
 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

            

 ' סיון, תשפ"בג

 2022יוני,  2

 לכבוד

 07/22המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

 

למתן שירותי הטמעה ותחזוקת מערכות לניהול משימות כלל ארגוניות  07/22מכרז פומבי  הנדון:
 עבור המועצה האזורית תמר

 1מסמך הבהרות   

 

  ביחס להוראות המכרז שבנדון.  במועצהלהלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו 

  על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא

 המועצה בעניין המכרז שבנדון, 

 

המסמך 
או 

הנספח 
אליו 

מתייח
סת 

ההבהר
 ה

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים

 תשובת המועצה נוסח השאלה

תנאים 
כללים 

עמוד  –
4 

הגשת שאלות נבקש להאריך את זמן  14
 2/5ההבהרה עד לתאריך 

 הבקשה נידחת.

פרק 
אחריות 

עמוד  –
24 

נבקש להבהיר כי אחריות הספק  10
 לנזקים תהיה על פי דין.

נבקש להוסיף, כמקובל בהתקשרויות 
מסוג זה, הוראה בדבר הגבלת אחריות 
הספק לפיה הספק לא יישא באחריות 

לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או 
עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי 

כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח 
מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, 

או שחזור תוכנות, רכישות מוצרים 
שירותים חלופיים על ידי המזמין )כגון 

עלות כיסוי(, עלויות זמן השבתה. 
הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל 

תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה 
אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין 

אחרת. בכל מקרה, גבול אחריות הספק 
לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק גוף או 

לא יעלה על תקרה נזק לרכוש מוחשי, 
כוללת ומצטברת בגובה התמורה 

 12ששולמה לספק בפועל במהלך 

 הבקשה נידחת.
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החודשים שקדמו למועד היווצרות 
עילת הנזק. מובהר בזה, כי הגבלת 

האחריות דלעיל לא תחול על נזק 
שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל 
מכוון של הספק או מי מעובדיו או 

 שלוחיו.
פרק 

 –ביטוח 
 25 עמוד

את המילים "על פי דין"  למחוקמבוקש  11
אחריות הספק ובפרט מגבלת  –

האחריות נקבעה בהסכם והיא משנה 
את ברירת הדין ולכן יש למחוק את 

 המילים הללו.

 הבקשה נידחת.

פרק 
 –ביטוח 
 25עמוד 

את המילים "על פי דין"  למחוקמבוקש  11
אחריות הספק ובפרט מגבלת  –

האחריות נקבעה בהסכם והיא משנה 
את ברירת הדין ולכן יש למחוק את 

 המילים הללו.

 הבקשה נידחת.

פרק 
 –ביטוח 
 29עמוד 

 נבקש לשנות לנוסח הבא: 3
. על המבוטח לקיים את כל תנאי 
ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי 

דם, לדאוג הביטוח במלואם ובמוע
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף 

במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח 
לקיימם ולשאת בהשתתפויות 

העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. 
כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש 

האישור על כל אירוע העלול להוות 
עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש 

 האישור לשם מימוש תביעת ביטוח 

 קשה נידחת.הב

פרק 
 –ביטוח 
 30עמוד 

 נבקש לשנות לנוסח הבא: 5
. מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי 

ובכלל זאת קביעת גבולות  הביטוחי
האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, 

הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת 
על המבוטח, שאינה פוטרת את 

פי הסכם -המבוטח ממלוא החבות על
זה. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או 

דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי 
מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל 

ות האמורים הקשור לגבולות האחרי
ו/או כל טענה אחרת בנושא 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 
משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי 
המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף 

ון ו/או המשלים כאמור, על חשב
המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או 

ידי המבוטח, ייכלל -משלים שייערך על
סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות 

המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור 
ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, 
 למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 
 

 הבקשה נידחת.
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פרק 
 –ביטוח 
 30עמוד 

 נבקש לשנות לנוסח הבא: 6
 

בוטח פוטר, את מבקש האישור המ
ואת הבאים מטעם מבקש האישור, 
מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול 

ידי -להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
ידי מי מטעם ו/או -המבוטח ו/או על

עבור המבוטח למקום ביצוע 
השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר 

משמש את המבוטח לצורך ביצוע 
דן השירותים, במפורש לרבות אב

תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור, אולם 
הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון.
 

 הבקשה נידחת.

פרק 
 –ביטוח 
 30עמוד 

 נבקש לשנות לנוסח הבא: 7
 

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה 
במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על 

המבוטח לכלול בהסכמי ההתקשרות 
עמם סעיפי ביטוח הולמים ביחס לסוג 
והיקף פעילותם ו/או לכלול את קבלני 

המשנה בביטוחי המבוטח בהתאמה 
 כאמור. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש 

האישור ביחס לשירותים, בין אם 
בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם 

בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם 
 המבוטח, 

 

 הבקשה נידחת.

פרק 
 –ביטוח 
 30עמוד 

 נבקש לשנות לנוסח הבא: 8.1
 

פי דין -המבטח את חבות המבוטח על
ה ו/או נזק העלול להיגרם בשל פגיע

לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף 
 כלשהו בקשר עם השירותים. 

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה 
בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני 

משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף 
מצד המוסד לביטוח לאומי. למען הסר 

ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש 
ש האישור ייחשבו האישור ורכוש מבק

 במפורש לצד שלישי. 
הביטוח יורחב לשפות את מבקש 

האישור בשל אחריות שעלולה להיות 
מוטלת על מבקש האישור עקב מעשה 
ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים 

מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות 
צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 

 בקשה נידחת.ה

פרק 
 –ביטוח 
 31עמוד 

 נבקש לשנות לנוסח הבא: 8.3
פי דין -המבטח את חבות המבוטח על

בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש 
לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין 

טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי 

 הבקשה נידחת.
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מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים 
 מטעם המבוטח.

הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא 
 חר ממועד תחילת מתן השירותים.מאו

 
הביטוח יורחב לשפות את מבקש 

האישור בשל אחריות שעלולה להיות 
מוטלת על מבקש האישור עקב מעשה 
ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים 

 מטעם המבוטח 
הביטוח יכלול הרחבה בדבר אי יושר 

או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, 
אבדן מסמכים, הוצאת דיבה ו/או לשון 

הרע, השמצה וחריגה מסמכות ונזק 
 כספי או פיננסי. 

 6הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח 
בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח 

סוי מקביל ביטוח חלופי המעניק כי
כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול 
או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי 

 תשלום או מרמה של המבוטח.
 

פרק 
 –ביטוח 
 32עמוד 

 נבקש למחוק ולעדכן בהתאם: 
 

באישור קיום ביטוחים נבקש למחוק 
 את:

 סעיף אחריות המוצר.
 באחריות מקצועית 304סעיף 

 
לשנות את תקופת הגילוי כמו כן נבקש 

 (332חודשים ) 6ל 
 

 הבקשה נידחת .1
 הבקשה נידחת .2
 הבקשה מתקבלת .3

, 52עמוד  המסמך
סעיף 

1.4.18 
משוב 

בסטטוס 
"סיום 

פרוייקט" 
מילוי 

משוב על 
הספקים 
בתהליך 

עם סיום 
 פרוייקט.

האם נדרש גם משוב לגורם חיצוני או 
 רק פנימי?

 

משוב לספק שירות או מוצר 
 פנימי וחיצוני 

, 52עמוד  המסמך
סעיף 

1.4.21 
מנגנון עץ 
הרשאות 
שיאפשר 
קבוצות 

הרשאות 
ומתן 

הרשאות 
למשתמשי

האם נדרש גם עץ ארגוני, על בסיס 
 ?ADמבנה היררכי מה 

המערכת תאפשר ניהול עץ 
 הרשאות באופן אוטונומי.

וכן, תאפשר עץ היררכי על 
במידה  ADבסיס ה 

 . והמועצה תחליט על כך
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ם עד 
לרזולוציי
 ת שדות.

, 52עמוד  המסמך
סעיף 

1.4.26 
הקמה של 

משימות 
בהתאם 
לתבניות 
מוכנות 

מראש של 
תהליכי 
עבודה 

WF 

האם נדרש לנהל תהליך בו יש שלבים 
 טוריים + מקביליים?

כן עפ"י אפיון מראש של 
  WORKFLOWרכיבי ה

, 54עמוד  המסמך
סעיף 

2.2.18  
המערכת 
תאפשר 

לצרף 
מסמכים 

או להוסיף 
קישור 

למסמכים 
ממערכת 

ניהול 
 המסמכים

במשרד 
)דוקומנטו

ם( ו/או 
להעלות 
קבצים 

כנספחים 
 למשימות

 

האם נדרש לייצר סיכומי פגישות 
בדוקומנטום באמצעות מסמך וורד כך 

שהמשימות יווצרו במערכת בצורה 
 שבמסמך?אוטומטית מתוך התבנית 

 כן .1
 

המערכת תאפשר  .2
צירוף מסמכים 
נלווים למשימה 

)לדוגמא שרטוטים, 
אישורים בכתב 

מגורמים חיצוניים, 
התכתבויות 

למיניהן, אפיונים, 
 תמונות וכדומה(

 
במידה וקיים מסמך  .3

במערכת חיצונית, 
אופיס  -לדוגמא

לייט, יתאפשר 
ממשק בין שתי 

 התוכנות. 

, 55עמוד  המסמך
סעיף 
2.5.8 

רישום 
מועד סיום 

למשימה 
(מתוך 

רשימה: 
רבעוני, 

חציוני או 
שנתי) 

ותאריך 
 קלנדארי
ושיבוצו 

ביומן 
האאוטלו

 ק

בלוח שנה או  תזכורתהרישום יופיע כ
 ?משימהכ

משימה ותזכורת בלוח השנה 
 של האאוטלוק
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 המסמך
 56עמוד 
סעיף 
2.6.4 

העברת 
התיעוד 

לתיוק 
במערכת 

האופיסליי
 ט

 העברה של איזה תיעוד? 
מסמכים מצורפים, לוג עדכונים 

 ושינויים, מידע על הפריט?
מערכות ניהול  2האם למועצה יש 

 מסמכים )אופיסלייט & דוקומנטום( ?

כל תיעוד שנדרש  .1
למערכת ניהול 

 מסמכים.
למועצה יש מערכת  .2

ניהול מסמכים אחת 
או כל  אופיסלייט –

מערכת ניהול 
מסמכים אחרת 

 שתהיה במועצה. 

 74עמוד  המסמך
 4.7סעיף 

 תשלומים 

יש חוסר קורלציה בין הלו"ז לתשלום 
ללו"ז של תוכנית העבודה שבעמודים 

72+73 
לדוגמה: בטבלה לוז לאפיון חודשיים 

 חודשים 3ובלו"ז לתשלום 
לדוגמה: בתכנית העבודה לוז למסירה 

חודשים  4לתשלום חודשים ובבלו"ז  6
 וכך הלאה.

 מה הלו"ז הקובע?

לו"ז תוכנית  -הקובע הוא
ו לוחות העבודה, ממנו יגזר

, מצ"ב הזמנים לתשלום
 טבלה מתוקנת.

 74עמוד  המסמך
 8סעיף 

 תשלומים 

המכרז מדבר על חיוב חודשי עבור 
הרישוי "השירות החודשי" האם טבלת 

אבני דרך לתשלום מתייחסת לעלות 
הפרויקט המופיע בהצעת המחיר שבעמ 

"הקמה ותחזוקה בשנה הראשונה"   77
? 

 כן 

 23עמוד  המסמך
 4.7סעיף 

 תשלומים 

מהסעיף ניתן להבין שהתשלום עבור 
"השירות החודשי" שאתם מכנים אותו 
"תחזוקה" ישולם החל מהשנה השניה 

 להסכם.
נבקש שיחל מתאריך ההזמנה/אישור 

 ההסכם

 הבקשה נדחית.
 

עמוד  המסמך
24,25 
 10סעיף 

אחריות 
ושיפוי 
 בנזיקין

 

אנו מציעים לשכתב את סעיף 
האחריות בנוסח שמקובל עלינו ועל 

ארגונים רבים  )בנקים, ביטוח, משרדי 
ממשלה וכד' איתם אנו עובדים( ועונה 
על הדרישות של הגורמים המשפטיים 
הרלוונטיים אחרת לא נוכל לחתום על 

 ההסכם, כדלקמן:
הספק מתחייב כי ישפה את     10.1

מ.א. תמר בגין הוצאה ו/או נזק ו/או 
אובדן שייגרמו לה ו/או למי מטעמה 

ה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל טענ
הנוגעת למערכת ו/או רישיון שימוש 

במערכת ו/או בקשר עם השימוש 
 במערכת.

על אף האמור לעיל מוסכם כדלקמן: 
אחריות הספק הינה לנזקים כספיים 

בלבד עד לתקרה כוללת ומצטברת 
בגובה  התמורה ששולמה לספק בפועל 

חודשים טרם קרות  12בתקופה של 
האחריות המפורטת הגבלת ₪  הנזק 

 לעיל לא תחול על נזקים בקשר עם:
הפרת זכויות קניין רוחני של צד  10.1.1

שלישי כלשהו על ידי הספק ו/או מי 
 מטעמו.

 הבקשה נידחת.
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הפרת חובת הסודיות על ידי  10.1.2
הספק ו/או מי מטעמו שלגביה תוגבל 

מיליון דולר  1האחריות לגובה של 
)ארה"ב( למקרה נזק וסך הכל לתקופת 

 . ההסכם
 מוות ו/או נזקי גוף  10.1.3
זדון או רשלנות רבתי על ידי  10.1.4

 הספק ו/או מי מטעמו

 נספח ד  המסמך
עמודים 

36-39  
הסכם 

רמת 
 שירות

 Xהיכן שרשום "תיקון התקלה תוך 
 יום עבודה" 

ירשם במקום תחילת טיפול בתקלה 
 יום עבודה" Xתוך 

 , להלן הנוסח:מקובל
טיפול בתקלה תוך תחילת 

יום עבודה אחד, סיום טיפול 
בתקלה עפ"י טבלת רמת 

 השירות.

 נספח ד  המסמך
עמודים 

36-39  
הסכם 

רמת 
 שירות

נבקש להסיר את טבלת הפיצויים שכן 
יש למועצה מספיק מנופים על הספק 

 שעיקרם דמי השימוש החודשי

, מצ"ב הבקשה מתקבלת
 טבלה מעודכנת

, 24עמוד  המסמך
 9.1סעיף 

 ערבות

נבקש להקטין את ערבות הביצוע בחצי 
 ₪  10,000ל 

 הבקשה נידחת

 

 

 

 :דגשים להגשת המכרז

ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית  .1

 )דיסק און קי(.

( כשהוא חתום נספח א' לחוזהיש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים ) .2

)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, בלבד בשוליו על ידי המציע 

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות

הוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: "אופן  .3

 הגשת ההצעות"

 

 בברכה,                                                                                                                            
 יערית הרוש                                                                                                                       

 מנהלת רכש, מכרזים והתקשרויות                                                                                                    
  



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

  31/5/22עיקריים ותשלומים מתוקן ל  שלבים- עבודה תכנית

אחריות  השלב

 הביצוע

 לוחות זמנים התוצר הגורמים המעורבים

מפגשים עם    המועצה ייזום

מנהלים 

בכירים, לעורר 

 עניין בנושא.

  הצגת מסמך

הייזום )צרכים, 

דרישות ומפרט 

טכני( בפני 

 פורום מנהלים.

  מצגת

שתוצג  מסכמת

בפני מנהלי 

 האגפים.

  בחירת צוות

  היגוי.

 

 כשלושה

חודשים 

 מתחילת השנה

, אפיון

 עיצוב

ניתוח ו

 מפורט

 מנתח מערכות של הספק הספק

מטעם מנהלת הפרויקט 

 המועצה

 מנהל מערכות מידע

 יועצת ארגונית

מנהל הפרויקט מטעם 

 הספק

עד חודשיים  מסמך אפיון

מתחילת 

הפרויקט 

)חתימה על 

 ההסכם(

אישור 

מסמך 

 האפיון

חודשים  3עד  מסמך אפיון מאושר צוות היגוי המועצה

מהתחלת 

 הפרויקט

הסבת 

נתונים, 

הקמת 

  מערכת

סביבת ב

טסטים 

 ופיתוח 

חודשים  4עד    הספק

מתחילת 

 הפרוייקט
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אחריות  השלב

 הביצוע

 לוחות זמנים התוצר הגורמים המעורבים

 מבחני

 מסירה

וקבלה+ 

 בדיקות

 מפתח מטעם הספק הספק

 מנתח מערכות של הספק

מנהל הפרויקט מטעם 

 הספק

תיק תכנות, קוד 

 מקור

דיווח התקדמות 

שוטף כולל נושאים 

פתוחים, תשומות, 

שינויים ושיפורים 

 וכד'

חודשים  6עד 

מתחילת 

 הפרויקט

הטמעה 

, הסבות

 תהדרכ

מנהלי 

 מערכת

בדיקות ו

 קבלה

 )פיילוט(

מומחי היישום מאגף  המועצה

 מנכ"ל

 צוות משתמשים לפיילוט

מנהל הפרויקט מאגף 

 מערכות מידע

 המערכת עובדת,

 מוכנה להתקנה

 עבודהבסביבת ה

חודשים   8עד 

מתחילת 

 הפרויקט

הרצת 

המערכת 

 ואינטגרציה

מנהל הפרויקט מטעם  הספק

 הספק,

 צוות של הספק

מערכת עובדת 

בצורה תקינה 

 עבודה בסביבת ה

תיק -תיעוד מלא 

 תחזוקת מערכת

חודשים  9עד 

מתחילת 

 הפרויקט

עלייה 

 לאויר

חודשים  10עד    

מתחילת 

 הפרוייקט

הטמעה, 

, הדרכה

יישום 

 ליוויו

 משתמשים

מנהל הפרויקט מטעם  הספק

 הספק

 צוות של הספק

 מדריך למשתמש

 סביבת הדרכה

חודשים  10עד 

מתחילת 

הפרוייקט 

שלושה במשך ו

עלייה מ חודשים

הפעלת לאויר ו

 המערכת

 יומן תקלות מוקד השרות של הספק הספק תחזוקה

 וקריאות שירות

 -דוח עמידה ב

S.L.A. 

 שוטף
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   – תשלומים 3.1

פרטי תשלום כאחוז  לו"ז רכיב אבן דרך

 מסך עלות המערכת

וניתוח  עיצובאישור אפיון,  1

 מפורט

חודשים  3עד 

 מהתחלת הפרויקט

20% 

חודשים  4עד  הסבות נתונים והקמת המערכת 2

 מהתחלת הפרויקט

15% 

מאישור חודשים  6עד  מבחני מסירה וקבלה 3

 האפיון

15% 

מנהלי  תהדרכ, הטמעה הסבות 4

 בדיקות קבלהו מערכת

מאישור חודשים  8עד 

 האפיון

20% 

מאישור חודשים  9עד  הרצת המערכת ואינטגרציה 5

 האפיון

20% 

הדרכה, יישום וליווי הטמעה,  6

  משתמשים

חודשים  10עד 

 מאישור האפיון

10% 
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 31.5.22מתוקן  – (SLAהסכם רמת שירות )

להבטיח את רמת השירות ורמת תפקוד המערכת כך שתספק מענה לדרישות  מטרה:

 המופיעות במפרט הטכני.

 נפרד מהחוזה עם הספק.הסכם רמת שרות זה הינו חלק בלתי  .1

עמידה בתקן רמת השירות לאורך זמן תיחשב כהפרה יסודית של החוזה בנוסף להטלת -אי .2

 קנס שתטיל המועצה על הספק.

תקן לזמן תגובה ותפקוד המערכת בשוטף, תקן לזמן תגובה לבקשות לשנויים  תוצרים: .3

 ותיקונים, תקן לגבוי ולהתאוששות מאסון.

 להלן.  8: מפורט ומוצג בסעיף םמנגנון הפיצויים הכספיי .4

 להלן אמות המידה לעמידה ביעדי רמת השירות: .5

 תיאור התהליך רמת שירות נדרשת

 

 

 ימי עבודה 14השלמה בתוך 

 

פיגור במימוש של תהליך חסר ושנדרש להשלימו על 

 פי התחייבות הספק בהצעתו במכרז

חוסר בתהליך שהוצהר עליו על ידי הספק בהצעתו 

 הוא קיים וניתן להפעלה מידיתבמכרז כי 

פיגור  במימוש החלטה של רגולטור, חוק, תקנה, 

 פסיקה משפטית, חוות דעת יועמ"ש המועצה 

 מיי 3תיקון התקלה בתוך 

 עבודה

 מסך קליטה או עדכון שאינו מתפקד

 אי תיקון תקלה במסך אונליין 

תקלה בתהליך עבודה המחויב עפ"י החוק או נהלי  

 המועצה

תשלום לספק שקדם לספק הזוכה במכרז זה, כנגד  הימי העבוד 21 השלמה בתוך

שירותים שלא ניתן לבצע אותם במערכת החדשה, 

או כנגד עיבודים רטרואקטיביים  או כנגד הצורך 

 בצפייה בנתונים שלא הוסבו. 

 

 

 פיגור בתכנית ההסבה וקליטת נתונים היסטוריים

 פיתוחים עתידייםפיגור בתכנית ההטמעה ו/או 

 

ימי  7תיקון התקלה בתוך 

 עסקים

 אי יכולת להפיק דו"ח נדרש

 בהתאם לדרישתה אי העברת נתונים למועצה 

אי עמידה בסעיף מהתחייבות הספק וכן כל תקלה 

 שלא מוגדרת בסעיף נפרד

 6זמן מענה מקסימלי של 

 ., כמקובל בחוקדקות

המועצה אי מענה טלפוני אנושי עבור משתמשי 

 הפונים למוקד שירות התמיכה הטלפוני.

הגעת עובד מטעם הספק 

 72למשרדי המועצה, תוך 

 שעות מרגע קבלת הפניה.

אי שליחת עובד במצב בו שירות התמיכה הטלפוני 

 לא נתן מענה מידי לפתרון הבעיות שנוצרו.
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 תיאור התהליך רמת שירות נדרשת

השלמת יישום דרישות 

לוחות ממערכת המידע 

  72-73הזמנים שנקבעו בע"מ 

יישום דרישות מערכת המידע והתאמתה לדרישות 

המועצה על פי מפרט הדרישות במכרז והדרישות 

 הפרטניות במהלך ההקמה.

 

 

: כל תיקון, עדכון גרסה או שנוי יעשה בידיעת ובתאום עם בעלי אחריות דיווח ותאום .6

 המקצוע הרלוונטיים במועצה.

בטבלה לעיל, ישלם הספק קנס בהתאם : בגין כל איחור במתן שירות כמפורט פיצוי מוסכם .7

 לסוג החריגה כפי האמור בטבלה שלהלן:

  

 תיאור התהליך
רמת שירות 

 נדרשת

לכל יום של 

אי ביצוע 

 עד 

ימי  30

)₪ פיגור 

 ליום(

לכל יום של 

אי ביצוע 

 בין 

 60ל  30

ימי פיגור  

 ליום()₪ 

לכל יום של 

אי ביצוע 

 בין

 90ל  60

ימי פיגור  

 ליום()₪ 

של כל יום 

אי ביצוע 

 90מעל 

ימי פיגור 

 ליום()₪ 

מסך קליטה או 

 עדכון שאינו מתפקד
תיקון 

התקלה 

 ימי 3בתוך 

 עבודה

200 200 200 200 

אי תיקון תקלה 

 במסך און ליין
50 100 150 200 

תקלה בתהליך 

עבודה המחויב עפ"י 

החוק או נהלי 

 המועצה

תיקון 

התקלה 

ימי  7בתוך 

 –עבודה 

חיוב מהיום 

 שמיני

2,000 5,000 10,000 50,000 

אי יכולת להפיק 

 דו"ח נדרש

תיקון 

התקלה 

ימי  7בתוך 

 עסקים 

50 100 150 200 

אי העברת נתונים 

בהתאם  למועצה 

 לדרישתה

50 100 150 200 

אי עמידה בסעיף 

מהתחייבות הספק 

וכן כל תקלה שלא 

מוגדרת בסעיף 

 נפרד

50 100 150 200 

פיגור במימוש של 

תהליך חסר  

ושנדרש להשלימו 

על פי התחייבות 

השלמה 

ימי  14בתוך 

 עבודה

50 100 150 200 
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 תיאור התהליך
רמת שירות 

 נדרשת

לכל יום של 

אי ביצוע 

 עד 

ימי  30

)₪ פיגור 

 ליום(

לכל יום של 

אי ביצוע 

 בין 

 60ל  30

ימי פיגור  

 ליום()₪ 

לכל יום של 

אי ביצוע 

 בין

 90ל  60

ימי פיגור  

 ליום()₪ 

של כל יום 

אי ביצוע 

 90מעל 

ימי פיגור 

 ליום()₪ 

הספק בהצעתו 

 במכרז

חוסר בתהליך 

שהוצהר עליו על ידי 

הספק בהצעתו 

במכרז כי הוא קיים 

וניתן להפעלה 

 מידית

50 100 150 200 

פיגור  במימוש 

החלטה של 

רגולטור, חוק, 

פסיקה תקנה, 

משפטית, חוות דעת 

 יועמ"ש המועצה

200 300 400 500 

תשלום לספק שקדם 

לספק הזוכה במכרז 

זה, כנגד שירותים 

שלא ניתן לבצע 

אותם במערכת 

החדשה, או כנגד 

עיבודים 

רטרואקטיביים  או 

כנגד הצורך בצפייה 

בנתונים שלא 

 הוסבו.

השלמה 

ימי  21בתוך 

 העבודה

כל סכום 

שתידרש 

המועצה 

 לשלם

כל סכום 

שתידרש 

המועצה 

 לשלם

כל סכום 

שתידרש 

המועצה 

 לשלם

כל סכום 

שתידרש 

המועצה 

 לשלם

פיגור בתכנית 

ההסבה וקליטת 

 נתונים היסטוריים
50 100 150 200 

פיגור בתכנית 

ההטמעה ו/או 

 פיתוחים עתידיים

50 100 150 200 

 

פיצויים כספיים נוספים להם תהא זכאית המועצה, במידה והספק הזוכה לא יעמוד להלן 

ברמת השירות הנדרשת, וזאת מבלי לגרוע מזכאותה לקבלת הפיצויים הכספיים 

בהתאם המפורטים בטבלה שלעיל. כל הסכומים בטבלה להלן הם בשקלים חדשים שלמים, 

 לכל סעיף: ליחידות המדידה המפורטות
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וי הגדרת הפיצ

 הכספי

רמת השירות 

 הנדרשת
 הגבלות סכום הפיצוי הכספי

אי מענה טלפוני אנושי 

עבור משתמשי 

המועצה הפונים 

למוקד שירות 

 התמיכה הטלפוני.

זמן מענה מקסימלי 

 דקות. 6של 

המועצה תהא זכאית  לכל אירוע₪  50

לפיצוי הכספי החל 

 .עשירימהאירוע ה

הגעת עובד מטעם  

הספק למשרדי 

 ימי עבודה 3המועצה, 

המועצה תהא זכאית  לכל אירוע₪  100

לפיצוי הכספי החל 

 .החמישימהאירוע 

שלמת יישום ה 

דרישות ממערכת 

עפ"י הלוז המידע 

 שהוגדר במכרז

לכל שבוע ₪  200

 איחור

המועצה תהא זכאית 

לפיצוי הכספי החל 

 מהשבוע  הראשון.

 

 

מהתשלום  50%: סך הפיצוי המוסכם שיוטלו על הספק לא יעלה על תשלום מרבי .8

השנתי של המועצה  לספק. כל זאת בלי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההסכם 

 שם.  6.2בהתאם לסעיף 

 

 

 

 

     

 חתימה וחותמת שם המציע תאריך


