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  1מסמך 

  שלניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניה לשירותי מערכת למתן  14/21 מכרז מס'

  תמר המועצה האזורית

 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

 תיאור השירותים הנדרשיםתנאים כלליים ו

ניהול למערכת  שירותילמתן הצעות את "( מזמינה בזהמועצההמועצה האזורית תמר )להלן: " .1

וביתר למסמכי המכרז(  5מסמך )תכולת העבודה הכל לפי המפורט ב ,הוועדה המקומית לתכנון ובניה

  .("המערכתו" "השירותים)להלן, ביחד: "מסמכי המכרז 

בנוסח סכם התקשרות העל  המועצהיחתום עם "( הזוכההמציע שיוכרז כזוכה במכרז )להלן: " .2

  .למסמכי המכרז 4מסמך המצ"ב כ

האופציה  נתונהלמועצה כאשר  חודשים, 36 -להינה  עם הזוכה תקופת ההתקשרות הבסיסית .3

 חודשים כל אחת.  12תקופות בנות  2להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 

 

 מסמכי המכרז

 "(:מסמכי המכרזמסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " .4

 גשת הצעותסבר כלליים והנחיות לההדברי  -מסמך זה  - 1מסמך 

 

 , על נספחיה:במכרזהצעת המציע והצהרתו להשתתפות  -2מסמך 

 המציעניסיון פירוט  –נספח א'   

 טופס פתיחת ספק – 'בנספח 

 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות קיום( -3מסמך 

 

 , על נספחיו:מועצהבין הלהזוכה  ביןחוזה התקשרות  - 4מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים - נספח א'  

 נוסח ערבות ביצוע - 'נספח ב

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ול בהתאם תצהיר  - 'נספח ג

 (SLAהסכם רמת שירות ) - נספח ד'

 נותן השירותהצהרת סודיות של  - נספח ה'

 נותן השירותהצהרת סודיות של עובדי  -נספח ו' 

 התחייבות לשימוש בתכנות מקוריות  -נספח ז' 

 תצהיר בדבר זכויות קנייניות  –נספח ח' 

 אבטחת מידע -נספח ט'

 תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים -' ינספח 

 תצהיר היעדר הרשעות –נספח יא' 
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 , כולל נוהל אבטחה ודרישות רמת שירות(תכולת העבודהמסמך הגדרת השירותים ) - 5מסמך 

 

  ההצעה הכספית - 6מסמך 

 

 נפרד ממכרז זה.כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי 

ש"ח )שלא יוחזרו בכל מקרה(, במשרדי המועצה  500את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  .5

 אשראי בטלפון , או באמצעות תשלום בכרטיס09:00-15:00ה' בין השעות  -שבנווה זוהר, בימים א' 

ן לעיין במסמכי . בנוסף, ניתPDF, והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט 08-6688855/6

ובאתר האינטרנט  09:00-15:00המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' עד ה' בין השעות 

 ./https://www.ma-tamar.org.ilשל המועצה 

  סף תנאי 

בתנאי הסף  במועד הגשת הצעתו למכרז העומד  שהינו יחיד או תאגידרשאי לגשת למכרז מציע  .6

 המצטברים הבאים:  

 .כדין ברשם החברות במדינת ישראל תאגיד הרשוםהמציע הינו  .6.1

ועדות מקומיות/מרחביות בעשר שנים האחרונות  10המציע בעל ניסיון מוכח שלפחות  .6.2

( ואשר להן סיפק המציע את השירותים לטובת ניהול ישויות הרישוי כולל 2011-2021)

ות התכנון השונות בינן תב"ע, ניהול יישוי הקלות, ללא הקלות, שימוש חורג, בקשות למידע,

מערכת ניהול נכסים, ניהול  תשריטי בינוי, תשריטי חלוקה, הנחיות מרחביות ועוד,

ותחזוקה של אתר ההנדסי של הועדה, מערכת לניהול נושא התמרור והתנועה, מערכת 

לניהול פיקוח אשר כוללת אפשרות לשליטה באמצעות מחשב לוח בשימוש  יישומונים, 

 מליאה, ניהול כל ישות התכנון. הות השונות רישוי משנניהול ועד

תעמוד "( המערכת המוצעתעל ידי המציע היה ויזכה במכרז )להלן: "המערכת המוצעת  .6.3

 .למסמכי המכרז( 5מסמך )תכולת העבודה בדרישות מסמך 

 .בנקאית בנוסח הנדרש במסמכי המכרזהצעתו למכרז ערבות צירף ל המציע  .6.4

   .הלהפצת פק מורשהסבמערכת המוצעת או המציע הינו בעל זכויות היוצרים  .6.5

 .רכש את מסמכי המכרזהמציע  .6.6

על ניהול פנקסי חשבונות בתוקף אישור ובעל  המשתתף הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ .6.7

ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( 

 .1976 –התשל"ו 

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים  .6.8

. אם הורשע 1976 –ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 

יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל האחרונה. היעדר הרשעה כאמור 

אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 .נוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויותב
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 ערבות בנקאית לקיום ההצעה 

אוטונומית  להבטחת קיום הצעתו למכרז על כל משתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, .7

להלן: )₪   7,000המכרז, בסך של למסמכי  3מסמך ובלתי מותנית, של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כ

, אולם המועצה תהא רשאית להורות 12.04.2022ערבות הקיום תהיה בתוקף עד "(. ערבות הקיום"

 למציע להאריך את תוקפה בחודש נוסף, והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם.

להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה תואמת לנוסח המצורף למסמכי על המציע  .8

המכרז, וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיות )כלפי מעלה או כלפי 

עלול להביא לפסילת ההצעה על  צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש אי צירוף ערבות כלל אומטה(. 

 הסף.

המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי  .9

כן תהא המועצה המכרז ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות כמפורט לעיל. 

 14לחלט את ערבות הקיום במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך רשאית 

ההודעה על הזכייה על ההסכם ו/או לא צירף את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד יום ממועד 

 בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז.

ערבויות הקיום יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם. ערבות הקיום  .10

ף כל הטפסים והמסמכים למציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם וצירו

 הנדרשים, לרבות ערבות ביצוע.

 שאלות הבהרה 

 ,לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם ציעיםעל המ .11

 הכנת הצעתם. שם די הצורך ללהם לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים 

המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי  .12

שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על 

בלבד, את שאלותיו לרכזת ועדת המכרזים במועצה, בדוא"ל  WORDהמציע להפנות בכתב בפורמט 

michrazim@ma-tamar.co.il 16:00בשעה  21.11.2021 וזאת עד לא יאוחר מיום. 

באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר  .13

או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה  08-6688880אלקטרוני, בטלפון:

בכתב , תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה

ותשלחנה לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות או לדברים 

 שיאמרו בעל פה. 

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר  .14

ת הדואר הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתוב

 האלקטרוני למתן התשובות. 

מחמת היותן לא  לרבותלענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן,  תמתחייב האינ המועצה .15

 ברורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,  השיקול דעת על פי, המועצה תהא רשאית .16

, וזאת עד למועד האחרון התוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמת
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להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר 

, טרוני אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרזאל כתובות הדואר האלק רכשו את מסמכי המכרז

 ./https://www.ma-tamar.org.ilוכן יפורסמו באתר המועצה 

 אופן הגשת ההצעות

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבגזברות המועצה האזורית תמר בבניין המועצה שבנווה  .17

. הצעה שלא תמצא 12:00עד השעה  12.12.2021זוהר. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 

בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות בכל דרך 

תיבת  למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו. 

 המציעים רשאים להיות נוכחים בפתיחה.  . 12.12.2021 המכרזים תיפתח ביום

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,   .18

ולהגיש הצעתו במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה בנווה 

,  חתומים על ידו 4כאשר כל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות החוזה המצ"ב כמסמך זוהר, 

, ולאחר שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה זו מודבתחתית כל ע

בשני  ווגש)למעט ההצעה הכספית( יההצעה כל מסמכי אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. 

ההצעה הכספית תוגש  .העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק / דיסק און קי(

 .ט להלןבמעטפה סגורה נפרדת, כמפור

 :יל, יש לצרף את כל המסמכים הבאיםלע 20לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף  .19

בהתאמה לדרישות תנאי ניסיונו הקודם של המציע המלצות ואסמכתאות בדבר  רטים,פ .19.1

 לעיל(; 6.2 )סעיף הסף

ובתוקף עד ₪  7,000למסמכי המכרז, בגובה  3מסמך המצורף כבנוסח  ערבות קיום .19.2

12.04.2022  ; 

לחוזה, כשהוא חתום על ידי המציע במקום  נספח ד'(, המצורף כSLAהסכם רמת שירות ) .19.3

 ;המסומן לכך

 לחוזה(;  נספח ז')התחייבות לשימוש בתכנות מקוריות  .19.4

נספח ) הצהרה על היותו בעל זכויות היוצרים במערכת המוצעת ו/או ספק מורשה להפצתה .19.5

 ;לחוזה(' ח

 ;לחוזה( י'נספח ) זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייניםתצהיר בדבר העדר  .19.6

 ;אישור עוסק מורשה .19.7

 ;1975 –לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו מס במקור בתוקף אישור על ניכוי  .19.8

תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר  .19.9

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ם עם מוגבלויותובדבר העסקת עובדי קיום דיני העבודה

 ;לחוזה ג' נספחבנוסח המצ"ב כ 1976-תשל"ו
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חוק אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי  .19.10

 ;1976-והתשל", )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס( עסקאות גופים ציבוריים

כשהם חתומים ע"י  שנשלחו למציעים על ידי המועצה( תשובות לשאלות הבהרה )אם וככל .19.11

 ;המציע

(, כשהוא חתום על ידי המציע. על המציע לחוזה 'אנספח טופס האישור על קיום ביטוחים ) .19.12

ללא כל מחיקות, שינויים ( לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלו)לחתום על טופס זה 

ורך להחתים את חברת הביטוח על . מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה אין צאו הסתייגויות

 טופס האישור על קיום ביטוחים, וחתימתה תידרש אך ורק ממי שיוכרז כזוכה במכרז. 

כשהיא חתומה על ידי על נספחיה, למסמכי המכרז,  2מסמך כ המציע המצ"ב הצהרת .19.13

הנתונים המוכיחים את עמידתו את להצעה  נספח א'ובהמציע, לאחר שהמציע מילא בה 

 ;להצעה את פרטיו נספח ב'וכן מילא בואת איכות הצעתו,  בתנאי הסף

 התאגיד;של התאגדות המסמכי  .19.14

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם החברות / רשם  .19.15

 השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;

מות המוסמכים , בדבר זכויות החתימה וש/ רואה חשבון אישור חתום על ידי עורך דין .19.16

 .על הצעה זוהמציע לחתום בשם 

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם המציע ואינה ניתנת להעברה  .19.17

 בין המציעים השונים.

אישה, יש לצרף את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם  בשליטתאם המציע הוא עסק  .19.18

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף 

במעטפה לאחר שהמציע חתם עליה, יש להגיש למסמכי המכרז(  6מסמך הכספית )את ההצעה  .20

ל שתי המעטפות, החיצונית ע מעטפה זו יש לסגור ולהכניס לתוך מעטפת ההצעה.. נפרדת

 .14/21והפנימית, יש לרשום את מספר המכרז 

בתנאי החוזה המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות  .21

. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול , ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחיםו/או בנספחיו

הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים 

עתה הבלעדי ו/או מסמכים ממציע/ים וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול ד

 והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל  .22

 שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז. 

 

 אופן מילוי ההצעה הכספית

, למסמכי המכרז( 6מסמך )ה הכספית צעהא במסגרת מסמך הלצורך קביעת ציון המחיר  יש למל .23

כהנחה מהתעריף המקסימאלי המצוין  ,עבור מתן השירותים למועצההתמורה המוצע המחיר  את 
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ולהגישה במעטפה נפרדת, כמפורט "( המחיר המוצע)להלן: " לא כולל מע"מ ,מטה למתן השירותים

  .לעיל

 הצעה שתנקוב במחיר העולה על המחיר המרבי תפסל על הסף ולא תובא לדיון.  .24

 ,לבצעשיזכה במכרז  על המציעכל הפעולות וההתחייבויות ש אתכי הצעות המחיר כוללות  ,ובהרמ .25

 והיא תכלול את כל ההוצאות מכל מין ומכל סוג שהוא הכרוכות במתן השירותים.

ש להפעלת המערכת, לרבות אתר אינטרנט מאובטח, תוכנות, הצעות המחיר כוללות את כל הדרו .5.7

שת המועצה, ולרבות רישיונות לתוכנות ולאתר האינטרנט וכן הפקת דוחות תקופתיים על פי דרי

 . נספחיועל המפורט בהסכם 

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה

 .איכות 40%, מחיר 60%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  .26

 בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: .27

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;  שלב א':

 חישוב ציוני האיכות;  שלב ב':

 חישוב ציוני המחיר; שלב ג':

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.  שלב ד':

 בחינת עמידה בתנאי הסף –שלב א'  .28

ם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תבדוק הא המועצה

תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו 

. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה בסיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(יקבל הודעה על כך 

 יין זה. ו/או דרישה ו/או תביעה בענ

 חישוב ציוני האיכות –שלב ב'  .29

שהרכבה יהיה  ,בחינה יעברו לבדיקה של ועדתסף  בתנאי יעמדו שהצעותיהם מציעים .29.1

מנהלת הוועדה המקומית  –חלי בהודנה הגב' , מהנדס המועצה –גלעד חזןמר  :כדלקמן

 .מ.מ מנהלת רכש, מכרזים והתקשרויות –יערית הרוש , הגב' לתכנון ובניה

 המוצעת המערכת את להעמיד יידרשמציע  כל. מהציון הכולל 40%האיכות מהווה  ציון .29.2

 יידרשהמציע  .המציע נציג בליווי מועצהה במשרדי תכלית לתצוגת ועובדת פעילה  כשהיא

 השונות. והדרישות הדוחות, החישובים, המסמכים, התהליכים לרבות המערכת את להפעיל

 .מציעלכל נקודות  40עד ועדת הבחינה תעניק  .29.3

 :הנם הפרמטרים והמשקלות לניקוד איכות המערכת המוצעת .29.4

 ניקוד  קריטריון 

 10-מעבר ל , ביחס להתקשרות עם וועדות שונותשיגיש המציע הסכם התקשרותבגין כל  1

 הוועדות שהוגשו בתנאי הסף, יזכה המציע לנקודה.

 20עד 

 נקודות

 נקודות 5עד  המלצות( 2נקודות )עד  2.5בגין כל המלצה שיגיש המציע, יזכה לקבל  2
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 ניקוד  קריטריון 

 נקודות 5עד  ן הצגת המציע.התרשמות כללית מניסיונו האישי ומאופ -ראיון עם המציע 3

הצגת התקדמות טכנולוגית והתאמת השינויים של מינהל התכנון לאתר ההנדסי ולמערכת  4

 ניהול הוועדה

 10עד 

 נקודות

 נקודות 40 סה"כ

 

מערכת ל הקשור נושא בכל נתוניםלוודא  אושומרת לעצמה את הזכות לאסוף  המועצה .29.1

  . המציע ללקוחות פניהבאמצעות  לרבות, בדרכים נוספות, על פי שיקול דעתה המוצעת

 חישוב ציוני המחיר –שלב ג'  .30

מהציון הכולל, והוא יתקבל כסכום הנקודות  60%מהווה חישוב ציוני המחיר של ההצעות  .30.1

 :ההצעה כמפורט להלןשתקבל 

כאשר ההצעה הנמוכה ביותר תקבל  ,ההצעות הכשרות יחושבו לפי משקל יחסי -מחיר  .30.2

 נקודות והיתר ביחס אליה באופן ליניארי.  60 -ניקוד הגבוה ביותר 

 כל אחת מההצעות הנותרות תקבל ציון שיתקבל לפי הנוסחה שלהלן: .30.3

 

 

 

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן –שלב ד'  .31

לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה הכולל,  .31.1

 כדלקמן: 

                  +    ציון האיכות                                             =  ציון המחיר    הציון הכולל

 

ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. על אף האמור,  .31.2

שומרת המועצה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות 

ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה 

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או אחרת על פי 

תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות 

לנהל משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם )בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין 

 לאחריה( ואף להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.

יום מיום  14תוך בעל קבלת הצעתו.  לזוכההמועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע  .32

כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע החוזה. בכלל זה, ימציא  דע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה למועצהוויה

, חתום על ידי חברת לחוזה 'בנספח כ ורףאישור על קיום ביטוחים, המצהאת טופס  הזוכה למועצה

בנוסח  כמו כן, ימציא הזוכה למועצה בתוך פרק הזמן האמור, ערבות ביצוע ביטוח מטעם הזוכה.

60   X     ביותר        ההצעה הנמוכה 

 ההצעה הנבחנת              
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ת ובלתי יבלתי מותנ ,ערבות בנקאית אוטונומית תהיהערבות הביצוע  .לחוזה 'נספח גכהמצורף 

לאחר תום  יום 90-ם ועד לכה בתוקף לכל תקופת ההסת תהיוהערב .₪ 15,000של ם בסכומוגבלת, 

רז בכל ההתחייבויות ההסכם, וזאת לצורך הבטחת עמידתו של נותן השירות הזוכה במכתקופת 

 .ה על נספחיוהנכללות בחוז

 כללי

יחתם יעד ש וא ,ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .33

שלושה  עדלמועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בחוזה על ידי המועצה, לפי המוקדם. ה

בהודעה בכתב למציעים. הודיעה המועצה כאמור, ידאגו המציעים להאריך את  פיםנוסחודשים 

 האמור לעילאם למרות תוקף ערבות הקיום שלהם בהתאם ולהמציא ערבות קיום עדכנית למועצה. 

או לא יאריך את ערבות הקיום שלו על פי דרישת המועצה כמפורט לעיל, יחזור בו המציע מהצעתו, 

      סרה במסגרת ההצעה, כפיצוי מוסכם.רשאית לחלט את סכום ערבות הקיום שנמ מועצהתהא ה

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה,  .34

לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא 

שורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, ולבוא אסמכתאות, אי

 בדין ודברים עם כל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה. 

בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה המועצה רשאית להציג  .35

רים. במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את את הצעתו בפני מציעים אח

הדבר מפורשות בהצעה, תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת 

הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר 

 ור למועצה. לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מס

על כך הודעה, יהיה  ומסר לייום מיום שת 14תזכה במכרז, הרי שתוך  וכי אם הצעת ,למציעידוע  .36

יצועו של החוזה. לחתום על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של המועצה לצורך ב ויעל

)בנוסח את טופס האישור על קיום ביטוחים  להמציא למועצהו בכלל זה ידוע למציע כי יהיה עלי

לחוזה(, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח שלנו וכן ערבות ביצוע )בנוסח המצ"ב  נספח ב'המצ"ב כ

 ₪.  15,000לחוזה(, בסך של  נספח ג'כ

בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם המציע הזוכה, מכל סיבה שהיא, בין טרם חתימת  .37

תר, לחלט את ערבות הקיום של המציע. ההסכם עמם ובין לאחר מכן, תהא המועצה רשאית, בין הי

כמו כן, במקרה כאמור תהא המועצה רשאית להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה הבאה בתור, 

ובמידה וההתקשרות עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, להתקשר עם המציע 

ההודעה על הזכייה  חודשים ממועד משלוח 12-הבא אחריו וכן הלאה, ובלבד שלא חלפו למעלה מ

 לזוכה. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה בעניין זה.  

 .מסמך זהבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוזה, תינתן עדיפות לאמור ב .38
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 2מסמך 

 14/21 להשתתפות במכרז מס'והצהרת המציע הצעה 

 אתמזמינה בזה"( המועצההמועצה האזורית תמר )להלן: "להתקשר עם  אתיעים בזמצ ,אנו הח"מ .1

תכולת , הכל לפי המפורט בניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניהלמערכת  שירותילמתן הצעות 

  ."(המערכת" ו"השירותיםלמסמכי המכרז( וביתר מסמכי המכרז )להלן, ביחד: " 5מסמך )העבודה 

בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים קראנו אנו מצהירים בזאת, כי  .2

על כל  ,(5מסמך ) ותכולת העבודה (4ך מסמ) ועל נספחי הוההנחיות להגשת הצעות, לרבות החוז

תנאי הסף להגשת תנאיהם ופרטיהם, מצהירים ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז, לרבות 

בחנו את הגורמים העשויים שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו, , יםמתן השירותתנאי הצעה ו

ובהתאם לכל אלה ועל פיהם אות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו וההוצ יםמתן השירותלהשפיע על 

. בעצם הגשת הצעתנו למכרז אנו מצהירים ומתחייבים, כי תנאי המכרז ביססנו את הצעתנו

ישה או תביעה בעניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו כל טענה, דר

 ו/או סבירותם.  

לדברי ההסבר הכלליים  6 אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיף  .3

 למסמכי המכרז(. 1מסמך )

 מכרזהנשוא שירותים כי ברשותנו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ה ,אנו מצהירים .4

וכי הצעתנו בהתאם למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, 

 פי מסמכי היסוד שלנו.ל והמטרות שלנו ע הינה בגדר הסמכויותומתן השירותים על פיה זאת 

כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר   ,נו מצהיריםא .5

 רז.   לאותו מכ

מילוי התחייבויותינו תשולם לנו בכפוף ל השירותים התמורה עבורבמידה ונזכה במכרז, כי  ,ידוע לנו .6

 ( ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו. למסמכי המכרז 4 ךמסמ) ההוראות החוזבהתאם ל

 על ידי המועצה, נו, בשלמותם, כפי שהומצאו להאת מסמכי המכרז, לרבות החוז אתבז פיםמצר ואנ .7

 19-20סעיפים  נו, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרש על פי כאשר כל העמודים חתומים על ידי

לדברי ההסבר למכרז. בכלל זה, אנו מצרפים להבטחת קיום הצעתנו ערבות בנקאית אוטונומית 

 למסמכי המכרז.   3מסמך ובלתי חוזרת, בנוסח המצ"ב כ

ולהוראות נציג  , בהתאם לתנאי המכרזלה את השירותים )כהגדרתם לעיל( ליתן יםמתחייב והננ .8

מהמועד בו  נוזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות ההצע. של המועצההמלא לשביעות רצונה ו המועצה

או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף  נוהוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של חוזה עימ

ידוע לנו כי  ון להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים.שלושה חודשים מהמועד האחר

, ובמקרה כאמור אנו פיםנוס עד שלושה חודשיםהמועצה רשאית להאריך את תוקף ההצעות ב

 מתחייבים להאריך את תוקף ערבות הקיום שלנו בהתאמה, ולהמציא למועצה ערבות קיום מתוקנת. 

 ינועל כך הודעה, יהיה על נומסר לייום מיום שת 14רי שתוך תזכה במכרז, ה נוכי אם הצעת נו,ידוע ל .9

לחתום על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של המועצה לצורך ביצועו של החוזה. בכלל 

ר על קיום ביטוחים )בנוסח המצ"ב את טופס האישו להמציא למועצהזה ידוע לנו כי יהיה עלינו 



11 
נספח בנוסח המצ"ב כ) וכן ערבות ביצוע חברת הביטוח שלנו(, כשהוא חתום על ידי לחוזה ב'נספח כ

  ₪.                  של , בסך(לחוזה ג'

כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה ידוע לנו  .10

לקבל את ההצעה  תמתחייב האינהגבוהה ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; וכי המועצה 

ידוע לנו כי רק חתימת המועצה על חוזה עמנו תהווה  ביותר ו/או הצעה כלשהי. הזולההכספית 

 התקשרות מחייבת מצד המועצה. 

כמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו ו/או שלא נמציא את המסמכים שיידרשו מאיתנו כמפורט בסעיף  .11

ל פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה לעיל ו/או לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו ע 6

המועצה רשאית לחלט את ערבות הקיום שלנו ו/או לבטל את זכייתנו ו/או להתקשר עם המציע 

 שידורג אחרינו ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה של המועצה.

יהם, ולמלא אחריהם אנו מתחייבים לעמוד בכל דרישות המועצה במסגרת מסמכי המכרז על נספח .12

 במלואם. 

מפורטת בהצעת המחיר  התמורה המבוקשת על ידינו עבור מתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז .13

, המוכנסת לתוך מעטפת ההצעה נפרדת סגורה במעטפה המצורפת ,למסמכי המכרז( 6מסמך )

  .הכללית

ת במלואה ורשאית ליישם חלקים ידוע לנו כי המועצה אינה חייבת לקבל את ההצעה הכספיכמו כן,  .14

  .ממנה

מהווים את התמורה המפורטים בהצעת המחיר תמורה ההרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי  .15

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

תשלום ו/או החזר כלשהו וכי פרט לכך לא נהיה זכאים לכל  ,דרישה אחרת העולים ממכרז זה

 .מועצהאו מה מהמועצה

שבהצעת  תעריפיםההננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת  .16

הבאנו בחשבון את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת,  המחיר

כל תקופות ההארכה ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת המכרז וההסכם ולמשך 

 האופציונאליות הנכללות בהם.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 



12 
 :אישור עו"ד

 

, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני ___עו"ד___אני הח"מ, ____ 

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

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

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 
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 2נספח א' למסמך 

 המציעניסיונו של  פרטי

 

את ניסיונו על המציע לפרט בטבלה שלהלן לצורך בדיקת עמידת הצעתו בתנאי הסף,  .1

( ואשר להן 2011-2021ועדות מקומיות/מרחביות בעשר שנים האחרונות ) 10בהתקשרות עם 

סיפק המציע את השירותים לטובת ניהול ישויות הרישוי כולל הקלות, ללא הקלות, שימוש 

חורג, בקשות למידע, מערכת ניהול נכסים, ניהול ותחזוקה של אתר ההנדסי של הועדה, מערכת 

כת לניהול פיקוח אשר כוללת אפשרות לשליטה באמצעות לניהול נושא התמרור והתנועה, מער

מליאה, ניהול כל ישות  המחשב לוח בשימוש  יישומונים, ניהול ועדות השונות רישוי משנ

 התכנון:

 הוועדהשם  

תיאור 

השירותים 

שניתנו 

 ללקוח

מועדי תחילת וסיום 

השירותים 

 )חודש+שנה(

 פרטי  איש קשר אצל הלקוח

1. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

   
 שם: __________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3. 

   
 שם: __________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

4. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

5. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

6. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

7. 
   

 שם:__________________

 טלפון:________________
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 הוועדות שהוגשו בתנאי הסף: 10-הסכמי התקשרות עם וועדות שונות מעבר ל פירוט .2

 תפקיד:_______________

8. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

9. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

10. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 הוועדהשם  

תיאור 

השירותים 

שניתנו 

 ללקוח

מועדי תחילת וסיום 

השירותים 

 )חודש+שנה(

 פרטי  איש קשר אצל הלקוח

1. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

   
 __________________שם: 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3. 

   
 שם: __________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

4. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________
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5. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

6. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

7. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

8. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

9. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

10. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

11. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

12. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

13. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

תפקיד:_______________ 

 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________
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14. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

15. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

16. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

17. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

18. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

19. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

20. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________



17 
 2' למסמך בנספח 

 טופס פתיחת ספק

 

 ___________________________________________________________ שם הספק:

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ 

 מיקוד __________  או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________

 ________________  פקס _________________   ________________  פלאפון טלפון

 ________________________________________ ________________ מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 ___________________________________ מספר הסניף ___________ שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________  שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 הפרטים הנדרשיםחובה למלא את כל 

 

 

 חתימת המציע: ___________________________
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 מסמך 3

 

  

 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נוה 

 

 אדונים נכבדים,

 

 ערבות מס'__________הנדון: 

 

 

סכום ( )להלן: "ש"ח שבעת אלפים)ובמילים: ₪   7,000ל הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ש

לבין המדד הידוע ביום  אוקטובר"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין מדד חודש הקרן

 "(.הפרשי ההצמדההתשלום )להלן: "

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכומים בגבולות 

סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _________________ )להלן: 

אשר הוצא על ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק  14/21"( בקשר עם מכרז מס' החייב"

 את עילת דרישתכם או סכומה.

 

בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, 

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 , ועד בכלל.12.04.2022ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 

 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 __________בנק  

 סניף _________ 
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  4סמך מ

 חוזה

 .2021בחודש _________,  הר ביום ________ושנערך ונחתם בנווה ז

 מועצה אזורית תמר בין :

 869100מנווה זוהר, ד.נ. ים המלח  

 מצד אחד      "(מזמינהה)להלן: " 

 

 )ח.פ. ____________( _________________ לבין:

 מ _______________ 

 מצד שני  "(נותן השירות" :)להלן 

 

)להלן:  14/21פרסמה מכרז פומבי שמספרו  "(המועצההאזורית תמר )להלן: " והמועצה הואיל

, הכל ניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניהלמערכת  למתן שירותילקבלת הצעות "( המכרז"

למסמכי המכרז( וביתר מסמכי המכרז )להלן, ביחד:  5מסמך )תכולת העבודה לפי המפורט ב

  ."(המערכת" ו"השירותים"

 , והכללמזמינההשתתף במכרז וזכה בו, והוא מקבל על עצמו ליתן את השירותים  נותן השירותו והואיל

ובמתכונת המתוארת  מזמינההסכם זה לשביעות רצונה של הו מסמכי המכרז בהתאם להוראות

 להלן;

בהתאם לתנאים המפורטים למתן השירותים  נותן השירותמעוניינת להתקשר עם  מזמינהוה והואיל

 ;להלן

לקיים אחר ח האדם, וביכולתו וכי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכ ,מצהיר נותן השירותו והואיל

 , הכל בכפוף להוראות הסכם זה;ותהנדרש והתחייבויותי

 :כדלקמןלפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים 

 מבוא

  וכן נספחי החוזה הבאים:  והצעת נותן השירות למכרז, מסמכי המכרזלחוזה יצורפו  .1

 אישור על קיום ביטוחים -נספח א' 

 נוסח ערבות ביצוע - נספח ב'

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ול בהתאם תצהיר  - נספח ג'

 (SLAהסכם רמת שירות ) - נספח ד'

 נותן השירותהצהרת סודיות של  - נספח ה'

 נותן השירותהצהרת סודיות של  -נספח ו' 

 התחייבות לשימוש בתכנות מקוריות  -נספח ז' 

 תצהיר בדבר זכויות קנייניות  –נספח ח' 

 אבטחת מידע -נספח ט'

 תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים -' ינספח 
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 ר העדר הרשעות תצהי - נספח יא'

 

למכרז,  נותן השירותוכן כל מסמכי המכרז והצעתו של המצורפים לו  מסמכיםהמבוא להסכם זה וה .2

 . מחוזה זהמהווים חלק בלתי נפרד 

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או תניה  .3

 מתניותיו.

 נותן השירותצהרות והתחייבויות ה

בנאמנות ביעילות, בדייקנות,  ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה נותן השירות מתחייב .4

, והכל בהתאם מזמינהלתועלת ה וניסיונו ידיעותיו, כישוריוובמיומנות מרבית, להשתמש בכל 

, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם נציג מזמינהלהוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של ה

אחר כל ימלא נותן השירות . לשם כך לשירותים, בפרט היבטים הקשוריםוב ,בכלל מזמינה,ה

מלפעול  וימנע ,זה ובין שאינן מפורטות בו הסכםבין שהן מפורטות ב מזמינה,של נציג ה והוראותי

מנהלת הוועדה  הנציג המזמינה לצורך הסכם זה הנ .מזמינהללא קבלת אישור מראש מאת נציג ה

 "(.ציג המזמינהנ)להלן: " לתכנון ובניה

נותן השירות מקבל על אחריותו המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים  .5

 הנדרשים על פי דין על מנת ליתן את השירותים בהתאם לתנאי המכרז.

או פיקוח , אולם מתן הנחיות מזמינהלפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג ה נותן השירות מתחייב .6

ולא  למתן השירותים, נותן השירות המלאה של וכאמור לא יגרע מאחריותהמזמינה על ידי נציג 

 .מזמינהלבין ה בינו או בין מי מעובדיו ו/או מטעמומעביד -יצור יחסי עובד

באחריות נותן השירות להמציא ולהביא לעיון המזמינה לפי בקשתה כל חומר ו/או מידע הנדרש  .7

 ותים ו/או להתחייבויותיו של נותן השירות על פי הסכם זה.מזמינה למתן השירהוהנוגע לדעת נציג 

ין או נושא או התפתחות אשר י, מיד וללא דיחוי, על כל ענמזמינהלדווח לנותן השירות מתחייב  .8

ו/או אשר קשורים מזמינה ל וין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותייענ לולגביהם יש 

 ין בהם. יענעשוי להיות  מזמינהלשו לשירותים

וכי הוא מחזיק ויחזיק  עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוקנותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא  .9

ברציפות במשך כל תקופת הסכם זה בכל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין 

 לצורך מילוי חובותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

רים הנדרשים על פי הסכם זה יהיו על שם נותן השירות. ביטול כל הרישיונות, האישורים וההית .10

ו/או שלילה ו/או פקיעה של איזה מהאישורים, ההיתרים או הרישיונות הנדרשים יהווה עילה 

לביטול מיידי של חוזה זה, ולנותן השירות לא תהיינה כל טענות, תביעות או דרישות כנגד המזמינה 

 עקב כך.

הוא מכיר את כל החוקים, התקנות, הצווים וההוראות החלים על מתן נותן השירות מצהיר, כי  .11

השירותים, בכלל, ובתחומי המזמינה, בפרט, והוא מתחייב לנהוג לפיהם וליתן את השירותים לפי 

דרישות כל דין, לרבות רשות מוסמכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב נותן השירות 

 ין רלוונטי, כפי שיהיו מעת לעת.  ליתן את השירותים בהתאם כל ד
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כי הוא בעל זכויות היוצרים בתוכנה, ובעל כל  הרישיונות והזכויות הנדרשים נותן השירות מצהיר,  .12

פי דין לעריכה, מכירה, עדכון, תמיכה והפצה של המערכת, וכי לא קיימת כל מניעה חוקית, חוזית -על

 הסכם. או אחרת, מבחינתו או מבחינת צד ג', להתקשרות ב

כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי המועצה משום הפרת זכויות קנייניות של נותן השירות מצהיר,  .13

 גורם אחר, לרבות הפרה של זכויות סימני מסחר, סוד מסחרי או פטנט.

כי יודיע למועצה מיד על כל שינוי בזכויותיו בתוכנה ו/או על כל מניעה להמשך נותן השירות מצהיר,  .14

ו/או על כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בסודות מסחריים הנוגעים ההתקשרות 

 לשירותים. 

כי הוא עומד בכל החוקים והתקנות המחייבות רשויות מוניציפאליות, לרבות נותן השירות מצהיר,  .15

 והנחיות גנזך המדינה לשמירה על מסמכים אלקטרוניים. 2001-חוק חתימה אלקטרונית תשס"א

על ביצוע השירותים נשוא  מואחראי מטעאשר יהא מנהל פרויקט, שירות מתחייב למנות נותן ה .16

לכל דבר ועניין; מנהל הפרויקט יהיה  זמינההסכם זה. מנהל הפרויקט הוא איש הקשר מול המ

על ביצוע העבודה בפועל, תוצרי העבודה, שלמות ביצועה ואיכותה ויהיה מטעם נותן השירות אחראי 

 סמכים ותוצרי העבודה.חתום על כלל מ

ימים מזמינה בבשעות הפעילות של הטלפונית  ןלהיות זמיבאמצעות מנהל הפרויקט  נותן השירותעל  .17

ערבי חג  ,לא מתקיימת פעילות בימי שישיככלל, רב; בע 19:00בבוקר ל  8:00א' עד ה' בין השעות 

גם מעבר  או דחופים, שבהם נדרשת זמינות של נותן השירות במקרים מיוחדים, למעט ומועדי ישראל

 . הפעילות ו/או ימי העבודה הרגילים לשעות

על פי הסכם זה וכי אופי השירותים ואת דרישות המזמינה כי הוא בחן את  ,נותן השירות מצהיר .18

בקשר וכי לא תהיינה לו טענות  מתן השירותהוא מכיר את התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים ב

ח האדם והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם ועם היקפו או ביצועו )לרבות כ

 לו על פי הסכם זה. 

כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד וכלים  ,נותן השירות מצהיר .19

ותה ברמה מקצועית גבוהה , והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאקיום התחייבויותיוהדרושים ל

נותן השירות מצהיר,  מועדים הקבועים בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו.לובהתאם לתנאים ו

 כי בחזקתו כל הציוד הדרוש לשם ביצוע השירות באופן מקצועי וטוב.

נותן השירות מתחייב לשלם לעובדיו העוסקים במתן השירותים למזמינה את כל התשלומים  .20

במלואם ובמועדם, ולשמור על זכויות עובדיו שיועסקו במתן השירות על פי הוראות המגיעים להם 

 כל דין ו/או הסכם ו/או צו הרחבה ככל שיחול.

, ולא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או בלבד בעצמונותן השירות מתחייב לבצע את העבודה  .21

קיבל על כך את כן אלא אם  השירות,חובותיו לפי הסכם זה, לרבות קבלני משנה מטעמו של נותן 

הסכמת המזמינה בכתב ומראש. לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים שאושרו מראש על ידי 

לאחר. נתנה המזמינה את הסכמתה  הםאו חלק מ התחייבויותיוהמזמינה משום הסבת ו/או מסירת 

ייבויותיו לפי כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את נותן השירות מאחריותו ומהתח

השירותים התקין של ביצוע המלא וההסכם ו/או על פי כל דין ונותן השירות ישא באחריות מלאה ל

לרבות אך מבלי לגרוע בקרה ושמירה על זכויות עובדי קבלן המשנה, וקבלת אחריות  על פי הסכם זה

 . לתנאי העסקתם
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הנחיות נוספות ו/או אחרות לנויים וכפוף לשי שביצוע השירותכי ידוע לו  ,כן מצהיר נותן השירות .22

, ככל שיימסרו, ונותן השירות מתחייב לפעול נציג המזמינהשיימסרו מעת לעת לנותן השירות על ידי 

 לפי הנחיות אלה. 

, יודיע על כך מתן השירותיםהתעוררה לדעת נותן השירות בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם  .23

ת לו את פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה כאמור , על מנת לתנציג המזמינהלאלתר ל

כדי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון למזמינה אם אכן 

בכל מקרה שבו לא יתבצע השירות בהתאם להתחייבויות נותן השירות,  תתעורר מניעה כאמור.

ירות אחר לשם כך, ולהיפרע את הוצאותיה ונזקיה תהיה המזמינה רשאית להיעזר בנותן הש

 כתוצאה מכך מנותן השירות. 

 תכולת העבודהוהעובדים מטעמו, יבצעו כלל הפעולות הנכללות והמפורטות במסמך  נותן השירות .24

 השירות ןנות. מבלי לגרוע מהאמור ובנוסף, יבצעו למסמכי המכרז 5מסמך כ צ"ב)המפרט(, המ

בשירותים, בין  ותואשר קשור מזמינהוהעובדים מטעמו את כל המשימות שיוטלו עליהם על ידי ה

ין אם לאו, הכל בהתאם ת במפורש בחוזה זה על נספחיו ו/או במסמכי המכרז, ובומצוינאלו אם 

 . מזמינההבלעדי והמוחלט של ה לשיקול דעתה

מתן שירות רשלני, בלתי מקצועי ושלא  בגיןקנסות  נותן השירותתהא רשאית להטיל על  מזמינהה .25

  .חוזה זהלנספח ד' המצ"ב כ (SLA) רמת השירות הסכםב לשביעות רצונה, הכל כמפורט

 ההסכם תקופת

 __________ועד ליום   __________  מיוםחודשים,  36זה היא  הסכם לפי ההתקשרותתקופת  .26

 "(. ההתקשרות תקופת)להלן: "

 12תקופות נוספות בנות  שתייתחדש מאליו באותם תנאים להסכם זה  ההתקשרותבתום תקופת  .27

תקופת ם לפני סוף מיי 30"(, אלא אם כן תודיע המועצה ת ההארכהותקופאחת )להלן: " חודשים כל

. בכל תקופה ם אותהעל רצונה לסיים את ההתקשרות בתו ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכה

  .חודשים 60רכה לא יעלו על תקופת ההתקשרות ותקופת ההא מקרה,

המזמינה תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם לפני תום תקופת ההסכם או תקופות ההארכה,  .28

בכל מקרה כאמור יהיה  יום מראש. 30בכתב לנותן השירות של וזאת בהתראה מכל סיבה שהיא, 

נותן השירות זכאי לקבל את התמורה בגין שירותים אשר ניתנו על ידו בפועל בהתאם להוראות 

, פיצויכל תשלום, נותן השירות זכאי להסכם זה עובר לסיום הפסקת עבודתו. פרט לכך, לא יהיה 

, או הוצאותקים נזבעקבות כך , גם אם נגרמו לו עמו גין הפסקת ההסכםתמורה או החזר כלשהם ב

 ונותן השירות מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה שהן בקשר לכך.

רשאית, בהתאם לשיקול דעתה  מזמינההתחייבותו על פי סעיף זה לעיל, תהיה ה נותן השירותהפר  .29

, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה נותן השירותהבלעדי, לחלט את ערבות הביצוע של 

 על פי כל דין ו/או הסכם.  מזמינהמורים לאחרים הש

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי מי  .30

 - בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"אאו לקבל כל סעד אחר מהם, 

1970.  
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 התמורה

למועצה את  נתן חודשית בתוספת מע"מ כדין בגין כל חודש שבוהיה זכאי לתמורה ינותן השירות  .31

"(. מובהר, כי נותן השירות לא יהיה זכאי לקבל לכל התמורה)להלן: ": בסך _____, השירות בפועל

 תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לסכום הנקוב לעיל.

לעיל, מהווה תמורה מלאה וסופית בגין  31מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הסכום הנקוב בסעיף  .32

, והוא בבחינת עלות כוללת למועצה בגין השירותים נשוא הסכם זה, ונותן השירות לא םשירותיה

ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות יהא זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר 

שהוציא בקשר עם ביצוע התחייבויותיו בהסכם זה, לרבות )אך לא רק( השתתפות בסיורים, דיונים 

או פגישות, שירותי משרד, נסיעות, זמן בטלה, שכר עובדיו שיועסקו בביצוע השירות על כל הנלווים, 

 עד חתימת הסכם זה ובין אם לאו. מיסים וכיו"ב, בין אם היו ידועים במו

לכל חודש, יגיש נותן השירות למועצה דו"ח חודשי המפרט את  10-אחת לחודש, ולא יאוחר מה .33

פעילותו בחודש החולף וחשבונית עסקה בגין התמורה המגיעה לו עבור השירותים שניתנו על ידו 

 ו.וגשה בחודש הבא אחרילחודש תחשב כאילו ה 10-בחודש החולף. חשבונית עסקה שתוגש לאחר ה

המועצה תבדוק את החשבון ותאשר אותו, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המועצה  .34

תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי החשבון, ונותן השירות 

 ימים ממועד קבלתה. 7ימלא אחר דרישתה בתוך 

ממועד הגשת החשבון למועצה, ובכפוף לאישור  15תנאי שוטף + ב לנותן השירותהתמורה תשולם  .35

לעיל. נותן השירות מתחייב להגיש חשבונית מס כדין  34המועצה את החשבון כמפורט בסעיף 

ת תשלום כלשהו מהמועצה. עוד מתחייב נותן השירות, כי שכר ימים ממועד קבל 7למועצה בתוך 

במועד  תעבודתם של עובדיו שיועסקו בביצוע השירות ישולם מדי חודש במועד הקבוע בדין, ללא תלו

העברת התשלומים על ידי המועצה ועיכוב בהעברת התשלומים על ידי המועצה לא יהווה עילה 

ע השירות. כן מובהר, כי אין באישור המועצה כאמור כדי לעיכוב שכרם של עובדיו שיועסקו בביצו

 להוות משום ויתור על טענה כלשהי של המועצה כלפי נותן השירות ו/או השירותים שניתנו על ידו.

בנוסף, לצורך ביצוע כל תשלום, ימציא נותן השירות למועצה אישורים על פי דין, תקפים למועדי  .36

ורשומות לפי החוק, אישור בדבר היותו עוסק מורשה ואישור  התשלום, בדבר ניהול פנקסי חשבונות

 לצורך ניכוי מס במקור.

לא הגיש נותן השירות חשבון או מסמכים כנדרש, או במקרה שתשלום כלשהו יתעכב כתוצאה מכך  .37

 שנותן השירות לא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו של אותו סכום, לא ישא

אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין תקופת העיכוב. חל עיכוב בתשלום 

בנסיבות המתוארות לעיל, יידחו מועדי התשלומים שנותרו על פי ההסכם, בהתאמה לתקופת 

 האיחור.  

 סעדים ותרופות

ירותים בהתאם ו/או לא ביצע את השבכל מקרה בו הפר נותן השירות הסכם זה בהפרה יסודית  .38

הרי שמבלי לגרוע  ,למסמכי המכרז( 5מסמך ) להוראות חוזה זה ו/או מסמך הגדרת השירותים

 מחובותיו של נותן השירות ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש למזמינה, תהא רשאית המזמינה

 להסכם זה 'דנספח ככומים המפורטים בהסכם רמת השירות, המצ"ב סבת נותן השירות לקנוס א
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בגין כל הפרה כאמור. נותן השירות ישלם למזמינה את הקנס מיד עם קבלת דרישתה הראשונה לכך. 

לא שילם נותן השירות את הקנס כאמור, תהיה המזמינה רשאית לקזז את גובה הקנס מכל תשלום 

 המגיע ממנה לנותן השירות וכן לפעול לגביית הקנס בכל דרך השמורה לה על פי כל דין. 

ו/או לא ביצע את  חוזההפר נותן השירות התחייבות מהתחייבויותיו על פי הבנוסף לאמור לעיל,  .39

באופן אשר  החוזהו/או ביצע את  החוזהצוע יו/או התרשל בב חוזהחובותיו ברמה הנדרשת על פי ה

לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה הוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, תהא המזמינה רשאית 

 .ך ההודעהימים מתארי 7על ביטול ההסכם או חלקו תוך להורות 

ידי של הסכם זה, בלא מתן ינשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא המזמינה רשאית להביא לביטולו המ .40

 התראה או הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא המזמינה זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו על פי  .41

 י, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:שיקול דעתה הבלעד

פקע תוקפו של אחד או יותר מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לפי  .41.1

 הסכם זה.  

נגד נותן השירות הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל,  .41.2

יום או אם נותן השירות נמצא  60בוטל תוך למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא י

 באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 וטל צו עיקול על נכס מנכסיו של נותן השירות ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.ה .41.3

שונתה הבעלות ו/או השליטה בנותן השירות באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת המזמינה  .41.4

 מראש ובכתב.

העסקי או הכספי של נותן השירות באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של שונה מצבו  .41.5

המזמינה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של נותן השירות לבצע כיאות את 

 התחייבויותיו על פי ההסכם.

נותן השירות לא שילם בגין עובדיו את התשלומים המגיעים להם על פי כל דין ו/או הסכם,  .41.6

 ימים ממועד דרישת המזמינה בעניין.  7הפרה בתוך ולא תיקן את ה

יום מיום משלוח  7 -עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ .42

 .השירותהודעת הביטול על ידי המזמינה, מתחייב נותן השירות לחדול מביצוע 

זכאי לכל  נותן השירות יהאהיה והמזמינה תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא  .43

תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר כלשהם מהמזמינה עקב כך, פרט לקבלת החלק היחסי מהתמורה בגין 

נבע ביטול . שירותים שניתנו על ידו בפועל עובר למועד סיום ההתקשרות כמפורט בהודעת המזמינה

י החוזה או על פי כל דין, החוזה מסיבה הקשורה בנותן השירות ו/או באי מילוי התחייבויותיו על פ

 יפצה וישפה נותן השירות את המזמינה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה עקב כך. 

ליתן את השירות , תהא המזמינה רשאית מכל סיבה שהיא הודיעה המזמינה על ביטול ההסכם .44

  בעצמה וכן להתקשר לקבלת השירות עם כל קבלן אחר או נוסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המזמינה תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת נותן השירות כנגד  .45

כל סכום המגיע ממנה לנותן השירות מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר נותן השירות 

במקרה שהמזמינה ביצעה התחייבות כלשהי מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם ו/או 
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הסתבר כי אינו עומד בדרישות  בדיעבדאשר או תשלום בגין שירות  ר בגין השירותתשלום בית

 בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.וזאת המזמינה כמפורט בהסכם זה, 

ידית ואוטומטית העומדת לרשות המזמינה, אולם מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מלמען הסר ספק  .46

ות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מונע מהמזמינה השימוש בה איננו מקנה לנותן השירות כל זכ

 .להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם

 ושמירה על זכויות עובדים מעביד-אי תחולת יחסי עובד

נותן השירות מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של נותן שירות עצמאי  .47

אינם חלק מן המסגרת הארגונית של המזמינה, ולכן  ו/או מי מטעמו או עובדיועם מזמינה, וכי הוא 

לא יחולו על נותן השירות או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, זכויות כלשהן של עובדי 

המזמינה. נותן השירות או עובדי נותן השירות שיועסקו על ידו, לא יחשבו בשום מקרה כעובדי 

ווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד או יהם לבין המזמינה לא יהמזמינה וביני

יחסים משפטיים אחרים. נותן השירות בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע או עשוי להגיע 

והתמורה המשולמת על פי הסכם זה הינה בבחינת עלות כוללת  לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא

 .למזמינה

ייחשבו לכל דבר ועניין  בביצוע הסכם זה, ם המועסקים או שיועסקו על ידי נותן השירותכל העובדי .48

נותן השירות בלבד ונותן השירות מתחייב לשאת בתשלום מלוא שכרם על פי כל דין לרבות  כעובדי

שכר עבודה, חופשה שנתית, דמי הבראה, מחלה, ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, נסיעות וכיו"ב, 

. כל ההוצאות יחולו על נותן השירות והוא מתחייב לבצע את התשלומים לעובדיו על פי כל דיןואלו 

מס הכנסה, תשלומים על הנלווים לו כמפורט לעיל,  לרבות שכר עבודה במתן השירותהכרוכות 

לביטוח הלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מיסים וכל יתר 

והנזקים שיגרמו למי מעובדיו, עובדי השירותים  מתןוכל הסיכונים והאחריות בקשר עם  ההוצאות

המזמינה או לצד ג' כלשהו יחולו על נותן השירות וישולמו על ידו והמזמינה לא תהא אחראית לכך 

נותן השירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמינה מייד עם דרישה . בכל צורה ואופן שהוא

ין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למזמינה, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של ראשונה בג

 הצדדים, כי שררו יחסי עובד מעביד בין המזמינה לבין נותן השירות ו/או עובדיו.

לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על  לנציג המזמינהנותן השירות ימסור  .49

, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי הנציג המזמינה מטעם עובדיו, מספרם, מקצועם

 המזמינה.

המזמינה ו/או הנציג המזמינה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם לעיל,  49מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .50

הבלעדי, לדרוש מנותן השירות להרחיק ו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלו, ונותן השירות יבצע 

מובהר, כי אין בציות נותן השירות להוראה כאמור מיד עם הפניית הדרישה האמורה. את המבוקש 

מעביד בין המועצה לבין איזה מעובדי נותן השירות או כדי להביא לשינוי -כדי ליצור יחסי עובד

 כלשהו בתמורה או בלוחות הזמנים שנקבעו לשירותים.

 םמעביד בינ -מלטעון לקיומם של יחסי עובד  יםמנוע יוהו/או עובדיו ו/או מי מטעמו יהשירות  ןנות .51

זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם  מזמינהמלדרוש מן ה יםמנוע יוהי, ומזמינהלבין ה

 מזמינה.לבין ה םמעביד בינ -של יחסי עובד 

בכל תקופת ההסכם את כל חוקי כלפי עובדיו שיועסקו בביצוע השירות נותן השירות מתחייב לקיים  .52

העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות 
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והוא מצהיר כי לא הורשע בעבירה על דיני העבודה, הכל  חוקי בטיחות בעבודה, בריאות ורווחה

  .'גנספח המצ"ב כ ,1976-, תשל"וכמפורט בתצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים

 ערבויות

ערבות בנקאית  מזמינההבידי  נותן השירותיפקיד  ל זכייתו במכרז,עמועד שהודע לו היום מ 14 בתוך .53

המחירים צמודה למדד , ש"ח(חמישה עשר אלף )ובמילים: ₪  15,000  אוטונומית לקיום החוזה בסך

"(. נוסח ערבות הביצוע ערבות הביצוע, להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה )להלן: "לצרכן

 .לחוזה 'נספח ביהיה בנוסח 

 . הלביצוע תשלום כלשהו על ידילהתקשרות המועצה בהסכם זה והפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי  .54

יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת  נותן השירות .55

 מורות לעיל. התקופות האבתוקף במשך כל  הושמירת ערבות הביצוע

, אך לא מזמינההרשאית , בקשר עם חוזה זה נותן השירותבמקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות  .56

וזאת מבלי  ממנה,של ערבות הביצוע או כל חלק  חילוטהחייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את 

חילטה  לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או על פי הוראות החוזה.

ימים  7-, בתוך לא יאוחר מנותן השירותאת ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא לה  מזמינהה

, בנוסח מיום שהודע לו על חילוט הערבות, ערבות ביצוע חדשה בגובה הסכום שחולט מתוך הערבות

 זהה לנוסח הערבות שחולטה.  

כל  נותן השירותמלתבוע  מזמינהה, כדי לפגוע בזכות האו חלק הכול, בות הביצוערע חילוטאין ב .57

, וזאת בנוסף למימוש תסכום נוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבו

 הערבות.

 אחריות ושיפוי בנזיקין 

אשר ייגרמו  לגוף ו/או לרכוש לכל אובדן ו/או נזק המזמינהת כלפי אחראי בלעדי השירות נותן .58

 או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו/וו/או לנותן השירות ו/או לעובדיו  הו/או לעובדי למזמינה

זה ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות  הסכםעקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי 

ו/או תוך כדי ו/או עקב  ו/או  ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמונותן השירות ו/או השמטה של 

  השירותים.  ביצוע בקשר ל

ו/או למערכות ו/או לציוד הנלווה יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד  נותן השירות .59

הקבלה  מבדקילגמר  עד הנמצא בשימושו של נותן השירות רותיאומכל סוג לשירותים ו/או לכל ציוד 

 בכתב"ל הנ קבלת אודות המזמינה ואישור למזמינה המערכותומסירת  המזמינהואישורם על ידי 

, והוא נלווים שירותים ומתן התחזוקה, ההדרכה, ההטמעה בתקופת וכן. המלא רצונה ולשביעות

ו/או נזק ו/או כל אדם בשרות המזמינה מכל אחריות לכל אבדן ה פוטר את המזמינה ו/או עובדי

 לציוד כאמור.

אבדן  לכל  אחריותו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל  מזמינהפוטר את ה נותן השירות .60

את ולפצות , ומתחייב לשפות ו/או על פי דין כאמור בהסכם זה נותן השירותלהם אחראי ו/או נזק 

ו/או כל סכום שיחויבו לשלם מי מהם  גין כל אחריות שתוטל עלכל הפועל מטעמה בו/או  מזמינהה

מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט  נותן השירותבגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על 

 .  ושכ"ט עו"ד
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זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  נותן השירותלקזז מן התשלומים אשר ת רשאי מזמינהה .61

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם  מזמינהמהאחרת סכומים אשר נתבעים 

מחמת מעשה או מחדל  מזמינהלכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  נותן השירותבאחריותו של 

 כאמור לעיל. נותן השירותשהם באחריותו של 

    ביטוח

, ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותאחריותו של נותן השירות להבטחת  .62

מובהר כי על נותן השירות יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

על נותן השירות לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל ממנו 

 .חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 וזכויות קניין רוחני בעלות במידע

הינה הבעלים הבלעדי של כל המידע, הנתונים, המסמכים והדו"חות שהופקו ויופקו  זמינהמה .63

רשאית לבצע במאגר נתונים זה כל  מזמינהוה מערכתבתוכנה ו/או הנמצאים במאגר הנתונים של ה

כל זכויות , ספקבגין כך. למען הסר  נותן השירותפי שיקול דעתה וללא כל תמורה נוספת ל-שימוש, על

ובכל  מזמינהעבור ה נותן השירותן הרוחני בכל המידע הקיים לרבות תוצרי העבודות שעשה הקניי

במסגרת חוזה זה,  מזמינהתוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו, ככל שיבוצעו, באופן ייעודי עבור ה

לשם ביצוע השירות או כתוצאה ממנו, לרבות  נותן השירותלרבות, כל מידע הגלום בתוצרים שהכין 

נותן . מזמינהתוצרי הביניים של הנ"ל, למן ראשית פיתוחם יהיו בבעלות הבלעדית והמלאה של הכל 

, ובפרט שלא סכם זהמתחייב לא לעשות שימוש בזכויות קניין רוחני אלה שלא לצרכי ה השירות

 .מזמינהלהעבירם בכל דרך שהיא לצד שלישי, אלא בהסכמה בכתב ומראש של ה

רשאית להעביר נתונים מן התוכנה ו/או ממאגר הנתונים כאמור למערכת ניהול מוקד  מזמינהה .64

תהא כל טענה או תביעה בקשר  נותן השירותאחר, מבלי של נותן השירות, שתירכש מרפניות ציבו

 יסייע ככל הנדרש בהעברת הנתונים כאמור, ללא תשלום נוסף בגין כך.  נותן השירותלכך. 

אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של  השירות נותן, לספקלמען הסר  .65

 השירותים בלבד.  אספקת שות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי המערכת / תוכנה ואין לו כל ר

, בכפוף לזכותה נותן השירותיות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות בתוכנה תישארנה בבעלות הזכו .66

  .ת כאמור בהסכם זהשל המזמינה להשתמש במערכ

השימוש בעמדות לאחר, ללא  לא תהא רשאית להעביר את התוכנה ו/או את רישיונות מזמינהה .67

 לכך מראש ובכתב. נותן השירותאישור 

רישיונות שימוש מטעם בעלי זכויות הקניין הרוחני הרלבנטיות בכל רכיב בו הוא  נותן השירותבידי  .68

 ו.משתמש והוא אינו בעל זכויות הקניין ב

רישיונות שימוש הניתנים להעברה לצד שלישי בכל הרכיבים אשר  מזמינהבזה לנותן נותן השירות  .69

 נותן השירות, בהתאם לפירוט שניתן ע׳׳י הנותן השירותזכויות הקניין הרוחני בהם הינן בבעלות ה

 בהצעתו.
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י חוזה זה והם לפ נותן השירותהעברת רישיונות השימוש המפורטים לעיל הינה חלק מחובותיו של ה .70

 תידרש לחתום על חוזה או הסכם נוסף, מעבר להסכם זה. מזמינהניתנים מבלי שה

לא יהוו משום הסכמה  מזמינהעל פי סעיף זה וקבלתם על ידי ה נותן השירותמסירת הרישיונות ע׳׳י ה .71

במלוא ההוראות בדבר זכויות הקניין הרוחני  נותן השירותבדבר עמידת ה מזמינהאו הודאה מצד ה

על פי סעיף זה וקבלתם על ידי  נותן השירותעל פי חוזה זה. בכלל זה, מסירת הרישיונות ע"י ה

חובה לבדוק עמידתם של כל הרישיונות בדרישות חוזה זה או חובה  מזמינהלא תטיל על ה מזמינהה

 זה.לבדוק קבלת מלוא הרישיונות הדרושים על פי חוזה 

תהיה רשאית, בעצמה או באמצעות כל גורם  מזמינהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי ה .72

ואף  נותן השירותאחר מטעמה, לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים, ללא הסכמת ה

או לקבלני המשנה או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש  נותן השירותללא ידיעתו, ולא תהיה ל

נויים כאלו כדי לפגוע בו, בכבודו או בשמו הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד בשי

 או עובדי או למי מטעמו אשר עסקו בהכנת רכיבים אלו.

לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה  נותן השירותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב  .73

, 2007-התשס"ח    מוסריות, כמשמען בחוק זכות יוצרים,כלשהי לצורך ביצוע חוזה זה בשל זכויות 

 של עובדיו או צדדים שלישיים.

נותן בשל הפרת הוראות חוזה זה ע׳׳י  מזמינהמבלי לגרוע מכל זכות, טענה או סעד הנתונים ל .74

בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין  מזמינהלשפות את ה נותן השירות, מתחייב השירות

 .נותן השירותת קניין רוחני הנובעות ממימוש ההצעה של ההפרה של זכויו

לאפשר הפעלה של  מזמינהבסמכות ה , מכל סיבה שהיא,יבוטל ההסכםיסתיים או במקרה בו  .75

, וזאת לרבות נגישות לכלל המידע, מזמינה( עבור הנותן השירותרויקט על ידי צד ג' אחר )שאיננו הפ

 מידע.חומרי תחזוקה, אבטחת איכות ואבטחת 

 נהמסירת מסמכים ומידע למזמי

לעיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט  נהבמהלך תקופת ההסכם חייב נותן השירות לאפשר למזמי .76

 פי דרישת המזמינה.-תוכנה הקשור לשירותים, על

( היד-)באופן שיידרש על נהימים למזמי 3עם גמר השירותים/ההסכם, ימסור נותן השירות תוך  .77

ידאג להעברה מסודרת, מלאה ונאותה ו ,המסמכים והמידע הקשורים בשירותיםהעתק מלא של כל 

ו/או לנותן השירות אחר מטעמה, תוך מתן הסברים והדרכה,  נהשל כל המסמכים והמידע למזמי

  ככל שיידרש.

להשתמש בכל המסמכים שערך נותן השירות  נההמזמי תבכל מקרה של הפסקת השירותים, רשאי .78

, המזמינה תהיה רשאית להתקשר ספקשנערכו באמצעות התוכנה. למען הסר  בקשר לשירותים ו/או

ו/או כל צד ג כלשהו לביצוע אחזקה שוטפת, ככל שתידרש, למערכת לאחר תום תקופת  מציעכל עם 

 ההתקשרות.    
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 שונות

, החוזהאין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת  .79

 כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין.  חוזהין בוא

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף אלא אם  .80

 יחתם על ידי הצדדים.ייעשה בכתב ו

ו/או שיהוי  איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כויתור .81

 לגבי אותה זכות. מצדו

כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו בדואר  ןכתובות הצדדים ה .82

הודעה שתימסר ידנית או הודעה שתישלח  שלחה.יימים מיום ה 3רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

באמצעות מייל או פקס, וקבלתה אושרה על ידי הנמען, תיחשב כאילו התקבלה במועד קבלת אישור 

 .קבלה מאת הנמען

 

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 _______________ _______________ 

 נותן השירות מזמינהה 
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 נספח א'

 

 ביטוחנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או  רשותיים סמך גופי ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או מועצה אזורית תמר –" מבקש האישור"

 עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 שירותי מערכת לניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניה  -" השירותים"

פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על  .1
ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח חבות 

שנים לאחר תום תקופת מתן  3אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של משולב עם ביטוח המוצר 
 "(.ביטוחי המבוטחלהלן )להלן: " 8את הביטוחים המפורטים בסעיף  ,השירותים

ימים לפני מועד תחילת  7בקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור ללא כל דרישה מצד מ .2
השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור 
קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח 

 "(. אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-6וחיסכון 
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור 
ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או 

 לעיל. 1למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד 

 30טוח חדש, לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת בי
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא 
תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 

מבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט הסכם זה גם אם ימנע מה
לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים 
מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי 

 המבוטח כנדרש.

כם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, מוס
אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם 
להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי 

ח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה הביטו
בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן 
מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי 

ת דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להחליף א
 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. 

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  .3
קופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל ת

בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד 
על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש 

 חים. ידי מבקש האישור להגישה למבט-תביעת ביטוח אשר יוחלט על

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל  .4
שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה 

ו/או במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה 
בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם 
ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-את אחריות המבוטח על

אישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור ב
 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,  מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי .5
פי -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלהינה בבחינת דרישה 
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פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי -הסכם זה ו/או על

ור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקש
 גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 
ם כאמור, על חשבון משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלי

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם 

טח יורחב שם המבוטח לכלול את ידי המבו-לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש מטעם המבוטחהמבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים  .6
ידי -ידי המבוטח ו/או על-האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

טח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח מי מטעם ו/או עבור המבו
אולם הפטור כאמור לא , כאמור לרכוש נזק עקב תוצאתי אבדן לרבות במפורש, לצורך ביצוע השירותים

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לכלול בהסכמי  .7
ו/או לכלול את קבלני המשנה  הולמים ביחס לסוג והיקף פעילותםביטוח  סעיפיההתקשרות עמם 

 בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור.

ור ביחס לשירותים, בין אם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האיש
בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות 

ידי -לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
מבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי ה

 המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 
מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או 

 אות המשפטיות.הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצ

 ביטוחי המבוטח: .8

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.1

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של -המבטח את חבות המבוטח על
 אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

וכן הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם 
תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען 
הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד 

 שלישי.
 על מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת 

עשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על עקב מ
 פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000: גבול אחריות
 

  ביטוח אחריות מעבידים .8.2

]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים  פי פקודת הנזיקין-המבטח את חבות המבוטח על
, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או 1980 -התש"ם 

 עקב השירותים. 
 הביטוח לא יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער. 

לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי  בקש האישור היה ויקבעהביטוח יורחב לשפות את מ
 כי מבקש האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.

 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000: גבול אחריות
 

 ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית )משולב( .8.3

ין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת פי ד-המבטח את חבות המבוטח על
( פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו 1הביטוח, בגין )
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( טעות עקב מעשה 2"( )המוצריםו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: "

 או מי מהפועלים מטעם המבוטח. ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור 
 ( עקב מעשה ו/או2( בכל הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב השירותים )1)

מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב 
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך לא תביעת מבקש האישור כנגד 

 המבוטח.
הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, 

 את דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות ונזק כספי או פיננסי.הוצ
' המכסה נזק פיננסי טהור כתוצאה מאירועי סייבר שגרם לנזקי צד גהביטוח כולל הרחבת סייבר 

)השמצה, הוצאת דיבה, , לדליפת מידע של צדדים שלישיים, פגיעות אישיות בצדדים שלישיים
( , פריצה למערכות מידע, הפרת סודיות ושימוש לרעה במידעיוצריםפגיעה במוניטין, הפרת זכויות 

 והחדרת וירוסים למחשבי צד ג'.
תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  חודשים לאחר תום 12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי 
 י הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.בתנא

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  4,000,000: גבול אחריות משולב
 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .9

ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.1
 ישור.ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש הא

יום לאחר משלוח  30או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע .9.2
 או הביטול.לרעה הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .9.3
זכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מ

 פי הביטוחים כאמור.

. חריג 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .9.4
רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח 

 . 1981 -שמ"א וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח הת

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור,  .9.5
 אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .9.6
 החלות על פיהן. 

 איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של  .10
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  נספח ב'

 

 נוסח ערבות ביצוע

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 א.ג.נ.,

 

הוועדה ניהול למערכת  למתן שירותי  בקשר להסכם ערבות מס' _______ "ערבות ביצוע"הנדון: 

 "ההסכם"( :)להלןהמקומית לתכנון ובניה של המועצה האזרית תמר 

המגיע  "ח(שחמישה עשר אלף   )ובמילים: ₪ 15,000 שלסך הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד ל

 "( בקשר עם ההסכם שבנדון.החייב" :או עשוי להגיע לכם מאת ____________________ )להלן

ידינו בתוספת הפרשי כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על 

באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה המדד  המחירים לצרכןלמדד  הצמדה

"( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני המדד החדש" :שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן

כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו "( נשלם לכם את אותו סכום המדד הבסיסי" :יום חתימת ההסכם )להלן

 עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

המתפרסם  ,על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זההמחירים לצרכן המונח "מדד" פירושו מדד 

ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי 

 על אותם נתונים ובין אם לאו. מבוססן שהוא אחר שיבוא במקומו בי

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם 

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 , ועד בכלל.__________שאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך יערבות זו ת

__________________ עד לתאריך  רישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הואכל ד

 האמור לעיל.

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 סניף _________                        
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 נספח ג' 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976
 

 לכבוד

  מועצה אזורית תמר

 

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( המשתתף_________________ )להלן: " -________ בהנני משמש בתפקיד _________ .1

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

האחרון להגשת המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד  □

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-ז עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ" –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 ן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:יש לסמ .4

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –מן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל למשתתף שסי .5

 :להלן

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □
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עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק  9תיו לפי סעיף העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובו

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים   

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

ר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו הוא מצהי –(  2באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9לפי סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

ככל שתהיה ימים ממועד התקשרותו עם המועצה ) 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 נספח ד'

 (SLAרמת שירות )הסכם 

 : מטרה .1

)להלן:  ניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניהלמערכת ה תפקוד ורמת השרות רמת את להבטיח .1.1
 .תכולת העבודהב כמפורט המערכת ניהול לצורכי מענה שיספקו כך "(מערכת ה"

 .נותן השירותה עם מהחוזה נפרד בלתי חלק הינו זה שרות רמת הסכם .2

 שתטיל קנס להטלת בנוסף החוזה של יסודית כהפרה תחשב זמן לאורך השרות רמת בתקן עמידה-אי .3
 נותן השירות. על זמינההמ

 : תוצרים .4

 מערכת בשוטף;ה ותפקוד תגובה לזמן תקן .4.1

 ותיקונים; לשנויים לבקשות תגובה לזמן תקן .4.2

 תקן לזמן תגובה לשירות בשעות הפעילות ומעבר לשעות הפעילות; .4.3

 מאסון; ולהתאוששות לגבוי תקן .4.4

 .להפרה ₪ 100 של קנס תגרור הפרה כל: הקנסות מנגנון .5

 :השירות רמת ביעדי לעמידה המידה אמות להלן .6

קנס בגין  זמני תגובה תיאור התהליך מקט

כל יום 

החל 

מהיום 

הראשון 

ועד 

לחודש 

פיגור 

 )בש"ח(

קנס בגין כל 

בין יום 

 3-חודש ל

פיגור  חודשי

 )בש"ח(

קנס בגין כל יום 

-חודשים ל 3בין 

חצי שנה ימי 

 )בש"ח(  פיגור 

קנס בגין 

יום מעל כל 

לחצי שנה 

 פיגור

 )בש"ח(

מסך קליטה או  6.1

 עדכון שאינו מתפקד

 400 300 200 100 שעות3עד 

מענה טלפוני  אי 6.2

אנושי עבור 

 משתמשי המערכת

 800 600 400 200 שעות 3עד 

חוסר בתהליך  6.3

שהוצהר עליו על ידי 

הספק בהצעתו 

במכרז כי הוא קיים 

וניתן להפעלה 

 מידית

 48עד 

 שעות

1,000 2,000 3,000 4,000 

תקלה המעכבת  6.4

חיובי אגרות 

 והיטלים

 12,000 9,000 6,000 3,000 שעות 3עד 
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קנס בגין  זמני תגובה תיאור התהליך מקט

כל יום 

החל 

מהיום 

הראשון 

ועד 

לחודש 

פיגור 

 )בש"ח(

קנס בגין כל 

בין יום 

 3-חודש ל

פיגור  חודשי

 )בש"ח(

קנס בגין כל יום 

-חודשים ל 3בין 

חצי שנה ימי 

 )בש"ח(  פיגור 

קנס בגין 

יום מעל כל 

לחצי שנה 

 פיגור

 )בש"ח(

פיגור בתוכנית  6.6

 ההסבה

 24עד 

 שעות

1,000 2,000 3,000 4,000 

פיגור בתוכנית  6.8

 ההטמעה

 24עד 

 שעות

1,000 2,000 3,000 4,000 

אי יכולת להפיק  6.9

 דו"ח נדרש

 800 600 400 200 שעות 3עד 

אי עמידה בסעיף  6.10

 מהתחייבות הספק

 48עד 

 שעות

100 200 300 400 

תקלה אי תיקון  6.11

 במסך און ליין

 800 600 400 200 עד שעתיים

תשלום לספק  

כנגד   הנוכחי

שירותים שלא ניתן 

לבצע אותם 

במערכת .בהתאם 

לתעריפים 

המשולמים ע"י 

המועצה בתאריך 

 פרסום המכרז.

 48עד 

 שעות

כל סכום 

שתידרש 

המועצה 

 לשלם

כל סכום 

שתידרש 

המועצה 

 לשלם

כל סכום שתידרש 

 המועצה לשלם

סכום כל 

שתידרש 

המועצה 

 לשלם
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 מדידת ההפרה נדרשת שירות רמת התהליך תיאור מקט

ימים  30בתוך  פעמים 3 מעל חוזרת תקלה 6.6

והקשורה  פתיחתה קלנדריים מאז

, תקשורת, חומרה, סיסטם, מערכתב

 אבטחת מידע וכיו"ב.

כל מופע חוזר של תקלה  ש"ע 4הסרתה תוך 

 החל ממופע רביעי ואילך

כל מופע חוזר של תקלה  ש"ע 4הסרתה תוך  .המערכתב בשחזור מגיבוי תקלה 6.7

החל ממופע שלישי 

 ואילך

מנהל מערכות המחשוב  עם ובתאום בידיעת יעשה שנוי או גרסה עדכון, תיקון כל: ותאום דיווח אחריות .7
 .זמינהמטעם המ

 קנס נותן השירות ישלם המושבתות הקריטיות המערכות באחת שרות במתן איחור כל: מוסכם פיצוי .8
 .בטבלה האמור כפי החריגה לסוג בהתאם

 של השנתי מהתשלום 50% על יעלה לא נותן השירות על שיוטלו המוסכם הפיצוי סך: מרבי תשלום .9
 השבתה, קלקול בגין ההסכם את לבטל מזמינהה של בזכותה לפגוע בלי זאת כל. נותן השירותל  מזמינהה

 .ההסכם של יסודית הפרה שיהווה שרות העדר או

 

 

     

 נותן השירותחתימה וחותמת    תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     
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 נספח ה'

 התחייבות לשמירת סודיות של המציע

 

 תאריך: ____________

 לכבוד

  המועצה האזורית תמר

י שירותאנו הח"מ, מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים לפי הסכם מיום _____________ למתן 

 כדלקמן: ,ניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניהלמערכת 

לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מינהלי ו/או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר ו/או במהלך מתן  .1

 השירותים.

ננקטים על ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אבדן המידע ו/או לנקוט באמצעי הזהירות ה .2

 הגעתו לאחר.

לרבות: מסמכים, תוכניות, שרטוטים, מפרטים, שיטות עבודה,  –" לעניין התחייבות זו משמעו מידע" .3

 לקוחות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מידע הנוגע למועצה הנמצא ברשותכם.

 

 

 בכבוד רב,

______________________ 
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 נספח ו'

 התחייבות לשמירת סודיות של עובדים

 

 

 תאריך: ____________

 לכבוד

  המועצה האזורית תמר

"( במתן נותן השירותהואיל ואנו, הח"מ, נעסוק במסגרת עבודתנו אצל ___________________ )להלן: "

ניהול הוועדה המקומית למערכת  שירותילמתן  להסכםהשירותים לפי הסכם מיום _____________ 

 , אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:לתכנון ובניה

לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מינהלי ו/או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר ו/או במהלך מתן  .1

 השירותים.

י שלנו, וזאת למניעת אבדן המידע ו/או לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על ידינו לגבי המידע הסוד .2

 הגעתו לאחר.

לרבות: מסמכים, תוכניות, שרטוטים, מפרטים, שיטות עבודה,  –" לעניין התחייבות זו משמעו מידע" .3

 לקוחות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מידע הנוגע למועצה הנמצא ברשותכם.

 שם: _________________ _________________שם:   ________________שם: 

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  חתימה:  _____________

 

 שם: _________________ שם: _________________  ________________שם: 

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ________________ת.ז: 

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  חתימה:  _____________

 

 שם: _________________ שם: _________________  ________________שם: 

 _______ת.ז: _________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  חתימה:  _____________
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 נספח ז'

 התחייבויות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

 מתן שירותי מערכת לניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניהל

 נציג מוסמך מטעם___________ ומשמש כמכהן בתפקיד ,ההח״מ _________________  יאנ

___________________ לאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

שהוא , "(המציעהנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ )להלן: " .1

ניהול למערכת  שירותילמתן  14/21במסגרת מכרז  ____________הגוף המבקש להתקשר עם 

 . הוועדה המקומית לתכנון ובניה

ולצורך  14/21המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך קיום מכרז מספר  .2

 .נהביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המזמי

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_______________  _______________  ________________ 

 נותן השירותחתימה וחותמת                תפקיד             שם פרטי ומשפחה      

 

 

 אישור עו"ד:

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא ____________,  ת.ז. _____________, 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 

 עליו בפני.

 _____________ חתימה וחותמת עו"ד_____________    מ.ר       ___________ תאריך             
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 נספח ח'

 תצהיר בדבר זכויות הקניין

 שירותי מערכת לניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניהלמתן 

 

אנו הח״מ ___________________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם תאגיד __________________ ולאחר 

שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 כדלקמן:  

 

וא שה, "(המציעהנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ )להלן: " .1

ניהול למערכת  שירותילמתן  14/21במסגרת מכרז  ____________הגוף המבקש להתקשר עם 

 .  הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 במשבצת המתאימה( Xאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. )סמן  .2

ויות האחרות הגלומות המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכ     □

"זכויות הקניין"(, ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו  –בהצעתו )להלן ביחד 

 ולהתקשר לפיה עם המועצה כמפורט במכרז.

זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _____________________)להלן:        □

, לספק ולהתקין את המוצר בקרב לקוחות מישראל. "היצרן"( והמציע מורשה לפעול מטעמו

 מצ"ב אישור היצרן למציע.

 

המציע מתחייב לשפות ולפצות את המועצה בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה מהפרת  .3

זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או המכרז דנא. בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים 

 בהצעתו.

 להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זה שמי,  .4

     

נותן חתימה וחותמת   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 השירות

 

 אישור עו"ד:

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא  ____________,  ת.ז. _____________, לאחר

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 

 עליו בפני.

 
 

    

 חתימה וחותמת עו"ד   מ.ר                    תאריך             
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 נספח ט'

 אבטחת מידע

 
 והתחייבויות נותן השירותהצהרות  .1

 
ידוע לנותן השירות שהמזמינה לא הייתה מתקשרת עמו בהסכם אלמלא הסתמכה על  .1.1

 פי כתב זה. -התחייבויותיו על
בכוונת נותן השירות לפעול בשיתוף פעולה באופן מלא עם המזמינה ו/או מי מטעמה לצורך  .1.2

אשר יש בהם כדי לפגוע ו/או  מימוש התחייבויותיו בכתב זה והוא ימנע מכל החלטה ו/או צעד
 לגרום נזק כלשהו למזמינה ו/או למי מטעמה.

לא הייתה לו בעבר ואין נותן השירות צופה כי תהיה לו בעתיד, כל מניעה או מגבלה, מכל סוג  .1.3
 -קיים את כל התחייבויותיו עלפי כתב זה ול-שהוא )חוקית, עסקית, חוזית או אחרת( להתחייב על

פי כתב -התקשרותו בכתב זה ככל שהדבר נוגע בו ו/או במתן התחייבויותיו עלפי כתב זה וכן אין ב
ת התחייבות חוזית כלשהי כלפי צד שלישי כלשהו או ידו משום הפר-זה ו/או בקיום כתב זה על

משום הפרת זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו ולא תגרום להפרה של חיקוק או דרישה של רשות 
 ותיה עפ"י כל דין.כלשהי הפועלת במסגרת סמכוי

 נותן השירות יעדכן ויתריע בפני המזמינה על כל מצב אשר עלול לפגום או לגרוע מיכולתו לנותן .1.4
השירות את השירותים בטיב, באיכות ובמהירות הנדרשים לצורך עמידת נותן השירות 

 בהתחייבויותיו בכתב זה.
דין לשם עמידה בהתחייבויותיו  ברשות נותן השירות כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל .1.5

בכתב זה וכל פעולותיו במסגרת כתב זה אינם מפרים, לא יפרו ו/או יפגעו בכל פטנט, זכות 
 יוצרים, סוד מסחרי, סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אחרת ו/או חובת סודיות ו/או כל זכות

 דומה של צד שלישי כלשהו.
ם זה אינם ולא יהיו פוגעים ו/או טורדניים ו/או מהווי עמידת נותן השירות בהתחייבויותיו בכתב .1.6

 הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או מפרים זכות כלשהי.
נותן השירות אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ולא יעשה כל פעולה שיש בה או שעלולה להיות  .1.7

 בה פגיעה במזמינה ו/או העלולה להעמידו במצב של ניגוד עניינים.
ן השירות לא יקבל על עצמו כל התחייבות או הגבלה העלולים, בצורה כלשהי, לפגוע או נות .1.8

 להימצא בניגוד עניינים עם כל הקשור להתחייבויותיו לפי כתב זה ו/או לתוצאותיהם ולכל הקשור
 והנובע מכך.

נים וללא כל דיחוי אודות כל אפשרות לניגוד עניי נותן השירות ידווח בכתב למזמינה, באופן מיידי .1.9
 עם כל הקשור להתחייבויותיו בכתב זה ו/או לתוצאותיהם ולכל הקשור והנובע מכך.

נותן השירות לא יקבל כל תשלום, הטבה או כל טובת הנאה אחרת מצד שלישי, לרבות  .1.10
 י חובותיו בכתב זה ללאבדרך של קידום מוצרי צד שלישי, הנוגעים במישרין ו/או בעקיפין למילו

 קבלת אישור המזמינה בכתב.
לנותן השירות אין לו כל זכות ו/או בעלות ו/או חזקה ו/או שליטה כלשהי ו/או כל זיקה  .1.11

אחרת למידע הסודי ו/או לתוצרי עיבוד המידע הסודי, ייעודם, מטרתם ו/או המידע המופק 
 באמצעותם )להלן: "התוצרים"(. 

ל זכויות כלשהן במידע הסודי ו/או בתוצרים ו/או בקניין הרוחני שנותן השירות אינו רוכש  .1.12
 המזמינה וכי הידע, המידע והמוניטין הנובעים ו/או

נצברים מיישום התחייבויות נותן השירות בכתב זה וזכויות הקניין הרוחני בהם, בעבר   .1.13
 ובעתיד, אינם בבעלותו.

עניק לצד שלישי במישרין ו/או נותן השירות לא יעתיק ו/או יעביר ו/או ימכור ו/או י .1.14
בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא את הקניין הרוחני של המזמינה ו/או התוצרים וכן לא יעשה ולא 

 יאפשר למי מטעמו לעשות כל שימוש בהם.
נותן השירות  אינו רשאי להמחות, להסב, להעביר, למסור ו/או למכור את זכויותיו ו/או  .1.15

ם זה, לידי גורם שלישי כלשהו מבלי לקבל את אישור המזמינה חובותיו ו/או חלק מהן על פי הסכ
 בכתב.

נותן השירות  יעמוד בכל הוראות המשמעת, נהלי העבודה, מדיניות ומטרות המזמינה כפי  .1.16
 שייקבעו מעת לעת ויימסרו לידיו.

 
 עמידה בהוראות הרגולציה .2

מטעמו למזמינה עומדים דו ועל ידי מי י-באחריות נותן השירות לוודא כי מתן השירותים על .2.1
 באופן מלא בכל דרישות הרגולציה.

האמור בכתב זה בא להוסיף על כל חובה לשמירה על סודיות על פי כל דין, הסכם, כללי אתיקה  .2.2
 או מכל מקור אחר, ולא לגרוע ממנה.
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יום כריתתו, ירכז נותן השירות באופן עצמאי ועל חודשים מ 12 -במועד כריתת כתב זה ואחת ל .2.3

ו את כל הנדרש בכדי לעמוד בהוראות הרגולציה ויוודא כי הטכנולוגיה, המדיניות, חשבונ
הגורמים אשר יחשפו למידע המזמינה והתהליכים השונים אצל נותן השירות, עומדים בדרישות 

 הרגולציה עבור מתן השירותים.
 

 מדיניות ונהלים .3
פי -ם וככל שיידרש עלנותן השירות מתחייב להחזיק, ליישם, להטמיע ולעדכן, מפעם לפע .3.1

הרגולציה ו/או המזמינה, את המדיניות הנדרשת וכל הנהלים הדרושים אצל נותן השירות 
לשמירה על המידע הסודי ועל שלמותו אצל נותן השירות ו/או מי מטעמו, לרבות סיווג והרשאות 

 גישה למידע הסודי ושימוש במידע הסודי.
מעת לעת בהתאם לצורך של הטכנולוגיות השונות נותן השירות יכין תרשים מעודכן ויעדכנו  .3.2

המעורבות במתן השירותים והקשרים בניהן לרבות תוכנות וממשקים המשמשים לתקשורת אל 
מערכות נותן השירות וממערכות נותן השירות, וכן את מבנה זרימת המידע הסודי מן ואל נותן 

כות החומרה בהם נותן השירות השירות ו/או מי מטעמו לרבות פירוט מלא אודות תשתיות ומער
ו/או מי מטעמו עושים שימוש וסוג רכיבי התקשורת ואבטחת המידע; התוכנות המשמשות את 

נותן השירות ו/או מי מטעמו לצורך מתן השירותים, ניהול המידע הסודי שהועבר לו, ניטורו 
 ואבטחתו.

 
 סודיות המידע .4

וח הרגולציה וכן מכח הסכמים והתחייבויות ידוע לנותן השירות כי המזמינה מחויבת לסודיות מכ .4.1
 בין המזמינה לנותן השירותים, לקוחות וצדדים שלישיים.

נותן השירות ישמור בכל עת בסודיות את המידע הסודי וינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי  .4.2
 להגן על מידע סודי שכזה אשר לא יפחתו מן האמצעים המינימליים הנדרשים בהתאם לרגולציה.

השירות לא יחשוף ו/או יפרסם ו/או יעביר לצד שלישי מידע סודי כלשהו או כל חלק ממנו,  נותן .4.3
 לרבות עצם דבר קיומו ו/או כל מידע הנובע בין אם במישרין ובין אם בעקיפין מן המידע הסודי,

 לצד שלישי כלשהו למעט לבעלי הרשאה אשר גישתם למידע הסודי נדרשת לצורך מתן השירותים.
יהיה מידע ברשות נותן השירות, נותן השירות יוודא כי המידע הסודי נשמר באופן בכל עת ש .4.4

התואם את הוראות הרגולציה, כך שלא יתאפשר עיון במידע הסודי לגורם ללא הרשאה מתאימה. 
נותן השירות ינקוט באמצעים קפדניים אשר לא יפחתו מן האמצעים הנדרשים בהתאם להוראות 

 הרגולציה.
מתחייב לדאוג להבהיר לכל גורם שאליו הוא עומד להעביר את המידע הסודי, נותן השירות  .4.5

בכפוף לאישור המזמינה מראש ובכתב, כי מידע סודי זה הינו לשימושו הבלעדי, אינו ניתן 
לחשיפה ו/או להעברה ו/או לפרסום וכן כי מקבל המידע הסודי חתם על התחייבות לשמירה על 

 ה מהוראות כתב זה.סודיות אשר הוראותיו לא תפחתנ
נותן השירות יודיע לאלתר למזמינה על כל חשיפה ו/או פרסום ו/או העברה של מידע סודי מבלי  .4.6

 שהתקבל אישור המזמינה.
)שבעה( ימים מיום סיום מתן השירותים ו/או מיום קבלת  7נותן השירות מתחייב להשמיד בתוך  .4.7

י הנמצא ברשות ו/או באחריות נותן בקשת המזמינה להעביר לידי המזמינה את כל המידע הסוד
 השירות.

טעמו של הסכם זה או חלק ממנו מידו ו/או מי -נותן השירות מודע ומצהיר בזאת כי כל הפרה על .4.8
עלול לפגוע באופן חסר תקנה בבעלי המידע ו/או במזמינה ו/או בצדדים שלישיים ותגרום לנזקים 

פי -לנקוט בסעדים שונים המוקנים להם על כבדים ולפיכך המזמינה ו/או בעלי המידע יהיו רשאים
 .דין לרבות צווים זמניים במעמד צד אחד וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת על פי דין

אין בהסכם זה כדי מתן זכויות ו/או רישיון או כל אישור אחר מכל סוג שהוא לנותן השירות  .4.9
 להשתמש במידע הסודי למעט במסגרת מתן השירותים.

השירות מתחייב להימנע ממסירת מידע סודי לגורם כלשהו מחוץ לגבולותיה  נותן .4.10
 הטריטוריאליים של מדינת ישראל ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב מאת המזמינה.

 

 
 שימוש במידע .5

נותן השירות מתחייב להשתמש במידע סודי אך ורק לצורך ביצוע השירותים ובהיקף ובמידה  .5.1
 הנחוצים לשם כך.

, לגרוע מהתחייבות נותן השירות לנהוג על פי כל דין, נותן השירות מתחייב לעמוד בהוראותמבלי  .5.2
 דרישות והנחיות הרגולציה לאיסוף, שימוש, עיבוד ושמירה של מידע בכלל ומידע רגיש בפרט.

נותן השירות מתחייב לשמור על שלמות וזמינות המידע הסודי אשר נמסר או יימסר לו במסגרת  .5.3
 ים.מתן השירות
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אם וככל שיעלה הצורך בהתאם לרגולציה, נותן השירות יבצע הפרדה טכנולוגית ופיזית אשר  .5.4

תעמוד, לכל הפחות, בדרישת הרגולציה להפרדה בין מידע הנובע מן המזמינה לבין מידע הנובע 
 מצדדים שלישיים.

ירות עבור במידה וחלק מן השירותים אשר ינותן השירות נותן השירות למזמינה יחזיק נותן הש .5.5
המזמינה איזה ממאגרי המידע של המזמינה, נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא יחשב לכל 

מידע )בהתאם להגדרתו בחוק הגנת הפרטיות( ומשכך יעמוד נותן  "מחזיק" מאגר-דבר ועניין כ
 השירות בכל דרישות הרגולציה המוטלות עליו כמחזיק במאגרי המידע של המזמינה.

לא יאסוף מידע כלשהו עבור המזמינה מבלי שהתבקש לכך באופן מפורש, מראש נותן השירות  .5.6
 ובכתב וכן כי יעשה שימוש במידע אשר נאסף בהתאם להוראות הרגולציה.

נותן השירות יאפשר לבעלי מידע ליישם את זכויותיהם מכוח הרגולציה, לרבות מתן גישה לעיון  .5.7
 ו/או תיקון ו/או מחיקת מידע אישי .

השירות ידאג לעדכן את המזמינה מיד עם קבלת דרישה מצד בעל מידע ויפעל על פי הוראות נותן  .5.8
 המזמינה בלבד.

במידה ויידרש נותן השירות למסור מידע לצדדים שלישיים במסגרת מתן השירותים ובכפוף  .5.9
לאישור המזמינה, מתחייב נותן השירות להעביר את המידע אך ורק לצורך ביצוע השירותים 

 ן, לגורמים אשר אמורים לקבל את המידע ולהם בלבד.במישרי
 

 ממונה על אבטחת מידע .6

נותן השירות מתחייב למנות ממונה אבטחת מידע אצל נותן השירות אשר יהיה אחראי למילוי כל המוטל 

על ממונה על אבטחת מידע בהתאם לרגולציה, לרבות: הכנת ויישום מדיניות אבטחת המידע; אבטחת 

במערכות נותן השירות בהיבטים הנוגעים לאופן שמירתם, תיוגם, העתקתם, שליחתם,  המידע והנתונים

הוצאתם מחוץ למשרדי נותן השירות והשמדתם; הגדרת דרישות אבטחת המידע; ריכוז הטיפול 

באירועי אבטחת מידע; ביצוע בקרה שוטפת על יישום מדיניות אבטחת המידע במערכות השונות ואיתור 

ניהול מערך ההרשאות כולל הקמה והסרת הרשאות גישה בדגש על מידע רגיש; קיומה  אירועים חריגים;

של אבטחה פיזית וסביבתית של אמצעי המחשוב; מתן אישור לחיבור נותן השירותים ו/או גורמים 

נוספים החיצוניים לנותן השירות, והגדרת תצורת חיבורם למערך המחשוב של נותן השירות; אישור/אי 

שינוי במערך המחשוב ברשת נותן השירות, אשר יש לו השפעה ישירה או עקיפה על אבטחת אישור לכל 

 מידע.

 
 מנהל מאגרי מידע .7

במידה ולנותן השירות תהיה גישה למידע סודי באופן אשר הרגולציה מחייבת מינויו של מנהל מאגר 

ישות הרגולציה ולכל מידע מטעם נותן השירות, ימנה נותן השירות מנהל מאגר מטעמו אשר יעמוד בדר

הפחות, ינהל את המידע באופן מאובטח בהתאם לרגישותו ויתעד את הפעולות המתבצעות בו; יקפיד 

על אבטחה פיזית וסביבתית של מערכות המאגר; יקבע סדרי ניהול של מערכות המאגר; יקבע הרשאות 

ה; יקבע הוראות תפעול גישה וניהול רשימת מורשי גישה למאגר בהתאם להגדרת התפקיד של בעל הגיש

שוטפות של מערכות המאגר; ינקוט אמצעי אבטחה סבירים, בהתאם לרמת רגישות המידע, אשר ימנעו 

חדירה מכוונת או מקרית למערכת מעבר להרשאות הגישה; יקבע סדרי בקרה לגילוי אירועי אבטחה 

ות עומד במדיניות שנקבעה; ולתיקון ליקויים; יקבע בדיקות תקופתיות, על מנת להבטיח, כי נותן השיר

חודשים והכל באישורו  24יעדכן מסמך הגדרות המאגר אחת לשנה; יתעד וישמור נתוני האבטחה למשך 

 של מנמ"ר המועצה.

 
 אבטחת מידע .8

נותן השירות מתחייב למלא אחר כל דרישות הרגולציה והנחיות המזמינה, כפי שיהיו בתוקף מעת  .8.1
להן מעת לעת לעניין שמירתו ואבטחתו של המידע הסודי לעת וכפי שיעודכנו ו/או יתווספו 

כמפורט בהסכם ובכתב זה, וכן לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולבצע כל הדרוש מכל ההיבטים 
לצורכי שמירה על המידע הסודי אשר ימצא ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו, בין אם לזמן מוגבל 

 ובין אם לפרק זמן לא מוגבל.
יב לעמוד בדרישות הרגולציה בכל הנוגע לאבטחת המידע אצל נותן השירות נותן השירות מתחי .8.2

לרבות קביעת עקרונות מנחים ליישום אמצעי האבטחה, העלאת רמת המודעות של מנהלי, עובדי 
ומי מטעם נותן השירות לרבות נותן השירותי המשנה ומי מטעמם בנושאי אבטחת מידע ושימוש 

אבטחת המידע בארגון, עמידה בדרישות הרגולציה ומניעת במידע, הגדרת הסמכויות לניהול 
 שימוש במשאביהם ללא הרשאה, פיקוח, ביקורת ומעקב.
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 בקרת גישה .9

בהתאם לדרישות הרגולציה, יקבע נותן השירות את אמצעי האבטחה הפיזית הנדרשים  .9.1.1
את  במשרדי נותן השירות ו/או בכל מקום שבו נותן השירות ו/או מי מטעמו ינותן השירותו

השירותים, לצורך הגנה ושמירה על ציוד המחשוב והמידע של נותן השירות ו/או של מי 
מטעם נותן השירות ו/או של המזמינה מפני גישה פיזית של גורמים לא מורשים אשר 

תוצאותיה עשויות לגרום לחשיפה, גניבה, שינוי, הרס או פגיעה כלשהי בשלמות המידע 
 נותן השירות ו/או מי מטעמו.הסודי ו/או בשלמות המידע של 

אמצעי האבטחה הפיזיים יכללו, לכל הפחות, הגדרת אזורים אשר ימוגנו באמצעי אבטחה  .9.1.2
פיזית כגון: מצלמות, דלת כניסה נעולה ואינטרקום; כניסה למשרדי נותן השירות תתאפשר 

ם פנימי לאחר זיהוי; גורמי חוץ המבקרים את נותן השירות ו/או מי מטעמו ילוו על ידי גור
 אצל נותן השירות; מערכת הגנה טובה ותקינה כנגד פריצה.

נותן השירות יוודא כי כל הגורמים מטעמו אשר נוטלים חלק במתן השירותים למזמינה יהיו  .9.1.3
 אחראים לאבטחת סביבת העבודה האישית שלהם על סמך עקרונות שולחן נקי ומסך נקי.

מידע סודי אך ורק בכספת או בארונות  נותן השירות יאחסן את כל מצעי המידע המכילים .9.1.4
 נעולים המצויים במשרדי נותן השירות.

נותן השירות יגן על חדרי השרתים ומערכות המידע המרכזיות של נותן השירות באמצעי  .9.1.5
אבטחה פיסיים וינהל בקרה ותיעוד ממוחשבים של הגישה או של ניסיונות גישה למקומות 

 שעת ניסיון הגישה.אלו, לרבות שם מבקש הגישה, תאריך ו
במקרה של מתן השירותים בחצרי המזמינה, נותן השירות יוודא כי הגישה אל מערכות  .9.1.6

המזמינה תהיה אך ורק לגורמים אשר המזמינה אישרה מראש ובכתב ובהתאם להוראות 
 המזמינה כפי שתימסרנה לנותן השירות ומי מטעמו מעת לעת.

חיבור מרחוק אל איזה מן המערכות הממוחשבות התחברות מרחוק נותן השירות מתחייב כי כל  .9.2
 במסגרת מתן השירותים יתבצע באופן מאובטח ומוצפן.

 
 שמירת מידע .10

נותן השירות מתחייב לשמור את המידע הסודי לפרק הזמן הנדרש לצורך ביצוע השירותים  .10.1
 חודשים, אלא אם המזמינה הורתה אחרת בכתב לנותן השירות. 24ולפרק זמן נוסף של 

השירות מתחייב שלא למחוק ו/או להשמיד ו/או לבער מידע סודי כלשהו מבלי לקבל את נותן  .10.2
 אישורה של המזמינה בכתב.

ככל שקיימת הוראה בדין המחייבת את נותן השירות לשמור את המידע הסודי בחזקתו,  .10.3
נותן השירות מתחייב לשמור את המידע הסודי בהתאם לדרישות הרגולציה והוראות כתב זה 

 כל תקופה הקבוע בדין. לאורך
 סקרי סיכונים ומבדקי חדירות .10.4

נותן השירות מתחייב לערוך סקרי סיכונים, ביקורות פתע ובדיקות רלוונטיות לטכנולוגיות השונות 

האדם הקשור במישרין ו/או בעקיפין למתן השירותים, מעת לעת ובאופן סביר אשר לא תפחת  ולכח

מביקורת אחת לחודש ולבצע באופן מידי את כל הנדרש לצורך תיקון הליקויים שיתגלו. נותן 

השירות מתחייב למסור למזמינה דיווח מלא על כל סקר סיכונים, ביקורת ו/או בדיקה על פי סעיף 

 ימים מיום ביצועה. 7תוך זה וזאת ב
 טכנולוגיות אבטחת מידע .10.5

נותן השירות מתחייב לעשות שימוש בטכנולוגיות מוכרות ומוכחות לצורך שמירה על ואבטחת 

 שלמות המידע הסודי ומערכות המחשוב הנמצאות בשליטתו ו/או בחזקתו.
 הפרדת מערכות .10.6

ת עבור המזמינה מפעילויות נותן השירות מתחייב להפריד הפרדה לוגית את הפעילות המתבצע

עיבוד אחרות המבוצעות על ידי נותן השירות. לצורך כך, מתחייב נותן השירות לשמור על המידע 

 רק במערכות המרכזיות הייעודיות של נותן השירות ולא במחשבים אישיים.
 עדכוני אבטחה .10.7

התאם להנחיות נותן השירות מתחייב לעדכן את מערכות המידע הקשורות למידע באופן שוטף וב

 היצרן.
 תקשורת .10.8

נותן השירות מתחייב כי תעבורת המידע הסודי תהיה אך ורק באמצעות הצפנתו בשיטת הצפנה 

 מקובלת וסבירה המקובלת ומאושרת על ידי המזמינה.
 התקנים ניידים .10.9

נותן השירות מתחייב לא להוציא מחוץ לשליטתו המלאה מצעי מידע המכילים מידע סודי ללא 

זמינה מראש ובכתב וכן מתחייב נותן השירות כי לא ישמור מידע סודי על גבי התקנים אישור מהמ
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ניידים מבלי להצפין את המידע באמצעי הצפנה סבירים ומקובלים ולהטמיע אמצעי הזדהות 

 חכמים.

 
 דיווחים וביקורות .11

חודשים ימסור נותן השירות למזמינה דיווח בכתב המפרט את אופן קבלת, אחסון,  12אחת ל  .11.1
רות ומי מטעמו לתקופה שחלפה ממועד הדוח ידי נותן השי-ניהול ועיבוד של המידע הסודי על

 האחרון אשר מסר נותן השירות על פי כתב זה.
ב לאופן קבלת, אחסון, חודשים ימסור נותן השירות למזמינה דיווח שנתי מסכם בכת 12 -אחת ל .11.2

 די נותן השירות ומי מטעמו.י-ניהול ועיבוד של המידע הסודי על
נותן השירות יאפשר למזמינה ו/או למי מטעמה לבצע ביקורות פתע לצורך וידוא עמידת נותן  .11.3

מו כן, נותן השירות יאפשר למזמינה ו/או מי מטעמה, פי כתב זה. כ-השירות בהתחייבויותיו על
ימים, לבצע ביקורות אבטחת מידע הכוללות גישה למערכות המחשב ולחומרי  14בהתראה של 

המחשב אשר בשליטת נותן השירות ומידע סודי מאוחסן בהם ו/או עובר דרכם ו/או מעובד 
 באמצעותם.

נותן השירות מאשר למזמינה לבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מעקב ובקרה אחר פעילות  .11.4
עות ביקורות ואמצעי ניטור ובקרה אשר יתממשקו למערכות נותן השירות ומי מטעמו באמצ

הרלוונטיות אצל נותן השירות ומי מטעמו ונותן השירות ומי מטעמו ישתפו פעולה עם המזמינה 
 בכל הנדרש לחיבור אמצעים אלה למערכותיו.

 נותן השירות ישמור לוגים ונתונים של כל מערכות המידע בהן אוחסן ו/או עובד המידע במסגרת .11.5
וספים לאחר סיום ההסכם, מכל חודשים נ 24 -מתן השירותים וזאת במשך תקופת ההסכם ו

סיבה שתהא )להלן: "לוגים"(. נותן השירות ימסור למזמינה ו/או יאפשר למזמינה גישה אל 
 הלוגים והרשאה להעתיקם, זאת בהתאם לדרישת המזמינה ומיד עם קבלתה.

 
 מערכות המזמינה .12

כל מערכות המידע והתקשורת אצל המזמינה העומדים לרשות נותן  ידוע לנותן השירות כי .12.1
 –השירות ו/או מי מטעמו לצורך מתן השירותים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

מחשבים, טלפונים, טלפונים ניידים, מכשירי כף יד, טאבלטים, מכשירים חכמים וכיו"ב )להלן: 
המזמינה בלבד ואלה עשויים להיות תחת פיקוח "מערכות המידע"( נועדו לשימוש עבור צורכי 

המזמינה בכל עת, לרבות לצורכי גיבוי, תיעוד ושמירת מידע אלקטרוני, ווקאלי, טקסטואלי, 
 גרפי, צליל, וידאו וכל מידע אחר.

כל מערכות המידע וכן כל המידע הסודי ו/או מידע הקשור למזמינה ו/או שיגיע למזמינה ו/או  .12.2
דע ו/או שיועבר דרך מערכות המידע הינם רכוש המזמינה וזאת גם אם שייאצר במערכות המי

 הורשה נותן השירות לעשות שימוש במערכות המידע ו/או במידע למטרות פרטיות.
נותן השירות לא יתקין ו/או יחבר ו/או יתממשק ו/או יעלה באופן כלשהו חומרה ו/או תוכנות  .12.3

 קבל את אישור המזמינה לכך מראש ובכתב.ו/או יישומים כל שהם אל מערכות המידע מבלי ל
נותן השירות לא יעלה ו/או יעתיק אל מערכות המידע ו/או יבצע כל פעולה אחרת  .12.4

במערכות המידע עם מידע פרטי ו/או אישי ו/או קבצים פרטיים ו/או אישיים של נותן השירות 
 ו/או מי מטעמו. 

נותן השירות מודע למערכות ניטור ותיעוד במשרדי המזמינה ובמערכות המידע והוא נותן  .12.5
הסכמתו המלאה למזמינה לנטר ולתעד מידע הקשור למתן השירותים ואם וככל נותן השירות 

ו/או מי מטעמו יצפה לפרטיות במידע, הרי שיהיה עליו לעשות שימוש באמצעים המשמרים את 
או מי מטעמו וכן לעשות שימוש לצורך כך במערכות מידע אישיות של /פרטיות נותן השירות ו

 נותן השירות ולא של המזמינה.
ידוע לנותן השירות כי לאור האחריות המוטלת על המזמינה בגין פרטיות צדדים שלישיים  .12.6

מתוקף פעילותה, המזמינה מקיימת מפעם לפעם בדיקות מהימנות לנותן השירותיה וכל תוצאת 
 ור אשר תעיד על ליקוי במהימנות נותן השירות ו/או תפקודו של נותן השירות ו/או מיבדיקה כאמ

מטעמו, תהא המזמינה רשאית לנקוט בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה לרבות הבאת ההסכם 
 לכדי סיום.

על תת סעיפיו, הבין אותם היטב, שאל את כל השאלות  11נותן השירות קרא היטב סעיף  .12.7
רטיותו ופרטיות מי מטעמו במידע ולבסוף מסר הסכמתו המלאה לאמור לעיל הקשורות לעניין פ

ולכן לא תהינה לנותן השירות ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמינה 
רבות עניין פגיעה לידי המזמינה -בקשר למערכות המידע ו/או לניטור, תיעוד ושמירת מידע על

 השירות ו/או מי מטעמו. אפשרית בפרטיותו של נותן
 

 אירועי אבטחת מידע .13
בכל מקרה בו קיים חשש כי הופרה התחייבות של נותן השירות ו/או מי מטעמו הקשורה  .13.1

באבטחת המידע הסודי ו/או חשד כלשהו כי המידע הסודי נפגע )נמחק, שובש או נחשף( ו/או כי 
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ידע הסודי ו/או כי נעשה התקבלו קבצים או תכתובות דוא"ל חשודים אשר עלולים לפגוע במ

שימוש לא מורשה בזיהוי משתמש ו/או כי הוצא מידע סודי כלשהו שלא בהתאם למדיניות 
זמינות של המידע הסודי ו/או -הנדרשת ו/או דליפה ו/או שיבוש ו/או העתקה ללא הרשאה ו/או אי

אופן מידי גישה לא מורשית למידע סודי )להלן: "אירוע אבטחת מידע"( ידווח נותן השירות ב
 למזמינה.

בקרות אירוע אבטחת מידע יבצע נותן השירות תחקור ראשוני של אירוע אבטחת המידע  .13.2
דקות ממועד קרות אירוע אבטחת המידע.  60ת בתוך פה ובכתב וזא-וימסור את הדיווח בעל

במהלך האירוע ועד סופו, יאסוף נותן השירות את כל הנתונים הנדרשים לתחקיר האירוע, 
אשר על נותן השירות לנקוט ולצעדים הדרושים לצורך תיקון הליקויים אשר הובילו  לפעולות

להתרחשות האירוע, הסקת מסקנות והפקת לקחים לעתיד ויעבירם באופן מסודר למזמינה 
בהתאם לדרישותיה. בסיום אירוע אבטחת מידע, ימסור נותן השירות למזמינה דין וחשבון 

הנוגעת לאירוע אבטחת המידע וכן סיכום הפעולות אשר  מפורט של כל השתלשלות העניינים
 בוצעו והטמעתן לצורך הישנות אירוע אבטחת מידע.

 
 גיבויים ושחזור נתונים .14

נותן השירות מתחייב להבטיח את שמירת ושרידות כל המידע הסודי ובכלל זה כל פיתוח  .14.1
 24רק זמן נוסף של אשר יפותח עבור מתן השירותים וזאת במשך כל תקופת מתן השירותים ולפ

 חודשים.
נותן השירות יבטיח את שמירת ושרידות החומרים והתוצרים לרבות ביצוע גיבויים באופן  .14.2

שוטף של כל המידע הסודי, אם וככל שאלה נמצאים בחזקתו, וזאת עד לקבלת הודעה בכתב מן 
 המזמינה כי עליו להשמידם.

ובים להבטחת גיבוי שוטף של כל נותן השירות יפעל בהתאם למדיניות ברורה ונהלים כת .14.3
 המידע הסודי והתוצרים כך שניתן יהיה לשחזרם במקרה של פגיעה בשלמות מידע זה.

 
 המשכיות עסקית והתאוששות מאסון .15

נותן השירות יוודא כי ארגונו נערך מבעוד מועד ויהיה ערוך במהלך כל תקופת ההסכם  .15.1
פגוע ביכולת נותן השירות ו/או מי מטעמו להתמודד באופן מהיר ויעיל עם כל אירוע אשר עלול ל

 לנותן השירות את השירותים ו/או לפגוע בסודיות ו/או בשלמות המידע הסודי.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לצורך שמירה על משך פעילות מערכות המחשוב  .15.2

וניות ולהיערכות לשעת חירום נותן השירות יבצע הפעולות הבאות: ייקבעו תהליכים ומערכות חי
להמשך פעילות נותן השירות ופרק הזמן הדרוש להתאוששותן; יזוהו האסונות והכשלים 

האפשריים העלולים לגרום הפרעה לפעילות העסקית של ארגון, ותוערכנה השלכותיהם; תגובש 
תוכנית המשכיות עסקית המפרטת את האמצעים אשר על נותן השירות ו/או מי מטעמו לנקוט 

ם, המסכן את פעילותו התקינה של נותן השירות ו/או מי מטעמו במסגרת בעקבות אירוע חירו
 מתן השירותים.

נותן השירות יוודא כי תוכנית המשכיות עסקית של נותן השירות תכלול התייחסות  .15.3
מידיות שיש לנקוט בעקבות הפעילויות ה -לשלושה שלבים עיקריים בשעת חירום: שלב התגובה 

ום הנזקים, הערכת נזקי האירוע, קביעת חומרתו וכיו"ב(; שלב האירוע )פעולות מידיות לצמצ
כלל  -הפעלת המערך החלופי בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע; שלב השיקום  –ההתאוששות 

 הפעולות הנחוצות להחזרת נותן השירות ו/או מי מטעמו לשגרה שהייתה נהוגה לפני האירוע.
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 י'נספח 

 או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר

 לכבוד

  מועצה אזורית תמר 

 

 הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1.1

חלק העולה על עשרה ״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים 

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

 ן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.ב -לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .1.2

 הקובע: המקומיות

 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

ו קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות חבר מועצה א -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3

״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על 

וגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת ז-ידי בן

 למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

ן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו בין חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג, הורה, ב .2.1

 סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .2.2

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 אחראי בו.

 ד ברשות.אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העוב .2.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או מתן מצב של ניגוד עניינים אין כל  .1

 השירותים למועצה במידה ואזכה במכרז. 

ועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או במידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למ .2

 יעניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותילגביהם  יאשר יש להתפתחות 

למועצה יש לשירותים וואו למועצה ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין  יוהתחייבויותי

 עניין בהם. 

כאמור לעיל, או ניגוד עניינים ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .4

 י הצהרה לא נכונה.או אם מסרת

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

 ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין. אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין  .6
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 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

  

 ______________חתימת המציע:    _____________ שם המציע:

 

 אימות חתימה

 

. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני עו"ד )מ.ראני הח"מ ______________, 

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 נספח יא'
 
 

 תצהיר העדר עבירות

 

 

 
הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, הנדון: 

 2001-התשס"א

 

______________ המוסמך אני הח"מ_______________ ת.ז._________________, נציג המציע 

להתחייב בשם המציע,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 

לפיו  והתקנות 2001-מסוימים התשס"א במוסדות מין עבריני של העסקה החוק למניעת כי ,לי ידוע .1
עלי, כנותן שירותים במסגרת הסכם למתן שירותי אחזקה ואספקת מתקני "(, חל החוק)להלן: "

 .אזורית תמר מים מטוהרים למועצה
אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שבהתאם לחוק, חל איסור על העסקה של בגיר, ללא קבלת אישור  .2

מראש, ממשטרת ישראל, המעיד כי ההעסקה מותרת על פי חוק. אישור כאמור יכול להתקבל 
טרה הן על ידי הבגיר עצמו המועמד לעבודה או על ידי המעסיק או על ידי המסגרת, בצירוף מהמש

 של יפוי כוח מטעם הבגיר וצילום של תעודת הזהות של הבגיר, והכל בהתאם לחוק.
אני הח"מ, מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את האישור מהמשטרה לגבי  .3

 מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש. כל אדם או גוף, כמתחייב
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 

 

 

  

 נותן השירותחתימה וחותמת  נותן השירותשם מלא של החותם  תאריך

 

 

 אישור עו"ד

 

 אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ 

נותן ת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ והמוסמך להתחייב בשם 

, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא השירות

 יעשה כן, חתם בפניי על תצהיר זה. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 הצהרה הנדון: 

 

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________, נציג המציע ______________ המוסמך 

להתחייב בשם המציע,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 

 
או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה, או בגין עבירה ו/ הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי 

או  (, כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב) , שנושאה פיסקאלי
בירות ע,למעט  1977 -נשין, התשל"זלחוק העו 438ד ע 414-ו 393עד  383, 297עד  290 בגין עבירות לפי סעיפים

  .1981 -שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 

 

  

 נותן השירותחתימה וחותמת  נותן השירותשם מלא של החותם  תאריך

 

 

 אישור עו"ד

 

 אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ 

נותן ת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ והמוסמך להתחייב בשם 

, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא השירות

 בפניי על תצהיר זה. יעשה כן, חתם 

 
  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 מסמך 5

 

 

 (תכולת העבודה )המפרטמסמך 

 

 מערכת ניהול ועדה לניהול כל רשויות הרישוי, ע"פ הפירוט הבא: .1

לצורכי הנגישות ע"פ חוק רגולציה, כולל התאמתו לדרישות הרשות והאתר הוועדה יעודכן ויעוצב בהתאם  .א

 הנגישות.

 תכנית חיתום, ע"פ דרישות מנהל התכנון. .ב

 עבודה מול ממשק הכספים של המועצה. .ג

 ממשק מול מערכת רישוי זמין )הממשק טרם פעיל, לאור עבודה של מנהל התכנון(. .ד

 תכניות )תב"ע(. .ה

 בקשות מקוונות כולל הקלות. .ו

 בקשות מקוונות ללא הקלות. .ז

 להיתר.בקשות למידע  .ח

 בקשות למידע. .ט

 ד' 261עבודות תשתיות לפי סעיף  .י

 בדיקת יציבות. .יא

 היתרי ות"ל. .יב

 שימור אתרים ומבנים. .יג

 רישוי מקוצר. .יד

 בקשה עקרונית. .טו

 בקשה להעברה בטאבו. .טז

 תשריטים )חלקות  חקלאיות, בינוי, איחוד וחלוקה(. .יז

 בקשות לאתרי התארגנות. .יח

 תשריט לצרכי רישום. .יט

 מערכת התראות. .כ

 בקשה למימוש. .כא

 התרת שינויים בסמכות מהנדס. .כב

 בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך. .כג

 פטור מהיתרי בניה. .כד

 בקשה לרישיון עסק. .כה

 בקשה להקצאה. .כו

 ניהול פרויקטים. .כז

 ניהול עבודת מחלקת הפיקוח: .2

 תיק עבירה. .א

 תיק תלונה. .ב
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 תיק מבנה מסוכן  .ג

 סקר עבירות בניה. .ד

 אפליקציה למפקחי הבניה .ה

 

 ניהול הוועדות השונות: .3

 משנה.ועדת  .א

 רשות רישוי. .ב

 מליאת הועדה המקומית. .ג

 ועדת שימור אתרים. .ד

 ועדת רשות תמרור. .ה

 

 מערכת ניהול נכסים. .4

 

 בממשק לאתר הוועדה. GISמערכת ייעודי קרקע ותמיכה של מערכת  .5

 

 ניהול תשתיות. .6
 

 ניהול רשות תמרור מקומית. .7
 

 ניהול מבנים מסוכנים. .8
 

 ניהול פרויקטים )יש להחליט על הגדרות(. .9
 

 

 כללי: .10
 

 השירות יינתן ללא הגבלת משתמשים. .א

 ע"פ דרישות שימסרו. –אבטחת מידע  .ב

 בכל עדכון תכנה תתקיים הדרכה למשתמשים. .ג

 הדרכות ע"פ צורך לעובדים חדשים וותיקים. .ד

 כל חידוש / מודל, יכלל במסגרת המכרז. .ה
 .גיבוי וסנכרון של כל חומרי הוועדה בענן נפרד .ו
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 6מסמך 

 צעת המחירה

  ( לתוך מעטפת ההצעהנפרדת, שתוכנס  במעטפה סגורה)יש להגיש מסמך זה 

הכל  .ניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניהלמערכת  שירותימתן להלן התמורה המבוקשת על ידינו עבור 

 : "(השירותים)להלן: " למסמכי המכרז( וביתר מסמכי המכרז 5מסמך )בתכולת העבודה לפי המפורט 

 

ניתן לתת  לסכום זהו, לחודש ₪ 4,850המחיר המקסימלי למתן השירותים הינו  לעובדה כי  יםמודע ואנ

 ., דבר אשר יביא לפסילת המכרזכי אין להציע מחיר העולה על מחיר המקסימום נוכמו כן ידוע ל ,הנחה

 

 :אותו אני מציע הינו, שכר הטרחה החודשי הקבוע מפורט במסמכי המכרזבהתאם ל

 

 לא כולל מע"מ.₪( )ובמילים                                                             ₪ ,                           

כי סכום התמורה המוצע לעיל  הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות  נוידוע ומוסכם עלי
 יםהיה זכאיפי ההסכם, וכי לא נ-נו עלולביצוע מלוא התחייבויותי -בין הישירות ובין העקיפות  -ועלויות 

 .המכרז ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי לתשלום נוסף כלשהו.

  
את התמורה הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל  התמורה מהווה םהרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכו

  .מכלול השירותים הנכללים במכרז זה

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

ם להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויי

 תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

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

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

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

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 


