוא נחשב לסוד מסחרי על פי דין ובין  מגנטית והן בכל אופן אחר,

ו/או  ה, עובדיהמנהלימו/או במי  פעילותהו/או ב רשותהקשור בהסכם זה על נספחיו ו/או ב
ו/או אשר הגיע או יגיע לספק במסגרת ו/או  המועצה, אשר נמסר לספק על ידי השלוחי

 –ר הספק יוכיח כי , למעט מידע אשכתוצאה ו/או בקשר עם הסכם זה

הינו נחלת הכלל או אשר הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת כל  43.1
 ; מועצההתחייבות שבה מחויב הספק כלפי ה
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מחויב  אשר למיטב ידיעתו של הספק לא היהמצד שלישי, הספק תקבל על ידי הוא ה 43.2
 המכון בעת מסירתו;חובת סודיות כלפי ב

במועד הגילוי, או שפותח על ידיו באופן עצמאי, מבלי הוא היה ברשותו של הספק  43.3
 שהשתמש לצורך כך במידע שנמסר לו כתוצאה מההתקשרות בהסכם זה;

מדובר במידע שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות  43.4
 מועצהמוסמכת, בכפוף לכך שבתכוף לאחר קבלת דרישה כאמור יעדכן הספק את ה

אם הדין או החלטת הערכאה המוסמכת אינם אוסרים זאת, יאפשר  -בדבר קיומה 
 להתגונן כנגדה, ויסייע לה בכך כמיטב יכולתו. מועצהל

לחוק העונשין,  118ספק מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו כי הוראות סעיף ה .44
 חלות על הסכם זה. 1977-התשל"ז

 דיו ו/או למי מטעמו שיועסק במתן השירותיםכמו כן מצהיר הספק, כי ידועות לו ולעוב .45
, בשמו ובשם עובדיו ו/או מי מתחייב הואו ,1981-התשמ"א, הוראות חוק הגנת הפרטיות

שלא למסור או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו מטעמו שיועסק במתן השירותים, 
 הנ"ל. חוקהת וסכם, אלא בהתאם להוראהתוך כדי ביצוע ה הםאלי

, המועצהר ומתחייב, כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם הספק מצהי .46
לא יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד עניינים בין 

ניגוד י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים )להלן: "פ-התחייבויותיו על
 משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור."(. "ניגוד עניינים" עניינים

הספק מתחייב, כי אם ייווצרו מצבים, העלולים להעמידו ו/או להעמיד את מי מטעמו במצב  .47
של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה 

ועצה, ולפעול על פי עליו להודיע על כך באופן מידי לנציג המועצה והלשכה המשפטית של המ
 ההנחיות שיקבל.

וכן להחתים את  הספק מתחייב לחתום, בשמו ובשם כל המועסקים מטעמו בביצוע ההסכם, .48
 בנוסח, סודיות לשמירת התחייבות על, עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע ההסכם

 '.ח כנספח המצורף

 סיקמע -העדר יחסי עובד 

וכי  ,עצמאי ספקכי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כ ,הספק מצהיר בזאת .49
עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, 

למועסקים מטעמו בהספקת השירותים מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או 
מהתחייבויותיו של  בביצוע של איזו תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל ,למי מטעמו, ו/או 

 הספק על פי הסכם זה.

 בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של העובדים הספק בלבד יישא .50
ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס  ו/או המועסקים מטעמו בהספקת השירותים

לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי הכנסה, ביטוח 
ו/או למועסקים מטעמו  וולא תהיינה לספק או לעובדי ,אחר, כפי שיקבעו וישתנו מעת לעת

והם לא  ,מועצהמטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי הבהספקת השירותים ו/או למי 
, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים

 .מועצהה
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ו/או קבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד או עובדים של הספק י ,מכל סיבה שהיא אם, .51
, בין ביחד עם הספק ובין מועצההינם עובדים של ה המועסקים מטעמו בהספקת השירותים
כל סכום, בגין הראשונה,  הלפי דרישת , מידמועצהבנפרד, כי אז מתחייב הספק לשפות את ה

כזו, שידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה ת מועצהללא יוצא מן הכלל, שה
תודיע לספק על כל מקרה שבו  מועצהה לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.

 תיתבע על פי סעיף זה, ותאפשר לספק להתגונן כנגד התביעה באופן עצמאי.

הוא יחליף כל איש מקצוע ו/או כל גורם אחר המועסק על ידו בביצוע הספק מתחייב כי  .52
ימי עבודה ממועד  14בקש זאת, ויעמיד איש מקצוע חלופי תוך ת המועצההשירותים אם 

מראש, כתנאי לתחילת  המועצה. על איש המקצוע החלופי לקבל את אישור מועצהדרישת ה
לדרוש החלפתו של מי מאנשי המקצוע  תרשאי המועצהר, כי עבודתו במסגרת הסכם זה. יובה

 הבלעדי. הו/או הגורמים האחרים מטעם הספק בכל עת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעת

 ערבות ביצוע

, ימציא הזוכה למועצה לפי ההסכם ומילוי התחייבויות הזוכה המועצהזכויות  ה שללהבטח .53
ית אוטונומית לפקודת המועצה בגובה של בעת החתימה על הסכם ההתקשרות, ערבות בנקא

 "(.ביצוע ערבותמערך הצעתו בנוסח שבנספח ט"ז )להלן: " 10%

מדמי התחזוקה השנתיים. בלי לגרוע  10%גובה ערבות הביצוע בתקופת התחזוקה יהא 
במהלך תקופות ההארכה, תהיה המועצה רשאית לדרוש מהספק את הגדלת מהאמור לעיל, 

, והספק יידרש מהיקף הפרויקט נכון למועד הדרישה 10%סך של  הערבות כך שתעמוד על
לא המציא הספק ערבות כנדרש תהיה ימים ממועד דרישת המועצה.  7להמציאה בתוך 

 רשאית המועצה לבטל את ההסכם עימו.

)מאה ועשרים(  120תהיה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בהסכם ועד  ערבות הביצוע .54
 י ההסכם.פ-תקופת האחריות של הספק עללפחות לאחר סיום   ימים

את תוקף הערבות  יאריך הזוכה ,וכהככל שהמועצה תחליט להאריך את ההסכם עם הז .55
. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה  בהתאם להארכת תקופת ההסכם

 עד לחודשיים לאחר תום התקופה הנוספת.היא תעמוד בתוקף ו

לחלט את הערבות ללא כל  תרשאיתהא  המועצה ,הערבות את תוקף אם הזוכה לא האריך .56
 .יתר חיוביוכל התראה מוקדמת, גם אם הזוכה מילא אחר 

את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הזוכה לדאוג על  המועצה הלטיח .57
)שבעה( ימים מיום חילוטה של  7וזאת תוך , יםדומובתנאים חשבונו לערבות חדשה בסכום 

כאמור. למניעת ספק מובהר בזאת, כי במקרה של חילוט ההסכם באופן חלקי,  הביצועערבות 
 לעיל, ולא מעבר לכך. 54תידרש השלמה לסכום הערבות המקורי, כאמור בסעיף 

בכל מקרה בו הספק יפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן בכל  .58
לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם  על פי הסכם זה המועצהמקרה בו רשאית 

ולחלט את סכום ערבות  ןלפירעו הביצוערשאית להציג את ערבות  המועצהמהספק, תהא 
תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב מאת  הביצועההסכם, במלואו או בחלקו. ערבות 

ת דרישת תידרש לנמק א מועצה, ומבלי שההביצוע, שתימסר לבנק מוציא ערבות המועצה
 החילוט ו/או להציג לבנק מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט. 

 מועצה, ימציא הספק למועצה, במלואה או בחלקה, על ידי ההביצועבמקרה של חילוט ערבות  .59
 .ערבות בנקאית לתקופה, בסכום ובתנאים זהים לערבות ההסכם המקורית

ו/או בחילוטה, במלואה או בחלקה, על  הביצועת מובהר בזאת, כי אין, ולא יהא, במתן ערבו .60
, כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי מועצהידי ה
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על פי הסכם  למועצהכל דין, ו/או כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד אחר הנתונים 
 זה ו/או על פי כל דין.

ו/או הנובעות ממנה, לרבות כתוצאה מהוצאתה,  ביצועהכל ההוצאות הכרוכות בערבות  .61
מהארכת תוקפה, מגבייתה ו/או מחידושה כאמור לעיל, תחולנה במלואן על הספק 

 ותשולמנה על ידיו.

אין בגובה ערבות ההסכם כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק במקרה של  .62
 מימושה.

לספק, בכפוף לכך שהספק ימלא את כל  המועצהעל ידי  הביצועבתום ההסכם תוחזר ערבות  .63
התחייבויותיו על פי הסכם זה שמועד קיומן חל עד לאותו מועד, במלואן, במועדן ולשביעות 

 המלאה של המועצה. רצונה

 אחריות ושיפוי

לרבות  ,מכל סוג שהם ,הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן .64
וכן לספק,  ה,כל מי מטעמו ה, לעושי דברה, לעובדילמועצהשייגרמו  ,לגוף ו/או לרכוש

כל ל בנוסף, לעושי דברו ולכל מי מטעמו, והשירותים במתןו/או המועסקים מטעמו  לעובדיו
חיו, או וגוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, של

חייב ; הוא מתצוע התחייבויותיו על פי הסכם זהתוך כדי בי ,כל מי שבא מכוחו או מטעמו
 כאמור; ניזוקיםמי מהלשאת בכל עלות ו/או הוצאה ו/או פיצוי ו/או שיפוי וכיוצא באלה ל

לשלם בקשר  המועצהתחויב כל סכום ש בגין המועצהאת  ו/או לשפות וכן הוא מתחייב לפצות
 . לנזקים המפורטים לעיל

 64בסעיף  ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים .65
לעשות זאת במקומו  תרשאי המועצההא תוזאת מיד לאחר קרותם, ועד שיעשה כן לעיל, 

 ולהיפרע מהספק, בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ובין על פי כל דין וחוק.

נזקים שעילת התביעה בגינם סיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי לא יהיה ב .66
 .הםאו קשורה אלי ספקת השירותים על פיונובעת מהסכם זה ו/או מה

בין אם הוא  ,לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק המועצהחויב אם ת .67
או של צד שלישי  המועצהאו עובד של  או מי מטעמו של הספק נובע מתביעתו של עובד הספק

כל נזק  בגיןלשיפוי מלא מאת הספק  תזכאי המועצהתהא ל מקור אחר, או של מבטח או מכ
  .כאמור השנגרם ל

ה בתוספת כל הוצאותי ,המועצההחיוב שבו חויבה  בגובה סכוםסכום הפיצוי והשיפוי יהיה  .68
בקשר לתביעה בגין  הלרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו ל ,המועצהשל 

תה דריש עם הגשתמיד  למועצהכאמור ישולמו  סכומים. ההצמדהבתוספת וכן האמור, 
 כאמור. ווצאות שנגרמו להובה פירוט ה בכתב

 בהקדם האפשרי לאחר על פי סעיף זהדרישה  כל תביעה ו/או ודיע לספק עלת המועצה .69
 מפניה.אפשר לו להתגונן תו ,קבלתה

ו, במקרה של עיכוב צד להסכם לא ישא באחריות כלפי משנהעל אף האמור לעיל ולהלן,  .70
בביצוע או אי ביצוע התחייבות ו/או פעולה ו/או של גרימת תקלה או נזק, עקב גורם שאינו 
בשליטתו של אותו צד ושלא ניתן היה לצפות אותו ושהוא לא יכול היה למנוע את הנזק 

"(, ובלבד שאותו צד יודיע למשנהו אירוע כוח עליוןשנגרם כתוצאה מקיומו )בהסכם זה: "
ד כשייוודע לו על קיומו של אירוע הכוח העליון כאמור, ויעשה כמיטב יכולתו על מנת מי

 .לקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם מיד עם חלוף האירוע הנ"ל



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 80עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

הספק יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרמו לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן  .71
 ם.שירותים על פי הסכם זה ו/או לכל נזק שייגרם מה

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה או נזק, מכל סוג שהוא,  .72
וללא יוצא מהכלל, לגוף או לרכוש, שיגרמו למל"ג, ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד 
ג' כלשהו ו/או לספק ו/או לעובדיו של הספק ו/או למי מטעמו של הספק והכל בין אם 

קיפין כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי במישרין ובין אם בע
 מטעמו.

הספק יפצה וישפה את המל"ג ו/או את הניזוקים, לפי הנסיבות, בכל תשלום המגיע להם  .73
כדין והוא משחרר את המל"ג ואת עובדיה ומי מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה 

 ו/או חבלה ו/או נזק שחל עליהם.

 ביטוח

מאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי פי הסכם זה ו-מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .74
ספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב פי כל דין. ה-על

"(. ביטוחים קיום על אישור" -להסכם כנספח ט' זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן
 ות העצמיות יחלו על הספק  בלבד.עלות הביטוח וההשתתפוי

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום  .75
ביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המל"ג או מי מטעמה להיקף וגודל 
הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה להסדיר ביטוח ולקבוע סכומים לביטוח ככל האפשר 

 י הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למל"ג ולצד שלישי כלשהו.וכפ

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הספק וקבלני המשנה מטעמו )ככל שאישר זאת הסכם  .76
זה( ואשר קשורים לנשוא ההסכם, יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות תחלוף כלפי המל"ג וכל 

 הבאים מטעם המל"ג. 

ימציא הספק למל"ג את האישור על קיום ביטוחים  לתוקף זה הסכם כניסת לפני ימים 14 .77
וח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח ידי חברת ביט-כשהוא חתום על
 הרשומים בו. 

ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הספק למל"ג  14 .78
על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום 

 "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:...". 

במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הספק  למל"ג את  .79
העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל 

 ו העבודות וההתחייבויות נשוא ההסכם.עוד לא הסתיימ

הספק ימשיך וירכוש ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום ההתקשרות בין הצדדים  .80
 ויחזיקו בתוקף כל עוד קיימת לו חבות על פי החוק.

בחתימתו על ההסכם מאשר הספק כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה,  .81
 ת ביטוחים במועד כפי שנקבע.וימציא למל"ג את אישור עריכ

 הפרה של סעיף זה תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .82

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  .83
כלשהו לספק  מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה 

בין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי המל"ג  כאמור לעיל, אין לפצות על נזקים כאמור ו
 בה כדי להטיל על המל"ג  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 81עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל"ג תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים  .84
 אך לא תהיה חייבת לעשות כך .

ל"ג תהיה רשאית לבקש מהספק לשנות או לתקן את מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המ .85
האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון 
או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המל"ג   

 אחריות כל שהיא.  

עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול  .86
 אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך למל"ג. 

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  .87
 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי. סעיף זה מתייחס רק לכל הקשור להסכם זה.

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים  .88
 בפוליסות. סעיף זה מתייחס רק לכל הקשור להסכם זה.

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המל"ג  והבאים מטעמה  .89
פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא 

 כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המל"ג והבאים  .90
או /מטעמה, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו

טענות, כספיות או אחרות, כלפי המל"ג והבאים מטעמה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה 
 כאמור כלפי המל"ג  והבאים מטעמה.

לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה המל"ג זכאית, אך  .91
פק  ועל חשבונו לא חייבת )וככל שתוכל( , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הס

ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המל"ג  לכל סעד אחר. 
הזכות לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת 

 ההסכם .

 הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל חיוב או התחייבות של הספק   שבהסכם זה או לפי כל דין .92
ואין בהן כדי להטיל אחריות כלשהי על המל"ג בקשר לביטוחים שמחובתו של הספק לערוך 

 לפי ההסכם ו/או לפי דין.

 זכויות יוצרים, זכויות קניין

כל זכויות הקנין בתוצרים, שיפותחו הספק מתחייב כי הצהרתו במסגרת המענה למכרז לפיה  .93
יהיו בבעלותה הבלעדית של המועצה,  ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי מכרז זה,

 תעמוד בתוקפה במהלך כל תקופת ההתקשרות.

צהיר, כי אין ולא יהיה באספקה של השירותים למועצה או השימוש בהם ע"י ספק מה .94
המועצה, הפרה של זכויות רוחניות או קניניות של צד שלישי כלשהו וכי הוא יישא באחריות 

יובהר כי  נה לצד שלישי כלשהו )היה וזכות כזו תופר(.בלעדית על הפרתה של כל זכות, הנתו
 די המועצה.י-אחריות הספק לא תחול במקרה שבו המוצר או השירות נרכש במישרין על

צהיר, כי ישפה את המועצה בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות הספק מ .95
פי סעיף -ה ו/או דרישה עלהמועצה תודיע לספק על כל תביע שבתוצרים ובשירותים שיסופקו.

 להתגונן מפניה. אקדם האפשרי לאחר קבלתה, ותאפשר לזה בה

 העברת זכויות



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 82עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

הספק לא יהא רשאי לשעבד, להסב, להמחות או להעביר בדרך אחרת את הסכם זה ו/או את  .96
זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו, במלואן או בחלקן, לאחר/ים, אלא אם תתקבל לכך 

, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידיה. לעניין סעיף זה, שינוי המועצנהסכמת 
 בבעלות או בשליטה בספק, בין במישרין ובין בעקיפין, דינה כדין העברת זכויות.

תהא רשאית לשעבד, להסב, להמחות או להעביר בדרך אחרת את הסכם זה ו/או  המועצה .97
או בחלקן, לכל גורם אחר, על פי שיקול  את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פיו, במלואן

דעתה הבלעדי, ללא צורך בהסכמה נוספת מאת הספק, ובלבד שזכויות הספק על פי הסכם 
זה לא תיפגענה ולא יתווספו עליו חיובים. הספק נותן בזאת, מראש, את הסכמתו להעברת 

על כל  , יחתום הספקהמועצהכאמור לעיל. לבקשת  המועצהזכויות ו/או התחייבויות 
 כאמור לעיל. המועצההמסמכים הדרושים לצורך העברת זכויות ו/או התחייבויות 

 כללי

 על פי הסכם זה לא הבמימוש זכויותי מל"גשום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של ה .98
 יתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.ויתפרשו כו

מסמכים ו/או מידע שנמסר הספק מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון כלשהו על נכסים ו/או  .99
 לו על ידי המל"ג לצורך ביצוע השירותים.

 בוטל. .100

מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר  .101
שנתקבלה  תחשב -רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים בהסכם זה, ומשנמסרה כך 

תשמש ראייה  לאחר ארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר, קבלה הנושאת חותמת הדואר
הפקסימיליה, ומשנמסרה כך תחשב שנתקבלה עם , או באמצעות מכשיר לתאריך המסירה

קבלת אישור מכשיר הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו בפקס וקבלת אישור טלפוני בע"פ 
 מהצד המקבל.

 הפקסימיליות של הצדדים הם: פרימס

 .____________________ -הספק  ;____________________  -המל"ג 

 ___________________________________  :אולצורך ביצוע הסכם זה ה ל"גהמ נציג .102

 ___________________________________ הוא: נציג הספק לצורך ביצוע הסכם זה  .103

 החתימה: מורשיולראייה באו הצדדים על החתום באמצעות 

 הספק בשם המועצה 

 _____________________________  ______________________________ 

 (וחתימה )שם )שם וחתימה( 

 _____________________________  ______________________________ 

 (וחתימה )שם )שם וחתימה( 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 דין בישראל-ין, בעל רשיון לעריכתד-אישור של עורך

חברת היועץ המשפטי של רשיון ________, מס'  ,__________עו"ד ___________ ,אני הח"מ

 :, כימאשר בזאת החברה"(," -__________________________________________ )להלן 

 י מסמכיה ולפי כל דין.פ-החברה רשאית להתקשר לפי הסכם זה על .א

 ]שם ומספרי זהות[, החברהחתימה של הנחתם בפני ע"י מורשי  ההסכם .ב

 שהוסמכו לכך כדין._______________________, ___, ______________________

על  דרישתה של המועצה להשכלה גבוהה והמועצה מסתמכתכי אישור זה ניתן לפי  ,ידוע לי .ג

 זה. בהסכםאישורי זה כתנאי להתקשרות 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חתימה וחותמת של עורך הדין-שמו של עורך תאריך 



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 84עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 סיונו של המציעפירוט נ : 'ונספח 

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

"(, המציע" -______, שהוא המציע )להלן ______הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ____________
 לאספקה, 01/2018שלבי מספר -דו מכרז פומביה גבוהה בהמועצה להשכלהמבקש להתקשר עם 

תכניות לימוד  ה שללפתיח מקוונותבקשות  הגשה שלתחזוקה של מערכת ללהטמעה ולהתקנה, ל
 .הערכת איכות במועצה להשכלה גבוההדוחות  ה שלולהגש חדשות

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

 ותק של המציע .1
אספקה, הקמה, התקנה, הטמעה, הכנסה לפעולה בהמציע עומד בדרישות הסף לנסיון  1.1

 5.5יף סע-, כרשום בתתה של חומרים מקווניםהגשותחזוקה של מערכת מידע ל
 במפרט.

 :מקבלי השירותים פרוט של

שם הגוף  מס.
מקבל 

 השירותים 

תאור המערכת 
שסופקה )מספר 

מסכים, שלבי 
הגשה, מסמכים 

 '(.מצורפים וכד

תאור מהות 
שניתן  השירות

מטעם המציע 
)אספקה, 

הקמה, התקנה, 
הטמעה, הכנסה 

לפעולה 
 ותחזוקה(

תאריך 
התחלה 

)חודש 
 ושנה(

תאריך 
סיום 

)חודש 
 ושנה(

אנשי קשר / 
ממליצים )שם, 

תפקיד, מס. 
 טלפון נייד(

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 
 הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמדות דלעיל(.)ניתן להוסיף שורות, ככל 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

אספקה, הקמה, התקנה, הטמעה, ממליצים על המציע מגופים, להם נתן שירותים של  .2
 ה של חומרים מקווניםהגשהכנסה לפעולה ותחזוקה של מערכת מידע ל

 מספרי טלפון ארגון ותפקיד שם ממליץ מס.

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 אדם-כח .3

 בעל כישורים ומיומנות כנדרש.אדם -מתחייב, כי יעסיק כחהמציע 

 במפרט( 5.6 בהתאם לדרישות בסעיף ) המוצע מנהל פרויקטפרטי 

 _______________________________________ : מנהל הפרויקט המוצעשם  4.1

 ___________________________________ פרטי השכלה )תארים, קורסים(:  4.2

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

, נדרש במכרז זהכ בנהול של פרויקטים בתחום ההגשה של חומרים מקווניםעבודות  4.3
 :השנים האחרונות חמשבמהלך שמנהל הפרויקט המוצע ביצע 

שם הגוף  מס.
מקבל 

 השירותים 

תאור המערכת 
שסופקה )מספר 

מסכים, שלבי 
הגשה, מסמכים 

 מצורפים וכד'(.

תאור מהות 
שניתן  השירות

מטעם המציע 
)אספקה, 

הקמה, התקנה, 
הטמעה, הכנסה 

לפעולה 
 ותחזוקה(

תאריך 
התחלה 

)חודש 
 ושנה(

תאריך 
סיום 

)חודש 
 ושנה(

אנשי קשר / 
ממליצים )שם, 

תפקיד, מס. 
 טלפון נייד(

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 
 )ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש(

המעידות  ,קורות חיים מפורטים, מכתבי המלצה, העתקים של תעודותלנספח זה יש לצרף 
ומסמכים נוספים לגביו, ככל שהם רלבנטיים , עבר שהמועמד ,על השכלה וקורסים

 להערכה של נסיונו, של כישוריו ושל המיומנויות שלו.
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 חוות השרתים ושירותי ענן .4

ושירותי ענן, כרשום בסעיף  השרתיםוות ח -המציע עומד בדרישות הסף לאחסון המערכת 
 במפרט. 5.5

 ושירותי הענן המוצעים.בסופו של נספח זה, המציע יצרף מידע מפורט על חוות השרתים 

במפרט וכן  9.2מידה, בסעיף ה-הטבלה של אמות ומענה לבחינה של מימד האיכות )רא .5
 (נספח ג'

אחד לאחד( )יצרף מידע רלבנטי על הגוף המציע ומידע מפורט המציע בסופו של נספח זה, 
ובנספח  המפרט הטכני ומפרט השירותים', נספח גב ההיבטים המקצועיים המפורטיםלכל 

 .י"ז, אבטחת מידע

הנני מצהיר, כי שמי הוא ____________________, כי החתימה, המופיעה בשולי גליון זה, היא 
 חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימתו של המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 דין-עורךאישור 

___________________________, בישוב אני הח"מ, עו"ד __________________, מרחוב 

__________________, מאשר בזאת, כי ביום ______________, התייצב/ה בפני מר/גב' 

________________________, שהזדהה/תה לפי תעודת זהות מס. _________________ / 

פוי/ה לעונשים המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהא/תהא צ

 ירו/ה וחתם/מה עליו.צההקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את ת

 ___________________________________   _____________________________ 
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 בדבר העדר ניגוד עניינים התחייבות :ז'נספח 

________ ת"ז מר/גב' _____-"ז  ____________ ואנו הח"מ, מר/גב' _______________, ת

______________ מורשי החתימה של המציע/המציע, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת 

 וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בכתב, כדלקמן:

___________ ____________אנו מוסמכים להצהיר כאמור להלן בשם המציע ______ .1

לאספקה,  2018/01מספר שלבי -דו מכרז פומבי__________________  ע"מח"פ/

תכניות  ה שללפתיח מקוונותבקשות  הגשה שלתחזוקה של מערכת ללהטמעה ולהתקנה, ל

"( מכרזה" -)להלן  הערכת איכות במועצה להשכלה גבוההדוחות  ה שלולהגש לימוד חדשות

 ולהתחייב בשמו. 

מציע מתחייב ומצהיר כי הוא איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב של חשש לניגוד ה .2

 ו/או עם מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל. המועצהעניינים כלשהו עם 

 משפחתם לבני לרבות, מנהלי המציע ו/או לעובדי המציע ל או/ו למציע איןלמיטב ידיעתי,  .3

 או עניינים בניגוד לעמוד העלול אחר או כלכלי עניין כל, מאלו אחד כל של ראשונה מדרגה

 לניגוד חשש ליצור או, ל"הנ המכרז נשוא והשירותים המכרז עם עניינים לניגוד בחשש

 .לעיל 2 בסעיף לאמור מעבר גם, כזה עניינים

ניגוד עניינים כאמור, או  נולידיעת יובאכאמור,  נועוד, כי אם במהלך עבודת יםמתחייב ונא .4

ונפעל  ללא דיחויליועצת המשפטית של המועצה ודיע עליו נליצור חשש לניגוד עניינים כזה, 

 .בהתאם להוראותיה

 זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת. .5

 ולראיה באנו על החתום:

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימה מורשה חתימהשם  תאריך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיעו בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 

__________________, מר/גב'______________ ומר/גב' _____________, שזיהו עצמם על 

ומספר _____________ )בהתאמה( המוסמכים לחתום ידי תעודת זהות מספר ____________ 

על ההצעה בהליך ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת 

צהרתם דלעיל וחתמו וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות ה

 עליה בפני.

 ___________________________________   _____________________________ 
 דין-לעריכתמס. רשיון  הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 התחייבות בדבר שמירה על סודיות ח': נספח

 כללי א.

)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות  1977 –חוק העונשין, תשל"ז  .1 
הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל 
ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

 )נוסח משולב( בפרט. 1958

, קובע כי המל"ג תהא גוף 1958 –גבוהה, תשי"ח להשכלה  המועצהב' לחוק  3סעיף  .2 
 . לב[נוסח משו] 1958( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 6)9מבוקר כמשמעו בסעיף 

לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או  118לסעיף  .3 
רשמיות שהגיעו עם גוף מבוקר כמל"ג, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות 

לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המל"ג, ו/או התרשלות בשמירתן 
 ים על הוראות אלה.רובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוב

 )א( לחוק העונשין קובע: 118סעיף  .4 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר  (א)  
, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד [נוסח משולב] 1958 –המדינה, תשי"ח 

ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה 
 כאמור לאדם שלא היה מסומך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים, לשם  –בסעיף זה "בעל החוזה"  (ב)
א זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ביצוע החוזה; ואולם תה

 התחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".

 "ידיעה" .ב

 ככוללת:העונשין לחוק  119סעיף ב"ידיעה" מוגדרת  .5 

לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ  – ""ידיעה  
 או חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;

איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל איפוא על   
מסירת כל ידיעה וקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל על וידיעה סודית ד

 שבעל החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.

 "סמכות למסירת ידיעה" .ג

בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין  .7 
למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה 

 החוזה גם לאחר תום החוזה.על בעל 

או עובד  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המל"ג  .8 
במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים, הרי אין  –בשמה 

עבירה בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל 
ה המקבל זסמכות למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר המל"ג או בעל חוהחוזה גם 

ינים עליו למסרם לעובדים אחרים יידיעות שהגיעו אליו בתוקף תפקידו ושמטבע הענ
ור. במסגרת זו מותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל בבמל"ג או לצי

עות לעובדי המל"ג שהוכפפו לו החוזה  שקבע אותה. כן מוסמך בעל החוזה למסור ידי
והמוסמכים למסור ידיעות לעובדי מל"ג אחרים. כל סמכות לסמור ידיעות כנ"ל קיימת 

 מכללא אלא אם נשללה במפורש.

 "סמכות לקבלת ידיעה" .ד
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 עמודים 111, מתוך 90עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק  .9 
המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל בין מסירת ידיעות מתיר למסור ידיעה רק לאדם 

בפנים ובין מסירתן החוצה. עובד מל"ג מוסמך לקבל כל ידיעה הדרושה לצרכי עבודתו 
 משרדובין ב משרדד מל"ג אחר, בין באותו בולמילוי תפקידו. אין למסור ידיעה לעו

עה לצרכי עבודתו ומילוי יאחר אם אין אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את היד
 תפקידו. 

 ישנן. ידיעות לקבל המוסמכים האנשים מספר קטן המדינה לשירות או ג"למל מחוץ .10 
 הקשורה ידיעה כל כגון, לציבור שתימסרנה כדי נוצרו ברייתן שמטבע ידיעות כמובן
 אדם בני סוג או מסוים שאדם ידיעות ישנן כן כמו. הרחב לציבור כללי שירות במתן
 מוגדר שירותים לנותן המוסמכים האנשים מספר אז אולם, שירותים לנותן זכאים
 .בהוראות כלל בדרך נקבע והוא, ומוגבל

מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה  .11 
ך אשר עומד בפני הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמ

למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה, 
ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מחוץ למל"ג ו/או מחוץ לשירות 

 המדינה.

 

 מאשר יותר ידיעות לקבל מוסמך אינו, עיתונאי היותו בתוקף, עיתונאי כי להדגיש יש
 לכך הוסמכו לעיתונאי ידיעות מסירת לצורך. שירותים לנותן זכאי הרחב הציבור
 .המל"ג ל"מנכ ידי על עובדים ג"במל

: )א( היה בידי הספק חובת הסודיות לגבי ידיעה לא תחול בקשר עם מידע או ידיעה אשר  12
נתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת טרם ההתקשרות בהסכם זה; )ב( 

די הספק ללא קשר להסכם; )ד( חובה לגלותו י-)ג( פותח עלהתחייבות לשמירת סודיות; 
לא בגין הפרת ה( מידע שהוא בנחלת הכלל, או הפך לנחלת הכלל שפי דין; )-על

 התחייבות לסודיות של הספק.

 

, וכי נהירות לי עילבזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט ל מתחייבאני 

 . 1977 -התשל"ז ,לחוק העונשין 118מכוח סעיף  יחובותי

 

_______________ 

 תאריך

_______________ 

 חתימה

 

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 91עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 אישור עריכת ביטוחים ט':נספח 

 לכבוד

 להשכלה גבוהה המועצה

 ירושלים 43'בוטינסקי ז רחוב

  9104001 מיקוד 4037.ד ת

 "המועצה"( )להלן :

 אישור על קיום ביטוחים של ___________הנדון: 

 _______________________  )להלן "הספק"(מספר ח.פ 

 תחזוקה שללהטמעה ולהתקנה, ללאספקה,  01/2018מספר שלבי -דולמכרז פומבי בקשר 

דוחות  ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח מקוונותבקשות  הגשה שלמערכת ל

 הערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה

מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את אנו הח"מ __________חברה לביטוח בע"מ, 

 הביטוחים להלן:

אחריותו המקצועית של הספק כלפי  הפוליסה מבטחת את  .מקצועית אחריות לביטוח פוליסה

אחד ובמצטבר במשך  למקרה₪   2,000,000 המועצה וצד שלישי כלשהו  בגבולות אחריות של 

 .תקופת הביטוח

ג בגין אובדן מידע ומסמכים , עיכוב או השהיה עקב מעשה או מחדל אין כל חריג או סיי בפוליסה

אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים .   או טעות או השמטה.

 ₪ .  60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך  

פקידים בגין מעשה או מחדל על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המועצה לרבות ממלאי ת הביטוח

או טעות או השמטה של הספק ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 הפוליסה אינה מכסה תביעות של הספק כלפי המועצה.עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

 מורחב הביטוח עובדיו. כלפי הספק חבות . הפוליסה מבטחת את מעבידים אחריות לביטוח פוליסה

 .הספק ידי על מהמועסקים מי של כמעביד יחשבתו במידה המועצה את לשפות

צד שלישי  כלפי הספק חבות . הפוליסה מבטחת את שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה

 . הביטוח תקופת במשך ובמצטבר למקרה  ₪ 1,000,000  של אחריות בגבולות

 המועצה את לכלול מורחב המבוטח שם,  לאומי לביטוח המוסד של שיבוב תביעות מכסה זה ביטוח

 אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף ובכפוף מטעמה והבאים

 . זה ביטוח פי על מהמבוטחים

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 92עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 :לעיל לפוליסות בהתייחס

ואנו מוותרים על כל טענה די המועצה י-הפוליסות דלעיל קודמת לכל ביטוח אשר נערך על .1

 .) טענת ביטוח כפל (  ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם  .2

 יום מראש. 60לפחות  המועצהתישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

 .בלבד הספק על חלות פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .3

 אדם כלפי יחול לא הוויתור. המטעמ והבאים המועצה כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .4

 .בזדון נזק שביצע

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

 בכבוד רב,

 _________________________ הביטוח חברת שם

 ______________       ____________     ___________           _________________ 

 המבטח וחותמת חתימת   החותם תפקיד    החותם שם    תאריך

 רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך 'מס פוליסה

 ביטוח צד שלישי   

 מעבידים אחריות ביטוח   

 אחריות מקצועית  ביטוח   

 

 הביטוח: פרטי סוכן

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 93עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך 'מס פוליסה

 ביטוח צד שלישי   

 מעבידים אחריות ביטוח   

 אחריות מקצועית  ביטוח   

 

 בכבוד רב,

 _______________________________________________________ שם חברת הביטוח: 

 ____________________ , תפקיד החותם:  _________________________ שם החותם: 

 _________________________ , חתימה וחותמת:  _______________________ תאריך: 



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 94עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 מורשי חתימה מטעם המציע :'נספח י

 לכבוד 

 המועצה להשכלה גבוהה

 מורשי חתימה הנדון: אישור 

____________________ מס' רישום _____________הדין של )שם המציע( ____-הנני עורך

 התקנה,ללאספקה,  01/2018מספר שלבי -דו למכרז פומבי"( המציע"  -______________ )להלן 

 תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח מקוונותבקשות  הגשה שלתחזוקה של מערכת ללהטמעה ול

 ."(המכרז" -)להלן  הערכת איכות במועצה להשכלה גבוההדוחות  ה שלולהגש

 הדין של המציע הנני מאשר כדלקמן:-כעורך

המציע, אשר חתימתם מחייבת את המציע לצורך הגשת הצעה למכרז,  מורשי החתימה של .1

 הינם אלה:

 
 ,ביחד עם/לבדומר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ 

 
 ,ביחד עם/לבדומר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ 

 
 ,ביחד עם/לבדומר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ 

 
 ביחד עם/ללא חותמת המציע )מחק את המיותר(.

 
החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין,  .2

תו למכרז ובהסכם לרבות לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז, בהצע

 שבגדר מסמכי המכרז.

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין. .3

 ___________________________________   _____________________________ 
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 95עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 קנין זכויות בדבר הצהרה :אי" נספח

______________, _מטה, נותן/נת תצהיר זה בשם ___אני, ________________, החתום/מה 
 -)להלן  ה להשכלה גבוהההמועצ"(, המבקש להתקשר עם המציע" -שהוא המציע )להלן 

 תחזוקהלהטמעה ולהתקנה, ללאספקה,  01/2018שלבי מספר -דו מכרז פומבי"(, לפי המועצה"
דוחות  ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח מקוונותבקשות  הגשה שלשל מערכת ל

 "(.המכרז" -)להלן  הערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה

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

אני מצהיר/ה, כי כל זכויות הקנין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי 
 למועצהוכי אין ולא יהיה באספקה של השירותים  המועצהמכרז זה, יהיו בבעלותם הבלעדית של 

 או השימוש בהם ע"י החברה, הפרה של זכויות רוחניות או קניניות של צד שלישי כלשהו.

כי זכויות הקנין בחלק מן התוצרים או השירותים הבאים או בכולם שייכות לצד  ה,אני מצהיר/
 שלישי:

1.  ________________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________ 

3.  ________________________________________________________________ 

4.  ________________________________________________________________ 

אישורים מאת הצד השלישי כאמור בדבר זכותי להציע לחברה תוצרים או שירותים אלו מצורפים 
 בזאת.

 בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות המועצהאני מצהיר/ה, כי אשפה את 
 שבתוצרים ובשירותים שיסופקו.

 ____________________________________________________________ שם המציע: 

 _____________________________________________ : מספר חברה / שותפות / עמותה

 __________________________ , תפקיד:  _________________________ שם החותם: 

 _________________________ , חתימה וחותמת:  _______________________ תאריך: 

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 96עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 כנדרש סוציאליים ותשלומים כחוק מינימום שכר תשלום על תצהיר: י"ב נספח

 הצהרתו של המציע

 ,______________________________________________ המציע ,אניכי  ,הריני להצהיר
מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים  בקביעות בשנה האחרונה, לכל עובדי כמתחייב מתישיל

עלי, ובכל מקרה לא פחות משכר ככל שהם חלים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי, 
 .סוציאליים כנדרש מינימום כחוק ותשלומים

 ____________________________________________________________ שם המציע: 

 ________________________________________ : חברה / שותפות / עמותהזהות / ספר מ

 __________________________ , תפקיד:  _________________________ שם החותם: 

 _________________________ , חתימה וחותמת:  _______________________ תאריך: 

 דין-חתימה של עורך

 ___________________________________   _____________________________ 
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 97עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 שכר ותשלום זרים עובדים העסקת בגין הרשעות העדר בדבר הצהרה :גי" נספח

 מינימום

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

שמספרו _______________,  ,______________________נני נותן תצהיר זה בשם _____ה
 רז פומבימכ, לפי המועצה להשכלה גבוהההמבקש להתקשר עם  ,("המציע" -)להלן שהוא המציע 

 בקשות הגשה שלתחזוקה של מערכת ללהטמעה ולהתקנה, ללאספקה,  01/2018דו שלבי מספר 
הערכת איכות במועצה להשכלה דוחות  ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח מקוונות

 מציע.אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ה "(.המכרז" -)להלן  גבוהה

 - וק עסקאות גופים ציבוריים התשל"וחהגדרתו בכ "בעל זיקה"מונח השמעותו של מתצהירי זה, ב
כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה  ,אני מאשר/ת .("חוק עסקאות גופים ציבוריים" -להלן ) 1976

 .וכי אני מבין/ה אותו

 .מציע הינו תאגיד, הרשום בישראלה

 בעיגול את הסעיף המתאים( להקיף/)חובה לסמן

לפי חוק עובדים יותר משתי עבירות ב ,בפסק דין חלוט לא הורשעו ואליהמציע ובעל זיקה  .1
 -וחוק שכר מינימום, עד למועד האחרון להגשת ההצעות מטעם המציע למכרז )להלן  זרים

 "(.מועד ההגשה"

 עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותרחלוט,  דין בפסק הורשעו אליו זיקה בעל או המציע .2
 למועד ועד האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה וחלפה מינימום שכר וחוק זרים

 .ההגשה

 עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותרחלוט,  דין בפסק הורשעו אליו זיקה בעל או המציע .3
 למועד ועד האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה ולא המינימום שכר חוק זרים

 .ההגשה

 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .4

 בעיגול את הסעיף המתאים( להקיף/)חובה לסמן

 -)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף  הוראות 4.1
 "( לא חלות על המציע.זכויותחוק שוויון "

 ;אותן מקיים והוא המציע על חלות הזדמנויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות( א) 4.2

 משרד של הכללי למנהל לפנותעובדים לפחות, הוא מתחייב  100המציע מעסיק  אם)ב( 
 לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה
 ;ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם - הצורך ובמידת, זכויות שוויון

 העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות המפעל כלפי בעבר התחייב המציע אם)ג( 
 שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה
 רותהתקש אתו ונעשתה - ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם - הצורך ובמידת, זכויות
 ליישום הנחיות קיבל ואם, ממנו כנדרש פנה הוא - כאמור מתחייב הוא שלגביה
 ;ליישומן פעל גם הוא, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו

 העבודה משרד של הכללי למנהל זה מתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע)ד( 
 שהצעת וככל)אם  ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה
 (.בהליך הזוכה כהצעה תיבחר המציע



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 98עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימתו של המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 אישור

, בישוב _______________מרחוב ____________ ,__________________אני הח"מ, עו"ד 

מר/גב' התייצב/ה בפני ___, ________ביום ___כי  ,מאשר בזאת__________________, 

/  _________________שהזדהה/תה לפי תעודת זהות מס. , ________________________

המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 ירו/ה וחתם/מה עליו.צההקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את ת

 ___________________________________   _____________________________ 
 דין-רשיון לעריכתמס.  הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 99עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 היקף המחזור הכספי של המציע על חשבון-מרואהאישור  י"ד: נספח

 תאריך:___________

 

 לכבוד:

 חברת_____________

 

 

 אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימוהנדון : 

 31.12.2017וביום  31.12.2016וביום   31.12.2015ביום 

  

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________. א.

 

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ____________ ליום  ב.

 ידי משרדנו.__________ וליום __________בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על 

 

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה(  ג.

ליום/ימים __________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה 

 .1אחרת מהנוסח האחיד

 לחילופין:

)בהתאמה( חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים 

_________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על  2ליום/ימים

 המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 לחילופין:

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 

ורט __________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפ 3ליום/ימים

 לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

  

                                                 
, יראו 99ביקורת מספר לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן  1

 אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
 שלעיל. 1ראה הערת שוליים  2
 שלעיל. 1ראה הערת שוליים  3



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 100עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

__________  4בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ד.

בתחום ההקמה והתחזוקה של מערכות  , הנובע מפעילותכםהמחזור הכספי של חברתכם

/  1.1.2016-31.12.2016/  1.1.2015-31.12.2015)חודשים  12של  לתקופה ,מידע

  ₪. 2,000,000הינו, לפחות/עולה על ( 1.1.2017-31.12.2017

 

                                                                                                               

 

 

 כבוד רב,ב                                                                                                                       

 

                                                                                          

                  

                                                                                  ___________________________ 

 תימת רואי החשבוןח                                                                                                

 

 

 

 

  

                                                 
 שלעיל. 1ראה הערת שוליים  4



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 101עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 העסקת אנשי מקצוע מתחום המחשובבדבר  תצהיר  ט"ו: נספח

........., אני הח"מ ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד / עוסק מורשה/ ת"ז ...................
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 בזאת כדלקמן:כן מתחייב ומצהיר 

 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע.    .1

 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    .2

 לתקופה המחשוב בתחום מקצוע אנשי5_____ זמנית, -, המציע העסיק, בו2017שנת  במהלך .3

 ף כדלקמן:לפחות שנה של

ותק אצל  שנות ותק תחום עיסוק ת.ז שם העובד מס"ד

 המציע

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 
 חתימה: ______________

 
 תאריך: ___________

 
 שם המצהיר: ____________

 

                                                 
 אנשי מקצוע 8לפחות  5



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 102עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 

 אישור עורך/ת הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן 

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי

 אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________               ______________________         ___________ 

 חתימת עו"ד             חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך 

 



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 103עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 כתב ערבות ביצוע :ט"ז נספח

 ____________________ : חברת הביטוח / שם הבנק

 ______________________________ : מס' הטלפון

 _______________________________  מס' הפקס:

 כתב ערבות

 לכבוד
 המועצה להשכלה גבוהה

 ___________________________. ערבות מסהנדון: 

 -_________, ח.פ. / ת.ז. _____________ )להלן ________בקשתו של ____________ פי-על
 של _______________ )במילים אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך"החייב"(, 

 מתאריך המחירים לצרכן, שיוצמד למדד(, ______________________________________
החייב, וזאת בקשר להזמנה  אשר תדרשו מאת, הערבות(של תוקף ה)תאריך תחילת ___________ 

 מקוונותבקשות  הגשה שלתחזוקה של מערכת ללהטמעה ולהתקנה, ללאספקה, או להסכם 
 .הערכת איכות במועצה להשכלה גבוההדוחות  ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח

שנשלחה , דרישתכם הראשונהשל  הקבלהיום מתאריך  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום  ,הגנה כלשהי
 האמור מאת החייב.

חוזרת, בלתי תלויה, אינה ניתנת לביטול  ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, בלתי
 ואינה ניתנת להעברה.

 _____________ )ועד בכלל(.ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך 

____________________________________,  פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק-דרישה על

 מספר הסניף: ______, שם הסניף: ______________, כתובת הסניף: ________________.

ש להפנות למשרד של חברת הביטוח __________________, יפי ערבות זו -דרישה על לחלופין:

 __________.בכתובת: ___________________________________________________

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימה וחותמת שם מלא תאריך 



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 104עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 אבטחת מידעדרישות : י"זנספח 

 .לעמוד בדרישות להלן יםחייבוהישרותים הניתנים המערכת 

 יכלל .1

במערכות  מידעה אבטחת קנים מקובלים בתחוםלת מוסמך יהיה הנדרש השירות

ויציג  הוסמך השירות והסמכות תקנות לאילו יפרט המציע אינטרנטיות )"שירותי ענן"(. 

 אסמכתאות.

 בנוסף, המציע מתבקש להתייחס לנקודות הבאות:

 המוצעת המערכת של הארכיטקטורה תיאור ; 

 על הגנה של הפיזית ברמה החל המערכת בשימוש אשר המידע אבטחת בקרות 

 ; תהמערכ

 גיבוי נהלי -DR ;  

 ושילוב המערכת פיתוח אופן SDLC המערכת של החיים במחזור ;.  

 המידע אבטחת אחריות תחומי חלוקת (Shared responsibility module) היצרן בין 

 ;ללקוח

 םאיומי עם והתמודדות סיכונים לצמצום ארגוניים תהליכים ;  

 ולחוק לתקינה תאימות של והערכה המצאות ; 

 לאירועים ותגובה זיהוי אופן; 

 מהימנות ובדיקות המעורבים בפרויקט  עובדים הערכת ; 

 ו חדירה מבדקי ביצוע- Audit תקופתיים ; 

 ניטורים ,ומנוחה בתנועה מידע של הצפנה ,הרשאות וניהול הזדהותנוני מנג ישום 

 .טלאים והתקנת חולשות זיהוי , במערכת הקיימים ולוגים

כיצד  זאת ולפרט  לציין יש , אחר ספק של מחשוב בתשתית שימוש עושה המערכתאם 

 על להגן כדי נוקט הוא אמצעים ובאילו התשתית ספק לבין בינו האחריות חלוקת מתבצעת

 .התשתית ברמת פגיעויות הספק ומפני מפני המידע

 דרישות כלליות נוספות:

  ,המערכת לא תאפשר חדירה של גורמים בלתי מורשים למידע האגור בה, או במערכות

 המתממשקות אליה.

 ה בידיעה, באישור ובכפוף כל קישור של המערכת אל גורם חיצוני, לצורך כלשהו, יעש

 .במועצהמידע הלהנחיות של אחראי אבטחת 

 .אין ליישם רכיב כלשהו, באופן שיפגע ברמת האבטחה של דפדפני המשתמש 

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 105עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 מידע ומחיקת שמירה .2

 ודרישות החקיקה להוראות בהתאם אצלו מאוחסן אשר המידע על להגן הספק באחריות

 עם להתמודדות בקרות וקביעת סיכונים שערוך, איומים כוללת ניתוח. ההגנה המכרז

 .הסיכון

 הגנת חוק על עונה וכיצד הוא  המידע שמירת ספק מידע מפורט על האופן של י המציע

 לוודא מנת על ננקטות בקרות אילו ; פרטי מידע לאחסון ט"רמו ותקנות בישראל הפרטיות

 בשירות קיימים גיבוי אמצעי אילו ; אחרים גיאוגרפים לתחומים מועבר אינו המידע כי

 מידע על קיימים הצפנה אמצעי אילון ומאסו התאוששות לבצע ניתן וכיצד מובנית בצורה

 .הבמנוח

 ק, הספ ממערכות המועצה של המידע יימחק בקשה לפי או השירות בתום מציע מתחייב, כיה

ים לנתונ הקשור אחר דבר לוכ  (meta data) מידע על מידע לרבות - של המידע שחזור יכולת ללא

 .כך על מתקבלים אישורים ואילו זו מחיקה מתבצעת כיצד במערכת. יש לפרט

 תקופתיים ומבדקים ציות .3

 תקופתיים מידע אבטחת מבדקי יתבצעו החוזה תקופת לאורך כי לוודא הספק באחריות

 בדיקות, לתשתית בדיקות .ר:השא בין הכוללים,  Vulnerability scan-ו  Penetration tests מסוג

 .לעובדים מודעות הדרכות או Social engineering בדיקות , עצמה האפליקציה של

יש לציין אסמכתאות. עצה וויציג למ הוסמך השירות והסמכות תקנות לאילו יפרט המציע 

. המציע וטיבן היקפן את ולפרטמתבצעות  מידע אבטחת בתחום  תתקופתיו בדיקותאלו 

 הבדיקות, לפי דרישה.מתחייב להציג את תוצאות 

 רקע ובדיקות פיזית אבטחה .4

 מתקן אבטחת. גיבוי ומתקני השירות מופעל ממנו המתקן לאבטחת לדאוג הספק באחריות

 פנימי איום עם התמודדות  .טבע ואסונות חיצוניים, פנימיים איומים עם התמודדות כוללת

 .השירות את המתחזקים משנה ספקי או שסרחו עובדים מפני המערכת על הגנה גם כולל

, לעובדים רקע בדיקות יכלול האיומים עם להתמודדות הספק של ההגנה ממעגלי חלק

 וכל עבודה וסביבות שונים תפקידים בין הפרדה, לשרתים ולוגית הפיזית הגישה אבטחת

 .בשוק המקובלים התקנים לפי הנדרש

 .אלה איומים עם מתמודד הוא בהם הדרכים את יתארהמציע 

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 106עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 האספקה שרשרת ואיומי משנה ספקי .5

 ניתוח ולבצע שלו המשנה ספקי עם בהתקשרות הכרוכים האיומים את לנהל הספק באחריות

 חלק מהווים מהותיים משנה ספקי אילו יפרט ספק. המציע האספקה שרשרת על סיכונים

 .אלה משנה לספקי מועבר הלקוח של מידע והאם בשירות משמעותי

 .השירות של האספקה בשרשרת איומים עם ההתמודדות מתבצעת כיצד יתארמציע ה

  )Application Security (אפליקטיבית מידע אבטחת .6

 . עלופרטיות מידע אבטחת שיקולי על דגש שימת תוך מפותח להיות צריך המוצע השירות

 בשוק מקובל SDLC (Security development life cycle) סטנדרט לפי המערכת להיות מפותחת

בתחום  המפתחים הכשרה של (Threat modeling) האפליקציה על סיכונים הערכת ולכלול

 .חדירה מבדקי של תקופתי וביצוע  Static / Dynamic analysisמסוג   בדיקות ישוםהאבטחה, 

 . המערכת הקמת בעת המידע אבטחת מתודולוגיית מבוצעת כיצד יפרט המציע 

 דרישות נוספות בהקשר זה:

  וירוס ו-להתקין תוכנת אנטיעל הספק-Rootkit Detector  ולבצע סריקה אוטומטית מדי

 יום.

  הספק יגדירFirewall   במערכתויפתח רק את הפורטים הנחוצים לצפיה ושימוש. 

 פורטים הנחוצים לניהול האתר והשרת ייפתחו אך ורק ל-IP Ranges מוגדרים מראש, 

 והלקוח בלבד. תהמערכעל מנת להגביל את הגישה לצוות ניהול 

  הספק יגדירBrute Force Detection  ברמת מערכת ההפעלה וברמת מערכת הניהול של

 לאחר שלושה נסיונות כניסה כושלים ברצף. IPאשר תחסום משתמשים לפי  המערכת

  אם יוגדר שרתSMTP  לא תתאפשר גישה אליו מהרשת החיצונית והוא יוגן בשם

 משתמש וסיסמה גם לגישה פנימית.

 מן מוגדר, העמדה תינעל והמשך ז-רקהקצה, במשך פ-א התבצעה פעולה בעמדתל

הוי, יאו כל אמצעי אחר לאימות ז ההוי של המשתמש )כולל סיסמיהעבודה בה יחייב ז

 כפי שיוחלט(.

 בי המסך.ג-, שיוזנו במערכת לשם זיהוי של משתמש, לא יוצגו בגלוי עלהתווי סיסמ 

 ,שיחייבו הרשאה כמתחייב מדרישות המכרז,  יש לאפשר הגדרה של סוגי פעולות

 מיוחדת, וכן הפעלה של מנגנון הזדהות בעת הפעלת פעולות אלה.

 ( יש לקיים מנגנון של אבטחת מידע בתפריטים של המערכתMenu Security מסגרת זו .)

תכלול הפעלה של אופציות בתפריט לפי הרשאות למשתמש או לקבוצה של 

 אופציות בלתי מורשות בתפריט וכדומה. משתמשים, הצגה או הסתרה של

  בטחת מידע ברמה של שדה במסך והצגה או הסתרה שלו.א -באותו אופן 

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 107עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 המידע אבטחת תפעול .7

 ניהול כולל זה תפעול. הספק באחריות הינו במערכת המידע אבטחת של השוטף תפעולה

 ן.המתק של פיזית מאבטחה החל השירות לתפעול המשמשים כל הרכיבים של שוטף סיכונים

 של זיהוי פעולות של ביצוע :כולל שוטף באופן המערכת את יתפעל הוא כי מתחייבהמציע 

 המערכת של שוטף ניטור .; עמיד אבטחת לאירועי תגובה .ה; ותגוב מידע אבטחת אירועי

 בהתאם טלאים והתקנת חולשות לאיתור תקופתית סריקה; ואירועים תקלות לזיהוי

 תקופתי סיכונים הערכת תהליך ניהול ; מאסון להתאוששות והערכות גיבויים ; לנדרש

 .וכולל

 דרישות נוספות בהקשר זה:

  בשנה. 99.5%-לא תרד מ המערכתעל הספק לדאוג שזמינות 

  תנוטר על ידי מערכת חיצונית על מנת להבטיח זיהוי ותגובה מהירה  המערכתזמינות

 .למקרה בו האתר נהיה לא זמין

  5-למשך יותר מ והמערכת אינה זמינהבמקרה  הודעת דוא"למערכת הניטור תוציא 

 .המועצהדק׳ ברצף לאיש קשר מטעם 

 הספק יגדיר תיעוד של כל שגיאות המערכת בשרת האחסון. 

 חודשים קלנדריים 6בצי התיעוד )לוגים( בשרת ישמרו למשך וכל ק. 

 שימוש במערכת.המערכת תאפשר לקבל דוחות סטטיסטיים שונים בקשר ל 

 תמיכה ערוצי .8

 בנושא פניה לבצע המערכת ללקוחות יאפשר אשר תמיכה מוקד לקיים הספק עלכאמור, 

 ימנע אשר למערכת תמיכה ערוץ על הגנות לקיים הספק באחריות  .מערכת אירועי או תקלות

 .מורשים לא משתמשים י"ע בו לרעה שימוש

 לקוחות של הזיהוי אופן לגבי מחמירים הליםנ: השאר בין תכלול התמיכה ערוצי על ההגנה

 לגבי נהלים;  Phishing / Social engineering מסוג התקפות לגבי העובדים הדרכת, המערכת

 ובדיקה ניטור בקרות,  ; הלקוח של למידע לגשת או בשירות שינוי לבצע הנדרשים התנאים

 .הנהלים יישום על תקופתית / מדגמית

 פעולות ואילו השירות בערוצי השימוש בעת הלקוחות את לזהות בכוונתו כיצד יפרטהמציע 

 .סייבר התקפות לטובת תמיכה שירותי של מניפולציה מנת למנוע על ננקטות

  



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 108עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 אירועים ניהול .9

 ולפעול המערכת ללקוחות להתריע , בשירות מידע אבטחת אירועי לזהות הספק באחריות

 אירועי כי מתחייב . המציע בשוק המקובלים הסטנדרטים על תוך שמירה באירוע לטיפול

 .הנחוץ המידע עם המערכת ללקוחות ידווחו רלבנטיים מידע אבטחת

 פעולות , לוג קבצי כולל הרלבנטי המידע כל את לשמור יש אירוע ניהול מתהליך כחלק

 ועמידה עתידי ניתוח לצורך (system state)  מערכת ומצבי תגובה תרחישי, במערכת שבוצעו

 .ממשלתי SOC / המשרד של למערכת ניטור להתממשקות בדרישות

 מידור של משתמשים ושל מתחזקים .10

  ,המערכת תמנע ממי שאינו מורשה לכך, להיחשף או לגשת למידע ולמשאבים במערכת

הול של יהמוגדרים כקריטיים או רגישים. לשם כך, המערכת תכלול מנגנון נ

הול של יילים, מתחזקים ומנהלים( ונמשתמשים לסוגיהם )משתמשים פשוטים, מפע

ההרשאות שלהם לגישה למידע ולמשאבי מערכת, כולל מידור עד לרמה של המשתמש 

 הבודד.

 עד לרזולוציה של שדות  מנגנון ההרשאות יאפשר הגדרה של הרשאות למשתמש

 .בודדים

  אם נשמרים במערכת שמות משתמשים וסיסמאות, יש להשתמש במנגנון הצפנה חד

 מתוך המגנונים הבאים:כיווני 

Blowfish, Extended DES, SHA-256 / SHA-512. 

 .Saltingעל מנגנון ההצפנה להיות משולב עם תהליך של 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 

 כרז זהלצורך מ התאגידים הסטטוטורים רשימת -נספח יח' 

 מגן דוד אדום

 יד ושם

 מכון התקנים

 האקדמיה ללשון העברית

 המוסד לביטוח לאומי

 בנק ישראל

 המוסד לבטיחות ולגיהות

 המועצה להשכלה גבוהה

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 רשות הטבע והגנים הלאומיים

 המועצה לענף הלול

 רשות השידור

 המועצה להסדר ההימורים בספורט

 רשות ניירות ערך

 צבי-יד יצחק בן

 המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

 קרנית

 גוריון-בןבית דוד 

 גוריון-בן-המכון למורשת דוד

 רשות שדות תעופה

 הרשות לשיקום האסיר



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 הרשות לפיתוח ירושלים

 הרשות למלחמה בסמים

 רשות העתיקות

 הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

 הרשות לפיתוח הנגב

 ירדן דרומי-רשות ניקוז

 קישון-רשות ניקוז

 גליל מערבי-רשות ניקוז

 שרון-ניקוזרשות 

 רשות נחל הירקון

 כישל-שורק-רשות ניקוז

 ים המלח-רשות ניקוז

 ערבה -רשות ניקוז

 ירקון-רשות ניקוז

 רשות נחל הקישון

 כנרת-רשות ניקוז

 כרמל-רשות ניקוז

 שרות התעסוקה

 הרשות לפיתוח הגליל

 הרשות הלאומית לתרבות  יידיש

 הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו

 יצחק רבין לחקר ישראלמרכז 

 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות



 

המועצה להשכלה גבוהה מכרז  המועצה להשכלה גבוהה מכרז למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה
 עמודים 111, מתוך 111עמוד למערכת להגשה מקוונת לאחר שאלות הבהרה

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 מרכז מורשת מנחם בגין

 מועצת בתי העלמין בברקת

 האקדמיה ללשון ערבית

 המרכז למורשת ההתיישבות בגוש קטיף וצפון השומרון

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 מועצת בתי העלמין תל רגב

 מרכז זלמן שזר

 וצעיריםהרשות לחילופי נוער 

 קרן וולף

 

  

 


