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 כן הענייניםתו

 פרקי המכרז הינם כדלקמן:

 ;הזמנה להציע הצעות –פרק א' 

 ;מנהלה –פרק ב' 

 ;תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז –פרק ג' 

 ;הנחיות להגשת ההצעה –פרק ד' 

 ;תהליך בחירת הזוכים –' הפרק 

 ;המל"גזכויות  –' ופרק 

 עיון בהצעות מציעים אחרים; –' זפרק 

 התחייבויות, אישורים ופעילויות שיידרשו מהזוכה במכרז; –' חפרק 

 כללי. –' טפרק 

 הנספחים למכרז זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו הם:

 טופס המציע. –' אנספח 

 טופס הגשת ההצעה. –' בנספח 

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

 .ניסיון המציעתצהיר להוכחת  –נספח ד' 

 תצהיר להוכחת עמידת מנהל תיק הלקוח בתנאי הסף. –נספח ה' 

 תצהיר להוכחת העסקת בעלי מקצוע.  –נספח ו' 

 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור –' נספח ז

 חיר הצעת המ –' חנספח 

 ותהסכם התקשר –' טנספח 
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ת .א ו ע צ ה ע  י צ ה ל ה  נ מ ז  ה

 כללי .1

)להלן: 1.1 גבוהה  "המועצה" המועצה להשכלה  או  נת המל"ג"  י י נ "( מעו

יישום,  בהצעות  , י ו ו לי  , ן ו ן והמשך תכנ ו תכנ ץ,  יעו י למתן שירותי 

ותחזוקה של מערכות  ח  של  SharePointפיתו ועתידיות  קיימות 

צרכי המועצה  נוספים לפי  ומוצרים/שירותים תומכים  מיקרוסופט, 

"  : .השירותים)להלן ) " 

 להסכם. 1בנספח השירותים הנדרשים מפורטים  1.2

זוכים 1.3 י  עד שנ לבחור  ונת המועצה  .  בכו ההצעה שאחוז במכרז

וההצעה  ן",  ביותר תזכה במכרז כ"ספק ראשו ההנחה הוא הגבוה 

שני", אלא אם  ידורג במקום השני תזכה כ"ספק  שאחוז ההנחה 

לבחור במי מהן. ימו נסיבות מיוחדות שלא   נתקי

ע  1.4 ן" המצי ידרשיוכרז כ"ספק ראשו  שויתן את השירותים שי

את השירותים הזוכה  יתןשאז  למועצה, למעט במקרים הבאים

 : "ספק שנישיוכרז כ"

1.4 י הזוכים בבקשה  1. ות לשנ לפנ  בכתבהמועצה תחליט 

 . ייה לספקיםהלהציע הצעה לפרויקט ספציפי , תפרט פנ

ן היתר, לוחות זמניםאת  בי הנדרשים,  , השירותים 

מ )מדדי איכות אמות  לבחינת ההצעות  או הצעת ידה 

ר(  לפי שיקול דעתמחי נוסף  ן רלבנטי  נתו עי וכל  ה המקצו

שייתן את ההצעה הטובה ביותרשל  או  המועצה. הזוכה 

ביותר לה  כי המועצה  הזו יובהר  יבצע את הפרויקט. 

והיא  ר,  פניות לקבלת הצעות כאמו אינה חייבת לערוך 

יהיה  ולא  דעתה,  ושיקול  תעשה זאת בהתאם לצרכיה 

או תביעה בקשר לכך.למי מהזוכים טענ או דרישה   ה 

1.4 או  2. י  הזוכה השנ הפרויקט הוא בתחום המומחיות של 

או שבעלי  זה  יותר בתחום  ן רב  ו יסי נ בעל  י  שהזוכה השנ

הזוכה  י המקצוע מטעם  יותר לפרויקט.השנ  מתאימים 

1.4 בלוחות הזמנים של  יעמודאם הזוכה הראשון לא  3.

, המועצה. פרויקט שבטיפולו ר  תרשאי היהת וכן למסו

הזוכה  ע  לביצו שירותים שנמסרו לביצוע הזוכה הראשון 
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ת  עומד בלוחו ן לא  י במקרה שבו הזוכה הראשו השנ

או במקרה שבו לא הצליח  הזמנים של שירותים אלו 

 הפרויקט.המקצועיות של  דרישותלעמוד ב

1.4 פרויקטים במקביל 4. תהא רשאית  אם קיימים מספר 

יבת, לחלק את הפרויקטי ן המועצה, אך לא חי בי ם 

ל דעתה הבלעדי לפי שיקו  .הזוכים, 

, כדי למנוע מהמועצה  1.5 זו ן בהתקשרות המועצה בעקבות הזמנה  אי

או זהים. נוספים לקבלת שירותים דומים   להתקשר בהסכמים 

 תקופת ההתקשרות .2

חודשים ממועד חתימת המועצה  12תהא למשך תקופת ההתקשרות  2.1

" על ההסכם עם הזוכה/ים .הראשונה תקופת ההתקשרות)להלן:  ) " 

 למועצה הזכות שמורה  ,הראשונהבתום תקופת ההתקשרות  2.2

, את תקופת ההתקשרות בעד  פי שיקול דעתה הבלעדי על  להאריך, 

עד  6 ות  בנ נוספות,  " 12תקופות   : )להלן תקופות חודשים כל אחת 

()ה(הארכה באותו את ההסכם  להאריך תהא רשאית המועצה. "

לפי  למשך תקופת הארכהמועד   , או בחלקן יותר, במלואן  אחת או 

 .הבלעדי השיקול דעת

ע 2.3 ן הזוכה  ידי-לתחילת מתן השירותים   חתימתתהא, ממועד הראשו

על  יותר עלבמועד , או ההסכםהמועצה  פי החלטת -מאוחר 

י -מתן השירותים עלתחילת המועצה.  הזוכה השנ בהתאם תהא ידי 

 להודעת המועצה.
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ה .ב ל ה נ  מ

ז תאריכים .3  טבלת ריכו

לעריכת המכרז: להלן 3.1  לוח הזמנים 

 התאריכים הפעילויות

  2021בינואר   15 -יום שישי ה מועד פרסום המכרז

   12:00עד השעה  2021בינואר   31 -יום ראשון  ה שאלות הבהרה להגשתהמועד האחרון 

   2021בפברואר  07 -יום ראשון ה אחרון לפרסום תשובות הבהרההמועד ה

  14:00עד השעה  2021בפברואר  21-יום ראשון ה להגשת הצעותהמועד האחרון 

 חודשים מיום פרסום המכרז 6 מועד תוקף ההצעה

לבין תאריכים  אחרים  אי התאמהבמקרה של  3.2 בין תאריכים אלה 

בגוף המכרז,  זו בלבד. ייקבעוהמופיעים   התאריכים בטבלה 

לשנות כל אחד מן  המועצה שומרת לעצמה את שיקול הדעת 3.3

זה לדחות  המנוייםהמועדים  ובכלל  ל,  ן לעי את המועד האחרו

או  עוד לפרסום תשובות שאלות הבהרה  את להגשת ההצעות, כל 

הודעה בדבר דחיה כאמור  זה.   באתר תפורסםלא חלף מועד 

.www.che.orgהמועצה שכתובתו:  של האינטרנט i l  : אתר ")להלן

באחריות המציע להתעדכן מעת לעת . "(האינטרנט של המועצה

ניםאו /ו מועדים דחיות לגבי, המועצהבאתר האינטרנט של   עדכו

וייםאו /ו נ  ההליך במסגרת שיחולו הבהרותאו /ו הודעותאו /ו שי

י בתנאי הסף ו נ געת טענה בכל יישמעו לא מציעים. לרבות שי ו  הנ

נים, במועדים דחיות שלידיעה -לאי יים, עדכו נו לרבות בתנאי  שי

  .כאמור האינטרנט באתר שפורסמו והודעות הסף

 קבלת מסמכי המכרז .4

לשלוח  ,את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט להוריד ,ל מציעע 4.1

.Mechrazim@che.org הדוא"ללכתובת  i l  פרטיו המלאים את 

וורד(  בטופס פרטי המציע  א'כנספח המצורף ומסומן  ,)בקובץ 

ב ,למסמכי המכרז. הטפסים י,המתקבלים  נ  דואר האלקטרו

די -עלמועברים לטיפול  ו את  ,הגורמים הרלבנטייםי שיעדכנ

ני המכרז,  י י ענ יש בכך צורך.  אםהמציעים הפוטנציאליים בדבר 

http://www.che.org.il/
mailto:Mechrazim@che.org.il
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 לאישור בקשות לשלוח שלא מתבקשים הפוטנציאליים המציעים

 אישור" באמצעות הדוא"ל קבלת לוודא אלא הטופס קבלת

 ".קריאה

ישלח את הפרטים כאמור ,מציע 4.2 ים  ,שלא  ועדכונ יקבל הודעות  לא 

גד ובדבר המכרז,  כל טענה כנ וכל להעלות  י ן זה.המועצה לא  י י  בענ

נקבה  .5 ן  בלשו זכר או  ן  כי בכל המכרז כל האמור בלשו אף  -מובהר בזאת 

ן השני במשמע.  המי
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) .ג ז  ר כ מ ב ת  ו פ ת ת ש ה ל ם  י מ ד ק ו מ ם  י א נ "ת  : ן ל ה י ל א נ ת

ף ס  ( "ה

 ,במועד הגשת ההצעה בעצמם, רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים .6

ב הצעה. המפורטים להלןעל כל תנאי הסף  ן ףתנאי הסשלא תעמוד  נכו  ,

תילמועד  ן להגשת הצעות,  ן כללהאחרו ולא תידו על הסף  כי . פסל  יובהר, 

ל מציע לייחס  נו רשאי  ים של אחר.אי נתונ  עצמו במסגרת הצעתו 

זה  .7 ן  י י לענ יותר מהצעה אחת.  יוכל להגיש  לא  גם חברות בהן למציע מציע 

להגיש הצעות  , לא תוכלנה  ן פי ן בעקי ובי ן  ן במישרי בי  , יש אחזקה כלשהי

על הצעת המציע.   נוספות 

זה,  .8 יות בכלל  ע, בבעל מנ באורגן של המצי קיום תנאי הסף בתאגיד קשור, 

לצורך  יחשב  , לא  וכד' מנהל במציע  ע,  ניתן . עמידה בתנאי הסףבמצי לא 

ות .גורמים רפלהגיש הצעה המשותפת למס המשפטית הקובעת  האישי

ן ב יי ועמידתה בתנאי הסף המוגדרים במכרז, הינה לענ חינת ההצעה 

על מסמכי ההצעה. האישיות  המשפטית החתומה 

נמנית על  א.8 ו עמידה בתנאי הסף, כי במקרה שהמציעה במכרז  י י ובהר לענ י

)1)אשכול חברות:  כגוף אחד תחת חברה אם;  יחד  בבעלות (  2( הפועלות 

( ( המבנה התאגידי נטול משמעות תפעולית 100%ובשליטה מלאה 

 ( ( התנהלות חברות האשכול במהלך העסקים הרגיל והשוטף, 3ועסקית; 

על כישות אחת המנוהלת  )-היא  ( הדוחות הכספיים 4ידי הנהלה אחת; 

ף  – מאוחדים יתן לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעי 9נ באמצעות  לעיל 3.

ה אחרת באשכול החברות, אולם המציע תעמוד חברת האם או חבר

ביתר תנאי הסף הקבועים במכרז.  בעצמה 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר: ..98

עוסק מורשה  9.18.1 ן בישראל או  כדי ישראלי רשום  ד  המציע הוא תאגי

 בישראל.

ציבוריים, בעל כל המציע ה 9.28.2 גופים  פי חוק עסקאות  על  אישורים 

 .1976 -התשל"ו

מטעם מיקרוסופט המציע בעל הסמכה תקפה ברמת שותפות  9.3

או "MPN Gold Parter" ישראל  ""MPN Si lver  Partner 

Collaboratבהתמחות  ion and Content  Resourcing 

Management. 

,מ''ס אל תשמור :תלויה  5.1   ,מ''ס  :לפני  -90.0   :כניסה  :מעוצב  

שורות יחד
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ן    –או לחילופי

ופעיל עם מיקרוסופט ישראל בהתמחות  למציע הסכם חתום 

Management  Col laborat ion and Content  Resourcing 

(SharePoint ,  Power Plat form ,Teams). 

וברמת  8.3 ישנה אחת מההסמכות המפורטות להלן בתוקף  למציע 

 שותפות מטעם מיקרוסופט ישראל:

8.3 .1 "MPN Gold Parter" או  "MPN Silver  Partner "

ות הבאות: יותר מההתמחוי  באחת או 

8.3 .1 .1 Collaborat ion and Content  Resourcing 

Management. 

8.3 .1 .2 ustomer Relat ionship  Cloud C

Management. 

מיום  9.48.4 י  81.1.201החל  שנ ביצע לפחות  ע  מבוססי  פרויקטיםהמצי

SharePoint  גרסה , בהיקף של לפחות  2016) 100ומעלה( לא ₪  000,

יישום/פיתוח, הטמעה של  כולל מע"מ,  , ן ו ואפי ן  ו אשר כללו תכנ

או אתרי אינטרנט  או אפליקציות  פורטלים מערכות  יים. או  נ ו  אירג

י 1.1.2018החל מיום  9.58.5 פרו ביצע  ע   SharePointקט מבוסס המצי

גרסה   עובדים. 150ללקוח אשר מעסיק לפחות  ומעלה( 2016)

זה באמצעות אחד מהפרויקטים שהוצגו לשם  יתן לעמוד בתנאי  נ

.9.49.4הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף   לעיל

מיום  9.68.6 נתן 1.1.2018החל  יעוץ בתחום , המציע  י ו ב  שירותי מחשו

SharePoint  גרסה ף  לפחות ללקוח אחד ומעלה( 2016) גו שהוא 

חופש המידע  . 1998-, תשנ"חציבורי הכפוף לחוק 

ו לשם  זה באמצעות אחד מהפרויקטים שהוצג יתן לעמוד בתנאי  נ

ל. 9.49.4הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף   לעי

ן  9.78.7 ו ניסי לגרסה של המציע בעל  ישנה אחת לפחות  בהסבת מערכת 

ניתן להציג לשם עמידה  .ומעלה 2016 זה פרויקט שהוצג  בתנאילא 

 .9.59.5-ו 9.49.4בסעיפים 

עובד 9.88.8 , אשר ישמש מעסיק מנהל תיק לקוח-המציע מעסיק ביחסי 

יזכה,  העומד בתנאים הבאים במצטבר: כמנהל הלקוח אם המציע 
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9.8 .18.8 יהל  1. ילפחות  1.1.2016החל מיום נ תיקי לקוחות,  שנ

ו לפחות ש ניתנ כל לקוח  ן  חמישהעבור  ו ו שירותים ממג

 :  SharePoint השירותים המפורטים להלן בסביבת

9.8.1 .18.8 .1 ון ארכיטקטורה הכולל היבט 1. תכנ

 למערכות או רכיבים יואפליקטיבתשתיתי 

על פתרונות ה SharePointמבוססים   ; 

9.8.1 .28.8 .1 ו/או 2. ופיתוח( מערכות  יישום  ( מימוש 

 ; SharePointרכיבים בסביבת 

9.8.1 .38.8.1 ן 3. ו ואפי ובדיקת מערכות קיימות  יתוח  נ

ייעולם  לטובת  ות לצרכי הלקוח  פתרונ

 ;ושיפורם

9.8.1 .48.8 .1  ;בדיקות איכות4.

9.8.1 .58.8 .1 ת 5. קיימות, לרבות תמיכ תחזוקת מערכות 

 ;משתמשים וטיפול בתקלות

9.8.1 .68.8 .1 .6 ' ג יעודים למערכות צד  י ח ממשקים  פיתו

(ERP, CRM ) '  וכו

9.8.1 .78.8 .1 פיתוחים מבוססי 7. ביצוע הסבות של 

SharePoint ת  2007/2010/2013  לגרסאו

SharePoint -ו  2019 2016  online . 

9.8.1 .88.8 .1 והדרכות למשתמשים8.  ;הטמעה 

9.8.1 .98.8 .1 .9UX/UI ; 

9.8.1 .108.8 .1 נת 10. בנושא אבטחת מידע, הג יעוץ  י

ושיחזור ים  גיבוי נות, ביצועים,   ;פרטיות, זמי

9.8.1 .118.8 .1 לגרסאות 11. ג   SharePoint שדרו

יות  onl-ו 2019 ,2016)עדכנ ine) 

9.8.1 .128.8 .1 נים מצטברים 12. עדכו התקנת חבילות 
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(cumulat ive Update לסביבות )

SharePoint. 

ע   9.98.9 עובד מעסיק מעסיקהמצי ע  שלושה לפחות ביחסי  בעלי מקצו

 בתחומים הבאים: 

9.9 .18.9  ;ארכיטקט תוכנה 1.

9.9 .28.9  ;מנתח מערכות 2.

9.9 .38.9  ;SharePoint-מפתח/מיישם בתחום ה 3.

9.9 .48.9  ;SharePointמומחה תשתיות  4.

9.9 .58.9  ;UI/UXמעצב  5.

9.9 .68.9  ;(QAתוכנה)בודק  6.

9.9 י  78.9.7. כ ובהר  עובד אחד י ג  להצי ניתן  שהוא בעל מקצוע לא 

 ביותר מתחום אחד.

 צירוף מסמכים: ..109

 ו:על המציע לצרף להצעת

ב' – טופס הגשת ההצעה10.19.1 . נספח   למסמכי המכרז

בתנאי 10.29.2 9.19 הקבוע בסעיףסף הלשם הוכחת עמידתו  יצרף  1.

והמסמכים המפורטים להלן:  המציע את האישורים 

10.2 .19.2 רישום 1. עוסק  של המציעהעתק תעודת  או העתק אישור 

 .מורשה

10.2 .29.2 י 2. ג נסח עדכנ מאת עבור חברה או שותפות יש להצי

ן  לתאגידהמראה כי הרשם הרלוונטי  י בג ן חובות  אי

ן שנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה  י בג אגרה שנתית 

י  לפנ נרשם כתאגיד מפר חוק או בהתראה  לא  וכי  זו 

חוק  .רישום כתאגיד מפר 

עמיד10.39.3 9.29הקבוע בסעיף בתנאי סף  תולהוכחת  יצרף המציע את  2.

 האישורים והמסמכים המפורטים לעיל:

10.3 .19.3 ורשומות1. פנקסי חשבונות  ניהול  על  לפי  אישור תקף 

מוסף,  וחוק מס ערך  נוסח חדש[  [ פקודת מס הכנסה 

divaD גופן: :מעוצב  
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 .1975-תשל"ו

10.3 .29.3 יכוי מס.2. נ  אישור 

10.3 צ לפיתצהיר 39.3.3. גופים  -יבוריים, התשל"וחוק עסקאות 

על1976 על-, חתום  ומאומת  י החתימה  ידי -ידי מורשה/

על ן  די ' פי הנוסח -עורך  ג .נספח   למסמכי המכרז

ל 9.39.3הקבוע בסעיף הסף בתנאי לשם הוכחת עמידתו 10.49.4 יצרף  לעי

 מטעם מייקרוסופט. ה תקפהאסמכתהמציע 

9.49פים לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעי10.59.5 .4 ,9.59.5 ,

ל 9.79.7 00-ו 9.69.6 ע  לעי בנוסח על המצי ד' לצרף תצהיר  נספח 

.   למסמכי המכרז

ל 9.89.8בסעיף לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע 10.69.6 על  לעי

בנוסח המציע  ה' לצרף תצהיר  .נספח    למסמכי המכרז

ל 9.99.9בסעיף לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע 10.79.7 על  לעי

בנוסח המציע  ' לצרף תצהיר  ו .נספח    למסמכי המכרז

בנוסח המצורף 10.89.8 ויתור  וכתב  הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים 

. 'זכנספח   למסמכי המכרז

ונספחיו כשהם חתומים על10.99.9 ידי המציע בתחתית -מסמכי המכרז 

)כל עמוד.  על טיוטת ההסכם  יחתום בעצמו  וסף, המציע  נספח בנ

ובחתימה מסמכי הל 'ט ד,  כל עמו תיבות בתחתית  ( בראשי  מכרז

ן של ההסכם. לכך בעמוד האחרו  מלאה במקום המיועד 

לגבי המכרז שיוצא 10.109.10 ן  ו/או עדכו ו/או תוספת  כל מסמך הבהרה 

על ויפורסם באתר המועצהידי -בכתב   .האינטרנט של המועצה, 

 קו של המציע הוא עסק בשליטת אישהאם עס –בשליטת אישה עסק  ..1110

ב' לחוק חובת המכרזים, רשאי המציע לצרף 2כמשמעות הדבר בסעיף 

כנדרש בחוק זה ן  די עורך  ותצהיר  ן   מודגש. להצעתו אישור רואה חשבו

 והתצהיר האישור את לצרף יש, האמור החוק להוראות בהתאם כי, בזאת

 .רזלמכ ההצעה הגשת בעת, כאמור

כי מספר  ..1211 לוודא  בכל המסמכים  שלוהמזהה  התאגידעל המציע  זהה  יהיה 

יות המס  )לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשו המוגשים מטעמו 

ן התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור ומהוכד וככל שאי . אם  )
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אי או בדבר  לכך  יות המוסמכות  א מבליההתאמה, -הסבר מטעם הרשו  שיה

 את לפסול, כזה במקרה המועצה של הדעת משיקול לגרוע כדי בכך

 .ההצעה

יותיה הכלליות של בלי  ..1312 לדרוש לגרוע מסמכו ועדת המכרזים רשאית 

ל, אם סברה  לעי על אלה המפורטים  נוספים או חלופיים  מהמציע מסמכים 

לה לשם   .ההצעה בחינתכי הדבר דרוש 
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ה .ד ע צ ה ה ת  ש ג ה ל ת  ו י ח נ  ה

ובירורים ..1413  נוהל העברת שאלות 

הנושאים, יש שאלות 14.113.1 וגעות לפרטי המכרז, בכל  הנ הבהרה 

Mechrazim@che.org להפנות באמצעות דואר אלקטרוני . i l  

, )שאלות  ) ו יענ י בדרכים אחרות לא  ו  ופנ עד לתאריך המופיע שי

ז התאריכים בסעיף  ריכו ל  3.13.1בטבלת  באחריות הפונה לעי

 .לוודא קבלת הפנייה באמצעות קבלת מענה חוזר

נים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ 14.213.2 , בשפה Wordהפו

ן שאלות המתייחסות למסמכי  בי תוך הפרדה  העברית בלבד, 

לבין שאלות ה  , ו על נספחי  , ו המכרז נספחי על  מתייחסות להסכם, 

 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

1. 
   מסמכי המכרז

2. 
   להסכם Xנספח 

גבי 14.313.3 ן "שאלות הבהרהעל  י יש לצי יה  מכרז פומבי מספר  – הפני

ייעוץ בתחום  01/2021 ו ב  , . "SharePointלמתן שירותי מחשו וכן

לצורך קבלת  ן את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו  י לצי יש 

 . י נ דואר אלקטרו וכתובת  יד(  י נ ו י  ו )קו ן שלו   תשובה, מספרי הטלפו

או בקשות הבהרה כאמור תהיה 14.413.4 ההחלטה אם להשיב לשאלות 

כי רק מענה המועצההבלעדי של  הבשיקול דעת יובהר,  ובכל מקרה   ,

יחייב את    .המועצהבכתב 

ופנו אלי תמתחייב האינועצה המ14.513.5 שי א יוה הלענות על שאלות 

פן חלקי על שאלות  תרשאי באו לענות  על חלק מהשאלות או  לענות 

יותר מקובץ הבהרות אחד, אם ספציפיות.  המועצה רשאית לפרסם 

צורך.  יהיה בכך 

divaD גופן: :מעוצב  

mailto:Mechrazim@che.org.il
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לבקשות  המועצהחליט תבכל מקרה שבו 14.613.6 או  להשיב לשאלות 

ביוזמת ן  בי  , או לבצע תיקון כלשהו מסמכי המכרז ן  ההבהרה  ובי

ר , הבתגובה לשאלה יידרשו לצרף את המסמך האמו מציעים 

נפרד -להצעתם, כשהוא חתום על בלתי  ומהווה חלק  ידיהם 

נים כאמור לתנאי  ותיקו . בכל מקרה תשובות  ממסמכי המכרז

ו תקפים כלפ יהי  , נפרד המכרז בלתי  ו חלק  ויהו י כל המציעים 

. ן י י וענ , לכל דבר   ממסמכי המכרז

בות 14.713.7 בדבר פרסום תשו ולהתעדכן  לבדוק  באחריות המציעים 

ן  י בג על כל טענה  זה, והם מוותרים מראש  נים למכרז  ועדכו הבהרה 

ן למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של  ו/או עדכו  המועצההודעה 

, אף אם פורסמו ו ידעו עלי בסמוך למועד האחרון להגשת  ואשר לא 

 הצעות.

ו 14.813.8 נספחי או  בין מסמכי המכרז  כי בכל מקרה של סתירה  מובהר, 

ן קובץ הבהרות או תיקונים, כאמור בסעיף זה על תת , -לבי ו סעיפי

פורסם  . אם  ן י י לפי הענ נים  יגבר האמור בקובץ ההבהרות או התיקו

יג ביניהם סתירה,  יש  ו תיקונים אחד  בר יותר מקובץ הבהרות או 

ן  בי יותר. בכל מקרה של סתירה  הקובץ, שפורסם במועד המאוחר 

ליישב  יעשה מאמץ  נוסח ההסכם,  ן  לבי  , ו נוסח המכרז, על נספחי

נוסח המכרז  ן  בי ליישב  יתן  נ בנסיבות, שבהן לא  הנוסחים.  י  ן שנ בי

כי  יובהר,  לטובת המועצה.  גבר הנוסח שהוא  י נוסח ההסכם,  ן  לבי

ייחשב כסתירה.  חסר לא 

וב או במכרז חסר או פגם של מקרה בכל כי מובהר14.913.9  חובה, מסמכי

יה עם מיד האמור בדבר בכתב הודעהלמועצה  תןיל המציע על  גילו

 כל מלטעון מושתק יהא כן לא שאם, לעיל המפורט פי ועל וידי-על

 .זה בהקשר טענה

 ביטוח ..1514

כי 15.114.1 ב  ומתחיי ע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר  הצעתו  אםהמצי

ימציא ל יבחר כזוכה במכרז(  ( גתתקבל  '  ואישור הפוליסות את מל'

י כל ללא במכרז הנדרש כפי ביטוחים קיום ו נ  אם אלא בתוכנם שי

ה שאלות בהליך אושר  .המכרז הגשת בטרם אחר הליך או הבהר

על המציע חלה 15.214.2 זה  למכרז  לפני הגשת הצעה  כי  מובהר בזאת 

ו  נ ועל חשבו בעצמו  לוודא  חברת ביטוח האם תסכים  אצלהאחריות 
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ות של התאמת  כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספי לבטחו 

לדרישות  י הביטוחי העומד לרשותו   .במכרז הביטוחהכיסו

את שמאחר  –לב המציע  לתשומת15.314.3 לפועל  אין אפשרות להוציא 

על  יהיה  דרישות הביטוח באמצעות "אישור קיום ביטוחים",  כל 

ל 'ג המציע הזוכה למסור  או תמצית פוליסות המל' פוליסות  עתקי 

כל הסדרי הביטוח  ירשמו  ובהן  ידי חברת הביטוח  חתומות על 

 הנדרשים מהמציע הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת:15.414.4

14.4 .115.4 ביכולתו  מציע שהצעתו תתקבל1. ן  אי כי  ן  יוכל לטעו לא 

לו  או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח ש

י הביטוח שלו במכרז  לנדרש כיסו יות התאמת  עלו כי  או 

. הביטוחלדרישות  ן בהצעתו נלקחו בחשבו  במכרז לא 

14.4 .215.4 כיסוי הביטוח 2. ולא יתאים את  מציע שהצעתו תתקבל 

'גשמורה למ ,במכרז הביטוחשלו לדרישות  הזכות,  ל'

ע, לחלט את ערבות תהבלעדי הלפי שיקול דעת , הביצו

ו ידי ספק אחר  על  זה  ט לבצע את הנדרש במכרז  לנקו כן 

גדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות ו  הנ לדרוש ממנ

ל הנזקים שיגרמו  על  י  מעצם אי עמידת המציע  הפיצו

זו כלפי  .הבהתחייבות 

גלמ כי בזאת מובהר15.514.5 ' ל יהיה ל'  להסכים בלעדי דעת שיקו

יים ו נ כנספח  המצורף  ביטוחים קיום אישור בנוסח שיתבקשו לשי

כי למ  .להסכם 6 גמובהר,  ' שיקול דעת בלעדי שלא להסכים  ל'

יב  כזה הזוכה מחו ובמקרה  יים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל  ו נ לשי

לידי  לנוסח ואי המצאתו חתום  המדויק שצורף למסמכי המכרז 

גה '  הביצוע. ערבות חילוטו זכייתו לביטול תביא מל'

פן הגשת ההצעה ..1615  או

י העתקים – ההצעה תוגש בשלושה עותקים זהים16.115.1 ושנ  :מקור 

15 .1 .116.1 עמוד בעותק המקורי של טופס 1. על כל  המציע יחתום 

ה בראשי תיבות מורשי החתימה של המציע  ההצע

 ובחותמת המציע.

15 .1 .216.1 יוחתם 2. ן של כל אחד מהעותקים  העמוד הראשו
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ובחתימה  צילום( של המציע  )לא  בחותמת מקורית 

צילום( של המציע. )לא   מקורית 

15.1 .316.1 ן העותקים 3. בי בעותק  –במקרה של סתירה  האמור 

  ייקבע.המקורי 

15.1.416.1 ן העותק המקורי של מסמכי 4. יש להקפיד על סימו

שני העתקי מסמכי  ן  וסימו המכרז במילה "מקור" 

 המכרז במילה "העתק".

שא עליה יעל המציע להגיש את הצעתו במעטפה סגורה, שלא ת16.215.2

ייכתב " י כלשהם, שעליה  זיהו י   01/2021מכרז פומבי מספר  סימנ

וייעוץ בתחום  למועצה SharePoint למתן שירותי מחשוב 

גבוהה" :  .להשכלה   .("מעטפת ההצעה")להלן

תוגש לתיבת המכרזים של 16.315.3 בוטינסקי , ברחוב המועצהההצעה  ז'

הנקוב בסעיף43 עד למועד  ירושלים   ,3.13 ל 1. . הצעות שלא לעי

לעיל, לא  ולשעה הנקובים  ך  עד לתארי ינה בתיבת המכרזים  תהי

על הסף. ותיפסלנה  ועדת המכרזים  י  בפנ ן  ו לדי  תובאנה 

לעיל תוחזר 16.415.4 כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב  ובהר,  י

ותיפתח, במי י פרטי למגיש ההצעה,  זיהו לצורך  דת הצורך, רק 

נטי במטרה להחזירה.  המציע הרלוו

י או בפקס.16.515.5 נ ן להגיש את ההצעה בדואר אלקטרו אי  בשום מקרה 

והנחיות למגיש ההצעה ..1716  דרישות 

כי 17.116.1 ו  , הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז

לצורך הגשת הצעתו  ות לקבל כל הבהרה או הסבר  לו הזדמנ הייתה 

ע וכי הג וג הנ לו טענות בכל  ו  יהי ולא  זה  על בסיס  יש את הצעתו 

וע  מנ יהיה  ו. מציע שהגיש הצעה במכרז  ותנאי לנוסח המכרז 

כי לא היה מודע לפרט כלשהו  , או  תנאי המכרז כנגד  ן טענות  מלטעו

. ו ו/או לתנאי  הקשור למכרז 

ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את 17.216.2 בעצמו  לבדוק  על המציע 

י  נ י , עסקי היקף ומאפי כלכלי  , ופרט משפטי ן  נתו וכן כל  השירות, 

, למתן  , לדעתו של המציע, להליך המכרז ונטי או אחר, הרלו

יותיו של המציע על יבו ולכלל התחי  פי מסמכי המכרז.-השירות 

ידיעת 17.316.3 ו/או אי  כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז 
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לא תתקבל  תנאי כלשהו הקשור במתן השירותים מושא המכרז, 

 ידי המציע.-אחר הגשת ההצעה עלל

ת 17.416.4 , לרבות ההוצאו כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז

על  והגשתה, תחולנה  ובעות מהכנת ההצעה  הנ ו/או  הכרוכות 

לכל השבה  ו זכאים  יהי לא  המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים 

ן הוצאותיהם כאמור. בגי י  פיצו  ו/או 

, אשר17.516.5 בלבד להגיש הצעה אחת  ע  כל מציע רשאי  תהא בשם המצי

גופים אחרים המגישים  עם  או תיאום  וללא כל הסכם, קשר  בלבד 

 הצעות למכרז.

גופים. ההצעה תוגש על17.616.6 ן להגיש הצעה משותפת למספר  די -אי י

גופים  או קשר עם  כל הסכם, תיאום  ובשמו בלבד, ללא  מציע אחד 

גופים אשר  זה.  אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז 

, יש להם קש נפרד( פ  ח. )הגם שלכל אחד מהם מספר  ר עסקי/משפטי 

י  ן שנ בי לפגוע בתחרות  ו/או  נים  י י ענ גוד  י נ עלול ליצור  ו/או  היוצר 

או היעדר תחרות, לא  לגבי שיתוף פעולה  הגופים, לרבות הסכם 

זה.  נפרדות למכרז  גישו שתי הצעות  ל  תשאיהמועצה תהא רי לפסו

ביניהם קשר  קיים  ו/או הצעות של מציעים אשר  ן  י י ענ בעל  של 

ו/או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק  ו/או חברה מסונפת  חברת בת 

יירות ערך, התשכ"ח   . 1968 –נ

 תתוקן כי כל טעות חישובית שתתגלה בהצעה מוסכם בזאת17.716.7

. כן ובלבד שניתן לתקנה ללא קבלת הבהרה מקדימה מהמציע

, בהתאם, הסכום הכללי של ההצעה.  יתוקן

ף  תוקף ההצעה17.816.8 ריכוז תאריכים בסעי יהיה כמפורט בטבלת 

ל,  3.13.1 בעד יאריך המציע את תוקף ההצעה  המועצהלבקשת לעי

נוספים 6  .בהתאםחודשים 

ויים  ..1817  ותוהסתייגוישינ

ו/או תוספת שיעשו 18.117.1 ו/או השמטה  י  נו די-עלבכל מקרה של שי  י

וצורה  לגביהם, בכל דרך  גות  ו/או כל הסתיי המציע במסמכי המכרז 

)להלן: " יגויותשהיא  הותרו במפורש הסתי , אשר לא   ידי-על"(

יתר הוראות המכרז, רשאי המועצה לפי שיקול ת המועצה במסגרת 

לפי אחת מהאפשרויות שלהלן הדעת  :הבלעדי לפעול 
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17.1 .118.1 .1.  לפסול את הצעת המציע למכרז

17 .1 .218.1 ולהתעלם 2. נכתבו כלל  יות כאילו לא  גו י לראות בהסתי

.  מהן

17.1.318.1 י 3. יות כאילו מהוות הן פגם טכנ גו י לראות בהסתי

 בלבד.

 

ם .ה י כ ו ז ה ת  ר י ח ב ך  י ל ה  ת

)והמציעים( בתנאי הסף  המועצה ..1918 תבחן את עמידתם של ההצעות 

יעמדו בתנאי המכרז. ותפסול הצעות שלא   ,  להשתתפות במכרז

2019.. ( נה בהתאם למחיר המוצע בהן   100%ההצעות שעמדו בתנאי הסף תדורג

.מחיר ) 

ביותרההצעה  ..2120 ההנחה הוא הגבוה  והעומדת בתנאי הסף תזכה  שאחוז 

וההצעה שאחוז ה"ספק ראשון"כ במכרז תזכה ,  י  ידורג במקום השנ הנחה 

נסיבות מיוחדות שלא לבחור במי מהן, אלא אם נתקיי"ספק שני"כ  .מו 

 המחיר הצעת ..2221

ע 22.121.1 ח', רינקוב בטופס הצעת המחיהמצי , נספח   למסמכי המכרז

לכל רכיבי הצעת המחיר, בכל כמות שתידרש.  באחוז הנחה אחיד 

נדרש22.221.2 ובמילים.  אחוז ההנחה המוצעלמלא את  המציע  במספרים 

ן  בי בכל מקרה של סתירה  ז ההנחהלמען הסר ספק,  ן  אחו י שצו

יגבר הסכום במילים. ן הסכום במילים,  לבי  במספרים, 

מציע,  ידי-עלאת הזכות לפסול הצעה שתוגש  הלעצמ תשומר המועצה ..2322

בעבר עם  עבד  או המועצהאשר  ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות,   ,

תינתן  . במקרה כזה,  עבודתו על טיב  חוות דעת שלילית  ו  לגבי שקיימת 

תב  יכול שתמומש בכ ן  זכות הטיעו י קבלת החלטה.  לפנ ן  זכות טיעו למציע 

ועדת המכרזים.   דעת  ל  לשיקו פה, בהתאם   או בעל 

זים, בדבר ב. לחוק חובת המכר2בכפוף להוראות סעיף  –הצעות זהות  ..2423

נה האמור מתן עדיפות לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק , אם תהיי

של  ההצעה אתתבחר המועצה זהה,  אחוז הנחהמספר הצעות בעלות 

ון הרב ביותר בביצוע הסבות של המערכת לגרסאות  הניסי המציע שלו 

יותר כ גם . זוכה במכרזחדשות  ן  ו י ו ון המציעיםבמקרה שיהיה שו  בניסי
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בין ההצעות הזהות. המועצהתערוך   הגרלה 

פי  ..2524 פי לבחור את הזכות, ת לעצמהשומר המועצה –זוכה חלו  זוכה חלו

בתור לאחר  תדורג שהצעתו המציע, שיהיה במכרז . במכרז הזוכיםהבאה 

יחתם  י סיבה שהיא, לא   לאורךשו ים אהזוכמי מעם  הסכםאם מכל 

במכרז בהתחייבות כלשהי  יםהזוכמי מיעמוד לא  תקופת ההתקשרות

וכתוצאה מכך   , ו יותי , ימהתחייבו עמו  תרשאיהמועצה הא תבוטל ההסכם 

חייב על פי עם ( להתקשר ת)אך לא  הזוכה החלופי לצרכי מתן השירותים 

ועדת מכרזים.המכרז כל הכללים והתנאים המפורטים  , בכפוף לאישור 

גם את ה"זוכה ה יבו  יחי הזוכה,  זה, המחייבים את  חלופי" אם במכרז 

לעיל.ת המועצה  תקשר עמו כאמור 

 המל"גזכויות  .ו

על לאמת הזכות שמורה מכרזיםהת לוועד ..2625 -ולבדוק את הפרטים שנמסרו 

 לפי שיקול דעתה. הצעתו במסגרתידי המציע 

למציעים לצורך קבלת הבהרות  הלעצמ תשומר המועצה ..2726 לפנות  את הזכות 

נפרד מההצעה. על הצעתם. יהיו חלק בלתי   ההבהרות 

לעיל, לאחר קבלת ההצעות ..2827 ר  לגרוע בכלליות האמו היה ת המועצה ,בלי 

חייב תרשאי ו/או /ולדרוש הסברים ( ת)אך לא  ו/או השלמות  או הבהרות 

כולם או אחדים מהם נת עמידתו מסמכים מן המציעים  לצורך בחי , לרבות 

לפנות אל הממליצים הרשומים בהצעתם  של המציע בתנאי הסף, וכן 

בה, לקבלת חוות דעת מקצועיתלרבות ממליצים ש נם רשומים   .אי

יב להמציא  ..2928 ר ה, מיד עם דרישתלמועצההמציע מתחי ו/או אישו כל מידע   ,

ל לעי  .ו/או הבהרה כאמור 

ג   ..3029 או להבלי פגם שנפל בהצעה  ן  תיקו ועדת המכרזים רשאית להורות על 

כי  ן בין המציעים, או  י ו ו בשי ע  לפגו כדי  בכך  ן  על הפגם אם מצאה כי אי

זו משרתת באופן המרבי את טובת  ואת  המועצההחלטה  כעורך המכרז 

 תכליתו של מכרז זה.

לעיל: ..3130 לגרוע מכל האמור   בלי 

לדרוש  הדעת פי שיקול-, עלתהא רשאית המועצה31.130.1  , הבלעדי

, מבנה  ו , עסקי בדבר זהותו יקים  ומדו לגלות פרטים מלאים  ממציע 

, שיטת  בו ן  י י ענ או של בעל  , מקורות המימון שלו  ההון שלו

וכן כל   , לפיהם תמחר את הצעתו יתוח המחירים אשר  התמחור/נ
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נמנע  המועצהמידע אחר שלדעת  . מציע אשר  יו ין בגילו י יש ענ

ת רשאי – המועצהלכך  הוש במועד שקבעמלמסור את המידע הדר

. המועצה  בוטל.לפסול את הצעתו

ע לעדכן 31.230.2 , מתחייב המצי יות המציע בהצעתו יבו לגרוע מהתחי בלי 

יחול, במידע המועצהאת  יחול, אם  י אשר  ו נ כל שי לגבי   , י דיחו , ללא 

יחלוף ממועד הגשת הצעתו למועצהשמסר  בפרק הזמן אשר   ,

ועדת המכרזים בדבר ההצעה  ועד למועד פרסום החלטת  למכרז 

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

. ההסכם  עמו

זהלבטל  תרשאי המועצה ..3231 פי שיקול  מכרז  על  וזאת  ביצועו  לדחות את  או 

 , לרבות , לפצותםאו  ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותםהבלעדי

ן להגשת הצעות. לאחר המועד האח  רו

ביותרלקבל את ההצעה  תמתחייב האינ המועצה ..3332 ה  הזולה  או כל הצע

 , , שהיא ן לדי ף  ו  תרשאי היהת המועצהבכפו על כל חלקי להתקשר בהסכם 

מי  ו עם כל  לפי שיקול דעתת שהמועצהונספחי  .הבלעדי החליט 

לל בהצעה שהיא בלתי  הלעצמ תשומר המועצה ..3433 את הזכות שלא להתחשב כ

לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות  סבירה מבחינת המחיר 

נע הערכת ההצעה  המועצהמפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת  מו

 . לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור כדבעי היה ת המועצה, למועצהבלי 

לבחור בהצעה ש תרשאי ו/או הנקוב  אחוז ההנחהשלא  נו סביר  בה אי

, תואם  נמוך מדי גבוה מדי או  בין אם המחיר  והכל   , את דרישות המכרז

כדי להטיל ספק המועצהלדעת  בו  ביכולתו של המציע לבצע  באופן שיש 

 את השירותים.

ת  ..3534 יו לגרוע מזכו בכדי  לעיל  ו/או לוועדת  המועצהאין באמור  ן  די פי כל  על 

פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ג על  . 1993-מכרזים  ו פי על   או התקנות 

 יון בהצעות מציעים אחריםע .ז

פי תקנות חובת המכרזים התשנ"ג ..3635 לו  שעל  ידוע  כי   3919-המציע מצהיר 

: ות של מציעים "תקנות חובות המכרזים" )להלן פני ינה  יתכן שתהי  )

 , זכו במכרז , מצהיר אחרים שלא  כן זכה. כמו  לראות את הצעתו אם 

ו רשות להראות את  ן צורך לבקש ממנ ואי לכך  לו התנגדות  ן  כי אי המציע 
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ו ותקנותי , בכפוף לחוק חובת המכרזים    .הצעתו

ן מראש מציע ..3736 י לצי נפרד, רשאי  נספח  גבי  אלו , שיצרף להצעתו  ומנומק על 

יש בהם עי חלקים בהצעתו  או סוד מקצו מציע שלא  .לדעתו סוד מסחרי 

יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  סימן חלקים בהצעתו כסודיים 

ן מציעים אחרים.  ו לעי ה  גבי כול על  ן  י יצי , מציע שלא  לב המציע לתשומת 

נימוקים מפורטים ל,  לעי נפרד כאמור  מדוע מדובר בסוד מסחרי  נספח 

ו/או שוועדת המכרזים תסבור שהנימוקים אותם  ר  ו/או מקצועי כאמו

ן  י על צי כדי להעיד  ן בהם  ניים שאי נימוקים לאקו ע בהודעתו הינם  המצי

ע, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  סודיות החלק/ים בהצעת המצי

ון מציעים אחרים לעי  .כולה 

הודעה בכך לתשומת לב המציע ..3837 , סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה 

.  שחלקים אלו בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים

זכות ו על  ון בחלקים אלה של הצעות מכאן שהמציע מוותר מראש  העי

ועדת המכרזים בשאלה  המציעים האחרים וזאת ללא קשר לעמדתה של 

 האם מדובר בחלקים סודיים.

ועדת  ..3938 ו של  נ הי ן של המציעים  ו זכות העי ודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף  י

ב זה  בלבד, אשר תפעל בנושא  ועדת המכרזים  ושל  י המכרזים  נ לדי התאם 

נהלית. ולאמות המידה המחייבות רשות מי ן  ו העי י  נ לדי  המכרזים, 

 במכרז הזוכהידרשו מישופעילויות אישורים  ,התחייבויות .ח

ביצוע( בגיןבנקאית  ערבותהגשת  ..4039 )ערבות   זכייה 

בידי הזוכה 40.139.1 נומית בלתי מותנית המועצהיפקיד  , ערבות אוטו

ועד , ₪ 20,000בגובה  ימים  60שתהא תקפה ממועד חתימת ההסכם 

 , ומו סי ובנוסח המפורט  7כפי שמוגדר בסעיף לאחר  בנספח בהסכם 

 .להסכם 4

על הסכם ההתקשרות ..4140  חתימה 

על הסכם ההתקשרות המצורף 41.140.1 יחתום  . ל 'טכנספח הזוכה   מכרז

ות  המועצהחתימת 41.240.2 יבוי י כל ההתחי במילו ית  על ההסכם מותנ

כל הדרישות  ימלא את  נות הנדרשות מהזוכה. אם הזוכה לא  השו

כנדרש,  על הסכם התקשרות  יחתום  או לא   תשומר המועצההנ"ל 

 את הזכות לא לחתום על הסכם התקשרות עם הזוכה. הלעצמ

זה  ספקלמען הסר 41.340.3 זוכה במכרז  על מציע  בהודעה  ן  כי אי מובהר, 
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ן  בכדי בי זיים  יחסים חו ליצור  לסיים את הליכי הבחירה או כדי 

וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם  המועצה והמציע הזוכה 

המועצה , )לא בראשי תיבות( בין הצדדים הסכםעל ה המועצה

פי שיקול דעת הלבטל או לשנות את החלטתרשאית  הבלעדי  העל 

 .והמוחלט

 כללי .ט

בו ..4241 והשימוש   בעלות על המכרז 

יינה42.141.1 י של   המכרז הוא קנ למציע המועצההרוחנ , אשר מועבר 

לצורך הכנת  ו  נ ן לעשות בו שימוש שאי אי לצורך הגשת הצעה בלבד. 

 ההצעה. 

 

בין המכרז ..4342 נהלי  םההסכ ,היררכיה    :המועצהו

נפרד  ההסכם43.142.1 בלתי  , מהווה חלק  ו נספחי על  זה,  המצורף למכרז 

ואת  יש לראות את המכרז   . לו  ההסכםממסמכי המכרז המצורף 

זה. זה את  ( כמסמך אחד המשלים  ו נספחי על  ( 

נוסח 43.242.2 ן  לבי נוסח המכרז  בין  ליישב  ניתן  בנסיבות שבהן לא 

 המועצה. עם המיטיבנוסח היגבר  ההסכם

 .כסתירה ייחשב לא חסר כי מובהר43.342.3

זה  הייחודיתסמכות השיפוט המקומית  ..4443 לו  וההסכםלגבי מכרז  המצורף 

נת כיםהמשפט המוסמ יהינה לבת ן מבחי י י  ירושלים בלבד. עירב הענ
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' א ח  פ ס ע: נ י צ מ ה י  ט ר פ ס  פ ו  ט

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 mechrazim@che.org.il: ל"בדוא

למתן שירותי מיחשוב  01/2021 מכרז פומבי מספרמסמכי מצויים בידינו כי  ,מצהירים מי הח"/אנו

 המכרז בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה , מועצה להשכלה גבוההל Sharepoint-וייעוץ בתחום ה

 הבאה: דואר אלקטרוני האמור לכתובת

 __________________ __ מספר תאגיד: _______המציע: ______________________ שם

 _______________________________________  שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה:

 __________________________ :  ניידטל.  __________,______________:  טלפון מספר

 ______________________________________________________  : פקסימיליה מספר

 ______________________________________________________________ כתובת: 

 ___________________________________________________ : אלקטרוני דוארכתובת 

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

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

ת בהליך, , ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכוהמכרזעריכת לאחר  מזמן לזמן תפרסם

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

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

 "אישור קריאה".

 ,בברכה

 ___________________ ; חתימה:  ____________________________ שם מלא ותפקיד: 

 ___________________ ; תאריך: ___________________________ חותמת של המציע: 

 



 

לאחר שאלות  -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 23עמוד  סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט הבהרה

     חתימת המציע: _______________

 

ס  פ ו ט  : ' ב ח  פ ס הנ ע צ ה ה ת  ש ג  ה

 01/2021למכרז פומבי מספר הצעתי בזה גיש מאני ______________________, החתום מטה, 

 ידי-על, שפורסם למועצה להשכלה גבוהה sharepoint-למתן שירותי מחשוב וייעוץ בתחום ה

 המועצה להשכלה גבוהה.

 ___________________________________________________________ המציע:  שם

 ______________________  :התאגיד רישום תאריך ,___________________ :תאגיד' מס

 במקום מספר תאגיד(. מספר עוסק מורשה /המציע אינו תאגיד, יש לרשום תעודת זהותאם )

 ___________________________________________________ ובת המשרד הראשי: כת

 ________________________ : פקסימיליה מספר ,מספר טלפון: ___________________

 __________________________________________________ אלקטרוני: -בת דוארכתו

 _______________________________________________________  :מספר טלפון נייד

 איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

 ____________________________________________________________ שם: 

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

 ____________________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

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

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

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

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

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

 פי דרישות המכרז.-במעטפה נפרדת, על

שישה חודשים מיום עד לתעמוד בתוקפה  ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3

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

 המציע הזוכה בהליך זה.

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

מכרז ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי ה-ההסכם כשהוא חתום על

 ידי הנ"ל בראשי תיבות.-כשכל אחד מעמודיו חתום על
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ת א לאחר להעביר כי לא נהיה רשאים ,אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים .5

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

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

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

 ידינו.-הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על

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

 .השירותים לפי מכרז זה

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

 ___________   ______________________   ________________________ 
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 

 ___________   ______________________   ________________________ 
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
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 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים נספח ג': 

)שם מלא של  מה מטעם ............ נושא ת.ז שמספרה ............, מורשה חתי אני הח"מ ...............
, לאחר שהוזהרתי כי עלי "(המציע" -)להלן  המציע( מס' תאגיד / עוסק מורשה............................

מתחייב ומצהיר  ,להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 בזאת כדלקמן:

 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  .3

 .ומחקירה ודרישה שביצעתי

 ב לחוק2הצהרה סעיף  -הצהרה קיום דיני עבודה 

חרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עבירות עד למועד הא .4

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

עד למועד  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 1987-לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה. האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה

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

 .1981-)רישוי(, תשמ"א

ב לחוק עסקאות 2כמשמעותם בסעיף  -לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה"  .6

 )להלן: "החוק"(. 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  –ג הולם לאנשים עם מוגבלות ייצו

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

 זכויות"( אינן חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.

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

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9

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

 חתימה                                                                                                                           

 אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 
_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן 

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי

 בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

             ___________   _________________________               _________ 



 

לאחר שאלות  -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 26עמוד  סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט הבהרה

     חתימת המציע: _______________

 

 חתימת עו"ד            חותמת ומספר רישיון עורך דין                 תאריך 



 

לאחר שאלות  -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 27עמוד  סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט הבהרה

     חתימת המציע: _______________

 

 להוכחת ניסיון המציעתצהיר  נספח ד: 

ת"ז ............................, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  נושא/תאני הח"מ ............... 
בזאת  ה/ומצהיר ת/האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב

 כדלקמן:

הרישום שלו  , שמספריע()שם המצ _________________ תצהירי זה בשם ת/הנני נותן .1

 . ("המציע" :הוא ________________ )להלן

, ומוסמך/ת לעשות תצהיר זה במציע בתפקיד ___________________ ת/הנני מכהן .2

 בשמו.

 2016)גרסה  SharePointמבוססי  פרויקטיםהמציע ביצע לפחות שני  1.1.2018החל מיום  .3

אשר כללו תכנון ואפיון,  לא כולל מע"מ,₪  100,000ומעלה(, בהיקף של לפחות 

יישום/פיתוח, הטמעה של מערכות או אפליקציות או אתרי אינטרנט או פורטלים 

 כמפורט להלן:אירגוניים. 

   שם הלקוח

 תיאור הפרויקט
  

 הפרויקט כלל:

החלופות ]יש לסמן את 

 הרלבנטיות[

 תכנון. 

 .אפיון 

 .יישום/ פיתוח 

 הטמעה של:  

o .מערכות 

o .אפליקציות 

o .אתר אינטרנט 

o .פורטל ארגוני 

 תכנון. 

 .אפיון 

 .יישום/ פיתוח 

  :הטמעה של 

o .מערכות 

o .אפליקציות 

o .אתר אינטרנט 

o .פורטל ארגוני 

 2013 -☐ גרסת המערכת

☐- 2016 

☐- 2019 

☐- online 

☐- 2013 

☐- 2016 

☐- 2019 

☐- online 

 היקף ההתקשרות
  



 

לאחר שאלות  -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 28עמוד  סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט הבהרה

     חתימת המציע: _______________

 

פרויקט תקופת ביצוע ה

]יש לציין חודש ושנה של 

תחילת ביצוע הפרויקט 

 וסיומו[

  

 פרטי איש קשר
 שם:

 תפקיד:

 טלפון נייד:

 דוא"ל:

 שם:

 תפקיד:

 טלפון נייד:

 דוא"ל:

 

ללקוח ומעלה(  2016)גרסה  SharePointהמציע ביצע פרויקט מבוסס  1.1.2018החל מיום  .4

 , כדלקמן:עובדים. 150מעסיק לפחות אשר 

  שם הלקוח

 מספר עובדים שמעסיק הלקוח
 

 תיאור הפרויקט
 

 2013 -☐ גרסת המערכת

☐- 2016 

☐- 2019 

☐- online 

 היקף ההתקשרות
 

פרויקט ]יש לציין תקופת ביצוע ה

חודש ושנה של תחילת ביצוע 

 הפרויקט וסיומו[

 

 פרטי איש קשר
 שם:

 תפקיד:

 טלפון נייד:

 דוא"ל:



 

לאחר שאלות  -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 29עמוד  סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט הבהרה

     חתימת המציע: _______________

 

 2016)גרסה  SharePoint, המציע נתן שירותי מחשוב וייעוץ בתחום 1.1.2018החל מיום  .5

, 1998-ללקוח אחד לפחות שהוא גוף ציבורי הכפוף לחוק חופש המידע, תשנ"חומעלה( 

 כמפורט להלן:

  שם הלקוח

_____________________________ 

 הלקוח כפוף לחוק חופש המידע 

 שירותיםתיאור ה
 

 היקף ההתקשרות
 

פרויקט תקופת ביצוע ה

]יש לציין חודש ושנה של 

תחילת ביצוע הפרויקט 

 וסיומו[

 

 פרטי איש קשר
 שם:

 תפקיד:

 טלפון נייד:

 דוא"ל:

, כמפורט ומעלה 2016המציע בעל ניסיון בהסבת מערכת ישנה אחת לפחות לגרסה של  .6

 להלן:

  שם הלקוח

 לגרסה הסבת המערכת מגרסה
 

 תיאור תהליך ההסבה
 

 היקף ההתקשרות
 

]יש לציין  ההסבהתקופת ביצוע 

חודש ושנה של תחילת ביצוע 

 הפרויקט וסיומו[

 



 

לאחר שאלות  -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 30עמוד  סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט הבהרה

     חתימת המציע: _______________

 

 

 
 

 אני מצהיר/ה כי כל הנתונים שמולאו לשם הוכחת ניסיון המציע נכונות ומדויקות. .7

 ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי, זו חתימתי  .8

 
_____________ 

 חתימה
 

 אישור עורך/ת הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי 

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
 ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________       ______________________        ___________ 

 חתימת עו"ד     חותמת ומספר רישיון עורך דין                 תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פרטי איש קשר
 שם:

 תפקיד:

 טלפון נייד:

 דוא"ל:



 

לאחר שאלות  -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 31עמוד  סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט הבהרה

     חתימת המציע: _______________

 

 תיק הלקוח בתנאי הסףנספח ה': תצהיר להוכחת עמידת מנהל 

ת"ז ............................, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  נושא/תאני הח"מ ............... 
בזאת  ה/ומצהיר ת/האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב

 כדלקמן:

 , שמספר)שם המציע( _________________אני מיועד לשמש כמנהל תיק הלקוח, אם  .1

  במכרז. יזכה"( המציע)להלן: "הוא ________________ הרישום שלו 

 ידי המציע ביחסי עובד מעסיק החל מיום ___________.-אני מועסק על .2

לפחות חמישה  עבור כל לקוח נתתיש תיקי לקוחות שני ניהלתי 1.1.2016החל מיום  .3

 :כמפורט להלן SharePoint בסביבת שירותים

   שם הלקוח

תקופת ההתקשרות ]יש 

לציין חודש ושנה החל 

ממועד תחילת 

 ההתקשרות ועד סיומה[

  

ו  השירותים שניתנ

בסביבת 

SharePoint  

לפחות חמישה ]

 שירותים[

  ן ו תכנ

ארכיטקטורה 

הכולל היבט 

תשתיתי 

 יואפליקטיב

או  למערכות 

 רכיבים

על ה מבוססים 

ות  פתרונ

SharePoint  ; 

  יישום ( מימוש 

ופיתוח( מערכות 

ו/או רכיבים 

בסביבת 

SharePoint ; 

  ובדיקת יתוח  נ

  ן ו תכנ

ארכיטקטורה 

הכולל היבט 

תשתיתי 

 יואפליקטיב

או  למערכות 

 רכיבים

על ה מבוססים 

ות  פתרונ

SharePoint  ; 

  יישום ( מימוש 

ופיתוח( מערכות 

ו/או רכיבים 

בסביבת 

SharePoint ; 

  ובדיקת יתוח  נ



 

לאחר שאלות  -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 32עמוד  סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט הבהרה

     חתימת המציע: _______________

 

קיימות  מערכות 

נות  ן פתרו ו ואפי

לצרכי הלקוח 

ייעולם  לטובת 

 ;ושיפורם

 בדיקות איכות; 

  תחזוקת מערכות

לרבות  קיימות, 

תמיכת משתמשים 

 ;וטיפול בתקלות

  פיתוח ממשקים

למערכות  יעודים  י

(  ' ג  ,ERPצד 

CRM '  (וכו

  ביצוע הסבות של

פיתוחים מבוססי 

sharepoint  

2007/2010/2013 

ת   2016לגרסאו

 -ו  2019

sharepoint  

onl ine . 

  והדרכות הטמעה 

 ;למשתמשים

 UI/UX ; 

  בנושא יעוץ  י

אבטחת מידע, 

ות,  הגנת פרטי

קיימות  מערכות 

נות  ן פתרו ו ואפי

לצרכי הלקוח 

ייעולם  לטובת 

 ;ושיפורם

 בדיקות איכות; 

  תחזוקת מערכות

לרבות  קיימות, 

תמיכת משתמשים 

 ;וטיפול בתקלות

  פיתוח ממשקים

למערכות  יעודים  י

(  ' ג  ,ERPצד 

CRM ) '  וכו

  ביצוע הסבות של

פיתוחים מבוססי 

sharepoint  

2007/2010/2013 

ת   2016לגרסאו

 -ו  2019

sharepoint  

onl ine . 

  והדרכות הטמעה 

 ;למשתמשים

 UI/UX ; 

  בנושא יעוץ  י

אבטחת מידע, 

ות,  הגנת פרטי



 

לאחר שאלות  -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 33עמוד  סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט הבהרה

     חתימת המציע: _______________

 

ביצועים,  נות,  זמי

ושיחזור ים   ;גיבוי

  לגרסאות ג  שדרו

SharePoint   

יות  , 2016)עדכנ

onl-ו 2019 ine) 

 

ביצועים,  נות,  זמי

ושיחזור ים   ;גיבוי

  לגרסאות ג  שדרו

SharePoint   

יות  , 2016)עדכנ

onl-ו 2019 ine) 

 

 פרטי איש קשר
 שם:

 תפקיד:

 טלפון נייד:

 דוא"ל:

 שם:

 תפקיד:

 טלפון נייד:

 דוא"ל:

 
 לתצהיר זה מצורפים קורות חיים מפורטים. .4

 כל הנתונים שמולאו לשם הוכחת ניסיון המציע נכונות ומדויקות. אני מצהיר/ה כי .5

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
_____________ 

 חתימה
 

 אישור עורך/ת הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי 

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
 ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________       ______________________        ___________ 

 חתימת עו"ד     חותמת ומספר רישיון עורך דין                 תאריך 



 

לאחר שאלות  -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 34עמוד  סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט הבהרה

     חתימת המציע: _______________

 

 נספח ו': תצהיר להוכחת העסקת בעלי מקצוע

הח"מ ............... נושאת ת"ז ............................, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  אני

האמת, וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייבת ומצהירה בזאת 

 כדלקמן:

הרישום שלו  , שמספר)שם המציע( _________________ תצהירי זה בשם ת/הנני נותן .1

 . ("המציע" :_______________ )להלןהוא _

, ומוסמך/ת לעשות תצהיר זה במציע בתפקיד ___________________ ת/הנני מכהן .2

 בשמו.

בעלי מקצוע  שלושההמציע  מעסיק ביחסי עובד מעסיק לפחות נכון למועד הגשת ההצעות , .3

המציע יציין ליד כל תחום שבו הוא מעסיק בעצמו בעל מקצוע את  – בתחומים הבאים

 : פרטי בעל המקצוע

 ותק בתחום שם העובד בעל המקצוע מס'

   ארכיטקט תוכנה 1

   מנתח מערכות 2

-מפתח/מיישם בתחום ה 3

SharePoint; 

  

   SharePointמומחה תשתיות  4

   `UI/UXמעצב  5

   (QAבודק תוכנה) 6

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זהו  .4

 ______________ 

 חתימה                                                                                                                                  

 אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן 

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי

 בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

___________       ______________________           ___________ 

 חתימת עו"ד            תמת ומספר רישיון עורך דין חו     תאריך 
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 ויתור': הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב זנספח 

רישום:  _________, מס'_________ מ מורשי החתימה מטעםהח" ו/אני

 בזאת, כדלקמן: ים/"( מצהירהמציע)להלן: "____________________

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן  .1

  למתן שירותי מחשוב וייעוץ  01/2021מכרז פומבי מספר ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת

 אינה כוללת פרטים סודיים. , למועצה להשכלה גבוהה SharePointבתחום 

 במקרה של מילוי  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן[

, וזאת מהנימוקים [שבו החלקים הסודיים מושחרים ה,צעהעותק נוסף של החלק זה, יש לצרף 

 :שלהלן

 

 

 

 

 

 

 ,המבקש לעיין במסמכים שונים ,שהשתתף במכרזידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע  .2

, 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  ,עיון במסמכים

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים  .3

 אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך. אםחרים, א

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .4

בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.

וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות  ,ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים .5

העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל 

 דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

 

 

                               ______________________           ____________________ 

     + חותמת )אם נדרש( תאריך                                                               חתימה                          
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ס ח נ ר: 'חפ י ח מ ה ת  ע צ ה ס  פ ו  ט

________________, מס' רישום ____________________ )להלן: בשם אני הח"מ, 
"(, לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגיש בזה את הצעת המחיר המציע"

 למכרז, כדלקמן:

אחוז , המפורט להלן לשעה לבעלי מקצוע המקסימלייםאחוז הנחה מהתעריפים בינקוב המציע 
ובכל כמות  אורי התפקיד הרשומיםילכל תו ההנחה יהיה אחיד עבור כל מרכיבי הטבלה

 .שתידרש

 

לי תעריף מקסימ העובד מס.
  לבעל מקצועלשעה 
 מע"מ( ללא)ש"ח, 

אחוז הנחה 
 מוצע

תעריף מוצע 
לשעה  מחושב

 בעל מקצועל
 ללא)ש"ח, 
 מע"מ(

 235 תיק לקוח מנהל  .1

 

 

  273 ארכיטקט תוכנה  .2

  Sharepoint 288מומחה תשתיות   .3

  249 מנתח מערכות  .4

איש פיתוח/יישום בתחום   .5
  Sharepoint -ה

258  

  UX/UI 155מעצב   .6

  173 (QAבודק תוכנה)   .7

  137 מדריך / מטמיע  .8

 

 על החתום:

______________________                                                      _____________ 

 חתימהשם ו         תאריך                                                                             

 אישור
ידי הגורמים המוסמכים לחייב את -הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על

המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז ובהסכם הכלול 
 בהם.

 _______________________ 
 עו"ד,
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 הסכם ההתקשרות –' טנספח 

וש ביוםנערך   ביום__________ בירושלים נחתם 

 

ן  :בי

גבוהה  המועצה להשכלה 

בוטינסקי  ז' ירושלים43רחוב   , 

  : " "המועצה")להלן  ("המל"גאו 

 מצד אחד

ן  :לבי

 _________________________________  

 _________________________________ ובמרח

(הספק"  :)להלן " 

י  שנ  מצד 

ייוהמועצה  הואיל: נ במסמכי בקבלת השירותים כמפורט  נתמעו

ץ   01/2021מכרז פומבי מספר  ייעו ו למתן שירותי מחשוב 

להלן  למועצה להשכלה גבוהה SharePoint -בתחום ה (

והמכרז" :בהתאמה (השירותים"-"  "; 

ועדת  והואיל: די  י על  ונבחרה  והצעתו של הספק במכרז אושרה 

ביום ___________  , כ"ספק המכרזים של המל"ג

יש למחוק את החלופה שאינה ] אשון"/כ"ספק שני"ר

ונטית  ;[רלו

והספק הסכים לקבל על עצמו את ביצוע השירותים בהתאם  והואיל:

כי  זה, והוא מצהיר  ובכפוף לתנאי הסכם  להצעה שהגיש 

ומסוגל לבצע את השירותים לשביעות רצונה של  מוכן  הוא 

 המל"ג;
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ן  בי והותנה  :אי לכך הוצהר, הוסכם  כדלקמן   הצדדים 

ונספחים .1  מבוא 

וה  1.1 , מהו וקביעותיו ו  כל הצהרותי , על  ו ונספחי זה  המבוא להסכם 

ויקרא עמו בד בבד זה  נפרד מהסכם  והוא מהווה בסיס  חלק בלתי 

. ו לפי  להתקשרות הצדדים 

: מצור זה להסכם 1.2  פים הנספחים הבאים 

 .מפרט השירותים 1נספח 

 הצעת הספק.מסמכי המכרז ו 2נספח 

 מסמך/י הבהרות. 3נספח 

 נוסח ערבות ביצוע. 4 נספח

 הצעת המחיר. 5נספח 

 ביטוח. 6נספח 

 התחייבות לשמירת סודיות. 7נספח 

ן הצדדים ביחס  1.3 בי והיחיד  ו הוא ההסכם השלם  ונספחי זה  הסכם 

וההבטחות שקדמו להסכם   . כל המצגים, המסמכים  בו לנושאים 

ומבוטלים למעט המסמכים  זה.בטלים   שאומצו במפורש בהסכם 

)לרבות  1.4 ן הוראה כלשהי במסמכי המכרז  בי במקרה של סתירה 

ן הוראה כלשהי בהצעה  לבי תכריע ההוראה שבמסמכי  –ההסכם( 

ן מסמך מוקדם  לבי ן מסמך מאוחר  בי המכרז. במקרה של סתירה 

גבר המסמך המאוחר.  י  , )לרבות ההסכם( מקרב מסמכי המכרז 

לרבות ההס ( ן מסמכי המכרז  בי , במקרים אחרים של סתירה  כם(

ות שמיטיבה עם  המועצהתכריע ההוראה שמיטיבה עם  ו/או הפרשנ

דעת המועצה לפי שיקול  ייחשב המועצה,  כי חסר לא  . מובהר, 

 כסתירה.

ת  1.5 נוחות והתמצאו לצורכי  ועדה  נ ו לסעיפים  ונספחי חלוקת ההסכם 

ית. ן לתת להם כל משמעות פרשנ ואי  בלבד 

 מהות ההתקשרות .2
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עלהשירותים  2.1 ו  ינתנ  להסכם. 1נספח כפי המפרט המצורף -י

ידרשו 2.2 יתן את השירותים שי ן   חלוקת השירותים: הספק הראשו

את השירותים הזוכה  יתןלמעט במקרים הבאים שאז למועצה, 

 : ספק שנישיוכרז כ"

2.2 י  1. לשנ לפנות   בכתבבבקשה  הספקיםהמועצה תחליט 

 . ייה לספקיםהלהציע הצעה לפרויקט ספציפי , תפרט פנ

ן לוחות זמניםאת  היתר, בי הנדרשים,  , השירותים 

מ )מדדי איכות אמות  לבחינת ההצעות  או הצעת ידה 

ר(  לפי שיקול דעתמחי נוסף  ן רלבנטי  נתו עי וכל  ה המקצו

שייתן את ההצעה הטובה ביותרשל  או  המועצה. הזוכה 

ביותר לה  כי המועצה  הזו יובהר  יבצע את הפרויקט. 

פניות לקבלת  והיא אינה חייבת לערוך  ר,  הצעות כאמו

יהיה  ולא  דעתה,  ושיקול  תעשה זאת בהתאם לצרכיה 

או תביעה בקשר לכך. או דרישה   למי מהזוכים טענה 

2.2 או  הספקהפרויקט הוא בתחום המומחיות של  2. י  השנ

יותר בתחום זה או שבעלי  שהספק רב  ן  ו ניסי י בעל  השנ

יותר לפרויקט. הספק השניהמקצוע מטעם   מתאימים 

2.2 ן לא  הספקאם  3. ים של  יעמודהראשו בלוחות הזמנ

, המועצה. פרויקט שבטיפולו ר  תרשאי היהת וכן למסו

ן לביצוע  הספקשירותים שנמסרו לביצוע   הספקהראשו

י במקרה שבו  ן לא עומד בלוחות  הספקהשנ הראשו

או במקרה שבו לא הצליח  הזמנים של שירותים אלו 

 הפרויקט.המקצועיות של  דרישותלעמוד ב

2.2 ימי 4. פרויקטים במקבילאם קי תהא רשאית  ם מספר 

ן  בי יבת, לחלק את הפרויקטים  המועצה, אך לא חי

ל דעתה הבלעדיהספקים לפי שיקו  ,. 

, כדי למנוע מהמועצה  2.3 זו ן בהתקשרות המועצה בעקבות הזמנה  אי

או זהים. נוספים לקבלת שירותים דומים   להתקשר בהסכמים 

 תקופת ההתקשרות .3

חודשים ממועד חתימת המועצה  12תהא למשך תקופת ההתקשרות  3.1

" על ההסכם עם הזוכה/ים .הראשונה תקופת ההתקשרות)להלן:  ) " 
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 למועצה הזכות , שמורה הראשונהבתום תקופת ההתקשרות  3.2

, את תקופת ההתקשרות בעד  פי שיקול דעתה הבלעדי על  להאריך, 

עד  6 ות  בנ נוספות,  " 12תקופות   : )להלן תקופות חודשים כל אחת 

()ה(הארכה באותו את ההסכם  להאריך תהא רשאית ועצההמ. "

לפי  למשך תקופת הארכהמועד   , או בחלקן יותר, במלואן  אחת או 

 .הבלעדי השיקול דעת

ע 3.3 ן  הספק ידי-לתחילת מתן השירותים  ימים,  30תהא תוך הראשו

על  חתימתממועד  או ההסכםהמועצה  יותר עלבמועד ,  פי -מאוחר 

י בהתאם ידי -מתן השירותים עלהחלטת המועצה.  הספק השנ

 להודעת המועצה.

יות הספק .4 והתחייבו  הצהרות 

חן  4.1 זה לאחר שב על הסכם  כי הוא חותם  ומאשר בזה  הספק מצהיר 

י  ו, הבינהמפרטהיטב את  ג וקיבל מנצי את כל  המועצההיטב 

וההנחיות  לגיבוש הצעתו הנחוצים ההסברים  ידו  על  לו שנדרשו 

על פי ו  יותי יבו כלפי  ווהתחי לו כל טענה  זה ולא תהא  פי הסכם  ועל 

אי המועצה פגם -בקשר עם  גילוי חסר, טעות או  או  גילוי מספק 

ה כן שירותים בקשר לאספקת  מצהיר בזה בהתאם להסכם זה. 

בכל תנאי המכרז השירותים כי הספק  ויעמדו  ו  עומדים  נספחי על 

נים  .השו

ו בעל יהספק מצהיר כי ה 4.2 ןנ ו לו  ניסי מקצועי מתאים המאפשר 

פי  שירותיםלספק את ה והוראות הסכם הנדרש במסמכי המכרז על 

והכישורים  יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים  כי  ו זה, 

לו לספק את  זה, המאפשרים  ובהסכם  השירותים כמפורט במפרט 

עד מילוי מלא של ואלה  ו כל ימשיכו להיות ברשותו  ותי יבוי התחי

 .במשך כל תקופת ההתקשרות לפיו כם זההס על פי 

ינתנו בהתאם 4.3 י נושא המכרז  .  השירותים  הספק למענה הספק למכרז

 שבמסמכי המכרזמתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות 

ר  לפעול בכל הקשו יב  . הספק מתחי ו נספחי ל  על כ זה  ובהסכם 

ואם  בעצמו  זה, אם  , במומחיות  ידי-עלבביצוע הסכם  ו מי מעובדי

ביותר. ובמקצוע ות הגבוהים   י

כי לכל אורך תקופת ההתקשרות 4.4 ל  הספק מצהיר  ו ברשותו כ יהי

פי כל  ועל  זה  פי מסמכי מכרז  על  נות הנדרשים  ו והרישי האישורים 
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. ן  די

ן קבלני משנה,  4.5 י י הספק בכפוף להוראות ההסכם והמכרז בענ

 פעילות של קבלני משנה לכלבאחריות מלאה  מתחייב לשאת

 , פק מטעמו נושא אחר המצוי באחריות הס וכל  נזקים, הפרות 

וההסכם. פי-על יםהשירות למתןבקשר    המכרז 

לידיעת  4.6 יב להביא  כל מידע בדבר תביעה  המועצההספק מתחי

מי מטעמו ו/או  גדו  נ על , אשר עשויה להשפיע באשתוגש  ופן מהותי 

, ו יותי ו/או התלויה  ביצוע התחייבו בעילת רשלנות מקצועית 

נג לפי חוק שכר ועומדת  בעבירה   ו/או הרשעה  נגד מי מטעמו  או  דו 

נימום התשמ"ז  זרים התשנ"א   1987 –המי עובדים  ו/או לפי חוק 

זה   , 1991 על פי הסכם  וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו 

לו עליהם.  וודע   מיד עם הי

ן כי 4.7  את המועצה עבור יבצע שהוא חוזית או חוקית מניעה כל אי

ו מבחינת הן וזאת, שירותיםה יותי  הקיימות או הקודמות התקשרו

גודי העדר מבחינת והן, כיום י ים נ ינ י ן ענ ו בי  האחרים עיסוקי

ו לבין העתידיים או הקיימים ותי יבוי  להלן כמפורט למועצה התחי

  .ובמכרז זה בהסכם

לו  4.8 ידוע  , על סמך  ההתקשר שהמועצהכי  על בסיס הצעתו עמו 

יותיו בהצעתו והתחייבו ו  לעיל  הסכםוב במכרז הצהרותי זה, 

 , כן . על  י כל על, לאלתר, למועצה לדווח  מתחייב הספקולהלן ו נ  שי

 זה הסכם בתנאי עמידתו על להשפיע כדי בו שיש אצלו שיחול

 .והמכרז

על השירות למועצהמסור י כי 4.9 וחשבון שוטף  ן  שהוא מעניק,  יםדי

כל שלב דו"ח המסכם  אותו שלב. מבלי את וכן למסור מיד בתום 

ידווח ל על אירוע מועצה לגרוע מהאמור, הספק  לו  נודע  מיידית אם 

גור בלוח לפי על כל חשש  ג או  ים. ותחרי  הזמנ

,  הפי שיקול דעת-, עלתרשאי שהמועצה לו ידוע כי 4.10 לקבל הבלעדי

דומים ו/או  זהים  על שירותים  ן  ובי בעצמו  ן  בי די -לשירותי הספק,  י

ו  , ' ג או  המועצהכלפי  הו/או טענ התביע כלספק לא תהיה  לצד 

ביצע ין האמור.  בג את השירותים כאמור ה המועצה כלפי אחרים 

/או על ו ג' -בעצמו  צד  פעולה  –ידי   אםמתחייב הספק לשתף עמם 

ידרש.  י
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יות יוצרים .5  זכו

, המסמכים, הגלם חומרי, החומרים כל כי הצדדים על מוסכם 5.1

יות יירות, ההצעות, העבודות, התוכנ  ב"וכיוצ, הסקיצות, העבודה נ

"זה בסעיף להלן) , התוצרים:  ) ן"  אחר גורם כל או/ו הספק שיכי

יות כל גם כמו, זה מהסכם כתוצאה או/ו לצורך מטעמו , הזכו

יות לרבות ן זכו י י ן הקנ י י י והקנ  לתוצרים בקשר או בתוצרים הרוחנ

ן – ן רשומות שהן בי  זכויות, יוצרים זכות לרבות – לאו אם ובי

ן, מבצעים ניטי יות, מו ים פיתוחים, אמצאות, שימוש זכו  או מסחרי

יים : זה בסעיף להלן) לתוצרים בקשר אחרת זכות כל או, טכנ

, הזכויות"  )  או/ו הספק ידי על שיאספו והנתונים המידע כל וכן"

ו ביצוע במסגרת מטעמו אחר גורם כל יבויותי  על הספק של התחי

פק  זה הסכם פי בבעלות הס ו/או  בידי  ו  הי נתונים אשר  ו למעט מידע 

"זה בסעיף להלן) בטרם חתימת הסכם זה , המידע:  )  שייכים"

ו הספק. הפיס למועצה בלעדית נ  לאחר להתיר או, לעשות רשאי אי

יות או/ו מהתוצרים באיזה שימוש כל, לעשות  המידע או/ו הזכו

גנריים של , למעט המועצה מאת ובכתב מראש אישור ללא מוצרים 

ן שימוש  ו ן רישי ינתן למזמי י בגינם  ן קבוע, הספק  ו רישי יהיה  אשר 

עצמו  בזכות  ניתן להעברה, העומד  ובלתי  , בלתי הדיר,  לא בלעדי

(Stand Aloneות משנה ונ רישי זכות להענקת  וללא   ). 

יות, בתוצרים לעשות והרשות הבלעדית הזכות תהיה למועצה 5.2  בזכו

 שימוש לרבות, הבלעדי הדעת שיקול לפי, שימוש כל ובמידע

 נגזרת יצירה הפקת או/ו נוספות גרסאות יצירת ולרבות, מסחרי

 של רשותו קבלת ללא גם וזאת, המידע או/ו התוצרים על בהסתמך

 נקי יהיה כאמור שימוש כל. אחר' ג צד או/ו גורם כל או/ו הספק

 המועצה של כלשהי אחרת חובה או/ו תשלום חובת או/ו טענה מכל

להם , כלשהו' ג צד כלפי או הספק כלפי ן למעט מוצרים  ו רישי נדרש 

ן די לכל  ובכפוף   .שימוש 

יב הספק 5.3  אשר חוקיים ובתכנים ברכיבים ורק אך להשתמש מתחי

יות פוגעים אינם ן כי ומתחייב מצהיר הספק. כלשהו' ג צד בזכו  אי

יות של הפרה למועצה השירותים במתן יהיה ולא  צד של כלשהן זכו

יות לרבות, כלשהו שלישי ן זכו י י י קנ יות או/ו רוחנ י לפי זכו נ  די

יות או/ו מסחרי סוד או/ו הפרטיות הגנת ן כל לפי פרסום זכו , די

ן וכי לה או מניעה כל אי  .זה בהקשר המפעל על שחלה הגב
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 סעד כל על בזאת מוותרים מטעמו גורם וכל הספק, ספק הסר למען 5.4

יות ביחס טענה או/ו תביעה או/ו עיכוב או/ו  או/ו יוצרים לזכו

ות לזכויות ן זכות לכל או/ו מוסרי י י י קנ  או/ו בתוצרים אחרת רוחנ

 .זה הסכם לביצוע בקשר

ן על, משפטית הגנה למועצה יספק הספק 5.5 י, הספק חשבו  כל מפנ

ו תמונה, תוכנה) כלשהו רכיב כי נטען בה או דרישה תביעה ( ב"וכי

יות מפרה השירותים לצורך שימוש בו עשה שהספק  של כלשהן זכו

 תביעה הגשת דבר על לספק ההודיע שהמועצה ובלבד, שלישי צד

 לנהל לספק ואפשר הגשתה לאחר בסמוך כאמור או קבלת הדרישה

ו על ההגנה את נ  את ישפה הספק, כן כמו. אחריותו ועל חשבו

ין המועצה  והוצאה נזק כל ועל המועצה כנגד שתוגש תביעה כל בג

 ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, המטעמ למי או/ו למועצה שייגרמו

יות הפרת שעילתה, ד"עו , ג צד זכו  הדרישת עם מיד וזאת'

נה  .המועצה של הראשו

ו לגרוע בלי 5.6 יותי יבו  עם בקשר ההסכם פי על הספק של מהתחי

יות  שככל הרי, במידע או/ו בתוצרים שלישיים צדדים של זכו

 צד של כלשהי זכות המפר רכיב כולל כלשהו תוצר כי שיתברר

, המפר הרכיב: "להלן) שלישי )  המפר הרכיב את הספק יחליף"

ו ברכיב נ  בדרישות והעומד כלשהו שלישי צד של זכות כל מפר שאי

ו על וזאת, המפרט נ תב מראש אישור לקבל הספק על. חשבו  ובכ

 ינטבהרל התוצר את למועצה ולספק, החלופי לרכיב מהמועצה

 קבלת אי. המועצה מדרישת ימים 14 תוך האמורה ההחלפה לאחר

 בוצעה שבו התוצר אספקת אי או/ו החלופי לרכיב המועצה אישור

 הפרה יהוו, שהוא טעם מכל, כאמור ימים 14 תוך כנדרש ההחלפה

למעט במקרה שבו הספק הוכיח באמצעות , ההסכם של יסודית

נגרם ע ו/או המחדל  כי המעשה  ות בכתב   .המועצהי יד-לראי

יות ובטחונות .6  ערבו

יבויותיו בהתאם להוראות הסכם  6.1 מילוי התחי ימציא  זה להבטחת 

זה, ספקה וכתנאי לחתימת הסכם  נומית בלתי  , במעמד  ערבות אוטו

ית  בתוקף למשך כל תקופת  המועצהלפקודת ₪  20,000בסך מותנ

על הסכם  60ההסכם, בתוספת של  ימים, ממועד החתימה 

.  ההתקשרות. לצרכן הערבות תהיה צמודה למדד המחירים 

  נחתם ההסכם.המדד הבסיסי הוא מדד החודש שבו כש
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ת  6.2 ישראלי ערבות של חברת ביטוח  ערבות בנקאית או  הערבות תהיה 

חוק הפיקוח על עסקי   פי  על  בביטוח  ן לעסוק  ו רישי שברשותה 

 .1981 –הביטוח, תשמ"א 

ע  6.3 ערבות הביצו בנוסח  הערבות תוגש כערבות מקורית בדיוק 

לא תלהסכם ללא  4בנספח המצורף  יים.  ו נ שי וספות, השמטות או 

 יתקבל צילום של הערבות. 

ן הספק. 6.4 על חשבו  עלות הוצאת הערבות תהיה 

ל  תהא רשאיהמועצה ת 6.5 לפי שיקו לחלט את הערבות או חלקה, 

לא יעמוד בתנאי מתנאי ההסכם  הדעת בכל מקרה שהספק   , הבלעדי

נזק שייגרם  ן  י בג ו/או  נים  נספחיהם השו על  ושאר מסמכי המכרז 

ו ידי-על למועצה ו  עובדי ו/או  י משנה/הספק  וכל מי שפועל   או קבלנ

 , יות מטעמו בזכו וע  לפג כל  המועצהוזאת מבלי  לפי  לכל סעד אחר 

. ן  די

זה  6.6 ף  יות האמורות בסעי ות הכרוכות בהוצאת הערבו כל העלוי

 . ספקתחולנה על ה

יים  6.7 פיצו ייחשב כתשלום  חילוט הערבות לא  כי  מובהר בזאת 

ן כל  ספקלקבל מה תזכאי והמועצה תהאמוסכמים  כל סכום בגי

 בפועל. ונזק שנגרם ל

  יחסי הצדדים .7

זה  7.1 לפי הסכם  ביניהם  כי היחסים  בין הצדדים  ומוסכם בזה  מוצהר 

או  ו/ יחס שבין מזמין לספק המספק שירות  וצרים אלא  י אינם 

על הספק תחול  וכי רק  וקונה שירותים,  ן מוכר שירותים  בי עבודה, 

למישה גרם  י נזק שי ו  האחריות לכל אובדן או  עובדי לרבות   , ו

ד י או מטעמו לספק שירותים.יהמועסקים על   ו או הבאים מכוחו 

פי  7.2 על  זכות הניתנת  בכל  ן לראות  אי ומוסכם בין הצדדים כי  מוצהר 

או  למועצההסכם זה  ו  לעובדי או  להדריך, או להורות לספק  לפקח, 

זה  , אלא אמצעי להבטיח  את קיום הוראות הסכם  למי מטעמו

ו ולספק   , יות כלשהן של ידי-עללמועסקים במלואן זכו ו לא תהיינה 

ים או הטבות המועצהעובד  זכאים לכל תשלום, פיצוי יהיו  לא  והם   ,

עם  או בקשר   , ו פי שניתנה על  אחרות בקשר הסכם זה או הוראה 

פי הסכם  על  או הפסקת מתן השירותים  זה,  או סיום הסכם  ביטול 
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 זה, מכל סיבה שהיא.

לידיעת  7.3 יב להביא  מי שפועל מטעמו הספק מתחי וכל  ו  עובדי

זה.  במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף 

ועבור כל המועסקים  7.4 עבורו  יב בזה לשלם  ו ידי-עלהספק מתחי

ו  עלי בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת 

ים הכלליים  פי הוראות ההסכמים הקיבוצי על  , או  ן די על פי כל 

נים הכלל או שבין לשכת התיאום של הארגו  , יים לבין ההסתדרות

כפי שהסכמים  בענף המתאים, או  כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף 

ומבלי  פי הסכמים אלה  על  י הרחבה שיוצאו  ו צו לרבות  ו  יתוקנ אלה 

ביטוח  לעיל, את תשלומי מס הכנסה,  לפגוע בכלליות האמור 

דמי  ומנוחה,  עבודה  פי חוק שעות  על  , מע"מ, תשלומים  לאומי

חופש עובדים, תשלומי מחלה, דמי  ה שנתית, שכר מינימום, קרנות 

וכיוצ"ב.  ,פנסיה ים   תנאים סוציאלי

בסעיף לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים המועצה  הויבח 7.5

מי מהמועסקים  7.47.4 ין  בג ל,  בביצוע הסכם ידי-עללעי זה,  הספק 

ן כל סכום,  המועצהישפה הספק את  י עם קבלת דרישה ראשונה, בג

יב לשלם כאמור שהמועצה מתחייבת להודיע בהקדם  ,ובלבדשחו

זמן סביר לאחר  דרישה כאמור תוך  ו/או  אודות כל תביעה  לספק 

והכל מבלי לגרוע  יה,  ן מפנ נ שנודע למועצה ולאפשר לספק להתגו

ות המועצה על על-מזכוי ו/או  זה  ן לכל תרופה פי -פי הסכם  די כל 

 .ו/או סעד אחרים

ותנאי תשלום .8  תמורה 

בפועל לבהתאם  תשולם לספקהתמורה  8.1 שעות העבודה שיבוצעו 

  כם.להס 5כנספח צעת המחיר של הספק, המצורפת בהתאם לה

מס  8.2 נית  וכנגד המצאת חשבו התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין 

לידי  ן   .המועצהכדי

ל 8.3 בגין החודש שחלף 5-עד  ן  יגיש הספק חשבו ף  בכל חודש  בצירו

  .שעות העבודה שבוצעו בחודש שחלף

ולא ת תהיה חייבהמועצה לא ת 8.4 פי הסכם לשאת  על  ישא בכל תשלום 

יב לכך במפורש במסגרת  והתחי , אלא אם הסכים  ו הנובע ממנ או  זה 

 , למעט הצמדה.המועצההזמנה מפורטת מטעם 

שדה השתנה קוד 
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כנגד  לספקאת התמורה המגיעה  המועצה תשלם 8.5 זה  לפי מכרז 

וישולם בכפוף לבדיקה בתוך  ייבדק  ן  יות. החשבו נ ימים  30חשבו

נית   במועצה.מיום קבלת חשבו

כל דרישות וטענות כלפי  8.6 נה  עיכובים  המועצהלספק לא תהיי בגלל 

נבעו מחוסר פרטים  או חלק הימנה, אשר  כולה  בתשלום התמורה 

 בדרישת התשלום.

ר  8.7 י יב להחז עודף שיקבל  למל"גהספק מתחי  .מהמל"גמיד כל סכום 

ות  8.8 לפי תקנ תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים 

ותשלום חובות  ניהול חשבונות  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות 

, התשל"ו וכן כל אישור שיידרש על1976-מס( ועל-,  ן  די כל  פי -פי 

לעת. המועצהנהלי  כפי שיהיו מעת   , 

8.9  , נה סכום סופי נכה ת המועצהלמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הי

מכל תשלום לספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר במקור 

על ר  לנכותו במקו ר -יש  זמן סבי ימציא הספק,  , אלא אם  ן די כל  פי 

יב  חי או  י מס  יכו מנ כי הוא פטור  ביצוע התשלום, אישור תקף  י  לפנ

לפי שיעור אחר. י מס  יכו  בנ

ף  8.10 בכפו ובהר, כי התמורה תשולם לספק  ות עבודהי ומן של הזמנ . לקי

. - ללא הזמנת עבודהשיבוצעו  הזמנות ן נ י בג  לא תשולם התמורה 

 

ות  .9  אחרי

יב הספק 9.1  .גבוהה מקצועית וברמה בנאמנות העבודה את לבצע מתחי

 ובלעדית מלאה אחריות אחראי בלבד הוא כי בזה מצהיר  הספק 9.2

ות ביצוע ואופן לטיב יבוי מי מטעמו-ועל וידי-על ההתחי . ידי 

יות לביצוע בקשר ,המועצה של ההוראותי או/ו האישור יבו  התחי

 .להם בלעדית מאחריות הספק את משחררים אינם ,הספק

 שייגרמו ההפסדים או ההוצאות, הנזקים לכל אחראי הספק 9.3

:) כלשהו שלישי לצד או/ו הלעובדי או/ו למועצה ( הניזוק" להלן "

ן, זה הסכם לפי השירותים ביצוע עקב או בקשר  או במישרי

ן ן לפי אחראי שהספק מיידי -על או/ו הספקידי -, עלבעקיפי  הדי

ו  . מחדל או רשלנות של במקרה לרבות למחדליו או למעשי
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 נזקים בעד כלשהו סכום שלישי לצד לשלם חויבהמועצה ת אם 9.4

ן כלפי -על או/ו זה בהסכם כאמור להם אחראי שהספק  יהיה, די

יב המועצה  סכום כל על המועצה לטובת מלא בשיפוי הספק חי

גרמו וההוצאות ההפסדים כל לרבות, כאמור, לשלם תחויב  שי

ן למועצה י י אודות דרישה , זה בענ ובלבד שהמועצה תודיע לספק 

ן  נ ו ותאפשר לספק להתג לה  זמן סביר לאחר שנודע  תוך  כאמור 

על ה  יות המועצ לגרוע מזכו והכל מבלי  ו/או -מפניה,  זה  פי הסכם 

ו/או סעד אחרים-על לכל תרופה  ן  די  . פי כל 

 סכום במלוא המועצה את ולשפות לפצות מתחייב הספק, בנוסף 9.5

ר, דיןפי -על הספק אחראי להם הפסד או נזק, פגיעה, האובדן  כאמו

 כלשהו שלישי לצד או/ו המטעמ לבאים או/ו למועצה שנגרמו, לעיל

ינם מהשיל שהמועצה או/ו  הסבירות ההוצאות זה ובכלל, בג

ן לתביעה בקשר בהן הנשא שהמועצה  או נזק, פגיעה, אבדן בגי

 שהמועצה ובלבד, לעיל כאמור הספק אחראי בגינם כאמור הפסד

ה או/ו תביעה כל אודות לספק בהקדם להודיע תמתחייב  דריש

ן לספק ולאפשר למועצה שנודע לאחר סביר זמן תוך כאמור נ ו  להתג

יות לגרוע מבלי והכל, מפניה ה מזכו  או/ו זה הסכםפי -על המועצ

ן כלפי -על  .אחרים סעד או/ו תרופה לכל די

או כהגדרתה  9.6 לפי הסכם זה  הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית 

)תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א  אי  1970 –בחוק החוזים  או תנ

ניתנה לספק ארכה לקיומו  ו  ז ולגבי הפרה  זה,  אחר מתנאי הסכם 

קוים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכ אזי בכל והתנאי לא  ה, 

עם ועצה אחד ממקרים אלה, רשאית המ על קיום ההסכם  לעמוד 

ו/או לבצע בעצמ זה  או לבטל הסכם  ו/או באמצעות אחרים  ההספק  

זה אמור היה להיעשות  לפי הסכם  דבר אשר  וזאת  ידי-עלכל  הספק, 

ות  ובנוסף לזכוי פי  המועצהעל חשבון הספק  ועל  דין  כל  פי  על 

 .בהסכם זהההוראות האחרות 

 ביטוח .10

יהיה  10.1 להם הוא  לנזקים  יות הספק ומאחריותו  יבו לגרוע מהתחי בלי 

על זה דיןכל פי -אחראי  יב לעשות ביטוחים והסכם  , הספק מתחי

ות העצמיות  עלות הביטוחים וההשתתפוי זה.  כמפורט בהסכם 

זה  כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם  על הספק בלבד.  יחולו 

לפני ההת יושמו בפוליסות הביטוח של הספק  בין הצדדים.י   קשרות 
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לביצוע  הספק 10.2 וד שישמשו אותו  וצי לרכוש  יסדיר ביטוח 

ובשם מי  זה. הספק  מצהיר בזה בשמו  פי הסכם  על  יותיו  יבו התחי

או  נזק  ן כל  י בג ג   ' או דרישה כלפי המל' יבוא בטענה  מטעמו שלא 

לגבי תביעת שיבוב  גם  וכך  יתן היה לבטח אותם כאמור,  אבדן שנ

ביטוחמכל סוג לרבות תביע לא  ות תחלוף מחברות  פטור כאמור 

בזדון לנזק  ינתן   .י

גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים  10.3  , הביטוח הנדרש

ביטוחים ום  ובאישור קי :  6 כנספחהמצורף  בפוליסות  )להלן

ביטוחים" ר קיום  זה, "אישו נפרד מהסכם  וה חלק בלתי  ( אשר מהו

ואין בהם משום אישור של   האו מי מטעמ המל"גהנם מזעריים 

יהיה לקבוע  על הספק  לביטוח.  ן העומד  גודל הסיכו ו להיקף 

וע  על מנת למנ ן  כו וכפי הסי ככל האפשר  לביטוח  וסכומים  ביטוחים 

 , לו . למל"גהפסד   ולצד שלישי

את  10.4 פן המפקיע  פוליסות הביטוח באו הפר הספק את הוראות 

יה  , ג ' יות המל' זכו ו/או את  ו  יותי לנזקים  יהזכו הספק אחראי 

לו כל תביעות ש ולא תהיינה  ובלעדי  ג  באופן מלא  ' ייגרמו למל'

כלפי או אחרות  מנוע מלהעלות הו/או טענות, כספיות  יהיה  והוא   ,

ג  כל טענה כאמור. '  כלפי המל'

לרבות  10.5 לנזקים בלתי מבוטחים,  ן  די פי  על  יהיה אחראי  לבדו  הספק 

לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.  נזקים שהם מתחת 

ג  14 10.6 ' וכתנאי לחתימת המל' זה  על הסכם  לפני החתימה  עבודה  ימי 

ואת  ביטוחים  ג את אישור קיום  ' ימציא הספק למל' זה,  על הסכם 

פי הסכם זה  נכללים הביטוחים כפי הנדרש על  הפוליסות בהן 

ון של מדינת ישראל -כשהם חתומים על רישי ביטוח בעלת  ידי חברת 

גי הביטוח הנדרשים  .לעסוק בסו

ע 14 10.7 ום ימי  קי י תום תקופת הביטוח הנקובה באישור  לפנ בודה 

ו/או בפוליסות ג  אותם שוב כשהם  ,ביטוחים  ' ימציא  הספק למל'

ביטוח  נוספת. מתוארכים לתקופת 

ו/או הפוליסות  10.8 ביטוחים  קיום  כי בהמצאת אישור  מוסכם בזאת 

על פי הסכם זה  כלשהו לספק  פטור  ן משום מתן  אי לעיל,  כאמור 

דין, פי  על  קים  ו/או  נז על  בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות 

ן בה  אי לעיל,  ג  כאמור  ' לידי המל' והמצאתם   , ן אם לאו ובי כאמור 
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וטיבו של  היקפו  לגבי  ג  אחריות כלשהי  ' כדי להטיל על המל'

 הביטוח.

ג   10.9 ' ומוסכם בין הצדדים כי המל' לבדוק את  תהיה רשאיתמוצהר 

ום  קי ו/או הפוליסות אך האישור  לעשות  תהיה חייבתלא ביטוחים 

. למען הסר  או ספקכך  ג   ' ידי המל' על  , בדיקתם או אי בדיקתם 

או אחריות  המי מטעמ ן  די פי  על  אינה פוטרת את הספק מאחריות 

 על פי הסכם זה.

ג   10.10 ' ומוסכם בין הצדדים כי המל' לבקש  תהיה רשאיתמוצהר 

קיום  ו/או את אישור  או לתקן את הפוליסות  מהספק לשנות 

פי ההסכם. הבקשה  על  ות  יבוי על מנת להתאימם להתחי ביטוחים 

ביטוחים  נות אישור קיום  י לא תהווה אישור לתקי ו נ או שי לתיקון 

ג   אחריות כל שהיא. ' על המל' כך  ולא תחול עקב  הפוליסות   ו/או 

כי ב 10.11 ומוסכם בין הצדדים,  ביצוע מוצהר  יחול עיכוב בתחילת  אם 

ביטוח  אי הסדרת  פי ההסכם עקב אי המצאת או  על  יות  יבו ההתחי

י גרם עקב יכנדרש,  נזק שי ן בכל הוצאה או  די פי  על  שא הספק 

 העיכוב כאמור.

והפסד שסיבתם  10.12 לנזק, אבדן  ן  די פי  על  יהיה אחראי  לבדו  הספק 

הפוליסה או או הפרת תנאי  ביטוח  בפוליסת   סכום לא מתאים 

  .הפרת הוראות הפוליסה

ומה,  10.13 יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סי במידה והספק 

ואישור קיום הביטוח  ג  את העתקי הפוליסות  ' ימציא הספק למל'

ר  ותהמקורי יחזו זה  ך  ידי המבטח החדש. תהלי כשהם חתומים על 

נשוא ההסכם. לא הסתיימו השירותים  עוד   בוטל.על עצמו כל 

כי ל 10.14 ו/או תביעה הספק מצהיר  ו/או דרישה  כל טענה  לו  א תהיה 

ו/או הבאים מטעמ ג  ' ' או  הכנגד המל  ( י  זכאי לשיפו נזק שהיא  ן  י בג

זכאי אלמלא תוכן הפוליסה(  יה  ו/או  פי-עלשהי הביטוחים הנ"ל 

לנזק  והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות  ביטוח אחר שהסדיר, 

כל ל  יחו לא  פי אדם כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות 

ן לספק. נזק בזדו  שביצע 

)שם המבוטח בכל  10.15 ובאישור קיום ביטוחים  בכפוף הפוליסות 

ג ' ' יכלול את המל  ) י נוסף להרחבי השפו  .כמבוטח 
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ות כלפי צד  10.16 ביטוח אחרי   : יכללו ביטוחים  ואישור קיום  הפוליסות 

ביטוח אחריות מקצועית . ביטוח אחריות מעבידים.  לב  שלישי משו

 .חבות מוצר

יות  :הפוליסות תכלולנהכל  10.17 וההשתתפו ו תשלום הפרמיות  לפי סעיף 

זכותו  על  לפיו מוותר המבטח  סעיף  על הספק.   יחולו  העצמיות 

והבאים מטעמ ג   ' יחול הלתחלוף כלפי המל' לא  ויתור כאמור  הו  ,

יטען  לא  לפיו המבטח  ן כלפי הספק. סעיף  בזדו נזק  כלפי מי שביצע 

' ו לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המל' נ והביטוח של הספק הי ג  

 . ג  ' ידי המל' על  ביטוח שנערך  לכל  וקודם  י  נ ביטול הסעיף ראשו

לגרוע מחובות  בביטול הסעיף כדי  ן  ן רשלנות רבתי אך אי בגי

ן די ות המבטח ע"פ  ו/או מזכוי ין רשלנותהמבוטח  בג ביטוחי  י  . כיסו

ולא  הפוליסות לא תצומצמנה  ו  לפי . סעיף  זיהום פתאומי י  כיסו

על  תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה 

לכל הפחות  ג  ' לידי המל' ו  60כך בדואר רשום  לפי יום מראש. סעיף 

ג   ' בזכויות המל' לב לא תפגע  או מחדל של הספק בתום  מעשה 

 לקבלת שיפוי.

ים  10.18 ג י גים או סי יבוטלו חרי ות מקצועית  לביטוח אחרי בפוליסה 

 . זיהום פתאומי ן:  ובגי גה מסמכות אי מרמה  עובדים. חרי יושר של 

לב. פגיעה בפרטיות בתום  ן הרע.  והוצאת לשו בתום  דיבה, השמצה 

י  .לב ן קבלנ בגי נזק מכוסה. אחריות  עקב  ועיכוב  אובדן השימוש 

ומסמכים.  אובדן מידע   משנה. 

ות מקצועית 10.19 לביטוח אחרי : ביטוח חבות מוצרו בפוליסה   ירשמו

ביטוח  10.19.1 מועד תחילת ". רטרואקטיביתסעיף "תקופת 

י הרטרואקטיבי יאוחר מ הכיסו ום  לא  יחול מי

ן הספק. ג   לבי ' בין המל'  ההתקשרות 

גילוי מאורכת" 10.19.2 ו י של  .סעיף "תקופת ביטוח  גילו תקופת 

ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב  6 חודשים לאחר 

או אי תשלום  ן  ידי-עלמעשה מרמה  ובתנאי שאי הספק, 

באותו היקף   ביטוח אחר המכסה את חבות הספק

 ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

ביטוחי  10.20 י צד שלישי תכלול כיסוי  נ סיכו לביטוח אחריות  הפוליסה 

ן: תביעות שיבוב של  גד  לאומי לביטוח המוסדבגי כנ למעט תביעה 
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. שימוש ברכב  ו דמי ביטוח לאומי כלפי עובדי מי שחייב בתשלום 

לביטוח כל ר פי הפקודה  על  ביטוח  יב בהסדרת  חי נו  . שאי ועי כב מנ

. שימוש במכשירי  ג ' ' כולל רכוש בבעלות המל פגיעה בכל רכוש 

 הרמה.

ע  10.21 נוסח הידו פי  על  נה  )מלבד אחריות מקצועית( תהיי הפוליסות 

י הביטוחי. לו בכיסו נוסח אחר הדומה  ביט' או  '  בשם 

 הרחבי שיפוי: 10.22

ואחריות מקצועית, תכלולנה  10.22.1 הפוליסות צד שלישי 

בגי ג  ' ' י לטובת המל שיפו למעשה  הן אחריותהרחבת 

ותכלולנה סעיף  ו/או מחדל של הספק  ו/או טעות 

כאילו הוצאה  יחשב הביטוח  ו  לפי "אחריות צולבת" 

בנפרד.  על שם כל אחד מיחידי המבוטח  הפוליסה 

ן  י בגי כיסו ות מקצועית לא תכלול  פוליסות אחרי

. ג '  תביעות הספק כלפי המל'

ב 10.22.2 ג  ' יורחב לשפות את המל' אם ביטוח אחריות מעבידים 

עובדי הספק. החשב כמעבידת  של 

ו לתובע  10.23 יהי ום ביטוחים  קי גבולות האחריות בפוליסות ואישור 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כדלקמןולתקופת הביטוח   :– 

 – הספק של הפוליסהכפי  ,ביטוח אחריות מעבידים₪.  000,0001,

20 ביטוח אחריות מקצועיתש"ח 000,000,  - וביטוח חבות מוצר . 

4 ,000,000 .₪ 

ביטוחי  10.24 להרחיב את היקף  קיים צורך  ו/או  הספקככל שלדעת הספק 

יערוך הספק את הביטוח  ו/או משלימים,  נוספים  ביטוחים  לערוך 

ובכפוף לאמור לעיל. ו הוא  נ ו/או המשלים כאמור, על חשבו  הנוסף 

עוד  10.25 יהיה בתוקף, כל  לספק  אחריות  קייםביטוח אחריות מקצועית 

ן. די  על פי כל 

ולאורך כל מ 10.26 זה,  לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם  בלי 

לביטוח  חוק  כל הוראות  תקופת ההסכם, מתחייב הספק למלא אחר 

על פי החוק  . על הספק חלה החובה  ו ותקנותי יו  ו כל צו על  לאומי 

יקפידו אף הם  ודא כי כל קבלני המשנה מטעמו  לו זה  פי הסכם  ועל 

לביטוח לאו חוק  כל הוראות  .למלא אחר  ותקנותיו ו  י ו צו על כל   מי 
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ת  10.27 ן באו נ , אי סעיפי המשנה שבו על כל  )ביטוח(  זה  הוראות סעיף 

ג חבות  ' כדי להטיל על המל' או  זה,  לפי הסכם  ובי הספק  לגרוע מחי

בעריכת  ן  כי אי כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, 

ג   ' כלפי המל' עילות תביעה כלשהן  כדי ליצור  ביטוחים כאמור, 

כדי שלא  ן בכך  וכן אי נערך הביטוח  , אלמלא  ו ימות כלפי קי ו  הי

נזק שנגרם  ן  י בג ( מאחריות  ג  ' )למעט המל' גורם הנזק  לפטור את 

.יעל יד  ו

, תהווה הפרה של תנאי מהותי  10.28 ) ) סעיף ביטוח  זה  הפרה של סעיף 

 של ההסכם.

ז .11 ו  קיז

ו לספק כל  תהיה רשאית המועצה 11.1 לקזז מכל תשלום המגיע ממנ

הסכום אשר מגיע  ן הסכמים אחרים  מהספק למועצ י בג לרבות 

 קיימים ביניהם.

בזכות המועצהעשה תבטרם  11.2 זה,  השימוש  ף  לפי סעי ז  זו  ודיעתלקי

ונת המועצה כו ז. הלספק בכתב בדבר  זו  לערוך קי

11.3  , ז ו ז ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקי בשום מקרה, 

יכ א נ יה לא  או חוק שהוא, הספק  עיכוב הכלול בכל הסכם  ו/או  י  ו

)אם  ו לשלם  לנכות סכום כלשהו מאלה שעלי רשאי לעכב, לקזז, 

זה. על פי הוראות הסכם  ו לשלם(   עלי

יות  .12 זכו  המחאת 

על הספק להמחות 12.1 איסור מוחלט  כי חל  ומוסכם בזה  או  מוצהר 

או  בו  או את ביצוע האמור  פי הסכם זה  על  ו  יותי זכות מזכו להסב 

ובכתב של   ה. אישרהמועצהחלקו לאחרים, ללא אישור מראש 

על  המועצה ו או חובותיו של הספק  יותי זכו או הסבה של  המחאה 

יהיה באישור  ל, לא  לעי זה למרות האמור  לשחרר  המועצהפי הסכם 

זה.בד המועצהאת הספק מאחריותו כלפי   בר הוראות הסכם 

יינים; ואבטחת מידעשמירת סודיות  .13 יגוד ענ נ  איסור פעולה מתוך 

יבות על לחתום מתחייב הספק 13.1 בנוסח   לשמירת התחי נספח סודיות 

7 . ו נפרד ממנ זה שיהווה חלק בלתי  כל  להסכם  כי  הספק מתחייב 

יחתום על התחייבות לשמירת  גורם שיועסק מטעמו של הספק 

ים בהתאם להוראות מפרט השירותים. ינ י גוד ענ ני ולמניעת   סודיות 
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כי אי פרסום מידע 13.2 ומי מטעמו מצהירים בזה שידוע להם  : הספק 

לו  פי  המועצה ידי-עלמידע שיימסר  ו על  יותי יבו לשם ביצוע התחי

ו להחזירו  ועלי  , ן לפרסמו זה, אי בתום השימוש.  למועצההסכם 

ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת 

בין הצדדים.  ההתקשרות 

ע, שמירת סוד 13.3 ולא להעביר, להודי : הספק מתחייב לשמור בסוד, 

ידיעה אשר הגיעו  ו/או   לידיעת אחר כל מסמך  למסור או להביא 

זה. תשומת  פי הסכם  על  ו  יותי יבו ביצוע התחי או בעת  אליו בקשר 

מופנית לסעיפים לב הס , התשל"ז 118-ו 91פק  ן -לחוק העונשי

ידיעות רשמיות , 1977 על מסירת  נש  ועו ינם איסור  י בעל  ידי-עלשענ

גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר  , עם  חוזה, לרבות קבלן

 .1958 -תשי"ח  ,המדינה

על מידע אשר: 13.4 ל   חובת הסודיות לא תחו

י ללא חובת  13.4.1 י בחזקת הזוכה קודם לגלו היה מצו

 .סודיותה

.פותח  13.4.2 ללא שימוש במידע סודי  באופן עצמאי 

לז 13.4.3 ' ללא חובת סודיות.-וכה עלנמסר  ג  ידי צד 

נחלת הכלל ללא הפרת חובת  13.4.4 להיות בגדר  או הפך  ו  נ הי

ות של   .המועצה.הסודי

ידע וטכניקות הקשורים לפעילות  13.4.5 ות, תפיסות,  ונ רעי

ואשר  המועצההעסקית של הזוכה  הכלולים במידע של 

גישה נשמרו בזי בעלי  ו  כרונם של עובדי הזוכה שהי

 .למידע בהתאם למפרט זה

לגלותו בהתאם לצו שיפוטי 13.4.6  .על הזוכה 

יב להחזיר  הספק 13.4.7 ו  למועצהמתחי כל חומר שקיבל ממנ

ביצוע השירותים בהסכם זה סיום מתן  בעת  עם 

יאוחר מ ולא  סיום תקופת השירותים  שבועיים מיום 

 ההסכם.

לפעול בהתאם  13.5 יב  והוראות המועצה הספק מתחי ן  די לכל  להוראות 

וכן  באשר -הגנת הפרטיות תשמ"אחוק בהתאם ללאבטחת המידע 

,  2017-גנת הפרטיות )אבטחת מידע( תשע"זהותקנות  1981 ן וכל די
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 ובכלל זאת:

הנוהמערכת תעמוד ב 13.5.1 עים להגנה גכל החוקים והתקנות 

 על הפרטיות במאגרי מידע.

ות  13.5.2 המעודכנות לאחזקת המערכת תעמוד בדרישות התקנ

 מידע ושמירתו.

ובסדרי העברת  13.5.3 המערכת תעמוד בתקנות המעודכנות 

גופים ציבוריים. ן  בי  מידע 

כפופה לתקנים הישראלים המעודכנים  13.5.4 המערכת תהיה 

והערכות  בנושאי אבטחת מידע, סיסמאות, הרשאות 

. ן  למצב אסו

נים  13.5.5 עדכו יים,  ו נ ומעקב אחר שי המערכת תנהל בקרה 

חריגים.ותאפשר לעקוב אח  ר אירועים 

ן הצדדים,  13.6 בי ייעשו בתיאום   , יידרשו בדיקות אבטחת מידע, אם 

על בגינם תשולם   ידי המועצה.-והתמורה 

זולת  13.7 ובלבד שלא המועצההספק רשאי לתת שירותים לאחרים   ,

בין מתן השירותים  נים  י י ענ וד  יג נ ן  למועצהיהיה בכך משום  לבי

זה. ההחלטה  לפי הסכם  ו  פגיעה בחובותי כל  או  ו האחרים  עיסוקי

פגיעה במתן  ליצור  יוצרת או עלולה  האם מתן השירותים לאחר 

 המועצה.הבלעדי של  הנתונה לשיקול דעת למועצההשירותים 

ובמהלך תקופת  13.8 כי במועד חתימת ההסכם  יב  ומתחי הספק מצהיר 

ולא המועצהההתקשרות עם  ( וד , לא יתקיים  יג נ כל  ים(  צפוי להתקי

ו על יותי יבו בין התחי ים  ינ י ענ ד  גו י נ לרבות   , ן די לפי כל  ינים  י פי -ענ

 : )להלן עיים או האישיים  ובין קשריו העסקיים, המקצו זה  הסכם 

עניינים" ד  יגו ים נ נ יי ענ גוד  י לנ ינים" משמעו אף חשש  י ענ גוד  י "נ  . )"

 כאמור. 

לספ 13.9 נסיבות ביחס  וצרנה  כי ככל שתיו יב  י הספק מתחי ו/או מ ק 

נים או במצב של  י י ענ גוד  י נ , העלולים להעמידו/ם במצד של  מטעמו

עין של חשש כאמור עם  נים או במראית  י י ענ וד  יג לנ חשש 

מיידי  על באופן  ו להודיע  עלי יהיה  לפי הסכם זה,  יותיו  יבו התחי

ג  ל על המועצהלנצי  פי ההנחיות שיקבל.-ולפעו

  הפסקת ההסכם .14
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לפי שיקול דעתלהפסיק הסכ תרשאי המועצה תהא 14.1 זה בכל עת,   הם 

כלל, בהודעה בכתב של  ואף ללא סיבה  , מכל סיבה שהיא  הבלעדי

על הספק למלא  60 ימים מראש. בתקופה שעד לסיום ההתקשרות, 

נהלי העבודה,  ות,  יבוי באופן מלא ומקצועי את כל התנאים, ההתחי

פי תנאי המכרז על  ו  עלי וכל המוטל    . אספקת השירות, 

ל,  14.114.1למרות האמור בסעיף  14.2  תרשאי המועצהא תהלעי

או במועד שייקבע להפסיק את ההתקשרות עם הספק  לאלתר 

לפחות אחד  מהתנאים  המוגדרים  ,המועצהבהודעת  בהתקיים 

 להלן:  

יסודית 14.2.1 הא ת המועצה. הספק הפר את ההסכם הפרה 

חייב תרשאי לא  דעת-( עלת)אך  ל  הבלעדי  הפי שיקו

הנקוב  לאפשר לספק לתקן את ההפרה בפרק הזמן 

 המועצה.בדרישת בכתב מאת 

על אחרת(  14.2.2 לפו כל פעולת הוצאה  בוצעה  או  ( עיקול  הוטל 

נכסי נכסים מהותיים של הספק  על רוב  הספק או על 

לצורך מתן השירותים,  נכסים הדרושים לספק  ו/או 

תוך  )שלושים(  30ובלבד שהעיקול האמור לא הוסר 

. מיום הטלתו  ימים 

קבוע  מפרק  14.2.3  / י  זמנ נכסים  כונס  במקרה שימונה לספק 

זמני  / פי  ע   סו על הספק להודי או רכוש הספק.  לעסקי 

נס הנכסים/המפרק כאמור  למועצהמיידית  כו י  ו נ מי על 

 לעיל.

בדרך  14.2.4 ו/או העביר  ו/או שיעבד  ו/או הסב  הספק המחה 

פי ההסכם,  על  יותיו  זכו ו/או את  אחרת את ההסכם 

, ללא אישור  או בחלקן ובכתב המועצהבמלואן    .מראש 

כללי  14.2.5 ו לשם הסדר חובות  נושי הספק בא בדברים עם 

יכולת פ  .ירעוןמפאת אי 

עימה במקרה שהספק ה 14.2.6 ורשע בפלילים בעבירה שיש 

.  קלון

ע  14.2.7 על הספק להודי צו הקפאת הליכים לספק.  ינתן  י אם 

 בדבר מתן הצו כאמור. למועצהמיידית 
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 אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.   14.2.8

יד מפר. 14.2.9  אם הספק הוכרז כתאג

ד  14.2.10 ו ג ני גורם אחר מטעמו מצוי במצב של  ו/או  אם הספק 

ינים בקשר עם מתן השירותים. י  ענ

ו או לספק שירותים כדוגמת  14.2.11 לנהל עסקי אם הספק חדל 

או  נושא המכרז  נקלע למצב המונע אם השירותים  הספק 

בפעילות סדירה.  ממנו להמשיך 

על מנת  14.3  , ולנקוט בכל האמצעים שברשותו לפעול  יב  הספק מתחי

להיגרם  הנזק שעשוי  כתוצאה מסיום הסכם  למועצהלצמצם את 

 ההתקשרות.

יהא הספק זכאי  14.4 במקרה שיובא ההסכם לידי סיום כאמור, 

עד  ו בפועל  יתנ ן השירותים שנ בגי למועד הנקוב לתשלום רק 

לסיום מתן השירותים כמועד סיום ההסכם המועצהבהודעת 

על י בפו פיצו ו/או   לכל תשלום  זכאי  לכך לא יהא הספק  ומעבר   ,

וסף   מהמועצה.נ

סיום,  14.5 לידי  לכך אשר תהא, תהא הסבוטל ההסכם או הגיע  יבה 

על מידע או להשתמש בכל מסמך תרשאי המל"גהיה ת ו  ידי -שהוכנ

ר  ו או הפועלים מטעמו עבו עובדי או   ביצועבמסגרת  המל"ג,הספק 

זה. ביצוע הסכם  ן  י י לענ או   השירותים 

פן  14.6 יעביר הספק באו אם הוחלט על הפסקת ההתקשרות עם הספק 

יבחר  מסודר את כל שנדרש למל"ג  ידי-עלו/או לספק החדש שי

. ן וביטוחי תקי על רצף שירותי   המל"ג זאת על מנת לשמור 

נות .15  שו

יחודי הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט 15.1 הקשור בכל  תהי

הנו ים  ינ י והענ או הקשורים גלנושאים  או הסכם זה לעים  ו  ונספחי

לבתי המשפט המוסמכים בכל תביעה הנובעת מהסכם זה תהיה 

ן בעיר  י י ישראל  ירושליםמבחינת הענ ני מדינת  די ו  עלי ויחולו 

 בלבד.

יהיה תוקף  15.2 ולא  בין הצדדים,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם 

זה. עובר לחתימתו של הסכם  או הסדר שנערכו   לכל חוזה 
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וייחתם  15.3 ייעשה בכתב  ו  בנספחי ו/או  זה  י בהסכם  ו נ שי  ידי-עלכל 

על עצמם התחי או הצדדים המקבלים  ויהצד  נ  .יבות מכוח אותו שי

כל שהוא של הסכם זה  במקרה  15.4 מי מהצדדים לסטות מתנאי  הסכמת 

גזירה  ו  ילמדו ממנ ולא  מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים 

לכל מקרה אחר בעתיד.  שווה 

ות  15.5 י זכות כל שהיא מהזכו או אכף באיחור,  לא אכף מי מהצדדים  

, במ ן הדי או מכוח  זה  פי הסכם  על  לו  קרה מסוים או המוקנות 

יות  זכו זכות אמורה או  על  יתור  ו יראו בכך  בסדרת מקרים, לא 

כל שהן.  אחרות 

ן לעשות בהן  הסעיפיםכותרות  15.6 ואי נקבעו לצורכי הנוחות בלבד 

ות ההסכם.  שימוש לפרשנ

 הודעות .16

ן כמפורט בראש ההסכם. והמועצהכתובות הספק  16.1 נ  הי

על 16.2 יעו לתעודתן-הודעות  לו הג זה תחשבנה כאי עם  פי הסכם 

ותוך  ונמסרו ביד,  , במידה  בדואר,  48מסירתן שעות מיום משלוחן 

ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל  בדואר,  לו  -אם נשלחו  כאי

י בדבר קבלתם נ במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפו  הגיעו 

  : ולראייה באנו על החתום 

 

                  _________________________________________________ 

 הספק                                                                המועצה                       
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ח נ פ ם– 1ס י ת ו ר י ש ה ט  ר פ  מ

 רקע .1

1.1  : )להלן גבוהה בישראל  ה  ( "המל"ג"או  "המועצה"המועצה להשכל

יישום,  מבקשת לקבל  , י ו ו , לי ן ו והמשך תכנ ן  ו ץ, תכנ יעו י שירותי 

ותחזוקה של מערכות  ח  ועתידיות  Sharepointפיתו קיימות 

ה  לפי צרכי המועצה להשכל נוספים  ומוצרים/שירותים תומכים 

הה  .גבו

 השירותים הנדרשים  .2

 כוללים: SharePoint-השירותים בתחום ה 2.1

2.1 ונת המועצה להסב את המערכת לגרסה חדשה.  1. בכו

זה משום התחייבות מצד המועצה  ן  בנתו ן  אי כי  ובהר  י

 להסבת המערכת.

2.1 פרויקטים מבוססי  2. ו/או חלק  SharePointביצוע  על כל 

ון/פיתוח משלבי הקמת מערכת: -דרישות/אפי

והדרכות/תחזוקה  ;יישום/הטמעה 

2.1 ן  3. ו ו/או  ארכיטקטורהתכנ ו/או שירותים  למערכות 

ו/או  ות  ו/או אפליקצי ניים  ארגו פורטלים  ו/או  ממשקים 

 תוכנות.

, היבט  היבט תשתיתי לכלול  ל  יכו ון הארכיטקטורה  תכנ

יים בין השנ  ;אפליקטיבי או שילוב 

2.1 לצרכי המועצה  4. נות בהתאם  ן פתרו ו ואפי יתוח מערכות  נ

עול  ליי והצעות  פנימיים  ים  ונ ץ לאפי עו יי ושיפור ומתן 

 ;של מערכות קיימות

2.1 ת,  5. פן מימוש של מערכו י מפורט לאו ולוג ן טכנ ו אפי

והגנת פרטיות היבטי אבטחת מידע   ;לרבות 

2.1 לרבות ומתן  6. קיימות  ניטור במערכות  ו ביצוע תחזוקה 

ל בהן וטיפו  ; פתרון לתקלות 

2.1 פרו 7. ה-מתן שירותי תחזוקה  לחוות שרתי  -אקטיבית 

SharePoint במועצה; 
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2.1 ופית 8. יישום  ו/או רכיביםמימוש)  ;וח( של מערכות 

2.1 ן:  9. כגו  ' ג צד  יעודיים למערכות  י  ,ERPפיתוח ממשקים 

CRM . '  וכו

2.1 והדרכה למשתמשים 10.  ;הטמעה 

2.1  ;תמיכה טכנית 11.

2.1  ;UI/UXמתן שירותי  12.

2.1  ;בדיקות איכות 13.

2.1 ואבטחת מידע  14. , ארכיטקטורה  י ג ולו יעוץ טכנ י מתן 

 ;למועצה

2.1 ן  15. ו ואפי ן  ו תכנ על תוצרי  והמלצות לשיפור  מתן חוות דעת 

ו שהו ' ידי-עלכנ ג צד   ;גורם 

2.1 ' ידי-עלבקרה על מימוש שהתבצע  16. ג צד   ;גורם 

2.1 י בתחום ה 17. ו ו ולי ץ  יעו י פרויקט,  יהול  נ  -שירותי 

SharePoint ; 

2.1 יית שרתים  18. ויצירת  –טופלוג ן  ו מתן שירותי תכנ

גיית שרתים בהתאם לדרישות המועצה לו פו  ;טו

2.1 ושחזור מידע  19. ניות המועצה בניהול  וגע למדי בנ יעוץ  י

ן  י במקרה אסו נ ו DR(Disasterארג  Recovery) ; 

2.1 ן סביבות ה 20. בי יישור קו  ת  SharePoint -ביצוע  הקיימו

יצירת בסיס משותף  ו  ;ןביניהבמועצה 

2.1 ות אחסון שרתים במידת הצורך 21.  ;מתן פתרונ

2.1 גרסאות  22. ג  לדרישות  SharePointביצוע שדרו בהתאם 

 ;המועצה

2.1 נים מצטברים  23. עדכו cumulatהתקנת חבילות  ive 

Update) לסביבות  )SharePoint קיימות; 

2.1 לגרסאות  24. ל SharePointהסבות של פיתוחים  יות  -עדכנ

SharePoint  onl ine ל SharePoint-או   on premise 

וצרכי המועצה  ;בהתאם להנחיות 
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2.1 )העברת תכנים( ל 25. תוכן  מיגרציית  SharePoint-ביצוע   

onl ine ל SharePoint-או   on premise  בהתאם

וצרכי המועצה  ;להנחיות 

2.1 ות  26. חו זוג של מס'  לסביבה אחת,  SharePointביצוע מי

וצרכי המועצה  ;בהתאם להנחיות 

2.1 צרכי  27. פי  והתאמות במערכות קיימות על  יים  ו נ שי ביצוע 

 ;המועצה

2.1 ן, התקנה והקמה של סביבות  28. ו ענן: תכנ מתן שירותי 

SharePoint ן ענ  ;בשירותי 

2.1 בנושאים הבאים, אך לא רק: 29. יעוץ  י  מתן שירותי 

2.1 .29 יים 1. ל  – גיבו יהו ונ וגע לאופן חישוב  בנ יעוץ  י

יבויים של סביבת ה ג ניות   SharePoint-מדי

 ;במועצה

2.1 .29 וגע לאופטימיזציה של  – ביצועים 2. בנ יעוץ  י

ניתוחים על   ;ביצועי מערכות 

2.1 .29  ;זמינות 3.

2.1 .29  .אבטחת מידע 4.

, מובהר כי המועצה שומרת  2.2 לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז בלי 

לתכולת השירותים  לעצמה את הזכות לגרוע  או להוסיף 

 המפורטים במסמכי המכרז. 

 , הגדרת תפקידים ותחומי אחריותוח אדםכ .3

יעמיד המציע 3.1 זה,  נושא מכרז  כ לטובת מתן השירותים  ח האדם ואת 

 המפורט להלן: 

3.1  מנהל תיק לקוח 1.

3.1 .1 תיק הלקוח  מנהל תיק 1. יהיה מנהל  הלקוח 

עמידתו -שהוצג על ידי המציע לשם הוכחת 

 בתנאי הסף במסגרת המענה למכרז.

3.1 .1 יהיה אחראי מטעם  2. מנהל תיק הלקוח, 

פן מתן השירותים  ואו ל  כל מכלו על  המציע 
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ע , הספקשל  דםאוח כ ידי-לנושא מכרז זה 

לכך  הגורם המוסמך  פי הנחיות  על  והכל 

 .במועצה

3.1 .1 ן  מנהל תיק הלקוח 3. בי ע  יהיה איש קשר קבו

לצורך מתן  לבין המועצה  ספק המסגרת 

ולאורך כל תקופת ההתקשרות.ה  שירותים 

3.1 .1 יעניק למועצה מענה  4. מנהל תיק הלקוח 

הן  ן לבעיות במהלך מתן השירותים,  ופתרו

ות  בבעי ן  ואי טווח  יות וארוכות  ות מבנ בבעי

)אד  .הוק(-מידיות 

3.1 .1 ר  5. החלפת מנהל תיק הלקוח תהא באישו

ובכתב של  וזאת ללא תשלום  המועצהמראש 

לוחות זמנים.  או הארכת  תמורה כלשהי 

יעמוד בדרישות  מנהל תיק הלקוח המחליף 

יפחת מזה של מנה לא  ו  נ ו ניסי ו  לתנאי הסף 

על ויאושר  ידי -תיק הלקוח המוחלף 

יאושר מנהל הלקוח המועצה לא  . אם 

יציג הספק  מנהל תיק לקוח  מועצהלהמחליף 

יאושר על עד שזה  , אם לא המועצהידי -אחר 

תיק לקוח ך יציג הספק מנהל  תו ימי  14, 

יהיה  עבודה ממועד דרישת המועצה, שיאושר 

עם אית המועצה רש לבטל את ההתקשרות 

 הספק. 

3.1 .1 לסיים את  תהיה רשאיהמועצה ת 6.

ההתקשרות עם הספק, אם מנהל תיק הלקוח 

יות  לפנ זמין  יהיה  ד  המועצהלא  יעמו או לא 

יבויות זהיבהתחי  .ו מכוח מכרז 

3.1  צוות מקצועי 2.

3.1 .2 יעמיד הספק את  1. בנוסף למנהל תיק הלקוח 

שיורכב מבעלי התפקידים  צוות המקצועי 

 הבאים:

3.1 .2 .1  ;ארכיטקט תוכנה 1.
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3.1 .2 .1  ;מפתח/מיישם 2.

3.1 .2 .1  ; sharepointמומחה תשתיות  3.

3.1 .2 .1  ;מנתח מערכות 4.

3.1 .2 .1  ; UI/UXמעצב  5.

3.1 .2 .1 .6 (  ; (QAבודק תוכנה 

3.1 .2 .1  מדריך/מטמיע. 7.

3.1 .2 ידע  2. ובעל  יהיה מנוסה  ות המקצועי  הצו

נושא מכרז  לצורך מתן השירותים  מתאים 

 זה. 

3.1  החלפת בעלי מקצוע  3.

3.1 .3  את, עת בכל, לדרוש תרשאי האת המועצה 1.

ו מי של החלפתם לרבות מנהל תיק , מעובדי

 שביעות מאי כתוצאה ובעלי המקצועלקוח 

ן  הדעת לשיקול, אחרת סיבה מכל או/ו רצו

יב הספק. המועצה של הבלעדי  להחליף מתחי

 עבודה ימי 30 14 בתוך האמור העובד את

ובלבד , המועצה מאת הדרישה קבלת ממועד

עיכובים בביצוע הפרויקטש גרמו  י על  .לא 

 בכל לעמודהספק  עמידשי החלופיהעובד 

ן לאותו שנקבעו הסף תנאי י י בעל  ולהיות ענ

ון שאינם פחותים מאלו של  ניסי ו הכשרה 

ן  .המוחלףהעובד  י בג לא תשולם תמורה 

פי  לבעל המקצועשעות חפיפה שיידרשו  החלו

לצורך המשך ביצוע הפרויקט מהמקום שבו 

המוחלף, לדעת  בעל המקצועהפסיק 

זמנים בשל כך.המועצה,  לוחות  יוארכו   ולא 

3.1 .3 עובד המועסק  2. יהיה רשאי להחליף  הספק 

ל  במתן השירותיםמטעמו  בע בעובד אחר 

 העובד שורימכי נופלים שאינם כישורים

חר רק תבוצע כאמור החלפה .המוחלף  לא
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ג תהסכמ קבלת ובתאום מראש  המועצה נצי

 .מוובכתב ע

3.1 .3 יסודית של  3. הפרת סעיף זה הינה הפרה 

לבטל את  תהיה רשאית והמועצהההסכם, 

יעמוד בדרישות  ההסכם עם הספק, אם לא 

 סעיף זה.

4. SLA 

 שעות השירות 4.1

4.1 ן עד חמישיבימים  1.  .17:00עד שעה  08:00, משעה ראשו

4.1 גים, בהם המועצה תודיע לספק  2.  72ייתכנו מקרים חרי

כולל  ( על הצורך בעבודה מעבר לשעות הנ"ל  שעות מראש 

ד ו שייימי ש ועל הספק להעמי  , ) חג את הצוות ערבי 

 הנדרש לצורך מתן השירותים.

יים מוסכמים 4.2 ופיצו י תגובה   זמנ

4.2 ינתנו 1. י מוגדר, זאת מרגע קבלת  השירותים  זמן  תוך פרק 

על  או העדכון הדרוש. הפרויקט או התקלה ההודעה 

בזמני תגובה  ן אי עמידה   פיצוי מוסכםהספק  ישלםבגי

 כמפורט בטבלאות מטה. 

זמן תגובה מרגע קבלת 
 הפנייה מהמועצה

רכיב רמת השירות 
 הנדרש

 מס"ד

ימי עבודה מרגע קבלת  3תוך 
 הזמנת עבודה.

במקרים בהם נדרש פרק זמן 
ארוך יותר לביצוע המשימה על 
הספק להגדיר לו"ז מחייב מיד 

 הזמנת העבודהעם קבלת 
או מיד עם יוודא  מהמועצה

וף , בכפלספק על הצורך
 לאישור המועצה.

אי עמידה בביצוע 
 תכולות שירותים  

1 

תוך יום  –תקלה רגילה 
 עבודה אחד מרגע הקריאה

.מהמועצה  
 

בזמני תגובה  אי עמידה
לקריאה לטיפול 
 בתקלות רגילות

2 

אי עמידה בזמני תגובה  4עד  –תקלה משביתה  3 
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4.2 י המוסכם 2.  גובה הפיצו

 פיצוי מוסכםגובה 
 מרבי ) לא כולל מע"מ(

 מס"ד סוג הליקוי

לכל יום עיכוב₪  250 אחת לו"ז או בעיכוב ב 
מאבני הדרך של 

על פי  –השירותים 
תכנית העבודה 

  המאושרת

1 

ימי עבודה  3לכל ₪  200
 עיכוב

 בביצוע אי עמידה
תכולות השירותים 

בהזמנההמוגדרות   

2 

הפרה, עבור לכל ₪  200
שעות מעבר  24כל 

 לאמור

אי תיקון תקלה רגילה 
תוך הזמן המוגדר 

 ידי-עלוהמוסכם 
 הצדדים 

3 

הפרה, עבור לכל ₪  500
 כל 4 שעות מעבר לאמור

אי תיקון תקלה 
שעות. 4משביתה תוך   

4 

הפרה, עבור לכל ₪  100
שעות מעבר  24כל 

 לאמור

הפרה של 
 תנאי/דרישה במכרז

5 

ם  הנובעי גות/עיכובים  יישא באחריות לחרי הספק לא 

ן בשליטתו כמו מעשה או מחדל של  נ מנסיבות שאי

או מי מ ן  ובהמזמי  , ן ו עלי או בנסיבות של כח  ן גיטעמו 

גות/עיכובים יים מוסכ חרי פיצו גבו  יי לא  מים. כאמור 

ן. ו עלי קורונה לא תיחשב כוח  ובהר כי   י

4.2 בפיצוי מוסכם  3. ן  כי אי  כדי להוותלהסרת ספק, מובהר 

משום פטור למתן השירותים הנדרשים בהתאם 

נספחיו על כל  זה  ולהוראות מכרז  ן ,  יים אי בפיצו

או  המוסכמים ו/ בכדי לגרוע מזכותה של המועצה לסעד 

יותר.  גבוה  ים בשיעור  לפיצוי ו/או   לתרופה אחרת 

שעות מרגע קבלת הודעה 
מהמועצה, הן עבור שעות 

רגילות והן עבור שעות 
 חריגות

לקריאה לטיפול 
 בתקלות משביתות

תוך פרק הזמן הנקוב 
בר המועצה בדהודעה ב

 הפרת התנאי.
 

 4 הפרה של תנאי במכרז

,מודגש גופן עבור עברית ושפות ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  

',נק לא מודגש :אחרות 12  

inorahA,)2+tlA(,2 2,2א,h21,Heading  2,h2,רמה כותרת  :מעוצב  

H,312H,212H,1112H,112H,012H,12H,2H,2 gnidaeH etubirttA,82

H,232H,132H,32H,322H,222H,1122H,122H,22H,612H,512H,412

,82H,72H,62H,352H,252H,152H,52H,342H,242H,142H,42H,332

,הצדדים ,2תו,heading,s מיושר לשני   niam 2h,2L,2gnidaeH,92H

,מ''ס  ללא תבליטים או מספור :לפני  5.4   :כניסה 

:אחרות לא ,מודגש גופן עבור עברית ושפות  :גופן לא  :מעוצב  

מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  

',נק לא מודגש :אחרות 12  

:אחרות לא ,מודגש גופן עבור עברית ושפות  :גופן לא  :מעוצב  

מודגש

'נק :אחרות 12   ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 12   :מעוצב  
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4.2 רחוק אם לא תהיה אפשרות מעשית לטפל בתקלה מ 4.

נפתרה באמצעות  באמצעות תקשורת או שהתקלה לא 

עד להגעתו של הזמן המ י, אזטיפול מרחוק בעל רבי 

ונטי  גיע למועצה התפקיד הרלו טיפול בתקלהי  לצורך 

על שעתיים יעלה  תוך שעתיים מתחילת המועד ב לא 

, ממועד מסירת ההודעה של לעיל 4.2.1הנקוב בסעיף 

על התקלה הן בשעותהמועצה  השירות  . הדבר תקף 

גות. והן בשעות חרי ילות    הרג

4.2 עד  ותפול בתקליהט 5. ושוטף,  רצוף   להגעהייעשה באופן 

גם מעבר לשעות השירותלפעולה תק ומלאה,    .ינה 

4.2 או ל הספק למלא טופס "אירוע ע 6. תחזוקה" לכל תקלה 

כל  .קריאת שירות ינהל תיק מסודר, שיכיל את  ספק 

 הטפסים הנ"ל.
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 ערבות ביצוע – 4  נספח

 _____________תאריך: 

 בנק/חברת הביטוח _______________שם ה

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד 

 המועצה להשכלה גבוהה

 43רחוב ז'בוטינסקי 

 ירושלים

 ____________הנדון: ערבות מס'

: עשרים אלף שקלים )במילים ₪ 20,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 .(חדשים

)תאריך תחילת תוקף            מתאריך _____________  XXXXXX - ה  שיוצמד למדד

 הערבות(

 אשר תדרשו מאת: ________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 . _______________________________עם הזמנה/חוזה 

מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו  ימים 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

לוק הסכום הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סי

 האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

 . שכתובתו_______________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  __________יף   מס' הבנק ומס' הסנ __________________ שם הבנק/חב' הביטוח

                                      

                      ________________                   ________________                     ________________ 
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 שם מלא                                         חתימה וחותמת            תאריך                                                  



 

 

 

 

ח פ ס ר – 6נ ו ש י ת א כ י ר ם ע י ח ו ט י  ב

 

 להשכלה גבוהה בלבד  המועצהלשימוש 

 

מתן שירותי ייעוץ, תכנון לאישור קיום ביטוחים בהסכם עם ______________בקשר  01/2021 מכרז מספר

קיימות ועתידיות של מיקרוסופט,  Sharepointוהמשך תכנון, ליווי, יישום, פיתוח ותחזוקה של מערכות 

 .ומוצרים/שירותים תומכים נוספים לפי צרכי המועצה

 

 להשכלה גבוהה בלבד  המועצהלשימוש 
 

 

 

 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור 

באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 

יטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הב

 מבקש האישור.

מבקש האישורמ מבוטחה  מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה   

להשכלה  המועצהשם:  

 גבוהה 

 שם: 

 

מתן שירותי ייעוץ, תכנון 

והמשך תכנון, ליווי, 

יישום, פיתוח ותחזוקה של 

 Sharepointמערכות 

קיימות ועתידיות של 

מיקרוסופט, 

ומוצרים/שירותים 

תומכים נוספים לפי צרכי 

 המועצה

מזמין שירותים☒  

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.

 

, 43'בוטינסקי זמען : 

 ירושלים

 מען
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 סוג הביטוח

חלוקה לפי 

גבולות אחריות 

או סכומי 

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ 

ביטוחסכום   

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

 בהתאם לנספח ד'

אחריות צולבת  – 302 ₪ 1,000,000   ביט  צד ג'  

ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור

כיסוי לתביעות  – 315

''למל  

מבוטח נוסף בגין  – 321

 -מעשי או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור

ראשוניות – 328  

רכוש מבקש האישור  – 329

 ייחשב כצד ג'

אחריות 

 מעבידים

ויתור על תחלוף  - 309 ₪    ביט 

 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  -319

וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח

ראשוניות - 328  

אחריות 

 מקצועית

אובדן מסמכים – 301 ₪ 4,000,000      

אחריות צולבת  – 302  

 השמצה, דיבה -303

הרע לשון והוצאת  

ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף בגין  – 321

 -מעשי או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור

מרמה ואי יושר  – 325



 

לאחר שאלות  -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 71עמוד  סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט הבהרה

     חתימת המציע: _______________

 

 

 

 

 

 

  

 עובדים

פגיעה בפרטיות – 326  

שיהוי עקב \עיכוב – 327

 מקרה הביטוח

ראשוניות – 328  

 6תקופת גילוי  – 332

 חודשים

 

 

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי  פירוט

 המצוין בנספח ג'(:

 מחשב – 043

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:



 

 

מכרז פומבי לאחר שאלות הבהרה -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 72עמוד  סופי לפרסום -שיירפוינט 

 חתימת המציע: _______________

 התחייבות לשמירה על סודיות – 7 ספחנ

החתימה  הוסבר לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין המועצה להשכלה גבוהה לבין הספק, האמצעות מורשי

מטעמו הח"מ, יתכן כי אקבל לאחזקתי או יבוא לידיעתי מידע או ידע כלשהו לרבות תכתובת, חוות דעת, חומרים, 

תכניות, מסמכים, רישומים, שרטוטים, סודות מסחריים/עסקיים ו/או ידיעות מסוגים שונים, שאינם מצויים בידיעת 

הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה  כלל הציבור או מידע שידיעתם תשמש כ"קיצור דרך" לשם

ובין בכתב, לרבות בתעתיק, באמצי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין 

 עקיף, לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "המידע"(;

וי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד והוסבר לי וידוע לי כי גיל

לנציגי המועצה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המועצה המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום 

 ;1977-לחוק העונשין, תשל"ז 118למועצה או לצדדים נזק וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 

 כדלקמן: המועצה להשכלה גבוהההאמור, אני הח"מ מתחייב כלפי נוכח 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה. .1

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו. .2

לעיל,  להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור .3

לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע 

או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, 

 בכל דרך או אופן שהן, את המידע.

ידי הספק או לאחר מכן לא לאפשר -ל, אני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי עלובלי לפגוע בכלליות האמור לעי .4

לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, 

חפץ או למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל 

 דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

פי כתב התחייבות זה ובין -לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על .5

 השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. 

ו מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה א .6

 שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד -להיות אחראי כלפיכם על .7

אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בים אם 

 אחראי ביחד עם אחרים.



 

 

מכרז פומבי לאחר שאלות הבהרה -מכרז פומבי שיירפוינט (25) סופי לפרסום -מכרז פומבי שיירפוינט לאחר שאלות הבהרה -(מכרז פומבי שיירפוינט 25)

 עמודים 74, מתוך 73עמוד  סופי לפרסום -שיירפוינט 

 חתימת המציע: _______________

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או  .8

שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור 

 מועצה. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא כל חומר כאמור או של המידע.ה

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך למועצה, תהיה למועצה זכות תביעה נפרדת ועצמאית  .9

 כלפי בגין הפרת הסודיות לעיל.

תחייבות זו לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב ה .10

 .1981-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1977-חוק עונשין, התשל"ז

 מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות התחייבות זו. .11

פי כל דין -כות אחרת המוקנית למועצה עלמוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו לגרוע מכל זכות או סעד או סמ .12

 או הסכם לרבות ההסכם.

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 שם מלא: _______________ ת.ז: _______________ חתימה: ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


