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  המכרז תנאי

המועצה האינטרנט של  יאתרושירותים נוספים לאחסון ה, לתחזוק 02/2020מס' שלבי -פומבי דומכרז 

  להשכלה גבוהה

 מבוא .1

מציעים בזאת  מזמינה(, "המל"ג""המזמין", ", המועצה": גם )להלן המועצה להשכלה גבוהה 1.1

המועצה להשכלה האינטרנט של לאתרי תחזוקה, אחסון ושירותים נוספים לשירותי הצעות להציע 

 זה.מכרז  תאם למפורט במסמכיוזאת בה"(, העבודותאו " "השירותים: "להלן)גבוהה 

 

 : הקיים המצב .2

 מועצה להשכלה גבוהה שני אתרי אינטרנט פעילים:ל

מידע על קיים אתר זה ב .("אתר המל"ג")להלן:  /https://che.org.ilהרשמי של המל"ג:  האתר 2.1

מוסדות ההשכלה הגבוה בישראל, נהלים, החלטות המל"ג ועדכונים בנושאים רלוונטיים. האתר 

, מוסדות להשכלה גבוהה והציבור הרחב סטודנטיםלתומך בשפות עברית, ערבית ואנגלית ומיועד 

 .המתעניין בהשכלה גבוהה

אתר ")להלן:  /http://studyinisrael.che.org.ilאתר לימודים בישראל לסטודנטים זרים:  2.2

study" אתר זה מיועד עבור סטודנטים מהעולם המתעניינים בלימודים בישראל והינו יותר .)

שיווקי באופיו. האתר מציע תכניות לימוד רלוונטיות ומידע על ישראל בכלל ועל היבטים נדרשים 

  בפרט.על מנת ללמוד בישראל 

  מקושר לאתר המל"ג אך בעתיד עשוי להתנתק ממנו. הוא כיום דומיין נפרד,  study אתרל 2.3

מנהל  ידי-עלבאתר המל"ג התכנים מוזנים . wordpressשני האתרים פותחו ובנויים בפלטפורמת  2.4

מוסדות  ידי-עלישנם תכנים המוזנים ומתעדכנים ישירות  studyבאתר תוכן מטעם המל"ג ו

  להם ניתנה גישה לעדכון עמודים מסוימים באתר להשכלה גבוהה

ו. במהלך ידי-על ים, ומתוחזקהמועצה להשכלה גבוהה ידי-עלספק שנבחר  ידי-על מוהוק יםהאתר 2.5

 השנים בוצעו אפיונים, עדכונים ושינויים במבנה ובתצוגת האתר. 

 .יםבשנים האחרונות נוספו שירותי אופטימיזציה לאתר 2.6

, יםיינתנו על בסיס הפלטפורמה הקיימת של האתרידי הזוכה במכרז -עלירותים שיסופקו הש 2.7

המועצה בקש תמהלך ההתקשרות כל שלב ב. כמו כן ייתכן ובתחזוקה שוטפת של האתר וייכללו

או ברכיבים מסוימים  יםשו"ש( באתר ילבצע עדכונים, שינויים ושיפורים )פרויקט להשכלה גבוהה

, לרבות עבודות איפיון )חוויית משתמש(, עיצוב מחדש )הצעות ו/או ביצוע(, תוספות ו/או בהם

 .עדכונים של עמודים ומערכות

 

  הגדרות .3

פתוח לגלישה בו  שעיקרו תוכן מתעדכן, שהינו אתר אינטרנטמשמעו: במכרז זה  -אינטרנט  אתר 3.1

המשותפים  ()לשוניות )טאבים(עמודים פנימיים שלושה דפי אינטרנט )לפחות  לושהלפחות ש

 כאתרי אינטרנט.ואתרי תדמית לתחום מסוים. במסגרת זו לא יוכרו דפי נחיתה 

( / מחשב כף יד המשלב יכולות של טלפון Smartphoneמכשיר טלפון חכם / סמארטפון ) -מובייל  3.2

 סלולרי, נגן מוזיקה דיגיטלי, מצלמה משוכללת, מכשיר איתור לווייני ועוד.

 

 

https://che.org.il/
http://studyinisrael.che.org.il/
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 ההתקשרות תקופת .4

תקופת )להלן: " ההסכםחתימת הצדדים על  ממועד תייםשנמשך תקופת ההתקשרות תהיה ל 4.1

 "(.ההתקשרות

  .ימים ממועד חתימת ההסכם 30בתוך  המציע ייערך לצורך תחילת ביצוע העבודה 4.2

ההתקשרות תקופת נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את  ג"למל 4.3

"(. יובהר כי סך תקופות הארכה תקופותלהלן: ")שנה כל אחת עד תקופות נוספות בנות  בארבע

 שנים. ששההתקשרות לא יעלו במצטבר על 

להאריך את ההתקשרות לתקופות  תחייב הואינ תרשאי המועצה להשכלה גבוההמובהר בזאת כי  4.4

 .הלהאריך רק לחלק מתקופות ההארכה, לפי שיקול דעת תרשאיכן ההארכה ו

 

 השירותים הנדרשים תיאור הפרויקט ו .5

 :השירותים נושא המכרז הינם 5.1

שני אתרי של  ואחסוןלרבות תיקון תקלות מכל סוג שהוא   שוטפתתחזוקה שירותי  5.1.1

  האינטרנט הפעילים המפורטים לעיל.

 "(.הייעוץ שירותי)להלן "( UX( או איפיון חווית משתמש )UIעיצוב )ל ייעוץשירותי  5.1.2

 שירותים)להלן: " שירותים נוספים הקשורים לאתרי האינטרנט המציע לתת שיידרכמו כן,  5.2

 למשל )אך לא רק(: ,"(אופציונליים

אפיונים, שיפורים ושינויים )שו"ש( באתרים )באתרים בכללותם או ברכיבים  5.2.1

 מסוימים( לרבות התאמת אתרי המל"ג למובייל.

 (.UX( ו/או איפיון חווית משתמש )UIשירותי עיצוב ) 5.2.2

 שירותי עיצוב גרפי. 5.2.3

 ידי המל"ג או מי מטעמה באתרי המל"ג.-שפותחו או עוצבו עלהטמעת רכיבים  5.2.4

לאחר ו יבוצעו בהתאם לצרכי המועצה להשכלה גבוהה ולשיקול דעתה אופציונאלייםההשירותים  5.3

 אישור שעות והזמנת עבודה חתומה מאת המזמין.  קבלת

הדרישות המלאות של השירותים אותם  , מתוארות בהרחבה1נספח א' -במפרט השירותים  5.4

מבקשת המועצה להשכלה גבוהה לקבל, לרבות פירוט שלבי העבודה, התהליכים, התשתיות וכל 

 הדרישות מהספק שהצעתו תזכה במכרז. 

בביצוע כדי להקנות לזוכה בלעדיות המל"ג אין בהתקשרות בין המציע הזוכה לבין יודגש כי יובהר ו 5.5

לקבל שירותים נושא מכרז זה מכל גורם אחר, ולזוכה לא תהא שאית רתהא  השירותים, והמל"ג

 כל טענה או דרישה או תביעה בקשר לכך.

 צוות פיתוח ואיש קשר 5.6

 :ביצוע העבודות יעמיד הספק לצורך

נציגי המועצה להשכלה גבוהה לאורך כל מול  הקשר איש שיהיה פרויקט מנהל 5.6.1

 הפרויקט ולצורך כלל השירותים. 
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הנדרשים  בעלי מקצוע נוספיםו (UXמאפיין ), (UI, מעצב )מתכנתלפחות  הכוללצוות   5.6.2

 .דעתו שיקול"י עפ השירותים נושא המכרז ביצועלו לשם 

 מנהלית מלאה.  מעטפת  5.6.3

המציע  ידי-עלהכרח שיתר חברי הצוות יועסקו אין , למעט מנהל הפרויקטיובהר כי  5.6.4

  בהעסקה ישירה.

 

 לוח זמנים למכרז .6

 הזמנים:להלן לוחות  6.1

 12:00עד השעה  2020בפברואר  18-ה שלישי יום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

המועד האחרון לפרסום תשובות המועצה 

 לשאלות ההבהרה
    2020במרץ  03 -ה שלישייום 

  14:00עד השעה  2020במרץ  22 -הראשון יום  מועד אחרון להגשת הצעות

 

שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף  במקרה של אי התאמה בין התאריכים 6.2

 המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.

את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל,  הלעצמ תשומר המועצה 6.3

אתר )להלן: " www.che.org.il המועצה שכתובתו:בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של 

ובכלל זה לדחות את המועד האחרון לפרסום תשובות  "(להשכלה גבוהה האינטרנט של המועצה

לשאלות ההבהרה או להגשת ההצעות, כל עוד טרם חלף מועד זה, ולא תהא למי מהמציעים כל 

 טענה או דרישה בקשר לכך. 

, לפני המועד האחרון להגשת המועצהבאחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של  6.4

הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או 

 הבהרות שיחולו במסגרת המכרז. 

תשובות הבהרה ועדכונים  למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום 6.5

למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר 

 לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

 

 עיון במסמכי המכרז וקבלתם .7

 מסמכי מכרז זה על נספחיו, מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה.  7.1

 עיין את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט.ניתן ל 7.2

חובה על כל אדם המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט, לבצע רישום מוקדם בדרך של  7.3

למכרז לכתובת ' בכנספח "טופס פרטי המציע"( המצורף ומסומן  משלוח טופס פרטי המציע )להלן:

יש לוודא, כי נתקבל מענה אוטומטי מהמועצה בדואר  Mechrazim@che.org.ilהדוא"ל: 

 האלקטרוני בדבר קבלת הדוא"ל.

http://www.che.org.il/
mailto:Mechrazim@che.org.il
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מציע שלא   -רישום מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה ואולם  7.4

האחרים, לא יוכל לקבל הודעות ועדכונים, אשר ימסרו למשתתפים  -יבצע רישום מוקדם כנדרש 

בדבר המכרז, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בהעדר הפרטים הנחוצים, או אף להביא 

בשל אי עמידה בתנאים נוספים שידרשו, ככל שידרשו. מציע שלא ישלח טופס  -לפסילת הצעתו 

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

 

 להבהרה בקשות .8

 שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני: 8.1

Mechrazim@che.org.il   לעיל. 6.1עד למועד הקבוע בסעיף 

, בשפה העברית בלבד, תוך הפרדה בין Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  8.2

שאלות המתייחסות למסמכי המכרז, על נספחיו, לבין שאלות המתייחסות להסכם, על נספחיו 

 ובפורמט שלהלן:

מס' 

סידורי 

של 

 השאלה

הסעיף במסמכי המכרז/  מסמך

 בהסכם/ בנספח

]אם השאלה מתייחסת 

לנספח כלשהו, יש לציין את 

שם הנספח ואת מספר 

 הסעיף בו[

 השאלה

   מסמכי המכרז .1

   להסכם Xנספח  .2

 

לתחזוקה, אחסון  2020מס' ##/שלבי -מכרז פומבי דו -הפנייה יש לציין "שאלות הבהרה  על גבי  8.3

". וכן, יש לציין את שם המציע, ושירותים נוספים לאתרי האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה

שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר 

 אלקטרוני. 

, המועצההבלעדי של  הההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעת 8.4

 .המועצהובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את 

להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון כלשהו מסמכי  המועצהחליט תשבו  בכל מקרה 8.5

מציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, , הובין בתגובה לשאלה ההמכרז, בין ביוזמת

ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה תשובות ותיקונים -כשהוא חתום על

ו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל כאמור לתנאי המכרז, יהי

 דבר ועניין.

mailto:Mechrazim@che.org.il
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באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים למכרז זה, והם  8.6

 המועצהמוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של 

 ף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.ואשר לא ידעו עליו, א

הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים  הפי שיקול דעת-בכל עת ועל תהיה רשאית המועצהיובהר, כי  8.7

 הלעיל, או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעת 8.5הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי סעיף 

 .המועצהשל 

 סף תנאי .9

במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים  בעצמםרשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים  9.1

 להלן: 

 תנאי סף מנהליים: 9.2

 .או עוסק מורשה גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמיהמציע הינו  9.2.1

 -ו"התשל, כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםבעל המציע  9.2.2

 , כשהם תקפים.1976

 שנתית אגרה חובות בעל אינו המציע ההצעה הגשת במועד -הוא תאגיד אם המציע  9.2.3

והוא אינו "חברה מפרה"  או מוקדם מכך 2019בגין שנת  התאגידים רשותל

 .1999 -א' לחוק החברות, התשנ"ט362בסעיף  כמשמעותה

 :מקצועיים סף תנאי 9.3

( 3)שלושה ועד המועד האחרון להגשת הצעות,  1.1.2017החל מיום  ,הקיםהמציע  9.3.1

 תנאים הבאים:כל הבהעומדים , אפיון ועיצובהכוללים  אתרי אינטרנט לפחות

כל אחד מהאתרים הוא אתר תוכן שעיקר פעולתו לספק מידע דינמי  9.3.1.1

)טקסט, תמונות, וידיאו( ומערכת ניהול , עם תכנים מגוונים ומתעדכן

אופיס לעריכה, הזנת תוכן, ניהול  תוכן למנהלי האתר )ממשק בק

 הגדרות, תפריטים(.

 .וורדפרסבמערכת  ופותחשני אתרי אינטרנט לפחות  9.3.1.2

לאומי -לפחות אתר אחד הוא בשפה האנגלית המופנה לקהל בין 9.3.1.3

)פילטרים( עבור ניווט  ןמסנ או םחיפוש חכ מנועהמציע  ידי-עלוהוטמע 

 .אינטואיטיבי והתמצאות קלה בתכני האתר

  .דפי נחיתה ואתרי תדמיתזה  סףבתנאי ניתן להציג לצורך עמידה  לא 9.3.1.4

 שלושהלפחות ועד המועד האחרון להגשת הצעות,  1.1.2017תחזק, החל מיום  המציע 9.3.2

לפחות  חודשים רצופים 12במשך , וורדפרסהם באתרים  2 כם, מתו( אתרי אינטרנט3)

  .עבור כל אתר

עמידת לעיל לשם הוכחת  9.3.1שהוצגו בסעיף אינטרנט האתרי את אין מניעה להציג  9.3.3

 או אתר אינטרנט אחד. לעיל.  9.3.2המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 
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  הפרויקט:מנהל  9.3.4

של לפחות  בניהולניסיון  מנהל הפרויקט בעל מעסיק  -המציע מעסיק ביחסי עובד 

 , כאשר:1.1.2017החל מיום  אינטרנט י( פרויקטים של תחזוקת אתר3) שלושה

 .וורדפרספותח במערכת אחד אינטרנט אתר לפחות  9.3.4.1

 .לאומי-המופנה לקהל בין אחד הוא באנגליתאינטרנט אתר  לפחות 9.3.4.2

אתר אינטרנט תחזוקת " לצורך עמידה בתנאי זה משמע ריכוז עבודת ניסיון בניהול"

 .לקוחהמול ו יתר עובדי הפרויקטמול אנשי הפיתוח, הבדיקות ו תומערכוה

 

  שיש לצרף בהגשת ההצעה נדרשים סמכיםמ .10

       :יש לצרף הצעהל

. על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז, מסמכי שאלות ההבהרה חוברת הצעה מלאה וחתומה 10.1

והסכם ההתקשרות בראשי תיבות בתחתית כל עמוד  )אם יפורסמו( המזמין ידי-עלשיפורסמו 

-עלוההסכם ייחתמו  (ג', טופס הגשת ההצעה )נספח בנוסףכהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. 

 מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.  ידי

העתק של תעודת התאגדות )לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית או העתק תעודת עוסק מורשה  10.2

 לעיל.  9.2.1של המציע(, לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף 

, תקף כשהוא, ורשומותבדבר ניהול פנקסי חשבונות  ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים יםישורא 10.3

  .לעיל 9.2.2 שבסעיף הסף בתנאי העמידה להוכחת

תצהיר, בנוסח התצהיר  , יצרף המציעלעיל 9.2.2הוכחת עמידת המציע בתנאי המפורט בסעיף שם ל 10.4

 מצהיר מוסמך מטעם המציע. על ידיחתום כשהוא , 'דכנספח המצורף 

רשאים לחייב את המציע עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז אישור  10.5

  בחתימתם.

  מהרשם הרלוונטי. עדכנישותפות /חברה נסח יצרף -אם המציע הוא תאגיד  10.6

לעיל יצרף המציע פירוט של  9.3.2-ו 9.3.1בסעיפים לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבועים  10.7

פירוט של הכוללת  ,ברשימה כרונולוגית מלאה  פרטים אודות הניסיון יפורטו אתרי האינטרנט.

העבודה שנעשתה עבור אותו לקוח, קישור לאתר האינטרנט ופרטי יצירת קשר עם נציג הלקוח 

פיונים , האפירוט כלי העבודה, הצרכים, האתריםמפרטים מלאים של עבורו נעשתה העבודה, וכן, 

 (.ה')נספח בנספח שהכל לפי הנדרש בטבלאות , וכו'

ימולא לעיל. הניסיון הנדרש  9.3.4 ףכנדרש בסעי המוצע מנהל הפרויקטשל  ונפרטים אודות ניסיו 10.8

לבקש תעודה יובהר כי המועצה תהא רשאית  .יםעדכני קורות חייםיצרף המציע  ףבנוס .ו'בנספח 

 אחר. מסמך רלוונטיכל או המלצה או 

 . קישורים לאתרים שהקים או תחזק, והסברים לגבי הפרויקטים שיכלול תיק עבודות של המציע 10.9

 .במעטפה נפרדת הצעת מחיר 10.10

 מסמך בשפה העברית המתאר את פרופיל המציע.  10.11
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זו יצרף להצעתו אישור  דהלו העדפה בשל עוב ןיע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתמצ 10.12

"תצהיר" הוא ו"אישור" ליטת אישה", "עסק בששמעות כל המונחים לרבות מסעיף זה, בותצהיר. 

 .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2כמשמעותם בסעיף 

לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז.  תרשאי המל"ג .11

השלמה ו/או  לדרוש מהמציע -הבלעדי  הלשיקול דעת - תהיה רשאית המל"גבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

הבהרה של איזה מהמסמכים ו/או הפרטים האמורים, לרבות מסמכים ו/או פרטים הנוגעים לעמידת 

 המציע באיזה מתנאי הסף למכרז ו/או מסמכים ו/או פרטים שלא נדרשו מראש.

 

 ההצעהמבנה ותכולת  .12

פסים בחוברת ההצעה מצורפים ט .ההצעה למכרז תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת כחלק ב' 12.1

שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה ולצרף את כל 

המסמכים הנדרשים לפי הסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. הצעה חלקית למכרז או 

 במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת ההצעה עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל על הסף.

שפה העברית. כמו כן כל הנספחים, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש הצעות למכרז תוגשנה ב 12.2

 במכרז יוצגו אך ורק בשפה העברית.

 

 הצעההגשת  .13

כשהם , המכרז( ז' נספח, הצעת המחיר )למעט את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה 13.1

: שני עותקים מודפסים עותקים( 3שלושה )ב חלקה יש להכניס למעטפה ,כמפורט לעילחתומים 

 ,docxבפורמטים סטנדרטיים )וכרוכים )מקור והעתק( ועותק שלישי על גבי מדיה מגנטית, ערוך 

xlsx ).ולסוגרה  

 יאתרושירותים נוספים באחסון  ,תחזוקתל 02/2020מכרז מס' "על המעטפה יש לציין:  13.2

 פרט מזהה אחר.בלבד, ללא שם המציע או כל  "המועצה להשכלה גבוההרנט של האינט

מעטפה בשתיכלל בתוך מעטפת ההצעה.  נוספת, סגורה ונפרדתוכנס למעטפה י הצעת המחיר נספח 13.3

 זו יש לצרף גם מדיה מגנטית.

, ועל עותק המקור. על עותק זה -וכד'( ירוכזו בעותק אחד כל מסמכי המקור )מסמכים, חתימות  13.4

עליו יצוין יובהר כי העותק המודפס  "מקור". -ירשם באופן ברור ובאותיות גדולות  עותק זה בלבד,

 .במקרה של אי התאמה כלשהי בין המקור לעותקי ההצעה והמחייב קובע, הוא ה"מקור"

, ירושלים, וזאת עד 43רחוב ז'בוטינסקי בלתיבת המכרזים הממוקמת את המעטפה  כניסהמציע י 13.5

 לעיל. 6.1בסעיף  לא יאוחר מהמועד  הקבוע 

בתיבת המכרזים עד לתאריך שתימצאנה  כי בכל מקרה ישתתפו במכרז רק הצעות המובהר בז 13.6

 והשעה האמורים לעיל. 

הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם  המזמין יהיה רשאי לפסול על הסף 13.7

 לתנאים, הכול לפי שיקול  דעתו של המזמין.

 .המכרז האמור במסמכי בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל 13.8
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מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים  ,עם הגשת הצעתו במכרז 13.9

כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת  הרלבנטיים מכל סוג ומין שהוא,

. מציע ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זההצעתו 

 שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

הבהרה  , וכן כל שינוי אובפתיח למסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, כמפורט  13.10

 חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז. יהוו המזמין, ידי-עלשיינתנו שניתנו או 

בקשר עם הצעתו ו/או למי מטעמו בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע  יישאלא  המזמין 13.11

 וכול מכרזאת ה לבטלרשאי  המזמיןבמסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. 

 ו( בכל עת לפי שקול דעתוב נקוביםה)לרבות עדכוני מועדים  וולעדכנ ווכן לשנות ואו חלק הימנ

 או נזקיו. הוצאותיובגין  ו/או מי מטעמו לפצות או לשפות את המציע וומבלי שיהיה עלי

. למען הסר ספק א שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרההוכל הוצאה מכל סוג ש 13.12

לום ו/או השתתפות מובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תש

מהמזמין, או מכל גורם מטעמו )לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו( על כל נזק ו/או הוצאה 

שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, 

 הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו. 

תהא בשם המציע בלבד וללא כל הסכם, קשר או  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר 13.13

 תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל -אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 13.14

הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. גופים אשר 

יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד(, היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד 

ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, עניינים 

לפסול הצעות של מציעים אשר  תשאיהמועצה תהא רלא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. 

קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה, כהגדרתם 

 . 1968 –, התשכ"ח בחוק ניירות ערך

 

 הצעת מחיר ותמורה .14

עליה  וספתתוגש במעטפה סגורה נ המלאה הצעת המחירנספח הצעת המחיר במלואו. יש למלא את  14.1

 .הכללית ההצעה מעטפת בתוך תיכללוהיא ייכתב "הצעת מחיר", 

 :רכיבים מארבעה  הצעת המחיר מורכבת 14.2

כמפורט  המל"גשל  האינטרנט יתחזוקה שנתית של אתרואחסון מחיר עבור : 1רכיב  14.2.1

של כל הוצאותיו אלה יש לגלם ולהביא בחשבון את במחירים  .למכרז 1בנספח א

במסגרת דרישות התחזוקה כפי שמפורטות במכרז זה, לרבות הזמינות המציע 

 הנדרשת. 

פיתוח/שינוי/שיפור של רכיב/ים באתר. ייעוץ/מחיר עבור עבודות בהן יידרש : 2רכיב  14.2.2

  כמחיר שעתי עבור שעת עבודה אחת. ינקבמחיר זה 
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 ור עבודות איפיון של רכיבים באתר. עבשעתי מחיר : 3רכיב  14.2.3

 עבור עבודות עיצוב גרפי של רכיב/ים באתר. שעתי מחיר : 4רכיב  14.2.4

לרבות עלויות המערכות, שכר  השירותים,ביצוע לצורך  ואת כלל הוצאותי המציע יגלם בהצעתו 14.3

ביצוע  לשם, רכש, מחשוב ויתר השירותים הנדרשים לו משרדשירותי , מנהל הפרויקט ויתר עובדיו

 שלם וכולל של השירותים.

 להלן. 0 מפורט בסעיףאופן חישוב הצעת המחיר המשוקללת  14.4

 

 הזוכהבחירת ההצעה  .15

 לצורך "(.המכרזים ועדת)להלן: " המועצה להשכלה גבוההההצעות יובאו בפני ועדת המכרזים של  15.1

 לבדיקת ההצעות. ועדת משנה למנות האיכות רשאית ועדת המכרזים בחינת

למזמין נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות  15.2

בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את להצעתו, או בכדי להסיר אי 

התאמתם, הכל בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים. כמו כן, יהיה המזמין רשאי לברר פרטים 

 במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה.

ת יהיו על פי אמוו, (30%( ומחיר )70%יבוססו על איכות ) אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה 15.3

 .15.5המידה והמשקולות שיפורטו בסעיפים 

 שלבים: ארבעהבתהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה  15.4

 בדיקת תנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל. ':א  שלב 15.4.1

למפורט להלן בסעיף  בהתאם ,שעמדו בכל תנאי הסף בדיקת איכות ההצעות ':ב שלב 15.4.2

15.5.  

ציון )להלן: " הבא לשלב תועברנה לפחותנקודות  70 של איכות ציון בעלות הצעות רק

בכל מקרה שבו יהיו פחות משלוש הצעות שעברו את ניקוד האיכות . "(איכות מזערי

ציון שציון האיכות שלהן נמוך מלקבוע כי הצעות , תהיה המועצה רשאית המזערי

 תועברנה לשלב הבא.האיכות המזערי 

 מחיר.ה ציון חישוב': ג שלב 15.4.3

 ., בשקלול ציון האיכות וציון המחירחישוב הציון הכולל שלב ד': 15.4.4

 (%07)שלב ב': בדיקת איכות ההצעות  15.5

 הנחיות לבחינת איכות ההצעות: 15.5.1

שיבחנו במסגרת יציין בנספח ה' במקום המיועד לכך שני אתרים המציע  15.5.1.1

אם אתר אחד באנגלית.  בחינת איכות ההצעות, אחד מהאתרים יהיה

המציע יציין יותר משני אתרים, תבחן המועצה את שני האתרים שיוצגו 

ראשונים במסגרת ההצעה, ולמציע לא תהא כל טענה או תביעה בקשר 

 לכך.
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 בושבכל תנאי הסף  מציע שהצעתו תעמודהמועצה תתאם מועד עם  15.5.1.2

הרשאה לצפייה בנתוני גוגל תינתן לוועדת המכרזים או מי מטעמה 

 ידיו.-( אודות האתרים המוצגים עלGoogle Analyticsאנליטיקס )

 :להלןמאמות המידה המפורטות בדיקת האיכות תהיה מורכבת  15.5.2

אמת  מס'

 המידה

ניקוד 

  מרבי

 אופן ניקוד האיכות מדדי משנה

1. 

ניסיון 

 המציע

25 

 נקודות

אתרי אינטרנט כמות 

 שהקים ותחזק

, העומד בתנאי הסף הקבוע בסעיף נוסףעבור כל אתר 

אשר פותח במערכת וורדפרס או קוד פתוח , 9.3.1.1

לפחות  חודשים רצופים 12אחר מקביל ותוחזק במשך 

ועד המועד  1.1.2017ידי המציע, החל מיום -על

עד ונקודות,  5יקבל המציע  האחרון להגשת הצעות,

 נקודות.   25למקסימום של 

למניעת ספקות יובהר כי לא ינוקדו אתרים שהוצגו 

 לשם הוכחת המציע בתנאי הסף.

 לא ניתן להציג דפי נחיתה ואתרי תדמית.

2. 

תיקי 

 עבודות  

5 

 נקודות

 הניקוד יינתן באופן הבא: מהירות עליית האתר

 נקודות. 5יקבל  -שניות  3-1אתר שיעלה תוך 

 נקודות. 2.5יקבל  -שניות  8-4תוך  אתר שיעלה

 .נקודות 0יקבל  -נקודות  8-אתר שיעלה אחרי יותר מ

3. 

5 

 נקודות

מידע אודות הגולשים 

והתנהגותם באתר על 

 Google Analyticsפי 

 

    :5-ל 1כל אחד מהפרמטרים שלהלן ינוקד בין 

הימצאות כלי מדידה באתר )קוד המאפשר  .1

  .יחסי המרה ועוד(אירועים המודדים הקלקות, 

 .נתוני מהירות טעינה .2

רלוונטיות קהל יעד )למשל לאתר בעברית, רב  .3

 .המבקרים מישראל(

לשם חישוב ציון מדד זה יחושב ממוצע הציונים 

 שיתקבל בגין הפרמטרים לעיל.

4. 

5 

 נקודות

כמות וקריטיות 

השגיאות )לפי מבחני 

W3C ) 

 

    :5-ל 1כל אחד מהפרמטרים שלהלן ינוקד בין 

 תקינים metaהימצאות תגי  .1

הופעה נכונה בשיתופים )תמונה, כותרת,  .2

 תיאורים( 

הגדרות נכונות לקידוד, לשפה ולשאר הפרמטרים  .3

 המגדירים אתר. 
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אמת  מס'

 המידה

ניקוד 

  מרבי

 אופן ניקוד האיכות מדדי משנה

 html / css / js   כמות ואיכות שגיאות .4

לשם חישוב ציון מדד זה יחושב ממוצע הציונים 

 שיתקבל בגין הפרמטרים לעיל.

5. 

20 

 נקודות

התרשמות מתיקי 

 עבודות

ועדת המכרזים או מי מטעמה יתרשמו מכל אחד 

מהאתרים שהציג המציע בתיק העבודות. כל אתר 

 יבחן וינוקד כדלקמן: 

 נקודות. 4עד  -חוויית משתמש כולל במובייל  .1

 נקודות. 4עד  -עיצוב  כולל במובייל  .2

 נקודות. 4עד  -פונקציונאליות  .3

 ות. נקוד 4עד  -חדשנות טכנולוגית  .4

לשם חישוב ציון מדד זה יחושב ממוצע הציונים של 

 שני האתרים. 

6. 

  איוןיר

10 

 נקודות

נציג בכיר במציע יוזמן לריאיון בפני ועדת המכרזים  התרשמות מהמציע

או מי מטעמה. במסגרת הריאיון תתרשם המועצה 

המציע, מהמעטפת הניהולית ניסיון הרלוונטי של מה

 וונכונותשתוקצה לטובת השירותים, מגישת המציע 

, מזמינות ומהתאמתו למתן לביצוע הפרויקט

 השירותים למועצה.

7. 

10 

 נקודות

התרשמות ממנהל 

 הפרויקט המוצע

המועצה תתרשם מהמסמכים שיצורפו להצעה בקשר 

מנהל של  ןניסיוהריאיון מהידע והלמנהל הפרויקט ומ

פרויקטים של הקמה ותחזוקת ניהול ב הפרויקט

אתרים, לרבות מגוון אתרי התוכן ומורכבותם, פיתוח 

רכיבים, שינויים ושיפורים שבוצעו באתרים, ניסיונו 

בשפה של מנהל הפרויקט בניהול ותחזוקת אתרים 

וכן, מזמינות  .לאומי-לקהל בין המופניםהאנגלית 

השירותים מנהל הפרויקט, מחויבותו למתן 

 והתאמתו.

8. 
10 

 נקודות

במסגרת הריאיון יתאר המציע מה היה משנה באתר  סימולציה

המל"ג מבחינת חוויית משתמש, רעיון לעיצוב שונה, 

 לפונקציונאליות שונה וכדומה.

שביעות  .9

 רצון

10 

 נקודות

המועצה תפנה לנציגי שני הלקוחות שאתרי  

האינטרנט שלהם הוצגו בתיק העבודות. חוות 
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אמת  מס'

 המידה

ניקוד 

  מרבי

 אופן ניקוד האיכות מדדי משנה

נקודות.  5דעת כל לקוח תנוקד בעד   

 
 "כסה

100 

 נקודות

  

 

 (%03ציון המחיר ) חישוב': ג שלב 15.6

 הצעת המחיר. -ז'נספח בהתאם לו ידי-עלהמציע ינקוב במחירים המבוקשים  15.6.1

הצעת  -ז'המכפלות המפורטות בנספח הצעת המחיר הכוללת של המציע תחושב ע"פ  15.6.2

   המחיר.

למען הסר ספק, הסכומים האמורים בסעיף זה יחושבו בתוספת שיעור המע"מ לפי  15.6.3

 שיעורו במועד האחרון להגשת ההצעות.

 ציון המחיר יחושב באופן הבא: 15.6.4

לנה בחישוב יתבצע נרמול של הצעות המחיר המשוקללות, כפי שתתקב 15.6.5

ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת -על  15.6.2שבסעיף

)מקסימאלי( להצעה הזולה  100. באופן שכזה יתקבל ציון 100 -והכפלת התוצאה ב

 להצעות האחרות. 100 -ביותר וציונים יחסיים קטנים מ

ציון 

מחיר 

 למנורמ

= 100 * 

 עלות ההצעה הנמוכה ביותר

 
 עלות ההצעה הנבחנת

 

 הציון הכולל חישוב': ד שלב 15.7

 בחישוב שהתקבל כפי)האיכות  ציוןציון המשוקלל מ הוא הצעהשל כל  הכולל הציון 15.7.1

 לפי הנוסחה הבאה: (0שבסעיף  בחישוב שהתקבל כפי)וציון המחיר  (15.5 שבסעיף

 ציון
 (מנורמל מחיר ציון*  30%( + )משוקלל איכות ציון*  70%) = כולל

 

 .ראשון ידורג ביותר הגבוה הכולל הציון את שיקבל המציע 15.7.2

ב. לחוק חובת המכרזים, בדבר מתן עדיפות לעסק בשליטת 2בכפוף להוראות סעיף  15.7.3

שתי הצעות או  יקבלו אם לאחר שקלול התוצאות, אישה, כהגדרתו בחוק האמור, 

יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, תיבחר כהצעה זוכה 

יה שוויון גם בציון במקרה שיה ההצעה שקיבלה את ניקוד האיכות הגבוה ביותר.

 את ההצעה הזוכה לפי הגרלה. המועצהבחר תהאיכות של ההצעות האמורות, 

המזמין לא יהיה  אםלבחור כשיר שני לביצוע השירותים.  תרשאיועדת המכרזים  15.7.4

לא יעמוד בתנאי כלשהו  הזוכהשאו לחילופין מרוצה מעבודתו של הזוכה במכרז 



 

  

    לתחזוקת, אחסון ושירותים נוספים לאתרי האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה 02/2020מס' שלבי -פומבי דומכרז 

 14 

 

מתנאי המכרז או הציג מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו או לא ימלא אחר ההסכם 

 לפנות לכשיר זה לצורך ביצוע השירותים. תוכל הוועדה -  המזמיןשיחתם עם 

אף האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות,   על 15.7.5

כלכלית למציע כך בפרט, אך לא רק, בשל חשש ממשי כי ההצעה אינה כדאית 

 . המזמיןל לפי שיקול דעת ו, הכועצהלמשהמציע עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו 

 

 תוקף ההצעה .16

 חודשים ממועד הגשת ההצעות למכרז.  6ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  16.1

תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת,  מועצהה 16.2

 חודשים נוספים, והמציעים מתחייבים להאריכה בהתאם. 6-הכל לא יותר מאחת או יותר, ובסך 

לאחר  )שישה( חודשים נוספים 6למשך אם תכריז המועצה על כשיר שני הצעתו תעמוד בתוקפה  16.3

מתן החלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז, וזאת למקרה שבו בעל ההצעה הזוכה במכרז יחזור בו 

 ל ההצעה הזוכה תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא. מהצעתו או שההתקשרות החוזית עם בע

מועד חודשים מ 6לאחר חלוף ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעת הכשיר השני כאמור לעיל, גם  16.4

 ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה, ובלבד שהכשיר השני נתן לכך את הסכמתו.

 איסור הכנסת שינויים .17

אינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז. המציע לא יסייג את הצעתו או ייתנה אותה, באופן ש 17.1

המועצה תהא רשאית לראות בכל תיקון, שינוי, השמטה, התניה או תוספת במסמכי המכרז או 

 "(.הסתייגותבתנאיו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז )להלן: "

תהא רשאית לקבל הצעה  והמועצה, המועצהלהסתייגות שתעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי  17.2

ר כללה הסתייגות תוך התעלמות ממנה, או לחילופין לפסול את ההצעה, לפי שיקול דעתו אש

 לקבל הצעה כאמור, תודיע על כך למציע בכתב. המועצההבלעדי. בחרה 

המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל במסמכי המכרז  17.3

 ידי המועצה. ואשר התקבלו ואושרו על או בהצעתו למכרז

מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או  17.4

 לעיל. 8הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף 

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .18

ועדת המכרזים רשאית שלא לדון, ולפסול, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים המפורטים  18.1

 לעיל, או חלקם. 10מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! בסעיף 

רשאית לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים או הפרטים ועדת המכרזים תהיה  18.2

 הלשיקול דעתת, היה רשאית ועדת המכרזיםהנדרשים בתנאי המכרז. בלי לגרוע מהאמור לעיל, 

לדרוש מהמציע השלמה או הבהרה של איזה מהמסמכים או הפרטים האמורים, לרבות  ,הבלעדי

זה מתנאי הסף למכרז או מסמכים או פרטים מסמכים או פרטים הנוגעים לעמידת המציע באי

 שלא נדרשו מראש.
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ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או בעל פה ביחס  18.3

להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו או להעניק 

 ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. 

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם מצאה כי אין  18.4

 המועצהבכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת 

 כעורך המכרז ואת תכליתו של מכרז זה.

 , כל מידע או אישור או הבהרה כאמור לעיל.ה, מיד עם דרישתלמועצההמציע מתחייב להמציא  18.5

 בלי לגרוע מכל האמור לעיל: 18.6

לגלות פרטים  המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע 18.6.1

מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של 

בעל עניין בו, שיטת התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו, וכן כל 

מידע אחר שלדעת המועצה יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור את המידע 

רשאית שלא לדון עוד בהצעתו או  המועצה תהא ,המועצההדרוש במועד שקבעה לכך 

 לפסלה.

יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע או באתרי לקוחות שלהם סיפק  המועצהנציגי  18.6.2

ושא המכרז, או לפנות לממליצים או ללקוחות נהמציע שירותים דומים לשירותים 

אחרים של המציע לשם קבלת חוות דעת, נתונים ופרטים אחרים אודות המציע 

מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתה של המועצה, לרבות חוות דעת אודות מצבו 

 הכלכלי של המציע.

, ללא המועצהבלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחייב המציע לעדכן את  18.6.3

דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר למועצה, בפרק הזמן אשר 

ז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכר

עד לחתימה על ההסכם  –ההצעה הזוכה במכרז, ואם נקבע, כבעל ההצעה הזוכה 

 עמו.

 

 חתימה על ההסכם .19

את  למועצה ימציא המציע הזוכהימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו במכרז,  10בתוך  19.1

  המסמכים הבאים:

 למכרז. הסכם חתום בנוסח ההסכם המצורף 19.1.1

, כאשר הם הסכםל 'גכנספח על עריכת הביטוחים בהתאם לנוסח שצורף  אישורים 19.1.2

)למעט  הסתייגות תוספות, מחיקות או חתומים על ידי חברת ביטוח בישראל וללא

 . כאלו שאושרו על ידי המועצה במסגרת מענה לפניות להבהרות(

  .המועצה ידי על שיידרש אחר מסמך כל 19.1.3

-לא יהא קיים הסכם בר המועצה על ידילחתימת ההסכם בפועל  עדלמען הסר ספק מובהר, כי  19.2

 תוקף בין הצדדים.
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אי עמידה באמור בסעיף זה, תחשב כהפרה של תנאי המכרז. במקרה זה, תהא ועדת המכרזים  19.3

רשאית להכריז על ביטול זכייתה של ההצעה הזוכה במכרז. כל זאת, בלי לגרוע מזכותה של 

 להיפרע מבעל ההצעה הזוכה בגין כל נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה מההפרה. עצההמו

 

 ביטוח .20

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא  20.1

את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי  להשכלה גבוהה למועצה

 אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.בתוכנם אלא אם 

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו  20.2

חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת  אצל

 .להשכלה גבוהה הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות  –תשומת לב המציע  20.3

העתקי  להשכלה גבוהה "אישור קיום ביטוחים" , יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה

פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח 

 .ע הזוכההנדרשים מהמצי

 למען הסר ספק מובהר בזאת: 20.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים  .א

את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו 

 לא נלקחו בחשבון בהצעתו. מועצה להשכלה גבוההלדרישות ה

אים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה להשכלה מציע שהצעתו תתקבל ולא ית .ב

גבוהה במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה להשכלה 

גבוהה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש 

וש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדר

 ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

 

יהיו רשאים לשנות את  מועצה להשכלה גבוההו/או יועץ הביטוח של ה מועצה להשכלה גבוההה 20.5

 תנאי הביטוח הנדרשים במכרז.

 

 הזוכה הבהצע עיון .21

עומדת למציעים הזכות לעיין , 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם לתקנה  21.1

 בהצעה הזוכה.

המפורט במסגרת הצעתו, נדרש לציין אלו  לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועימציע המבקש שלא  21.2

וכן לצרף  נימוק למניעת החשיפהלפרט  אחרים,מנוע מלחשוף בפני מציעים סעיפים הוא מבקש ל

  .עותק נוסף מושחר
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מהווה הסכמה מצד המציע בדבר היות פרטים  מציע ידי-על חסוייםכפרטים מסוימים בהצעה ציון  21.3

מסוג זה ראויים לחיסיון, ובהתאם לכך לא ייחשפו בפניו פרטים מסוג זה מתוך הצעות של מציעים 

 אחרים.

בכל מקרה, ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת  21.4

מציע  ידי-עלאשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו  המועצה להשכלה גבוהההמכרזים של 

 כחסויים.

 שונות .22

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לא לחתום על ההסכם מכל סיבה שהיא,  המועצה 22.1

כאמור לבטל  המועצהלרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט 

את המכרז או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה או דרישה או טענה 

מכל סוג שהוא, בקשר לכך, והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי או דמי 

 כל חובה לתשלום כאמור. המועצהנזק בגין הביטול כאמור, ולא תחול על 

 יםלבטל את בחירתו של המציע שנבחר ליתן את השירותצמה המועצה את הזכות בנוסף שומרת לע 22.2

 במקרים הבאים:

התברר, כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת  22.2.1

 הנאה כלשהי בקשר עם המכרז.

התברר, כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהמציע לא גילה  22.2.2

, כדי להשפיע על בחירתו מועצהעובדה מהותית אשר היה בה, לדעת ה למועצה

 .יםהשירות אספקתל

המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שקיומן מהווה תנאי מוקדם  22.2.3

ו, או שחזר בו על ידי יםהשירות אספקתעל ההסכם עמו או ל המועצהלחתימת 

מסוגל לקיים את הצעתו, או שהפר ומבקש לבטל הצעתו, או שנתגלה, כי אינו 

 התחייבות יסודית בהסכם.

כותרות הסעיפים בכתב הזמנה זה נועדו לצרכי נוחות בלבד, והן תשמשנה לפרשנותו; כל האמור  22.3

בכתב הזמנה זה בלשון יחיד, אף רבים המשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף מין נקבה 

 במשמע וכן להיפך.

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד  - להסכם היררכיה בין המכרז 22.4

ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד, שחלקיו 

 משלימים זה את זה. 

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, יגבר הנוסח המטיב עם 

 לעניין זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה. . מובהרהמועצה

, ואין לעשות בהם שימוש אלא המועצהמסמכי המכרז הם רכושה הבלעדי של  - קניין המסמכים 22.5

 לצורך הגשת ההצעות.

בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים/ בחשש לניגוד  -ניגוד עניינים  22.6

נים. הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות בהסכם עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניי

 ההתקשרות.
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ילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור או חהבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך הסמכות  -סמכות שיפוט  22.7

או בקשר לתוקפם, פרשנותם, ביצועם  או הנובע מהליך המכרז בהתאם ל מסמכי המכרז, לרבות

 , לפי סמכותם העניינית, ולהם בלבד.בירושליםהפרתם, תהא נתונה לבתי המשפט 

 

 

 בכבוד רב

  המועצה להשכלה גבוהה
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 שירותים המפרט  - 1נספח א'

 

 כללי .1

 https://che.org.ilהאתר הרשמי של המל"ג:  ם שני אתרי אינטרנט פעילים:ישנ מועצה להשכלה גבוההל 1.1

 (. study)להלן:  .http://studyinisrael.che.org.ilאתר לימודים בישראל לסטודנטים זרים: ו

המועצה  תספק. כעת יוצא ידי-על םמאז פיתוח יםזקוחומת פלטפורמת וורדפרס בו פותח ים האתר  1.2

 ."(חברה" / "ספק)להלן: " יםבמכרז חדש לבחירת ספק לתחזוקת האתר להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה  תושיפורו, מבקש הםוכן הרחבת תפוצת המידע המוצג ב יםלצורך תחזוקת האתר 1.3

 לקבל את השירותים הבאים: גבוהה

של האתר )תחזוקה מלאה ושוטפת, לרבות תיקון תקלות באתר מכל סוג ואחסון תחזוקה  1.3.1

 שהוא(. 

 התחזוקה כוללת את השירותים הבאים: 1.3.2

התקנה ,תפעול ועדכון שוטף של תוכנות ורכיבים בשרת כגון  –שירות ניטור וניהול מלא  1.3.3

MySQL Apache  תוכנתFW   וWAF . 

 חסימת כתובות של ספאמרים וטיפול בתקיפות. ביצוע אתחול אוטומטי במקרה של נפילות, 1.3.4

צוני ביצוע גיבוי מלא של האתר )הקבצים ומסד הנתונים( לשרת חי –גיבוי יומי מלא  1.3.5

 .ושחזור במידת הצורך מאובטח

 והתאמתו לגידול נתונים. DataBaseטיפול בבאגים ותקלות באתרי המל"ג ,תחזוקת  1.3.6

 תיקון פרצות אבטחה. 1.3.7

 .התקנת עדכוני אבטחה ועדכונים לשיפור ביצועים 1.3.8

 .שדרוג מערכת הוורדפרס ורכיבי האתר )ביצוע בשרת טסטים ורק אח"כ בפרודקשיין( 1.3.9

 .האתר ואופטימיזציה ניטור ביצועים של 1.3.10

בדיקה תקופתית של כל רכיבי האתר, מנגנוני חיפוש והטפסים  –תקופתיות  QAבדיקות  1.3.11

תקופתיות, במקרים של העלאת גרסה  QAבנוסף לבדיקות  מנקודת מבטו של מבקר באתר.

פרטניות  QAכוללות, לאחר כל שינוי משמעותי ובדיקות  QAעם שינויים, יבוצעו בדיקות 

 י קטן".לאחר שינו

התאמה מיטבית של השרתים, הזיכרון, הביצועים ושטח האחסון לצרכי האתר בהתאם  1.3.12

 .לשינויים בנפח הפעילות / הנתונים

"ניהול והענקת אפשרויות ניהול הרשאות ומידור בין המשתמשים על פי דרישות  -שאות הר 1.3.13

 .הלקוח ותוך התחשבות ושימת לב רבה לאבטחת המידע והאתר"

 .מוקד תמיכה והדרכה  1.3.14

 .עזרה בתפעול האתרים ובמערכות הניהול ,ובדוא"למענה טלפוני  1.3.15

 .במציאת פתרונות טכנולוגיים לצרכים שוטפים של המל"גץ וייע 1.3.16

 .על תפעול מערכת הניהול במשרדי המל"ג, תהדרכה מרוכז 1.3.17

 ., לרבות איפיון ועיצוב של רכיבים בהםשיפורים ושינויים )שו"ש( באתר 1.3.18

, יתבצע תהליך ייעוץ ואפיון שתזכה במכרז התקשרות בין המל"ג לחברההבהרה: לאחר חתימה על הסכם  1.4

( ויבצע למידה וסקירה של המצב הקיים ובהתאם לזאת יציע שיפורים UXשל מומחה חוויית משתמש )

ה המומחה על פי סדר חשיבות ויישום השיפורים יהי ידי-עלבמערכות הקיימות. השיפורים ידורגו 

בהתאם לשיקול דעת המל"ג, ובהתאם לעלות שעות שו"ש. האפיון יתבצע הן עבור גרסת דסקטופ והן 

 עבור גרסת מובייל.

https://che.org.il/
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 תשתיות .2

או בשרתים השייכים לקבלני משנה עמם מתקשר הספק. במקרה כזה יש  הספק האתר יאוחסן בשרתי 2.1

יאוחסן בשרת מחוץ    study in Israelאתר  .לעדכן את המל"ג ולקבל אישורה לאחסון בשרתי גוף זה

 .לישראל

 .30GB  -כדרוש שרת ייעודי בנפח   study in Israelלאתר . 60GB שרת ייעודי בנפח  לאתר המל"ג דרוש 2.2

 תשתיות האחסון יתמכו באחסון אתרים הבנויים בפלטפורמת וורדפרס באופן מיטבי ויאפשרו את 2.3

 .לעיל 12-ו 9הביצועים המפורטים בסעיפים 

ג, עם המל"יכולה לגדול בהתאם לדרישות , כלומר, בעלת סקאלאביליתוגמישה להיות תשתית על ה 2.4

 לא הקמה מחדש.לבעת הצורך חסון וכן הגדלה כושר האמחשוב עיבוד / ח ולהוסיף כאפשרות 

  אבטחת מידע .3

חלק  ללא הגבלה. לציבורג פתוחים "המל הדפים באתרמרבית  SSLבשני האתרים מותקנת תעודת  3.1

 המיועד למוסדות נגיש רק למשתמשים מורשים. מהאתר

 . על האתרים לעמוד בדרישות אלו.(2)נספח א' בתחתית מפרט זה מצורף נספח דרישות אבטחת מידע 3.2

תיקונים ושיפורים שיבוצעו מטעם החברה, צריכים לעמוד ברמת האבטחה הנוכחית ומעלה. באחריות  3.3

 החברה לוודא שתוספים שונים המותקנים על אתרי המל"ג עומדים בתקנים אלו. 

 קניין רוחני .4

 הספק ידי-על למל"גוכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו  , תוכנהנתוניםמסמכים, חומרי המערכת, כל  4.1

, וקניינו בלבד למל"גיהיו שייכים , "(התוצרים)להלן: " מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע העבודות מיו/או 

. המועצה תהא רשאית יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים למל"ג, והבלעדי לכל דבר ועניין

ולא להעביר את הספק מתחייב לשמור . לעשות שימוש בתוצרים אלו בעצמה או באמצעות גורם אחר

 המידע לאדם אחר.

 ממשק משתמש -תכולת האתר .5

טפסים,  דרושים, מכרזיםעמודי אודות, תבניות עמודי תוכן שונות הכוללות בין היתר:  15-כאתר המל"ג:  5.1

יתאפשר לגלוש במידע באתר בעזרת מסננים  -פילטרים עמודי רשימה של תכנים, עמודי תוכן פנימיים, 

, עמודי לובי מנהלי התוכן למידע המנוהל באתר ידי-על ששויכושיתבססו על תגיות וקטגוריות  )פילטרים(

 .המרכזים תכנים שונים

ובהתאם לזאת יידרש עומד לחול שינוי מהותי מבחינה עיצובית  Study in Israel באתר: studyאתר  5.2

  .יצוב באתר והתאמתו לדרישותש הכולל הטמעת ע"שו

אפשרות תוספת של עמודי מידע )ייתכנו במחיצות שונות כולל מחיצות חדשות( בין השאר נדרשת באתר 

נוחה יותר לניהול התכנים, מנגנון "חתימה כפולה", הוספת ישויות נוספות מעבר לתוכניות לימודים ועוד. 

 . וישולמו בנפרד החברה הזוכהלאחר תחילת עבודת  כל אלו יפורטו במסגרת שו"שים

 ."בוממשק בק אופיס לעריכה, הזנת תוכן, ניהול הגדרות, תפריטים וכיממשק ניהול אתר:  5.3

שיעודכנו ויפותחו להיות בעלי התאמה מלאה לגלישה / שימוש במובייל בהתאם לעיצוב על כלל התכנים  5.4

 .מומחי האפיון / הלקוח ספציפית עבור מסכי מובייל ידי-עלהמיועד ומותאם לכך, שיינתן 

האתרים יתמכו ויאפשרו התנהלות  -( ועמידה בתקני אתרי אינטרנט SEOאופטימיזציה למנועי חיפוש ) 5.5

SEO  ,הימצאות כל מיטבית ובכלל זה מיטוב כותרות הדפים, כותרות ראשיות ומשניות בגופי הדפים
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, Facebookותגיות  Socialורטות עבור כותרת, תיאור, תמונות מפ Metaהתגיות הנדרשות בקוד )תגיות 

, כותרות index, follow -כנדרש, הקפדה על הנגשת הטקסט לזחלנים  canonical, תגיות robotsקבצי 

H1, H2  כתובות כראוי בהיררכיה הנכונה, הוספתALT, TITLE )'תקינות  הגדרות, לתמונות וכו

ת ראשיות לעמודים, קישורים, תוכן ובאופן כללי כל כללי הבסיס לתקצירי העמודים, הגדרת תמונו

 -לבניית אתרים )הניתן לבדיקה ב  W3Cבתקן  ככל האפשר תקין וכן עמידה SEOהנדרשים עבור 

validator.w3.org  ( ובהמלצות גוגל לבעלי אתרים )הניתנות לבדיקה בgoogle.com/webmasters/tools 

טבלאות, גרפים ותרשימים מסוגים שונים בצורה נוחה ומלאה ככל האפשר, על האתרים לתמוך בהצגת . (

 . )כאמור לעיל( לרבות בתצוגת מובייל

 לאתרי המל"ג יתווסף פיצ'ר מקשר לעמודים רלוונטיים ברשתות חברתיות. 5.6

לסקיצות  ידרשו שינויים ושיפורים בשוטף יתבצעו בתיאום עם מנהל האתר )הלקוח(. במקרים בהם: סקיצות .6

  (, זה יתואם מראש ויחושב כחלק משעות הפיתוח.UX/UIפני ביצוע, כדי להדק את העיצוב וחוויית המשתמש )ל

 המועצה להשכלה גבוההתהליך עבודה מול  .7

, מעת לעת, ביצוע הספקמ לבקשהמל"ג רשאית במקביל לעבודת התחזוקה השוטפת, ובהתאם לצרכיה,  7.1

  שיפורים/פיתוחים/שינויים וכו'. 

נציג המל"ג, יעביר נציג הספק הערכת היקפי עבודה משוערים לביצוע  ידי-עללאחר הצגת הצרכים  7.2

והכל בהסתמך על פירוט השו"שים  הפרויקט, בהתאם לבעלי התפקידים הנדרשים ולעבודות הנדרשות

. המל"ג תיבחן את הערכת השעות ורשאית לאשר / לא לאשר הספק במסגרת המכרז ידי-עלשהוגשו 

  אותה.

 בכל שלב  יש לכלול:כאשר בשלבים, כל ביצוע פיתוח/שינוי/שיפור יתבצע  7.3

 :אפיון 7.3.1

והיחידות  המועצה להשכלה גבוההמול מנהל הפרויקט מטעם  -תהליך האפיון  7.3.1.1

 המקצועיות המעורבות בתהליך.

המועצה למנהל הפרויקט מטעם  הטיוטשליחת  -שבוע לפני סיום האפיון  7.3.1.2

 .להשכלה גבוהה

המועצה יש לקבל אישור אפיון ממנהל הפרויקט מטעם  -בסיום האפיון   7.3.1.3

 .להשכלה גבוהה

המועצה הצגת התוצר הצפוי למנהל הפרויקט מטעם  -שבוע לפני סיום הפיתוח : פיתוח 7.3.2

 .להשכלה גבוהה

 :בדיקות קבלה 7.3.3

 בדיקות הפיתוח החדש. 7.3.3.1

א בדיקות על כלל המערכת )אינטגרציה( לוודא שאין רגרסיה ותקלות ל 7.3.3.2

 צפויות.

 בדיקות ביצועים. 7.3.3.3

 בדיקות אבטחת מידע. 7.3.3.4

 המועצה להשכלה גבוהההבדיקות יועברו לאישור  7.3.3.5
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 ידי-עללדרוש ביצוע בדיקות נוספות  תרשאי המועצה להשכלה גבוהה 7.3.3.6

 הספק, במידה והבדיקות שהוגשו לא מקיפות את התהליך העסקי הנבדק.

 תיעוד .8

 ייכתב מסמך תיעוד על כל שלב ביצוע.

הספק צריך לעלות בקנה אחד עם  ידי-עלוכל פיתוח שיתבצע  AAעומד ברמת נגישות הנוכחי האתר  - נגישות .9

 .AAהאתר החדש / משודרג יעמוד אף הוא ברמת נגישות רמת נגישות זו. 

 משתמשים בו זמנית. 0,03 00של אתר נדרש לאפשר גלישה ה - עומסים .10

שניות )על  2באתר לא יעלה )ללא פונקציונאליות מיוחדת, הכולל מלל ותמונות בלבד(  סטנדרטי טעינת עמודזמן 

פי מדדי כלי ניהול האתרים של גוגל(. בדפים מורכבים יותר רצוי להקטין ככל הניתן את זמני הטעינה ושלא יעלו 

 שניות.  4על 

 ר לא נפגעו כתוצאה מהשינוי. בעת ביצוע שינוי / שו"ש באתר, באחריות חברת האחזקה לוודא שביצועי האת

מעבר תבנית עלות בקנה אחד עם שאר הרספונסיביות של האתר, לרבות כל פיתוח באתר מחויב ל - רספונסיביות .11

 נראות תקינה בדגמים הנפוצים / ברזולוציות הנפוצותפונקציונליות ויש לוודא . ותפריטים להתאמה למובייל

 .)מובייל, טאבלט ודסקטופ(

 :כל הדפדפנים הנפוצים ידי-עלכל פיתוח באתר מחויב להיתמך  - בדפדפניםתמיכה  .12

12.1 IE ומעלה 10: גרסה 

 ומעלה 56כרום: גרסה  12.2

 ומעלה 52פיירפוקס: גרסה   12.3

12.4 Safari ומעלה 10: גרסה 

12.5 Android ומעלה 6: גרסה 

  .364*  24/7האתר זמין  - זמינות האתר .13

  שפה .14

עברית, אנגלית וערבית. הגרסה המפותחת  בשפותבממשק משתמש ותכנים האתר פועל  אתר המל"ג: 14.1

שתמש בתוויות ניתן להביותר היא עברית אבל יש תשתית לייצר אתר מראה גם באנגלית/ערבית. 

 הקיימות באתר הנוכחי. 

האתר המפותח הוא באנגלית, ויתכן צורך לתרגמו לשפות נוספות גם כן. על הספק להיערך : studyאתר  14.2

 -התאמת האתר לשוק הסיניתרגום ולצורך  שירותים אחר נותןהמל"ג עם  לאפשרות של התקשרות של

ומתן הרשאה בטוחה שלא תפגע בשאר במקרה זה על הספק יהיה לעבוד בשת"פ עם החברה הנוספת 

 על מנת להתאים את האתר לשוק זה. התכנים באתר לגורם זה

תיקונים  במטרה לבצע עדכונים או ניתמתן שירותי תחזוקה שוטפת לאתר לרבות תמיכה טלפו - שירות תחזוקה .15

 תשלום קבוע )ללא תלות בכמות התיקונים שבוצעה( כנגד דוח ביצוע. או לשיפור ביצועים לתקלות נדרשים

)לא ניתן להיכנס  תקלה משביתה למטלות תחזוקה:  דוגמאותמדובר במשימות מסוג באגים שצצים, המפרט. 

שחזור/גיבוי(, תקלה משמעותית )לא ניתן  ידי-עללאתר או פגיעה משמעותית בחזות האתר שלא ניתן לתיקון 

 coreהתקנת גירסה קיימים(, אחר )דוגמאות: באגים בפיצ'רים להיכנס/להשתמש באחד ממקטעי האתר בעקבות 

update and php modulesות, הוספת משתמש מערכת ועדכון הרשא).  
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ככל שהמזמין ידרוש  התקשרות., במהלך תקופת הלאתרכל תוספות ועדכונים  -שעות פיתוח לשינויים ושיפורים .16

בהתאם למספר שעות  התשלום לספק יהיהבהתאם לצרכיו. בכל מקרה , עדכונים שינויים, תוספות ושיפורים

צמצם את היקף השעות האמור ובכל יודגש כי המל"ג רשאית להרחיב וכן ל .המוסכם על הצדדים בפועל העבודה

 מקרה אינה מתחייבת להיקף עבודות מסוים. 

שינויים ושיפורים יכולים להיות כל עבודה מקצועית אתרים מקוונים ולרבות: אפיון, עיצוב גרפי, תכנות, שינוי 

דוגמאות לשינויים ושיפורים שנעשו: עדכון פילטרים, כולל עיצוב; עדכון מבנה טפסים, שינויים עיצוביים . שפות

 בסיידבר, עיצוב ופיתוח פיצ'ר "שעון עצר" להטמעה בעמודי תוכן. 

17. SLA  

  שימוש באתר: 17.1

 זמן נדרש לסיום מועד אחרון לתחילת עבודה פירוט סוג תקלה

מרבית האתר או  תקלה משביתה

הדפים הראשיים 

אינם זמינים, או 

פגיעה משמעותית 

בחזות האתר שלא 

 ידי-עלניתן לתיקון 

 שחזור גיבוי.

מרגע קבלת שעות  0.5

 ההודעה מנציג המל"ג.

שעתיים מרגע קבלת ההודעה 

 מנציג המל"ג.

על הספק להיות בזמינות 

מלאה )מלבד שבתות ומועדי 

ישראל( לרבות בשעות הערב 

לה במקרי תקלה ובלי

 משביתה.

לא ניתן להיכנס  תקלה משמעותית

לאחד ממקטעי 

 האתר

במידה והתקלה דווחה בין 

  – 8:00-16:00השעות 

מרגע קבלת שעות עבודה  4

 ההודעה מנציג המל"ג.

במידה והתקלה דווחה לאחר 

בתחילת יום  –שעות העבודה 

 העבודה הבא.

שעות עבודה בטווח שעות  4

-8:00העבודה המקובלות 

16:00 . 

במידה והתקלה דווחה בין  אחר תקלה אחרת

  – 8:00-16:00השעות 

מרגע קבלת שעות עבודה  8

 ההודעה מנציג המל"ג.

במידה והתקלה דווחה לאחר 

בתחילת יום  –שעות העבודה 

 העבודה הבא.

שעות עבודה בטווח שעות  16

-8:00העבודה המקובלות 

16:00. 

מענה לשאלות על  תמיכה טלפונית

תקלות ותפעול 

 המערכת

ה' -ימים א'נדרשת זמינות ב

8:00-16:00 

-אי מענה למשתמש למעלה מ

בטווח שעות  שעות עבודה 3

-8:00העבודה המקובלות 

16:00. 
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אפשרות לקיזוז מהתמורה  המל"ג ידי-עלבמקרה של אי עמידת הספק בזמנים המפורטים לעיל תישקל  17.2

 פיצוי מוסכםעבור הפרה באירוע תקלה משביתה יישקל  -המשולמת לספק עבור עבודות באותו החודש 

 ₪.  1,000בסך של עד  פיצוי מוסכםעבור הפרה בתקלות אחרות יישקל  ₪. 2,000בסך עד 

 :/ איפיון / עיצוב פיתוח מערכת במסגרת פיתוח / שיפור / שינוי 17.3

שלב 
 פעילות

 פיצוי מוסכם תחום החריגה תיאור

ממשך הפעילות  20%חריגה מעל  קריטית
הספק בגין תהליך  ידי-עלשהוגדרה 

 .ובגין שיפור / שינוי בפיתוח ובתחזוקה

מהיקף השעות שהוקצב לעבודה  20%  +20%
 זו.

ספירת הימים לסעיף זה תחל ממועד 
 .חריגה 20%סיום 

ספירת הזמן לחובת הספק תיעצר עם 
המועצה להשכלה  ידי-עלקבלת התוצר 

 .גבוהה

ממשך  20%ועד  10%חריגה מעל  בינונית
הספק בגין  ידי-עלהפעילות שהוגדרה 

תהליך ובגין שיפור / שינוי בפיתוח 
 ובתחזוקה

מהיקף השעות שהוקצב לעבודה  10% 20% - 10%
 זו.

ספירת הימים לסעיף זה תחל ממועד 
 חריגה 10%סיום 

ספירת הזמן לחובת הספק תיעצר עם 
המועצה להשכלה  ידי-עלקבלת התוצר 

 גבוהה

ממשך  10%ועד  5%חריגה מעל  נמוכה
הספק בגין  ידי-עלהפעילות שהוגדרה 

תהליך ובגין שיפור / שינוי בפיתוח 
 ובתחזוקה

מהיקף השעות שהוקצב לעבודה  5% 10%
 זו.

מיום ספירת הימים לסעיף זה תחל 
 החריגה.

 

הינם הגורמים המוסמכים  המועצה להשכלה גבוהה נציג למען הסר ספק, נציג אגף מערכות המידע 17.4

 .לסווג את התקלההיחידים המוסמך 

 שיקול פי על הטיפול לסיום הנדרש זמן את להאריך המועצה להשכלה גבוהה תבמקרים חריגים רשאי 17.5

 .הבלעדי דעתו
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 כללי לאבטחת מידע באתר האינטרנטמסמך הנחיות  - 2נספח א'

יסכמו עם הספק שיזכה במכרז את תכנית העבודה לפרויקט. כל שינוי שיבוצע במהלך העבודה ידרוש ל"ג נציגי המ .1

 אגף, לרבות החלפת עובדים וספקים, החלפת ציוד טכנולוגי וחומרה וכו'. האת אישור 

 תום על הסכם לשמירת סודיותלחכל העובדים בפרויקט יידרשו  .2

 הרשאות להתחברות ועבודה על המערכת, תעשה באישור אנשי המל"ג בלבד. .3

המל"ג בלבד. במידה ונדרש מתן הרשאה לעובד/גורם  באישור, ניהול ההרשאות יבוצע ההרשאותכאמור בסעיף  .4

 לאישור המל"גחדש, פרטיו האישיים ופרטי המעסיק שלו יועברו 

מחשבים מעודכנים במערכת ההפעלה \הספק מתחייב כי לצורך ביצוע עבודתו יעשה שימוש במערכות מחשב .5

מאחורי  יוצבוהאחרונה מבית מיקרוסופט וובכל עדכוני האבטחה שפורסמו עד ליום ביצוע העבודה. המערכות 

 חומת אש ויהיו בעלי מערכת הגנה מפני וירוסים ונוזקות.

מלבד בדף הרישום בשדות המוגדרים כדוגמת טלפון, ת.ז, דרכון וכדומה, ת קלט/פלט אימו  הספק מתחייב לבצע .6

 שדות טקסט חופשי כדוגמת שם, שם משפחה, שם חברה וכדומה, על מנת למנוע התקפות מכל הסוגים הבאים:

6.1 CROSS SITE SCRIPTING  

6.2 SQL INJECTION  והגנה בפני התקפותDDOS 

6.3 CROSS SITE REQUEST FORGERY  

6.4 FILE INCLUSION 

ולחייב שימוש  PHISHING ATTACK  חובה להשתמש בבקרות למניעת LOGINבכל אתר שיש בו פונקציית  .7

 .HTTPS -ב

 מתחלפים. TOKENS, שימוש ב SESSION HIJACKINGהטמעת בקרות למניעת  .8

 יקבע במפורש בהסכם עם הספק כל היבטי סיכוני אבטחת המידע בתאמה לצורך שמירה והגנה על המידע:  .9

 זכויות קניין אינטלקטואלי 9.1

 רשומות הארגון 9.2

 הנתונים ופרטיות של מידע אישי 9.3

החסן ,  בתום ההתקשרות, הספק יצרוב את כל הקבצים והנתונים שנאספו, על גבי המל"גאופן השבת המידע לידי  .10

 נציג המל"ג.ויעבירו ל צוני או החסן בטוח ברשתחי

על הספק חלה החובה להשמדת המידע שברשותו, באופן שאינו ניתן לשחזור על פי דרישת המל"ג עם תום  .11

 לנציג המל"ג.ההתקשרות ולדווח על כך )בכתב( 

נחיות נוספות הספק יהיה כפוף לאופן יישום החובות בתחום אבטחת המידע לפי תקנות הגנת הפרטיות, וכן ה .12

 רמו"ט; ידי-עלהמל"ג, אם יקבעו או  ידי-עללעניין אמצעי אבטחת מידע שיקבעו 

על הספק חלה החובה להחתים את בעלי ההרשאות שלו על התחייבות לשמור על סודיות המידע, להשתמש במידע  .13

 רק לפי האמור בהסכם, וליישם את אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם.

חובתו של הספק לכלול בהסכם עם הגורם  -פק לתת את השירות באמצעות גורם נוסף לס המל"גהמזמין והתיר  .14

 הנוסף את כל הנושאים המפורטים להלן.

חשש להפרה של חובותיו וההסכם לפי  ו, בדבר כל הפרה אמערכות מידע והדוברותעל הספק לדווח מידית, לאגף  .15

 תקנות אלה. 

, בכל במקרה של אירוע אבטחת מידע וסייבר או חשד לאירוע במל"גמערכות מידע על הספק לדווח מידית לאגף  .16

 עלולים ואשר שלמות וביטחון המידע והנתונים הקשורים לביצוע עבודתו להתקשרות זו   מזוג זה, המסכן את

 המידע. אבטחת יכולת על להשליך
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שום הוראות  בהיבטי על הספק ולבצע את כל הנדרש על מנת להבטיח את שמירת הנתונים הנצברים במסגרת יי .17

אבטחה פיזית וסביבתית, ניהול הרשאות גישה, זיהוי ואימות, בקרה ותיעוד גישה, תיעוד של אירועי אבטחה, 

 אבטחת תקשורת ומיקור חוץ,  למשך כל תקופת ההתקשרות.

ירה על הספק לוודא כי מערכות המידע יישמרו במקום מוגן, אשר מתקיימים בו אמצעים למניעה של כניסה וחד .18

למתחם ללא הרשאה. עמדות קצה המאפשרות גישה למידע, לא יהיו נגישות פיזית לעובדים שאינם מורשים לכך, 

 או לגורמים אחרים כגון לקוחות, ספקים או נותני שירותים.

יר והספק יידרש להעביר את המערכת בדיקות אבט"מ/חדירות ריקורסיביות )כולל סבבי תיקון( בגין כל עלייה לאו .19

 .המל"גהספק בלבד ללא חיוב  ידי-עלצור(. התשלום בגין בדיקה זו והתיקונים הנדרשים יבוצעו )ליי

יחידת ממשל זמין  ידי-עללצורך ביצוע הבדיקות כאמור, יוכל הספק לבחור כל אחת מהחברות אשר אושרו  .20

 במשרד האוצר, לביצוע בדיקות סקר קוד וחדירות:

20.1 Avnet 

20.2 Afarsec 

20.3 Comsec 

20.4 2BeSecure     

20.5 Bugsec          

20.6 Ernst & Young 

 אבטחת מידע והגנת פרטיות

אופי הפעילות הנדרשת במסגרת מכרז מסגרת זה מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע, שמירת הסודיות  .21

והגנת הפרטיות. המידע אשר יתקבל אצל הספק או אצל גורמים מטעמו מוגדר כמידע אשר חלה עליו רמת אבטחה 

 גבוהה.

הפועלים מטעמו מחויבים לפעול במתן השירותים תוך מחויבות להיבטי אבטחת המידע, שמירת הספק וכל  .22

לפעול בהתאם לכל הוראה רלוונטית בקשר להיבטים  –ומבלי לגרוע מכל דין שהוא  –הסודיות והגנת הפרטיות 

חיות רשם האמורים לרבות הוראות חוק, תקנות, צו, הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים והנ

ליישום תקנות אבטחת המידע בקישור הבא:   מאגרי המידע. ניתן לקרוא את המדריך המלא

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/data_security_guide?chapterIndex=2ודגש כי הנחיות . י

הן יחייבו את  –(, ככל שיפורסמו הנחיות עדכניות יותר 2019אלו מחייבות נכון ליום כתיבת מפרט זה )נובמבר 

 הספק במלואן(.

יודגש כי הגשת הצעה למכרז הינה בגדר הצהרת המציע )וספקי המשנה שמטעמו במידה ומוצגים כאלה( על כי  .23

ל כי הם מתחייבים לעמידה בהוראות אלה, לרבות בהיבטי אבטחת קראו והבינו את כל הוראות מכרז זה וע

 הפרטיות, שמירה על הסודיות והגנת הפרטיות. 

יפעל על מנת לעמוד בדרישות ולהתאים את כל המערכות  -הספק מתחייב כי במקרה של זכייה במכרז זה  .24

 והאמצעים שישמשו אותו לצורך מתן השירותים להוראות והנחיות המתחייבות. 

שלמת היערכות זו תהיה תנאי לתחילת ביצוע מתן השירותים בפועל ולא תישמע טענה של הספק כי אי עמידה ה .25

 בלוחות זמנים הנדרש הינה בשל היבטים אלה.

חוקיות או לעשות שימוש במאגרי מידע בלתי חוקיים, או -חל איסור מוחלט על הספק לאסוף מידע בדרכים בלתי .26

 שלא בהתאם להנחיות המל"ג.

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/data_security_guide?chapterIndex=2
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פק לא יקבל מהמל"ג ומכל גורם אחר שהוא, מידע, לרבות מידע אישי, מעבר לנדרש לצורך מתן השירותים; הס .27

 כן, הספק מחויב במחיקת המידע לאחר השלמת הפעולה שלשמה הועבר אליו המידע. 

שיגיע  על הספק וכל הפועלים מטעמו חל איסור להעביר לצד ג' כלשהו, לרבות עובדיו וקבלני המשנה מטעמו, מידע .28

אליו בקשר למתן השירותים שלא בהתאם להוראות כל דין והנחיות המל"ג בעניין, ובכל  מקרה לא יועבר מידע 

. כמו כן, חל איסור על הספק וכל הפועלים מטעמו לעשות כל שימוש מועצהמעבר לנדרש לצורך מתן השירותים ל

קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו במידע שאליו נחשף בקשר למתן השירותים, לכל מטרה אחרת שאינה 

לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, יובהר כי כל האמור יחול ללא מגבלת זמן שהיא, לרבות לאחר סיום 

 תקופת ההתקשרות.

הספק ינהל את הרשאות הגישה למידע שהתקבל בקשר למתן השירותים, למערכות, למחשבים, לשאלונים ולכל  .29

מידע כאמור בהתאם לאמור במכרז זה ולפי כל דין. כמו כן, הספק מחויב להבטיח מניעת  רכיב אחר אשר כוללים

גישה למערכות המחשוב של כל גורם שהוא )לרבות המל"ג( בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז 

וללים מידע זה, ממי שאינו בעל הרשאה מתאימה. בין היתר, יפריד הספק בין מערכות ואמצעים אחרים אשר כ

שהתקבל בקשר למתן השירותים לבין מערכותיו ואמצעים אחרים המשמשים אותו לפעילותו לצרכים שאינם 

 . מועצהקשורים למתן השירותים ל

בתום תקופת ההתקשרות, או לפי דרישת המל"ג, על הספק להעביר למשרד את כל המידע שהצטבר אצלו ואצל  .30

 .כל הפועלים מטעמו בקשר למתן השירותים

כמו לגבי יתר  –יודגש כי כחלק ממחויבות זו החלה על הספק, יהיה הספק מחויב גם לקיום מחויבויות אלה  .31

 כל הפועלים מטעמו. ידי-על –המחויבויות בקשר למתן השירותים 
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 02/2020מס' שלבי -דומכרז פומבי 

המועצה להשכלה האינטרנט של  יאתראחסון ושירותים נוספים לה, לתחזוק 02/2020מס' שלבי -פומבי דומכרז 

  גבוהה

 

 טופס פרטי המציע -נספח ב' 

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

  mechrazim@che.org.il: ל"בדוא

ה, אחסון ושירותים לתחזוק 02/2020מס' שלבי -פומבי דומכרז מסמכי מצויים בידינו כי  ,מצהירים מי הח"/אנו

 האמור לכתובת המכרז בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה  המועצה להשכלה גבוהההאינטרנט של  יאתרנוספים ל

 הבאה: דואר אלקטרוני

  __________________ __ מספר תאגיד: _______המציע: ______________________ שם

  ________________________________________  שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה:

  __________________________ :  ניידטל.  __________,______________:  טלפון מספר

  ______________________________________________________  : פקסימיליה מספר

  _______________________________________________________________ כתובת: 

  ___________________________________________________ : אלקטרוני דוארכתובת 

עלולים  אז נהיה, והמכרזבדבר  ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  פטורה המועצה - אם טופס זה לא נשלחכי  ,לנו ברור

עריכת לאחר  מזמן לזמן תפרסםשהמועצה  ,והבהרות נוספיםלמצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים 

אותה עת בידי באשר ימצא  ,, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות בהליך, בהעדר מידע מספיקהמכרז

 המתמודדים האחרים.

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

 ,בברכה

  ___________________ ; חתימה:  ____________________________ שם מלא ותפקיד: 

  ___________________ ; תאריך:  __________________________ חותמת של המציע: 

 

 

 

 

mailto:mechrazim@che.org.il
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 טופס הגשת ההצעה -ג' פח סנ

______________ ת.ז. _________, שהנני ממלא תפקיד _____________ אצל המציע , מטההחתום  אני

מכרז פומבי להצעתי בזה גיש מומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם החברה על פיהם, 

 האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה יאתרה, אחסון ושירותים נוספים ללתחזוק 02/2020מס' שלבי -דו

 הם, על כל חלקיהמכרז והצעת המציעלאחר שקראתי בעיון את מסמכי , י המועצה להשכלה גבוההיד-לשפורסם ע

 :בשם המציע מצהיר בזהו, הםונספחי

  _________________________________________________________________ המציע:  שם

  ________________  :)אם רלוונטי( התאגיד רישום תאריך ,___________________ רישום: פרמס

  ________________________________________________________ ובת המשרד הראשי: כת

  _____________________________ : פקסימיליה מספר ,מספר טלפון: ___________________

  ________________________________________________________אלקטרוני: -בת דוארכתו

  ____________________________________________________________  :מספר טלפון נייד

 איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

  ______________________________________________________________________ שם: 

  ______________________________________ פקס: _______, מס. מס. טלפון: ___________

  ________________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני:

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

שהיו  ,את כל הפרטים נוזמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבל נו, ולאחר שניתן לפיםהמצור

 כי אנו מקבלים את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,אנו מצהירים .לשם הגשת הצעה נונחוצים ל

 , ללא סייג.ומתחייבים לכל הנדרש

ממועד הגשת עד לשישה חודשים תעמוד בתוקפה  ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .2

ו, עד להכרזה בדבר המציע הזוכה נאת תוקף הצעת אנו נאריך -המועצה תבקש זאת  אם .ההצעות למכרז

 ליך זה.בה

, לרבות ההסכם כשהוא לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .3

-ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו חתום על-חתום על

 ידי הנ"ל בראשי תיבות.

 העשוייםהגורמים המשפיעים ו/או  ובכללם כל וזה והתנאים לביצוע מכרזומאשר שנושא  מצהיר הנני .4

 הנובעותכל תביעות או דרישות או טענות או למציע ולא יהיו לי ולמציע להשפיע על העבודות מוכרים לי 

בהבהרות שניתנו  או צעהמאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי הה

 .נול
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 זכויותינו או חובותינות א לאחר להעביר כי לא נהיה רשאים ,מסכימיםאנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו  .5

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

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

טעמם במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מ

 ידינו.-המפורטים בו ואשר מוצעים על

שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים לפי מכרז  נעשה, כי אנו מצהירים בזאת .7

 .זה

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

 ___________   _______________________   ________________________  

 חתימה ימהשם מורשה חת תאריך 

 ___________   _______________________   ________________________  

 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
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 )להלן:"החוק"( 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - ד'נספח 

 האמת את לומר עלי כי, כחוק שהוזהרתי לאחר'  ____________ מס ז.ת נושא____________  מ"הח, אני

 עמידת להוכחת זאת הצהרתי ת/נותן, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי

 למכרז, כדלקמן: 9.2.2 בסעיף המפורט בתנאי"( המציע: "להלן_________________ )

 .הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע .1

 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה  .3

 ודרישה שביצעתי.     

 ב לחוק2הצהרה סעיף  -הצהרה קיום דיני עבודה 

עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עבירות לפי חוק  .4

ו/או לפי חוק שכר  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"אעובדים זרים )איסור 

עד למועד האחרון להגשת הצעות,  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 1987-מינימום, תשמ"ז

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.

בחוק הבנקאות )רישוי(,  "שליטה" משמעם: כמשמעותם-המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו .5

 .1981-תשמ"א

 .ב לחוק2כמשמעותם בסעיף  -לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה"  .6

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

חוק שוויון זכויות"( )להלן:" 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .7

 ת על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.אינן חלו

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי  100אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  .8

לחוק שוויון  9של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ות בקשר ליישומן.לשם קבלת הנחי -זכויות, ובמידת הצורך 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

 

 חתימה: ______________

 

 תאריך: ___________

 

 שם המצהיר: ____________

 

 אישור עו"ד

_____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב'  אני עו"ד ___________ מ.ר

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _______________, ולאחר ________________, 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני. יעשה/תעשה כן, אישר/ה את

______________ 

 תאריך                              

__________________ 

 חתימה וחותמת
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  המציעניסיון  -ה' נספח 

למכרז ולשם ניקוד מדד  9.3.2-ו 9.3.1ת עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיף חלשם הוכ

 המציע טבלה זאת ביחס לכל אתר אינטרנט.ימלא  לטבלת מדדי האיכות( 1)סעיף  האיכות

 

 מס' הנתון הנדרש תשובת המציע
 :לקוחהשם  

 

1.  

 
 כתובת אתר האינטרנט ___________________________

 
 מועד עליית האתר לאוויר: ________________________

 
 המציע יסמן את החלופות הרלוונטיות:

 
 ומתעדכן. אתר תוכן שעיקר פעילותו לספק מידע דינמי האתר הוא 
 .)האתר עם תכנים מגוונים )טקסט, תמונות, וידיאו 
  האתר כולל מערכת ניהול תוכן למנהלי האתר )ממשק בק אופיס

 לעריכה, הזנת תוכן, ניהול הגדרות, תפריטים(
 

 פותח במערכת וורדפורס:האתר    
 ;כן 
 _____________________ :לא. אחר_________ 

 
 ידי -לאומי והוטמע על-האתר בשפה האנגלית מופנה לקהל בין

 טהמציע מנוע חיפוש חכם או מסנן )פילטרים( עבור ניוו
 אינטואיטיבי והתמצאות קלה בתכני האתר.

 

  .2 :אתר האינטרנט

תיאור אתר  
האינטרנט שהוקם: 
צרכים ודרישות של 

מסמך , הלקוח
, צילומי מסך, אפיון

תיאור , טכנולוגיות
 מפורט של הפתרון

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .הקמה כולל אפיון ועיצוב 
  חודשים רצופים, החל מיום ______ ועד ליום  12תחזוקה במשך

. ___________ 

השירותים שנתן 
 המציע:

4.  
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 מס' הנתון הנדרש תשובת המציע

 מועד תחילת מתן השירותים ללקוח: 
 חודש _______  שנת ____________

 
 השירותים ללקוח:מועד סיום מתן 

 חודש _____ שנת __________.
 

 ככל שההתקשרות טרם הסתיימה, המציע יסמן:

 פעילה התקשרות ☐

תקופת מתן 
 השירותים ללקוח:

5.  

 

 : _________________________________________שם

 : _______________________________________תפקיד

 פון: ____________________________________ טלמס' 

 מס' טלפון נייד: _________________________________

 כתובת דואר אלקטרוני: ___________________________

איש קשר פרטי 
  :הלקוח מטעם

6.  

 אתר האינטרנט יכלל במסגרת תיק העבודות:

 ;כן 

 .לא 

תיק עבודות לבחינת 
 איכות ההצעה

7.  

 
 יצלם את הטבלה ויגישה בנפרד לגבי כל לקוח.המציע 

 

 .כל הנתונים המפורטים לעיל נכוניםמצהיר/ה כי  אני

 

 

 חתימה: ______________

 

 תאריך: ___________

 

 שם המצהיר: ____________

 

 אישור עו"ד

 

_____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב'  אני עו"ד ___________ מ.ר

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _______________, ולאחר ________________, 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני. יעשה/תעשה כן, אישר/ה את

______________ 

 תאריך                              

__________________ 

 חתימה וחותמת
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 ווניסיונ פרויקטהמנהל פרטי  - ו'נספח 

 פרטי מנהל הפרויקט המוצע:

 

  שם מנהל הפרויקט המוצע

  שנות ותק

 החל מיום __________ ; .כן  מנהל הפרויקט מועסק ביחסי עובד מעסיק 

 .לא 

  השכלה אקדמית/ מקצועית

 כן.   מצורפים קורות חיים מעודכנים

 

ולשם ניקוד  למכרז 9.3.4בתנאי הסף הקבוע בסעיף  מנהל הפרויקט המוצעלשם הוכחת עמידת 

 ימלא המציע טבלה זאת ביחס לכל אתר אינטרנט.  לטבלת האיכות( 7סעיף האיכות )

 

 מס' הנתון הנדרש תשובת המציע
 :לקוחהשם  

 

1.  

  
 כתובת אתר האינטרנט ___________________________

 
 מועד עליית האתר לאוויר: ________________________

 
 המציע יסמן את החלופות הרלוונטיות:

 
  ומתעדכן. לספק מידע דינמיהאתר הוא אתר תוכן שעיקר פעילותו 
 .)האתר עם תכנים מגוונים )טקסט, תמונות, וידיאו 
  האתר כולל מערכת ניהול תוכן למנהלי האתר )ממשק בק אופיס

 לעריכה, הזנת תוכן, ניהול הגדרות, תפריטים(
 

 האתר פותח במערכת וורדפורס:   
 ;כן 
 ______________________________ :לא. אחר 

 
 לאומי-גלית מופנה לקהל ביןהאתר בשפה האנ.. 
 

  .1 אתר האינטרנט:

תיאור אתר  
האינטרנט שהוקם: 
צרכים ודרישות של 

מסמך , הלקוח
, צילומי מסך, אפיון

תיאור , טכנולוגיות
 מפורט של הפתרון
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 מס' הנתון הנדרש תשובת המציע
 

 .ניהול הקמת אתר האינטרנט 
  אנשי הפיתוח, ריכוז עבודת תחזוקת אתרי האינטרנט מול

 הבדיקות ויתר עובדי הפרויקט, ומול הלקוח.
 ______________ :פיתוח רכיבים. יש לפרט 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 ______________ :שינויים ושיפורים שבוצעו באתר. יש לפרט 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

השירותים שנתן 
מנהל הפרויקט 

 :המוצע

 

 מועד תחילת מתן השירותים ללקוח: 
 חודש _______  שנת ____________

 
 מועד סיום מתן השירותים ללקוח:

 _____ שנת __________.חודש 
 

 ככל שההתקשרות טרם הסתיימה, המציע יסמן:

 פעילה התקשרות ☐

תקופת מתן 
 השירותים ללקוח

ידי מנהל -על
 :הפרויקט המוצע

 

 

 : _________________________________________שם

 : _______________________________________תפקיד

 פון: ____________________________________ טלמס' 

 מס' טלפון נייד: _________________________________

 כתובת דואר אלקטרוני: ___________________________

איש קשר פרטי 
  :הלקוח מטעם

 

 
 המציע יצלם את הטבלה ויגישה בנפרד לגבי כל לקוח.

 

 הצהרת מנהל הפרויקט

נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי הנני מאשר את 

 מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

 

 שם ______________________   חתימה ________________
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 אישור עו"ד

.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ______________עו"ד )מ.ר אני הח"מ,

ידי ת.ז. -ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי 

כמו כן הנני מאשר כי אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. לכל העונשים הקבועים בחוק, 

 החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

 

_________________ ____________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך
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 הצעת מחיר - ז נספח

 ייכתב "הצעת מחיר".*נספח זה ימולא ויוכנס למעטפה סגורה נפרדת שעליה 
 

 ש למלא את הצעת המחיר במלואה, עפ"י המפורט להלן.י .1

 .כל הרכיבים המפורטים בטבלה מטהו עבור ידי-עלהמציע ינקוב במחירים המבוקשים  .2

הצעת המחיר המפורטת להלן הינה בש"ח וכוללת את כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן  .3

, כולל רישוי ותחזוקה של חומרה, תוכנה ותווכה לסביבת פיתוח למעט מס ערך מוסף מיסים ישירים ועקיפים,

 וייצור.

לצורך השוואת הצעות  ונועדון הערכה בלבד, ( הינAיודגש כי כמויות היחידות המפורטות להלן )עמודה  .4

 בשום אופן.  המועצהכדי לחייב את ן המחיר בלבד ואין בה

פעילות נושא מכרז זה פטורה מתשלון ויצרף אישור רו"ח כי ה זאת במפורשיציין  -מציע הפטור מתשלום מע"מ .5

 את המע"מ כאפס עבור מציע זה. תחשב  המועצה להשכלה גבוההו מע"מ

 .לא תיבדקנה -הצעות חלקיות ו/או במתכונת שונה  .6

 על המציע לקחת בחשבון כי השוואת המחירים בין המציעים כוללת מס ערך מוסף. .7

  הצעת המחיר:

 הרכיב

כמות 
יחידות 
שנתית 
 משוערת

(A) 

מחיר 
לא  –ליחידה 

 כולל מע"מ
(B) 

 – מחיר כולל
לא כולל 

 מע"מ

 -מחיר כולל 
 כולל מע"מ

(A*B*1.17) 

תחזוקה שנתית של אחסון ו
 אתרי המל"ג 

 
1 

 

 
₪ ________ 

 
₪ ________ 

 
₪ ________ 

 ייעוץ/ שעת עבודה לביצוע
שינוי/ שיפור של פיתוח / 

 באתר רכיב/ים

150 
 שעות

 
₪ ________ 

 
₪ ________ 

 
₪ _________ 

 75 שעת עבודה לאיפיון
 שעות

 
₪ ________ 

 
₪ ________ 

 
₪ _________ 

  שעות 100 שעת עבודת עיצוב גרפי
₪ ________ 

 
₪ ________ 

 
₪ _________ 

  מחיר כולל  
₪ ________ 
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 השירותים ביצועהסכם 

 

 02/2020' מסשלבי -דו פומבי מכרז

 המועצה להשכלה גבוהההאינטרנט של  יאתרושירותים נוספים באחסון  התחזוקל

 
 2020בשנת  ביום _____________  לחודש ________  רךשנע

 המועצה להשכלה גבוההבין

  ירושלים 43ז'בוטינסקי רח' : השכתובת 

                                                                                                   ( "המזמיןאו " "המל"ג" או "המועצה להשכלה גבוהה: "להלן)

 מצד אחד

 לבין
_________________ 

 . _________פ.ח
 : ________ שכתובתה

  בשמה לחתום המוסמך החתימה מורשה באמצעות
 ("הספק: "להלן)

 שני מצד                                                                                                                                         

 
לתחזוקת, אחסון  02/2020 מספרשלבי -דופומבי מכרז  מהפרס להשכלה גבוהה והמועצה הואיל:

 הסכםאשר מסמכיו מצורפים ל, ושירותים נוספים לאתרי האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה

 "(;המכרזמנו )להלן: "מזה ומהווים חלק בלתי נפרד 

, נבחרה כהצעה מנומזה ומהווה חלק בלתי נפרד  הסכםהמצורפת גם היא לבמכרז, הספק הצעת ו והואיל:

 ;מיום __________ המועצההזוכה במכרז, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של 

 ,במכרז הספקוהצעת  זה הסכםב הספקעל יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של  ,המועצהוברצון  והואיל:

ואת כל  להלן(ם )כהגדרת שירותיםהלקבל על עצמו, את ביצוע  הספק, וברצון ספקלמסור ל

במכרז ות הכרוכות בכך, והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים ההתחייבוי

 זה; הסכםבו

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן  והואיל:

 .זה הסכםב

 

 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ויפורשו יחד עמו. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים 1.1

יחולו הגדרותיהם  -מונחים הקשורים בשירותים המופיעים בהסכם זה, ואשר אינם מוגדרים בו  1.2

 שבמסמכי המכרז.

 כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד, והן לא יפורשו יחד עם הסכם זה. 1.3

ה לבין הוראה באיזה מנספחיו, במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם ז 1.4

 יגבר האמור בהסכם. 
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 "(.המנהלו/או מי שימונה על ידיו  )להלן: " ממונה תחום דוברות לצורך הסכם זה  המועצהכנציג  1.5

 "(.נציג הספק)להלן: " מנהל הפרויקטכנציג הספק לצורך הסכם זה ישמש  1.6

 נספחים להסכם .2

 זה הנם: הסכםהנספחים ל

 לרבות הצעת הספק למכרזמסמכי המכרז,  -' אנספח  2.1

 אישור קיום ביטוחים  –' בנספח  2.2

 התחייבות לשמירת סודיות ולהעדר ניגוד עניינים; -נספח ג'  2.3

 מהות ההסכם .3

תחזוקת, אחסון ושירותים נוספים לאתרי האינטרנט של המועצה להשכלה הסכם זה הנו לצורך  3.1

 2ונספח א' 1'אנספח  - , בהתאם למפורט בהסכם זה, על נספחיו, ובפרט המפרט הטכניגבוהה

 ."(המפרט הטכני)להלן: " למכרז

, בהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי למועצההספק מתחייב לספק את השירותים  3.2

 .פעם על ידי המנהל, כהגדרתו בהסכם זה, וזאת בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה

 שיסוכמו בכתב בין הצדדים.כפי השירותים המבוקשים יסופקו כמפורט בנספח הטכני ו/או  3.3

איננה  היאלא תהיה מחויבת לבצע הזמנת שירותים בהיקף כלשהו, וכי  המועצהמובהר בזאת, כי  3.4

 מחויבת להיקף השירותים שצוין במסגרת מנגנון שקלול הצעת המחיר במכרז.

 מלהתקשר עם ספק אחר המועצהוסכם בין הצדדים, כי אין בהוראות הסכם זה בכדי למנוע ממ 3.5

ה )כולל תקופות האופציה( ולאחריו, לשם רכישת זו/או נוסף, במהלך תקופת ההתקשרות בהסכם 

להתקשר  המועצהמוצרים דומים ו/או שירותים דומים, וכן כי אין בהוראות הסכם זה כדי למנוע מ

 עם ספקים אחרים לצורך רכישת שירותים אשר הוגדרו במכרז כאופציונליים.

 קהתחייבויות והצהרות הספ .4

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, האמצעים, הכלים, המכשור, ההסמכות, הרישיונות וכוח האדם  4.1

בדייקנות, ביעילות,  למועצההשירותים, וכי יספקם  ביצועהנדרשים לצורך ביצוע ההסכם ו

ו על ידיה, והכל בכפוף ובמועדים אשר ייקבע המועצהבמומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון 

 להוראות הסכם זה.

הנדרשים בהסכם זה בהירים לו, והוא מתחייב לבצעם במרב הקפדנות, היעילות והידע  םשירותיה 4.2

 .מועצההמלא של ה ההמקצועי ולשביעות רצונ

הוא פועל ויפעל במסגרת ביצוע הסכם זה על פי הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין ותקן ישים מחייב,  4.3

השירותים קיימים, ויהיו קיימים במשך  ביצועוכי בידיו ו/או בידי כל מי שיפעל מטעמו במסגרת 
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פי  כל תקופת ההסכם, כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או הזיכיונות הנדרשים על

 דין ו/או מאת כל רשות ועל ידי כל גוף, לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

לקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, ובכלל זה צווי ההרחבה  4.4

בהתאם לחוק השירותים, לרבות  ביצועוההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק לעניין 

ובהתאם לחוק שכר  1991-סור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"אעובדים זרים )אי

 בביצועלמועסקים מטעמו שכר עבודה  ו/או לוודא כי ישולם שלםל, ו1987-מינימום, תשמ"ז

בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים  השירותים

 .הרלוונטייםהאישיים 

בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז והסכם זה,  עצההמולשתף פעולה עם  4.5

כפי  המועצה, באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי מועצהולעמוד לרשות ה

 שיהיו מעת לעת.

אין ולא יהיו כל איסור, מניעה ו/או הגבלה, בין על פי דין, בין על פי הסכם ובין אחרת, בקשר  4.6

הסכם זה ו/או לביצוע כל התחייבויותיו על פיו, ובכלל זה הספק הינו בעל הזכות להתקשרותו ב

השירותים על פי הסכם זה, והוא לא קיבל על עצמו ולא יקבל על עצמו בעתיד,  ביצועהחוקית ל

להלן, כל התחייבות, שיש בה  6 בסעיף כהגדרתה, זה הסכם פי על ההתקשרות תקופת כל במשך

 כדי להטיל עליו איסור, מניעה ו/או מגבלה כאמור.

איננו מפר ולא יפר בדרך כלשהי זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, לרבות  הוא ביצוע ההסכםב 4.7

, זכות יוצרים ומדגם ו/או התחייבויות חוזיות, בין של הספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פטנט

 ובין של כל גורם אחר.

השירותים ויתר התחייבויותיו בהתאם להסכם  ביצועהספק מקבל על עצמו את מלוא האחריות ל 4.8

 זה, ובכלל זה אף אם יבוצעו באמצעות קבלני משנה ו/או מועסקים מטעמו.

 .מכרזל 2'אהמידע, כמפורט בנספח  הספק מתחייב לעמוד בכל דרישות אבטחת 4.9

אם יידרש תיאום בין הספק ובין גורמים אחרים שעובדים עבור המועצה, הספק או מי מטעמו  4.10

 כאמור. םיפעלו באופן שיאפשר שיתוף פעולה בינם ובין הגורמים האחרי

שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך  ידוע לו 4.11

שיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, ילקבל כל ר

 .כל דיןהסכם זה ו/או המוטלים עליו על פי 

הצהרותיו, לרבות בנוגע לכל צו מיד על כל שינוי שיחול בתוקף  למועצההספק מתחייב להודיע  4.12

זה, על  מכרז ולהסכםאת השירותים בהתאם ל לבצעשניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו 

 נספחיו.

באופן מידי, מלא ומוחלט. בלי  המועצה להשכלה גבוהההספק מתחייב לשתף פעולה עם נציג  4.13

המועצה או המנהל מתחייב להציג בפני  המועצה להשכלה גבוההלגרוע מכלליות האמור, 

המועצה להשכלה  כל דבר או מסמך הדרוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של להשכלה גבוהה
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, לצורך פיקוח או ביקורת לביצוע השירותים לפי המועצה להשכלה גבוההו/או נציג  גבוהה

 ההסכם.

בהסכם זה הנן אמצעי ביקורת שמטרתו  למנהלזכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח המוקנות  4.14

, שהספק מקיים הסכם זה, על כל סעיפיו, במלואו, ואין בהן כדי לשחרר את הספק להבטיח

פי כל דין, בכל -פי הסכם זה ו/או על-על המועצה להשכלה גבוההמאחריות מלאה כלפי 

 פי הסכם זה ומסמכי המכרז.-הקשור למילוי התחייבויותיו על

פי הוראות הסכם -הספק עליהיה רשאי לבדוק בכל עת, את אופן ביצוע התחייבויות  המנהל 4.15

 זה ומסמכי המכרז.

יהיה רשאי לדרוש מהספק תיקון או שינוי של איזה חלק מן המכרז אשר לא בוצע  המנהל 4.16

בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו, וזאת בכל שלב של שלבי העבודה, 

ו וכל ייד-תוך התקופה שתיקבע על המנהלהמפורטים להלן. הספק מתחייב לבצע את הוראות 

ההוצאות בגין ביצוען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה ו/או טענה בקשר 

 .על פי סעיף זה המנהללדרישות של 

המועצה מיד לאחר קבלת הודעה על תחילת ההתקשרות מ שירותיםהספק יחל בביצוע ה 4.17

 1נספח א'שבבועים במפרט השירותים , ויפעל בהתאם ללוחות הזמנים הקלהשכלה גבוהה

 .המנהלונספחיו ובהתאם להסכמות עם 

 זה הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 4סעיף  4.18

 , קניין רוחני וזכויות יוצריםבמסמכים בעלות .5

-להספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו למל"ג ע 5.1

, יהיו שייכים למל"ג לבדו, וקניינו הבלעדי שירותיםידיו ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע ה

לכל דבר ועניין, ולמל"ג יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. המועצה להשכלה 

 ., בעצמה או באמצעות אחריםגבוהה יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם, כל שימוש

למסור למל"ג, לפי דרישתו, בכל עת, העתקים ברורים מכל המסמכים ויתר  הספק מתחייב 5.2

 לעיל, וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה. 5.1 המידע כאמור בסעיף

פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל -עם גמר ביצוע התחייבויות הספק על 5.3

שהוא, מתחייב הספק להחזיר למל"ג את סיבה שהיא, או לפי דרישה של המועצה בכל זמן 

 .לשירותיםכל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס 

החומרים וכל יתר  , תוכנה, עיצוב ושפה עיצובית,מסמכים, נתוניםחומרי המערכות, כל  5.4

ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע  הספק ידי-על ל"גהמידע שיוכנו ו/או שימסרו למו

יוקנה בהם  ל"גהבלעדי לכל דבר ועניין, ולמ ה, וקניינל"ג בלבד, יהיו שייכים למשירותיםה

הספק מתחייב לשמור ולא להעביר את המידע לאדם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. 

 אחר.

 התקשרותתקופת ה .6

תקופת תקופת ההתקשרות תהיה למשך שנתיים ממועד חתימת הצדדים על ההסכם )להלן: " 6.1

 (."ההתקשרות

  .ימים ממועד חתימת ההסכם 30בתוך  המציע ייערך לצורך תחילת ביצוע העבודה 6.2
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תקופת נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את  למועצה 6.3

"(. יובהר כי הארכה תקופותלהלן: ")שנה כל אחת עד תקופות נוספות בנות  בארבעההתקשרות 

 שש שנים.סך תקופות ההתקשרות לא יעלו במצטבר על 

להאריך את ההתקשרות לתקופות  תחייב הואינ תרשאי המועצה להשכלה גבוההמובהר בזאת כי  6.4

 .הלהאריך רק לחלק מתקופות ההארכה, לפי שיקול דעת תרשאיכן ההארכה ו

 הצוות מטעם הספק שיועסק בביצוע ההסכם .7

בפועל מטעם  השירותים את ספקהוצע במסגרת הצעתו של הספק למכרז יאשר מנהל הפרויקט  7.1

, מכל סיבה שהיא, מנהל הפרויקטאם במהלך תקופת ההתקשרות יבקש הספק להחליף את . הספק

, אשר בנוסף יידרש לעמוד בכל תנאי ובנוגע לזהות של מחליפ מועצהיידרש אישורה מראש של ה

 הסף שהוגדרו במכרז. 

תהא  מועצההעונה על האמור לעיל, יהווה הפרה יסודית של ההסכם, וה פרויקטמנהל אי העמדת  7.2

 רשאית לבטל את ההסכם עם הספק. 

או כל בעל תפקיד  מטעמו מנהל הפרויקטתהא רשאית לדרוש מהספק להחליף את מי  מועצהה 7.3

במקרה של חוסר שביעות רצון מתפקודו או מכל סיבה סבירה אחרת. במקרה של  אחר מטעמו

 . ימים 14תוך בעל התפקיד המבוקש מנהל הפרויקט או ה כאמור, יחליף הספק את דריש

 עבודההעדר יחסי עובד  .8

וכי עליו  ,עצמאי ספקכי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כ ,הספק מצהיר בזאת 8.1

בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק 

למי מטעמו, השירותים ו/או  בביצועלמועסקים מטעמו או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או 

 בביצוע של איזו תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל ,ו/או לכל צד שלישי הולעובדי מועצהל

 מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה.

ו/או  בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של העובדים הספק בלבד יישא 8.2

ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח  המועסקים מטעמו בהספקת השירותים

לי אחר, כפי שיקבעו לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציא

ו/או למועסקים מטעמו בהספקת השירותים ו/או  וולא תהיינה לספק או לעובדי ,וישתנו מעת לעת

והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים,  ,המועצהמטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי למי 

 .המועצהפיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם 

ו/או המועסקים קבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד או עובדים של הספק י ,יבה שהיאמכל ס אם, 8.3

, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב המועצההינם עובדים של  השירותים ביצועמטעמו ב

כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, בגין הראשונה,  ה, מיד לפי דרישתהמועצההספק לשפות את 

כזו, לרבות כל ההוצאות שידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה ת מועצהשה

תודיע לספק על כל מקרה שבו תיתבע על פי סעיף זה, ותאפשר  המועצה המשפטיות הקשורות לנ"ל.

 לספק להתגונן כנגד התביעה באופן עצמאי.
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 התמורה ואופן תשלומה .9

בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה  עצהמובתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של הספק כלפי ה 9.1

להסכם זה כחלק  כנספח א', המצורף צעת המחירהספק זכאי לתשלום תמורה בהתאם לנספח ה

בלתי נפרד ממנו. למניעת ספק מובהר בזאת, כי המחירים המפורטים בנספח התמורה יהיו בתוקף 

תאם לאמור אם יוארך ההסכם בה -במשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות בתקופות ההארכה 

 לעיל.  6.3בסעיף 

( 12)אחד חלקי  1/12האתר הינה  אחסון ותחזוקה שנתית שלגין אשר תשולם לספק בהתמורה  9.2

 ממחיר שהציע הספק בגין רכיב זה.

הכולל למנהל חשבון בגין החודש שחלף  הספקבחודש, יגיש  5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה 9.3

את החלק היחסי לתשלום בגין אחסון ותחזוקה שנתית ואת מספר השעות שבוצעו בפועל, לפי 

"(. החשבון ייבדק על ידי המנהל, אשר יהא רשאי לאשר החשבון)להלן: "חלוקה לבעלי תפקידים 

ימים לאישור  14או לדרוש את תיקונו, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא יועברו בתוך 

יחידה למנהל וכספים או מי מטעמו, כשהוא חתום על ידי המנהל. לאחר אישור החשבון על מנהל 

, מיום הגשתו 30ידי חשב המועצה ו/או מי מטעמו, ישולם חלק התמורה המאושר, בתנאי שוטף +

 למנהל.

איננה מחויבת לבצע  מועצה. המועצההתמורה תשולם רק עבור שירותים שיוזמנו בפועל על ידי ה 9.4

לכמויות  מחויבתשירותים בהיקף כלשהו אשר נקבע במסמכי המכרז, וכן אין היא הזמנת 

 השירותים שצוינו במסגרת מנגנון שקלול הצעת המחיר במכרז.

לספק במועד תשלומו של כל תשלום  מועצהלתמורה יתווסף מס ערך מוסף שישולם על ידי ה 9.5

 וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק. ,ותשלום על פי הסכם זה

בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק ממנה,  מועצהלא תהיינה כל דרישות וטענות ל לספק 9.6

 אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או מכך שדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

תנאי לביצוע תשלום כלשהו לפי הסכם זה הוא שבתחילתה של כל שנת התקשרות או )לפי העניין(  9.7

הספק למנהל העתקים של אישור עוסק מורשה, אישור בדבר גובה ניכוי מס  שנה קלנדרית, ימציא

במקור, אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות כדין וכל אישור או רישיון אחר שיידרש על ידי 

. על כל האישורים להיות תקפים למועד המצאתם והספק יהיה מחויב לדאוג להארכת מועצהה

 תוקפם, מעת לעת. 

תנכה במקור מכל  מועצהאות אחרות בהסכם זה לעניין קיזוזים וניכויים, המבלי לגרוע מהור 9.8

תשלום שישולם לספק את כל המיסים, ההיטלים, האגרות והתשלומים האחרים או הנוספים 

 שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור על פי הדין.

וכי  כל שינויים,, כי לא יחולו בה ומוחלטת , סופיתכי התמורה הינה קבועה בזאת, מוצהר ומוסכם 9.9

מביצוע , לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות ספקהיא כוללת תמורה נאותה והוגנת ל

לא יתבע ולא  ספקוה ,על פי הסכם זה או על פי כל דין ספקוכן יתר התחייבויותיו של ה השירותים

זה, בין מחמת העלאות או שינויים בתמורה, בהתאם לתנאי הסכם  מועצהיהיה רשאי לתבוע מה
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מדדים, תשלום תוספת יוקר, עליה במחירי עלויות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, 

הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין חומרים, 

 , למעט הנקוב במפורש בהסכם זה.ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר

אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו או לעובדיו או לכל דורם אחר שעליו לשלם  הספק 9.10

 בקבלת תשלומים מאת המועצה.

 אחריות ושיפוי .10

לרבות לגוף  ,מכל סוג שהם ,הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן 10.1

ו/או  וכן לספק, לעובדיו ה,מי מטעמכל ו ה, לעושי דברה, לעובדימועצהשייגרמו ל ,ו/או לרכוש

כל גוף, אדם או ל בנוסף, לעושי דברו ולכל מי מטעמו, והמועסקים מטעמו בהספקת השירותים

חיו, או כל מי שבא מכוחו וצדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, של

שאת בכל עלות ו/או יב לחי; הוא מתתוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,או מטעמו

ו/או  וכן הוא מתחייב לפצות כאמור; ניזוקיםמי מהלהוצאה ו/או פיצוי ו/או שיפוי וכיוצא באלה 

 . לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל מועצהתחויב הכל סכום ש בגין מועצההאת  לשפות

 10.1עיף קטן בס הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור 10.2

לעשות זאת  תרשאי מועצההא התוזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם, ועד שיעשה כן לעיל, 

 במקומו ולהיפרע מהספק, בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ובין על פי כל דין וחוק.

סיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת לא יהיה ב 10.3

 .הםאו קשורה אלי השירותים על פיו מביצועמהסכם זה ו/או 

בין אם הוא נובע  ,ום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספקלשלם כל סכ מועצהחויב האם ת 10.4

או של צד שלישי או של  מועצהאו עובד של ה או מי מטעמו של הספק מתביעתו של עובד הספק

 הכל נזק שנגרם ל בגיןלשיפוי מלא מאת הספק  תזכאי מועצהתהא המבטח או מכל מקור אחר, 

  .כאמור

ה של בתוספת כל הוצאותי ,מועצההחיוב שבו חויבה ה כוםבגובה ססכום הפיצוי והשיפוי יהיה  10.5

בקשר לתביעה בגין האמור,  הלרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו ל ,מועצהה

ובה פירוט  תה בכתבדריש עם הגשתמיד  מועצהכאמור ישולמו ל סכומים. הבתוספת הצמדהוכן 

 כאמור. ווצאות שנגרמו להה

 ,קבלתה בהקדם האפשרי לאחר על פי סעיף זהדרישה  כל תביעה ו/או ודיע לספק עלת מועצהה 10.6

 מפניה.אפשר לו להתגונן תו

באחריות כלפי משנהו, במקרה של עיכוב בביצוע  איישצד להסכם לא על אף האמור לעיל ולהלן,  10.7

או אי ביצוע התחייבות ו/או פעולה ו/או של גרימת תקלה או נזק, עקב גורם שאינו בשליטתו של 

ו צד ושלא ניתן היה לצפות אותו ושהוא לא יכול היה למנוע את הנזק שנגרם כתוצאה מקיומו אות

"(, ובלבד שאותו צד יודיע למשנהו מיד כשייוודע לו על קיומו של אירוע כוח עליון)בהסכם זה: "

אירוע הכוח העליון כאמור, ויעשה כמיטב יכולתו על מנת לקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם 

 .ד עם חלוף האירוע הנ"למי
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או המתן הנחיות לספק או מי מטעמו כדי לשחרר את הספק מאחריותו אין באישור המועצה  10.8

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-המלאה על

 זה הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 10סעיף  10.9

 ביטוח .11

-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על 11.1

 ביטוחים כמפורט בהסכם זה.פי כל דין, הספק מתחייב לעשות 

עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות  11.2

בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הספק לפני ההתקשרות בין הצדדים. הספק יסדיר ביטוח 

 לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המועצה להשכלה  הספק מצהיר 11.3

גבוהה  בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג 

 לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

 יום ביטוחיםהביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור ק 11.4

, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה להשכלה גבוהה או להסכם 'בכנספח  המצורף

מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח 

 ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה להשכלה גבוהה ולצד שלישי. 

ר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המועצה הפ 11.5

להשכלה גבוהה, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו למועצה להשכלה גבוהה באופן מלא ובלעדי 

ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי 

 שכלה גבוהה כל טענה כאמור. המועצה לה

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  11.6

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המועצה להשכלה גבוהה  על הסכם זה,  14 11.7

ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הישור קיום ימציא הספק למועצה להשכלה גבוהה את א

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת -הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה, כשהם חתומים על

 ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא הימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום  14 11.8

 למועצה להשכלה גבוהה  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.הספק 

ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן המוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום  11.9

פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה 

או, והמצאתם לידי המועצה להשכלה גבוהה  כאמור לעיל, אין לשפות על נזקים כאמור ובין אם ל

 בה כדי להטיל על המועצה להשכלה גבוהה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 
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מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה להשכלה גבוהה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום  11.10

כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם  ביטוחים ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשותה

ידי המועצה להשכלה גבוהה או מי מטעמה אינה פוטרת את הספק מאחריות על פי דין או -על

  אחריות על פי הסכם זה.

הספק יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המועצה להשכלה  11.11

 ב'.ים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיומבוטחים או ספקים אחרגבוהה, לרבות מחירים, שמות 

לבקש מהספק לשנות או ת מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה להשכלה גבוהה תהיה רשאי 11.12

ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי הלתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום 

ביטוחים ו/או התקינות אישור קיום ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור ל

 הפוליסות ולא תחול עקב כך על המועצה להשכלה גבוהה אחריות כל שהיא.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב  11.13

גרם עקב שא הספק על פי דין בכל הוצאה או נזק שייאי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , י

 העיכוב כאמור. 

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח  11.14

 או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית .

במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הספק למועצה להשכלה  11.15

ידי המבטח -המקורי כשהם חתומים על יםאת העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוח גבוהה

 החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא ההסכם. 

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה להשכלה גבוהה ו/או  11.16

( עפ"י לשיפוי )או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה עמה בגין נזק שהוא זכאיהבאים מט

הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. 

 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לספק. 

השפוי( יכלול את המועצה  תביטוחים ) בכפוף להרחבהשם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום  11.17

 . ו/או מדינת ישראל להשכלה גבוהה

: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות ביטוחים יכללוההפוליסות ואישור קיום  11.18

 ביטוח אחריות מקצועית. . מעבידים

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק.   11.19

 ו/או מדינת ישראל מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המועצה להשכלה גבוההסעיף לפיו 

והבאים מטעמה. וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק. סעיף לפיו המבטח 

לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה להשכלה גבוהה  והביטוח של הספק הינו ראשוני 

ידי המועצה להשכלה גבוהה. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות -שנערך עלוקודם לכל ביטוח 

רבתי. כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת 

הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה להשכלה גבוהה  לכל 
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פיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המועצה יום מראש. סעיף ל 60הפחות 

 להשכלה גבוהה  לקבלת שיפוי. 

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי יושר של  11.20

עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני 

 . אובדן מידע ומסמכים. הוצאת דיבה. השמצה והוצאת לשון הרע. משנה

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו: 11.21

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול  11.21.1

 מיום ההתקשרות בין המועצה להשכלה גבוהה לבין הספק.

חודשים לאחר ביטול או  12של  סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מוארכת". תקופת גילוי 11.21.2

ידי הספק, ובתנאי שאין -אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום על

 ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. 

    Personal Injuryסעיף "פגיעה אישית"  11.21.3

 סדטוחי בגין: תביעות שיבוב של המוהפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי בי 11.22

. פגיעה בכל לום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיולביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתש

 לות המועצה להשכלה גבוהה.רכוש כולל רכוש בבע

' או נוסח אחר הדומה 19הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  11.23

  .הביטוחילו בכיסוי 

 שיפוי: תהרחב 11.24

הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המועצה  11.24.1

להשכלה גבוהה  בגין אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הספק ותכלולנה 

סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד 

 מיחידי המבוטח בנפרד. 

וח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה להשכלה גבוהה באם תחשב ביט 11.24.2

 כמעביד של עובדי הספק.

ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן: הגבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום  11.25

. כפי הפוליסה של הספק -ביטוח אחריות מעבידים ₪ .  1,000,000 -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 ₪.  3,000,000ביטוח אחריות מקצועית 

ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  11.26

משלימים, יערוך הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור 

 לעיל. 

 אחריות על פי כל דין.  ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד יש לספק 11.27
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הביטוח של המועצה להשכלה גבוהה יהיו רשאים לשנות את  יועץהמועצה להשכלה גבוהה ו/או  11.28

מראש  מיםי 30הסדרי הביטוח הנדרשים בהסכם זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 

 לספק.

באישור קיום  באחריות הספק לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו 11.29

לחילופין, על הספק למסור לחברה העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על  הביטוחים.

 ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב  11.30

הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הספק חלה החובה על הספק למלא אחר כל 

פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות 

 חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

ל דין, הספק מתחייב מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כ 11.31

ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או -מעת לעת על-אם יקבעו-לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו

ידי המבטח. כן מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל -על

 סכן חיי אדם.או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי ל

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  11.32

האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת המועצה 

 להשכלה גבוהה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

)ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הספק לפי הסכם זה, הוראות סעיף זה  11.33

או כדי להטיל על המועצה להשכלה גבוהה חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, 

כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המועצה להשכלה גבוהה 

ה, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט שלא היו קיימות כלפי

 המועצה להשכלה גבוהה( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של )סעיף הביטוח( סעיף זה  11.34

 הסכם זה.

 העברת זכויות .12

או להעביר בדרך אחרת את הסכם זה ו/או את  הספק לא יהא רשאי לשעבד, להסב, להמחות 12.1

זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו, במלואן או בחלקן, לאחר/ים, אלא אם תתקבל לכך הסכמת 

, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידיה. לעניין סעיף זה, שינוי בבעלות או מועצהה

 עברת זכויות. בשליטה בספק, בין במישרין ובין בעקיפין, דינה כדין ה

תהא רשאית לשעבד, להסב, להמחות או להעביר בדרך אחרת את הסכם זה ו/או את  מועצהה 12.2

זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פיו, במלואן או בחלקן, לכל גורם אחר, על פי שיקול 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 זכויות ו/או 
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, יחתום הספק על כל המסמכים הדרושים מועצהכאמור לעיל. לבקשת ה מועצההתחייבויות ה

 כאמור לעיל. מועצהלצורך העברת זכויות ו/או התחייבויות ה

 זה הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 11.34סעיף  12.3

 קיזוז, עכבון וויתור .13

תהא רשאית לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנה לספק )אם יגיע(, כל סכום  מועצהה 13.1

על פי הוראות הסכם זה, הסכם אחר בין הצדדים ו/או על פי כל דין, לרבות בגין  ועצהמשיגיע ל

עקב ו/או מחמת  מועצהפיצוי ושיפוי, וכן בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או מניעת רווח שנגרמו ל

מעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו שבוצעו בניגוד לדין ו/או להוראות הסכם זה ו/או עקב 

ת ביטול הסכם זה. מובהר בזאת במפורש, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או מחמ

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  מועצהו/או אחרת המוקנית ל

בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב הכלול בכל הסכם  13.2

לקזז, לנכות סכום כלשהו מאלה שעליו לשלם )אם עליו או חוק שהוא, הספק לא יהא רשאי לעכב, 

 לשלם( על פי הוראות הסכם זה.

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה והפרתו ההסכם, מעיקרי הוא זה 13 סעיף 13.3

 ביטולוהפרת ההסכם ו .14

, אזי מבלי לגרוע מכל מועצהבמקרה שבו יימנע ביצוע שירותי הספק בנסיבות שאינן בשליטת ה 14.1

זכאית  מועצהעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, תהא ה מועצהזכות ו/או סעד אחרים הנתונים ל

 לבטל את הסכם זה לאלתר, בהודעה בכתב לספק.

על פי ההסכם או הדין, מוסכם  מועצהבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו ל 14.2

לבטל את  רשאית מועצההא התבמפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, 

 :ידימאופן בההסכם 

. המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, לתת פר את ההסכם הפרה יסודיתיהספק  14.2.1

 לספק דרישה בכתב לתיקון ההפרה. 

 המועד הנקובהספק יפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית, ולא יתקן אותה תוך  14.2.2

 .לעשות כן מועצהדרישה בכתב מאת הב

ינקוט בצעדים המבטיחים, הספק לא יבצע את השירותים בצורה משביעת רצון ולא  14.2.3

 לדעת המועצה, את תיקון המצב.

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה  14.2.4

החלטת נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על 

 המועצה להתקשר עמו בהסכם.

ו/או  זכויותיואת או את  ישעבד או יסב או ימחה או יעביר בדרך אחרת הספק 14.2.5

 מראש ובכתב;  מועצהההסכם, במלואן או בחלקן, ללא אישור על פי ה התחייבויותיו



 

  

    לתחזוקת, אחסון ושירותים נוספים לאתרי האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה 02/2020מס' שלבי -פומבי דומכרז 

 50 

 

 בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון; יבואהספק  14.2.6

 ; זה הסכם על פי כנדרש שירותים לבצע אועסקיו  את חדל בפועל מלנהליהספק  14.2.7

, וצוין/הכרזות פסול דיןכוכרז הספק ינכסים או צו פירוק או  וצא נגד הספק צו כינוסי 14.2.8

 )ארבעים וחמישה( ימים; 45אלו לא יבוטלו תוך 

 ;תפרק מרצון, או על פי צו של בית משפטיהספק  14.2.9

או על  הספקצע כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי ובתעיקול )או יוטל  14.2.10

לספק לצורך ביצוע התחייבויותיו הספק ו/או נכסים הדרושים מהותיים של  נכסים

מיום  ( ימיםארבעים וחמישה) 45וסר תוך יאמור לא ההעיקול בלבד ש, ועל פי ההסכם

 הטלתו.

 הציע או נתן מטעמו מי או הספק כי, דעתה להנחת, הוכחה המועצה בידי תהיה אם 14.2.11

 עם בקשר או/ו זה להסכם בקשר אחרת הנאה טובת או מענק, שוחד כלשהו לאדם

  .ממנו הנובע או/ו ביצועו

לעיל, תהא המועצה רשאית  13.2במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, כמפורט בסעיף  14.3

למסור את המשך ביצוע השירותים לכל מי שתמצא לנכון, והספק יישא בהפרש הסכומים שבהם 

תישא המועצה לשם המשך ביצוע השירותים, וכן בכל נזק שיגרם למועצה בשל סיום ההתקשרות, 

 את בלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למועצה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.וז

על פי הסכם זה או  מועצהבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לו ,בנוסף לכל האמור בהסכם זה 14.4

. ניתנה הודעה ספקלבטל הסכם זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש ל תרשאי תהא מועצההדין, ה

 .ספקמיום מסירת ההודעה ל ימים 30  יסתיים תוקפו של ההסכם תוך ,כאמור

השירותים זכאי לתשלום רק בגין  ספקיהא ה במקרה של סיום ההסכם בהתאם לאיזו מהוראותיו, 14.5

 כמועד סיום ההסכם. מועצהעד למועד הנקוב בהודעת השביצע בפועל 

 ליט לצאת למכרז חדש,חת מועצהשל סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, ובכלל זה אם הבמקרה  14.6

אזי לאחר בחירת ספק זוכה חדש, יחל תהליך הדרגתי של החלפת והזוכה במכרז לא יהיה הספק, 

זה(. במקרה כאמור, מחויב הספק להמשיך  הסכםספק שירות בין הספק החדש לבין הספק )ב

 עצהמוידי ה-זה, בהיקף אשר ייקבע על בהתאם להסכםו ייד על המסופקיםולספק את השירותים 

 ובהתאם למחירי המכרז, וזאת עד לסיום העברת השירותים לידי הספק החדש.

 פיצויים מוסכמים .15

, ישלם הספק פיצויים למכרז 1לנספח א' 17בלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים המפורטים בסעיף  15.1

 הנ"ל. 17מוסכמים, כמפורט בסעיף 

)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישה  7את הפיצויים המוסכמים כאמור תוך  מועצההספק ישלם ל 15.2

לקזז את סכומי הפיצויים  המועצה. באמור אין כדי לגרוע מזכותה של המועצהבכתב לכך מאת 
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המוסכמים מהתמורה המגיעה לספק בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה או מכל סכום אחר 

 .המועצההמגיע לספק מאת 

או בתשלומם על ידי הספק, אין כדי  מועצההפיצויים המוסכמים, בדרישתם על ידי ה בקביעת 15.3

 על פי ההסכם ועל פי דין.   מועצהלגרוע מהתחייבות הספק או מכל זכות או סעד הנתונים ל

 סודיות והעדר ניגוד עניינים .16

או למי הספק מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת כל מידע שיגיע לידיו או לידי עובדיו  16.1

מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה, ולנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע הגעת מידע כאמור 

לידי צד שלישי כלשהו, וכן הוא מתחייב, שלא לעשות כל שימוש במידע כאמור, בין במישרין ובין 

סכם בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות כל גורם אחר, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ה

 ידיהם. -זה. הספק מתחייב להביא סעיף זה לידיעת עובדיו הרלוונטיים, ולדאוג לביצועו על

, הן במדיה הן בכתב ,פה-הן בעלשהושג לרבות כל מידע,  -בסעיף זה, המונח "מידע" משמעו  16.2

, 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 מועצהבהסכם זה על נספחיו ו/או ב הקשור

ו/או אשר הגיע או יגיע לספק במסגרת ו/או כתוצאה  מועצה, אשר נמסר לספק על ידי ההשלוחי

 –, למעט מידע אשר הספק יוכיח כי ו/או בקשר עם הסכם זה

הכלל, שלא כתוצאה מהפרת כל הינו נחלת הכלל או אשר הפך בזמן כלשהו לנחלת  16.2.1

 ; מועצההתחייבות שבה מחויב הספק כלפי ה

מחויב  אשר למיטב ידיעתו של הספק לא היהמצד שלישי, הספק תקבל על ידי הוא ה 16.2.2

 המכון בעת מסירתו;חובת סודיות כלפי ב

הוא היה ברשותו של הספק במועד הגילוי, או שפותח על ידיו באופן עצמאי, מבלי  16.2.3

 כך במידע שנמסר לו כתוצאה מההתקשרות בהסכם זה;שהשתמש לצורך 

מדובר במידע שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות  16.2.4

 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. המועצל

לחוק העונשין,  118ספק מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו כי הוראות סעיף ה 16.3

 חלות על הסכם זה. 1977-התשל"ז

הוראות  כמו כן מצהיר הספק, כי ידועות לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו שיועסק במתן השירותים 16.4

, בשמו ובשם עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק מתחייב הואו ,1981-התשמ"א, תחוק הגנת הפרטיו

תוך כדי ביצוע  הםשלא למסור או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אליבמתן השירותים, 

 הנ"ל. חוקהת וסכם, אלא בהתאם להוראהה

, לא המועצהספק מצהיר ומתחייב, כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם ה 16.5

יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו 
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"(. "ניגוד ניגוד ענייניםפי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים )להלן: "-על

 עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

מצבים, העלולים להעמידו ו/או להעמיד את מי מטעמו במצב של הספק מתחייב, כי אם ייווצרו  16.6

ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להודיע 

 , ולפעול על פי ההנחיות שיקבל.מועצהעל כך באופן מידי לנציג ה

וכן להחתים את עובדיו  ההסכם, הספק מתחייב לחתום, בשמו ובשם כל המועסקים מטעמו בביצוע 16.7

או  מועצהוכל המועסקים מטעמו בביצוע ההסכם ו/או אשר הינם בעלי גישה למאגרי מידע של ה

 'ג כנספח המצורף בנוסח, סודיות והעדר ניגוד עניינים לשמירת התחייבות למידע מתוכם, על

 זה.  להסכם

 זה הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 16סעיף  16.8

 שונות .17

ו/או מי מטעמה, לרבות לגבי   מועצהלספק ו/או למי מטעמו אין, ולא תהא, כל זכות עכבון כלפי ה 17.1

, מכל מין וסוג שהם, הקשורים לשירותים מועצהמסמכים ו/או כל מיטלטלין ו/או נכסים של ה

ו/או למי מטעמה. הספק מתחייב, כי בכל התקשרות שתערך בינו לבין כל  מועצהו/או השייכים ל

 זכות עכבון כאמור.  ספק מטעמו ייכלל תנאי מפורש, אשר לפיו לא תהא לקבלן המשנה האמור כל

במקרה מסוים, לא יהוו תקדים להסכם זה למשנהו ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד  17.2

אלא אם , למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם הסכם זה

 נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. 

עיכוב ו/או השהיה במימוש ו/או ין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן, בכפוף להוראות הדין לעני 17.3

על זכויותיו, כולן או חלקן, על פי הסכם זה בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו 

 בכל עת שימצא לנכון.  ןו/או להפעיל ןוהוא יהיה רשאי לממשו/או על פי כל דין, 

התרופות והסעדים על פי הסכם זה הינם בנוסף,  -אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה  17.4

 ומבלי לגרוע, מכל סעד או תרופה אחרים על פי כל דין.

אלא  אם  -אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, אזי  17.5

לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר  -לשורשו של הסכם זה  אי החוקיות או העדר היכולת האכיפה יורדים

 הוראות הסכם זה, אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן.

כל תוספת, שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהא להם תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו  17.6

 על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. 

ית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות הסמכות הבלעדעל הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.  17.7

לתוקפו, פרשנותו, ביצועו שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה, לרבות בקשר 

 בלבד, לפי סמכותם העניינית.  , ולהםבירושליםלבתי המשפט נתונה , תהא ו/או הפרתו

אחד למשנהו לכתובתו . כל הודעה שתשלח מצד ראש הסכם זהכתובות הצדדים הינן כמפורט ב 17.8

בדרך המפורטת  )כפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחרראש הסכם זה ב
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)שבעים ושתיים(  72כעבור  -( יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה בדואר רשום בהסכם זה

ביום  - או בדואר האלקטרוני שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה

, באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה שלאחר יום משלוחה העסקים

 בעת מסירתה כאמור.  -; אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד במלואה

הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו, והוא מחליף בעניינים  17.9

, בין בכתב ובין בעל פה, הסכמה, התכתבות, או התחייבותרה, הצהמצג, הסכם, הכלולים בו, כל 

שניתנו )אם ניתנו( או שנערכו )אם נערכו(, קודם למועד החתימה, ושאינם כלולים במפורש בהסכם 

 זה, ולא יהא כל תוקף לכל הסכם, מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות כאמור.

 עליו. מועצההסכם זה ייכנס לתוקף רק עם חתימת ה 17.10

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

__________      ____________ 

 הספק                     מועצהה    

 אישור

 

אני הח"מ, _______ עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזה, כי ביום _______, נחתם ההסכם שלעיל על ידי ____________ 

________________ )נושא/ת ת.ז. מס' ______________(, אשר הינם -)נושא/ת ת.ז. מס' _____________( ו

"(, וכי הספק" ___ )להלן:מורשי החתימה והמוסמכים כדין לחתום על ההסכם שלעיל בשם ______________

חתימתם מחייבת את הספק לכל דבר ועניין בקשר עם ההסכם שלעיל. כמו כן, הנני לאשר, כי הספק קיבל את כל 

ההחלטות הדרושות על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי כל דין, לצורך התקשרותו בהסכם שלעיל והתחייבותו לבצעו 

 בהתאם להוראותיו.

 

 

 _________________     _______________________  

  

 עו"ד/רו"ח                 תאריך             
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 התחייבות לשמירה על סודיות ולהעדר ניגוד עניינים -נספח ג' 

 

אני החתום מטה, ____________________, מס' מזהה: _______________________, מתחייב בזאת כלפי 

 (, כדלקמן: "מועצה"ה)להלן:  המועצה להשכלה גבוהה

 

לשמור בסוד, ולא להעביר בכל דרך שהיא, ולא להעניק בתמורה או שלא בתמורה, ולא להודיע, למסור,  .1

לתחזוקת, אחסון ושירותים נוספים לאתרי ש, שלא בקשר להסכם לפרסם, לגלות, להעתיק, או להשתמ

, המועצה"(, או להביא לידיעת כל אדם, למעט ההסכם)להלן: " האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה

סעיף זה  נושאעובדיה ומי מטעמה, עובדיי ו/או המועסקים מטעמי במסגרת ההסכם ו/או מי מטעמי אשר 

, כל ידיעה, מידע, נתון, מסמך וכל חומר אחר שיגיע אלי ו/או אל דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם

המועסקים על ידי, בכתב ו/או בעל פה ו/או באופן חזותי ו/או במדיה מגנטית ו/או בכל דרך אחרת, במלואם 

או בחלקם, במהלך ביצוע ההסכם, או מתוקף ביצוע ההסכם, וכל זאת במהלך תקופת ההסכם, לפני 

 .("המידע הסודי"לן: תחילתה ולאחריה )לה

 מועצהשלא לשמור ברשותי או ברשות מי מטעמי תיעוד של המידע הסודי, אלא אם אקבל לכך את אישור ה .2

לעשות כן, לפי  מועצה, בתום תקופת ההסכם, או מיד עם קבלת דרישה מאת המועצהבכתב, ולהחזיר ל

 .המוקדם, כל תיעוד של המידע הסודי שהתקבל על ידי או על ידי המועסקים על ידי ו/או מטעמי

 .להגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק למועסקים מטעמי בביצוע ההסכם .3

לשמור בהקפדה את המידע הסודי, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הנדרשים לשם מניעת אובדנו  .4

 .געתו לידי אחרו/או ה

להיות אחראי ולוודא כי כל המועסקים מטעמי בביצוע ההסכם ישמרו על סודיות, ולא יעבירו בכל דרך  .5

שהיא, ולא יעניקו בתמורה או שלא בתמורה, יודיעו, ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או ישתמשו, שלא בקשר 

ומי מטעמה, עובדיי ו/או מי מטעמי  , עובדיההמועצהלביצוע ההסכם, או יביאו לידיעת כל אדם, למעט 

 .סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם, את המידע הסודי, כולו או חלק ממנו, אם יגיע אליהם נושאאשר 

הקשורים להסכם או לענייניה האחרים של  מועצהשלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע לנתוני ה .6

 .מועצהה

 .לידיעת כל אחד מהמועסקים מטעמי בביצוע ההסכם להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה .7

התחייבות זה  לדאוג שכל המועסקים מטעמי בביצוע ההסכם יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב .8

 .באמצעות חתימה עליו

אהיה אחראי לביצוע מלוא ההתחייבויות האמורות בכתב התחייבות זה על ידי כל אחד מהמועסקים  .9

 על פי הוראות הדין לגבי אחריות שילוחית.מטעמי בביצוע ההסכם, 

 התחייבויותיי כאמור יחולו ויהיו בתוקף במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, ללא כל הגבלה בזמן. .10

 -ההתחייבויות כאמור לא יחולו ביחס למידע אשר אוכיח כי  .11

הינו נחלת הכלל או אשר יהפוך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת כל התחייבות  11.1

 .מועצהשר בה הנני מחויב כלפי הא

 מועצההוא התקבל על ידי מצד שלישי, אשר למיטב ידיעתי לא היה מחויב בחובת סודיות כלפי ה 11.2

 .בעת מסירתו

הוא היה ברשותי במועד הגילוי או שפותח על ידי באופן עצמאי, מבלי שהשתמשתי לצורך כך  11.3

 .במידע שנמסר לי כתוצאה מההתקשרות בהסכם
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בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת, ובלבד שבתכוף לאחר  מסירתו תידרש 11.4

בדבר קיומה, אאפשר לה להתגונן כנגדה ואסייע לה בכך  מועצהקבלת דרישה כאמור אעדכן את ה

 כמידת האפשר.

 , לרבות הוראות פרק ב'1981-בלי לגרוע מהאמור לעיל, ידועות לי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .12

בנוגע להגנה על הפרטיות במאגרי מידע, ואני מתחייב שלא למסור או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו 

 אלי תוך כדי ביצוע ההסכם, אלא בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

ידוע לי, כי לא תהיה לי כל זכות במידע הסודי, למעט הזכות להשתמש בו לצורך ביצוע ההסכם כמפורט  .13

מכים ו/או המדיה המגנטית ו/או יתר האמצעים שבהם יועבר לרשותי המידע הסודי הינם לעיל, וכי כל המס

 בלבד.  מועצהויהיו בכל עת ולכל צורך ועניין בבעלות ה

ולחזקתה, מיד כשאתבקש לכך, כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי  מועצההריני מתחייב להחזיר ל .14

השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב  ביצועאו לידי עקב  ממנה או השייך לה או שהגיע לחזקתי

. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של מועצהמתן השירותים או חומר שהכנתי עבור ה

 חומר כאמור או של המידע. 

כמו כן, הריני מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה  .15

, או שבעטיו אני עשוי למועצההשירותים  ביצועכתב התחייבות זה ו/או מכוח  חייבויותיי על פיבהת

 ביצועלהימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת 

קרובי או של גוף לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, לרבות עניינו של  מועצההשירותים ל

שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף בשליטתי אשר לי או לקרובי חלק בו, 

בהון מניות, ו/או בזכות לקבלת רווחים, ו/או בזכות למנות מנהל ו/או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, 

עניין פיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים )להלן: "שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או ב

 "(.אחר

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת  .16

 לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.   מועצההשירותים ל ביצוע

ו/או  מועצהשאפר איזו מההתחייבויות הנ"ל, לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לבכל מקרה  .17

זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפיי בגין הפרת מועצה הנמצא ברשותה ו/או הקשור לפעילויותיה, תהיה ל

 חובותיי שלעיל. 

ירתו לאחר, מהווה הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות מס .18

 . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות  .19

 זה.  

התחייבות זה, עלול לפגוע  ידוע לי כי פרסום או גילוי של המידע הסודי או שימוש בו, בניגוד להוראות כתב .20

ולהסב לה נזקים, ו/או להטיל עליה אחריות פלילית ו/או אזרחית. לפיכך אני  מועצהבשמה הטוב של ה

בכתב, מיד לאחר שהתגלה לי כי נעשה שימוש במידע הסודי ו/או כי נחשף מידע  מועצהמתחייב להודיע ל

הסודי שנחשף, זהות הגורם או הגורמים  סודי בניגוד להוראות כתב התחייבות זה, לרבות מהו המידע

 שנחשפו למידע הסודי ומועד החשיפה.

בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה, בין במישרין ובין בעקיפין,  מועצהכמו כן אני מתחייב לפצות את ה .21

 דין, עקב הפרת התחייבות מהתחייבויותיי כאמור בכתב התחייבות זה.-ובכלל זה שכר טרחת עורכי
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 מועצהוע לי, כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למוסכם ויד .22

 פי כל דין או הסכם.-על

 
 ולראיה באתי על החתום:

 

 

___________________     ____________________ 

 חתימה                       תאריך               

 

 אישור

אני הח"מ, _______ עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזה, כי ביום _______, נחתם כתב התחייבות זה על ידי 

________________ )נושא/ת ת.ז. מס' -____________ )נושא/ת ת.ז. מס' _____________( ו

______________(, אשר הינם מורשי החתימה והמוסמכים כדין לחתום על ההסכם שלעיל בשם 

"(, וכי חתימתם מחייבת את הספק לכל דבר ועניין בקשר עם כתב הספק_______ )להלן: "__________

 ההתחייבות.

  _________________    _______________________    

 עו"ד/רו"ח                 תאריך            

 

התחייבות זה לעיל ידועות  אנו הח"מ, עובדי / המועסקים מטעם ____________ , מצהירים בזאת כי הוראות כתב

 ומוכרות לנו, ואנו מתחייבים, באופן בלתי חוזר, לקיים את כל ההוראות הכלולות בכתב התחייבות זה לעיל:

 

 שם העובד מס' ת.ז. חתימה

   

   

   

   

   

   

   

 

 


