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למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים רשותי 

  לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים, עכו
 
 

 מסמכי המכרז
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 
 משתתף על נספחיה: הצעת -ב' מסמך 

 הצהרת המשתתף אודות שירות ותחזוקה; - 1/'בנספח  
 קודם; ןניסיואישור אודות  – 2/'בנספח 
 הצהרת המשתתף אודות כח אדם, ניסיון ומיומנות; - 3/'בנספח 
 ;הצהרת קבלן המשנה אודות ניסיונו – 4/'בנספח 
 אישור מנהל כספים / מנכ"ל; – 5/'בנספח 
 אישור רו"ח לגבי עסק חי; –א  5/'בנספח 

לחוק עסקאות גופים  1ב'/2-ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  - 6/'נספח ב
 ;ציבוריים

 עירייה;קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר ההעדר הצהרה בדבר  - 7/'נספח ב 
 משתתףנוסח ערבות בנקאית )ערבות  - 8/'נספח ב 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  -9/'נספח ב                   
 הכספית הצעת המשתתף -10נספח ב'/ 

 ע"י הקבלן על נספחיו:  העבודותתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 
 מפרט – 1ג'/  נספח 
 המוזמנים השירותים תמהיל  –א'  – 1ג'/  נספח 
 התחייבות לשמירת סודיות – 2ספח ג'/ נ 
 התחייבות לשמירת סודיות )עובד( - 3נספח ג'/  
 אישור ביטוחים - 4נספח ג'/  
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - 5נספח ג'/  

 ניגוד עניינים   -6/'נספח ג                  
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 תנאים כלליים
 מבוא .א
 
למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת ( מזמינה בזה הצעות מחיר "העירייה")להלן:  עכועיריית  .2

אשר תפעולית לניהול פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים, 
)להלן:  למסמכי מכרז זה 1השירותים המפורטים במפרט המצורף כנספח ג'/אספקת יכללו את 

 ."(השירותים"
 

, .ilmuniwww.akko.באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה רכוש ניתן ל מכרזאת מסמכי ה 2.1 .2
 .ה, לכל מעטפמכל טעם שהוא שלא יוחזר ,ש"ח( שלוש מאות וחמישים) ₪  350 תמורת תשלום בסך

 ( כוללים:  "מסמכי המכרז"מסמכי המכרז )להלן:  2.2
 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 

 משתתף על נספחיה: הצעת -ב' מסמך 
 הצהרת המשתתף אודות שירות ותחזוקה; - 1/'בנספח  

 קודם; ןניסיואישור אודות  – 2/'בנספח 
 הצהרת המשתתף אודות כח אדם, ניסיון ומיומנות; - 3/'בנספח 
 ;הצהרת קבלן המשנה אודות ניסיונו – 4/'בנספח 
 אישור מנהל כספים / מנכ"ל; – 5/'בנספח 
 אישור רו"ח לגבי עסק חי; –א  5/'בנספח 
לחוק עסקאות גופים  1ב'/2-ו 'ב2 הצהרה בדבר קיום הוראות סע' - 6/'בנספח 

 ;ציבוריים
 ;עירייהקירבה לעובד הרשות ו/או לחבר ההעדר הצהרה בדבר  - 7/'בנספח  
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות משתתף - 8/'בנספח  

 עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון  -9/'בנספח                    
 הכספית המשתתף הצעת -10'/ב נספח 

 ע"י הקבלן על נספחיו:  העבודותתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 
 מפרט – 1ג'/  נספח 
 (SLA) השירות רמת  הסכם  –א'  – 1ג'/  נספח 
  תמהיל השירותים המוזמנים  –ב'  – 1ג'/  נספח 
 התחייבות לשמירת סודיות – 2נספח ג'/  
 התחייבות לשמירת סודיות )עובד( - 3נספח ג'/  
 אישור ביטוחים - 4נספח ג'/  
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - 5נספח ג'/  

כל המסמכים ממסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה, הם ניתנים למשתתף לשם הכנת  2.3
יש להלן בין אם יג 5הצעתו והגשתה בלבד, ועליו להחזירם לעירייה עד למועד הנזכר בסעיף 

המשתתף אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה ; את ההצעה ובין אם לא יגיש
 אחרת.

 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה במכרז יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו  3.1 .3
 כמסמך ג'.למסמכי המכרז המצורף 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים  3.2
ותיקונים במסמכי המכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 

בפרסום באתר העירייה או המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז 
 .לפי החלטת העירייה סרו על ידםלפי הכתובות שנמ אלקטרוניבדואר 

 
ור במסמכי המכרז, טענה לסתירה במסמכי המכרז, שגיאה או מערה או הסתייגות לאהכל  4.1 .4

הסברים, הבהרות ו/או ( וכן כל בקשת "הסתייגות"אי התאמה לחוקים ולתקנות )להלן: 
שגית הגב' ניתן להפנות בכתב בלבד אל  ("בקשת ההבהרה"בקשה לפרטים נוספים )להלן: 

 8.2117. -', הגוזאת עד לא יאוחר מיום לכתובת דוא"ל:  הפרויקט"( ת)להלן "מנהל בן גוזי
את קבלת  9956187-04 החובה לוודא טלפונית, בטלפון הפונהעל . 0013:שעה עד ה

 .ל"דואה

עותק  ו/או לבקשת ההבהרה תינתן בכתב בלבד בצירוף תשובת העירייה להסתייגות 4.2
 ההסתייגות ו/או בקשת ההבהרה בהתאמה לכל רוכשי מסמכי המכרז.
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 יודגש כי תשובה להסתייגות ו/או לבקשת הבהרה תהא חסרת תוקף, אלא אם ניתנה בכתב
 .הפרויקט כאמור לעיל תעל ידי מנהל

לא תידון וצירופה  1הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק  4.3
 עלול להביא לפסילת ההצעה.למסמכי המכרז 

 1משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק  4.4
לעיל יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות 

 וכיו"ב טענות.
 

ם תיכרך בחוברת המסמכים הנלווי וכל המכרז מסמכי יתר כל עם במכרז המשתתף הצעת     5.1 .5
ובו סריקה ( DiskOnKeyקי )-און-דיסקנוסף אליה יצרף המציע  .או במספר חוברות

 מטעמו המצורפים וההפניות המסמכים וכלל החתומים המכרז מסמכי של כלל pdfבקבצי 
 תעודות, תצהירים, שרטוטים, יצרן מסמכי, מקום מראי, הפניות, נספחים לרבות המציע של
 .המכרז ממסכי כחלק הנדרש אחר מסמך וכל

למתן שירותי אספקת  – 32/2021 פומבימכרז "במעטפה סגורה נושאת ציון  יוגשו ההצעות 5.2
ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה 

 מזכירותיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי  ,"ושירותים נלווים, עכו
לאחר שהוחתמה  , עכו35ויצמן בבניין העירייה ברחוב  שנייהה הבקומהעירייה, אשר 

תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה  העירייהת בחותמת נתקבל. יש לוודא כי מזכיר
 שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

  .13:00 עד לשעה 8.2131. -ג', הם את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליו          
 הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים בעירייה, מכל טעם שהוא, לאחר מועד זה לא           
 . ולא תדונה תתקבלנה          

 
 

 תנאים להשתתפות במכרז .ב
 
או תאגידים הרשומים כדין , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל .6

 בכללהליך ( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות "המשתתף"בישראל )להלן: 
 התנאים המפורטים להלן:

 
חודשים במהלך השנים  12ברציפות לפחות  תפועל המוצעת על ידי המשתתףהמידע מערכת  6.1

קף בהיפרויקטים שימוש לניהול  הב הונעש לכל הפחות, גופים ציבוריים 2עבור  2018-2020
 .לפחות לכל גוף ציבורי משתמשיםרישיונות  30של 
משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, חברות  :מאלה אחד הינו ציבורי גוף

 תאגידי מים וביוב.תאגידים עירוניים, עירוניות, 

 2018-2020חודשים ברציפות במהלך השנים  12על המשתתף להיות בעל ניסיון של לפחות  6.2
גופים  2ביישום והטמעת מערכות מידע בתחום ניהול משימות ופרויקטים רשותי, עבור 

 .לפחות לכל גוף ציבורי רישיונות משתמשים 30בהיקף של ציבוריים 
ע להשלים את מסמך המידע הארגוני על המצי 6.2, 6.1 הסףלהוכחת עמידת המציע בתנאי 

 ופרטי הניסיון שבמסמכי המכרז וכן לצרף להצעתו אסמכתאות, האישורים הנדרשים שם
 .3ב'/ -ו 2ים ב'/על גבי נספח

ומטמיע מערכת מידע  מיישםהמשתתף, בין כקבלן ראשי ובין באמצעות קבלן משנה,  6.3
-2018ודשים במהלך השנים ח 12לניהול פרויקטים הנדסיים אשר פועלת ברציפות לפחות 

גופים ציבוריים לכל הפחות, ונעשה בה שימוש לניהול פרויקטים הנדסיים  2עבור  2020
 .לכל גוף ציבורי רישיונות משתמשים בשנה לכל הפחות 20בהיקף של 

 ומסומן המכרז לתנאי המצורף בנוסח המשנה מקבלן אישור להצעתו לצרף המשתתף על
 .4'/ב כנספח

על המשתתף להיות בעל האמצעים הטכנולוגיים אשר מצויים בשירות ותחזוקה שוטפים  6.4
 לביצוע התחייבויותיו.

 .1'/ב כנספח המכרז לתנאי המצורף בנוסח זה לשירות הצהרה להצעתו יצרף המשתתף

המשתתף להיות בעל יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן על  6.5
 השירותים.

לאישור האמור בס"ק זה בנוסח  מנהל כספים / מנכ"להמשתתף יצרף להצעתו אישור 
 .5/'בכנספח המצורף לתנאי המכרז ומסומן 
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למסמכי א' 5/'בכמו כן, יצרף המשתתף אישור רו"ח לגבי עסק חי בנוסח המצורף כנספח 
 מכרז זה.

 
, יישום הטמעתבמנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע יהא בעל ניסיון של שנתיים לפחות  6.6

 .השנים האחרונות 5, במהלך רשותי פרויקטים לניהולתחזוקת מערכת ו
על המציע להשלים את מסמך המידע הארגוני  6.6 להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף

ופרטי הניסיון שבמסמכי המכרז וכן לצרף להצעתו אסמכתאות, האישורים הנדרשים על 
 .3ב'/ נספחגבי 

לחוק עסקאות גופים  1ב'/2-ו 'ב2ם בו תנאי סעיף מישמתקיימי על המשתתף להיות  6.7
  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 1976-ציבוריים, התשל"ו

 זהעל המשתתף לצרף להצעתו תצהיר מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף 
 .6/'בכנספח  לתנאי המכרז ומסומןבנוסח המצורף 

קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח העדר על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר  6.8
 .7ב'/כנספח לתנאי המכרז ומסומן  המצורף

 
 ההצעה .ג
 
 .המפורטים במכרז זה המציע יהיה חייב להגיש הצעה להספקת כלל השירותים       7.1 .7

 הערבות הבנקאיתההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. כל המסמכים והאישורים לרבות  7.2
 יהיו ע"ש המשתתף במכרז בלבד.

ההצעה תוגש כיחידה אחת, והמשתתף החתום על ההצעה יחשב לזוכה ויהיה  7.2.1
 אחראי לכל הפעילות והתוצרים המפורטים בהצעתו. 

 יהיו על שם המשתתף במכרז. כל המסמכים המצורפים להצעה 7.2.2

 
יום מהמועד  120ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  .8

 האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.

 
( בסכום של "ערבות המשתתף")להלן:  מקורית ,המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית 9.1 .9

לתנאי המכרז. ערבות  8/'בכנספח בנוסח המצורף  שקלים חדשים(אלפים  שבעת) ₪ 0007,
 .22.12.21  תוקף עד ליוםבהמשתתף תהא 

 
לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 9.2

בין אם בכוונתה להזמין ממנו הליך, התחייבויותיו על פי תנאי ההתחייבות כלשהי מב
 מרכיב אחד או יותר מהמרכיבים הנכללים במכרז.

המשתתף כאמור לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לעירייה בגין  חילוט ערבות
 .הפרת התחייבויות המשתתף

 3-ו 2יום נוספים והוראות ס"ק  90-פי דרישת העירייה תוארך ערבות המשתתף עד ל-על 9.3
 דלעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על הערבות המוארכת כאמור.

ערבות המשתתף בערבות בנקאית קבועה,  בעת החתימה על ההסכם יחליף המשתתף את 9.4
 לפי תנאי ההסכם.

תוחזר לו הערבות. הערבות תוחזר למשתתפים שהצעתם  -משתתף שהצעתו לא נתקבלה  9.5
לא נתקבלה לאחר חתימת ההסכם בין העירייה לבין הזוכה במכרז, ובלבד שהסכם כאמור 

 מפתיחת המכרז.יום  90 -ייחתם לא יאוחר מ

 
ה אחת בלבד ולמלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז להגיש הצע ל המשתתףע .10

 לעיל.  2.2 בסעיףכהגדרתם 
וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי  -אי מילוי של כל הפרטים הנדרשים עלול להביא לפסילת ההצעה 

 והמוחלט של העירייה.
 

ורשי מבחותמתו ובחתימת המכרז עמוד מעמודי מסמכי  כלעל המשתתף לחתום על  111. .11
 בשמו.חתימה ה

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 11.2
היה המשתתף שותפות יחתום על מסמכי המכרז אחד או יותר מהשותפים המוסמכים  11.3

 לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא ויצרף/פו את חותמת השותפות.
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י של כל אחד מהם המשתתף יצרף להצעתו אישור עו"ד לפרטי השותפים וחלקו היחס
 בשותפות.

( יחתמו מורשי החתימה "התאגיד"היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:  11.4
 בשם התאגיד על כל מסמכי ההליך בצירוף חותמת התאגיד. 

המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע 
 הוכחה על רישומו של התאגיד.בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף 

 כמו כן יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד.
 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 11.5

 
 

 על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים המפורטים להלן: מכרז בנוסף למסמכי ה .12

 נספחב 6.4דרישת תנאי סף כמילוי הצהרת המשתתף אודות שירותי התחזוקה אשר מספק  12.1
 .1'/ב

 -ו 2ים ב'/כנספחלעיל  6.1,6.2לצורך הוכחת תנאי סף  המלצות/מילוי וצירוף מסמכים 12.2
 .3ב'/

 .4'/ב בנספחלעיל כמפורט  6.3מילוי הצהרה לצורך הוכחת תנאי סף  12.3

ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות  12.4
 .6בנספח ב'/ לעיל 6.7סעיף , כדרישת , על שם המשתתף1976-תשל"ו

 .על ניכוי במקור, על שם המשתתףבתוקף אישור  12.5

של  32/2021אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  12.6
עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור 

( "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  4כנספח ג'/הביטוחים המצורף 
 ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור.

, נוסח כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו,  
ישור א

   הביטוחים.
  

 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.
מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח ג'/4, או בנוסח הנ"ל 

 בצירוף הסתייגויות בלתי מהותיות )להלן "הסתייגות ביטוחית"(.
לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה,  הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר

 תביא לפסילת אישור הביטוחים.
משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, 

הסתייגות מהותית, בין כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כ
לעיל ויפרט את מהותה  1.4כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  רשאי לפנות בבקשה 

 והנוסח החדש המבוקש על ידו.
לא תביא לפסילת  1.4ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  הסתייגות

אישור הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את 
 המשתתפים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.

ולה להביא לפסילת הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל על
אישור הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי 

החלטת העירייה  מדובר בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.
 בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור

 לעיל. 11.3אישור עו"ד כדרישת סעיף  –למשתתף שהינו שותפות  12.7

ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד משל 12.8
 לעיל. 11.4החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 

חתומות  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  12.9
 על ידי המשתתף.

 –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  12.10
 חתומים על ידי המשתתף.

. יובהר כי את השאלון נדרשים למלא המשתתף, 9שאלון לניגוד עניינים על גבי נספח ב'/ 12.11
 עובדיו, מנהליו וכל המועסקים מטעמו לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה. 

 על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף.קבלה המעידה  12.12
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 את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.
 

 10במסמך ב'/כמפורט  םתירשהתמורה הנדרשת על ידי המשתתף עבור ביצוע השירותים  13.1 .13
 בצירוףו בעותק אחדותוגש על ידי המשתתף  למסמכי המכרז  הכספית הצעת המשתתף-

 .זההקי -און-דיסק
הצעת המחיר ושאר מסמכי המכרז הדורשים השלמה ימולאו בעט או בהדפסה בלבד, ליד  13.2

 כל תיקון על המשתתף לחתום בחתימה ובחותמת.
 .כולל מע"מלא המחירים המוצעים בהצעה יהיו נקובים בשקלים חדשים,  13.3

ו היציג של הצעה שתוגש במטבע זר תומר על ידי העירייה לשקלים חדשים בהתאם לשער
 אותו מטבע ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

יהוו את התמורה, כאילו  -תוצאת ההמרה כאמור בס"ק זה  -המחירים בשקלים חדשים 
 נרשמה מלכתחילה בש"ח

 זה. במכרזהמפורטים המוצעים על ידו ומשתתף יפרט בהצעתו את כל המרכיבים  .14

 

ם המפורטים במפרט מרכיביההזכות להזמין את כל לעירייה נתונים שיקול הדעת המלא ו 15.1 .15
 הכמות שתוזמן מכל מרכיב ומרכיב., או חלקם, וכן לקבוע את ו/או במסמכי המכרז

משתתף המגיש הצעתו למכרז זה מתחייב בעצם הגשת ההצעה לשתף פעולה עם הקבלנים  15.2
רותים יבתחומים המשיקים או נוגעים לתחום הש םשירותיהאחרים המספקים לעירייה 

 םלתוצרים האלפאנומרייהמיועדים להספקה במסגרת מכרז זה, ככל שיש ושיהיו כאלו, הן 
ולפעול בכל דרך נדרשת שתבטיח מענה מלא ( GIS) יםוגיאוגרפי יםהגראפי, ) המספריים(

 על צורכי ודרישות העירייה.
 
 

 בחינת ההצעות .ד
 

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה
 

 איכות. 50%מחיר,  50%דורגנה בהתאם למשקלות הבאים: ההצעות תיבחנה ות .16

 בחינת ההצעות במכרז תתבצע בשלושה שלבים כאמור להלן:     16.1

הראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה  בשלב 16.2
, העירייהשלא תעמוד בדרישות הסף, לא תובא לדיון.  אין באמור כי לגרוע מסמכות 

 להורות על השלמת מסמכים.

הצעת המחיר תבחן על פי סה"כ המחירון המוצע  -(50%)בשלב השני ייבחנו הצעות המחיר  16.3
ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד ויתר ההצעות ינוקדו ביחס על ידי המציע. 

 אליה, בהתאם לנוסח הבאה:

 מחיר ההצעה  הזולה ביותר    50  X=  (P) ציון מחיר

 מחיר ההצעה הנבחנת                                     

או מי  על צוות בודקהניקוד בסעיף זה יקבע , (50%איכות )ה ייבחן רכיבבשלב השלישי  16.4
"ר מנמ"ל העירייה, גזבר העירייה, מנכיכלול את בעלי התפקידים הבאים:  הרכבו, מטעמו

וזאת ע"פ התרשמות  וחדשנות אסטרטגיה עסקים ומנהל ,ונכסים כנסות ממונההעירייה, 
מנהל הפרויקט ומהתוכנות המוצעות ע"י הספק וכמפורט להלן, כל מציע  הצוות הבודק

העירייה רשאית לשנות  .על ידי העירייהבתאריך שיקבע  עירייהלמשרדי ה ויגיע מטעמו,
 את הרכב הוועדה לעיל.

מצגת על המציע הכוללת  עירייה,על המציעים להציג בפני ה ,יובהר, כי במסגרת המצגות
תשומת  -את ניסיונה ויכולותיה. בנוסף על המציעים להציג את המערכת המוצעת על ידם 

לב המציעים כי עליהם להציג את המערכת עצמה ולא ניתן להסתפק במצגת אודות 
כל דבר נוסף  -תעמיד לרשות המציעים חדר עם מקרן וחיבור לאינטרנט  עירייההמערכת. ה

רש לצורך ביצוע המצגת והדגמת המערכת יהיה על אחריות המציעים בלבד. על הנד
 המציעים להיות ערוכים לביצוע המצגת והדגמת המערכת. 



 32/2021פומבי מס'  כרזמ
 תפעולית מערכת ותחזוקת אספקת שירותי למתן

 שירותי מתן לרבות רשותי פרויקטים לניהול
  ,עכו נלווים ושירותים חומרה, תשתיות

 
 מסמך א' 

 
 

על המציעים להיערך מראש ולהגיע למצגת עם גורמים מקצועיים מטעמם הבקיאים ובעלי 
ולת להציג ניסיון להפעלת המערכות המוצעות ע"י המציע. לא תשמע טענה בדבר אי יכ

 נתונים עקב היעדרות של גורם רלבנטי מטעם המציע הבקיא בתוכנות. 

 מובהר, כי מציע שלא יתייצב לישיבה תהא הועדה רשאית לפסול את הצעתו.

להלן אמות המידה המפורטות לאופן הבחינה שתבוצע ע"י הצוות המקצועי מטעם  16.5
 :עירייהה

 גולמיהניקוד ה אמת המידה מס'
)לפי בחירת העירייה(  לקוחות קודמים של המציע 3טלפוניות עם שיחות   1

 אמות המידה הבאות :והתרשמות מ 3ב' בנספחהמפורטים 
  שביעות רצוןרמת  -
  המציע מקצועיות -
 עמידה בזמנים -
 זמינות המציע -
 .רמת ניהול הפרויקט -

 
על המציע לציין את פרטי ההתקשרות של כל אנשי הקשר אצל לקוחותיו 

 הקודמים, שהוצעו במסגרת במכרז.
 

 מבנה הניקוד כדלקמן: 
 נקודות.  10לכל לקוח יוקצו  -

 
 נקודות 30מקסימום עד 

 נק' 30

על סמך  רמת האינטגרטיביות של המערכת המוצעתמהתרשמות הועדה  2
 אמות המידה הבאות:

 
רמת ואיכות הממשק בעת הפעלת תהליכי עבודה משותפים בין  -

 המודולים השונים

 רמת ואיכות ממשק משתמש אחיד -

מקוון להעברת מידע בין  משתמש גרפי אחידרמת ואיכות ממשק  -

 ניהול פרויקטים לבין מודול ניהול משימותהמודול 

-  

 נקודות 10מקסימום עד 

 נק' 10

 מהמערכת המוצעת על ידי המציעהועדה התרשמות  3
 כדלקמן: יהיו אשר עליהם תבחן המערכת המודולים

 
 נקודות; 30עד  –משימות ופרויקטים רשותימודול ניהול  -
 נקודות; 10עד  – BIמודול דוחות וניתוח מידע  -
 נקודות. 10עד  –מודול לניהול פרויקטים הנדסיים  -

 
 כל מודול ינוקד בהתאם לקריטריונים הבאים:

 
איכות הפתרון המוצע והתאמתו לדרישות המפרט הטכני של  .1

 מובילים במערכת; המכרז באמצעות הצגת רכיבים
 הצגת דוחות ובקרות; .2

 קבלת החלטות וביצועם; .3
 של המודול והתרשמות כללית מהמודול. (GUIהצגה חזותית ) .4

 
 

 נקודות 50מקסימום עד 

 נק' 50
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 התרשמות ממנהל הפרויקט לפי אמות המידה הבאות: 4
 לניהול מערכת תחזוקתיישום ו בהטמעתשנות ניסיון  מספר -

  ציבוריים גופיםב רשותי פרויקטים
 בתחום ותמכהס /תעודות -

 
 יתחלק בצורה הבאה: בכל אחד מהסעיפיםהניקוד 

 הניקוד יתחלק בצורה הבאה:
  נק' 3 – מעל שנתייםניסיון 
  נק' 6 –שנים 3-4ניסיון של 
  נק' 10 -שנים 5מעל ניסיון 

 
 נקודות 10מקסימום עד 

 נק' 10

 100 סה"כ ניקוד

 

המציעים יערך שקלול הניקוד בין כלל המציעים לפי הנוסחה לצורך שקלול והשוואה בין  16.6
 הבאה:

 עהמצי של הניקוד סך    50   X= ( Q) האיכותציון 

 סך הניקוד הגובה ביותר                                        

 100)מתוך  60 -יהיה פחות מ הערכת האיכות במסגרת לה תןנשי ערכההה ציון ה אשרהצע 16.7
 הנמוך המספר ובשל דעתה שיקול לפי וועדת האיכות תחליט כן אםאלא  ,תפסל( ציון גולמי

 .האמור המינימום ציון את הפחיתדרישה זו, לב שיעמדו ההצעות של

מערכת ל הקשור נושא בכל נתוניםלוודא  אושומרת לעצמה את הזכות לאסוף  עירייהה 16.8
  . המציע ללקוחות פניהבאמצעות  לרבות, המוצעת בדרכים נוספות, על פי שיקול דעתה

 

 ודירוגן הציונים הכוללים של ההצעות חישוב .17

את ציון ההצעה  עירייהלאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע ה 17.1
 הכולל, כדלקמן: 

                                                              (Q) +    ציון האיכות   (P) =  ציון המחיר הציון הכולל

 

. הועדה המקצועית תגיש המלצותיה לוועדת המכרזים בהתאם לציון הכולל וכמפורט לעיל  17.2
קבל כל הצעה שהיא או לדחות את א ללעצמה את הזכות ל העירייהעל אף האמור, שומרת 

גבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את כל ההצעות, לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל ה
המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה 

או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת /ו עירייההטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד כל 
את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם )בין בטרם  עירייהלעצמה ה

 ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה( ואף להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.

העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא  17.3
חרים, כי כישוריהם של א םמניסיונובין  המניסיונלשביעות רצונה, ו/או שנוכחה לדעת, בין 

 .אינם מספיקים לפי שיקול דעת, ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  17.4
 ההצעה ותנאיה.

 העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. 17.5

 לחלוטין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.העירייה תהא רשאית לבטל חלק מסעיפי המפרט  17.6

לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת  17.7
 .העירייה זכות מזכויותיה לפי סעיף זה



 32/2021פומבי מס'  כרזמ
 תפעולית מערכת ותחזוקת אספקת שירותי למתן

 שירותי מתן לרבות רשותי פרויקטים לניהול
  ,עכו נלווים ושירותים חומרה, תשתיות

 
 מסמך א' 

 
 
 

רצונה,  תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות  העירייה  .18
 אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.או שנוכחה לדעת שכישוריהם 

 

לק כלשהו ממנו ומובהר בזה כי חשומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או  העירייה .19
למשתתף לא תהא זכות תביעה כלשהי כלפי העירייה בגין הביטול כאמור, כך שבעצם הגשת 

 ההצעה מטעמו מוותר המשתתף על כל זכות תביעה כאמור.

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו או /הודעה בפקסימיליה ו תימסר על כך מכרזזוכה בל .20
 הצעתו.ב

ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. .21
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה/זוכים במכרז. 90 -זכה במכרז לא יאוחר מ

 
 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

לחוזה  4ג'/רייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף כנספח ל הזוכה יהא להמציא לעיע .22
ימים מהמועד בו  7על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך  בחתימה מקורית ההתקשרות, כשהוא חתום

 קיבל הודעה על זכייתו.

צמודה למדד המחירים  על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן: "ערבות הביצוע"( .23
 אלף שמונה עשר)₪  18,000 של על סך הבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, ל לצרכן )כללי(

יום לאחר היום  90עד לחוזה ההתקשרות שתוקפה  5ג'/בנוסח המצורף כנספח  שקלים חדשים(
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 7וזאת תוך שנקבע לתום ביצוע השירותים 

 לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו.עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר  .24

על הזוכה יהא לסיים כל שרות מכלל השירותים המוצעים בתוך התקופה לה התחייב בהצעתו,  .25
 – 1אשר תחילתה מהמועד הראשון האפשרי לתחילת ביצוע השרות, כפי שיהיה נקוב בנספח ג' / 

כהצעה הזוכה בחלק  וזאת תוך שיתוף פעולה מלא עם משתתפים נוספים אשר הצעתם תוכרזב' 
מן השירותים, באופן שיבטיח ביצוע כלל השירותים באופן מיטבי הנותן מענה מלא לצרכי 

 העירייה.

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את מ .26
 זכייתו בהודעה בכתב.

ערבות הת העירייה להגיש את מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאי הליךבוטלה הזכייה ב .27
למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה  השירותיםהבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע 

 זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 

______________________ 
 עיריית עכו
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למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול 
פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה 

  ,עכו ושירותים נלווים
 
 
 מסמך ב' 

 
 כבודל

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 הצעת המשתתף

    
 ____________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ,אנו ________________________________ הח"מ

 צהירים ומסכימים בזה כדלקמן:מ
 
 
 32/2021הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות, בדקנו, קראנו היטב והבנו את כל תנאי מכרז פומבי  .1

כל הנדרש מאת  של עיריית עכו, ההסכם וכל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז, והבנו את
תתפים במכרז זה, והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת שהמ

 מחיר הצעתנו.

 

 ננו מצהירים, מסכימים ומתחייבים:ה .2
לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל  2.1

 הסתייגות.

דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג  1צעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף הכי  2.2
הבנה של תנאי -ה וגם/או איכל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיע

 המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג זה.

ידע לשם ביצוע הי ברשותנו האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים, הניסיון, וכ 2.3
 השירותים נשוא המכרז.

אחר במכרז  כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל משתתף 2.4
 זה. 

, בהסכם ובנספחיו הזמנה להציע הצעות מחירחר כל ההוראות המפורטות באכי מילאנו  2.5
 ובכל מסמכי המכרז האחרים.

 

 7ננו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו בתוך ה .3
ולא נעשה כן, תהיה העירייה  ימים מיום שיודע לנו על זכייתנו במכרז, כולו או חלקו, ובמידה

סכם עם כל משתתף אחר, או לבטל את המכרז, והכול לפי שיקול דעתה החתום על הלרשאית 
 הבלעדי.

 

ננו מציעים לתת את מלוא מכלול השירותים נשוא המכרז ולמלא את כל ההוראות הכלולות ה .4
 בטבלת המחירים שלהלן. במסגרת מכרז זה תמורת הסכומים המפורטים

 
 מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים כדלקמן:ננו ה .5

, על כל נספחיהם, הזמנה להציע הצעות מחירל 2.2מסמכי המכרז כולם, כהגדרתם בסעיף  5.1
 חתומים בכל עמוד ועמוד בחתימתנו המחייבת.

 .1'/ב נספחב 6.4דרישת תנאי סף כהצהרת המשתתף אודות שירותי התחזוקה אשר מספק  5.2

 -ו 2ים ב'/כנספחלעיל  6.1,6.2לצורך הוכחת תנאי סף  המלצות/מילוי וצירוף מסמכים 5.3
 .3ב'/

 .4בנספח ב'/לעיל כמפורט  6.3מילוי הצהרה לצורך הוכחת תנאי סף  5.4

, דוגמת םהשירותיהמעידות על איכות השרות שניתן להן בביצוע  גופים ציבורייםהמלצות מ 5.5
 הנדרש במכרז זה.

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על  5.6
 .6'/ב בנספח 6.7 תנאי סףעל שם המשתתף, כדרישת , 1976-תשל"ו

 .מנואישור על ניכוי במקור, על ש 5.7
של עיריית עכו   32/2021 אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ונזכה במכרז פומבי 5.8

להסכם  4'/תהא היא מוכנה לבטח אותנו בכל פוליסות הביטוח כמפורט בנספח ג
ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. האישור חתום על ידי חברת 
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 מסמך ב' 

 
להסכם  4נספח ג'/ –הביטוח ומצורף אליו כחלק בלתי נפרד ממנו נוסח אישור הביטוחים 

 ההתקשרות.

 .הזמנה להציע הצעות מחירל 12.7אישור עו"ד כדרישת סעיף  –למשתתף שהינו שותפות  5.9

ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -גיד תתף שהינו תאלמש 5.10
הזמנה להציע ל 12.8השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף החברות המפרט את בעלי המניות או 

 . הצעות מחיר

 פרוטוקול כנס המשתתפים חתום על ידנו. 5.11

חתומות על  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  5.12
 ידנו.

חתומים  -תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אלינו  5.13
 על ידנו.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידנו. 5.14

 .הזמנה להציע הצעות מחירל 9ערבות משתתף כדרישת סעיף  5.15

 

צעתנו זאת, עם כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ממועד הכנסתה לתיבת ה .6
 ( יום מן המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.120)ועשרים המכרזים ועד מאה 

 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא כל  .7
 
 
 ים לא כולל מע"מ: הלן הצעתי למתן השירותל .8
 

 לראיה באתי על החתום:ו
 
 
 
 

___________________ 
 חתימת וחותמת המשתתף
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 :רטי המשתתףפ
 
 שם: _______________________________________________ה
 
 ח.פ / ח.צ:____________________________________/ספר ת.ז.מ
 

 ______________________________________כתובת המשתתף: 
 
 ס' הטלפון: __________________ פקס' ________________________מ
 

 מס' עוסק מורשה __________________________________________
 

 :1עו"ד אישור
 ם/מאשר בזה כי חתימתו התאגיד_____________עו"ד של ____________אני הח"מ _________

 
 ________________  -ו ________________ ת.ז. _____________________ של

 
מסמכי על פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ת.ז. ___________________ 

 על טופס הצעה זו בפני. מו/חתםהנ"ל , וכי התאגיד
 

     + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________ ח
 
 

                                                 
 אישור זה נדרש כאשר המשתתף הינו תאגיד 1



 32/2021כרז פומבי מס' מ
ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול למתן שירותי אספקת 

פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה 
 ,עכו ושירותים נלווים

 
 1/'בנספח 

 
 

 הצהרת המשתתף אודות שירות ותחזוקה
 
 
 
 

 אנו הח"מ _____________________________ מצהירים בזה כדלקמן:
 
 
 
 
 
על ידנו, לביצוע התחייבויותינו עפ"י הסכם זה מצויים כל האמצעים הטכנולוגיים המוצעים  .1

 בשירות ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד גבוהה.
 
למיטב ידיעתנו וידיעת כל ספקי המשנה שלנו, לא ידוע לנו על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם  .2

יצוע שנים לפחות מיום ב 5ו/או אין שום מניעה לאספקת השירותים ו/או העדכונים למשך 
 ההתקנה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת המשתתף:________________  תאריך:_______________
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 2/'בנספח 

 סיון קודםיאודות נ המלצה         
 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.נ., ג.
 

לרבות מתן  פרויקטים רשותי ניהולתפעולית לשירותי אספקת ותחזוקת מערכת על ביצוע  המלצה הנדון:
  עכו ,ושירותים נלווים שירותי תשתיות, חומרה

 
 "(הספק)להלן: " ____________המשתתף עיריית עכו בוחנת בימים אלו הצעות שהוגשו למכרז זה. 

 .ו, אנו פונים לממליצים אשר צורפו להצעתוניגש למכרז, ובמסגרת בחינת ניסיונ
ניקוד עבור הקריטריונים הנבחנים על ידנו והמפורטים בטבלה להלן. הציון הנמוך ביותר נשמח לקבלת 

 .5והגבוה ביותר הנו  1הנו 
 
 

 לניהול מערכת קריטריון
 פרויקטים רשותי

  משתמשוממשק התרשמות מתצוגות 
  בקרההתרשמות מיכולות הפקת דוחות 

  ניתוקיםמערך התקשורת, לרבות הפעלה רציפה ללא התרשמות מ
  ממערכת התראות התרשמות 

  התרשמות מטיב השירות הניתן על ידי הספק
  התרשמות ממנהל הפרויקט

  אחר:
 

 ועוד: ____________________________________________________________
 
 
 

 חוות דעת על הביצוע: 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 פרטי מאשר:
 

 טלפון: _____________ _________שם ושם משפחה: ________
 

 תאריך: _______________              ____________תפקיד: _________
 

  ____________: _______חתימה וחותמת הלקוח 
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 תצהיר פרטי המשתתף וניסיונו הקודם
 
 פרטים על המשתתף .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

         שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

         דואר אלקטרוני:  .1.7

 
 

לניהול משימות ופרויקטים  מערכת המידעהריני להצהיר כי  ,6.1ביחס לתנאי הסף הקבוע בסעיף  .2

לכל הפחות,  גופים ציבוריים 2עבור  2018-2020חודשים במהלך השנים  12ברציפות לפחות פועלת 

 :גוף ציבוריכל פחות ללמשתמשים רישיונות  30בהיקף של ונעשה בה שימוש לניהול פרויקטים 

כמות  מהות השירותים שם הגוף הציבורי

רישיונות 

 משתמשים

מועדי מתן 

 השירותים

שם+טלפון איש 

קשר בגוף 

 הציבורי

     

     

     

     

 

חודשים  12בעל ניסיון של לפחות המציע הריני להצהיר כי  ,6.2ביחס לתנאי הסף הקבוע בסעיף  .3

ביישום והטמעת מערכות מידע בתחום ניהול משימות  2018-2020ברציפות במהלך השנים 

לפחות לכל גוף  רישיונות משתמשים 30גופים ציבוריים בהיקף של  2ופרויקטים רשותי, עבור 

 :ציבורי

כמות  מהות השירותים שם הגוף הציבורי

רישיונות 

 משתמשים

 מועדי מתן

 השירותים

שם+טלפון איש 

קשר בגוף 

 הציבורי
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כמות  מהות השירותים שם הגוף הציבורי

רישיונות 

 משתמשים

 מועדי מתן

 השירותים

שם+טלפון איש 

קשר בגוף 

 הציבורי

     

     

 

 הספק מטעם הפרויקט מנהל פרטי .4

. זה מסוג פרויקטים כמנהל שלו עסקי ניסיון, מקצועי ידע, פרטיו: הפרויקט מנהל את לפרט נדרש

 במקום" אין" לציין יש המציע לספק רלוונטי לא פרט(. חובה בגדר הינם הפרטים כל מילוי)

 . המתאים

 :כללים פרטים .4.1

 :_______________________הפרויקט מנהל שם

 :רשותי פרויקטים ניהולתיאור השכלה, קורסים ותעודות רלוונטיות למכרז  תמצית

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 :קודם ניסיון .4.2

 __________________________ :המכרז נשוא בתחום ניסיון שנות מספר

 פרויקטים דמים: הטמעה ותחזוקה רשימת לקוחות שמנהל הפרויקט ביצע עבורם .4.3

 טלפון נייח ונייד פרטי איש קשר פרטי הלקוח
   
   
   
   

 
 

 
 :נדרש

 התמחותו מתחום והסמכות תעודות של צילום, פעילות תחומי לרבות הפרויקט מנהל של רזומה לצרף* 
 .המכרז נשוא ולשירותים לטובין הרלוונטי

 

 

 קבלני המשנה .5

 נא לסמן את הסעיף המתאים ובמידת הצורך יש למלא את פרטי קבלני המשנה:

 משנה קבלני משולבים לא בהצעתנו □

 :הבאים המשנה קבלני משולבים בהצעתנו □
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 המשנה:פרטי קבלני 

 מספר סלולארי פרטי איש קשר תחום פעילות שם הקבלן #

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

 
 נדרש:

 * לצרף אישור קבלן המשנה כי הוא מספק שירותים עבור המציע.
 * לצרף את הסכמי ההתקשרות הקיימים לקבלני המשנה עם המשתתף נשוא מכרז זה.

ממליצים מתחום  לקוחות ורשימת ניסיון, פעילות תחומי לרבות המשנה ספק של רזומה * לצרף
 .פעילותו מתחום לחילופין או ידו על התמחותו הרלוונטי לטובין ולשירותים שיסופקו במכרז

 

 נא לצרף את המסמכים הבאים למסמכי ההצעה: .6

 .תעודת התאגדות .6.1

 פרופיל המציע המתאר את ניסיונו בתחומים נשוא המכרז. .6.2

 וניכוי מס של המציע התקפים ליום הגשת המכרז.אישורים בדבר ניהול ספרים  .6.3

 .קורות חייםו פרטי מנהל הפרויקט מטעמו של המציע: תעודות, הכשרות, ניסיון .6.4
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 רשימת ממליצים

כאשר לפחות אחד מהם הנו רשות  ,גופים ציבורייםשל שמות מלאים  3 לפחות על המציע למלא .1

אשר ביצע עבורם המציע את השירותים הנדרשים נשוא  על לקוחות המציע, יםהנמנ מקומית,

  . מכרז זה

 בחינת ההמלצות, כולן או חלקן, תעשה בהתאם לשיקול דעתו של המזמין. .2

 

שם איש הקשר  שם הגוף הציבורי מס'
 ותפקידו

טלפון ישיר של 
 איש הקשר

תקופת 
השירותים 

ברשות 
)מתאריך ועד 

 תאריך(

תכולת 
השירותים 

עבודות )אילו 
ע המציע ביצ

 עבור הלקוח
 וכו'(

 
1 

 

 

 

 

 
 

  

 
2 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
3 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

4  

 

 

 
 

  

5    
  

6    
  

7    
  

8    
  

9    
  

10    
  

 

 

 

 שם המשתתף: _____________________       

      

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________       
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 אישור עו"ד:

 

עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת ________ אני הח"מ ______________ 

מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתי על פי ת.ז. מס' __________  

והמשמש כ_____________ אצל המשתתף במכרז, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

בועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הק

 הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 

 

 

 

 

 

     

  

     

 חתימה וחותמת עו"ד שם ומספר רישיון תאריך
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 הצהרת המשתתף אודות מערכת המידע לניהול פרויקטים הנדסיים
 

 

 __________________________ מצהירים בזה כדלקמן: אנו הח"מ

 

זה מצויים בשירות כל האמצעים הטכנולוגיים המוצעים על ידנו, לביצוע התחייבויותינו עפ"י הסכם  .1

 ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד גבוהה.

 12אנו מיישמים ומטמיעים מערכת מידע לניהול פרויקטים הנדסיים אשר פועלת ברציפות לפחות  .2

ניהול ל גופים ציבוריים לכל הפחות, ונעשה בה שימוש 2עבור  2018-2020חודשים במהלך השנים 

 .לכל גוף ציבורי משתמשים בשנה לכל הפחות רישיונות 20פרויקטים הנדסיים בהיקף של 

 

 

 

 

 קבלן המשנה:________________הקבלן הראשי/חתימת   תאריך:_______________

 

 

 אישור עו"ד:

 

אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת ________ 

לי אישית ו/או שזיהיתי על פי ת.ז. מס' __________  מר/גב' ___________________ המוכר/ת 

והמשמש כ_____________ אצל המשתתף במכרז, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה 

 הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

     

 חתימה וחותמת עו"ד שם ומספר רישיון תאריך
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 אישור מנהל כספים/מנכ"ל
 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 

 א.ג.נ,
 
 

הנני משמש כמנהל הכספים / מנכ"ל של ______________________________________ )להלן: 
 (."המשתתף"

 
להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים, כמפורט הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף 

 של עיריית עכו. 32/2021במכרז פומבי 
 

עתי, ובהתבסס על הבדיקה שערכתי, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את לד
 של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרז.יכולתו 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,    
 
 
 

 ___________________   תאריך: ___________
 מנכ"ל / מנהל כספים  
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 אישור רואה חשבון לגבי עסק חי

 (יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח)

 

 לכבוד 
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול של עיריית עכו  32/2021פומבי מכרז הנדון: 
 ("המכרז" )להלן פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים, עכו

 
 

( הנני "המציע"___________ )להלן: ___________________לבקשתכם וכרואי החשבון של _
 לדווח כדלקמן:

 
 _, בוקרו על ידי וחוות דעתי __הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ____

 
 __._______נחתמה בתאריך ___

 
 לחילופין:

 
 __ ובוקרו על ידי רואי חשבון _____הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _

 
 ___._________אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ___

 
הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,  .א

"כעסק  שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע
 , או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".1חי"

 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן  .ב
 .2האחרון המבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע

 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .ג
' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע אבהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 

 עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".
 
 

 ,בכבוד רב
 
 
 

___________      __________ 
 רואי חשבון                       תאריך 

 
 
 

------------------------------------ 
 .של לשכת רו"ח בישראל 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  .1

חודשים כי אז אין  3-ם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מא .2
 'ג', בדרישה לסעיפים 
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 _______תאריך: ______       

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב'/2-ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 

ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג 
לחוק עסקאות  1ב'/2-ו 'ב2זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע'  מכרזהמשתתף ב

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי  1976-התשל"ו ,גופים ציבוריים
 האחרונה.

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן 

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 __________________*שם נותן התצהיר: 

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 
 

 עו"ד אישור
 

______, ת.ז./ ח.פ. _______________ ________אני משמש כעורך הדין של _________ .1
 (. "המשתתף")להלן: 

שר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל אהנני מ .2
המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו 

 *_______.בשם התאגיד ______________ ח.פ. ________

נושא ת.ז. _______________, לאחר  הנני מאשר בזאת כי _______________________ .3
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, 

 אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
     
       _________________ 
  עוה"דחתימה + חותמת        

 

 

 

                                                 
 משתתף שהינו תאגידלאישור עוה"ד ימולא רק על ידי  2 סעיף *
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 תצהיר

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

בהליך ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 ______ של עיריית עכו.

חוק ות לאחר שבדקתי את הורא אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת שוויון זכויולחוק  9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
לחוק שוויון זכויות,   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., ובמקרה הצורך

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
הוא פנה , לחוק שוויון זכויות 9ובותיו לפי סעיף החברתיים לשם בחינת  יישום ח

כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב 
 בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

להעביר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  ההעתק מתצהיר ז

 ימים ממועד ההתקשרות.

        ________________  
 חתימת המצהיר                     

 אישור עורך הדין

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

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

        _______________                       ________________                         ___________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

  א.ג.נ.,
 

  המועצת העיריילעובד הרשות ו/או לחבר  העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה עירייה"חבר 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 
בן זוג, הורה, בן או  -זה, "קרוב"  ןלעניייהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; 

 בת, אח או אחות."
ניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות )א( של ההודעה בדבר כללים למ12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 
זה,  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקהלא יהיה צד לחוזה או  עירייה"חבר ה 
או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  עירייהחבר  - 'עירייהחבר '

 (."()ב(1)5-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."
 
 להצהיר כי: בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ו 2

מי שאני ואף לא אח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1
 סוכן או שותף.לו 

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים עירייהאין חבר  2.2
ו עובד בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל א

 אחראי בו.
 סוכן העובד ברשות. מי שאני לוזוג, שותף או  אין לי בן 2.3

 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
 זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה 4
 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122לפי סעיף 
 
 

 תתף: ___________________ חתימת המשתתף: __________________ שם המש
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 8מסמך ב' 
 

 
 נוסח ערבות משתתף 

 
 

 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
 שתתפות המשתתףהוזאת בקשר עם  ש"ח( פיםאל שבעת) ₪  7,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים שירותי  – 32/2021 מכרז פומביב
 .רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים, עכו

 
צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2021 אפרילשפורסם עבור חודש ההתייקרות בין המדד 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  14תוך  הערבות,

את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה 
רך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר משפטית או בכל ד

 לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 22.12.21  קפה עדוערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 22.12.21 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 זו בטלה ומבוטלת. ערבותנו 22.12.21 יוםלאחר 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה 

 

 
 

__________________ 
 בנק
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 עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון
 

למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי מכרז 
  תשתיות, חומרה ושירותים נלווים, עכו

 
 וכהונות תפקידים -  'א חלק

 

 אישיים פרטים .1
 

 _____________________________________________ :משפחה שם
 פרטי: _______________________________________________ שם

     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  זהות 'מס
 וב: _______________________________________ רח  :כתובת

 ____________: יקוד: ___________________ מישוב/עיר
 _________________ :נייד טלפון' מס: _________________ טלפון' מס

 מס' פקס: ___________________
 

 ועיסוקים תפקידים .2

 
 אחורה שנים 4 של לתקופה קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט

   '(.וכד ת/כיועץ ,ית/כקבלן ,בתאגיד משרה ת/כנושא ,ת/כעצמאי ,ה/כשכיר לרבות(
 

  .(ב"וכיו עמותה ,שותפות ,חברה) סוג מכל בתאגיד לתפקידים גם להתייחס נא
 

  .(בהתנדבות תפקידים גם במפורש לציין יש) בהתנדבות או בשכר לתפקידים להתייחס נא
 

 שם המעסיק
 וכתובתו

תחומי הפעילות של 
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 ציבוריים תפקידים .3
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 .לעיל 2 בשאלה צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט

 .אחורה שנים 4 של לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחים לתפקידים להתייחס נא
 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .4

 
 אם בין, אחרים גופים או רשויות, תאגידים של מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות פירוט

 .ציבוריים שאינם אם ובין ציבוריים הם
 

 .אחורה שנים 4 של לתקופה קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להתייחס נא
 

גוף שם התאגיד/ רשות/ 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  2סוג הכהונה
  3בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

                                                 
שמות  –נא לפרט גם  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  2

 אותךבעלי המניות שמינו 
 חברות בוועדות או תפקידים אחרים כגון 3
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גוף שם התאגיד/ רשות/ 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  2סוג הכהונה
  3בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

 
 ,שירות כאזרח המקבל שלא קשר, או זיקה בו, עניין בעל שאתה לגוף לך, או יש, או היו האם

 סטטוטוריים לתאגידים קשר או זיקה זה אליה )ובכלל לגופים הקשורים עיריית עכו אולפעילות 
 אליהם(? קשורה שהיא אחרים לגופים עיריית עכו או שבשליטת

 
 קשר או זיקה כל לציין נא .אחורה שנים 4של  ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 .מפורט באופן
 

 מקבילים או בגופים כדירקטור, מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -בגוף  עניין" "בעל

 עניין כבעל שלא לפרט אחזקה צורך לו. אין חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו

  .4בבורסה בתאגידים הנסחרים ,1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד

                                                 
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  4

  –"בעל עניין", בתאגיד 
ן המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהו (1)

מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי 
או יותר  25%שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

או יותר מהדירקטורים  25%י למנות מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשא
 –פסקה זו  ןלעניי ;שלו

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך  (ב)
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק  –לעניין זה, "נאמן"  ;האמורים

()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
  ;לפקודת מס' הכנסה 102לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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 לא / כן
 

___________________________________________ י: /פרט כן, אם
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 משפחה קרובי לגבי 5-2 בשאלות כאמור תפקידים פירוט .6
 

 .משפחתך קרובי לגבי לעיל  5-2 בסעיפים ,כאמור ,תפקידים פירוט
 

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

  
  לעיל בשאלות שנדרשו הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג ,הקרוב שם את לפרט נא

 התחלת תאריך ,עיסוקו ותחום התאגיד שם לפרט יש ,בדירקטוריון חברה זוגך ת/בן אם: למשל)

 .(בדירקטוריון מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה
 

 נך.שולח על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 

 בתפקיד לך כפופים או ן(,בעקיפי או יןבמישר)  עליך ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם

  ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ,ת/מועמד ה/את שאליו
 

 זיקות או משפחה קשרי ,עסקיים קשרים ,אחרות במסגרות כפיפות יחסי ביניכם מתקיימים האם

  ?אחרות
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  עניינים חשש לניגוד של במצב להעמידך העלולים קרוביך, של או שלך ועניינים תפקידים .8
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 אותך להעמיד שעלולים ,קרוביך של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב
 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"
 

 לא / כן     
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 שעלולים להעמידך מקורביך, ושל האחרים קרוביך של ועניינים עיסוקים, כהונות תפקידים, .9

 עניינים לניגוד חשש של במצב

 
 לא שאליהם, האחרים קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ,עיסוקים ,תפקידים על לך ידוע האם

, )עסקיים ושותפים קרובים חברים זה ובכלל( מקורביך של או ,לעיל בשאלות להתייחס התבקשת
  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים

 
 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

 ועיסוקים תפקידים ,לדוגמה) עילל 8-1 בשאלות נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא
 הרשות לפעילות להם שיש וקשר ,מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברויות, אלה קרובים של

 .(המקומית
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 ועיסוקים חיים קורות פירוט .10

 

עיסוקים  ופירוט השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות בנפרד י/צרף נא
 .תאריכים כולל ובהווה, בעבר

 
 
 ואחזקות כסיםנ -' ב חלק

 
 אחזקות במניות  .11

 
 שלך, כלשהם עסקיים בגופים שותפות או ,בעקיפין או במישרין, בתאגידים מניות החזקת פירוט

 .קרוביך של או
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  1968 – ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין
 .5בבורסה הנסחרים בתאגידים

 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -ב" קרו"
 

 לא / כן
 

 י:/פרט כן, אם
 

 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

                                                 
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  5

  –"בעל עניין", בתאגיד 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו,  (1)

מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי 
או יותר  25%שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

או יותר מהדירקטורים  25%מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות 
 –פסקה זו  ןלעניי ;שלו

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (ג)

רך החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הע (ד)
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק  –לעניין זה, "נאמן"  ;האמורים

()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
  ;לפקודת מס' הכנסה 102לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 

 לניגוד עניינים חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  שאחזקתם, נכסים .12

 
 בהם שימוש או מכירתם ,שאחזקתם ,קרוביך בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

 ? מועמד אתה שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של במצב להעמידך עשויים
 

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"
 

 לא / כן     
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 משמעותי בהיקף כספים חבות   .13

 

 או לחובות ערב או כספים חייב ,ישנם אם ,העסקיים משותפיך מי או קרוביך ,ה/את האם
 ? כלשהם להתחייבויות

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  
 

 עניינים לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .14

 
 לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעשויים ,לעיל פורטו שלא ,אחרים נכסים על לך ידוע האם

 ? ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים
 

, )עסקיים ושותפים קרובים חברים זה ובכלל) מקורביך של ,קרוביך של ,שלך לנכסים להתייחס נא
 .בהם עניין בעלי הם מקורביך או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים של

 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
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 ובין בין במישרין בו, הצבעה זכויות או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות -בגוף  בעל עניין""

 יועץ או/ו אותו מייצגאו /ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו בעקיפין,

 .לו חיצוני
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 הצהרה -  ג' חלק
 

 _________________'מס ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני

 :כי בזאת ה/מצהיר
 
 נכונים ,מלאים הם, ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1

 .ואמיתיים
 

 ,אישית מידיעה הם ,ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל  .2
 אינם הפרטים שבו במקרה וזאת ,הידיעה למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אלא

 .אישית מידיעה לי ידועים אינם או/ו בחלקם וא/ו במלואם לי ידועים
 

 של במצב להיות לי לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3
 .התפקיד עם עניינים לניגוד חשש

 

 עניינים לניגוד חשש של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .4
 .בנושא עיריית עכו שלת המשפטי צתהיוע שלה הנחיית לקבלת ד, עהתפקיד במילוי

 

 במהלך יתעוררו או ,בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו בו במקרהש ךכת ל/מתחייב אני .5
, עניינים לניגוד חשש של במצב אותי להעמידהעלולות  ,מראש נצפו שלא סוגיות ,הרגיל הדברים

 לפי ואפעל בכתב הרלבנטי המידע אתה ל אמסורצת המשפטית של עיריית עכו, ביוע איוועץ
 ה.הנחיותי

 

מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע,  .6
 .1998 –התשנ"ח 

 
 

 

 

____________________                                  _________________ 
 חתימה      תאריך          
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 הכספית הצעת המשתתף

להלן התמורה המבוקשת על ידינו עבור מתן שירותי אספקת ותחזוקת  – 1טבלה מס' 

לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה ולמתן  פרויקטים רשותימערכת תפעולית לניהול 

וביתר מסמכי  1נספח ג' שירותים הנלווים לכל אלה, הכל לפי המפורט במפרט הטכני

 ."(השירותיםהמכרז )להלן: "

 על המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו עבור כל רכיב המפורט בטבלה שלהלן.
 

 הנחיות למילוי:
על המציע לציין את המחיר המוצע על ידו לכל רכיב בטבלה שלהלן, בעמודה הצהובה )"מחיר  .1

 מוצע על ידי המציע בש"ח ללא מע"מ"(;

ר מירבי שניתן להציע עבור הרכיב, בעמודה "מחיר מחירון מירבי בש"ח ללא ככל שמופיע מחי .2

מע"מ", המציע לא יציע מחיר העולה על המחיר המירבי. במידה ויוצע מחיר הגבוה מהמחיר 

 תראה את המחיר המקסימלי כמחיר המוצע על ידי המציע. עירייההמירבי, ה

 הערות:
חלק מהרכיבים המופיעים בטבלה, או את כולם,  שומרת לעצמה את הזכות להזמין רק עירייהה .1

 לפי שיקול דעתה הבלעדי;

המחירים יישארו בתוקפם גם  –במידה ותינתנה הארכות לתקופת ההתקשרות המקורית  .2

 למשך תקופות ההארכה ויוצמדו כמפורט להלן;

ה. מדד ישתשולם לספק תוצמד למדד המחירים לצרכן, החל משנת ההתקשרות השניהתמורה  .3

ס לחישוב ההצמדה הינו המדד הידוע ביום חתימת ההסכם החוזי בין הצדדים בהתאם הבסי

 למנגנון ההצמדה כמפורט בתנאי החוזה.

 לספק לא יהיו טענות או דרישות כספיות נוספות מעבר לתמורה שהוצעה על ידו; .4

 ערך מוסף; כלל המחירים הנקובים הנם בשקלים חדשים ואינם כוללים מס .5

בים על ידי המציע כוללים את כלל הדרישות המופיעות במפרט הטכני וכן כלל המחירים הנקו .6

 את כלל התשומות הנדרשות מהספק;

 
 

יחידת  תיאור מקט מקט
 מידה

מחיר 
מחירון 
מירבי 
בש"ח 
ללא 
 מע"מ

מחיר מוצע 
על ידי המציע 

בש"ח ללא 
 מע"מ

רשותי הקמת מערכת מידע לניהול פרויקטים  01פרק 
  0 הערה .עירייהוהתאמתה לצרכי ה

01.010 

הספקת והתקנת המודולים הבאים על פי  .1

 הדרישות המופיעות במפרט הטכני:

 ;(dashboard)פרויקטים מודול ניהול  .א

 50,000 חד פעמי
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יחידת  תיאור מקט מקט
 מידה

מחיר 
מחירון 
מירבי 
בש"ח 
ללא 
 מע"מ

מחיר מוצע 
על ידי המציע 

בש"ח ללא 
 מע"מ

 מודול ניהול משימות; .ב

 .BIניהול דוחות וניתוח מידע מודול  .ג

התממשקות למערכות הקיימות במוצע,  .2
 .עירייהבהתאם לדרישות ה

 . עירייההקיימות בהסבת נתונים מהמערכות  .3

 הדרכה והטמעת משתמשים. .4

 80% הוא 01 פרקמסך  הסעיף משקל

01.020 

הספקת והתקנת המודול הבא על פי הדרישות  .1

 :)אופציונלי( המופיעות במפרט הטכני

 א. מודול ניהול פרויקטים הנדסיים.

, בעירייההתממשקות למערכות הקיימות  .2
 בהתאם לדרישות העירייה.

 הסבת נתונים מהמערכות הקיימות בעירייה.  .3

 .הדרכה והטמעת משתמשים .4

 20% הוא 01 פרקמסך  הסעיף משקל

 40,000 חד פעמי
 

 

A 
 )סה"כ מחירון פרק( 01סה"כ מחיר פרק 

  }נא להעתיק את המספר לסיכום למטה{

 02פרק 
לניהול תחזוקה חודשית של מערכת המידע 

  0 הערה ושיפוריםשינויים  פרויקטים רשותי וביצוע 

יהוו  הסעיפים, שאר 02מפרק  20%המתייחסים למודול פרוייקטים הנדסיים יהוו  הסעיפים הערה
 2מסך פרק  80%

02.010 

לניהול פרויקטים תחזוקה חודשית של המערכת 
רישיונות בעלי  משתמשים 200 הכוללתרשותי 
כל המודולים המסופקים ו/או ואת  מלאים

ם ואת ההתקשרות בין הצדדיהמפותחים במהלך 
 מודולי הליבה הבאים:

 ;(dashboard)פרויקטים מודול ניהול  .א

 ;מודול ניהול משימות .ב

מודול ניהול דוחות וניתוח מידע מודול  .ג

BI. 

 

 10,000 חודשי

 

02.015 

לניהול פרויקטים תחזוקה חודשית של המערכת 
הכוללת את כל המודולים המסופקים ו/או הנדסי 

ם ואת במהלך ההתקשרות בין הצדדיהמפותחים 
 :)אופציונלי(מודול הליבה הבא 

 .מודול ניהול פרויקטים הנדסיים .א

 

 8,000 חודשי
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יחידת  תיאור מקט מקט
 מידה

מחיר 
מחירון 
מירבי 
בש"ח 
ללא 
 מע"מ

מחיר מוצע 
על ידי המציע 

בש"ח ללא 
 מע"מ

  0.00 כלול הדרכת משתמשים בשנת ההתקשרות הראשונה 02.020

02.030 

 דוח לפי דרישת משתמש
הסבר: הגדרת דוחות חדשים במערכת על בסיס 

ואושרו ע"י לאחר שהוגדרו  –הנתונים הקיימים
 משתמש בכתב.

כלל הדוחות יהיו על חשבון הספק כחלק 
לעיל,  02.010מהתשלום החודשי, המפורט בסעיף 

לרבות דוחות הנדרשים על פי אמות המידה, 
 דרישות משתמשים בעירייה וכיו"ב.

 0.00 כלול

 

02.040 

 :שינויים במערכת
שינויים במערכת אשר יהיו כחלק מהשירות 

למערכת ולא ישולמו לספק מעבר החודשי הניתן 
 לעיל 02.010לתשלום החודשי המפורט בסעיף 

 
 שינוי באובייקט מידע:  .1

הוספת / גריעת שדות מאובייקט מידע.  .1

 הוספת/מחיקת  נתונים לשדות רשומה.

 הוספת שדות מידע  חדשים על המסך. .2

הוספת/גריעת שדות מדוח מודפס או  .3

 טבלה המוצגת על המסך.

 שינוי פרמטרים. .4

הוספת שאילתה או פרוצדורה והצגתה  .5

בדוח או על המסך תחת פקד או פקדי 

 מידע.

 
 התרעות וכללים: .6

 שינוי, הוספה או מחיקת התרעה. .1

 שינוי, מחיקה או הוספת תזכורת. .2

 שינוי, מחיקה או הוספת כלל. .3

 

 0.00 כלול

 

02.050 

הקמת ו/או שינוי חבילות עבודה במערכת 
הכוללות בין היתר התאמה של המודולים הבאים 

 :העירייהלדרישות 
 מודול ניהול משימות; .א

 מודול תזכורות; .ב

 מודול ממשקי מידע למערכות חיצוניות; .ג

 מודול ניהול מסמכים ותיקים; .ד

אובייקט 
תהליך  /

 יחידני
3,500 
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יחידת  תיאור מקט מקט
 מידה

מחיר 
מחירון 
מירבי 
בש"ח 
ללא 
 מע"מ

מחיר מוצע 
על ידי המציע 

בש"ח ללא 
 מע"מ

 מודול ניהול תיקי מידע; .ה

 מודול ניהול קבצי אב; .ו

 וניתוח מידע;מודול ניהול דוחות  .ז

 מודול תהליכים והרשאות; .ח

 מודל לקבלת החלטות וביצועם; .ט

 מודל לבקרת תקציב וחשבונות; .י

מודולים תחזוקתיים פרויקטליים  .יא

נוספים ו/או העשרת התכנים והתהליכים 

 הקיימים

 
 הוספה ו/או שינוי בתהליך:

 הוספת או גריעת פעילות מתהליך עבודה. .1

 שינוי לוגי בתהליך או בסכמת חיוב .2

 שינוי סכמה. .3

 
 אובייקטים:

הוספת אובייקט מידע חדש )לרבות  .1

 קשרים(.

ניוון אובייקט מידע קיים. )לרבות  .2

 קשרים(.

הוספת שדות ניהול וצירוף מסמכים או  .3

שדות התרעה או תזכורת לאובייקט 

 קיים.

02.060 

הדרכה פרטנית או מרוכזת בתום שנה מיום 
המערכת עבור משתמשים חדשים )שעות הפעלת 

עבודה נוספות לטובת משתמשים חדשים 
שיצטרפו במהלך תקופת התחזוקה של המערכת 
בתום שנה מהפעלתה.( הדרכה במהלך השנה 

 ללא תשלום. –הראשונה 

 180 ש"ע

 

02.070 
המשך עבודה עם המערכת בתום ההתקשרות עד 

יום ממועד סיום ההתקשרות במצב קריאה  365
 בלבד.  )לצורך בדיקות במעבר למערכת חדשה(

 2,500 חודש
 

B 
 (פרק מחירון)סה"כ  02 פרק מחיר"כ סה

  {למטה לסיכום המספר את להעתיק}נא 



 32/2021כרז פומבי מס' מ
למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול 
פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה 

 ,עכו ושירותים נלווים
 

 10ב'/ נספח
 

  39 

 :(02 פרק+  01 פרק)נא להעתיק את סה"כ סיכום מחירון 

 : ____________ Aלרכיב . ציון  10%מע"מ,  משקל : ___________ ₪ + Aרכיב  01פרק סה"כ 

 : ____________ Bלרכיב . ציון  90%מע"מ, משקל : ___________ ₪ +  Bרכיב  02סה"כ פרק 

 

 : _____________)ציון  מחיר משוקלל( A+Bרכיב  כ"סה

ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי ומוחלט וכולל 
-עלולביצוע מלוא התחייבויותיי  -בין הישירות ובין העקיפות  -בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות  פי ההסכם, וכי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו.
 בלבד.  וכי הכמויות לעיל הם לצרכי העירייהמחיר כנקוב במסמכי המכרז /
 

הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי תמורה אלה מהווים את התמורה הבלעדית 

מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או והיחידה בעבור אספקת כל 

 . דרישה אחרת העולים ממכרז זה

הבאנו בחשבון  לעיל התעריפיםהננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת 

ך את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמש

 כל תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     
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 אישור עו"ד/רו"ח:

 

___עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ ___אני הח"מ, ____ 

חתמו בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם 

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.המציע" -)להלן _______________ 

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 
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אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול למתן שירותי הסכם 

פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים 

 נלווים, עכו
 

 נערך ונחתם בעכו ביום ___________ ש
 
 

 עכועיריית    ב י ן :
 עכו, 35ויצמן מרחוב    
 ("עירייה"ה )להלן:   
 מצד אחד          
  

 ______________________________  ל ב י ן : 
 ת.ז./ח.פ. ______________________   
 מרחוב _________________________________   
 טלפון: ________________, פקס: _______________   
 ("קבלן"ה :)להלן   
 מצד שני          

 
 
 

למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול והעירייה מבקשת לבצע פרויקט  הואיל: 
ופרויקטים  פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים, עכו

 ;,עכורשותי 
  

של העירייה הוכרזה כהצעה הזוכה/כאחת  32/2021והצעתו של הקבלן במכרז פומבי   והואיל:
 במכרז; *ההצעות הזוכות

 
והקבלן מצהיר על עצמו כי הוא בעל הכישורים, היכולת הכספית, הניסיון, כוח האדם,  והואיל:

הציוד והמיומנות, הרקע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי הנדרשים לשם מתן 
 השירותים במועדים ובתנאים כפי שהם מפורטים בחוזה זה 

 
הדרושים על פי דין לשם מתן  והקבלן מצהיר כי הוא מחזיק בכל הרישיונות וההיתרים והואיל: 

 השירותים וכי ימשיך להחזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה;
 

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;  והואיל:
 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן
 

 הגדרות ופרשנות .א
 
 לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם זה וכל הנספחים  1.1 .1

 כותרות הסכם זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.2
במקרה בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו להסכם לבין הוראה  1.3

 שבהסכם, תחייב ההוראה שבנספח.
 

 כדלקמן:בכל המסמכים המהווים חלק מהסכם זה יהא פירוש המונחים הבאים  .2
 

דרישה לביצוע עבודה שתוצא מעת לעת ע"י העירייה, ותהווה חלק בלתי  - "הזמנה"
 נפרד מהסכם זה.

 מהנדס העירייה .   -" "המהנדס
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 של העירייה. 32/2021מכרז פומבי מס'   -"המכרז" 
להסכם זה בו מפורטים השירותים, אשר על הקבלן לספק  1נספח ג'/  -"המפרט המיוחד" 

 מכוח הסכם זה.לעירייה 
עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל הסכמה,   -"העירייה" 

מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי מורשי 
החתימה של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייה, למעט באותם 

 עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם זה לנציג העירייה.
 מינהל הנדסה ותכנון ומינהל פיתוח התשתיות בעיריית עכו  -מינהל " "

הקבלן, נציגיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל גורם מטעמו שהוסמך   - "הקבלן"
 על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו.

 ת תפעולית לניהול פרויקטים רשותישירותי אספקת ותחזוקת מערכ  -"השירותים" 
אשר יכללו  ,עכותשתיות, חומרה ושירותים נלווים  לרבות מתן שירותי

 , לרבות:המפורט במפרט המיוחד אספקתאת 
, פרויקטים רשותיהספקה התקנה והטמעה של מערכות מידע לניהול  -

לרבות מתן השירותים הנלווים  אחזקתה ותמיכה במשתמשים בה
 .לכל אלה

היקף השירותים המוזמנים מתוך המפורט במפרט המיוחד יקבע 
 בהזמנות העבודה שיועברו לקבלן מעת לעת.

תוכנה ו/או מודול תוכנה ייעודיים לאיסוף וניהול מידע ו/או תהליכי  -"יישום מחשב" 
 עבודה בתחום או נושא.

מי שיתמנה ע"י העירייה, מעת לעת, לבקר את איכות השירותים  - "מבקר איכות"
אמור המסופקים ע"י הקבלן בהתאם להתחייבויותיו לעירייה, כ

 בהסכם זה על נספחיו.
בכל  ו/או מי שימונה על ידו לביצוע תפקיד זה בכתבגזבר העירייה   - "מנהל"

 .הקשור לתחומי אחריותו וסמכותו בעירייה
מי שימונה מטעם הקבלן לשמש כנציג מטעמו למתן השירותים, וישמש     -"מנהל הפרויקט" 

ותים עפ"י תנאי השיר אספקתבין השאר כאיש קשר המלווה את תהליך 
 הסכם זה.

,  Raster, ו/או גראפית )ניהול תמונות, (A/N)מערכת מידע מילולית    - "מערכת מידע"
וכיו"ב( אשר תוקם עבור העירייה ולשימושה על ידי הקבלן או  גרפיקה

 על ידי צד ג'.
מנהל, מעת לעת, לפקח על עמידת הקבלן המי שיתמנה ע"י   - "מפקח"

 לעירייה.בהתחייבויותיו 
למסירתו כנדרש למנהל ו/או כל פעילויות האיסוף והטיפול במידע עד   -"פרויקט" 

 לקליטתו במערכת מידע לצפייה בו ו/או לניהולו.
 אופן מתן השירותים כפי שיקבע ע"י המנהל בתאום עם הקבלן.  - "תוכנית עבודה כוללת"

 

 מטרת ההתקשרות ותקופתה .ב
 

אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לן מתחייב לספק לעירייה העירייה מזמינה בזאת והקב 3.1 .3
, ,עכולרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים  רשותילניהול פרויקטים 

 םהשירותיתמהיל  - 'ב  1בנספח ג'/ ובמפרט המיוחד בהתאם לתנאי הסכם זה, וכמפורט 
 המוזמנים.

 במפרט המיוחד.הקבלן יספק לעירייה  את השירותים בהתאם לקבוע  3.2
 במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין המפרט המיוחד, יגבר המפרט המיוחד.

 
היקף השירותים המוזמנים מאת הקבלן מכלל המפורט במפרט המיוחד ייקבע בהזמנות  4.1 .4

 העבודה, אשר תוציא העירייה מעת לעת לקבלן.

 בהזמנת העבודה.הקבלן לא יחרוג מהיקף השירותים המוזמנים, כפי שיקבע  4.2
היה וחרג הקבלן מהיקף השירותים המוזמנים, ללא אישור העירייה  בכתב, לא יהא זכאי 

 לתמורה כלשהי בגין החריגה.
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 ההתקשרות תקופת .ג

, תהיה ההתקשרות לאספקת ותחזוקת מערכת לניהול פרויקטים רשותיבכל הקשור  5.1 .5
  מיום _______ עד ליום __________. שנים 3 לתקופה של

, אישור קבלת המערכת על ידי המנהל, תהיה החל מיום המידעהתקופה לשימוש במערכת  5.2
 ,וכלה בתום תקופה של שלוש שנים שהוא גם מועד תחילת תשלום העירייה עבוד שרות זה

 (.פעול""תקופת הת)להלן: 

בתקופות  פעולדעתה הבלעדי להאריך את תקופת הת העירייה תהיה רשאית על פי שיקול 5.3
ובלבד  ( שנים5) חמשפעול המוארכת לא תעלה בסך הכל על ובלבד שתקופת הת נוספות

יום לפחות לפני תום  30 פעול בהודעה בכתבלקבלן על כוונתה להאריך תקופת התשהודיעה 
 פעול שבתוקף. תקופת הת

ל הוראות פעול כאמור בס"ק זה, יחולו כהעירייה לקבלן על הארכת תקופת התהודיעה 
 המוארכת. פעולקופת התהסכם זה גם על ת

לעיל רשאית העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט  6-ו 5, 4, 3, 2 ,1על אף האמור בס"ק  5.4
( יום 30להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה בכל עת ע"י מתן הודעה לקבלן של שלושים )

 מראש. 
הפסיקה העירייה  את ההתקשרות כאמור לא תהיה חייבת בתשלום או פיצוי או שיפוי 

הופסקה ההתקשרות כאמור בסעיף כלשהם לקבלן בקשר ו/או עקב הפסקת ההתקשרות. 
 םהשירותיקטן זה תשלם העירייה לקבלן את התמורה המגיעה לו, לפי הסכם זה, עבור 

 .סקת ההתקשרותשהתקבלו ממנו על ידי העירייה עד למועד הפ
( חודשים הראשונים להתקשרות עם הקבלן תהווה 6מובהר בזאת כי התקופה של שישה ) 5.5

תקופת ניסיון לקבלן, והעירייה  תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להודיע לו על 
יום מראש, באם על פי שיקול דעת המנהל, הקבלן לא עמד  14הפסקת העסקתו 

הופסקה ההתקשרות כאמור בסעיף זה תשלם לשביעות רצונו. בהתחייבויותיו על פי ההסכם 
שהתקבלו ממנו על  םהשירותיהעירייה לקבלן את התמורה המגיעה לו, לפי הסכם זה, עבור 

 ידי העירייה עד  למועד הפסקת ההתקשרות.

 

זמנים מפורטים אופן ביצוע השירותים, סדר פעולות ועדיפויות, היקף התפוקות בכל שלב ולוחות  .6
שתותאם להיקף השירותים  למפרט המיוחד, 1 ייקבעו בתוכנית עבודה כוללת, כמפורט בסעיף

 ותאושר על ידי המנהל. 

 

 עירייה  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף השירותים וסדר ביצועם.ה .7
הפחתה בהיקף השירותים ו/או שינוי בתוכנית העבודה ייעשו בהוראה בכתב בתוספת אישור 

 ייה. מהנדס העיר
 הודעה על שינויים כאמור תימסר לקבלן בכתב ומראש.

נמסרה הודעה כאמור לא יהא זכאי הקבלן לתמורה כלשהי, פיצוי או תשלום אחר כלשהו בגין 
 השירותים שהזמנתם בוטלה או שונתה.

 
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .ד
 
לו התנאים והדרישות עים וברורים והקבלן מצהיר כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו, כי יד .8

שבמסמכי ההסכם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לאספקת השירותים עפ"י 
 הדרישות והתנאים המפורטים בהם.

 

הקבלן מצהיר כי הוא בעל ניסיון קודם במתן שירותים זהים או דומים להיקף השירותים וכי יש  .9
 זרים הדרושים לביצוע השירותים.לו הידע, הניסיון, האמצעים, כח האדם, הציוד והאבי

 
הקבלן מצהיר כי הוא מורשה מכל בחינה שהיא ליתן השירותים נשוא הסכם זה, וכי אין כל מניעה  .10

 חוקית או חוזית המונעת ממנו או אוסרת עליו או מגבילה אותו להתקשר עם העירייה בהסכם זה.
 

 בנאמנות ובמיומנות מרביים.הקבלן מתחייב לספק את השירותים בדייקנות, ביעילות,  .11
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הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כח האדם וכל הציוד, האביזרים, החומרים והאמצעים  .12
האחרים הדרושים לביצוע הסכם זה בהיקף ובאיכות שצוינו במפרט המיוחד ביעילות, ברציפות 

 ובקצב הדרוש.
 

 ביצוע השירותים. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים לשם 13.1 .13

המנהל יהא רשאי, מבלי לנמק זאת, לדרוש מהקבלן בכל עת להחליף את אחד מהעובדים  13.2
 ימי עבודה  אחר דרישת המנהל. 7והקבלן מתחייב למלא בתוך 

 
הקבלן מתחייב להשיג על חשבונו את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים עפ"י כל דין  .14

 לביצוע השירותים.

 

 ויקטהפר מנהל .ה
 

תחזוקת המערכת. כמו כן, ישמש כגורם המקשר יישום ומנהל הפרויקט יהא אחראי על הטמעת,  .15
 בין העירייה וצרכיה לבין הקבלן.

 

 המידעהתקנה, הדרכה ותחזוקת מערכת הספקה,  .ו
 

יספק על חשבונו את התוכנות המפורטות במפרט המיוחד, לרבות התקנה בכמות הקבלן  16.1 .16
א', מדריך למשתמש בעברית וכן הדרכת כל המשתמשים  – 1ג'/ העמדות כמפורט בנספח

 בתוכנות שסיפק עד לשליטתם המלאה של העובדים בכל רכיביהן.

לעיל תחול הן על ההתקנה הראשונית של התוכנות  1התחייבותו של הקבלן כמפורט בס"ק  16.2
 והן על השדרוג ו/או כל שינוי שיחול בהן.

 

כל הפעולות הנדרשות לתיקון כל ליקוי שיתגלה במהלך ביקורת הקבלן יבצע, על חשבונו, את  17.1 .17
 יקלוט ו/או שיתגלה בתוכנות במהלך מבחני הקבלה.שאיכות במידע 

הקבלן יבצע, על חשבונו, את כל הפעולות הנדרשות לתיקון כל ליקוי מהותי שיתגלה בתוכנה  17.2
 או ביישומי המחשב  או בשירותים שסיפק  גם לאחר מבחני הקבלה.

ימי עבודה לכל המאוחר, מעת שנמסרה לקבלן  14ן הליקוי, כאמור לעיל, יבוצע תוך תיקו 17.3
 הודעה אודות הליקוי.

 
 5הקבלן מתחייב לתמוך, לתחזק ולשדרג את התוכנות שיספק לעירייה, למשך תקופה של  18.1 .18

)חמש( שנים לפחות, או עד לתום תקופת ההתקשרות, המאוחר מבין השניים. ניתנו שירותי 
או השדרוג לאחר תום תקופת ההתקשרות יבוצעו הם בתעריפים שיהיו  ההתחזוקיכה, התמ

קבועים אותה עת במחירון הקבלן לאותם שירותים, ובכפוף לקבלת אישור מראש לביצוע 
 על ידי העירייה. 

הקבלן מצהיר כי כל רכיבי התוכנה ו/או החומרה אשר מהווים חלק מן השירותים הינם  18.2
חזוקה שוטפים.  הקבלן מצהיר כי לא ידוע לו על הפסקה מתוכננת רכיבים בייצור ובת

שנים  5בייצורם ו/או בתחזוקתם וכי אין שום מניעה להמשיך ולספק חלפים ועדכונים למשך 
 מיום מועד החתימה על הסכם זה.

 
על פי תוכנית עבודה שתאושר ע"י העירייה, או ע"י מי , תימסר לעירייה מידע מערכת 19.1 .19

 לצורך כך.שהסמיכה 

לאחר התקנתה תעבור המערכת מבחני קבלה לבדיקת ואישור התאמתה למוצע ע"י מבקר  19.2
 האיכות מטעם העירייה, ורק על פי אישורו, תשולם תמורה.

 לכל מערכת, במידה ותוזמן, יספק הקבלן לעירייה, כחלק מדמי השימוש במערכת: 19.3

 זכות שימוש בכל יישום ו/או תוכנה המהווים חלק ממנה. 19.3.1
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ביצוע התאמות נדרשות של כל יישום ו/או תוכנה המהווים חלק ממנה לעמידה  19.3.2
בדרישות סטטוטוריות ו/או רגולטיביות, הן ברמת ניהול התהליכים באמצעותה, 

 הן ברמת ניהול המידע באמצעותה והן ברמת הפצת ופרסום המידע המנוהל בה.

 ממנה. תמיכה במשתמשים בהפעלת כל יישום ו/או תוכנה המהווים חלק 19.3.3

הספקה והתקנה של כל שדרוגי הגרסאות של כל המרכיבים הנדרשים להפעלה  19.3.4
 שלמה ומלאה של כל יישום.

תיעוד והדרכה לכל צוות העירייה הנוגע בעניין לכל עדכון ושדרוג בגרסת  אספקת 19.3.5
 היישום ו/או התוכנה.

שרות לתיקון כל תקלה שתתגלה בכל יישום או תוכנה המהווים חלק ממנה, או  19.3.6
סיס הנתונים שלהם או בתוכנות התשתית המשמשות להפעלתם וזאת בתוך זמן בב

תגובה שלא יגרום להשבתת משתמש מעבודה מלאה באמצעות המערכת למשך של 
למעלה מיום עבודה ממועד ההודעה על תקלה. מובהר כי בכל תקלה בתוכנת 

כי התשתית ישמש הקבלן איש קשר מול היצרן ובלבד שהקבלן יוכיח לעירייה 
מקור ההשבתה הוא בתקלה בתוכנת התשתית וכי כאיש קשר נקט מיידית בכל 

 הפעולות הנדרשות להעברת הטיפול ליצרן.

שרותי התמיכה במשתמשים ותיקון התקלות במערכת מתחייב הקבלן  אספקתלצורך  19.4
להפעיל הן מרכז תמיכה ושרות מקוון טלפוני וממוחשב והן להעסיק צוות תמיכה ושרות 

 ספק שרות לעירייה בחצריה בזמני התגובה והטיפול הנדרשים.המסוגל ל

בכל מקרה שימנע מצוות העירייה שימוש מלא בישום או בתוכנה או במערכת למשך זמן  19.5
עבודה ממועד ההודעה לקבלן על גילוי תקלה בהם, מתחייב הקבלן לפצות  ימי 3העולה על 

 יום פיגור או חלק ממנו.  כל בגין  )ארבע מאות ש"ח(₪  400העירייה בסכום של את 

 לניהול המידע המילוליכי המערכת הקבלן מתחייב  ,מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל 19.6
ממשק למספר מערכות  תכלול ,הסכם זהב ם המסופקיםשירותיה אספקתבתחום  ,והגרפי
 ממוחשבות, לרבות:מידע 

 קשר מידי 19.6.1

 ;Office (Word, Excel, Outlook)סביבת  19.6.1.1

 )פנימי וחיצוני(;דואר אלקטרוני  19.6.1.2

 קשר עתידי מתוכנן 19.6.2

 ;(GISמערכת ממ"ג ) 19.6.2.1

 המערכת המשפטית; 19.6.2.2

 ;עירוניים מערכת נכסים 19.6.2.3
 
 

 תפעול מערכות המידע המשמשות את העירייה .ז

 
תפעול מערכות המידע המשמשות את העירייה על ידי הקבלן, או מי מטעמו, כנדרש לצורך  20.1 .20

לפי הסכם זה, יעשה אך ורק בתאום מראש עם העירייה ולפי הנחיית  םהשירותי אספקת
 המנהל.

יעשה אך ורק  תפעול מערכות המידע המשמשות את העירייה על ידי הקבלן, או מי מטעמו, 20.2
 בהתאם להוראות ספק המערכות למשתמש.

, יעשה אך ורק על תפעול מערכת מידע המשמשות את העירייה על ידי הקבלן, או מי מטעמו 20.3
 ידי מי שהוכשר לתפעול את המערכת, מכיר אותה היטב ומיומן בהפעלתה.

, יעשה אך ורק על תפעול מערכת מידע המשמשות את העירייה על ידי הקבלן, או מי מטעמו 20.4
את המערכת ואת מיומנותו  והיכרותידי מי שהמנהל אישר לו לעשות כן לאחר שבחן את 

 בשימוש בה.

 מערכות המידע המשמשות את העירייהמטעמו, לתפעול כל עלויות הכשרת הקבלן, או מי  20.5
 תחולנה על הקבלן בלבד.  
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 שיתוף פעולה .ח

 

מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור להתאמת הנתונים שאסף  הקבלן .21
שבחרה העירייה ו/או לקליטת נתונים שנאספו על ידי  GIS-לקליטה במערכת מידע ו/או במערכת ה

מי מטעם העירייה למערכת מידע ו/או במערכת המסופקת על ידו ו/או ליצירת ממשק בין מערכת 
הצטיידה או בה  GIS-מידע המסופקת על ידו, על כל מרכיביה, לבין מערכת מידע ו/או מערכת הה

 תצטייד העירייה.
 

בתחומים  םם הקבלנים האחרים המספקים לעירייה שירותיהקבלן מתחייב לשתף פעולה ע .22
המשיקים או נוגעים לתחום השירותים המיועדים להספקה במסגרת הסכם זה, ככל שיש ושיהיו 

( ולפעול בכל דרך נדרשת שתבטיח מענה מלא על צורכי GISכאלו, הן הגראפי והן הגיאוגרפי )
 ודרישות העירייה.

ו/או ביצוע התאמות  יםהנדרש ו/או הדוחות , העמדת כל המידעשיתוף הפעולה יכלול, בין השאר .23
ו/או נקיטה בכל האמצעים המבטיחים כי  , במידע ו/או במערכת המידע המסופקת על ידונדרשות

הנתונים הנדרשים לה על פי מסמכי הסכם זה, על חשבונו, כחלק המידע ולרשות העירייה יעמדו כל 
 משרותיו לעירייה.

 

 ביקורתדיווח, כפיפות ו .ט

 

 הקבלן יהא כפוף לעניין מתן השירותים למנהל. 24.1 .24

 הקבלן או מי מטעמו ידווח מיידית למנהל על כל בעיה הכרוכה במתן השירותים. 24.2

הקבלן יספק תשובות והסברים מלאים ושוטפים בנוגע לשירותים, כפי שיידרש מעת לעת  24.3
 ע"י המנהל או המפקח.

של הקבלן ע"י המנהל או המפקח יחשבו כאילו  הוראות או ביאורים שניתנו למי מעובדיו 24.4
 ניתנו לקבלן.

 

הקבלן יאפשר למבקר האיכות לבדוק את הפעילות ואת איכות התוצרים בהתאם  25.1 .25
 להתחייבויותיו עפ"י הסכם זה. 

הקבלן מתחייב להמציא למבקר האיכות דיווח תקופתי בכתב על ההתקדמות בביצוע  25.2
 השירותים כפי שיקבע מבקר האיכות.

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .י
 

הקבלן מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר הנוגע לעירייה,  26.1 .26
לעסקיה, לפעילותה, לקניינה הרוחני או האחר, שיגיע אליו אגב, בקשר או במהלך ביצוע 

כאמור  הוראות הסכם זה, ולאחסנם במקום ובאופן המתאים ביותר, לשם שמירת סודיותם
 ולא למוסרם בין במישרין ובין בעקיפין לכל אדם ו/או גוף אחר.

 לעיל לא תחול על:  26.1ההתחייבות לשמירה על סודיות לפי סעיף  26.2

מידע שהינו בבחינת נחלת הכלל במועד מסירתו או שיהפוך לנחלת הכלל כתוצאה  26.2.1
של או כתוצאה משילובה באתר האינטרנט  GISמהעלאת תוצר השירותים כשכבת 

 העירייה.

 מידע שהיה ברשות הקבלן לפני מסירתו לו על ידי העירייה. 26.2.2

או כל חלק ממנו אותו יידרש הקבלן לגלות, על פי דין, ובלבד שבמקרה כזה  מידע 26.2.3
יודיע הקבלן לעירייה, תוך זמן סביר, על דבר הדרישה ויעשה כמיטב יכולתו על 

 מנת להותיר בידי העירייה שהות סבירה להתגונן בפני דרישה כזאת.

, והוא להסכם זה 2ג'/ כנספחיחתום על ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף  הקבלן 26.3
 3כנספח ג'/מתחייב לגרום לעובדיו לחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף 

 להסכם זה.
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 כנספחמפורט בדרישות אבטחת מידע שכפי  אבטחת המידעהקבלן מתחייב לבצע את כל דרישות  .27
ה מאוחסן אצל צד הקבלן מתחייב לבצע אחת לשנה מבדקי חדירה למערכת, בין אם ז .2 סעיף 1'/ג

 שלישי ולהציג את הדו"ח לעירייה עם מסקנות.
 

 בטיחות .יא
 

לפי כללי הבטיחות החלים, לפי כל דין, על סוג עיסוקו או על  םהשירותיהקבלן מתחייב לבצע את  .28
 מהסוג המסופק על ידו לפי הסכם זה. םשירותי

 

הצטיידות בכל דרישות הבטיחות שתידרשנה על ידי העירייה, לרבות  הקבלן מתחייב לבצע את כל .29
 כל בדיקה לגבי עובדי הקבלן שתדרוש העירייה. ציוד בטיחות ו/או 

 
למען הסר ספק מובהר בזאת שאין בדרישת העירייה מהקבלן לבצע פעולה בכל הקשור לבטיחות  .30

כל שהיא כלפי הקבלן או מי  כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כל שהיא או להטיל עליה אחריות
 מטעמו או כלפי כל צד ג' כל שהוא.

 

כל ההוצאות לסוגיהן בין אם נדרשות לעמידת הקבלן בכל כללי הבטיחות החלים עליו לפי כל דין,  .31
 ובין אם נדרשו ממנו על ידי העירייה, כאמור לעיל, תחולנה על הקבלן בלבד. 

 

 התמורה .יב

 

 לתמורהביצוע השירותים ועמידה בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, יהא הקבלן זכאי  בגין 32.1 .32
 להלן:כמפורט 

 

לעיל הינה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא השירותים וכל  1התמורה הנקובה בס"ק  32.2
הוצאותיו ומחויבויותיו של הקבלן מכוח הסכם זה ומובהר כי אין הוא זכאי לכל תשלום 

 ו/או עלויות שייגרמו לו בקשר עם ביצוע הסכם זה. נוסף בגין הוצאות

 

 התמורה תשולם לקבלן בשיעורים כמפורט להלן:  33.1 .33

שרות במתחם ולאחר אישור המנהל את קבלת כל של כל ההספקה  םבסיו 33.2.1
יגיש הקבלן לעירייה, באמצעות המנהל, חשבון בגין תפוקותיו, כנדרש בהסכם זה, 

, בהתאם למחירים המפורטים במפרט מתחםו חלק השירותים שבוצע על ידו באות
 המיוחד.

רבעוני יגיש הקבלן לעירייה, באמצעות המנהל, חשבון כל הקשור למערכות מידע ב 33.2.2
יחסי לתקופת ההתקשרות המלאה בתום כל רבעון החל ממועד אישור המנהל את 

בכל תחומי העיר ואת הכלת המערכת את מלוא  םהשירותיקבלת תפוקות כלל 
עד לניהול באמצעותה וכי תהליכי ההתקנה, ההדרכה וההטמעה המידע המיו

 .בהתאם למחירים המפורטים במפרט המיוחדהושלמו. החשבון יהיה 

המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו  33.3
להחלטתו של  . בהתאםקבלןימים מיום שהועבר לו החשבון על ידי ה 10וזאת תוך הבלעדי, 

 חשבונית מס על גובה התמורה המאושרת.למנהל תומצא על ידי הקבלן  מנהלה

יום מתום  45תוך  ,לתשלום מנהלההעירייה תשלם לקבלן את הסכום המאושר על ידי  33.4
וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות  מנהלההחודש בו אושר החשבון על ידי 

 עפ"י הוראות כל דין.על פי האמור בהסכם זה ו/או 
( על ידי משרד לשוויון חברתי 75%על אף האמור לעיל, היות והתקשרות זו ממומנת בחלקה )

ימי עסקים  10ידחה עד תום  2"( מוסכם כי מועד התשלום הקבוע בס"ק המשרד)להלן: "
ימים מהיום  150 -מיום קבלת המימון מהמשרד ובלבד שהתשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ

 הומצא החשבון לעירייה, אף אם לא נתקבל המימון מהמשרד.שבו 
הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורה וכי במקרה למנהל מובהר בזאת כי המצאת החשבונית 

 .למנהלשל איחור בהמצאתה יחל מניין הימים לתשלום כאמור החל מיום המצאתה 
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ישולמו לקבלן הפרשי ריבית  –לא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה  33.5
 1961-( בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א"תשלום פיגורים"והצמדה )להלן: 

 לפיגור ועד ליום התשלום בפועל. 31 -החל מהיום ה
 כל ריבית פיגורים. איישיום מהמועד הקבוע לעיל לא  30פיגור בתשלום של עד 

מלא, סופי ומוחלט בגין כל נזקי הקבלן בגין  תשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי
 איחור בתשלום כאמור לעיל.

 
העירייה  תהא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי הסכם זה כל סכום  .34

שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לעירייה ו/או לכל צד ג', עפ"י כל הסכם או דין, בין שהוא קצוב ובין 
 שאיננו קצוב.

 

 הצדדים ועובדיהם יחסי .יג
 

מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי מי מהצדדים לבין הצד השני  .35
מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור מי מהצדדים בכל צורה בביצוע השירותים יראוהו לכל -יחסי עובד

 דבר ועניין כעובד של אותו צד בלבד.

 

ו בכל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב  על חשבונ איישכל אחד מהצדדים  36.1 .36
ובקשר עם קיום הסכם זה ו/או בקשר עם העסקת עובדיו, לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, 
ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים והוא ישפה את הצד השני בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש 

מו יחסי עובד ומעביד בין עובד של אותו כנגדו בקשר עם עניינים אלה או בגין טענה כי התקיי
צד לצד השני, ובלבד שהודיע לאותו צד על הדרישה ו/או התביעה, לפי העניין, ואפשר לו 

 להתגונן מפניהן.

הקבלן מצהיר כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל  36.2
 כן בכל תקופת חלותו של ההסכם. ההפרשות הנדרשות עפ"י הדין וכי הוא ימשיך ויעשה

 

 זכויות יוצרים .יד
 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות  37.1 .37
ו/או החוזיות ו/או האחרות הגלומות בשירותים וכי הוא זכאי להפיצן ו/או יש בידיו את כל 

 להפיצם ולהתקשר בהסכם זה.האישורים הנדרשים מטעם בעלי הזכויות כאמור 
הקבלן מצהיר כי אין בהתקשרות עפ"י הסכם זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, פטנט ו/או כל  37.2

זכות אחרת של צד ג' כלשהו, וכי לא הוגשה נגדו תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות כאמור. 
גדה שיגרמו לה במקרה שתוגש נ הקבלן מתחייב לשפות את העירייה על כל הוצאה או נזק

תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות יוצרים, פטנט או פגיעה בקניין רוחני כתוצאה ו/או בקשר 
 עם קבלת השירותים מאת הקבלן לפי חוזה זה.

כל תפוקת עבודה, המסמכים, יצירה מקורית וזכויות יוצרים, זכויות פטנט ו/או מדגם  38.1 .38
ו בבעלות העירייה  והיא רשאית הנובעות מהשירותים ו/או שנוצרו עקב מתן השירותים יהי

לעשות בהם שימוש, באמצעות עובדיה ו/או באמצעות גורמים חיצוניים, כרצונה לרבות 
 לפרסמם ו/או להעבירם לאחר, לכל מטרה אחרת שנראית לה. 

לעיל ע"י העירייה  אינה טעונה הסכמת  1העברת השירותים והזכויות האמורות בס"ק  38.2
 הקבלן.

 
 

 

 

 

 

 

 וביטוחאחריות  .טו

 וביטוחושיפוי בנזיקין אחריות  .טז
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 אחריות ושיפוי בנזיקין

כמפורט בחוזה זה ובנספחיו  ביצוע השירותיםמוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות הבלעדית  .39
למסמכים הקשורים  לתכניות ו/או לשירותים ו/או עירייהולפיכך אישוריה של ההקבלן תחול על 

 הקבלןל פי הסכם זה, לא ישחררו את ע ו/או מי מטעמו  הקבלןבשירותים ו/או אשר הוכנו על ידי 
ו/או מי מטעמה אחריות  עירייהמאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על ה

 כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או המסמכים האמורים.

הוצאה שייגרמו ו/או הפסד ו/או  , לגוף ו/או רכוש נזק אובדן ו/או  לכל עירייהכלפי ה אחראי הקבלן .40
לצד שלישי ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או   לקבלןלעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או ו/או  עירייהל

ו/או עקב כך שהשירותים בשלמותם או  יםבגין השירותכתוצאה ו/או הנובע ו/או בקשר ו/או 
 משמשים בצורה הולמת את המטרות שלשמן יועדו .בחלקם אינם 

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או  עירייהפוטר את ה בלןהק .41
 לעיל, ו/או על פי דין. 39-40נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה, ובין השאר בס"ק 

מי ל בגין כל נזק שיגרם ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה  עירייהמתחייב לשפות ולפצות את ה הקבלן .42
, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך מי מהן ישה ו/או תביעה שתוגש נגדו/או דר ןהמ

על נזק,  לקבלןתודיע  עירייהוזאת על פי דרישתה ו/או על פי פסק דין של בית משפט מוסמך. ה
 על חשבונו ,מפניה עירייההגן על הבמידת הצורך לדרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ו

 .הקבלןשל 

בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה )כולל  עירייהנשאה ה   43.1 .43
קיפה( מביצוע השירותים, ושלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה )ישירה או ע הקבלןעובדי 

כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל הנזקים ו/או  עירייהלהחזיר ל הקבלן יהיה על
 כאמור לעיל.  ההפסדים

רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה  עירייהה  43.2
ממנה, וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום  לקבלןכאמור, מכל סכום שיגיע 

תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. זכותה של  עירייהכנ"ל, בכל מקרה בו ה
על כל תביעה ו/או דרישה כאמור  לקבלןתודיע  העירייהר תהיה מותנית בכך שכאמו עירייהה

 עם קבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה.
 ביטוח

לבטח על חשבונו,  הקבלןלפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות    44.1 .44
לחוזה זה ועד לגמר , ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת רלוונטית עירייהלטובתו ולטובת ה

ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין, ביטוחים מתאימים  תקופתו
להבטחת אחריותו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות 

 ים בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:והתנאים המפורט
 4'גאת טופס האישור על קיום ביטוחים, מסומן כנספח  הקבלןעם חתימת הסכם זה ימציא 

כשהוא , "(, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהטופס האישור על קיום ביטוחים)להלן: "
המורשית בישראל. המצאת טופס האישור על קיום מטעמו ידי חברת הביטוח -חתום על

שוב ויציג, מידי י הקבלןביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם. 
תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת 

 .עירייהללא צורך בקבלת דרישה  כלשהי מה

טופס  הקבלן לעירייהימסור  -בגין השירותים  וכתנאי לו  הקבלןעם עריכת גמר חשבון עם 
חודשים  12 -בטחיו שיהיה בתוקף לאישור על קיום ביטוחים תקין, תקף וחתום על ידי מ

שלאחר מועד ביצוע ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ויכלול בין היתר תקופת גילוי ודיווח 
 חודשים לפחות. 6מוארכת בת 

 :הסעיפים הבאיםלכלול את  הקבלןמתחייב הפוליסות הנזכרות בכל 

 עירייה:ו/או ה הקבלן –בפוליסות הינו "המבוטח" שם  .א
 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.וו/או חברלרבות עובדיה : הכיסוי הביטוחי" לעניין עירייה"ה

בגין ו/או בקשר עם  הועובדי עירייהמכסה את אחריות הביטוח אחריות כלפי צד שלישי   .ב
 .ומי מטעמו בביצוע השירותים הקבלןמעשה או מחדל של 
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לנזקים  האחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי עירייהאת ה שפותמורחב לביטוח חבות מעבידים  .ג
 בקשר עם ביצוע השירותים. הקבלןבגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  הועובדי עירייהמכסה את אחריות הביטוח אחריות מקצועית  .ד
 .ומי מטעמו בביצוע השירותים הקבלןמקצועית של 

ממועד התחלת מתן לא יאוחר תאריך רטרואקטיבי יכלול  –ביטוח אחריות מקצועית  .ה
 .עירייהשירותים מקצועיים ל

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  .ו
 ₪ . 50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

י שגרם לנזק , למעט כלפי מהו/או עובדי העירייביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .ז
 .בזדון

מסר לעירייה יתהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר ש .ח
יום לפחות לפני מועד  60במכתב רשום, ו/או חברת הביטוח מטעמו,  הקבלןע"י הודעה בכתב, 

 .הביטול ו/או השינוי המבוקש

 .חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .ט

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות  הקבלןכל סעיף בפוליסות  .י
 עירייהה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייכאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ה הקבלןמבטחי 

ה במלוא השיפוי עירייהביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את ה
זכות  הקבלןמבטחי ה מבלי שתהיה לעירייללא זכות השתתפות בביטוחי ה המגיע לפי תנאיו,

לחוק חוזה הביטוח  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  עירייהתביעה ממבטחי ה
וכלפי  העירייהמוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי  הקבלן. למען הסר ספק, 1981-תשמ"א

 מבטחיה. 

להמציא את פוליסות הביטוח לעירייה  הקבלןהעירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מ 44.2
מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או  והקבלן

 התאמה שתדרוש העירייה.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  44.3
על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות  העיריילמזמינה לא יהוו אישור כלשהו מה

פי הסכם זה או -על הקבלן כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של
 פי כל דין. -על

שא בכל נזק שיגרם ייישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  וכן י הקבלן 44.4
המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם  , קבלניהקבלןעקב מעשה ו/או מחדל של  עירייהל

, לרבות נזקים מתחת לסכום ההשתתפות הקבלןשאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של 
 העצמית הקבועה בפוליסות.

ה יהא עירייאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה הקבלןהפר  44.5
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות ו/או  עירייהאחראי לנזקים שיגרמו ל הקבלן

 טענות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהיה  מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  44.6
 הקבלןדי לשחרר את על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כ הקבלןכנגד  עירייהל

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
 
 

 ערבות ביצוע .יז
 

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ימציא הקבלן לעירייה  במעמד  45.1 .45
₪  18,000חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת בזמן בשיעור 

)להלן:  5כנספח ג'/, בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה אלף שקלים חדשים( שמונה עשר)
 (.""ערבות הביצוע

העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של  45.2
 הוראות הסכם זה על ידי הקבלן ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.
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הוארכה תקופת הסכם זה, או הוגדל היקף ההתקשרות, יאריך הקבלן את תוקפה של ערבות  45.3
ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על הארכת  7הביצוע או יעדכן את גובהה, בהתאמה וזאת תוך 

שיקול דעתה. קיבל הקבלן  לפיו הענייןתקופת ההסכם או הגדלת היקף ההתקשרות, לפי 
עירייה  תוספת לערבות ו/או ערבות חדשה, בהתאם לערבות דרישה כאמור, ימסור לידי ה

 המעודכנת.
לא נמסרה התוספת לערבות ו/או הערבות החדשה על ידי הקבלן רשאית תהא העירייה  לחלט 
את ערבות הביצוע הקודמת אשר בידיה, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט 

 .עירייה  מכוח כל דין או הסכםהערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים ל
 

 איסור המחאת ו/או  הסבת ההסכם ע"י הקבלן .יח
 

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו,  46.1 .46
או כל חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא 

 בתמורה.
, בין אם ההעברה 1968-העברת השליטה בקבלן, כמשמעותה בחוק ניירות הערך, תשכ"ח 46.2

לעיל,  1נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תיחשב כהעברה המנוגדת לאמור בס"ק 
 אלא אם כן נעשתה בכפוף לקבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב. 

 מטעמים סבירים בלבד.מוסכם כי העירייה תהא רשאית לסרב להעברת השליטה כאמור 
 

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הקבלן מכוח ההסכם הינן מכוח  47.1 .47
הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם מומחיותו המקצועית ולפיכך 

או חלקם, או למסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישור 
  מראש ובכתב.העירייה 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר קבלן משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של  47.2
העירייה כי יש לו צוות עובדים קבוע, בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת 

 השירותים נשוא הסכם זה.
לעירייה   ונתנשייהקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה  לטיב השירותים המקצועיים  47.3

. מבלי לגרוע במסגרת הסכם זה בין אם ניתנו על ידו ישירות ובין אם ניתנו על ידי מי משלוחיו
הקבלן באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה, אם יאושרו,  איישמכלליות האמור, 

 והתאמתם לדרישות העירייה, ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.
ולם ע"י הקבלן לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה לא תהא התמורה לקבלני המשנה תש 47.4

 אחריות כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.
 

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין  .48
 בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.

 

 ם נוספיםעיסוק בהרשאה, ניהול ספרים ומסמכי .יט
 

 -הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  49.1 .49
1976. 

הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה  49.2
כנדרש על פי כל דין כלפי רשויות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת 

 ההסכם.

במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לעירייה   49.3
אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי היה ולא 
יומצא לעירייה אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מהעירייה בגין סכומי 

לו בגין השירותים שסיפק, בהעדר אישור כאמור, וזאת גם ניכוי שנוכו מן התמורה המגיעה 
 אם ימציא בדיעבד אישור לעירייה.

 

 הפרת ההסכם, ביטולו וסעדים .כ
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על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאית העירייה  בכל עת, מכל סיבה שתראה לה,  50.1 .50
מקצתו, לידי גם שלא מחמת הפרת ההסכם או פגם שמתגלה בו, להביא הסכם זה, כולו או 

 יום מראש. 30גמר ע"י הודעה בכתב אשר תינתן לקבלן 

לעיל, תשלם העירייה לקבלן את התמורה בעד אותו  1הובא ההסכם לידי גמר כאמור בס"ק  50.2
 .עילל 36החלק מהשירותים אשר בוצע על ידו בפועל, בכפוף לזכותה לקיזוז, כאמור בסעיף 

תהא חבה בשום אופן פיצוי, שיפוי או כל למען הסר ספק מובהר בזאת כי העירייה  לא  50.3
 לעיל, עקב הבאת ההסכם לידי גמר כאמור. 2תשלום אחר לקבלן מעבר למפורט בס"ק 

 

כל איחור בהשלמת השירותים או איזה משלביהם יזכה את העירייה בפיצוי מוסכם ומוערך  51.1 .51
ירים כי הפיצוי . הצדדים מצה10-מיום האיחור ה , החלליום איחור₪  250בסכום של מראש 

הקבוע בסעיף זה נקבע תוך הערכת וצפיית הנזק הצפוי לעירייה כתוצאה מכל יום איחור 
 בהשלמת העבודה.

 ימי עסקים בהשלמת העבודה יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 20 -איחור של למעלה מ  51.2
 

, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14 ,13 ,12 ,11, 6 , 4.2, 3.2 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 52.1 .52
הינם תנאים עיקריים ויסודיים של  60-ו ,48, 47, 46-41 ,40 , 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24

 הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה, למשך תקופה העולה  52.2
 ימי עסקים, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה. 14 על 

בנוסף לכל האמור לעיל, מוסכם כי באם ניתנו לקבלן שלוש התראות בכתב על ליקויים  52.3
 שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

ש"ח  5,000 ש בסךהפרה יסודית של ההסכם תזכה את העירייה בפיצוי מוסכם ומוערך מרא 52.4
בגין כל הפרה. הצדדים מצהירים בזאת כי הפיצוי המוסכם הקבוע בס"ק זה נקבע תוך צפיית 

 לעיל. 1הנזק הצפוי לעירייה בגין כל אחת מההפרות המפורטות בס"ק 
 

מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת  53.1 .53
ר לעיל, רשאית תהא העירייה להפסיק את עבודת הקבלן, לבטל העסקתו של הקבלן כאמו

עמו את ההסכם לאלתר, ולבצע את יתרת השירותים בעצמה או באמצעות גורם אחר לרבות 
 או לא לבצעם כלל וזאת במקרים הבאים: הסבת ההסכם לאחר

כולם  הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, 53.2
או חלקם, העשוי לפגוע במתן השירותים והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 ימים ממועד ביצועם. 30לחלוטין תוך 

ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק  53.3
וק או שהקבלן הוכרז פושט רגל מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו פיר

 יום ממועד נתינתו.  30ואלה לא בוטלו או עוכבו תוך 

נגד הקבלן נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בעבירה שיש עמה  53.4
 קלון.

או בכל מעשה הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, במתן שוחד,  53.5
 מרמה.

יה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע כשיש בידי העירי 53.6
 שוחד, מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו. 

הוכח לעירייה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  53.7
 טכנית, או מכל סיבה אחרת.

א לקבל את אישור המנהל לכך, מראש הקבלן מסר או המחה את ביצוע העבודה לאחר בל 53.8
 ובכתב.

לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה  1מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים בס"ק  53.9
סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל את ההסכם באופן כאמור מכוח 

 כל עילה אחרת בהתאם לנסיבות ולפי כל דין.
לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית  1האמור בס"ק מובהר בזאת כי אין בכל  53.10

העירייה  מכוח כל דין או הסכם לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות יסודיות 
 של ההסכם.
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הוציאה העירייה  הוצאה או שילמה תשלום שהיה על הקבלן לשלמו עפ"י ההסכם ישפה הקבלן את  .54
לום כאמור בתוך שבעה ימים מיום שיידרש לכך ע"י העירייה. בכלל העירייה בגין ההוצאה או התש

זה ישפה הקבלן את העירייה  בגין כל תשלום שחויבה בו מכוח פסק דין, תביעה או דרישת תשלום 
 בקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

 

 שמירת דינים וכללי התנהגות .כא
 

ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין ולפעול לפיהם הקבלן מתחייב לשמור  55.1 .55
 בנוגע לכל התחייבויותיו לפי הסכם זה.

הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים בכל תקופת ההסכם, הן מצדו והן מצד  55.2
עובדיו, בכלל זה יקפיד על יחס אדיב כלפי המנהל, נבחרי העירייה ועובדיה וגם כלפי תושבי 

 העיר.
 

 שונות .כב
 

 רכוויתו רהוויתוויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב  56.1 .56
 על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. 

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב  56.2
 ונחתם על ידי אותו צד.

 
 וקף לכל שינוי מהוראות הסכם זה אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.לא יהא ת .57

 

הקבלן לא יאט את קצב מתן השירותים ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע השירותים על אף  .58
 חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.

 
כמפורט בראשית הסכם זה, יראו אותו כאילו כל מסמך שנשלח בדואר רשום לכתובת הצדדים  .59

ימי עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או  3נתקבל על ידי הנמען עם תום 
בפקסימיליה יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען, 

 , לפי העניין.או במועד קבלת אישור  טלפוני לקבלת הפקס על ידי הנמען
 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .60
 הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע העבודות.

 
הח"מ בשם העירייה מאשרים כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים ונתקבלו לגביו כל האישורים  .61

בתב"ר בסעיף תקציבי/דרשים על פי דין וכי ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת הנ
3219. 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

__________________                    __________________ 
 הקבלן       העירייה 

 
 

הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי 
 היועמ"ש לעירייה.

 ההסכם קדם מכרז כדין. לחתימת
 ההסכם עומד בדרישות הדין.

 
  _____________     ___________ 

הנני לאשר כי הסכם זה נחתם על ידי הקבלן  
 באמצעות מורשי החתימה מטעמו.

 
 
 

________________      ___________ 
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 תאריך               חתימת יועמ"ש הקבלן     תאריך                חתימה        
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 מפרט טכני

 פרוייקטים רשותיתיאור כללי של המערכת לניהול  .1

 ועקרונות מערכת ייעוד .1.1

בעירייה לניהול כלל הפרויקטים מסמך זה קובע את הדרישות למימוש מערכת מידע  .1.1.1

 )להלן: ״המערכת״(.

הספק יתכנן, יתאים, יקים, יתפעל ויתחזק מערכת ממוחשבת אשר תנהל את הפעילות  .1.1.2

כלל הפרויקטים בהמנהלתית ותספק מענה פונקציונאלי לתמיכה בכל תהליכי העבודה 

 בעירייה, כמפורט במסמך זה ובמסמך התפעול, ובכלל זה ממשקים למערכות אחרות.

המערכת תספק מענה מלא לכלל המשתמשים ולנפחי המידע הנדרשים ותכלול את כל  .1.1.3

, התקשורת, אבטחת המידע והגנה בסייבר SYSTEMתשתיות התוכנה, החומרה, 

 ה.הנדרשות על מנת לאפשר את פעילותה התקינ

המערכת תתבסס על מוצרי מדף וכלים סטנדרטיים קיימים בשוק, תוך ביצוע התאמות  .1.1.4

ככל שיידרש ע״מ לתת מענה לדרישות הפונקציונאליות הנגזרות מתהליכי העבודה 

 המנהלתיים המפורטים בנספח תהליכים פונקציונאליים במסמך זה.

וממשקים, במהלך המערכת תאפשר הוספת תתי מערכות, מודולים, פונקציונאליות  .1.1.5

 .ההתקשרותתקופת 

תחת , תופעל מאגרי מידע –כלול מידע הכלול תחת הגדרות חוק הגנת הפרטיות המערכת ת .1.1.6

דרישות אבטחת מידע של העירייה, רמו"ט )משרד המשפטים( ומטה הסייבר הלאומי 

 .מידע ארגוניות של העירייהותחובר למערכות 

הספק יבטיח שרידות, מידור וזמינות המערכת, לרבות יישום הגנה על כלל משאביה,  .1.1.7

 .בפני מתקפות סייברכמפורט במסמך אבטחת מידע 

 

 תמיכה בתהליכי עבודה .1.2

המערכת תתמוך באופן מלא בתהליכי העבודה המנהלתיים בעירייה, לרבות בכל  .1.2.1

 התהליכים המפורטים להלן:

 ם המקצועיים ובהסכם.פעילות העירייה, כמפורט בכרכי .א

 פעילות הספק למתן שירות ליחידות העירייה בעירונית בעירייה. .ב

 פעילות הספק למתן שירותים פנימיים. .ג

 כל פעילות שבאחריות הספק לבצע. .ד



 32/2021כרז פומבי מס' מ
למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול 

חומרה פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, 
 ,עכו ושירותים נלווים

 
 1נספח ג'

 

  56 

המערכת תכלול ממשקים למערכות אחרות, לרבות מערכות ספק המערכת ומערכות  .1.2.2

צוע בקרה ומעקב, בהתאם העירייה, ע״מ לאפשר תמיכה בתהליך עבודה מלא תוך בי

 להנחיות המפורטות במסמך אבטחת מידע והגנה בסייבר במסמך זה.

 

 המערכת הנדרשתעקרונות  .1.3

המערכת תשמש ככלי אחוד ומרכזי, אשר תספק מענה כולל לתמיכה בביצוע כלל תהליכי  .1.3.1

המסופקים  )ניהול חשבוניות, מיילים תקציבים, בקרה ועוד( העבודה המנהלתיים בעירייה

  י הספק לרשות המקומית.ע״

( לקוחות בסדר 2) המערכת תהיה מערכת המופעלת אצל לפחות שני -תנאי חובה למערכת  .1.3.2

( שנים )לא 3הגודל ובאופי פעילות דומה לעירונית בעירייה במשך תקופה של לפחות שלוש )

מחייב בגרסה הנוכחית( כולל ממשקים למערכות ארגוניות ו/או מערכות טכנולוגיות 

 אחרות.

תיאור חלק מהדרישות ברמת פירוט גבוהה, הן ברמה הפונקציונאלית והן ברמת  .1.3.3

התשתית, ככל שיובאו במסמך זה, אין בהם כדי להוות אפיון מפורט או להצביע על 

התכולה המלאה של המערכת הנדרשת. הספק מתחייב לבצע תהליך מקיף של אפיון 

עירייה ויוצג במסגרת שלבי מימוש מפורט של דרישות העירייה אשר יוגש לאישור ה

 המענה, כמפורט בהמשך מסמך זה.

 עירייה.הלאחר אישור האפיון המפורט הספק מתחייב לבצע את התאמת המוצר לצרכי  .1.3.4

המערכת תסופק בשלמותה )עם כל התכונות והמודולים המתועדים על ידי היצרן(, הספק  .1.3.5

, שאינם מוגדרים במסמך זה, מתחייב לספק כחלק מהמערכת גם יכולות ופונקציונאליות

 כל עוד היא חלק ממוצר המדף.

הפרויקטים המערכת תהיה מוכוונת תהליכים ואינטגרטיבית, תנהל את כל משאבי  .1.3.6

עירייה ותתבסס על מאגר נתונים מרכזי אליו ייקלט המידע כולל מנגנון לשליפת מידע ב

 ולניתוחו.

ר נועדו לתחום ספציפי( המערכת תתמוך בניהול תהליכים ממוקדים )תהליכים אש .1.3.7

ותהליכים חוצים)תהליכים המשתפים מנגנונים שונים( וכן תאפשר הצמדת מסמכים 

 ומידע אחר בכל פורמט והכנסתם למערכת באופן ממוחשב.

המערכת תקנה ניהול, שליטה ויכולת דיווח בצורה נוחה וידידותית למשתמש ותהיה  .1.3.8

 מונגשת לגורמי העירייה לטובת בקרה ופיקוח.

המערכת תאפשר מדידת העמידה בתפוקות הנדרשות ומדידה של פיצויים מוסכמים בגין  .1.3.9

בהסכם הפעלה עתידי מול הספק אי עמידה בדרישות הזמינות ובמדדי הביצוע, כמפורט 

 .הזוכה
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נתוני המערכת יהיו זמינים לכלל בעלי התפקידים המורשים של הספק והעירייה בין היתר  .1.3.10

העירייה(, לבקרה ומעקב על מימוש התחייבויות הספק כלפי )עפ״י הרשאות שיקבעו ע״י 

 העירייה וכן תיעוד מידע וידע בעירייה לצרכי תחקור, למידה ושיפור.

המערכת תאפשר ממשקים למערכות אחרות בעירייה ע״מ לאפשר תמיכה בתהליך עבודה  .1.3.11

 מלא תוך ביצוע בקרה ומעקב.

המשלבים בין  Workflowsניית מענה למכלול התהליכים ולאפשרות לב ןתיתהמערכת  .1.3.12

 המודולים השונים של המערכת.

המערכת תכלול ממשק משתמש אחיד וכלים אחידים היה והדבר דורש התאמות/שינויים,  .1.3.13

 הנושא יובא לאישור העירייה. 

מידע ובהפעלתה בצורה מלאה באמצעות אפליקציות ע״ג  המערכת תתמוך בהנגשת .1.3.14

טים וסמארטפונים. מימוש היכולת הינו בכפוף אמצעים ניידים, לרבות טאבלטים, פאבל

 להחלטת העירייה.

המערכת תכלול את כל תשתיות החומרה, התוכנה, הרישוי והתקשורת כדי לפעול בצורה  .1.3.15

 מלאה.

המערכת תפעל תחת הנחיות אבטחת מידע והגנה בסייבר העדכניות של העירייה  .1.3.16

 אבטחת מידע והגנה בסייבר במסמך זה. כיהמפורטות במסמ

פק יספק ויחדש רישיונות שימוש כדי לאפשר לכל המשתמשים הן מטעמו והן מטעם הס .1.3.17

דרישות מפורטות בהסכם העתידי העירייה להשתמש במערכת על כל סביבותיה, בהתאם ל

 .בין העירייה לספק המערכת

 עקרונות מנחים לתכנון .1.4

 )הקפאת תצורה(. CDR -מוצר המדף יהיה בגרסה העדכנית ביותר של המוצר במועד ה .1.4.1

דרישות , בהתאם לHigh Availabilityהמערכת תתוכנן ללא נקודת כשל אחת ובתצורת  .1.4.2

 מפורטות בהסכם העתידי בין העירייה לספק המערכת.

תכנון המערכת יתבסס על העובדה שיחלוף מסמך זמן ארוך מרגע מתן המענה ועד למועד  .1.4.3

בהסכם העתידי בין העירייה ות המימוש. הספק אחראי לפעול, בהתאם להנחיות המפורט

 .לספק המערכת

בשלב ההקמה, ייערך הספק להקמת סביבת הפיתוח וסביבת הבדיקות במשרדיו מחוץ  .1.4.4

 IPוה־  IT -, מתוך הצורך להתחיל את שלב הפיתוח טרם הקמת תשתית ההעירייהלאתרי 

 IP -וה IT -באתר העירייה. סביבות אלו יועתקו לאתר העירייה עם סיום הקמת תשתית ה

באתר העירייה וכן יוקמו הסביבות הנוספות, כמפורט במסמך זה ובמסמך שליטה ובקרה 

 הכללי. במסמך
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 חלוקת אחריות .1.5

הספק הוא הגורם המקים, המפתח, המתאים, המתקין, המפעיל והמתחזק של המערכת  .1.5.1

 על כלל רכיביה, לרבות הממשקים והתשתית התומכת אותה.

 בעירייה. במערכתרכת ותקינות הקלטים והפלטים הספק אחראי על כלל ממשקי המע .1.5.2

הספק יאפשר לרשות המקומית גישה מלאה למערכת, לרבות עבודה על המערכת, ניהול  .1.5.3

 המערכת ובסיס הנתונים, הפקת דוחות באופן עצמאי וכד.

ולחיבור המערכת האתרים לחיבור כל  WANספק לספק המערכת תקשורת תהעירייה  .1.5.4

 למערכות רשות המקומית.

 

 נה המערכתבמ .1.6

רשימת הרכיבים ותתי המערכות וכן תכונות המערכת המוגדרות בהמשך הינה רשימה  .1.6.1

כללית בלבד והיא אינה מתייחסת לכלל רכיבי המערכת להפעלה מלאה ותקינה. במסגרת 

 התכנון המפורט יציג הספק את תצורת המערכת המלאה לאישור העירייה.

ע״י הספק על מנת לספק מענה לדרישות  התצורה הסופית של מרכיבי המערכת תתוכנן .1.6.2

 הפונקציונאליות מהמערכת וכן כמות משתמשים, נפחים וקיבולות, יכולות, ביצועים,

 שרידות ויתירות וכן ורמת שירות.

התכנון הסופי יאושר ע״י העירייה טרם מימוש המערכת בעירונית בעירייה במהלך  .1.6.3

 .הסקרים הטכנולוגיים

 משתמשים .1.7

 בעירייה. המטמיעים את המערכתם עובדי הספק המורשי .1.7.1

 עירייה.של ה לעבודה במערכתגורמי העירייה המורשים  .1.7.2

 ארכיטקטורה .1.8

המערכת תתבסס על מוצר מדף אינטגרטיבי עם יכולת לביצוע התאמות ושינויים נדרשים  .1.8.1

 ותהווה פלטפורמה אחידה לניהול כלל תהליכי העבודה המנהלתיים בעירונית בעירייה.

 ות אפליקטיביות ומנועים מתקדמים, עדכניים, תקניים ומובילים.ייעשה שימוש בתשתי .1.8.2

 Frontוכן הפרדת ה־  MVSארכיטקטורת המערכת תתבסס על סטנדרט פיתוח מבוסס  .1.8.3

end, Back end  ובסיס נתונים ומערכתBI. 

מלאה, אשר איננה דורשת התקנה מקומית ותכלול  ית-WEBהמערכת תהיה מערכת  .1.8.4

ממשק משתמש אחיד לכל המודולים או תתי המערכות שישולבו בה עם יכולת הפרדה בין 

במודולים השונים של המערכת ובינה לבין מערכות התחומים התפעוליים המנוהלים 

 .העירייה
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מודולי ניהול  תתי מערכות,/ם המערכת תורכב מפורטל אחוד, ממודולים אפליקטיביי .1.8.5

 (. BIומודולי תשתית מול בסיס נתונים ומחסן נתונים אחוד עם בינה עסקית)

חד ודו כיווניים למערכות אחרות בעירונית  Offline -ו Onlineהמערכת תכלול ממשקי  .1.8.6

בעירייה לטובת קבלת והחזרת מידע ונתונים וכן לטובת קבלת חיווים אשר ישמשו למעקב 

 .SLA-אחר עמידה ב

 LDAPכת תתמוך באימות כניסת המשתמשים למערכת באמצעות ממשק לשרת המער .1.8.7

 SAMEL (Language Security Assertion Markup)או באפשרות ממשק 

 

 שימוש בקוד פתוח .1.9

(, עם זאת, Open-Source) שימוש ברכיבים ממקורות קוד פתוח תהעירייה אינו אוסר .1.9.1

לתקינות הרכיב/המערכת השימוש בקוד פתוח אינו מסיר מהספק את האחריות 

ולעמידתם בביצועים הנדרשים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאחריות הקיימת לספק 

העוסק בקניין  הסכם הפעלה עתידי מול הספק הזוכההמערכת כלפי העירייה בכל הנוגע ל

 הרוחני.

הספק נדרש לפרט באילו מנגנוני קוד פתוח ייעשה שימוש, מקורם וסוג רישיון ההפצה  .1.9.2

 בל את אישור העירייה לשימוש במנגנונים אלו.ולק

 פקטו בתחום.-הספק יעשה שימוש ככל שניתן במנגנונים קיימים, המהווים סטנדרט דה .1.9.3

הספק נדרש להוכיח, כי אכן רכיבים אלו נתונים לרישיון ההפצה של קוד פתוח ויקפיד על  .1.9.4

 ( של הקוד הפתוח.GPLקיום תנאי רישיון ההפצה)

, על מנת לוודא, Code Reviewהעירייה שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהספק לבצע  .1.9.5

 כי הקוד עומד בקנה אחד עם דרישות אבטחת המידע ואינו מכיל פגיעויות.

 לנושא התחזוקה והאחריות, הקוד יחשב כאילו פותח ע״י הספק. .1.9.6

 

 אחוד פורטל .1.10

המודולים האפליקטיביים ותתי פורטל המערכת יהווה את הפלטפורמה שמתחתיה יופעלו  .1.10.1

המערכות השונות של המערכת. הפורטל יאפשר שליטה, ניהול ואיחוד של כל סוגי המידע 

 ללא קשר למקורם.

הפורטל ישולב מול מערכת ניהול המשתמשים להזדהות, ניהול הרשאות והקצאת  .1.10.2

 .Single Sign On (SSO)-הפונקציות המותרות למשתמש, תוך תמיכה ב

ממאגרי ידע מקומי ודחיפת מידע למשתמש  שר יכולת בנייה ועדכון של אתרהפורטל יאפ .1.10.3

 (.Role Based) עפ״י תפקידו ותחומי התעניינותו
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הפורטל יופעל בהתאם להנחיות ״ממשק משתמש״ של מסמך זה ובין היתר יתמוך בביצוע  .1.10.4

 התאמה אישית של שולחן העבודה אשר יאפשר למשתמש הפעלה קלה של המערכת.

יות המערכת והמנועים האפליקטיביים שיישומו במערכת, יהיו זמינים כלל תשת .1.10.5

למשתמש באמצעות הפורטל ובין היתר מנוע אינדקס וחיפוש, ניהול ידע ומסמכים 

 .ומהוכד

 תתי מערכות .1.11

הספק יתכנן, יקים ויתפעל את המערכת, בהתאם לדרישות הפונקציונאליות ולפירוט תתי  .1.11.1

 למסמך זה. המערכות/מודולים המפורטות בנספח

תתי המערכות יהוו את המערכת השלמה בעירונית בעירייה והם ייקבעו כנגזרת של  .1.11.2

 תהליכי העבודה המנהלתיים בעירונית בעירייה.

תתי המערכות יספקו מענה לכל המשתמשים בתחומים השונים ויתמכו במכלול תהליכי  .1.11.3

כי בקרה, תחקור ובזמינות גבוהה לצור ההתקשרותהעבודה, בשימור הידע לאורך תקופת 

 והפקת לקחים הן מצד הספק והן מצד העירייה.

 ניהול משתמשים .1.12

 מול מערכת ניהול משתמשים מרכזית. Single Sign Onניהול המשתמשים יבוצע  .1.12.1

המערכת תאפשר ניהול קבוצות הרשאה בהן יוגדרו המסכים והפעולות אותם יהיה רשאי  .1.12.2

 המשתמש לראות/או לבצע.

 .איש קשר מטעם העירייהבהנחיית  תבוצע ע״י הספקהוספת והגדרת משתמשים  .1.12.3

ניהול משתמשים, הזדהות והרשאות יבוצע, בהתאם להנחיות אבטחת מידע המפורטות  .1.12.4

 במסמך אבטחת מידע והגנה בסייבר במסמך זה.

 ניהול מערכת .1.13

מודול זה יאפשר יכולת ביצוע שינויים בממשק המשתמש, כגון הוספת והסרת שדות,  .1.13.1

 ."בשדות חובה וכיוהגדרת ושינוי 

מודול יאפשר ניהול טבלאות וקבצי עזר של המערכת, ללא צורך בשינוי קוד או כניסה  .1.13.2

 לבסיס הנתונים.

 לוג פעילות .1.14

מנגנון הלוג יכלול סקריפטים לטובת ניטור ומעקב הן אחר פעילות המשתמשים והן אחר  .1.14.1

 מצב המערכת ובין היתר ביחס לכל האמור להלן:

 ם.כניסת ויציאת משתמשי .א

 שינוי ערכי בסיס. .ב
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 הצגת משתמשים נוכחיים וניתוק משתמשים. .ג

 מעקב אחר הודעות שגיאה. .ד

 תקינות של כל מרכיבי המערכת. .ה

 זמינות המערכת לפעילות משתמש, לרמת ביצועי המערכת. .ו

 ניטור זמינות המערכת לתגובה לממשקים. .ז

 פעילויות עם השלכות אבטחת מידע. .ח

 המערכת. עלייה/ירידה של המערכת או רכיב של .ט

 תקלות בפעולת המערכת, לרבות הממשקים. .י

 ניהול מסמכים .1.15

המערכת תאפשר ניהול מסמכים דיגיטליים מכל הסוגים האפשריים ובכלל זה אך לא רק,  .1.15.1

 , אודיו ווידיאו.PDF, מסמכים בפורמט Officeמסמכים בפורמטים שונים של 

נו במקום אחד ויהיו המסמכים כגון נהלים, דיווחים, הוראות, התכתבויות וכר יאוחס .1.15.2

 זמינים לספק המערכת ולרשות המקומית בכל עת.

 המנגנון יתמוך בין היתר בכל היכולות הבאות: .1.15.3

 ניהול המסמכים היוצאים והנכנסים כולל מפתוח ושיוכם למקום הרלוונטי. .א

 .Check-in/Check-outעבודה שיתופיות על בסיס מנגנון  .ב

 ניהול גרסאות. .ג

 ניהול חלקי מסמך. .ד

 סטטוסים למסמכים.ניהול  .ה

 קישור המסמכים לפריטים במערכת מידע. .ו

 הוספת מאפייני סיווג למסמכים. .ז

 יצירת עץ מסמכים היררכי. .ח

 איתור מסמכים. .ט

 אחסון וגיבוי של המסמכים. .י

 הפצה של המסמכים. .יא

 

שליפת המסמכים תתאפשר ע״י גישה למסמכים עצמם באמצעות ממשק אחזור  .1.15.4

 כל המסמכים הרלוונטיים בתיק/קריאה/מסך וכו׳.אינטראקטיבי ו/או באמצעות צפייה ב

הגישה לנתונים תהיה מותנית בהרשאות מתאימות וכן תתאפשר נעילת מסמכים, כדי לא  .1.15.5

 לאפשר הכנסת שינויים.
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 ניהול ידע .1.16

נהלים, הפקות לקחים, אירועי  דוא"ל, המערכת תאפשר ניהול ידע הנוצר ממסמכים, .1.16.1

 בטיחות, סכומים עיתיים, פניות משתמשים, הוראות ועוד.

הנתונים יהיו זמינים לספק המערכת ולרשות המקומית בכל עת ויאפשרו עיבוד של המידע  .1.16.2

 לצורך ניתוח וזיהוי מגמות לאורך זמן.

נים חסרים, יתאפשר ניתוח נתונים לזיהוי פערים במידע, לרבות פערים הנובעים מנתו .1.16.3

 שגיאות, טעויות סופר וסתירות.

תתאפשר אחסנת מסמכים במחסן התכנים, לרבות קטלוג המסמכים בעץ הידע והגדרת  .1.16.4

Meta Data  ותבניות, תהליך אישור מסמך וניהול גרסאות, מידור ושיתוף תוכן, בקרת

 סיווג מסמך, קבלת תגובות לתוכן והתמנות על תחום ידע.

חוד על כל התכנים שאוחסנו במחסן התכנים ועל הרשומות יתאפשר ביצוע חיפוש א .1.16.5

 התפעוליות שקוטלגו בו.

תתאפשר חשיפת מידע מסכם ויכולות )תהליכים( של המערכת למשתמש מטעם הספק  .1.16.6

 ומשתמש מטעם העירייה, כל אחד ע״ג שולחן העבודה הרלוונטי לו.

עות צפייה בכל הגישה למידע תתבצע באמצעות ממשק אחזור אינטראקטיבי ו/או באמצ .1.16.7

 הנתונים הרלוונטיים בתיק/קריאה/מסך וכו׳.

הגישה לנתונים תהיה מותנית בהרשאות מתאימות וכן תתאפשר נעילת מסמכים, כדי לא  .1.16.8

 לאפשר הכנסת שינויים.

 חיפוש ואחזור .1.17

יאפשר חיפוש ואחזור מידע נוח כולל אחזור מורפולוגי המאפשר דפדוף בין תוצאות  .1.17.1

 וניווט אליהן ומהן. ההשאילת

יתאפשר אחזור מידע טקסטואלי וחיתוכים שונים, איתור, היסטוריה, זכר ונקבה,  .1.17.2

 בעברית ובאנגלית, כתיב מלא וחסר, יחיד ורבים, פעלים והטיות.

יכולת החיפוש תתאפשר בכל תתי המערכות, סביבת ניהול המסמכים וסביבת הקבצים  .1.17.3

 הרגילה. 

 

 (SLAשירות )ברמת מדידה ארגונית ועמידה  .1.18

הסכם הפעלה עתידי מול הספק הזוכה תתאפשר יכולת מדידה ארגונית ועמידה בהוראות  .1.18.1

שיפורטו בהסכם העתידי ובפרט אלו הנוגעות לעמידה במדדי הביצוע ובדרישות הזמינות 

 .בין הצדדים
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, דיווחי הספק וכל מודול אחר במערכת כולל CRM -המדידה תבוצע בתיאום עם מערכת ה .1.18.2

הסכם יצויים מוסכמים אשר בהם יחויב הספק בגין אי עמידה בהוראות, כמפורט חישוב פ

 .הפעלה עתידי מול הספק הזוכה

, כולל המשמעות SLAכל המדדים הרלוונטיים למדידת רמות השירות יקושרו למודול־  .1.18.3

רמות השירות במסמך זה ובמסמך התפעול וכמפורט במסמך בפרק התקציבית, כמפורט 

 .הסכם הפעלה עתידי מול הספק הזוכה פיצויים מוסכמים

בכל התחומים, לרבות התראות על חריגות ותרגום לפיצויים  SLA -תתאפשר מדידת ה .1.18.4

 מוסכמים.

המערכת תמדוד את איכות הביצוע של כלל השירותים המסופקים ע״י הספק באמצעות  .1.18.5

 מדדים מוגדרים מראש לכל תהליך.

תתאפשר מדידה תפעולית שוטפת וכן הערכה ארגונית תקופתית באמצעות בניית מודלים   .1.18.6

 והשוואה לממדים שונים.

המנגנון יכלול שאלונים, כגון חו״ד העירייה, חו״ד תקופתי, המבוססים מנגנון מחולל  .1.18.7

 שאלות מרכזי המאפשר חיתוך נתונים בצורות שונות.

 הפונקציות הבאות:מנגנון המדידה יכלול בין היתר, את כל  .1.18.8

ניהול רמת שירות: פונקציה זו תאפשר ניהול מגוון סוגים של מתן השירות עפ״י המוגדר באמנת  .א

השירות של הספק ותכלול רשימת אירועים הנמדדים תחת אותו חוזה שירות, אסקלציות 

 בטיפול ופיצויים צפויים.

טיפול בפניה/אירוע אל מול ניהול פרוצדורות אסקלציה: פונקציה זו תטפל בהתנהלות במהלך ה .ב

שלו, במהלך הטיפול  SLA -רמת השירות המוגדרת לה. כאשר מתחיל טיפול באירוע נדרך שעון ה

 יתכן ויתקיימו תנאים נוספים הדורשים פעולה.

שלבית, דהיינו  הפונקציה תאפשר הגדרת תנאי אסקלציה, ניתן יהיה להגדיר אסקלציה רב .ג

 וכד׳. X+5ר מכן בחלוף זמן מתחילת טיפול, ולאח Xבחלוף 

 הפונקציה תאפשר הגדרת פעולה/ות אותן יש לבצע בהתקיים תנאי אסקלציה. .ד

ממקורות אוטומטיים, כדוגמת נתונים ממערכות הספק, הזנה  SLAפונקציה זו תמדוד נתוני  .ה

או אי עמידה בדרישות  ידנית באמצעות מוקדן. המערכת תזהה באופן אוטומטי כל חריגה

 טיפול באירועים/תקלות כמפורט בהסכם זה.הזמינות, זמני 

פונקציה זו תאפשר הזנת כל כשל ביצוע ו/או אירוע אי זמינות שידווח ו/או שיאותר, ותרגום  .ו

בהסכם הפעלה אוטומטי לסכום פיצוי מוסכם עפ״י המנגנון המפורט בסעיף פיצויים מוסכמים 

 .עתידי מול הספק הזוכה

 

ח מחוונים שיציג את מצבם של כלל רמות השירות כלל הנתונים הנמדדים יוצגו ע״ג לו .1.18.9

מודול המנוהלים וכן תתאפשר ניתוח מגמות של זמני טיפול בתקלות, בחתך של כל 

 זאת להכוונה ושינוי דגשים בתפעול. כלל הרשותבנפרד והשוואתי בין  ומחלקה
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 מנוע תהליכים .1.19

משימות ( והקצאת Workflow) המערכת תכלול מחולל להגדרת תהליכים מובנים .1.19.1

 לגורמים מעורבים באמצעות ניהול סלי משימות.

סלי המשימות ייבנו בצורה אוטומטית בהתאם להגדרת חוקה לכל תהליך, תוך שיתוף  .1.19.2

 כלל הגורמים המעורבים בו ע״מ להביא להשלמתו.

כל גורם האחראי לפעילות נדרשת בתהליך, יוכל לצפות במשימותיו הפתוחות ולדווח על  .1.19.3

 ח ביצוע ייצור את המשך התהליך.ביצוען כאשר דיוו

סל המשימות יציג חיווי על סטאטוס הטיפול בכל תהליך על בסיס פרמטרים מוגדרים עם  .1.19.4

 אפשרות לשינוים.

  הפצת התראות .1.20

וגם  העירייה לתושבי SMSהמערכת תאפשר שליחת הודעות בצורת מיילים ומסרוני  .1.20.1

היכולת בכפוף לאישור לגורמים מחוץ לרשת בה היא תותקן באמצעות ממשק. מימוש 

העירייה, בכל מקרה ייעשה שימוש בבודל, בהתאם לדרישות אבטחת המידע והגנה, 

 בסייבר כפי שיוגדרו ע״י העירייה.

 ניהול ממשקים ואינטגרציה .1.20.2

ישולב במערכת מנגנון גנרי לניהול ממשקים ושירותים במערכת, אשר ישמש כסטנדרט אחיד  .א

ע״מ לאפשר קליטת מידע והוצאתו בצורה מקוונת או לא ליישום, תפעול ובקרה לכל ממשק, 

מקוונת, חד או דו כיווני, למערכות המופעלות ע״י העירייה ו/או הספק כל מערכת אחרת ככל 

 שיידרש.

מנגנון הממשקים יכלול ניהול תורים והעברת מסרים בצורה מאובטחת, יתמוך בצורה מלאה  .ב

יאה והצלחה אפליקטיביות או מערכתיות בבקרת פעילות ויספק חיווי, כולל הודעות שג

 רלוונטיות.

מנגנון הממשקים יידע לנתב הודעות שגיאה אפליקטיביות והודעות שגיאה מערכתיות למשתמש  .ג

 הרלוונטי)כגון בעיה במבנה הנתונים(.

 , קבצים, גזירה ותור.Web Service ,XML ,FTPהמערכת תתמוך בממשקים, לרבות:  .ד

ממשקים הנדרשים ימומשו בהתאם להנחיות אבטחת המידע עפ״י הספק יוודא, כי כל סוגי ה .ה

הוראות ההסכם וכמפורט במסמך זה. על הספק להיערך לפתרונות חלופיים, במידה שפתרונות 

 אבטחת המידע שהוצעו על ידו באחד הממשקים לא יאושרו ע״י גורמי העירייה.

ת זו, עליו לבקש את אישור היה והספק יציע פתרונות לממשקים נקודתיים שלא באמצעות מערכ .ו

 העירייה.
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 בינה עסקית .1.21

( אשר תאפשר תחקור מידע, כמפורט בנספח א׳ BIהמערכת תכלול תשתית בינה עסקית ) .1.21.1

 במסמך זה, ללא צורך בפיתוח מערכת/מודול.

המערכת תשמש כלי ניהולי מרכזי עבור בעלי תפקידי מפתח הן מטעם העירייה והן מטעם  .1.21.2

 הספק.

פילוח המידע בחתכים שונים עם יכולת יצירת מסכי עבודה ונתונים תוך המערכת תאפשר  .1.21.3

 הצגה ויזואלית ידידותית למשתמש כדוגמא לוח מחוונים.

המערכת תאפשר עבודה לסוגי המשתמשים השונים לדוגמא: מנהל תחום התפעול הייעודי  .1.21.4

ות המערכת תרכז נתונים מכלל המערכ. מנהל יחידת הפיקוח מצד העירייה ,בעירייה

המנהלתית הן מידע ממערכות מידע לתפעול ייעודי והן  שמעבירות מידע למערכת המידע

 .לניהול הרשותמידע ממערכת מידע מנהלתית 

לניתוח מידע גם ממערכות הכספים ומערכות  המערכת תשמש בפועל כמערכת מרכזית .1.21.5

 הנדסיות.

ם )ייעודיים המערכת תאפשר איסוף, אחסון וניתוח נתונים בכל התחומים התפעוליי .1.21.6

 ומנהלתיים( בעירונית בעירייה.

 

 לוח מחוונים .1.22

 Dashבצורה של לוח מחוונים ) Real Time -המערכת תתמוך בהצגת נתונים משתנים ב .1.22.1

Board.) 

הנתונים יוצגו עם כניסה למערכת ויכללו מידע רלוונטי בתחומים השונים, כפי שייקבע  .1.22.2

 בתהליך האפיון המפורט ובהתאם להרשאות המשתמש.

לוח המחוונים יכלול גרפים, טבלאות ושעונים בצבעים בהתאם לרמת קריטיות או לטיפול  .1.22.3

 המשתמש.

גדיר את המחוונים בהם ייעשה שימוש ולהציג לרשות המקומית לאישור, עם זאת, יהספק  .1.22.4

 משתמשים יוכלו להגדיר את לוח המחוונים בחתכים שמעניינים אותם באופן דינמי.

 .PDF -ו Excel ,Wordהמחוונים ובייצוא לפורמט  המערכת תתמוך בהדפסת לוח .1.22.5

 

 מחולל דוחות .1.23

מנגנון זה יהווה כלי נתונים אחוד לדוחות, המבוסס על כלל המידע במערכת, שיאפשר  .1.23.1

דיווח של הספק לרשות המקומית על פעילויותיו בעירייה, לרבות דיווחים שוטפים 

 ודיווחים תקופתיים בתדירות שונה. בהתרחש אירוע,
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ת תאפשר ביצוע חיתוכים של מידע ממקורות שונים, לרבות טבלאות, תתי מערכות המערכ .1.23.2

ומערכות משיקות והפקת דוחות שיכללו הצגה טקסטואלית והצגה גראפית)משולבים( של 

נתונים. המערכת תאפשר אחזור, הצגה וניתוח דיווחים ממערכת הדיווחים עפ״י 

ת האירוע, נושא הדיווח, פרטי הדיווח, פרמטרים שונים, לרבות סוג אירוע, מועד התרחשו

פרטי המעורבים, פעולות שננקטו, הכשרות, תדירות ו/או כל פרמטר אחר שיוגדר במערכת 

 לפי דרישת העירייה.

מנגנון הדיווחים יתבסס על אפשרויות הכוללות לדוגמא הקשה על שורה וניתוב לנושא  .1.23.3

 להפעלה. הרלוונטי, מיון לפי בחירת העירייה ופרמטרים ״חכמים״

יתאפשר סימון רמת הדחיפות של כל דיווח במערכת וביצוע מיון של הדיווחים בהתאם  .1.23.4

 לרמה שסומנה. 

תינתן יכולת להעברת התרעה ממוחשבת לרשות המקומית בעקבות הזנת דיווח מיידי  .1.23.5

 במערכת וכן שליטה על תזמון הפקת הדיווחים והפקת דיווחים אוטומטיים.

 על המסך, תצוגה מקדימה, דפדוף והדפסה. המערכת תאפשר הצגת דיווח .1.23.6

המערכת תאפשר ייצוא של דוחות או חלקי דוחות ממערכת הדיווחים לתוך מסמכי  .1.23.7

Office  בפרט(ילקבצי Excel ומסמכי )PDF. 

הדוחות יהיו מובנים מראש בחיתוכים שונים ו/או דינמיים באמצעות בחירת שדות  .1.23.8

 רלוונטיים ע״י המשתמש.

בסיסיים ובניית שאילתות ע״י משתמשים תבוצענה באמצעות כלים בניית דוחות  .1.23.9

 ללא צורך בתכנות או בכתיבת קוד. גראפיים,

 המערכת תאפשר הפקת דוחות הכוללים קבצי אודיו, ווידאו או תמונה. .1.23.10

משתמשים יוכלו לשמור דוחות לשימוש עתידי ו/או לשתף דוחות עם משתמשים אחרים  .1.23.11

 תוף דוח מסוים לכל בעלי פרופיל מסוים(.)לדוגמה שי משתמש פרופיללפי 

 :מבנה דוח במערכת יכלול לפחות את המרכיבים הבאים .1.23.12

 .QRזיהוי הדוח באמצעות סריקה, כדוגמת בר קוד,  .א

 כותרת עליונה הכוללת נתונים קבועים כגון: סיווג המסמך, לוגו. .ב

 פיהם הופק הדוח. נתוני הדוח: זמן הפקה, פרמטרים שעל .ג

הנתונים להצגה כולל יחידות המידה/מדידה)תצוגות טבלאיות ו/או גרפיות עפ״י תוכן הדוח:  .ד

 אפיון הדוח(, טקסט קבוע נוסף עפ״י אפיון הדוח.

 כותרת תחתונה: סיווג, פרטי מפיק הדוח, מספור עמודים. .ה

 הפקת הדוחות תבוצע ללא פגיעה בביצועי המערכת ובזמני התגובה. .ו

 חים ומקום ריצתם.תתאפשר שליטה על תזמון הפקת הדיוו .ז
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 ממשק משתמש .1.24

 מאפייני סביבת העבודה .1.24.1

המערכת תכיל ברירות מחדל מערכתיות לגבי סביבת העבודה של המשתמשים לסוגיהם, ניתן  .א

 יהיה לעדכן את ברירות המחדל ע״י מי שיוסמך לכך.

(. דומהסמלים וכ למשתמש הקצה תינתן שליטה בסביבת העבודה )כגון שינוי צבעים, תפריטים, .ב

שליטה זו תהיה בהתאם לסוגי המשתמשים כך שמנהל המערכת יוכל לקבוע את מידת השליטה 

 של כל משתמש על סביבת העבודה שלו.

 מסך הכניסה למערכת יאפשר בין השאר, מידור כניסה והרשאות למערכת. .ג

המערכת תשמור על מאפייני סביבת העבודה של כל משתמש, כפי שהוגדרו על ידו בפעם  .ד

 השתמש במערכת. האחרונה בה

המערכת תאפשר תפעול ויזואלי וגראפי וכן תתאפשר תצוגה רב ממדית של נתונים, קרי,  .ה

תתאפשר צפייה בנתונים של אותה ישות הן בתצוגה גרפית, הן בתצוגה טבלאית והן בתצוגה 

 טקסטואלית ו/או של טופס מפורט, בהתאם למסך בו צופה המשתמש.

 

 עקרונות למסכי תפעול .1.24.2

המכיל את הפעולות השכיחות ביותר, כפי שיקבעו  Popupלכל תהליך במערכת יהיה צמוד  .א

 באפיון המפורט, שניתן לבצע עליה.

 .(Tool Tip) בהשתהות על כל חלק/ישות/פרט במערכת תוצג עזרה מקוונת או הסבר מקוון .ב

 פעולות שכיחות ירוכזו לסרגל כלים. .ג

 -חות )קרי, ניתן יהיה לבצע פעולה במספר אופנים תתקיים יתירות באופן תפעול פונקציות שכי .ד

 (, כפתור מהיר, תפריט וכדומה(.Popup) תפריט קופץ

המשתמש יוכל לבצע פעולות ישירות על אובייקטים במסך ע״י בחירתם ובחירת הפעולה  .ה

 מתפריט פעולות.

-לפאהמערכת תעשה שימוש בצבעים לקידוד אינפורמציה ועל מנת למזער את השימוש במידע א .ו

 נומרי לזיהוי, הבחנה בין סוגי אובייקטים, משיכת תשומת הלב של המשתמש.

לכל צבע תוגדר משמעות עקבית בכל התצוגות. לדוגמא צבע אדום ישמש תמיד כצבע אזהרה,  .ז

 תוך הכללת שיקולי הנדסת אנוש מקובלים.

 צבעים.( 7מספר הצבעים שבהם ישתמשו עבור תצוגה מסוימת יוגבל למקסימום של שבעה ) .ח

צלמיות אסוציאטיביים שצורתם מייצגת בצורה ברורה את האובייקט  /ם המערכת תכלול סמלי .ט

המציאותי. למשתמש תינתן האפשרות לבחור סמל ולבצע עליו פעולות)כגון הרחבת נתונים(, 

 בעת בחירת הסמל הוא יודגש בבירור.

. ניתן יהיה להגיע לעזרה המערכת תכיל מסכי עזרה עבור כל מסך, פונקציה ואובייקט במערכת .י

 ע״י גישה מתפריטים, חיפוש וקיצורים. תוכן מסכי העזרה יהיה תואם לתיעוד המערכת.
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תתאפשר קישוריות בין החלקים השונים של המערכת מבחינת זמינות הנתונים שכבר הוזנו  .יא

 ומניעת הצורך בהזנות כפולות של נתונים או עיבודם בחלקים השונים של המערכת.

 דות חובה ייעשה בצורה אחידה וברורה, לדוגמה באמצעות כוכבית אדומה.סימון ש .יב

 

 UI&UXעיצוב ממשק משתמש דרישות  .1.24.3

חלון ראשי הינו חלון תצוגה קבוע המכסה את כל שטח המסך ואשר ממנו נפתחים כל החלונות  .א

 האחרים. לכל מכלול במערכת יוגדר חלון ראשי כאשר מרכיביו העיקריים יהיו: 

 ־ שם המכלול, סוג פעילות, סטטוסים ייחודיים למערכת וזמן.שורת סטטוס  .ב

התפריט הראשי של המכלול שיכלול גם את האופציות של יציאה,  -( Menu Bar) שורת תפריט .ג

 מעבר בין מכלולים ועזרה.

שטח עבודה ־ שטח העבודה העיקרי של החלון עליו יוגדרו התצוגות הגראפיות הראשיות ועליו  .ד

 משניים.יפתחו חלונות 

כוללת מספר הודעות הממתינות לאישור המשתמש ומקש המאפשר למשתמש  -שורת הודעות  .ה

 להציג ולשלוט בתור ההודעות.

 .Webסטנדרט תצוגות ותפעול אחיד מבוסס  תכילהמערכת  .ו

המסך יחולק לאזורים ובהם חלונות אשר חלקם ייפתחו עפ״י הצורך, וחלקם יהיו חלונות  .ז

ב שוטף(. ניתן יהיה לבצע שינוי גודל או מיקום החלונות בכפוף לשליטת קבועים )כגון להצגת מצ

 משתמש על סביבת העבודה.

 תצורת החלונות תבנה כך שינוצל מלוא שטח התצוגה. .ח

 המערכת תאפשר סידור של חלקי המסך)חלון ראשי וחלונות משניים( לפי העדפות המשתמש. .ט

 מערכת תאפשר החזקת חלונות ״צפים״ על המסך.ה .י

ן יהיה ״לתלוש״ חלקים מסוימים מתכולת תצוגה )בעיקר כרטסות( וליצור מהם חלון משני נית .יא

 ״שינעץ״ במקום רצוי במסך.

מספר החלונות המודאליים במערכת יצומצם למינימום אפשרי)חלונות שכל עוד הם פתוחים,  .יב

 לא ניתן לתפעל חלונות אחרים(.

לון שייפתח יהיה בלתי תלוי בחלונות המערכת תאפשר עבודה בו זמנית במספר חלונות, כל ח .יג

 האחרים.

 רק כאשר חלון ייסגר על ידי אישור, יעודכנו במערכת הנתונים החדשים של החלון. .יד

מספר החלונות הפתוחים בו־זמנית יוגבל כדי להגן על המשתמש מפני תצוגה עמוסה ולמנוע  .טו

 העמסה לא מתוכננת על המערכת.

נקודת זמן יהיה ברור למשתמש היכן הוא נמצא דפים יעוצבו באופן כזה שבכל /םהמסכי .טז

 במערכת, לאן הוא יכול לעבור, ציון שדות חובה וכד׳.
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 הודעות מערכת .1.24.4

המערכת תספק למשתמש התראה ברורה על שגיאה והנחיה ספציפית מה עליו לעשות עם אבחנה  .א

 לגבי סוג ההודעה)התראה, מידע וכד(.

 קולית, בצורה אחידה לכל אורך המודולים. הודעת השגיאה תלווה בהדגשה ויזואלית ו/או .ב

הודעות המערכת תוצגנה בחלון הראשי, ועפ״י קריטריונים ידועים מראש אשר ניתנים לשינוי  .ג

דינאמי ע״י המשתמש. קריטריונים אלו יהיו לדוגמא: דרגות חומרה, דרגות חשיבות, פילטרים 

 בר לאישור וכד׳.מספר הודעות מצט שונים, הודעות העוצרות את פעולת המשתמש,

המערכת תיתן משוב למשתמש על כל פעולה שבוצעה לדוגמא הדגשת אובייקט נבחר בתצוגת  .ד

המסך. אם תהליך מסוים אורך יותר ממספר שניות, על המערכת לתת חיווי פעולה תוך ביצוע 

 (. המערכת תציג את מידת ההתקדמות בביצוע.Working Pointerשינוי הסמן)

 

 שימוש בטבלאות .1.24.5

תתאפשר הצגה של נתונים מטיפוס מובנה)למשל תאריך, שעה וכדו׳( וכן הצגה של נתונים  .א

 גראפיים.

הטבלה תאפשר ביצוע קיבוץ בדיד ומרובה לפי עמודות מסוימות )עפ״י בחירת המשתמש( כולל  .ב

 מתן שליטה על רוחב וסדר העמודות וכן הסתרה והחזרת עמודות.

 יתאפשר עדכון נתונים על גבי הטבלה. .ג

כל הפעולות שהוזכרו לעיל יתאפשרו מכותרות הטבלה שיהיו רגישות לתפעול עכבר ימני)יוצג  .ד

 .Drag & Dropתפריט צץ מתאים( וכן לפעולות 

 

 עקרונות הנדסת אנוש .1.24.6

הממשק ישמור על פשטות תפעול, אינטואיטיביות, ידידותיות, התמצאות וקלות מעבר וניווט  .א

 של משתמשים. בין מסכים וייועד לאוכלוסייה מגוונת

תינתן תמיכה מלאה בשפה העברית לכותרות, לטקסטים ועימוד כללי של מסכי המערכת אשר  .ב

תאפשר כתיבת וקריאת נתונים, כיוון כתיבה ויישור לימין בהצגת המידע ובהקלדתו וכן תינתן 

 תמיכה מלאה במחרוזות משולבות.

ם גלובליים גלויים וברורים ייעשה שימוש בתפריטים, בהתאם להרשאות וכן בשימוש בכפתורי .ג

  לעין.

יישמר מבנה דף אחיד וקריא, שמירה על עקביות, אחידות והגיון דומה במבנה המסכים, סרגלי  .ד

 הניווט, מיקום השדות והכפתורים.

לחצני פעולה ושדות יהיו זמינים רק כאשר הפעילות המבוצעת באמצעותם אפשרית או קיימת  .ה

 הרשאה לכך.

המערכת גם ללא עכבר באמצעות הגדרת מקשי קיצור לפעולות, לרבות ניתן יהיה להפעיל את  .ו

 אפשרות להגדרה עצמית של מקשים אלו.



 32/2021כרז פומבי מס' מ
למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול 

חומרה פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, 
 ,עכו ושירותים נלווים

 
 1נספח ג'

 

  70 

)קודים וקיצורי דרך( והן למשתמש מתחיל )עזרה והכוונה(  המערכת תתאים הן למשתמש מיומן .ז

 כאחד.

ו ביצוע בסיס תבנית אחידה, כאשר יוקצו מקומות קבועים עבור הצגת ו/א-מסכי הפעולה יבנו על .ח

 פעולות על פרטים הקבועים והפרטים הייחודיים למסך.

ממשק המשתמש במערכת יעוצב כך, שלמשתמש יהיה ברור בכל רגע נתון באיזה מסך/פונקציה  .ט

הוא נמצא במערכת, לאילו מסכים/מצבים אחרים ניתן לעבור מהמצב הנוכחי, כיצד ניתן להגיע 

לעדכן/לדווח נתונים, כיצד ניתן לצאת מהמודול עם בקלות ובמהירות למצבים אחרים, כיצד 

 שמירת נתונים וללא שמירה,

 כיצד ניתן להציג עזרה בכל מצב, תוצאות הפעולה האחרונה )עודכן/לא עודכן(, .י

 רשימת ערכים מותרים לשדה, ציון שדות חובה למילוי. .יא

להיות מנותב המערכת תאפשר מעבר יעיל ומושכל בין רכיביה השונים, כאשר המשתמש יוכל  .יב

 מיידית לכל רכיבי התפריט הראשיים הרלוונטיים לו.

או הכל לא נקלט(,  )הכל נקלט, פעולה הכוללת עדכון של מספר נתונים, תתבצע ״כמקשה אחת״ .יג

 למעט עדכון של כמה שורות שיתבצע שורה אחרי שורה.

 

 הודעות שגיאה והתראות .1.24.7

 גי שגיאות.המערכת תספק התראה ברורה על שגיאה, והבחנה בין סו .א

המערכת תציג הודעה ספציפית, המנחה את המשתמש על פעולת התיקון הנדרשת כולל הודעה  .ב

על תקלה חמורה שהמשתמש אינו מסוגל להתמודד אתה ונדרשת קריאה להתערבות מומחה 

 מערכת.

הודעת שגיאה תלווה בהדגשה ויזואלית ו/או קולית, בצורה אחידה, פעולת התיקון תהיה  .ג

 ועקבית. פשוטה, קצרה

 כל הודעת שגיאה תכיל מספר הודעה שיוצג למשתמש יחד עם תוכן ההודעה. .ד

 מיועדת לכך.  Logהודעות שגיאה מסוג ״חמור״ תשמרנה אוטומטית בטבלת  .ה

 הודעות השגיאה תעודכנה במהלך התחזוקה השוטפת של המערכת. .ו

 מנהל המערכת יוכל לעדכן את ניסוח הודעות השגיאה. .ז

פעולה חמורה שתוצאותיה שגויות ו/או אינן הפיכות וכן תאפשר שימוש המערכת תתריע בדבר  .ח

 (.Undoבעזרי מערכת ההפעלה לביטול פעילויות)

 

 מסכי עזרה .1.24.8

 למסכים תתלווה עזרה מקוונת ברמת שדה/צלמית/מסך/תהליך. .א

 ( בכל המסכים ובשדות בהם נדרשת עזרה.Helpהמערכת תאפשר הצגת מסכי עזרה ) .ב

״י פעולת הקשה אחת בלבד עם מעבר מהיר ונוח ממסך ה״עזרה״ למסך הצגת מסך עזרה תעשה ע .ג

 התפעול.
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 כלי ניהול .1.25

 כללי .1.25.1

הספק יעשה שימוש בכלי ניהול של המערכת לטובת ניהול הפיתוח )עבור ביצוע התאמות(,  .א

 הבדיקות, התחזוקה של הפרויקט.

 הספק ישמור על כל הכלים מעודכנים באופן שוטף. .ב

 ושינויםכלי ניהול להתאמות  .ג

הספק יעשה שימוש בכלי ניהול לביצוע בקרה שתתמוך בניהול וארגון תהליכי העבודה של צוות  .ד

 יישום, מעקב אחר שינויים, ניהול גרסאות ושינויים, תמיכה במעבר גרסאות ובהפצת התוכנה.

כלי ניהול יאפשר בקרת תצורה על רכיבי התוכנה שמותקנים בשרתים ובתחנות העבודה כולל  .ה

 היסטוריית התקנות וקישורן לתקלות, מסמכים ועוד. שמירת

תתאפשר הפרדה בין מהדורות משנה למהדורות ראשיות וכן יכולת שמירת גרסאות  .ו

 לאובייקטים יישומיים, לרבות גרסאות מסמכים ומצגות.

 

 ניהול בדיקות .1.25.2

ת הכלי יאפשר ניהול ומעקב אחר בדיקות ותקלות במערכות, על המערכת לאפשר הגדרת תכניו .א

וחבילות בדיקה, תסריטי בדיקה, תיעוד הרצות, פתיחה של תקלות מול הרצות, עקיבות כיסוי 

  הבדיקות את האפיון המפורט לכל תחום ונושא.

ניהול הבדיקות שבאחריות הספק יאפשר הגדרת מפרטי בדיקות לפונקציונאליות ומודולים  .ב

, ניהול הבדיקות ומעקב אחר הכלולים במערכת למול אפיונים מאושרים של תהליכים והגדרות

תוצאותיהן. כולל יכולת תיעוד ההרצה וצילומי מסך, שם המריץ, הצלחה או כישלון בכל שלב 

 או צעד בתסריט, הערות וקישור תקלות שנפתחו לתסריט ולשלב בו התגלתה התקלה.

תתאפשר הרצה אוטומטית של תסריטי בדיקות לתהליכים והשוואת התוצאות למוגדר בתסריט  .ג

 בדיקות בעיקר לתסריטי רגרסיה.ה

 

 ניהול משימות .1.25.3

 הכלי יאפשר ניהול משימות, סיכומי דיון ומעקב אחר נושאים הדורשים טיפול והסטאטוס שלהן.

 ממשקים וקישורים .1.26

המערכת תתממשק עם מערכות ויישומים אחרים בעירונית בעירייה, כמפורט במסמך זה.  .1.26.1

לרשות המקומית לאישור, בין מערכות הספק לבצע ניתוח ממשקים ולהציגם  באחריות

 את מערכת המידע המנהלתית בצורה מלאה. ובין רשתות ע״מ להפעיל

 הספק יהיה האחראי לתפקוד התקין של כל הממשקים ואיכות הקלטים והפלטים .1.26.2

 מהמערכת אל מערכות אחרות שבאחריותו.
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 ולל מידור, כההממשקים ימומשו, בכפוף להנחיות אבטחת המידע של העירייה ובאישור .1.26.3

 ומניעת דליפת מידע, כמפורט במסמך אבטחת מידע והגנה בסייבר במסמך זה.

 כיוונית בהתאם-כיוונית או דו הספק יוודא, כי הממשק יאפשר העברת מידע בצורה חד .1.26.4

 לסוג הממשק.

 הספק יממש, בין היתר, את כל הממשקים הבאים: .1.26.5

לטובת דיווח וחיווי תקלות  מחלקהממערכות המוקד עירוני המרכזיות של כל  ממשק חד כיווני .ד

 למערכת המידע המנהלתית.

ממשק חד כיווני ממערכת המידע המנהלתית למערכות שילוט אלקטרוני לטובת הצגת מידע  .ה

 .מחלקה עירוניתמנהלתי תפעולי בחתך כל 

 למערכת מידע מנהלתית. בניין ומבנהממשק חד כיווני ממערכת בקרת כניסה בחתך כל  .ו

 מודול / מערכת מידעשל מערכות המידע לתפעול ייעודי בחתך כל  BIממערכת ממשק חד כיווני  .ז

  למערכת המידע המנהלתית.

 

הספק אחראי לממש את כל הממשקים למערכת המידע המנהלתית  מודול פרטניעבור כל  .1.26.6

 המרכזית.

פירוט הממשקים לעיל הינו חלקי ואינו מוריד מאחריות הספק לממש את כלל הממשקים  .1.26.7

ללית במסמך זה, על מנת לעמוד בתפוקות ככמפורט במסמך ארכיטקטורה הנדרשים, 

 הנדרשות בהסכם.

 נפחים ועומסים .1.27

המערכת תעמוד בדרישות הביצועים גם בעת עומס מקסימאלי וגם במקרה של תקלה  .1.27.1

 ברכיב מסוים.

המערכת תותאם לכמות המשתמשים הן מבחינת רישוי והן מבחינת נפח וקצב של נתונים  .1.27.2

, CDR -תתמוך בגידול עתידי, כמפורט במסמך זה, כפי שיידרש ויוגדר במועד הותנועות, ו

 ללא צורך בהחלפת ליבת המערכת.

כל מרכיבי המערכת )לרבות משתמשים ונפחי מידע( שיותקנו, יתמכו בגידול בהיקף של  .1.27.3

 .CDR -מיום אישור העירייה ל 30%לפחות 

השירותים ובביצועים המוגדרים  שדרוגים ותחזוקה, יבוצעו באופן שלא יפגע ברציפות .1.27.4

 במסמך רמות שירות במסמך זה.

על הספק לבצע חישובי אמינות לכלל מרכיבי המערכת ולהגישם לאישור העירייה בעת  .1.27.5

תכנון המפורט. זאת ע״מ לוודא שהתכנון המפורט שבוצע ע״י הספק להקמת המערכת 

 כפי שנדרש מהמערכת. SLA -נותן מענה לדרישות זמינות ו
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 ביצועים .1.28

זמני התגובה  של המערכת יפורטו במסמכי הדרישה המפורטים כאשר יישמר על עיקרון  .1.28.1

ידי הקשת  זמן התגובה של המערכת יימדד מהרגע בו נשלחה הפעילות עלהפעלה ותגובה 

 מקש אישור כלשהו ועד הרגע בו יכול המשתמש להמשיך בפעילות במערכת.

המתנה של המערכת לקבלת תשובה ממערכות  דרישות הביצועים לעיל אינן כוללות זמן .1.28.2

 משיקות.

הספק יהיה אחראי לעמידה בביצועים המוגדרים בטבלה ויידרש להוכיח עמידה בביצועים  .1.28.3

 ידי מדידת עומסים וביצועים הן בשלב הבדיקות והן לאחר עלייה לאוויר.-אלו על

עי המערכת בדיקת ביצועים תבוצע ע״י כלי ייעודי שיספק הספק אשר ידגום את ביצו .1.28.4

, טרנזקציות Offlineוהן  Onlineוביניהם ניטור תפקוד המערכת, תורים ורכיבים הן 

 בודדות, ממשקים וכף.

 תקנים .1.29

כל רכיב של המערכת שטרם הותקן במתקני העירייה, ואשר מתוכנן להתקנה בעירונית  .1.29.1

 .CDR-ה בעירייה, יעבור בדיקה ואישור של העירייה, במועד

, אופן היענות ועמידה (CDR & PDRהאיכות )סקרי  ת סקריעל הספק להגיש במסגר .1.29.2

בדרישות מרכיבי המערכת השונים בתקנים אזרחיים וצבאיים, המצורפים כנספחים 

 במסמך זה.

 הספק יתקין ויפעיל את המערכת כנדרש עפ״י הנחיות יצרן התוכנה. .1.29.3

בטחת הספק יעמוד בכל התקנים של העירייה בכל היבטי הרכש, ההתקנה, התפעול, א .1.29.4

 המידע, הזמינות והשרידות בכל הרשתות גם אם משמשות אותו בלבד.

 המקובלים בפרויקטים לפיתוח והטמעת כלי תוכנה הספק יפעל, בהתאם לנהלי הפיתוח .1.29.5

 זה. ובדגש על פיתוח מאובטח, כמפורט במסמך
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  מידע אבטחת דרישות .2

 כללי .2.1

 הנוהל תיחום .2.1.1

 מסד בעלת מערכת וכל אפליקציות, המחשוב מערכות כל עבור חלות הנוהל הנחיות .2.1.1.1

 -32/2021' מס מכרזזו במסגרת  התקשרות במסגרת הקבלן ידי על שיסופקו נתונים

למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים רשותי מכרז 

 לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים, עכו.

 מטרות .2.1.2

. העירייה עבור לקבלן כלליות מידע אבטחת הנחיות מכלול לספק הינה הנוהל מטרת .2.1.2.1

 עירייהל שיסופקו המערכות עבור מידע אבטחת לדרישות בסיס ישמש זה נוהל, כן כמו

 .הקבלן עם ההתקשרות במהלך

 ישימות .2.1.3

 או מודול, מערכת לכל ספציפיים נהלים סט לבנות נדרש בעזרתו אב נוהל הינו זה נוהל .2.1.3.1

 .הקבלן ידי על יסופקו אשר קונפיגורציה

 הוראות .2.2

 כלליים עקרונות .2.2.1

 :הבאים מידע אבטחת עקרונות על לשמור המסופקת המערכת על 

 והרשאות אימות, זיהוי של מפותחים מנגנונים קיום .2.2.1.1

 אחרת״ הוגדר כן אם אלא אסור ״הכול: העיקרון פי על תפעל ההרשאות מערכת .2.2.1.2

 וכו׳ שלה המשתמשים, ההרשאות ניהול, תחזוקתה על האפשר ככל תקל המערכת .2.2.1.3

 ופרמטרים, מחדל ברירות שינוי תאפשר, הניתן ככל גמישה תהיה המערכת .2.2.1.4

 נתונים ויבוא יצוא לצורך חיצוניות למערכות להתממשקות נוחה תהיה המערכת .2.2.1.5

 .נאותים ופיקוח דיווח, ניטור שירותי תספק המערכת .2.2.1.6

 (Identification and Authentication) ואימות זיהוי .2.2.2

 אימות לבצע וכן, משתמשים זיהוי יכולות לספק המערכת על ואימות יכולות הזדהות .2.2.2.1

 הכניסה של הראשוני בשלב מתרחש זה תהליך. שהזדהה במשתמש מדובר שאכן

 המשתמש על. המערכת למשאבי כלשהן הרשאות קיבל שהמשתמש לפני, למערכת

 ואימות לזיהוי המנגנון את לפרט הקבלן על. זהותו את יוכיח אשר מידע לספק

 .משתמשים
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 תוכניות, קבצים) במערכת אובייקט ולכל אינטראקטיבי משתמש לכל דרישות פירוט .2.2.2.2

 :הבאים המאפיינים בעל ייחודי שם ייקבע( וכו׳

 סדרתי ולא, בלבד מספרים ולא אותיות להכיל חייב, נומרי-אלפא יהיה המשתמש שם .2.2.2.3

 '(.וכו, 1,2,3,4)

 .תווים 5: משתמש שם של מינימלי אורך .2.2.2.4

  המשתמש של זהותו אישור. המשתמש של הזדהות תהליך יתבצע למערכת כניסה בכל .2.2.2.5

 (.וכדומה חכם כרטיס, סיסמא) בלבד המשתמש בידי המצויים חומרה/מידע על יתבסס

 אם session במהלך( יותר מחמיר לעיתים) משתמשים זיהוי יכולות לפרט הקבלן על .2.2.2.6

  יש

 .בכך צורך

  נכונה״ אינה ״סיסמתך הודעות לקבל לא, למשל) פרטים לספק לא השגיאה הודעות על .2.2.2.7

 (.נכונים״ אינם הזיהוי ״פרטי אלא

 :לדוגמא ואימות זיהוי של חיצוניים לשרתים קישוריות יכולת לפרט הקבלן על .2.2.2.8

 .ההפעלה מערכת הזדהות על הסתמכות -

 .מרכזי Directory לשרת התממשקות -

, RADIUS) חכמים כרטיסים או, פעמית חד סיסמא של הזדהות למנגנוני התממשקות -
 '(.וכו

 מקור יהוו לא באפליקציה והרשאות, כיוונית-חד תהיה ההסתמכות, אופן בכל -
 .יותר ״נמוכות״ בפלטפורמות הרשאות של לאסקלציה

 יהיו לא הנתונים בבסיס או ההפעלה במערכת האפליקציה של משתמש חשבונות -
 הם להם המדויקות ההרשאות את יפרט והקבלן, אדמיניסטרטיביות הרשאות חייבים
 .נדרשים

 זיהוי יתבצע לא, עמה המסופקות נלוות תוכניות ולא באפליקציה לא, מקום בשום -
 hard coded. 

 .תקופתי לשינוי ניתנות הסיסמאות וכל, למחיקה ניתנים יהיו המשתמשים כל, כן כמו -

 ומדיניות ניהול - היישום ברמת סיסמאות .2.2.3

 :הנן המשתמש להזדהות המשמשת הסיסמא לניהול בסיסיות דרישות

 .סיסמאות מחולל או משתמש ע״י יחוברו הסיסמאות .2.2.3.1

 חד מוצפנים קובץ או בטבלה: כן אם אך, במערכת הסיסמאות את לשמור לא רצוי .2.2.3.2

 .כיוונית

 .עת בכל, בעצמו הסיסמא את לשנות היכולת את למשתמש תספק המערכת .2.2.3.3

 תקופתית סיסמא החלפת אילוץ לקבוע תאפשר המערכת .2.2.3.4

 הנושאים לגבי לשינוי שניתנים ופרמטרים גמישות יכולות יפרט הקבלן, מקרה בכל .2.2.3.5

 .שלמעלה

 .ברשת גלויה תעבור לא הסיסמא .2.2.3.6

  .בהמשך יתואר אשר audits למנגנון להתממשק והאימות הזיהוי מנגנון על .2.2.3.7

 .במערכת המידע רגישות להגדרת בהתאם יוגדר הסיסמא חוזק .2.2.3.8
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 שייאכף המינימלי הסיסמא חוזק, המערכת מנהלי גישת ועבור רגיש בסיווג במערכות .2.2.3.9

 ברמה לסיסמאות 3 חלק 1495 ישראלי בתקן למוגדר בהתאם יהיה המערכת ע״י

 :כמפורט, שינויים עם, גבוהה

 תווים 7: מינימלי סיסמא אורךאו  AD-קישור ל -
 וסימנים ספרות, אותיות: תווים מבחר -
 אסורים: חוזרים תווים -
 אסורים: עוקבים תווים -
 אסורות: מקלדת גבי על בסמיכות הנמצאות וספרות אותיות -
 יום 90: מקסימלי תוקף משך -
 ימים 7: תוקף מינימום -
 אחרונות סיסמאות 12 מול השוואה: סיסמא אותה של חזרה על איסור -
 חסימת עד( תקפה סיסמא שהוזנה האחרונה מהפעם) כושלים גישה ניסיונות מספר -

 .3: החשבון

 נעילת אירוע על המערכת למנהל ולהתריע, לוג לרשום המערכת יכולות יפרט הקבלן .2.2.3.10

 .חשבון

 הרשאות מנגנון .2.2.4

 Discretionary -ה שיטת על תתבסס השונות במערכות הגישה הרשאות הענקת .2.2.4.1

Access Control) DAC .)לאובייקטים ספציפיות הרשאות יוגדרו זו בשיטה 

 שינוי. יחד שניהם או משתמשים קבוצות שמות, המשתמשים שמות פי-על במערכת

 .בלבד מוסמכים גורמים ידי-על יתבצע הגישה הרשאות

 .היישום של ההרשאות מנגנון את לפרט הקבלן על .2.2.4.2

 ברמת, משתמשים קבוצת ברמת, המשתמש ברמת: הרשאות ניהול יכולת לפרט נדרש .2.2.4.3

 כל את לראות רשאים המשתמשים כל לא - רשומה סוג עפ״י, למשל) המידע סוג

 קבוצות ברמת(, שדה, רשומה, כפתור, מסך) אובייקט ברמת(, הרשומות אוכלוסיית

 '.וכו, אובייקטים

 רק ולא( read, write, update, delete) מגוונת הרשאות קביעת לאפשר נדרש .2.2.4.4

(access, deny access.) 

 ומתן ארגוני ידתפק או קבוצה לכל משתמש פרופיל קביעת אפשרות קיום יפרט הקבלן .2.2.4.5

 חשבונות יהיו לא המשתמש פרופיל. משתמש פרופיל מערך של נוח לניהול אפשרות

 .בלבד הרשאות להקניית ישמשו אלא במערכת לגיטימיים משתמש

 לקבוצת משתמש שיוך האם) שבמערכת ההרשאות הורשת אמצעי לפרט נדרש .2.2.4.6

 ישנה הרשאות פרופיל שינוי, הקבוצה של ההרשאות את גם אליו יעביר משתמשים

 גמישות לאפשר נדרש, מקרה בכל'(. וכו, זה לפרופיל שמשויך מי לכל הרשאות

 .הרשאות ניהול של מקסימלית

 (.LDAP, למשל) חיצוני הרשאות במנגנוני תמיכה יכולות לפרט נדרש .2.2.4.7
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 משתמשים ניהול .2.2.5

. שלו המשתמשים ניהול מודול הינו, הרשאות ומערכת יישום מכל ועיקרי קריטי חלק .2.2.5.1

 .ונוח ידידותי, גמיש משתמשים ותחזוקת הקמת ניהול מנגנון להציע הקבלן על

 .המשתמשים ניהול מנגנוני את יפרט הקבלן .2.2.5.2

 והיכולת, ההרשאות במערכת חכם ארגוני מבנה יצירת יכולת לגבי יפרט הקבלן .2.2.5.3

 של אוטומטית תחזוקה מאפשר) האפליקציה בתוך הרלוונטי לתוכן אותו לממשק

 (.הארגוני מקומם עפ״י, משתמשים

 '(.וכו חופפות קבוצות, קבוצה בתוך קבוצה) חכם קבוצות ניהול לאפשר נדרש .2.2.5.4

 קבוצות וקביעת המשתמש חשבון לרשומת רבים מתארים שדות הוספת לאפשר נדרש .2.2.5.5

 שונים משתמשים סוגי, שלו הארגוני במבנה רב עומק עם ארגון, למשל) אלו שדות לפי

 '(.וכו, ספקים, חוץ עובדי הכוללים

 . משתמש פרופיל העתקת ע״י או, משתמש העתקת ע״י משתמש יצירת לאפשר נדרש .2.2.5.6

 .מהמערכת משתמשים למחוק לאפשר נדרש .2.2.5.7

 .בהמשך הדוחות מחוללי בסעיף כמפורט, גמישה דוחות מערכת להציע נדרש .2.2.5.8

, חיצוניים קבצים בעזרת משתמשים וביטול חדשים משתמשים קליטת לאפשר נדרש .2.2.5.9

 .וכדומה, אישי מספר, משתמש שם מפתח לפי

 כדוגמת משתמשים ניהול של חיצוניות למערכות התממשקות יכולות לפרט נדרש .2.2.5.10

 .LDAP ספריה שירותי

 פונקציות הפעלת יאפשרו אשר חיצוניות מערכות מול מוצעים ממשקים לפרט נדרש .2.2.5.11

 פקודות בעזרת או API בעזרת, למשל( הרשאות שינוי, מחיקה, משתמש הקמת)

prompt. 

 

 (log, audit and alert) והתראה בקרה, תיעוד .2.2.6

 כולל) חריגה נראית אשר פעילות, קריטית תוגדר אשר פעילות לתעד המערכת על .2.2.6.1

 פעולות לביצוע ניסיונות או ופעילות(, ההפעלה במערכת או/ו הנתונים בבסיס פעילות

 לספק המערכת על, כן כמו. במערכת שהוגדרה כפי, מידע אבטחת מדיניות נוגדת אשר

 המתאימים התפקידים לבעלי דיווח ויכולות אלו קבצים על לשמירה מתאימים כלים

 .בהתראות לטפל שיוכלו כדי

 :הבאים האירועים אחר מעקב ביצוע יאפשר במערכות( Audit) הבקרה מנגנון .2.2.6.2

 ההזדהות במנגנון שימוש (login/logout ,וכו, כושלים ניסיונות)' 

 למערכת כניסה כישלון 

 אסור למידע גישה ניסיונות 
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 לנושא מיוחד כללים מנגנון עפ״י בקרה כדורשי שיוגדרו אפליקטיביים אירועים 

 '(וכו, פעמים X מעל היצרן לאותו תקינה אישורי על דיווח: לדוגמא)

 פתיחת) המשתמש ידי-על בקרה כדורשת תוגדר אשר מסוימת פעילות התחלת 

 (תוכנית הרצת, קובץ

 במערכת אובייקטים מחיקת 

 גבוהות הרשאות בעלי גורמים ידי-על המבוצעות פעילויות 

 אדמיניסטרציה פעולות (מערכת והעלאת הורדה, משתמשים ניהול, services ,וכו)' 

 (.ו"וכ, תוכנה שגיאות הודעות, מערכת נפילת) תפעוליות שגיאות 

 :הבאים הפרטים יישמרו בקרה כדורש המוגדר אירוע כל עבור .2.2.6.3

 ושעה תאריך 

 הפעולה ביצוע מקור (כתובת: דוגמא IP) 

 המשתמש שם  

 האירוע סוג. 

 האירוע של כישלון או הצלחה 

 (קובץ שם: דוגמא) הפעולה מבוצעת עליו האובייקט זיהוי 

 רלוונטי תוכן לספק נדרש אירוע סוג כל עבור(: בוצע מה) הפעולה תיאור . 

 .וכו׳, מערכת הורדת, משתמש מחיקת, לרשומה גישה ניסיון, רשומה עדכון: למשל

 .וברורות מלאות, אמינות להיות צריכות ההודעות על .2.2.6.4

 .מרכזית למערכת הנתונים את לייצא המערכת יכולות לפרט הקבלן על .2.2.6.5

 חיתוך, דוחות של גבוהה רמה ולספק הדוחות למנגנון להתממשק הבקרה מנגנון על .2.2.6.6

 .וכו׳, מידע

 למנהלי( וכו׳ SNMP traps ,SMS, במייל) המערכת של דיווח יכולות לפרט הקבלן על .2.2.6.7

 .דיווח כדורשי שיוגדרו אירועים על המערכת

, אליו גישה יקבלו מורשים משתמשים רק. כיאות מאובטח להיות הבקרה מערך על .2.2.6.8

 .הבקרה מנגנון את ולהוריד להעלות ליכולת גישה בקרת על להקפיד נדרש ובמיוחד

 דוחות מערכת .2.2.7

 :הבאים המנגנונים על גמישה דוחות מערכת קיום .2.2.7.1

, משתמשים בקבוצת משתמשים, למשתמש הרשאות) ההרשאות מערכת על דוחות .2.2.7.2

 (וכו׳

 (וכו׳, כושלים גישה ניסיונות, סוג מכל אירועים מספר) auditing ממערכת דוחות .2.2.7.3

 (וכו׳, TXT ,DOC ,XLS פורמט) חיצוניות לתוכנות הקבצים של יצוא יכולת .2.2.7.4

 ושעה תאריך, אותו שהפיק המשתמש שם את מציין, הדוח את המסווג banner קיום .2.2.7.5
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 חדשים דוחות להגדיר המערכת למנהל לאפשר הדוחות מערכת על .2.2.7.6

 .ואמינים ברורים, קריאים להיות הדוחות על .2.2.7.7

 

 פרוטוקולים ניתוח .2.2.8

 תוכנות עם בממשקים האפליקציה את המשמשים הפרוטוקולים את לפרט הקבלן על .2.2.8.1

 ומודולים שרתים ועם, הנתונים בסיס עם בממשקים, אוטנטיקציה ביצוע בזמן', ג צד

 .אלו שבפרוטוקולים המידע אבטחת אמצעי את לפרט הקבלן על. אחרים חיצוניים

 הנתונים שלמות .2.2.9

 שמידע, יישמרו במערכת שונים נתונים בין שיחסים לכך לדאוג נדרש רבים במקרים .2.2.9.1

 להיות יוכלו ושטרנזקציות, ממושכים ועדכון עיבוד מתהליכי כתוצאה ייפגם לא

 העברת בעת נתונים שלמות להבטיח צריכים מתאימים מנגנונים, כן כמו. ״משוחזרות״

 .במערכת אובייקטים בין או, משתמשים בין, מערכות בין נתונים

 שלמות של בפרוטוקולים שימוש) נתונים לשלמות הקיימים מנגנונים לפרט הקבלן על .2.2.9.2

 הודעות לעיבוד אלגוריתםMIC (Message Integrity Check ,) כגון נתונים

(Check sums ,Message Digest 'וכד.) 

 שלפני גיבוי עם השוואה, במערכת מסיביים עדכון לתהליכי בדיקה מנגנוני קיום .2.2.9.3

 .וכד', תוצאות הצלבת, הפעולה

 רשומות של וטיפול שיחזור יכולת יאפשר אשר טרנזקציות ניהול תהליך קיום .2.2.9.4

 .נכשל שסנכרונן

 של ויבוא ייצוא, יישומים בין המועברים נתונים על שלמות של פרוטוקולים הפעלת .2.2.9.5

 סעיף גם ראה) מערכות בין מידע בחילופי בתקלות וטיפול מעקב מנגנון קיום. נתונים

 (.בהמשך נתונים העברת

 .גיבוי למערכת מעבר או שגיאה, תקלה של במקרה נתונים אחזור מנגנוני קיום .2.2.9.6

, שדות בין יחסים קביעת, למשל) הנתונים בבסיס נתונים שלמות מנגנוני קיום .2.2.9.7

referential integrity.) 

 

 זמינות .2.2.10

 במסגרת יבוצעו, עיבודן זמן מבחינת קריטיות הינן אשר שמשימות להבטיח נדרש .2.2.10.1

 להבטיח חשוב, כן כמו. לכאלה יהפכו לא, כאלה אינן אשר ופעילויות, הנדרש הזמן

 להשבתת יגרמו לא שונים עומסים או, תקלות, המערכת של downtime שזמני

 .פעילות

 לעמוד יידרש והקבלן המערכת לדרישות בהתאם, העירייה ע״י יוגדר זה סעיף .2.2.10.2

 . השירות לרמת המתייחסים בסעיפים המפורטות השירות בדרישות
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 אמינות .2.2.11

 יהיה ממנה יופק אשר שהמידע מנת על, המערכת של גבוהה אמינות לרמת לדאוג נדרש .2.2.11.1

 .מרכזיות לפעילויות סף פרמטרי לקבוע נדרש. גבוה ערך בעל

 לעמוד יידרש והקבלן המערכת לדרישות בהתאם, העירייה ע״י יוגדר זה סעיף .2.2.11.2

 . השירות לרמת המתייחסים בסעיפים המפורטות השירות בדרישות

 ופרטיות סודיות .2.2.12

, כרגיש יוגדר אשר מידע. הפרט חסיון על ובשמירה המידע בסיווג תמיכה לפרט נדרש .2.2.12.1

 :לדוגמא. מיוחדים והצפנה מידור באמצעי בו טיפול לאפשר נדרש

 שונים מידע בסוגי תמיכה .1.1.1.1

. כרגיש אחר אובייקט כל או שדות/קבצים/מסכים של ההרשאות במערך ציון יכולת .1.1.1.2
 למשתמשים אישי מידע או, רגיש מידע בהם יוצג לא אשר מסכים יהיו, כן על

 את הכולל אחד: נפרדים מסכים הצורך במידת להגדיר נדרש, לחילופין. מסוימים
 .שלא ואחד הרגיש המידע

 כרגיש המוגדר למידע גישה ניסיונות או גישה לרישום audits במערכי הגדרה יכולת .1.1.1.3

 המערכת דוחות על המידע רגישות סימון יכולת .1.1.1.4

 קריטריונים בעלת רק אלא, כלליות מידע לאחזור לבקשות אפשרות מניעת .1.1.1.5
 .ספציפיים

-חשב עקרון) אחד אדם-מבן יותר של אישור דורשים אשר תהליכים לעצב יכולת .1.1.1.6
 (מבקר

 לסביבות productions מסביבת המועברים נתונים( scramble) לערבל יכולת .1.1.1.7
 (.סביבות בין הפרדה סעיף גם ראה) אחרות

 הצפנה .2.2.13

 :הצפנה באמצעי המוצר תמיכת יכולת לפרט הקבלן על .2.2.13.1

 (.SSL ,S-HTTP ,IDEA ,AES: כגון) הצפנה בתקני תמיכה פירוט .1.1.1.8

, החלפה שיטות, אורך, סימטרי-א /סימטרי) המוצר של המפתחות ניהול יכולות פירוט .1.1.1.9
 '(.וכו, וביטול מסירה

 נבחר מידע של מקומית הצפנה .1.1.1.10

 היישום של הסיסמאות קובצי הצפנת .1.1.1.11

 (קיים אם אחרות מערכות ומול המשתמש מול) ברשת במעבר סיסמאות של הצפנה .1.1.1.12

 . יישומים בין המועברים נתונים הצפנת .1.1.1.13
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 סביבות הפרדת .2.2.14

 ,test, QA) שונות סביבות עם לעבוד המוצע המוצר יכולות את לפרט הקבלן על .2.2.14.1

production, development, staging,  וכיו"ב.) 

 .סביבה לכל נפרדים אוטנטיקציה הרשאות מערך לקיים נדרש .2.2.14.2

 תמיכה כולל, לסביבה מסביבה מאובטחת מידע העברת יכולות לפרט נדרש .2.2.14.3

workflows לדוגמא נושאים. קיימים אם לנושא מתאימים: 

 תיפגענה לא התהליך שבמהלך כך לייצור מפיתוח העברה יכולות לפרט נדרש .1.1.1.14
 . הייצור נתוני ושלמות זמינות

 יהיה ההרשאות מעבר, הייצור לסביבת הפיתוח מסביבת המידע העברת בעת .1.1.1.15
 רךמע את להעביר: האופציות שתי את לאפשר נדרש - כלומר, אופציונלי

 .להעבירם ולא ,וההרשאות המשתמשים

 מסביבת במעבר רגישים לנתונים scrambling יכולת קיימת האם לפרט נדרש .1.1.1.16
, test, QA) מבצעיות הלא בסביבות יופיעו שלא כדי אחרות לסביבות הייצור

 .״as is״(וכו׳

 (data transmission) מידע העברת .2.2.15

 למערכות רשומות או קבצים והעברת ממשקים, עירייהל מחוץ מידע קבצי העברת .2.2.15.1

 לפרצות מקור הינם אלו כל, שונים במקומות מידע מאגרי המעדכן רציף קשר, אחרות

 . שונות מידע אבטחת

 בין העברתו או מידע בשידור אלו למטרות הקיימים מנגנונים לפרט הקבלן על .2.2.15.2

 :הבאים בתחומים אפליקציות

 (Authentication) ואימות זיהוי .1.1.1.17

 (Access control) גישה בקרת .1.1.1.18

 (Data confidentiality) סודיות .1.1.1.19

 (Data integrity) שלמות .1.1.1.20

 (.non-repudiation) התכחשות מניעת .1.1.1.21
 

 session ניהול .2.2.16

-non יכולת על לשמור מנת על מפותחות session ניהול פונקציות לספק המערכת על .2.2.16.1

repudiation ה בטחון ועל- session (כ- session הפעולות מכלול את להגדיר ניתן 

 (.ליציאה ועד, למערכת וכניסתו ההזדהות מעת מבצע המשתמש אשר

 . במוצר של session -ה ניהול מנגנון את לפרט הקבלן על .2.2.16.2
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 למנוע במטרה, מאובטחת בצורה sessions וקיום לזיהוי מתאימים כלים לספק נדרש .2.2.16.3

 .man in the middle attacks -ו, session hijacking מסוג התקפות

 בין session האזנה למנוע כדי, קיימים אם הקשר של להצפנה אמצעים לפרט נדרש .2.2.16.4

 .לשרת הלקוח

 ״עובר״ אם גם, sessions כל דרך end-to-end identification אמצעים לספק נדרש .2.2.16.5

 עקרון על ושמירה, הטרנזקציה לתיעוד היכולת לצורכי, שונים ומודולים שרתים דרך

 .קודמים בסעיפים אלו כדוגמת התקפות למנוע כדי גם וכן, non-repudiation -ה

 דקות ללא פעילות. 30נדרש להגדיר ניתוק אחרי  .2.2.16.6

 תיעוד .2.2.17

 השונים האבטחה מנגנוני, המערכת של הכוללת האבטחה תפישת לגבי תיעוד יישמר .2.2.17.1

 .האבטחה מנגנוני יעילות לבחינת שנעשו הבדיקות ותוצאות מערכת בכל המיושמים

 במערכת המידע אבטחת מערך של מפורט אפיון הקבלן יבצע אלה עקרונות בסיס על

 .משתמש קבוצות ע״פ ההרשאות מערך כל אפיון וכן המוצעת

  המוצר קוד שלמות .2.2.18

 
 :כי להתחייב הקבלן על

 מול וסוכם התוכנה עם המסופק בתיעוד שנרשם מה את רק מכיל התוכנה קוד .2.2.18.1

 .העירייה

 .וכיו״ב, טרויאנים סוסים, אחוריות דלתות, מסטר מסיסמאות חופשי התוכנה קוד .2.2.18.2

 של במידע באבטחת הפוגעים באגים, מעמיקה בצורה איכות בוחני ע״י נבדקה התוכנה .2.2.18.3

 .כאלו נוספים באגים קיום על לקבלן ידוע ולא תוקנו מהותית בצורה המערכת

 ולא, וכיו״ב ווירוסים, פוגעני קוד מפני מתאימה בדיקה חבילת ע״י נבדקה התוכנה .2.2.18.4

 .שכזה פוגעני קוד כוללת היא כי לקבלן ידוע

 פוגעים אשר(, למשל הפעלה מערכת) נלוות במערכות קוד שינויי מבצעת לא המערכת .2.2.18.5

 .העירייה של המחשב מערכות של הכללית המידע אבטחת ברמת

 להבדיל) מהותיים שינויים יתבצעו לא המוצר של עתידיות בגרסאות כי מתחייב הקבלן .2.2.18.6

 מפורש אישור ללא במערכת המידע אבטחת ברמת יפגעו אשר( צפויים לא מבאגים

 .העירייהמ

 

 
 
 

    

 וחותמת חתימה    המציע שם      תאריך        
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 (SLAתקופת השירות, אחריות, תחזוקה ובקרה ) .3

שירות, אחריות, תחזוקה ובקרה )אמנת השירות( היא כלי בידי העירייה להגדרת מדיניות, סדרי 

 הספק לקיום תנאי החוזה.עדיפויות להתקנה, ולביצוע פיקוח על 

 כללי .3.1

תקופת השירות, אחריות, תחזוקה ובקרה )להלן: "תקופת האחריות"( תהיה לאורך כל  .3.1.1

תקופת הפרויקט לכלל מרכיבי הפרויקט מיום אישורם לאחר הפעלה. תחילת תקופת 

האחריות תהיה עם תחילת הפעלה מלאה של המערכת ולאחר קבלת אישור בכתב 

 רכת.מהעירייה על קבלת המע

תיבדק מידי חודש. הציפייה היא כי שיעור החריגה הממוצע  SLAבדיקת העמידה ברמות  .3.1.2

 .10%מזמני התגובה הנדרשים לא יעלה על 

הספק יערב את כלל אנשי הצוות המקצועיים הנדרשים לתמיכה שוטפת ולפתרון תקלות  .3.1.3

נשי אבטחת לסוגיהן לרבות אנשי תמיכה, הדרכה, אנשי מימוש ויישום, אנשי תקשורת, א

ועוד וכל זאת בניהולו ובמעורבותו של האחראי על השירות  System, DBAמידע 

 התמיכה, תחזוקה והאחריות מטעם הספק.

אמנת השירות הנדרשת היא של הספק בעצמו ללא תלות ביצרן ליבת היישום )במידה  .3.1.4

 ישום(.הי רישוי המערכת / יצרןמול היצרן  לעגן משפטית את רמת השירותויידרש, ידאג 

במסגרת תקופת האחריות והאחריות הנוספת יפעיל הספק צוות מקצועי, מיומן ומוסמך  .3.1.5

למתן מענה מלא לצרכי העירייה, בנוסף מתחייב הספק להעביר למזמין מספרי טלפון 

 ושמות אנשי קשר.

במסגרת תקופת האחריות, וכן גם במהלך חוזה השרות, הספק יהווה כתובת אחת  .3.1.6

 לאחריות כוללת.

 

 זוקה תח .3.2

הספק יתחייב למתן תחזוקה ושרות, במידה וידרשו וכן תיקוני באגים שימצאו במערכת  .3.2.1

 לכל תקופת ההסכם.

במידה ויתגלה כשל תכנוני באחד ממרכיבי המערכת בכל שלב )גם לא בתקופת האחריות(,  .3.2.2

 באחריות הספק לתקן כשל זה על חשבונו.

התוכנה היישומית וכן התאמת הספק יתחייב להתקנת גרסאות ומהדורות חדשות של  .3.2.3

המערכת לגרסאות החדשות של הרכיבים ותוכנות הבסיס ) מערכת הפעלה, בסיס נתונים 

 וכו'( שיסופקו, ללא תמורה נוספת.
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 התקנת גרסאות חדשות .3.3

הספק מתחייב להמשך שירות ותמיכה בכל מרכיבי המערכת בגרסאות העתידיות של  .3.3.1

 שך כל תקופת ההסכם.ואחרים( במ DB, App, OSמוצרי המדף )

חודשים לכל היותר מעת הכרזת גרסה ע"י  3הספק יתחייב כי השדרוגים יסתיימו בתוך  .3.3.2

 יצרן מוצרי המדף )כולל בתקופת האחריות(. 

 הספק יתחייב כי פעילות השדרוג תתבצע מבלי לפגוע בפעילות השוטפת. .3.3.3

בסביבת פיתוח כל התקנת גרסה תלווה בתוכנית העברה לייצור, כולל תהליך בדיקה  .3.3.4

ובדיקות ותוכנית נסיגה )כולל חזרה לגרסה תקינה קודמת(, למקרה כישלון או תקלה 

 בתהליך ההתקנה או בתפעול הגרסה החדשה.

 התקנה של גרסה חדשה תלווה בתיעוד מפורט והדרכה למנהל ומשתמשי המערכת. .3.3.5

 תיעוד וגיבויים .3.4

יפה וללא הפסקה של גיבוי המערכת תכלול את כל הנדרש כך שתתקיים זמינות מלאה רצ .3.4.1

המערכת ובסיסי הנתונים הקיימים בה במשך כל תקופת הפעלתה. המערכת המוצעת 

תגבה באופן רציף את בסיסי הנתונים למערכת הגיבוי הנוספת אשר תותקן במקביל 

 במקום אחר שיקבע לשם כך.

 כל הגיבויים, יכללו לפי הצורך את גיבוי היישומים של המערכת. .3.4.2

או בשיטה דומה, המידע המכיל את גיבוי  Snapshotsי רציף בתצורת גיבוי יבוצע גיבו .3.4.3

המערכת יועבר למקום מרוחק מאתר העירייה, גיבוי יומי יבוצע אחת ליום בסיום יום 

העבודה וגיבוי מלא יבוצע אחת לשבוע. מערכת הגיבוי תכיל גיבוי של המערכת לחמשת 

 ימי הפעילות האחרונים באופן רציף.

אמור, יבוצע אחת לשבוע גיבוי של כל היישומיים והנתונים הנאגרים במערכת בנוסף ל .3.4.4

בתכולה מתאימה, הגיבויים הנ"ל ישמרו אף הם באתר נפרד.  Full Backup בשיטת

 הגיבוי יהיה לתקופת ארבעה שבועות הפעילות האחרונים, לכל שבוע גיבוי נפרד.

 14לדאוג לגיבוי יומי למשך  במידה והמערכת תותקן בתצורה של ענן, באחריות הספק .3.4.5

 הימים האחרונים,  

 תמיכה ושירות .3.5

 תיקון תקלות .3.5.1

הודעת תקלה תועבר טלפונית למשרדי הספק. לאחר שעות העבודה תועבר ההודעה לתורן  .א

 באמצעות דוא"ל ו/או הודעת טקסט ו/או שיחת טלפון.

ובנוסף תירשם קריאת ההודעה על תקלה תירשם אצל העירייה לצורך מעקב אחר תיקון התקלה  .ב

 שירות על ידי הספק.

 בגמר ביצוע התיקון ידווח על ידי טכנאי שירות לנציג העירייה.  .ג
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שירות לא יעזוב את האתר בטרם הסביר לנציג העירייה שיאשר את מהות התקלה האיש  .ד

 ופתרונה.

 

 סוגי התמיכה והשירות הנדרשים .3.5.2

 

 תמיכה טלפונית / מוקד 

מקצועי למתן שירות טלפוני למזמין. צוות זה יהיה קבוע, ופרטי לספק יהיה צוות תמיכה  .א

 ההתקשרות לכל אחד מנציגי הספק יהיו בידי נציגי העירייה.

בכל  17:00 -ל 08:00שעות רצופות בין  9הטיפול בתקלות משביתות יינתן בימי העבודה במשך  .ב

יסתיים תוך יום עבודה ה' בשבוע. תיקון התקלה )כולל תקלה במערכת ההפעלה( -יום, בימים א'

 אחד מקבלת הקריאה. 

 24הטיפול בתקלות אשר אינן משביתות )את כלל המערכת או אחת מתת המערכות( יתחיל תוך  .ג

ימי עבודה פתרון  3שעות לכל היותר מקבלת הקריאה. בכל מקרה, על הספק להעמיד תוך 

 שיאפשר את המשך הפעלת המערכת באופן מלא.

 ע הספק טיפול שוטף ורציף בתקלות, עד לתיקונן.החל מתחילת הטיפול, יבצ .ד

 הספק ידווח בצורה מסודרת על פרטי התקלה במסמך תקלה במבנה מוגדר כפי שיוסכם. .ה

הספק יתחייב למתן מענה לשאלות הבהרה ופתרון בעיות שיתעוררו בקשר עם תפעולה השוטף  .ו

 של המערכת.

 זמני התגובה יימדדו בתוך שעות חלון השירות.  .ז

 לשרות תופנה להספק על ידי העירייה או מי מטעמו ותהא בטלפון או בדואר אלקטרוני.הקריאה  .ח

נציג הספק ימסור למדווח התקלה את מספר קריאה למעקב וינתב את הטיפול בתקלה לגורמים  .ט

 הרלוונטיים.

 ( מרגע ניתוב השיחה במענה האוטומטי.1קריאה המתקבלת במוקד תענה תוך דקה ) .י

מקבל את הקריאה ילווה את העירייה בזיהוי וטיפול בתקלה ובמידת נציג התמיכה הטכני ה .יא

הצורך יעביר את הטיפול בתקלה לגורם מקצועי מוסמך. במידה ולא נפתרה התקלה טלפונית, 

 נציג התמיכה יישלח טכנאי שירות לשטח לטיפול בתקלה.

 

 תמיכה בדוא"ל

יבת הדואר(, במענה יש קריאה המתקבלת בדוא"ל תענה עד שעה )לפי שעת קבלת המייל בת .א

 לכלול את מספר הקריאה כפי שנפתחה אצל הספק.

בזיהוי וטיפול בתקלה באמצעות משתמש נציג התמיכה הטכני המקבל את הדוא"ל ילווה את ה .ב

הדוא"ל או בשיחת טלפון ובמידת הצורך יעביר את הטיפול בתקלה לגורם מקצועי מוסמך. 

 לח טכנאי שירות לשטח לטיפול בתקלה.במידה ולא נפתרה התקלה, נציג התמיכה ייש
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 הגעת טכנאי שירות .3.5.3

במקרים של תקלת תוכנה המצריכה טכנאי שירות באתר העירייה, ישלח הספק טכנאי שירות  .א

 מקצועי, לאבחון וטיפול בתקלה. הטיפול בתקלה יבוצע באתר.

תוכנות אבחון וכל שירות התיקון יתבצע באתר. לצורך כך, יגיע הטכנאי שירות לאתר עם כלים,  .ב

 אמצעי נדרש לצורך אבחון וטיפול בתקלה.

 שירות מטעם הספק יגיע לביצוע הטיפול רק לאחר תיאום מוקדם עם נציג העירייה.האיש  .ג

במידה ואותרה ע"י הטכנאי שירות תקלה שהינה באחריות העירייה נדרש לעדכן טלפונית את  .ד

 קריאת השירות במוקד התמיכה של העירייה.

הטיפול בתקלה, או בתום הביקור )במקרה בו הטיפול לא מסתיים באותו היום(, הטכנאי בסיום  .ה

 שירות יעדכן את המנהל על פעילותו ואת מוקד התמיכה של העירייה, לפני עזיבתו את האתר.

 הספק יפעל בהתאם להנחיות ונהלי העירייה.מטעם שירות האיש  .ו

 טיפול בתקלה / קריאת שירותתהליך  .3.6

דוא"ל או טלפון למרכז שירות ובה יתאר פורטל, באמצעות  –על ידי משתמש פתיחת קריאה  .א

 את התקלה, הבעיה ו/או הבקשה.

 הקריאה תסווג על פי נושא הקריאה ועל פי דחיפות התקלה על ידי נציג השירות. .ב

במידה וניתן לספק פתרון מיידי, הנציג יטפל בקריאה בין באמצעות השתלטות על מחשב  .ג

 שה לשרתי המערכת וטיפול בקריאה.המשתמש ובין בגי

ברמת השבתה מערכתית ,של מודול  –במידה ונציג השירות מזהה כי התקלה הינה תקלה חמורה  .ד

הנציג יעביר הודעה במייל וטלפונית למנהל השירות ולמנהל המחשוב  –או בעיית אבטחת מידע 

 של העירייה.

יטופל על פי נהלי השירות ואבטחת  –כל תקלה ו/או אירוע אבטחת מידע המוגדר כאירוע חמור  .ה

 המידע של הספק ובכפוף לאוגדן נהלי אבטחת מידע של העירייה.

כל קריאה תתועד לפחות על פי השדות הבאים: שם הפונה, זיהוי פונה, נושא קריאה, תיאור  .ו

הקריאה, שעת פתיחת קריאה במערכת, זיהוי נציג שירות מטפל וכן סטטוסים לטיפול בקריאה, 

 להשלמתה.תקלה עד 

העירייה תקבל דוח שירות  הכולל את פירוט כלל התקלות ברמה חודשית לרבות השדות  .ז

 או אקסל. CSVהמופיעים לעיל ושדות מידע נוספים על פי דרישה. הקובץ יועבר בפורמט 
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 שיטת העבודה להקמת המערכת .4

 כללי .4.1

בו העירייה תבקש להוסיף סעיף זה מגדיר את השלבים הנדרשים לביצוע בתחילת הפרויקט ובכל מקרה 

 ו/או לשנות מתכולות העבודה המוגדרות במכרז זה.

 שלבים  .4.2

 כל שלב יאושר בצורה רשמית על ידי העירייה ובכך תתאפשר מעבר ותחילת פעילות על השלב הבא.

 פגישת התנעה; .4.2.1

 ניהול התקנת מערכת בסיסית; .4.2.2

 אפיון תהליכי עבודה: .4.2.3

 (;PDRתכנון ראשוני ) .א

 (.CDRתכנון מפורט ) .ב

 מימוש ויישום: .4.2.4

 שלב מימוש, התקנה, התאמות ממשקים ואינטגרציה; .א

 שלב הבדיקות; .ב

 שלב הדרכה והטמעה. .ג

 הפעלה; .4.2.5

 שירות, תמיכה, תחזוקה והאחריות. .4.2.6

 

 תקופת ההקמה  .4.3

 כללי .4.3.1

 הספק נדרש לקיים פגישות ניהוליות וטכניות תוך כדי הפרויקט.  .א

זמנים מפורט )תכנית עבודה כולל הספק נדרש בכל תחילת שלב ובכל אבן דרך להציג לוח  .ב

משימות של הספק ובקשות מהעירייה(, ואת כל התוצרים והמסמכים הנדרשים לאבן הדרך 

 כמוגדר בהגדרת תכולות העבודה.

 פגישת התנעה .4.3.2

הספק נדרש בפגישת ההתנעה להציג את צוות הפרויקט, לוח הזמנים )תאריכים מדויקים,  .א

( PDRלביצוע הפרויקט, תכנית עבודה ותכנון ראשוני )משימות הספק ובקשות מהעירייה( 

 למערכת ואת כלל המרכיבים בפרויקט לרבות מפרטים טכניים של הציוד המוצע.

 העירייה תציג את דרישותיה. .ב
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 ניהול הפעילות ותכנית עבודה .4.3.3

הספק נדרש לתכנן ולנהל באופן שוטף תכנית עבודה )גאנט( בהתאם ללוח הזמנים, שלבים ואבני  .א

ך של הפעילות )המפורטות מטה(. הספק נדרש להכין תכנית עבודה מפורטת לכלל המשימות הדר

 הנדרשות לביצוע לכלל השלבים והתהליכים בפרויקט ולהציגה. 

הספק נדרש להציג בתכנית העבודה את התכנון, התאמות / אפיון ממשקים, אינטגרציה,  .ב

 בדיקות, הדרכה והטמעה של כלל מרכיבי המערכת.

ינו אחראי הבלעדי לניהול, תפעול השירותים נשוא חוזה זה. הספק מתחייב לבצע את הספק ה .ג

כלל הפעילויות ולפסק את השירותים נשוא מכרז זה על נספחיו וכן לעמוד בכל אבני הדרך 

 במועדם, הכול לשביעות רצון העירייה.

 

 ניהול התקנת המערכת הבסיסית .4.4

מוניציפליות  והפעילות שביצע לגופי תשתיותהספק הזוכה יציג את היישומים, המימוש  .4.4.1

במסגרת הפרויקטים השונים אשר הוצגו על ידו כמענה למכרז. העירייה תבחר את הפתרון 

המתאים ביותר עבורה מבין הפתרונות שהוצגו לה ועל בסיסו יתבצעו ההתאמות )כפי 

 שמפורט בהמשך פרק זה(.

נות על בסיס מערך המחשוב של הספק יספק את הרישיונות ויבצע התקנה של הרישיו .4.4.2

, ההפעלה הראשונית והתאמת המערכת לדרישות נציגי העירייה או בענן הספקהעירייה 

סביבת פיתוח )שתשמש גם לסביבת בדיקות(  -לשלב זה. המערכת תותקן בשתי סביבות 

 וסביבת ייצור. הסביבות תהיינה זהות מבחינת המערכת והמודולים הקיימים. 

י מטעמו אשר ירכז את עבודת ההתקנה וישמש כאיש הקשר מול נציגי הספק ימנה אחרא .4.4.3

 העירייה בשלב ההתקנות.

 עבודת ההתקנה תתבצע ברצף עד להשלמתה. .4.4.4

ניהול התקנת המערכת הבסיסית יבוצע כשלב ראשון בפעילות ואחריו יבוצעו כל הסעיפים  .4.4.5

 מטה.

 אפיון תהליכי עבודה .4.5

מתכולות העבודה, קרי התקנת המערכת הבסיסית ו/או להלן מוגדר אופן ביצוע כל שלב ו/או פרק 

 הזמנות פרטניות ו/או הזמנות יישומי צד שלישי ו/או הרחבות ועוד )להלן: "חבילת עבודה"(.

 :ביחס לכל חבילת עבודה יבוצעו השלבים הבאים המפורטים מטה עם ההתאמות הנדרשות

 

 כללי .4.5.1

מפורט של המערכת )מעבר למוגדר  הפרויקט הנדרש למימוש במסגרת מכרז זה יכלול אפיון .א

 בחבילת הבסיס(, מימוש ויישום, בדיקות, התקנות, הדרכה והטמעה.
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הספק נדרש לאפיין את המערכת / חבילת עבודה ככל שנדרש ע"י למידת הצרכים והדרישות  .ב

 מהעירייה.

 תהליך הגדרת חבילת העבודה כולל את כל השלבים המופיעים בסעיפים. .ג

 

 PDR (Preliminary Design Review) –סקר תכנון ראשוני  .4.5.2

 הספק נדרש להכין תכנון ראשוני שיכלול נושאים ניהוליים ונושאים טכניים.

 

 :נושאים ניהוליים להצגה

הספק נדרש להציג לאישור העירייה את המבנה הארגוני של צוות העבודה לביצוע הפרויקט.  .א

 לפחות את בעלי התפקידים הבאים: הספק נדרש להציג, מבנה ארגוני שכולל

a. ( מטעם הספק )חבילת עבודה( מנהל פרויקט ו/או תת פרויקטPoint Of Contact )

לניהול הפעילות שיהיה זמין לכלל צרכי ודרישות העירייה בהתאם למשימות וללוח 

הזמנים. הצגת האחראי על נושא אפיון, מימוש ויישום, ממשקים ואינטגרציה, בדיקות, 

 הטמעה, הפעלה, אחר )בהתאם לפעילות המתוכננת והנדרשת(.הדרכה ו

b.  מנהל מטעם הספק שיהיה אחראי על שירות התמיכה, תחזוקה והאחריות )לאחר

 (.2.4תקופת ההקמה / סיום כלל השלבים המופיעים בסעיף 

לעיל, לרבות  4.3 .3הספק נדרש להכין תכנית עבודה בהתאם לדרישות תוכנית עבודה, ראה סעיף  .ב

 אומדן שעות העבודה הנדרשות.

הספק נדרש להציג את אמנת השירות שכוללת את תיאור המוקד הטכני לשירות והנהלים  .ג

 לטיפול בתקלות וסיווג של סוגי התקלות על פי רמות חומרה.

 הספק יחל את עבודתו רק לאחר אישור השעות ע"י העירייה. .ד

 

 :נושאים טכניים להצגה

, העירייה תבחן במסמך זההספק נדרש לתאר את תוכנית העבודה להקמת התוצרים המפורטים  .א

 באמצעות תכנית העבודה את רמת המענה והתאמתה ללוחות הזמנים. 

הספק נדרש לתאר כיצד ימומש ממשק המשתמש, השרת, מבנה השכבות, טפסי המידע, דוחות,  .ב

 בקרות ותהליכים למימוש המערכת / חבילת עבודה.

הספק נדרש להציג מענה טכני של הממשקים למערכות המידע של העירייה המופעלות ע"י  .ג

 גורמים חיצוניים )יישומי צד שלישי(, לרבות אופי הממשק ותוכנית היישום )ניהולית וטכנית(. 

הספק נדרש להציג את עקרונות האפיון למערכת / חבילת עבודה לאחר שלמד את צרכי ודרישות  .ד

 העירייה.

ת נושאים ו/או דרישות טכניות מהעירייה )דרישה ו/או נושא שלא יוצגו ו/או יאושרו יהיו רשימ .ה

 באחריות הספק(. 

 להלן. 4.7.2הספק נדרש להציג תכנית בדיקות עקרונית בהתאם לדרישה בסעיף  .ו

 להלן. 4.7.3הספק נדרש להציג תכנית הדרכה והטמעה עקרונית בהתאם לדרישה בסעיף  .ז
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 CDR (Critical Design Review)ט סקר תכנון מפור .4.5.3

הספק נדרש להכין ולהציג תכנון מפורט שיכלול את כל הנושאים שהוצגו )ניהוליים וטכניים( בתכנון 

 הראשוני ו/או שהתבקשו להיות מוצגים כחלק מההתייחסות לתכנון הראשוני ובדגש על:

 חבילת עבודה . /הספק נדרש להציג את העיצוב הגראפי )כולל הקרטוגרפיה( של המערכת  .א

 הספק יפרט את התהליכים והפונקציות במערכת / חבילת עבודה . .ב

הספק יפרט מהם חבילות עבודה ותכונותיהם בהתאם לדרישות המערכת. ככל שיהיו חבילות  .ג

עבודה שאינן נדרשות במסגרת מכרז זה, הספק יידרש להגיש פירוט כיצד משתלבות חבילות 

 עבודה אלו.

נקציונאלי ותפעולי מפורט שיכלול מסמך מערכת שכולל ממשק משתמש הספק יכין אפיון פו .ד

מפורט של כל התהליכים ותתי התהליכים, מסכים, עיצוב, תפריטים ופקדים לכלל סוגי 

 המשתמשים של המערכת. 

 תכנון מפורט של רכיבי הרשת ואבטחת מידע )ארכיטקטורה(. .ה

ערכות המשנה והממשקים תכנון מפורט )ארכיטקטורת מערכת( של המערכת ושל כל מ .ו

 למערכות העירייה וכלל המשתמשים.

 אפיון טכני מפורט )שכולל את כל מרכיבי המערכת ושל כל מערכות המשנה והממשקים(. .ז

 תכנית בדיקות מפורטת, תכנית ההטמעה וההדרכה מפורטת ותכנית אינטגרציה מפורטת.  .ח

 תכנית אחזקה מונעת לתקופת השירות והאחריות. .ט

הנדרשים על ידו במידה ומערכת המידע תותקן בשרתי הספק יידרש להתייחס לתצורת השרתים  .י

העירייה. הדרישות יהיו ברמת מספר ליבות עיבוד, זיכרון ואחסון בכל שרת וכן מערכות הפעלה 

בדגש על תצורת מעבדים, זיכרון ורכיבים נוספים, זאת לאחר חישוב עומסים בהתאם  נדרשות, 

כת, משתמשים, דוחות בקרות ותהליכים הנדרשים בהתאם להיקף הדרישות לדרישות מער

 הצפוי וכיו"ב.

הספק יידרש לעמוד בדרישות רמות שירות להפעלת  –במידה והמערכת תופעל מענן הספק  .יא

נפח אחסון מתאים לצרכי העירייה  אספקתהמערכת, לזמני תגובה, גיבויים ואבטחת מידע ול

אחסון תמונות, מסמכים וקבצים מקושרים / מצורפים למסכי  1TBבתוספת של לפחות 

 המערכת.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי בדרישות הפונקציונאליות שאושרו בשלב  .יב

 בעקבות נהלים ו/או הנחיות משפטיות של העירייה. PDRה

לא מחייב  – )ואישורו על ידי העירייה CDRסיום שלב התכנון המפורט יהיה במסגרת יום סקר  .יג

 באותו מועד(. 

אישור של התכנון המפורט מאשר לספק לבצע רכש, התאמות, ממשקים ואינטגרציה ועוד על פי  .יד

 הצורך למימוש תכולות העבודה וההסכם.
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 כנותורכש ת .4.6

 כנות יבוצע כחלק מחבילת הבסיס.ורכש הת .4.6.1

ילות עבודה ו/או חבכנות והעירייה רשאית בכל שלב, מעבר לשלב רכישת הבסיס, לרכוש ת .4.6.2

. על רכש זה תשלם העירייה את תקורת הרכש כפי יםנוספו/או יישומים ו/או פיתוחים 

 שמופיעה בטופס הצעת המחיר.

 מימוש ויישום .4.7

 מימוש ויישום .4.7.1

הספק נדרש לבצע מימוש, התקנה, התאמות ממשקים ואינטגרציה בהתאם למאושר לו ע"י העירייה 

 .4.5.3כמפורט בסעיף  CDRבשלב ה 

 

 בדיקות .4.7.2

הספק נדרש לבצע בדיקות למערכת. הספק נדרש להכין תכנית בדיקות, שכוללות תכניות ולוח הזמנים 

של הבדיקות, שיטות הבדיקה, צורת הבדיקה וכל משאבי הבדיקה והתמיכה האחרים הנדרשים )כ"א, 

וך כדי )טכני ותפעולי(, בדיקות בתהליך )בדיקה ת STPאמצעים, אחר(. הספק יכין מסמך בדיקות 

( חתום על ידי מנהל הפרויקט ואיש אבטחת STRהפעילות( ובגמר הבדיקות מסמך בדיקות )מסמך 

 האיכות של הספק. 

 

 STP (Software Test Plan)תוכנית הבדיקות 

 הספק נדרש להכין מסמך תוכנית הבדיקות ליישום )המערכת( ולבסיס הנתונים.

 המסמך יכיל לפחות את:

 יעדי הבדיקות. .א

 הבעיות הצפויות.תיאור  .ב

 הסיכונים הרלוונטיים לביצוע הבדיקות. .ג

 תיחום הבדיקות. .ד

 בהתאם לדרישות העירייה. נושאים נוספים .ה

 

 :בדיקת המערכת / חבילת עבודה

 הבדיקות יתבצעו על סביבת הפיתוח ואחר כך בהתאם לאישור על סביבת הייצור.

 הבדיקות שתבוצענה תכלולנה לפחות:

 (.GUIגרפי ) בדיקות ברמת ממשק משתמש .א

 בדיקות ברמת האפליקציה. .ב

 בדיקות שהפונקציות פועלות באופן תקין בכל תרחיש אפשרי. .ג

 (Data Baseבדיקות ברמת הקבצים הפיזיים ) .ד
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 בדיקות דוחות, בקרות ותהליכי עבודה. .ה

 הקישורים למערכות חיצוניות ומרכיבים פנימיים פועלים כראוי. .ו

 עמידה בדרישות מידור והרשאות שהוגדרו. .ז

 עמידה בעומסים וזמני תגובה שנקבעו. .ח

 יכולת התאוששות ממקרי כשל. .ט

 יכולות גיבוי ושיחזור. .י

בדיקות המערכת יתבססו על מסמך האפיון שבאחריות הספק להכין, באחריות הספק להתאים ולספק 

 תיעוד מעודכן כתוצאה מהשינויים והתוספות שייווצרו בשלב הבדיקות.

 

 STR (Software Test Report)מסמך סיכום בדיקות 

 הספק נדרש להכין מסמך תוכנית הבדיקות ליישום )המערכת( ולבסיס הנתונים.

 המסמך יכיל לפחות את:

 תיאור בדיקות לפי רמה ותת רמה. –נושאי הבדיקות  .א

 מתודולוגיות בדיקה. .ב

 

 אישור הבדיקות

ובדיקות למערכת טרם בגמר ביצוע ההתקנות התאמות / ממשקים ואינטגרציה, יבצע הספק הרצות 

 על פי הנקודות כדלהלן: מסירתה לבדיקת העירייה

 תוצאות הבדיקות יתועדו, ירוכזו במסגרת דו"ח מסכם ויוצגו בפני נציגי העירייה. .א

 הספק יכין סביבת בדיקות והתקנות מתאימה לבדיקות, באתר בדיקות שיוכתב ע"י העירייה. .ב

 נוגע לבעיות טכניות.הספק ייתן תמיכה מלאה לצוות הבדיקות בכל ה .ג

 הספק ייתן תמיכה בפתרון בעיות שתצופנה במהלך הרצת הבדיקות. .ד

 הספק ייתן מענה לשינויים דחופים במהלך הבדיקות. .ה

 הספק ייתן מענה לביצוע שינויים כתוצאה מתוצאות הבדיקות. .ו

 

 הדרכה והטמעה )ספרות תפעול, תחזוקה, תיק עדות, תיעוד תוכנה והדרכה( .4.7.3

 הספק נדרש להכין תכנית הדרכה והטמעה שכוללת לוח זמנים ונושאים לביצוע הדרכה )תפעולי וטכני(. 

תוצרי ותוכנית הדרכה והטמעה נדרשים להיות בעברית. תוכנית הדרכה והטמעה צריכה לכלול הסבר 

 על כלל התוצרים:

רכה / שיעור )כולל נדרש להכין רשימה של נושאים ותתי נושאים שיוצגו בכל נושא להד -מצגת  .א

 שימוש ברשימת תוצרי ההטמעה(.

נדרש להכין רשימה של הנושאים לתרגול )כולל נושאים  -חוברת תרגול / חוברת תמיכה בהפעלה  .ב

לאיתור תקלות( ומה הנושאים שיתורגל בזמן ההדרכה ומה בזמן תהליך התפעול השוטף בליווי 

 On the Job Training (OJT.) –הספק 
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נדרש להכין מסמך תיעוד תוכנה שבוצעו בשלב המימוש והיישום לרבות  –תיעוד תוכנה  .ג

 הממשקים והאינטגרציה למערכות אחרות.

נדרש להציג את הכותרות והנושאים שיוצגו בספר התפעול  -ספרות תפעול, תוכנה ותחזוקה  .ד

ובספר התחזוקה )תיק תפעול מערכת, גיבוי, שיחזור, ניהול טבלאות, הוספת משתמשים 

 מה(.וכדו

מדריך כללי למשתמשי המערכת שיקושר לתפריט העזרה בעת תפעול  -מדריך למשתמש  .ה

 במערכת ויהיה זמין גם כמסמך על ידי המשתמש. On-Lineהמערכת 

הספק נדרש לבצע הדרכה והטמעה לכלל מפעילי ומשתמשי העירייה עד רמת שליטה מלאה  .ו

ועית שתאפשר לבצע את עבודתם ושביעות רצון העירייה שבאה לידי ביטוי במיומנות מקצ

 מבחינה איכותית ובזמן. 

 בכל שדרוג / התקנת חבילת עבודה חדש, הספק יבצע הדרכה. .ז

ימי עבודה מיום  10מועד ההדרכה יתואם מראש בין המנהל והספק. המועד שייקבע יהא בתוך  .ח

 דרישת המנהל. 

 ההדרכה תכלול לפחות את הנושאים הבאים: .ט

 .המודולים, סביבת העבודה, בקרות, דוחותהמערכת, הכרת  -

 תפעול שוטף.  -

 טיפול ראשוני בתקלות. -

 ההדרכה תינתן בחצרי העירייה או במקום אחר עליו תחליט העירייה. .י

 ההדרכה תינתן בשפה העברית. .יא

הכנת העזרים וכלי הדרכה, לרבות מצגות וכו', יבוצעו ע"י הספק ועל חשבונו ובגינם לא תשולם  .יב

 נוספת.כל תמורה 

 

 מצגות הדרכה טכניות ותפעוליות

הספק נדרש לבצע הדרכה הכוללת סקירה כללית על המערכת, על כל מערכות המשנה והממשקים 

 שהוקמו, יכולות, אפשרויות השימוש ועוד על פי דרישה. קהל יעד: כלל משתמשי המערכות. 

להדרכה על פי סוגי המשתמשים, הספק יכין וימסור מצגות הדרכה טכניות ותפעוליות והגדרת נושאים 

 אשר יכללו:

 תיאור המערכת וחבילות העבודה . .א

 הוראות אחזקה, תחזוקה, בדיקה, איתור ותפעול תקלות. .ב

 

 (OJTליווי תמיכה והדרכה תוך כדי הפעלה ) .4.7.4

הספק נדרש, לבצע תמיכה בהפעלה של המערכת )הכנת חוברת תרגול / חוברת תמיכה בהפעלה  .א

(. תמיכה תפעולית מרחוק On the Job Trainingאצל העירייה )החוברת תכתב בעברית( 

 ( ככל שיידרש ויאושר בהתאם לתכנית העבודה.18:00עד  08:00לאורך כל תקופת הפרויקט )
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(, תרגילים לתרגול המשתמשים מבוססי תרחישים OJTהספק נדרש, להכין לתמיכה בהפעלה ) .ב

 תפעוליים ואיתור תקלות טכניות. 

 מסירה והפעלה .4.8

הספק נדרש לבצע מסירה והפעלה של כל חבילת עבודה ו/או ממשק בנפרד לעירייה )בגמר כלל  .א

משימות ההדרכה וההטמעה(. לאחר מכן תחל שנת אחריות ושירות בהתאם למודע בו נמסרה 

 המערכת. 

המסירה תהיה מלווה בבדיקה ואישור העירייה שכל מטלות הספק בוצעו בהתאם דיון, הגדרת  .ב

 ציונאלי והתפעולי, תכולות העבודה והדרישות הטכניות.האפיון הפונק

 

 לוח זמנים .4.9

סעיף זה, מגדיר את אבני הדרך והשלבים להקמת המערכת ו/או כל חבילת עבודה נוסף )ראה הסבר 

 ופירוט המשימות בסעיף הגדרת תכולות עבודה(.

הפניה  הערות/הארות לוח זמנים אבן דרך שלב

לפירוט 

 סעיףב

 - באחריות העירייה מיידי הזמנת עבודה 1

מתקיים בתחילת  1שלב ממועד חודש  התקנת מערכת בסיסית 2

 הפרויקט באופן חד פעמי

4.4 

פגישת התנעה והצגת  3

 (PDRתכנון ראשוני )

( ממועד 2שבועיים )

 1שלב 

באחריות הספק. זמן 

 התארגנות להספק

4.3.2 

הצגת תכנון מפורט  4

(CDRכולל אפיון מלא ) 

 ( חודשים3) שלושהעד 

 4שלב ממועד 

 4.5.3 באחריות הספק

בהתאם ללוח הזמנים  מימוש ויישום 5

שיסוכם בשלב התכנון 

 הראשוני

 4.7.1 באחריות הספק

גמר ביצוע בדיקות  6

 והצגה למזמין

בהתאם ללוח הזמנים 

שיסוכם בשלב התכנון 

 הראשוני

 4.7.2 באחריות הספק

גמר הדרכה והטמעה  7

 והפעלה

הזמנים  בהתאם ללוח

שיסוכם בשלב התכנון 

 הראשוני

 4.7.3 באחריות הספק

תחילת הפעלה ומעבר  8

 לשנת שירות ואחריות

לאחר אישור גמר 

 הדרכה והטמעה

ליווי הפעלה באחריות 

 הספק

- 
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 פירוט דרישות מודולים תפעוליים  .5

 (Cm1דרישות הפעלה ) .5.1

קיים  רמת מענה תיאור דרישה דרישה

 במערכת

הערות 

המציע 

 ו/או

מראה 

מקום 

 לפירוט

Cm1.01.010  כניסה באמצעות זיהוי משתמש וסיסמה

בהתאם לדרישות  .הניתנים לשליטה מרחוק

 בנספח המצורףמדיניות אבטחת המידע 

 .א1ג'/

קראנו 

 והבנו

  

Cm1.01.020  ניהול קבוצות עבודה לצורך מתן הרשאות

לרבות  .לתהליכים ומסכים במערכת המידע

גישה או חסימה של משתמש מביצוע או 

צפייה בשדות ו/או פעולות חלקיות במסך בו 

ניתן לבצע מכלול פעולות ו/או צפייה 

 בנתונים.

   הסבר

Cm1.01.030  זיהוי פעולות במערכת על ידי משתמש לרבות

פעולות ביטול, מחיקה, הוספה ועדכון 

רשומות אב ופקודות חיוב וזיכוי וכן ניהול 

פעולות במסמכים מצורפים: הוספה, עדכון 

 והשמטת מסמכים.

   הסבר

 

 

Cm1.01.040  כניסה למערכת במופע מוגדר יחיד תחת אותו

  .משתמש

קראנו 

 והבנו

  

Cm1.01.050  הספק יפעיל שיטות וטכניקות להצגה וריענון

( כך שהמערכת תפעל renderingהמידע )

בצורה מהירה וללא עיכוב בהצגת מידע 

במסכי המערכת או בהעלאת מסמכים לא 

שניות להעלאת מסמך או ישות  3יותר מ 

 מידע לרבות כל שדות הנתונים.

קראנו 

 והבנו

  

Cm1.01.060  המערכת תאפשר ייבוא וייצוא  –יצוא קבצים

( , מכל מסך, onlineנתונים בממשק מקוון )

טבלת נתונים, או אובייקט מידע, לרבות 

   הסבר
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קיים  רמת מענה תיאור דרישה דרישה

 במערכת

הערות 

המציע 

 ו/או

מראה 

מקום 

 לפירוט

המערכת ומדוחות דוחות, טבלאות ממסכי 

הן למדפסת והן כקובצי אקסל או במתכונת 

 .csvטבלאית אחרת כדוגמת 

Cm1.01.070 גישה לנתונים באמצעות לחצני קישור (drill 

down)  בשדות מידע רלוונטיים כמו: מתוך

לחשבון, הצגת פירוט תנועות   - תושבנתוני 

ממצב חשבון, נתוני תוכנת האכיפה של 

 הגבייה.מחלקת 

קראנו 

 והבנו

  

  

  

 

Cm1.01.080  הדפסת נתונים ישירה ממסמכים רלוונטיים

לרבות אפשרות לאפיין חתכי מידע לפי 

 מאפיינים ושדות שונים ע"י משתמש.

קראנו 

 והבנו

  

Cm1.01.090 :מבנה מסכי המערכת 

המסך יחולק בצורה סכמתית למספר אזורי 

ואפשרויות הצגת נתונים הכולל תפריטים 

הצגת מידע בצורות שונות או ברמות פירוט 

 טבלאיות.

לרבות : כפתורים/ סרגלי כלים לחיפוש, 

עריכה, ניתוח מידע, איתור מסמכים, על פי 

תאריך או מאפיינים  אלפאנומריים, הדפסה, 

 שמירה לפורמטים אחרים וכיוצא באלה.

קראנו 

 והבנו

  

Cm1.01.100 :בקרת שגיאות 

ו כללים וחוקים לבדיקת במערכת יופעל

שלמות, רציפות נתונים ואיתור שגיאות. 

המערכת תאפשר למשתמש לבצע בחירה 

מתוך רשימה נגללת או נטענת באמצעות 

auto complete  של ערכים ידועים מראש

כגון: רחובות, מספרי נכסים, מספר 

משלמים, ישויות מערכת, פרמטרים וכיו"ב. 

בסיס המערכת תבצע בדיקות מידע מול 

   הסבר
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קיים  רמת מענה תיאור דרישה דרישה

 במערכת

הערות 

המציע 

 ו/או

מראה 

מקום 

 לפירוט

נתונים קיים על מנת שתמנע הקלדת שגיאות 

 ע"י משתמש. 

במערכת יוטמעו כלים לחוקיות נתונים 

ובקרת שגיאות ברמת מסכי המשתמש 

 ואלגוריתמים בצד השרת.

Cm1.01.110 :סריקת ותיוק מסמכים 

כחלק מובנה ממערכת המידע, יידרש מודול 

שמירת מסמכים מכל אמצעי בין אם 

הפעלת סקנר ותיוק מסמך באמצעות 

אוטומטי על פי מאפיינים ובין אם בהעלאת 

 ,wordקבץ סרוק, תמונה או מסמך אופיס )

excel ( או הודעת דוא"ל )פורמטmsg.) 

מודול שמירת המסמכים יכיל תיוג אוטומטי 

( של מאפיינים meta dataותיוג משתמש )

שיאפשרו חיפוש ואיתור מהיר לרבות תיוג 

הישות אליו הוא שייך ושדות של מסמך לפי 

 נלווים אליה.

כלל המסמכים יישמרו על תיקייה מאובטחת 

בשרת ברת גישה רק ברמת היישום ולא 

ברמת משתמש )מניעת מחיקה בטעות או 

 גישה ישירה ללא הרשאה לתיקייה(.

   הסבר

Cm1.01.120 ניהול תהליכים: 

 .BPM  תניהול תהליכים במתודולוגיי

המערכת תציג את שלבי התהליך הנדרש לכל 

 –סוג של תהליך המוגדר במערכת )תהליך 

אוסף של מספר שלבים המאפשר התקדמות 

רק לאחר ביצוע שלב( לרבות חוקים למעבר 

לשלב הבא או לחזרה לשלב קודם. המערכת 

של השלבים )או  סכמתיתתאפשר הצגה 

   הסבר



 32/2021כרז פומבי מס' מ
למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול 

חומרה פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, 
 ,עכו ושירותים נלווים

 
 1נספח ג'

 

  98 

קיים  רמת מענה תיאור דרישה דרישה

 במערכת

הערות 

המציע 

 ו/או

מראה 

מקום 

 לפירוט

מסך ניהול לתהליכים הפעילויות השונות(. 

 .השונים

המערכת תאפשר שיגור מספר משימות 

ניהול ומעבר במקביל, כתוצאה מטריגר אחד. 

בין השלבים בכל תהליך לרבות קבוצות 

יוגדר  –המשתמשים המורשות בכל שלב 

 בצורה פרטנית באפיון.

Cm1.01.130  ניהול תבניות מסמכיword :להדפסה 

המערכת תנהל מספר בלתי מוגבל של 

או  doc/docxבפורמט מסמכים להדפסה 

 Office Open XMLבפורמט הפתוח 

format  הכוללים תבניות ובהם שדות מידע

"שתולים" מתוך ישויות המידע של המערכת 

להפקה מהירה של מכתבים מבוססי תבנית 

ו/או מסמכי חיוב הכוללים חישובים 

, נוסחה , מכפלה וכיו"ב(. סכמהמתמטיים )

יכולת זאת לפי אפיון דרישות ראשוני ו

הוספת תבניות מסמכים נוספות במערכת על 

 פי דרישה.

כל מסמך המופק במסמך יישמר כמסמך 

במערכת בגרסתו כפי שיוצאה לתבנית 

docx/doc  ויתויג בהתאם לפי שדות המידע

 וישויות המידע הרלבנטיות.

   הסבר

Cm1.01.140 :ניהול ומעקב משימות והתראות 

חלק המערכת תנהל משימות לפי משתמש. 

מהמשימות יוגדרו ע"י משתמש )ידנית( וחלק 

מהמשימות יוגדרו בצורה אוטומטית כפועל 

יוצא של יצירה או הפעלת תהליך או שלב 

 בתהליך או פעולה במערכת.

   הסבר
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קיים  רמת מענה תיאור דרישה דרישה

 במערכת

הערות 

המציע 

 ו/או

מראה 

מקום 

 לפירוט

המערכת תציג כחלק מהכניסה למערכת את 

כל המשימות הפתוחות עם קישור לטופס / 

למסך המתאים לשם השלמת המשימה או 

ילות. הצגת המשימות תהיה התהליך או הפע

ברמת משתמש עם אפשרות אסקלציה 

לטיפול ע"י יותר ממשתמש אחד, משימה 

לקבוצת משתמשים או התראה למשתמש 

 נוסף במידה וקיימת חריגת טיפול במשימה.

המשימות יקושרו לישות המידע במערכת 

 וניתן יהיה לחפש משימות קשורות לישות .

נדרטיים לכל משימה ינוהלו סטאטוסים סט

אשר יאפשרו הזנת סטאטוסים וניהול לוג 

פעילות. הסטאטוסים יוצגו כלוג פעילות 

למשימה )לא תורשה דריסת סטאטוס( מוצג 

 לפי שלב / תאריך ביצוע.

Cm1.01.170  הפקת דוחות קבועים למשרדי הממשלה

משרד הפנים, משרד האוצר ומשרדים )

 באופן אוטומטי בהתאם לפורמטנוספים( 

הדוחות יוגדרו על ידי המציע   .הנדרש על ידם

 ועל חשבונו תוך התאמתם לדרישות העירייה.

קראנו 

 והבנו

  

Cm1.01.190  ממשקים לקליטה נתונים מאתר האינטרנט 

קליטת מידע מטפסים מקוונים בנושאי 

 שירות לקוחות, צרכנות ופניות ציבור.

   הסבר

Cm1.01.200  קישור למערכת הGIS: 

הספק יפעל על מנת להקים את המערכת 

למערכת המידע דו כיווני בקישור 

( אשר תציג את שכבות GISהגיאוגרפית )

הגראפיות ואת הנתונים שנאספו במקביל 

להצגת שכבות הרקע שימסרו לו על ידי 

 המזמין.

   הסבר
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קיים  רמת מענה תיאור דרישה דרישה

 במערכת

הערות 

המציע 

 ו/או

מראה 

מקום 

 לפירוט

Cm1.01.210 דוא"ל, המערכת תאפשר העברת מסרונים ,

לכל פעולה  פקסים, מסמכים וצילומים 

הקשורה בממשק מידע עם צרכן, לקוח, ספק 

במערכת בצורה אוטומטית מכל סוג פעילות 

נדרשת. אפיון מפורט של הפעולות ייקבע עם 

 מנהל הפרויקט במעמד הקמת המערכת.

   הסבר

Cm1.01.220  המערכת תאפשר ייזום תהליכים  )יצירת

חלופות, איסוף מידע וכו'(, תכנון ופיקוח על 

 הפרויקטים.כלל 

   הסבר

 

 

 (Cm2המערכת ) והטמעת היישום שלבי תכנון .5.2

רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

המציע 

ו/או מראה 

מקום 

 לפירוט

Cm2.01.010 :הטמעת מערכת המידע 

הספק יטמיע את כלל המודולים הנדרשים 

קישור למערכות  .יחדיו -והמפורטים במסמך 

 חיצוניות, וביצוע הסבת נתונים וטיוב נתונים. 

המודולים התפעוליים הנוספים, יוטמעו בזה 

 אחר זה, בהתאם לתכנית העבודה של העירייה.

הספק יידרש להציג כמענה למכרז את כלל 

המודולים הנדרשים במכרז ללא זיקה לשיקולי 

 העירייה באם להפעיל חלקם או כולם.

קראנו 

 והבנו

  

Cm2.01.020  מערכת אינטגרטיבית בעלת ממשק משתמש

 אחיד:

קראנו 

 והבנו
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

המציע 

ו/או מראה 

מקום 

 לפירוט

העירייה רואה במערכת אינטגרטיבית יתרון ברור 

ומבדל שיסייע לייעל ולרכז את התהליכים 

 הארגוניים תחת מערכת כוללת.

Cm2.01.030 :הדרכת משתמשים 

מערכת ההמציע יציג תכנית הדרכות ללימוד 

ביצוע ההדרכה יתקיים על חשבון . שברשותו

הספק לכל כמות משתלמים וככל שיידרש על ידי 

 העירייה:

לימוד מעמיק של כלל הפונקציונאליות במערכת 

 החדשה ע"י כלל המשתמשים.

הקטנת עקומת הלימוד לפרק הזמן שהוקצה 

 ליישום המערכת.

מינימום הפרעה לתפקוד השוטף של 

 המשתמשים.

הדרכות בשנה במשרדי  2דרישת המינימום היא 

 ע"י העירייה. שהעירייה וככל שיידר

קראנו 

 והבנו

  

Cm2.01.040 :אמצעי לימוד וחוברות הדרכה 

המציע יכין ויספק חוברות הדרכה המפרטות 

ומסבירות את מבנה המערכת, פירוט מסכים 

בפורמט  – CRMואופן השימוש במערכת ה 

PDF החוברות יופקו ויופצו על ידי העירייה .

)הספק אינו נדרש להפעיל שירותי בית  הלעובדי

 דפוס וכריכה(.

קראנו 

 והבנו
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 Dashboard (MN2) פרויקטים מודול ניהול .5.3

רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

MN2.01.010  ניהול הdashboard –  כלי המחוונים הינו כלי

תחקור והצגת מידע אגרגטיבי מכלל המודולים 

והמערכות העירוניות במבט על "ממעוף הציפור" 

לתמיכה בפעולות  BIתוך שימוש ביכולות כלי 

 תחקור מידע.

הכלי מיועד לרמת הנהלה בכירה )מנהלי אגפים 

ומעלה בעירייה( לצורך הצגת תמונת ראי של 

 באגף.הפעילות הכוללת 

קראנו 

 והבנו

  

MN2.01.020  הספק יידרש לתכנן ולאפייןDashboard  ניהולי

לכל אחד מהגורמים הניהוליים תוך הבנת הצרכים 

הנדרשים מכל מנהל, הבקרות הנדרשות, כלי 

התחקור וזרימת המידע היומיומי ביחידה 

 הארגונית של המנהל.

קראנו 

 והבנו

  

MN2.01.030  הdashboard  הארגוני יידרש להתממשק

. הספק BIכלי ה  –למערכת ניתוח המידע הארגוני 

יידרש להציג את היכולות האינטגרטיביות של שני 

 הכלים הללו:

 א. טכנולוגיה מיושמת

 ב. ממשקי מידע והצגת נתונים, גרפים ומחוונים.

ג. פרוטוקולי זיהוי והעברת נתונים בצורה 

חסויים / מאובטחת )חלק מהנתונים נחשבים 

 רגישים( לרבות גישה לכלים.

ד. יכולות הפקת דוחות יומיים מתוך תבנית דרישה 

 לסיכום פעילות יומית, מצטברת.

   מסמך

MN2.01.040  הצגתKPI –  הגדרת קריטריונים ומדדי ביצוע

והצגת הנתונים המנותחים בזמן אמת על גבי 

מחווני מדדי ביצוע גרפיים. הספק יציג מסמך 

 בנושא זה. מאפיינים

   מסמך
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

MN2.01.050 יכולות חיפוש מידע 

הספק יציג את יכולות חיפוש מידע על פי זיהוי נתון 

)כגון כותרת דוח, מספר זיהוי וכו'( והצגתו כחלק 

 .Dashboardמיכולות ה 

   הסבר

MN2.01.060 חיזוי ומגמות 

 היסטוריים נתונים א. הספק יציג יכולות הצגת

 חיזוי ויכולת ניתוח למטרת פיננסיים ונתונים

 . מתקדמים

 והצגת אוטומטית נתונים ב. כמו כן, יכולות ניתוח

 . מחושב עתידי לאורך תקופה מידע

לפעולות או לשינוי  המלצה יאפשר מתן ג. הפתרון

 .מגמות שישפיעו על התוצאות הצפויות

   הסבר
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 (Cm14מסמכים ) ארכיון/  מסמכים ניהול למודול מערכת ממשק .5.4

רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

המציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

Cm14.01.010  ממשק מידע ו/או יכולת צירוף מסמכים סרוקים

)סריקה וארכוב( באופן שבו תהליך הקליטה 

והארכוב יהיו מהירים בעת קבלת קהל 

פרונטאלית )הקטנת משך המתנה של הלקוח 

מערכת(, קישורם לסריקת מסמכים ושיוכם ב

לאובייקט או ישות במערכת , כגון נכס, מחזיק, 

בעל נכס. הגדרת מפתחות נושאיים לצורך מפתוח 

מסמך בצורה אוטומטית. דוגמא: מסמך סרוק 

המצורף לנכס ספציפי יכיל מפתחות מידע 

 הכוללים את פרטי הנכס, המחזיק ובעל הנכס.

   הסבר

Cm14.01.020  מאפיינים למסמך )כגון ניתן יהיה להוסיף

נושאים, מילות מפתח וכיו"ב( לשם איתור חיפוש 

 תוכן.

   הסבר

Cm14.01.030  יכולות חיפוש ואיתור מסמכים סרוקים על פי

-metaטה )אעקרונות חיפוש ישות או מטה ד

data ( ולפי מילות מפתח למסמך. )לא נדרשת

 יכולת חיפוש בתוכן מסמך סרוק או מצורף(.

   הסבר

Cm14.01.040  המערכת תציג דגל או סימון המעיד על קיום

מסמכים מצורפים לישות או לאובייקט ותאפשר 

 שליפתם בצורה מהירה.

   הסבר

Cm14.01.050  המערכת תאפשר מחיקת מסמכים סרוקים או

 מצורפים על פי הרשאת משתמש.

   הסבר
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 (Cr1מודול ניהול משימות ) .5.5

רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

CR1.01.010  מודול ניהול משימות הינו רוחבי ויפעל בשני

 רבדים:

א. מודול עצמאי המאפשר למשתמש להגדיר 

 משימה ולהפעיל אותה עצמאית. 

ב. מודול המוטמע במודולים האחרים כיכולת 

יצירת משימה ושיוכה לישויות המידע מהם נוצרה 

בדף אינטרנט לאותה  hyperlink)דומה ליצירת 

 משימה(.

דוגמא: פתיחת משימה בעת רישום ילד לגן ילדים 

תקשור את הישויות המשתתפות: משלם, מוטב 

)הילד(, אזור רישום, פעולת הרישום, גן הילדים 

ושם המשתמש למשימה כך שניתן בכל עת לצפות 

בפרטי המשימות שאי פעם בוצעו בכל אחת 

 מישויות המידע )כעין גיליון פעולות(. 

   הסבר

CR1.01.020  לכל משימה ניתן ליצור במופע רב פעמי את

 המאפיינים הבאים:

 א. תאריך יעד לסיום

ב. סטאטוסים על משימה המאפשרים להזין מידע 

על ביצוע המשימה. הסטאטוסים נשמרים רלוונטי 

ואינם נדרסים )לרבות תאריכי שינוי סטאטוס, 

 הערות ומסמכים קשורים(

ג. משתמש מטיל משימה )על פי הרשאה היררכית 

 על מי ניתן להטיל משימה(

ד. משתמש אחראי לביצוע )יתכן שהמשימה היא 

עצמית( או קבוצת משתמשים )כל אחד מהם יכול 

 מה לביצוע(.למשוך את המשי

ה. קישור לישויות מידע ברמה שאינה מוגבלת )ניתן 

לקשור משימה למשלם ספציפי, לפרויקט, ולנכס 

 בעת ובעונה אחת(.

צילום 

מסך+ 

 תהליך
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

 ו. תזכורות למשתמשים באמצעות דוא"ל.

ז. פרסום משימה שהסתיימה לקבוצת הפצה 

 בדוא"ל.

ח. המשימה ניתנת להצגה בכל עת )ע"פ הרשאה( 

 על ישות מידע ספציפית.כחלק מגיליון פעולות 

ט. העברת מידע )לידיעה( בעת התקדמות משימה 

( באופן notificationלגורמים בעלי עניין במשימה )

 אוטומטי.

CR1.01.030  משימה ניתנת ליצירה והצגה הן כטופס עצמאי והן

 בצורה אינהרנטית בתוך טופס של מודול זר.

צילום 

 מסך

  

CR1.01.040  המערכת תאפשר למשתמש "להדביק" תזכורת

)וירטואלית( על גבי כל מסך, טופס, דוח במערכת 

ולהפוך את הפעולה למשימת תזכורת למשתמש 

)משימה עצמית להמשך( אשר תכלול מלבד מהערה 

על גבי הפתקית גם לינק למסך ולנתוני זיהוי של 

הישות. לדוגמא: "הצמדת פתקית" למסך "חייבים 

לית", עליו מופיעים נתוני משלם בשם באכיפה מנה

"אבי כהן", והקלדת תזכורת: "להתקשר אליו מחר 

, תיצור 8:00בבוקר" עם תאריך יעד למחרת בשעה 

משימה למשתמש עם התזכורת. המשימה תוצג 

ביום המחרת בשעה היעודה לרבות קישור למסך עם 

 פרטי החייב הספציפי.

צילום 

מסך 

 +הסבר

  

CR1.01.050  המשימות ברמת טבלה מרכזת הניתנת לסינון הצגת

לפי וסידור לפי והכוללת לפחות את השדות 

 הבאים:

 א. תאריך יצירה

 ב. נושא

 ג. ישויות מידע קשורות

 ד. סטאטוס

 ה. אחראי

צילום 

מסך 

 +הסבר
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

 ו. מבצע

 ז. תאריך יעד

 ח. אחוז השלמה

 ט. דגל משימה

 י. עדיפות

CR1.01.060 יוצגו נתוני משימות: פיצול לשתי טבלאות בהן 

 א. משימות המוטלות עלי

 ב. משימות שהטלתי על אחרים

צילום 

מסך 

 +הסבר

  

CR1.01.070  החל  כמערכת מעקב החלטות ארגוניהמודול יפעל(

מרמה אגפית, מינהל והנהלת העירייה , מועצת 

 עיר(. מאפיינים נדרשים:

א. יצירת משימות מפרוטוקול או סיכום ישיבה 

הכוללות לפחות מספר פרוטוקול, תאריך, נושא 

משימה, החלטה, תיאור משימה, אחראי לביצוע 

 ותאריך יעד. 

ב. שיוך הפרוטוקול / המסמך לכל אחת מהמשימות 

 אוטומטית.

ג. המשימות יופצו מהמערכת בדוא"ל עם תאריכי 

 יעד לכל אחד מהאחראים.

משימות יציגו התראות חוזרות על השלמת ד. ה

 ביצוע במידה והמשימות לא בוצעו.

ה. הדפסת דוח ביצוע משימות שייכות לכל 

 פרוטוקול לפי מספר פרוטוקול.

ו. הצגה גרפית של ביצוע המשימות ברמה פרטנית 

וברמה מסוכמת )אחוז משימות שבוצעו, בתהליך 

 ושלא בוצעו(

צילום 

מסך 

 +תהליך

  

CR1.01.080  המערכת תאפשר קישור בין משימות ושרשור

משימות בן )עצמאיות( למשימת אב כך שמשימות 

 הבן שיסתיימו בהצלחה יגרמו לסגירת משימת אב.

צילום 

 מסך

  



 32/2021כרז פומבי מס' מ
למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול 

חומרה פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, 
 ,עכו ושירותים נלווים

 
 1נספח ג'

 

  108 

רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

CR1.01.090  כל סטאטוס, משימה, החלטה תאפשר קישור

מסמכים לא מוגבל כמותית.  כל מסמך ילווה 

 בתיאור קצר )אופציונאלי(.

קראנו 

 והבנו

  

CR1.01.100 :דוחות 

א. המודול יאפשר הצגת והדפסת דוחות ריכוז 

משימות ברמה של כותרת משימה ודגל ביצוע 

 בחתכי זמן, חריגות מתאריך יעד ולפי עדיפויות.

ב. דוחות משימות לפי משתמש )דוח לפי אחראי, 

דוח לפי מבצע( מסודרות לפי תאריך יעד, עדיפות 

 וסטאטוס.

פירוט משימה בודדת לרבות השתלשלות ג. דוחות 

 של הסטאטוסים והערות בכל סטאטוס.

 ד. דוחות משימות לפי ישות מידע.

 ה. דוח מעקב ביצוע החלטות ארגוני.

צילום 

 מסך

  

 

 BI (Cr5)מודול ניהול דוחות וניתוח מידע  .5.6

רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

CR5.01.010  העירייה  מעוניינת ביישום כלי לניתוח ותחקור מידע

( BIהקיים והצגת מגמות עתידיות )להלן כלי 

במערכת המידע הארגונית הניתנת לתיאור כמערכת 

 הייצור של העירייה .

 

 חייב לעמוד במטרות הבאות: BIכלי ה 

   הסבר
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

א. ממשק משתמש נוח, גראפי ואינטואיטיבי 

המאפשר יצירת וניתוח מידע בשיטות "גרור והשלך" 

תוך הבנת הממדים והמדדים השונים המוצגים, על 

בין ישויות מידע  cross dataציר זמן ותקופה או כ 

 ותוצרים מחושבים.

 BIחשיבות רבה תינתן לכלי  –ב. מידע מדויק ואמין 

 מהמערכות השונות. שיציג נתונים אמינים

ג. תחקור מידע מרמת על עד רמת הרשומה הבודדת 

 וכיו"ב. drill up/down, drill throughבשיטות 

CR5.01.020  קהל משתמשי כליBI: 

 -א. הנהלת העירייה  )עד רמת מנהל אגף ועד בכלל( כ

 משתמשים. 500

 משתמשים. 60 -ב. משתמשי גזברות: כ

ישתלמו בקורסי  הדרכה בהכנת ג. מומחי יישום 

או בשיטות  cubesאו  OLAPקוביות המידע )

 עובדים. 3אחרות( להצגתו: עד 

כלל העובדים הנ"ל יעברו הדרכה מרוכזת ופרטנית 

ימי  5)לפי מיקוד מקצועי של פעילותם( לפחות במשך 

 .BIהדרכה כל אחד כחלק מיישום כלי 

לק הספק יידרש לתמחר את כלל הפעילות הנ"ל כח

 ". BI מידע וניתוח דוחות ניהול מתמחור " מודול

קראנו 

 והבנו

  

CR5.01.030 כלי  ארכיטקטורתBI: 

 הנתונים בסיס את תכלול BIכלי  של הארכיטקטורה

מערכת המידע ארגונית לגבייה ותפעול  של הטבלאי

 .  שתיושם על ידי הספק

הסבר 

 +

צילום 

 מסך

  

CR5.01.040 ה בכלי השימוש מטרת BI: 

  קבועים דוחות ותחזוקת א. פיתוח

 גמיש נתונים ב. ניתוח

הסבר 

 +

צילום 

 מסך
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

סטטיסטיות, מגמות וחיזוי  ניתוח יכולות ג. שילוב

 סדרות עיבוד כדוגמת, המידע ניתוח תהליך כדי תוך

 '(וכד  אגרגטים יצירת, עונתיות ניקוי) עיתיות

 ד. טבלאות וגרפים סיכומים ומפורטים.

CR5.01.050 שימוש נוחות/אינטואיטיביות : 

א. ניתן ללמידה בזמן סביר על ידי משתמש ממוצע 

 ביכולות התמצאות לרבות, בעל ידע באקסל

 .חות"דו ובניית המרכזיות הפונקציונאליות

 .השוטפת העבודה את המלווים Wizards ב. קיום

 של אישית התאמה  יכולות ג. עיצוב ממשק אישי:

 .וכו' מסכים, תפריטים הגדרת על משתמש העדפות

הסבר 

 +

צילום 

 מסך

  

CR5.01.060 ויזואליות : 

 &Feel) כולל אחיד מראה לרבות הכלי א. מראה

Look.) 

 ליצור המערכת יכולת – Dashboardsב. 

dashboard אטרקטיבי. 

 תמיכה כולל לשמאל מימין דוחות להציג ג. יכולת

 .בעברית

הסבר 

 +

צילום 

 מסך

  

CR5.01.070 דוחות ושיתוף תזמון: 

 .דוחות ושיתוף לתזמון יכולת א. קיום

 .משותפים ודוחות פרטיים דוחות בין ב. הפרדה

 סטנדרטי בפורמט בדוא"ל, למשתמשים ג. הפצה

(PDF, Office.) 

 עץ לפי גרפים/  דוחות סידור :תוצרים ד.  סידור

 .מומחה יישום ידי על מוגדר נושאים

 ממדים, ערכים תיאור הצגת: Metadata ה. שילוב

 בתוצרים. ומאפיינים

הסבר 

 +

צילום 

 מסך

  

CR5.01.080 הסבר  : יכולות ניתוח מידע

 +
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רמת  תיאור דרישה דרישה
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קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 
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 לפירוט

: לדוגמא, ההיררכיה לאורך ירידה – Drill downא. 

 .משני למגזר ראשי ממגזר מעבר

 נמוכה לרמה גבוהה מרמה ירידה – Drill acrossב. 

 לאורך ירידה: לדוגמא, ממדים בין מעבר תוך יותר

 לממד מעבר שתיבחר ומנקודה" מגזר"ה ההיררכית

 .החדש הממד לאורך התחקור והמשך" הנכס סוג"

 בתהליך שלב מכל להגיע יכולת – Drill to detailג. 

 רשומה/העסקה לרמת קרי, הפרט לרמת התחקור

 (.האירוע)הבודדת 

 תאריך הגדרת ידי על לוח יצירת: כפרמטר ד. תאריך

 מבנה ליצירת מוצא כנקודת המשמש כפרמטר

 .תאריכים )תקופות(

 ערכים רשימת יצירת: דינמיות ערכים ה. רשימות

 בתוקף ערכים של( List Of Values) שדות של

 .ההתייחסות בתקופה

 בסרגל המלווה גרף יצירת: דינאמי תאריכים ו. סרגל

 הגרף על הנתונים כאשר, דינאמי תאריכים

 .בסרגל הזמן טווח לשינוי בהתאם מתעדכנים

 ערכים רשימת הצגת: סטטיסטיים ערכים ז. בחירת

, ממוצע) המשתמש לבחירת שונים סטטיסטיים

 '(.וכד ספירה, תקן סטיית

צילום 

 מסך

CR5.01.090  קישור לכליoffice :)דו כיווני( 

ושימוש  word, excelיכולות הצגת נתוני בייצוא ל 

בנתונים טבלאיים מיובאים באקסל לצורך שילוב 

 .BIהמידע בדוחות הניתוח של כלי 

הסבר 

 +

צילום 

 מסך

  

CR5.01.100 :הצגה גרפית עשירה 

א. הספק יידרש להציג דוגמאות לגרפים הניתנים 

לתחקור מידע  smart tagsלהצגה לרבות שימוש ב 

(drilling.מתוך הגרפים ) 

הסבר 

 +

צילום 

 מסך
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 .TreeMap יכולות ב.

 X במשתנה שינוי הצגת(: What If) רגישות ג. ניתוח

 Y במשתנה שינוי של כפונקציה( למשל יתרה)

 (.לדוגמא מדד מחירים)

 כגון נתונים(: Bubble Up) נתונים ד. הצפת

 .המסוכם לנתון מנוגד בסימן הנמצאים מפורטים

 שדות שני על פעולות ביצוע: שדות על ה. חישובים

 .נוסף בשדה התוצאה והצגת( עמודות)

 : שדות של סכמה ו. מניעת

 ניתן אינו מסוים שדה כי להגדיר . אפשרות1ו.   

 לסכימה.

 ניתן אינו מסוים שדה  כי להגדיר . אפשרות2ו.   

 ספציפיים. לממדים מעבר לסכימה

 ניתן אינו מסוים שדה  כי להגדיר . אפשרות3ו.   

 מניעת) חופפים ערכים בעל לממד מעבר לסכימה

 .(כפולה ספירה

 בצורה ורלציוני ממדי-רב תחקור לשילוב ז. אפשרות

 .נוחה

 משתמש לכל דינאמיות הקבצות להגדיר ח. אפשרות

 .בנפרד

 תוצרים מספר  דינאמי באופן לקשר ט. אפשרות

 ישפיע מהם באחד פרמטר שינוי -במקביל המוצגים

 הקשור. התוצר על

 Slowly מנגנון במימוש  תוצרים בניית י. אפשרות

Changing Dimension  .שימוש: למשל 

 או פיצול, זמן פני על משתנה שתכולתה בהיררכיה

 .בממדים קודים של איחוד
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 התמצאות לצורך( חיפוש מנוע) חיפוש יא. יכולות

 Metadata ב המפורטים הנתונים וסוגי במושגים

 .שלהם והמרכיבים דוחות רשימת על חיפושים כולל

CR5.02.010  שילוב בפורטל מידע עירוני ובפורטל עירוני לתושב

 )ציבורי(:

בפורטל מידע עירוני )פנימי(  ישולבו הכלי תוצרי

 .   ובפורטל עירוני לתושב )ציבורי(

 

 של מלאה עבודה ויכולת תאימות א. נדרשת

 Web-ה לשרתי הנבחר  BI ה וכלי התשתית

 . בשוק המובילים והפורטלים

יאפשר ייצוא דוחות ותבניות דוחות  BIב. כלי 

 בדפי רכיבים ושילוב )מתעדכנים אוטומטית(

 . וטבעי מלא באופן הפורטל

 BIכלי  תוצרי של Look & Feel ג. יכולת שינוי

 להתאימם יהיה שניתן כך, בפורטל המשולבים

 .בפורטל השולט לעיצוב מרבית בגמישות

לפורטל ד. מערכת אישורים לפני ייצוא תבניות מידע 

 הפנימי והציבורי )באמצעות מודול אישורים(.

הסבר 

 +

צילום 

 מסך

  

 (Cr6מודול תהליכים והרשאות ) .5.7

רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

CR6.01.010 מודול תהליכים ואישורים יאפשר בנייה והפעלת 

 יהיה שניתן כך, גמישים וחתימות אישור תהליכי

קראנו 

 והבנו
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במודולים השונים  אחרים בתהליכים לשלבם

 .במערכת המידע

CR6.01.020 :תהליכי אישורים 

 :אישורים תהליכי של סוגים מספר בין להבחין יש

', א של חתימה לאפשר תנאי בו תהליך – *טורי

 אישור לדוגמה כך'. ב של חתימה, אישורו לאחר

 '.וכו הגזבר באישור תלוי וועדה

 של חתימות מספר נדרשות בו תהליך – *מקבילי

 .החתימה בסדר תלות ללא שונים גורמים

 או) אחד של חתימה נדרשת בו תהליך – *חליפי

 נדרשת אם לדוגמה, כך. גורמים מספר מתוך( יותר

 מתוך שניים או סגנו; או אגף מנהל של חתימה

 ידי על) להגדיר יש זה במקרה'. וכו העירייה חברי

 :החליפיות משמעות מה( המשתמש

 דוחה הקבוצה מבין אחד גורם אם –' וטו הטלת'*

 .התהליך מסתיים הבקשה את

 של מסוים מספר אם – נדרשת לכמות *הגעה

 תלות ללא הלאה עוברת הבקשה, חותם גורמים

 זוהי. דוחים מקבילים גורמים אין/  יש אם בשאלה

 .המחדל ברירת

 בכפוף נדרשת מסוים גורם של חתימתו – *מותנה

 '(.וכו פריט סוג, סכום) מסוים פרמטר של לערך

 שפורטו המקרים את המשלב תהליך – *משולב

 וחלקו טורי להיות יכול מהתהליך חלק כך. לעיל

 .מקבילי

   תהליך

CR6.01.030 אחרים בתהליכים שילוב 

בהליך זה, בכלל,  המפורטים מהתהליכים אחד בכל

 תהליך נדרש בהם, המפרט הטכני בפרט –ובפרק ב' 

 תהליך של גמישה בנייה לאפשר יש אישור

 .הכולל בתהליך ושילובו האישורים

   הסבר
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ו/או 
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CR6.01.040 :אישור / דחייה 

 פרט(. לדחות) לסרב או לחתום כמובן יכול גורם כל

 החזרה' גם להזין גורם כל יכול, דחייה או לסירוב

 הסברים הוספת לשם, לדוגמה –' קודם לשלב

 שלפניו לשלב להחזיר יכול הקודם השלב. והבהרות

 . וכיו"ב

 לחתימתו הסברים להוסיף יכול בתהליך גורם כל

 (.לחתימה לבקשה או)

קראנו 

 והבנו

  

CR6.01.050 :ביטול תהליך אישורים 

 חלק אם גם, ביטולה ליזום יכול הבקשה א. יוזם

 .בוצע כבר מהחתימות

לבטל תהליכים "יתומים" ב. מנהל המערכת יוכל 

 במערכת שלא טופלו בתיאום עם יוזמיהם.

קראנו 

 והבנו

  

CR6.01.060 :היעדרות גורם מאשר 

 לגשת בתהליך כלשהו מגורם נבצר בו במקרה

, מילואים) כלשהי תקופה למשך המידע למערכת

 אחר גורם כי לקבוע הגורם יוכל'(, וכו חופשה

 יוכל הגזבר – לדוגמה. זו בתקופה בשמו יחתום

. בחופשה הוא בה לתקופה לסגנו סמכות להאציל

)אוטומטית בתהליך(  ההודעות יופנו זה במקרה

 כי לתעד המערכת על. אותן ידחה/יחתום והוא לסגן

 מהחופשה, החזרה עם. הגזבר בשם חתם הסגן

 ינותבו האישורים חזרה אל הגזבר.

   הסבר

CR6.01.070 :אמצעי חתימה אלקטרוניים 

מתהליכי האישורים נדרש אימות חתימה בחלק 

אלקטרוני של המשתמש באמצעים ביומטריים 

ואחרים. המודול יאפשר שימוש בקוראי טביעת 

אצבע )מופיעים במחירון( לרבות דרייבר לקריאת 

טביעת אצבע, זיהוי טביעת אצבע בממשק נתונים 

מאובטח מול זיהוי חותם, אימות חתימה ומעבר 

 ך האישורים.לשלב הבא במהלך תהלי

   הסבר
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 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

אמצעי חתימה אלקטרוניים אחרים )כגון כרטיס 

חכם( ישולבו במודולים הפיננסיים כחלק מדרישות 

משרדי הממשלה. נתוני זיהוי המשתמש 

הביומטריים לא יהיו ניתנים להעתקה וישמרו 

 .RSAבצורה מוצפנת בתקן 

CR6.02.010 :דוחות 

א. דוח תהליכי אישורים שנדחו, אושרו, בתהליכי 

 אישור לפי תקופה

ב. דוח תהליכי אישורים ממתינים לאישור ברמת 

 גורם, ברמת מחלקה.

 xממתינים מעל  –ג. דוח תהליכי אישורים יתומים 

 ימים לאישור, הצגה מסוכמת או לפי גורם מעכב.

ד. גרף רמת פעילות תהליכי אישורים לפי אגף, 

 לתקופה.מחלקה 

צילום 

 מסך
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  (EG5)אופציונלי  -מודול ניהול פרויקטים הנדסיים .5.8

רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

Eg5.01.000  מערכת ניהול פרויקטים תאפשר לנהל את כל

משימות ותכולות העבודה בפרויקט תשתיות או 

)למשל פרויקט  בעירייהפרויקט כללי אשר יוגדר 

 החלפת מדי מים הינו פרויקט(.

הגדרת פרויקט תורכב מתכולות עבודה הקשורות 

למשאבים )עובדים( , חומרים ושירותים )מק"טים(, 

 ותקציבים.

מערכת ניהול הפרויקטים תורכב ממסך ראשי של 

וממסכי ניהול תכולת  SOW –ניהול הפרויקט 

בתצורת תיקיות ותיקיות  עבודה ספציפית )בנים(

 .משנה הכוללות תבנית אחידה של פרויקט

 SOWכל תכולת עבודה תקושר ללוח זמנים של ה 

ולמסמכים נוספים כגון: מסמך הזמנת רכש, תקצוב 

מבצעים , למשימה, ניהול משאבים למשימה )אחראי

 (.וכיו"ב

כל תכולת עבודה תעודכן לפי סטטוסים הנשמרים 

 כלוג פעילויות.

רכת תאפשר זרימה אחידה של מידע בכל שלבי המע

הפרויקט כולל הגשת חשבוניות דיגיטליות לספקים 

ומסך אישור סופי למזמין הפרויקט הכולל צ'ק 

ליסט לבדיקה מקוונת ומעקב אחרי כתבי כמויות 

 )תכנון מול ביצוע(. 

   הסבר

Eg5.01.010 ( מסמך תכולות פרויקטSOW:) 

א. המערכת תאפשר הגדרת מסמך תכולות פרויקט 

באופן ספציפי או כהעתקה מפרויקט בו קיים מסמך 

SOW. 

ב. המסמך יהיה בנוי מהיררכיה של תכולות 

ממוספרות, שלכל אחת מהן ניתן לרשום הערות 

 נרחבות המסבירות אותה. 

הסבר 

 +

צילום 

 מסך
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ו/או 
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ג. ניתן לקשר לכל תכולה תוצר סופי, שמחירו קובע 

 את מחיר התכולה.

במהלך תכנון הפרויקט, ניתן לקשר לכל פעילות ד. 

את התכולה שהיא מיועדת למלא, ולפי זה לחשב את 

 העלות והרווח הצפויים של התכולה.

Eg5.01.020  המערכת תאפשר להגדיר מוצר )מקט מתוך

 המערכת(, עם עץ מוצר, שיירשם כתוצר הפעילות. 

לאחר רישום תוצר לפעילות, יפורטו הבנים של 

המוצר באופן אוטומטי בתור החומרים המתוכננים 

 של הפעילות. 

על מוצרים אלו ניתן יהיה להוסיף, לשנות או לבטל, 

לפי צורכי הפעילות המסוימת. עלות החומרים 

המתוכננים מחושבת אוטומטית ומצורפת לעלות 

 המתוכננת הכללית של הפעילות.

ה שנדרש רכש של מק"טים עבור פעילויות במקר

תתאפשר פתיחה אוטומטית של דרישות או הזמנות 

 רכש עבורן.

   הסבר

Eg5.01.030  לכל פעילות במערכת יופיעו עלויות משאבים

 והחומרים המתוכננות, אשר מעדכונו בזמן אמת. 

בנוסף, לכל פעילות יופיעו סכומי העלויות של 

 )העלויות המצטברות(.פעילויות הבת שלה 

   הסבר

Eg5.01.040 :עלויות מתוכננות מול עלויות בפועל 

א. במסך מיוחד יוצגו העלויות המתוכננות מול 

העלויות בפועל, אשר יסוכמו ויוצגו לפי סוגי תנועה 

 )דרישות רכש, הזמנות רכש, קבלה למלאי וכו'(.  

ב. העלויות בפועל מסוכמות לפי: דרישת רכש )אם 

קיימת( , הזמנת רכש )לאחר שנרשמה(, קבלת 

הסחורה )לאחר שנרשמה תעודת קבלת סחורה( , 

 וחשבונית הספק )לאחר שנרשמה(.

הסבר 

 + 

צילום 

 מסך

  

Eg5.01.050  בכל שלב של בפרויקט, ניתן יהיה לשמור את תכניות

הפרויקט הנוכחיות כמהדורת תכנון. מספר 

   הסבר
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ו/או 
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 לפירוט

 המהדורה הנוכחית של הפרויקט יתעדכן

אוטומטית. ניתן לעיין בכל המהדורות הקודמות של 

 כלל התכניות במסך מיוחד.

Eg5.01.060  המערכת תכלול פונקציות תכנון תקציבי, ניהול

המערכת תכלול סיכום של עלויות ובדיקות כדאיות, 

והעלויות בפועל לפרויקט, וכן  ההוצאותכל 

 הצפויות מן הפרויקט.  ההוצאות

לרבות הזמנות, שריונים, כל התנועות הכספיות 

ציוד  , ניפוקיתשלום לספקים ולנותני שירותים

ועלויות של תתי הפרויקטים  ממחסני העירייה

 יקושרו לפרויקט. 

 המערכת תכלול פירוט של כל סכום המופיע במסך.

המערכת תאפשר ניהול כתבי כמויות תוך קליטת 

בענף : קבצים במגוון הפורמטים המקובלים 

 בנארית, דקל, משרד השיכון, רמדור. 

   הסבר

Eg5.01.070  המערכת תאפשר ייבוא קובץMS-Project  מתבצע

מתוך הפרויקט. התכנית תייבא את המבנה 

(, כולל תאריכי WBSההירארכי של הפעילויות )

ההתחלה והסיום שלהן, את המשאבים שהוקצו לכל 

וקישורים  כגון לוחות גאנט פעילות ופרטים נוספים

 לוגיים. 

   הסבר

Eg5.01.080  המערכת תאפשר צפייה כקבציOffice וPDF כמו .

המקובלים  CADכן, תתאפשר עבודה ע"ג קבצי 

 בענף. 

   הסבר

Eg5.01.090  המערכת תאפשר הדפסה במדפסת המחוברת

למחשב המשתמש וממשק למכוני העתקות בהתאם 

 לדרישת העירייה. 

תהליך אישור ההעתקות במכון,  המערכת תכיל

וסיכום עלויות. כמו כן תתכן עבודה עם מספר רב של 

מכוני העתקות ומדפסות. נדרש ממשק המאפשר 

קראנו 

 והבנו
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מקום 
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שליחה של מספר מרובה של תכניות בבת אחת 

 .)למשל בעת בדיקת מכרז לפני יציאתו(

Eg5.01.100  המערכת תאפשר ניהול פרוטוקולים וסיכומים

 םלרבות הזנת משימות ושיוכן לגורמים הרלוונטיי

)ע"י שליחת דואר אלקטרוני(, המערכת תאפשר 

הזנת סיכומי פגישות ופרוטוקולים של וועדות 

ושליחת התראות והודעות באצווה או ביחידים 

 בהתאם להרשאות שיקבעו ע"י העירייה.

קראנו 

 והבנו

  

Eg5.01.110 משרתות המערכת תאפשר התממשקות למערכות ה

של העירייה,  ERPאת העירייה לרבות מערכת ה

OUTLOOK .ועוד 

קראנו 

 והבנו

  

Eg5.01.120  כללי: –דוחות פרויקטים 

דוחות תקציביים, לוחות זמנים, המערכת תכלול 

לרבות אך לא רק  מעקב משימות ואיכות ביצוע

 בתחומים הבאים:

 א. רשימת פרויקטים

 ב. תשלומים לפרויקט

 פרויקטים לפי מנהל פרויקטג. רשימת 

 ד. חוזים קשורים לפרויקט

 מפורט –ה. תוצרים סופיים 

לרבות חריגות לו"ז )יעד  לפרויקטולו"ז דרך  אבניו. 

 מול בפועל(.

 ז. פרויקטים פעילים ללא חוזה שרות 

קראנו 

 והבנו

  

Eg5.01.130 דיווחים לפרויקט 

 א. סיכום דווח פנימי יומי לעובד

 פנימי חודשי לעובדב. סיכום דווח 

 ג. בקרת דווחי שעות

 ד. סיכום שעות לפרויקט

 ה. דווח שעות בחתך פרויקט/עובד

 ו. נושאים פתוחים לביצוע לפרויקט

 ז. לוג נושאים לביצוע לפרויקט

קראנו 

 והבנו
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

Eg5.01.140 :דוחות תכנון פרויקטלי 

 א. תכנון פרויקטלי

 ב. השוואת מהדורות תכנון

 פרויקטלי כולל משאביםג. תכנון 

 ד. תכנון פרויקטלי כולל שיבוץ

 ה. תכנון שעות בחתך פרויקט/עובד

 ו. פעילויות פתוחות לביצוע

קראנו 

 והבנו

  

Eg5.01.150 :דוחות תכנון עלויות 

 א. תחשיב עלויות פרויקט

 ב. עלויות מתוכננות בחתך שירותים / חומרים

 ג. עלויות מתוכננות בחתך מוצר

קראנו 

 והבנו

  

Eg5.01.160 :דוחות תכנון מול ביצוע 

 א. תכנון מול ביצוע

 ב. צריכת שעות עבודה לפרויקט

 ג. תכנון מול ביצוע בחתך שירותים / חומרים

 ד. צריכת חומר לפרויקט

 ה. אומדן עלות לגמר פרויקט

 ו. תכנון מול ביצוע שעות עבודה

קראנו 

 והבנו

  

Eg5.01.170  הוצאות בפרויקטדוחות: 

דוחות הוצאות מפורטים לפי אבני דרך / חשבונות א. 

 חלקיים

 ב. דוחות מסמכי תכולת פרויקטים

 ג. הדפסת מסמך תכולת פרויקט

 הוצאות על פי פרקים / נושאים / קבלנים ד. ניתוח 

קראנו 

 והבנו

  

Eg5.01.180  המערכת תאפשר הפקת מגוון דוחות נוספים

במגוון תצוגות בחתכים מגוונים כולל דוחות גרפיים 

 )תרשים עוגה, תרשים קו וכו'(.

כל דוח יהיה ניתן לייצוא במגוון ערוצים )מדפסות, 

 וכו'(.  EXCEL ,PDFמייל, 

קראנו 

 והבנו
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

Eg5.02.010  מבנה תיקיות וניהול תהליך ניהול  פרויקט הנדסי

 במערכת המחשוב:

המערכת תכיל תבנית מבנה פרויקט על פי מדרג 

משנה בעלות משמעות. בניית מדרג  תיקיות ותיקיות

להלן. המדרג להלן ישמש הן לטובת ניהול תיקיות 

פרויקט הנדסי והן לטובת יישום תהליך ניהול 

 פרויקט )על פי הסדר כמופיע להלן.

   

Eg5.02.020 :שלבי ותיקיות פרויקט הנדסי 

 יזום ותכנון פרויקט )מתכננים ויועצים( .1

 אדריכלות .1.1

 הדמיות  .1.1.1

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.1.2

 תכניות להיתר  .1.1.3

 תכניות עבודה ראשונות  .1.1.4

 תכניות עבודה למכרז  .1.1.5

 תכניות עבודה לביצוע  .1.1.6

 

 אדריכלות נוף .1.2

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.2.1

 תכניות להיתר  .1.2.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.2.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.2.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.2.5

 

 אדריכלות פנים  .1.3

 הדמיות  .1.3.1

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.3.2

 תכניות להיתר  .1.3.3

 תכניות עבודה ראשונות  .1.3.4

 תכניות עבודה למכרז  .1.3.5

 תכניות עבודה לביצוע  .1.3.6

קראנו 

 והבנו
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 אינסטלציה  .1.4

 מפרטים וכתבי כמויות .1.4.1

 תכניות להיתר  .1.4.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.4.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.4.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.4.5

 

 אלומיניום  .1.5

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.5.1

 תכניות להיתר .1.5.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.5.3

 ניות עבודה למכרז תכ .1.5.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.5.5

 

 אקוסטיקה .1.6

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.6.1

 תכניות להיתר .1.6.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.6.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.6.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.6.5

 

 בטיחות .1.7

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.7.1

 תכניות להיתר .1.7.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.7.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.7.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.7.5

 

 ביוב .1.8
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.8.1

 תכניות להיתר .1.8.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.8.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.8.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.8.5

 

 בניה ירוקה .1.9

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.9.1

 תכניות להיתר .1.9.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.9.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.9.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.9.5

 

 חשמל, בקרה ותקשורת .1.10

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.10.1

 להיתרתכניות  .1.10.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.10.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.10.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.10.5

 

 טכנולוגיות בנייה )בית חכם( .1.11

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.11.1

 תכניות להיתר .1.11.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.11.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.11.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.11.5

 

 כמאי .1.12

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.12.1

 תכניות להיתר .1.12.2
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

 תכניות עבודה ראשונות  .1.12.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.12.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.12.5

 

 מדידות .1.13

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.13.1

 תכניות להיתר .1.13.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.13.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.13.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.13.5

 

 

 מיגון .1.14

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.14.1

 תכניות להיתר .1.14.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.14.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.14.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.14.5

 

 מיזוג אויר .1.15

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.15.1

 תכניות להיתר .1.15.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.15.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.15.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.15.5

 

 מים .1.16

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.16.1

 תכניות להיתר .1.16.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.16.3
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

 תכניות עבודה למכרז  .1.16.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.16.5

 

 מעליות .1.17

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.17.1

 תכניות להיתר .1.17.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.17.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.17.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.17.5

 

 נגישות .1.18

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.18.1

 תכניות להיתר .1.18.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.18.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.18.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.18.5

 

 ניקוז .1.19

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.19.1

 תכניות להיתר .1.19.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.19.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.19.4

 ת עבודה לביצוע תכניו .1.19.5

 

 סופרפוזיציה .1.20

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.20.1

 תכניות להיתר .1.20.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.20.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.20.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.20.5
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

 

 קונסטרוקציה .1.21

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.21.1

 תכניות להיתר .1.21.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.21.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.21.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.21.5

 

 קרקע .1.22

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.22.1

 תכניות להיתר .1.22.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.22.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.22.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.22.5

 

 תאורה .1.23

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.23.1

 תכניות להיתר .1.23.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.23.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.23.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.23.5

 

 תנועה .1.24

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.24.1

 תכניות להיתר .1.24.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.24.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.24.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.24.5

 

 תרמי ואיטום .1.25
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

 מפרטים וכתבי כמויות  .1.25.1

 תכניות להיתר .1.25.2

 תכניות עבודה ראשונות  .1.25.3

 תכניות עבודה למכרז  .1.25.4

 תכניות עבודה לביצוע  .1.25.5

 

 תיאום תכנון .2

 עירייה / ועדה מקומית .2.1

 פרוגרמה .2.1.1

 שונות  .2.1.2

 תב"ע  .2.1.3

 תיק מידע  .2.1.4

 תכנית מדידה  .2.1.5

 תתשתיות עירוניו .2.1.6

 

 ניהול פרויקט .3

 דוחות חודשיים .3.1

 הצעות מחיר .3.2

 הצעות שהתקבלו .3.2.1

 פניות שנשלחו .3.2.2

 לוחות זמנים  .3.3

 מצגות .3.4

 סיכומי ישיבות הנהלת פרויקט .3.5

 סיכומי ישיבות תכנון .3.6

 תכתובת כללית .3.7

 יועצים –דואר יוצא  .3.7.1

 קבלנים –דואר יוצא  .3.7.2

 רשויות –דואר יוצא  .3.7.3

 יועצים –דואר נכנס  .3.7.4

 קבלנים  -דואר נכנס  .3.7.5
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רמת  תיאור דרישה דרישה

 מענה

קיים 

 במערכת

הערות 

מציע 

ו/או 

מראה 

מקום 

 לפירוט

 רשויות –דואר נכנס  .3.7.6

 

 התכתבויות ותוכניות תיאום מול רשויות  .3.8

 איכות הסביבה  .3.8.1

 טל"כ  \בזק  .3.8.2

 ועדה מקומית .3.8.3

 חח"י .3.8.4

 כיבוי אש .3.8.5

 מסמכי תב"ע  .3.8.6

 משרד הבינוי והשיכון  .3.8.7

 משרד התחבורה  .3.8.8

 רשות הטבע והגנים  .3.8.9

 רשות העתיקות  .3.8.10

 רשות שדות התעופה  .3.8.11

 רשות המים / תאגיד מים וביוב  .3.8.12

 

 

 מסמכים להיתר  .4

 סיורי מסירה .4.1

 תיקון ליקויים .4.2

 ASMADEתוכניות  .4.3

 פרוטוקול מסירה .4.4

 אישורים חתומים  .4.5

 4ניהול טופס  .4.6

 היתרי בניה )טפסים( .4.7

 מסמכי עירייה חתומים .4.8
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 תמהיל השירותים המוזמנים

 
 מבוא. .1

 

 נספח זה ימולא במועד חתימת הסכם בין העירייה לבין הקבלן.
 

 נספח זה לאחר מילויו וחתימתו על ידי שני הצדדים יהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
 

הקבלן לספק את השרות בהתאם למפרט, להצעתו ולכלל מסמכי למען הסר ספק מובהר בזאת כי על 
 המכרז וההסכם.

 

 המוזמנים על ידי עיריית עכו מהקבלן על פי הסכם זה. םהשירותילהלן רשימת 
 

ונקובים לצידם לוחות   -המוזמנים על ידי העירייה במסגרת הסכם זה מסומנים ב  םהשירותי
 משכם בימי עבודה, ומועד סיומם.ם, אספקתהזמנים הכוללים את מועד תחילת 

 

 יסופקו בהתאם ללוחות הזמנים כפי שמפורטים בנספח זה. םהשירותי
 

 המוזמנים לקבוצות לפי סעיפי הצעת המחיר. םהשירותילצורך נוחיות המילוי נערכה חלוקת רשימות 
 

 המוזמנים. םהשירותיתמהיל  .2
 

 
 
מועד  השרות המוזמן 

 התחלה
 מועד סיום

  בהתאם  מיידי פרויקטים רשותיו משימות לניהולמערכת מידע
לדרישות 

המפרט 
 הטכני

    

    

 
 הערות:

 
 

 
 
 
 

 הקבלן  העירייה
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 תאריך: _________          לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 של הקבלן התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 
 

לרבות מתן  רשותישירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים הואיל ואנו נספק לכם 
( במסגרת הסכם בינינו לביניכם, "השירותים"להלן: ) ,עכושירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים 

 אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:
אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו, אגב, בקשר  .1

 השירותים.או במהלך ביצוע 
לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

עבודה, רשימת לקוחות, תוכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל המסמכים 
 האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת -על אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים .2
 אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו  .א
 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 פני שנמסר לנו;מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו ל .ב

 מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. .ג

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד

 

 

 בכבוד רב,

 

 שמו הרשום של המציע

  באמצעות ה"ה:

 מורשי החתימה 

  

  

 חתימה וחותמם 
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 תאריך: _________          לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 
 של עובד מטעם הקבלן התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
 

לבין ( במסגרת הסכם ביניכם ""השירותיםלהלן: ואני אספק לכם שירותים מסוימים )הואיל 
אני מתחייב כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה  (""הספק )להלן: _________________

 כדלקמן:
אני מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר או  .1

 השירותים.במהלך ביצוע 
לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות  -לעניין התחייבות זו משמעו  ""מידע

עבודה, רשימת לקוחות, תוכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מסמך האגור 
 ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

לגבי המידע הסודי של הספק המצוי בידי,  ידי-אני מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2
 וזאת למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי  .א
 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 לפני שנמסר לי; מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי .ב

 מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות. .ג

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 שם: __________________________

 
 ת.ז.: __________________________

 
 חתימה: _______________________

 
 ________________________תאריך: 
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 4'ג נספח

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 עיריית עכו
)העירייה ו/או תאגידים עירוניים 

 ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 שירותים☒
 
 

אחר: ☒
אספקת 

ותחזוקת 
מערכת תפעולית 

לניהול 
פרויקטים 

רשותי לרבות 
מתן שירותי 

תשתיות, חומרה 
ושירותים 

 נלווים, 

בעל חוזה )מזמינת ☒
 שירותים / מוצרים(

 

אחר ☐
_____________________

_ 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ 
 

 מען

 עכו 35ויצמן 

 מען
 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 סכומי
 ביטוח

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור

ת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תארי
ך 

 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
 ד'

מטב סכום
 ע

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

 אחריות צולבת  302 ₪  1,000,000    
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג 
אחריות 
 מעבידים

    20,000,00
0     

 הרחב שיפוי 304 ₪ 
ויתור על תחלוף מבקש  309

 האישור 
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 
 ראשוניות  328

אחריות 
מקצועי

 ת

ת.        
 רטרו: 

 
____

_ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 מרמה ואי יושר  עובדים 325
עיכוב /שיהוי עקב מקרה  327

 ביטוח
 ראשוניות 328
 חודשים.   6תקופת גילוי  332

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת פירוט השירותים 
 (*:ג'בנספח 
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 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

 שירותים לציבור 092

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 הודעה משלוח לאחר יום  60 אלא לתוקף ייכנס לא,  ביטוח פוליסת של ביטול או האישור מבקש לרעת שינוי

 .הביטול או השינוי בדבר האישור למבקש
 חתימת האישור

 המבטח:
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "קבלן"הח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
אספקת ותחזוקת ש"ח( וזאת בקשר עם  אלף שמונה עשר)₪  18,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 , בהתאם להסכם מס' _______ ביניכם לבין הקבלן.מערכת תפעולית לניהול פרויקטים רשותי
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  לבין___________ ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס  14תוך  סכום הערבות,
 קבלןאו לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 קבלןהגנה כלשהי שיכולה לעמוד לבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי 
 

 ועד בכלל.____________ קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה.____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת._____________ לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 ן כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניי
 
 
 
 

__________________ 
 בנק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32/2021כרז פומבי מס' מ
למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול 
פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה 

 ,עכו ושירותים נלווים
 

 6נספח ג'/
 

  136 

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 מחשש לניגוד עניינים תלהימנעוהתחייבות הנדון: 
 

 
מתחייב כי אני וכל  אני הח"מ _______________________, ת.ז./ח.פ ________________ .1

מי מטעמי, לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי הסכם זה וכי אני ו/או 
ל חשש לניגוד עניינים עם פעולותינו או פעולותיי ו/או פעולות מי מי מטעמי איננו נמצאים במצב ש

 מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף.
 

להקים ניגוד עניינים שעלול הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין  .2
אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים  ,צד לוהינם  עירייהכאמור ו/או בכל נושא או עניין שה

כאמור, בכל תקופת ביצוע השירותים ועד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם העירייה, 
 . מבניהםלפי המאוחר 

 
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן: 3.1 .3

 .או בתאגיד בשליטתה בעירייהינני נושא משרה א 3.1.1
 עיריית עכו.אינני חבר מועצת  3.1.2

לעיל במהלך ביצוע השירותים, ( 1בס"ק )בכל מקרה בו יחול אחד מהמקרים האמורים  3.2
 .להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים 5בסעיף אדווח על כך לעירייה ואפעל כאמור 

 
ירות בכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה לרבות מתן שירותים מקצועיים עם קבלן או עם נותן ש .4

להלן  5בסעיף , אדווח על כך לעירייה ואפעל כאמור ו/או מי מטעמהתתקשר העירייה  עמואחר 
 לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים.

 
ל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר בכ .5

 צתכך. היועימים מעת שנודע לי על  3חשש באופן מידי ואמסור על כך הודעה לעירייה בתוך ה
חליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות ת, השל העירייה או מי מטעמ תהמשפטי

 תהיה סופית. העל דרך הפסקת עבודתי והחלטת
   

ידוע לי כי בכל שלב של ביצוע ההסכם, אם לדעת העירייה או מי מטעמה  אני נמצא או עלול  .6
ניגוד עניינים, רשאית העירייה להורות על הפסקת עבודתי ועל סיום במצב של חשש ללהימצא 

 ההתקשרות עמי, מטעם זה בלבד.
 

יצוע השירותים, אשר יידרש ליתן הצהרה העוסק בבהאמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי  .7
והתחייבות בדבר אי ניגוד עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת 

לפי  עירייהשמורות בידי, ואמסרם מיד ל תהיינההצהרותיו  .רת מתן השירותיםעבודתו במסג
תי כקבלן ובין אם הם נותני שירות חיצוניים עימם התקשרי , וזאת בין אם הם עובדיהדרישת

 .משנה או בכל דרך אחרת
 

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
 
 

_____________      ________________ 
 חתימה וחותמת           תאריך      
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