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 תוכן חוברת המכרז

 המסמכים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם, ויקראו להלן "מסמכי המכרז":

 3 .................................................................................................................... הצעות להציע הזמנה

 4 .......................................................................................... למשתתפים והנחיות הוראות –' א מסמך

 17 ............................................................................................ המכרז לעריכת זמנים לוחות טבלת -1/א נספח

 17 ....................................................................................... המכרז לעריכת נדרשות ערבויות טבלת -2/א נספח

 18 .............................................................................................. להצעה לצרף שיש מסמכים טבלת -3/א נספח

 19 ..........................................................................................המחיר והצעת המכרז מפרט –' ב מסמך

 20 ........................................................................................................... המציע הצהרת –' ג מסמך

 22 ............................................................................... ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר – 1/ג נספח

 23 ...................................................................................... עניינים ניגוד למניעת והתחייבות תצהיר -2/ג נספח

 24 ............................................................................................ בתאגיד חתימה מורשי בדבר אישור -3/ג נספח

 25 .............................................................................................. פלילי רישום העדר בדבר הצהרות – 5/ג נספח

 26 ................................................................................................. המשנה ספקי שיתוף על הצהרה – 6/ג נספח

 27 ....................................................................................................................... השתתפות ערבות -7/ג נספח

 28 .................................................................................................................... קודם ניסיון פירוט – 8/ג נספח

 או/ו לסוגיהם כרטיסים ולמכירת תרבות אולמות לניהול במערכת ותמיכה התקנה פיתוח על תצהיר – 9/ג נספח

 30 ...................................................... וספורט נוער, פנאי, תרבות ופעילויות חוגים מרכזי לניהול מידע במערכת

 31 .......................................................................................... קניין זכויות אודות המציע הצהרת – 10/ג נספח

 32 .....................................................................................ותחזוקה שירות אודות המציע הצהרת – 11/ג נספח

 33 ............................................. פעולה ושיתוף מיומנות, נסיון, אדם כוח בנושא המציע התחייבות – 12/ג נספח

 34 ................................................................................................................. חשבון רואה אישור – 13/ג נספח

 35 ........................................................................................... והמוצע המציע איכות בחינת אופן – 14/ג נספח

 44 ....................................................................................................... התקשרות הסכם –' ד מסמך

 51 ............................................................................................................................ ביצוע ערבות – 1/ד נספח

 52 ............................................................................................................... ביטוחים קיום אישור – 2/ד נספח

 57 .................................................................................................................... המחיר הצעת כתב – 3/ד נספח
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 הזמנה להציע הצעות

זכות  להספקת)להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת הצעות מחיר  יהודה מטההמועצה האזורית 

  באחת המערכות הבאות או בשתיהן גם יחד:שדרוג, ותמיכה במשתמשים  תחזוקת ,התקנתשימוש לרבות 

  מערכת מידע לניהול אולמות תרבות  ולמכירת כרטיסים לסוגיהם

  ו/או,

 .ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורטמערכת מידע לניהול מרכזי חוגים 

 פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. -הכל על

לשם הגשת ההצעה על המציע להדפיס את חוברת המכרז בשלמותה מאתר המועצה ולהגישה כרוכה על כל 

 עמודיה.

 צה.שלא יוחזרו בכל מקרה. התשלום יבוצע באתר המוע₪  1,000ההשתתפות במכרז תמורת תשלום בסך של 

 

 המועצהתעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין הזוכה במכרז בחירת 

 המועצהאין בפרסום המכרז משום התחייבות של  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 נשוא המכרז.ו/או העבודות להזמין את השירותים 

 

לכתובת  12:00עד השעה  23/6/2021וזאת לא יאוחר מיום  יוגשו בכתב בלבד שאלות והבהרות בעניין המכרז

 on.com-noa@c  :הדוא"ל

 

המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי 

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה  . הדרושים וטיב השירותים לחקור את תנאי המכרז

 לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.

ועל שאר מסמכי  הםבכתב יד קריא וברור, לחתום עליונספחיה בדיו,  ההצעה כל מסמכי על המציע למלא את 

בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז,  הצעתוולהגיש את  אותם הוא נדרש להגיש המכרז

לתיבת המכרזים הנמצאת כך שתשולשל במסירה ידנית )לא בדואר(, כל זאת , במעטפה סגורה בשני עותקים

שעה העד   20217/8/ה'  ליוםלא יאוחר ועד בלשכה המשפטית, בבניין המועצה האזורית מטה יהודה במועצה 

12:00.  

 ועד מאוחר יותר לא תתקבל.הצעה שתוגש במ

 

 ניב ויזל 

 ראש המועצה

 לוח זמנים 

  17 עמוד המכרז לעריכת זמנים לוחות טבלת -1/א נספחראו 

mailto:noa@c-on.com
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 הוראות והנחיות למשתתפים –מסמך א' 

 הגדרות .1

המכרז וההסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה. 

 , כמפורט להלן:םלו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדשכמו כן במכרז ובהסכם 

 ו/או גוף סמך שלה ו/או חברה עירונית שלה. מטה יהודההמועצה האזורית     "/המועצה"המזמין

 / הסכם זה או חלק ממנו.לעניין מכרז השהוסמך על ידה או בא כוח המועצה יתמנכ"ל  "או "המנהל מונההמ"

מי שיתמנה ע"י המועצה, מעת לעת, לבקר את איכות המבוצע ו/או המסופק ע"י הזוכה  "מבקר איכות"

 .בהתאם להתחייבויותיו למועצה, כאמור במסמכי מכרז זה

המועצה, מעת לעת, לפקח על עמידת הקבלן בהתחייבויותיו למועצה, מי שיתמנה ע"י  ""מפקח

 .כאמור במסמכי המכרז

 .2/2021 מכרז פומבי מס' "המכרז"

 מי שהגיש הצעה למכרז זה. "המציע"

לרבות מי . "(הקבלןגם " במכרז זה) רותים לפי מכרז זההמציע אשר ייבחר לספק את הש "הזוכההספק/ "

 הסכם זה או חלקו.מכרז / שהוסמך על ידו לעניין 

 הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז זה לספקרותים אשר מספק ש ספק משנה" ספק"

 . "(קבלן משנה)להלן גם "

 ימונה על ידי המועצה לספק לה את השרותים הנדרשים לה במכרז זה אשר  ספק " אחר ספק"

 הזוכה בדרישות המפרט. ספקהבמקרים מיוחדים של אי עמידת 

לספק במסגרת הסכם זה וכל שירות כיו"ב הקשור  הספקרותים אותם מחויב מכלול הש "ים/השרותהשירות"

 לשירותים אלו, כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו. 

לשמש כנציג מטעמו למתן השירותים, וישמש בין השאר כאיש  הספקמטעם מי שימונה  מנהל הפרויקט""

 .קשר המלווה את תהליך הספקת השירותים עפ"י תנאי המכרז

 . השרותיםבגין ביצוע  הספקהמחיר לו זכאי  "התמורה"

מדד המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית    "המדד"

 לסטטיסטיקה; 

 זה לרבות נספחיו המצורפים לו.הנכלל במסמכי מכרז הסכם ה /החוזה"ההסכם"
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 רקע כללי .2

 מערכות המידע הבאות:ב של זכות שימוש להספקהמכרז זה הינו  .2.1

לסוגיהם המתקיימים בהיכל התרבות של ניהול מכירת כרטיסים למופעים ולאירועים מערכות מידע ל

 ו/אוהמבוצעת על ידי המועצה בתחום זה  ולניהול הפעילות המועצה ובישוביה וזאת למנויים ולמזדמנים

רבות, הספקה, התאמה, והתקנה שלהן, ל ,ופעילויות לסוגיהם חוגיםלניהול מרכזי מידע מערכת ב

של כלל מרכיביהן כך שהן והמידע המנוהל בהן יהיו זמינים לשימוש תחזוקה ושידרוג באופן שוטף 

על פי ההגדרות המופיעות להלן ובהתאם להוראות ולנספחים  הכלבמשתמשים בהן  תמיכהוכן המועצה 

 .המצורפים למכרז זה

( כך שמערכות "ענן")שרות  SaaS  /ASP יהיה בתצורתמערכות הנדרשות במכרז זה שימוש המועצה ב  .2.2

 על חומרות, תוכנות וציוד היקפי לסוגיהם של הספק הספקהספק / אתר ארוח שבאחריות תותקנה בחצרי 

 ושימוש צוות המועצה בהן יעשה באמצעות רשת האינטרנט.

הזוכה במכרז זה יספק למועצה גם שרותי תמיכה מקצועיים בתחומים המנוהלים באמצעות המערכות כגון  .2.3

הנחיית המשתמשים אודות אופן הזנת וניהול המידע באופן שיבטיח כי הם נעשים לפי כל  דין נוהל והסכם, 

וש אותם תשלם המועצה עבור השימוש במערכות, אלא אם כן יצויין על ידי כל זאת במסגרת דמי השימ

     המועצה במפורש אחרת.

במסגרת פעילות המועצה בתחומי התרבות, תרבות הפנאי החברה והנוער פועלים מטעמה או היא  .2.4

 מקיימת:

 .אולם מופעים .2.4.1

 מופעים בישובים .2.4.2

 חוגיםמרכז  .2.4.3

 בישוביםופעילויות חוגים  .2.4.4

 במרחב המועצה ובמתקניה אירועים .2.4.5

 ובמקומות שונים בתחומים שונים ,לגילאים שונים פעילויות .2.4.6

 הבאות:לביצוע הפעולות  מ"בע מיחשוב פתרונות טלרוםמבית כיום עושה המועצה שימוש במערכת  .2.5

, הפקה של כרטיס / אינטרנטיים הזמנה ורכישה של כרטיסים כולל שרותי סליקה מקוונים .2.5.1

 למזמין.או קבלה בלבד וחשבונית מס / קבלה 

מקוונים / הזמנת רישום לחוגים המתקיימים כיום במרכז יד חריף כולל שרותי סליקה   .2.5.2

 .אינטרנטיים

מקוונים / הזמנת רישום לפעילויות המתקיימות כיום על ידי אגף חברה ונוער כולל שרותי סליקה  .2.5.3

 .אינטרנטיים

 .EPRניהול חוגים נעשה כיום באמצעות מערכת מבית  .2.5.4

השימוש במערכות נעשה הו על ידי צרכני השרות באמצעות אתרי אינטרנט והן על ידי הצוות המנהל את  .2.6

  הפעילויות כשרותי דלפק.

יהא על הזוכה במכרז זה להסב את כל הנתונים מהמערכת הקיימת ולהזינם למערכת  ,לעיל האמורלאור  .2.7

 רציפה של המשתמשים במערכות.המוצעת על ידו באופן שיבטיח שלמות הנתונים ויכולת פעילות 
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 להשתתפות במכרזתנאי סף  .3

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

עוסק מורשה רשום כיחיד ה/או ו )במרשם המתנהל לגבי תאגידים מסוגו(רשום כחוק בישראל התאגיד  .3.1

 , בכפוף להבהרות להלן:בישראל

לא תותר מובהר בזאת, כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים וכן  .3.1.1

 השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה.

 גופים המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף במכרז בנפרד.  .3.1.2

ע"י ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת ע"י שתי  תוגש מציעהצעת ה .3.1.3

וכל המסמכים הנדרשים ש מהמציע יהיה של המציע בלבד הנדר. הניסיון או יותר ישויות משפטיות

במכרז בלבד, ולא על שם נושאי משרה ו/או חברות  מציעבמכרז, כולל הערבות, יהיו על שם ה

 הקשורות אליו.

ספקי / רשאי להגיש את ההצעה בשיתוף עם ספקים אחרים כ מציעלעיל יהיה ה 3.1למרות האמור בס"ק  .3.2

 ובלבד שההצעה תעמוד בתנאים הבאים:קבלני משנה, סוכנים וכו' 

 כנדרש)יו למילוי תנאי המכרז השותפים להצעה המעורבים בהתחייבויותאת פרטי כל יפרט  מציעה .3.2.1

 (.המצ"ב 6נספח ג/בהצהרה ב

בתנאי  ת הספקלהצעה יצורפו כל המסמכים וההוכחות הנדרשים לצרוף על ידי מציע להוכחת עמיד .3.2.2

 סמכי המכרז.מרט ובדרישות המכרז כמפורט במפבהסף או 

המציע יהא האחראי הבלעדי לכלל המוצע על ידו בהצעתו למכרז זה בין אם מסופק על ידו ובין אם  .3.2.3

 על ידי ספק משנה.

ו/או  תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהםופעילויות אולמות ניהול למידע ת ומערכפיתח, התקין, מי ש .3.3

ים כנדרש , המותאמות לשימושפנאי, נוער וספורטמערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, 

כל  ולניהול רישום לחוגים ולפעילויותו/או כרטיסים לאולמות מופעים, מנויים, )מכירת  ,במכרז זה

והוא מתחזק אותן, משדרג אותן,  (bit/ באמצעות  אינטרנטיתמקוונת / , סליקת כרטיסי אשראי היבטיהם

, ותומך במשתמשים בהן ן החל על הפעילות המנוהלת באמצעותןלדרישות הלקוחות וכל דימתאים אותן 

 .2015וזאת לפחות משנת 

תצהיר על פיתוח התקנה ותמיכה להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המציע את הפרטים אודותיו ב

 . (9ג/ נספחב ב"המצ התצהיר ג"ע) במערכת,

ידו במסגרת הליך זה, -הבלעדי של זכויות הקניין בכל המוצרים המוצעים על הבעליםלהיות  מציעעל ה .3.4

להיות מי  מציעלמוכרם ולהפיצם. כמו כן על המאת צד ג' לרבות בתוכנות, או מי שהוא בעל זכויות חוזיות 

  מועצהשלא חלה עליו כל מניעה ו/או הגבלה למכור המוצרים והתוכנות הנ"ל ו/או להעמידם לשימוש ה

 . מועצהלהתקינם ו/או לתחזקם ו/או לשדרגם ו/או להתאימם לצרכי ה ו/או

נספח לצרף להצעתו הצהרה לאישור האמור בס"ק זה בנוסח המצורף לתנאי המכרז ומסומן  מציעעל ה

 .01/ג



 האזורית מטה יהודההמועצה 
  2/2021 מכרז פומבי מספר

 ולמכירת כרטיסים לסוגיהם להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול אולמות תרבות 
 מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט/או בו

  חתימה וחותמת המציע                     65מתוך  7עמוד 
 

 מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה האזורית  ©
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 
 09:57:00 25/04/2021 : לפרסוםגרסה 

בו זכויות הקניין כולן או חלקן, שייכות לצד ג', יפורט הדבר בהצהרה בתוספת פרטי התקשרותו  במקרה

 עם צד ג'. מציעשל ה

להצעתו עותק מהסכם התקשרות עם צד ג' ו/או אישור מאת צד ג' בדבר  מציעבמקרה האמור יצרף ה

 הסכמתו של צד ג' לשימוש בזכויות הקניין.

ולמכירת  לניהול אולמות תרבותמערכות מידע זכות שימוש בת ספקבההוא בעל נסיון מוכח מי ש .3.5

 לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט ת מידעומערכבו/או כרטיסים לסוגיהם 

 כדלקמן:עפ"י מכרז זה,  דוגמת הנדרש למועצהברשות מקומית, 

או גופי סמך שלהן  ( רשויות מקומיות3) שלושלפחות כל אחד מסוגי המערכות המוצעות משמשת  .3.5.1

, 2018במהלך השנים וזאת ברצף  ,)חברה עירונית/עמותה עירונית עמותה מעין עירונית וכיו"ב(

2019 ,2020.  

 .תושבים לפחות 50,000היא בת  ,3.5.1מהרשויות, כאמור בסעיף אחת  .3.5.2

)להלן: "ערבות  7ג/בנספח ו צורפה ערבות בנקאית בנוסח המצורף לתנאים אל להצעה: ערבות בנקאית .3.6

 2/נספח אבכמפורט בהתאמה ערבות תהיה בנוסח הנדרש על ידי המועצה, בסך ובתוקף . ההשתתפות"(

 )להלן: טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז(.

, מותנית בלתי אוטונומית בערבות שמדובר ובלבד, אחר ערבות נוסח גם תקבל המועצה כי בזאת מובהר

 יעמדו החליטה ומועד הערבות סכום, הערבות תוקף וכן במכרז מציעה לבקשת בישראל בנק י"ע שהוצאה

 .זה במכרז המפורטות בדרישות

 .בלבד למכרז ההצעה מגיש ש"ע והאישורים המסמכים כל .3.7

 המציע רכש את מסמכי המכרז וצרף להצעתו קבלה על שמו. .3.8

 במכרז זה.המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש  .3.9

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם,   .3.10

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל  .3.11

, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז

 ויכולתו של המציע. הקשור לניסיונו

 

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה: .4

, העושים שימוש של המציעלקוחותיו  םשהו/או גופי סמך של רשויות מקומיות רשויות מקומיות רשימת  .4.1

, סוג / הגוף את שם הרשות הכוללת, במועד הגשת ההצעה במערכות המוצעות כנדרש בתנאי הסף,

בנוסף,  .8ג/נספח , ע"ג הטבלה בהשרות, מועד תחילת השרות, שם איש קשר ברשות ומספר טלפון

רותים, היקפם, מועד ימהגופים, העונים על הקריטריונים המפורטים לעיל, שיכללו פרוט השאישורים 

 .ביצועם והמלצות

ת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם נציגי לקוחות המציע הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה שומרלמען 

 לקבלת חוות דעת על המציע גם בתחומים שאינם נכללים בדרישות מכרז זה.
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 :)שלו ושל ספקי המשנה מטעמו( את המסמכים הבאים המציע יצרף להצעתו .4.2

 .תעודת עוסק מורשה  .4.2.1

 גופים עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישורהמציע צירף להצעתו  .4.2.2

 השומה פקיד מטעם הנוכחית, לשנה תקף, 1976-ו"התשל(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים

 .המציע שם על, מ"מע אזורי וממונה

 .הנוכחית לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור .4.2.3

, 1995 – ה"התשנ(, רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי תקנות פי על רישוי טעון בעסק שמדובר ככל .4.2.4

  - ח"תשכ עסקים רישוי חוק פי על עסק לניהול רישיון של מצולם העתק להצעתו המציע יצרף

 .ההצעה הגשת למועד נכון בתוקף, 1968

( 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כמשמעו) אליו זיקה בעל או/ו הוא כי כך על תצהיר .4.2.5

 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירות 2-מ ביותר הורשעו לא

 2-מ ביותר הורשעו ואם, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או/ו 1991- א"התשנ(, הוגנים

 התצהיר ג"ע) האחרונה ההרשעה ממועד אחת שנה חלפה ההתקשרות במועד כי הרי עבירות

 (.1ג/ נספחב ב"המצ

 .2נספח ג/תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח  .4.2.6

 למעשה בנוגע הורשע לא( בה השליטה בעלי -מנהליו, ובחברה פרטית  לרבות) תצהיר לפיו המציע .4.2.7

 הגשת ממועד האחרונות השנים בעשר קלון עמה שיש עבירה כבחינת הינה לגביו שההרשעה

 .5ג/נספח פליליות, על גבי  הרשעות למכרז, ע"ג תצהיר על העדר ההצעות

 לידיעתה שיובא המידע את שיקוליה בעניין להביא רשאית המועצה כי למען הסר ספק יובהר

 י"עפ במכרז מציע של הצעה זו רשאית המועצה לפסול סמכותה הפלילי, וכי במסגרת מהמרשם

 .בו השליטה בעלי או/ו תאגיד של מנהליו על או/ו תאגיד על גם, תחול זו הוראה כאמור. המידע

. כנגדו המוגש אישום כתב או פלילי רישום כל על החוזה בתקופות גם לדווח במכרז הזוכה על

 .במכרז הזוכה עם עבודתה המשך להפסיק רשאית תהיה המועצה

 :את המסמכים הבאיםגם  ורף להצעתצי ,תאגיד הינומציע אם ה .4.3

 מסוגו. לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם בתוקף רישום תעודת .4.3.1

 .בתוקף לשנה הנוכחית על מנהלי התאגיד ובעלי המניות, תדפיס רשם חברות .4.3.2

 .3נספח ג/, ע"ג מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית אישור בדבר מורשי חתימה .4.3.3

מי שהאמצעים הטכנולוגיים  היותועל , 11/גנספח המכרז ומסומן  מסמכיהצהרה בנוסח המצורף ל .4.4

ת התוכנה המשמשת אותו לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה מצויים בשירות ידו, לרבו-המוצעים על

 .ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד גבוהה

בעל כוח אדם מיומן, ידע  ועל היות  12/גכנספח המכרז ומסומן  למסמכיבנוסח המצורף כתב התחייבות  .4.5

מקצועי ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותים נשוא המכרז, לרבות גורם מיומן ומקצועי שישמש 

 מנהל הפרויקט כהגדרתו במסמכי מכרז זה.

בעל יכולת להעמיד  היותועל  13/גכנספח המכרז ומסומן  למסמכיאישור רואה חשבון  בנוסח המצורף  .4.6

 הנדרשים למתן השירותים.את המשאבים הכספיים 
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 הגשת הצעות .5

 עיון במסמכי המכרז ורכישתם .5.1

על .yehuda.org.il-www.mבאתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: ניתן לעיין במסמכי המכרז  .5.1.1

לשם הגשת  המציע חלה החובה להתעדכן באתר האינטרנט בדבר כל הודעת עדכון ביחס למכרז. 

 ההצעה יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר המועצה, על כל עמודיה.

באתר  אשר ישולמוכולל מע"מ ש"ח  1,000כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך  .5.1.4

 המועצה.

 על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.   .5.1.5

מכרז כמפורט לעיל, הצעתו תיפסל על ב ישלם את דמי ההשתתפותמובהר בזה, כי מציע אשר לא  .5.1.6

 הסף ולא תידון בפני ועדת המכרזים. 

 .שהיאמובהר בזה, כי הסך הנ"ל עבור רכישת חוברת המכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה  .5.1.7

 :הגשת הצעות מועד  .5.2

את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס  .5.2.1

''. את מעטפת 2/2021 למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז

ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר 

שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, לא יאוחר מהמועד 

  .1בנספח א/)להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"( המפורט בהתאמה 

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  .5.2.2

 בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. משלוח ההצעה .5.2.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  .5.2.4

 ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.

 :אופן הגשת ההצעות .5.3

 .ו/או השרותים המציע להגיש הצעה על כל מרכיבי העבודה על .5.3.1

על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות המפרטים כשהם  .5.3.2

 חותמת( בכל המקומות המיועדים ועל כל דף של מסמכי המכרז.וחתומים, וכן לחתום )חתימה 

 .3בנספח ד/ טבלהבאת המחיר יש למלא  .5.3.3

ן הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה מובהר בזאת, למע .5.3.4

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

 חתימות .5.4

על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה, לרבות בכל עמוד על המציע לחתום, בחתימה וחותמת,  .5.4.1

 של חוברת המכרז.

 הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את  .5.4.2

 .1נספח א/כמפורט בההצעה תהיה בתוקף : תוקף ההצעה .5.5
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 ערבות בנקאית .6

כביטוי למחויבות לקיום ההצעה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד( על  .6.1

)להלן: ''ערבות השתתפות''(, בסך  במכרז זה 7/גפח בנסמה, של בנק ישראלי בנוסח המופיע שמו, חתו

. הערבות תהא בלתי מותנית, והמזמין יהא רשאי לחלט את 2נספח א/בובתוקף כמפורט בהתאמה 

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.-הערבות על

 מובהר בזאת כי המועצה תקבל גם נוסח ערבות אחר, ובלבד שמדובר בערבות אוטונומית בלתי מותנית,

יעמדו וכן תוקף הערבות, סכום הערבות ומועד החליטה  במכרז מציעשהוצאה ע"י בנק בישראל לבקשת ה

 .במכרז זהבדרישות המפורטות 

 עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות., 2נספח א/כמפורט בהתאמה בהערבות תעמוד בתוקף  .6.2

 הצעתו תיפסל. -מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור .6.3

המציע הזוכה בידי  יפקיד, ימי עבודה מהודעת המועצה על זכייתו במכרז 5 –ולא יאוחר מ במקרה זכייה,  .6.4

 :המזמין

למכרז זה  1ד/ כנספחנשוא ההסכם, בנוסח המצורף להבטחת ביצוע התחייבויותיו ערבות בנקאית  .6.4.1

 .2נספח א/בבסך ובתוקף כמפורט בהתאמה )להלן: "ערבות הביצוע"(, 

( חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש. למען 2ד/נספח ע"פ הנוסח הרצ"ב ב) יםביטוח קיוםאישור  .6.4.2

הסר ספק מובהר בזאת כי שמורה למועצה הזכות הבלעדית לדרוש מהמציע להציג בפניה את 

ימי עבודה ממועד  5פוליסות הביטוח הנדרשות במסמכי מכרז זה והוא מתחייב לעשות כן בתוך 

 הבקשה.

 

 מחירי ההצעה .7

 , למסמך ד' הסכם ההתקשרות.3בנספח ד/הצעת המחיר תהייה מפורטת לפי הצעת המחיר המצורפת  .7.1

 על המציע להציע מחיר נמוך מהמחיר המירבי הנקוב לכל מערכת / שרות. .7.2

 .הצעתו תיפסלמציע שינקוב בהצעה למערכת ו/או לשרות מחיר הגבוה מהמחיר המירבי,  .7.3

 חומרי, החומרים, הציוד, העבודות כל את יכלול בהצעתו יעהמצ שינקוב ההצעה מחיר כי, בזאת מובהר .7.4

 .ההסכם/המכרז מסמכי כל פי-על העבודות לביצוע הדרוש היתר וכל האדם כח, העזר

 . קבועים במחירים תהיה ההצעה .7.5

 . המזמין את לחייב כדי בהן ואין, בלבד אומדן הן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות כל .7.6

 המזמין ידי על בפועל שיידרש כפי או במכרז שנדרש כפי, היקף בכל העבודות כל את לבצע מתחייב המציע .7.7

 .   להלן כאמור או להצעתו בהתאם וזאת

 

 במסמכי המכרז הבהרות ושינויים .8

המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח  .8.1

הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו לנרשמים שלקחו מסמכי המכרז מסמך 

פי דרישת הרשויות -הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על

 המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.
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תאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי ה .8.2

לפנות או  סיור הקבלניםכנס מציעים/למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במהלך 

)להלן: "טבלת לוחות זמנים לעריכת  1נספח א/בכתב למזמין, במועדים ובדרכי התקשורת המפורטים ב

 .המכרז"(

ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה, תשלחנה בכתב לכל המשתתפים תשובות, ביחד עם העתקי שאלות  .8.3

במכרז. מסמכי השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי 

התשובות להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. התשובות תישלחנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה 

 בדוא"ל או בפקס.

כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה אין באמור לעיל  .8.4

 יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז  .8.5

ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: "הבהרות"( יחייבו את המזמין. בכל  בעל פה, ורק שינויים, תשובות

מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי 

 ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

 

 הבהצע הסתייגויות ושינויים .9

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  .9.1

 לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאי המזמין:

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .9.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. .9.1.2

 ו מהוות הן פגם טכני בלבד.לראות בהסתייגויות כאיל .9.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה  .9.1.4

 ו/או פרט מהותי בה.

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת  .9.2

יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את לעיל, והמציע  9.1בסעיף האלטרנטיבות המנויות 

 ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

 

 קבלני משנה .10

על ידי קבלני משנה, ייעשה אך ורק בכפוף לאישור  ם או חלקם, כולהשירותיםמובהר בזאת, כי ביצוע  .10.1

הפעלת קבלן המשנה מטעם הספק למען הסר ספק מובהר בזאת שלא יהא באישור של המזמין להמזמין. 

 כדי לשחררו מאחריותו המלאה לעמוד בכלל התחייבויותיו כנדרש במכרז זה.  

מובהר בזאת, כי באחריות המציע הזוכה לדאוג שלא יועסקו במסגרת ביצוע העבודות קבלני משנה  .10.2

תה הם שאינם בעלי אישורים ורישיונות מתאימים לביצוע העבודה או ספקים מורשים ו/אושאינם 

 מיועדים לבצע. 

 .)אי מילוי תנאי זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם( 
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 הצהרות המציע .11

 וכהצהרה כאישור כמוה במכרז והשתתפותו המציע של הצעתו למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת .11.1

לו, הצעתו כוללת את התמורה המלאה  ונהירים ידועים ההסכם/המכרז ומסמכי המכרז פרטי שכל

גזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח עבור כל  מרכיבי העבודה ונכוללת וה

 בחשבון מרכיב ממרכיבי העבודה. 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .11.2

ת המקצועיות והאחרות, המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולו

 וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או  .11.3

ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על 

 לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .11.4

 כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

בזאת כי מגיש הצעה למכרז זה, בעצם הגשת הצעתו, מצהיר, מסכים ומתחייב למען הסר ספק מובהר  .11.5

 כדלקמן:

המחיר הנקוב על ידו בהצעה מגלם את כלל העלויות הידועות והצפויות, הישירות והעקיפות  .11.5.1

להספקת כל השרותים ותוצריהם, ולשימוש המועצה  במערכות ובתוצריהן, כמתואר לעיל ולהלן 

, אלא אם כן נכתב במכרז במפורש למשך כל תקופת ההתקשרות וכנדרש במסמכי מכרז זה

 .אחרת

השרותים והמערכות המוצעים על ידו יסופקו למועצה יתאימו ויותאמו לצרכיה ויבטיחו את  .11.5.2

עמידת המועצה, השרותים, המערכות ותוצריהם בדרישות כל דין ו/או נוהל ו/או הנחיה החלה 

 כת במהלך כל תקופת ההתקשרות.עליה ו/או על תחום טיפול כל שרות / מער

כל צורך ו/או דרישה לשדרג ו/או להתאים כל מערכת ו/או שרות ו/או תוצר שלהם לצרכי  .11.5.3

המועצה ולדרישות כל דין לרבות פיתוח ו/או רכישה ו/או תיקון ו/או התקנה ו/או בדיקה ו/או 

ו/או עלות ו/או  הדרכה ו/או הטמעה ו/או מתן שרות ו/או תמיכה ו/או תחזוקה ו/או כל השקעה

, אלא אם כן נכתב במסמכי המכרז במפורש יהיו על חשבונו של הספקפעולה הכרוכים בכך 

 ת.ראח

בכל הנתונים, תוצרי ו/או תפוקות השרותים בכל צורות אחסונם, לרבות כל הקבצים  הזכויות .11.5.4

יו "( יהתוצרי השרותו/או המסמכים שינהל, שיצור ו/או יפיק הספק עבור המועצה )להלן" 

 בבעלות מלאה של המועצה.

במהלך תקופת ההתקשרות, וככל שיווצר מצב חירום רפואי או בטחוני, שמורה למועצה הזכות  .11.5.5

להקפיא את ההתקשרות לתקופות לפי שיקול דעתה. במהלך תקופת ההקפאה לא תעשה המועצה 

 שימוש במערכות ולא תשלם לספק כל תמורה.

יר למועצה, באופן, בפורמט ובאמצעים שתקבע היא, ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, להעב בסיום .11.5.6

את כל תוצרי השרות שנמצאים ברשותו לרבות בחצריו, במחשביו ובכל מקום או אמצעי אחר 

 , כאמור לעיל, להלן ובכלל מסמכי המכרז.וזאת על חשבונו בלבדלידי המועצה 
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ימי עבודה ממועד שידרש על ידי  10תעשה על ידו בתוך  למועצההעברת התוצרים  .11.5.6.1

 המועצה לעשות כן.

העברת קבצי תוצרי השרות תעשה על ידו לפי דרישת המועצה בפורמט "מקובל"  .11.5.6.2

 ב."וכיו ASCI  ,Excel,להעברת קבצים בין מערכות, כגון 

כשהם מלאים, שלמים ובאופן שלא תעשה כל תוצרי השרות, כאמור לעיל,  העברת .11.5.6.3

 גמו במהלך הכנתם להעברה ו/או העברתם. יפ

באופן שיאפשר למועצה שימוש בהם העברת כל תוצרי השרות, כאמור לעיל, תעשה  .11.5.6.4

 באמצעות מערכות מידע חלופיות למערכות הספק. 

ימי עבודה ממועד סיום  90לשמור על חשבונו עבור המועצה את התוצרים למשך של עד  .11.5.6.5

מועצה וזאת מבלי שתקופה זו תחשב מועד העברתם ללא קשר עם ההתקשרות ל

 הארכה של ההתקשרות.  

כי המועצה תחזיר לו את ערבות הביצוע אך ורק לאחר שבחנה את תוצרי השרות  .11.5.6.6

 שהתקבלו מהספק ומצאה כי הם עומדים בהתחייבויותיו כאמור לעיל.

רישה של הוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תובענה, מסוג כל שהוא עקב כל ד .11.5.7

המועצה להבטחת שמישות, תקינות, שלמות והתאמת השרותים ו/או תוצריהם ו/או המערכות 

ו/או תוצריהן לצרכיה ו/או לדרישות כל דין ו/או נוהל ו/או הנחיה החלים עליה ו/או על תחום 

 טיפול כל שרות / מערכת במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

 אופן קביעת הזוכה במכרז .12

 מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.אין המזמין  .12.1

בתחום העבודות הנדרשות, את נסונו הקודם  של המציע סיונוינ אתבין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול  .12.2

 עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.

לשביעות רצונו, או שנוכח מזמין יהא רשאי לדחות הצעות של המציעים אשר לא בצעו בעבר עבודתם ה .12.3

 .לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתו הבלעדי

 הצעה לכל מערכת תיבחן בפני עצמה. .12.4

לכל  (C)ולמחיר ההצעה  40%משקל בשיעור של  (Q)הצעתו לולכל מערכת המועצה תעניק לאיכות המציע  .12.5

 , כמפורט להלן.60%משקל בשיעור של מערכת 

 יחושב באופן הבא: , לכל מערכת,המציע וההצעה לבין המחירשקלול היחס בין איכות 

 (Q) + ניקוד משוקלל איכות (C) ניקוד משוקלל להצעה  = ניקוד משוקלל מחיר
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 בשלבים הבאים: , לכל סוג מערכת בפני עצמה,בדיקת הצעות המחיר תעשה .12.6

 בשלב זה ייבדק האם כל ההצעות עומדות בתנאי הסף.  -תנאי סף  בדיקת – שלב א' .12.6.1

 .להציעהשנקבעו תנאים התאם למערכת ב בדיקה זו תעשה לכל

 !תיפסל תוכח במסמכים הנכללים בה עמידה בתנאי הסף הצעה שלא

 (Q)עברה את שלב א' תיבדק מבחינת עמידת המוצע בדרישות האיכות  אשרהצעה  – שלב ב' .12.6.2

 שנקבעו על ידי המועצה למכרז זה. 

 בדיקה זו תעשה לכל מערכת בהתאם לתנאים שנקבעו להציעה.

ליכולתם  הערכההמועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתפים הוכחת יכולת ו/או 

( הן "ההדגמה"ו/או ליכולות ו/או מאפייני ותכונות כל מערכת מוצעת לרבות הדגמות )להלן: 

 על בסיס הערכהלעמוד בתנאי מכרז זה והן להתאמתן לצרכי המועצה )לרבות  באשר ליכולתם

 .ניתוח ובחינת שרות / מערכת / יישום מהסוג המוצע לרבות כל מאפיין או תכונה שלהם

 ההדגמה תערך במשרדי המועצה.

כאמור תכלול ניתוח ובחינה של כל שרות ו/או מערכת ו/או יישום מהסוג המוצע לרבות  ההדגמה

 מאפיין או תכונה שלהם.  כל

 ממועד הגשת ההצעות.ימי עבודה  10בתוך תהליך ההערכה יתקיים 

 המציע בעצם הגשת הצעתו מתחייב להתייצב להדגמת המערכת במועד שיקבע על ידי המזמין. 

מובהר בזאת כי העירייה לא תפצה מציע, בגין העלויות שתגרמנה לו בקשר עם ביצוע ההערכה, 

 הצעתו כזוכה בסופו של דבר, ובין אם לאו.בין אם נבחרה 

למועצה שמורה הזכות לפסול הצעה למערכת שבהדגמה לא נמצאה בה התייחסות לכל רכיבי 

 המערכת העונים על צרכי המועצה כנדרש במפרט.

, הדגמה, בגין העלויות שתגרמנה לו בקשר עם ביצוע המציעמובהר בזאת כי המועצה לא תפצה 

 .כזוכה בסופו של דבר, ובין אם לאו בין אם נבחרה הצעתו

 .כמפורט בשלב ג' הצעה אשר עברה את שלב ב', כאמור לעיל, תיבדק מבחינת העלות

 (.Cבחינת עלות ההצעה )   – שלב ג' .12.6.3

תעשה ו , כתב הצעת המחיר3בנספח ד/ תעשה על פי המרכיבים המפורטים בדיקת הצעות המחיר

 בשני מימדים:

 כי כל המרכיבים הנדרשים לתמחור מתומחרים כנדרש.: בדיקה מימד שלמות ההצעה

 .: בחינת העלות לכל סוג שרותמימד עלות

 שנקבעו להציעה. מחיריםבדיקה זו תעשה לכל מערכת בהתאם ל

 .(Q)בחינת מרכיב האיכות פרוט אופן  .12.7

 :תיערך בשלבים כמפורט להלן (Q)בחינת מרכיב האיכות 

 המערכת. אופן שקלול הערכת איכות ההצעה והשרות / .12.7.1

/ איכות השרות הערכת ולמרכיב  %53משקל של  המציע נסיוןהמועצה תעניק למרכיב הערכת 

 .Qמסך הערכת האיכות  %56משקל של  תוהמערכ

 .להציעהשנקבעו תנאים התאם למערכת ב בדיקה זו תעשה לכל
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 (35%.)המציעאופן הערכת איכות  .12.7.1.1

בטבלת ניקוד איכות המציעים  1-3בסעיפים המציע תעשה כמפורט הערכת איכות 

 .14נספח ג/ב והמערכות מוצעות

 (.65%אופן הערכת איכות השרות / המערכת ) .12.7.1.2

הערכת איכות השרות / המערכת תתייחס לכמות המאפיינים הקיימים בכל מערכת מוצעת 

וכן לרמת התאמה של כל מאפיין לצרכי המועצה, כמפורט  מפרטבמתוך אלו המפורטים 

 .14נספח ג/ב

 ויחול באופן שווה על כל המציעים, כל אחד במועדו. 14נספח ג/ב"סדר היום" המתוכנן של ההדגמה מפורט 

צוות העירייה שיבצע את ההערכה יורכב מהמשתמשים אותם נועדו המערכות והשרותים לשמש במהלך 

 רז זה.ההתקשרות על פי מכ

האיכות יקבע  כל משתמש ידרג את הערכתו לעמידת דרישות כל מערכת בהתאמה לנדרש מהמציע להציג. ציון

דוגמה לטופס  בכל מערכת.באמצעות סכימה של הניקוד המשוקלל של כלל המשתמשים לכל מאפיין מדורג 

 .14נספח ג/כמפורט ב ,ההערכה של המערכות המודגמות

 .(C)בחינת מרכיב המחיר  אופןפרוט  .12.8

 :תיערך בשלבים כמפורט להלן (C) המחירבחינת מרכיב 

 .כללי .12.8.1

בחינת הצעות המחיר תעשה לפי העלות הכוללת למועצה של השימוש במערכות למשך תקופת 

 )להלן "תקופת הבחינה"( כדלקמן: חודשים 36הראשונית קרי התקשרות 

לרבות הסבת הנתונים אליהן ממערכת קיימת, סה"כ העלות למועצה לשימוש במערכות המוצעות, 

תשתיותיהן ממשקיהן, הדרכתן הטמעתן שדרוגן התמיכה בהן ותחזוקת כל מרכיביהן למשך כל 

 תקופת הבחינה.

 אופן קביעת הניקוד .12.8.2

תקבלנה ניקוד יחסי תקבל את מלוא הניקוד ושאר ההצעות לכל מערכת,  ,ההצעה הזולה ביותר

 אליה לפי הנוסחה הבאה:

 x 60 = לדמי שימוש במערכתניקוד בגין הצעת המחיר 
 לדמ"ש במערכתביותר  הזולהההצעה 

 לדמ"ש במערכת הנבחנתההצעה 

, או המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרלמען הסר ספק מובהר בזאת כי 

 או הצעה כלשהי.  בעלת הניקוד הגבוה ביותר,

 

המציע, בעצם הגשת הצעתו, מצהיר, מסכים ומתחייב כי אין לו ולא יהיו לו טענות ו/או תביעות 

מרכיביה גבוה יותר מסכום מרכיבי הכספי של סכום הבכל מקרה שהמועצה תבחר בהצעה ש

 .אולם הציון המשוקלל הסופי שלה יהיה גבוה יותר הצעתו הוא

, 3בנספח ד/למען הסר ספק מובהר בזאת כי כמויות יחידות, אם נקובות בטבלאות הצעת המחיר 

 מבוססות על הערכה לצורך השוואת הצעות המחיר בלבד.

במכרז, בעצם הגשת הצעה, מצהיר ומסכים כי אין בנקיבת כמות יחידות בטבלת המחיר כדי  מציע

שלא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות במידה לחייב את המועצה להזמין את הכמות הנקובה וכן 

והמועצה תחליט להזמין כמות שונה מהנקוב בטבלת מחירים או לא להזמין סוג שרות המצוין 

 בטבלה כלל.
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 הודעה לזוכה והתקשרות .13

פי שיקול דעתו -המזמין יודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על .13.1

 זכייה במכרז. הבלעדי, על ה

ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם  10תוך  .13.2

ם על ידי חתו (2נספח ד/אישור עריכת ביטוחים )השתתפותו במכרז בערבות הביצוע ויציג בפני המועצה 

וכן ימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט בהסכם,  ,חברת הביטוח כנדרש

 .מקור בחתימת ההסכם של עותקים( 3) שלושהויחתום על 

הסר ספק מובהר בזאת כי שמורה למועצה הזכות הבלעדית לדרוש מהמציע להציג בפניה את למען  .13.3

 ימי עבודה ממועד הבקשה. 5 פוליסות הביטוח הנדרשות במסמכי מכרז זה והוא מתחייב לעשות כן בתוך

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם -פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-המזמין יהיה רשאי, על .13.4

 חתימת ההסכם. 

בזמן לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו  .13.5

 לחלט את ערבותו.רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו –שנקבע

רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, יודיע המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  .13.6

-במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, ליתר המשתתפים במכרז על אי

השתתפותם  זכייתם במכרז. הערבות שהומצאה על ידי המציעים שהצעתם לא התקבלה בקשר עם

 במכרז, תוחזר להם כאמור בהמשך.

יום ממועד חתימת ההסכם עם הזוכה.  14, לאחר ההשתתפותמציע שהצעתו לא תזכה תוחזר לו ערבות  .13.7

הודעה על שחרור הערבות תועבר למציע שלא זכה כאמור. שיגור ההודעה על מועד החזרת הערבות יעשה 

תישלח למציע שלא  ההשתתפותעתה הבלעדי. ערבות על ידי המועצה במכתב /פקס /טלפון לפי שיקול ד

ימי עבודה  2זכה בדואר רשום לכתובת המופיעה בהצעתו, אלא אם כן יודיע לה בכתב אחרת וזאת תוך 

 ממועד הודעת המועצה.  

 

 שמירת זכויות .14

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, 

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך 

הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

_____________________ 
 מטה יהודהמועצה אזורית 
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 טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז -1א/נספח 

 
 פרטים נוספים תקופה/יום/שעה מהות

תקופה לעיון ורכישת מסמכי 
 המכרז

  מיום פרסום המכרז
  אתר המועצהב

 ₪  1,000עלות רכישה: 
  לא יתקיים כנס מציעים 

 הגשת שאלות הבהרה

עד   23/6/2021ד'  עד יום

  12:00השעה 

 

  בלבד. WORDבקובץ 

 on.com-noa@c  :הדוא"ללכתובת 
 לאישור קבלת הפניה יש להתקשר לטלפון 

 7שלוחה  04-6336070
הגשת המועד האחרון ל

 הצעות
עד  8/7/2021ה' יום 

 12:00השעה 
 בלשכה המשפטית במשרדי המועצה

 תוקף ההצעה 
יום מהמועד האחרון  120

 להגשת הצעות
 

 חודשים  36 ההתקשרותמשך תקופת 

למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות 
לעוד תקופות, בנות עד שנה אחת כל אחת, 

ובלבד שמשך כל ההתקשרות לא  באותם התנאים
 חודש. 120על יעלה 

המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת  הערה:
 הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג המזמין. .ההצעות

 טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז -2נספח א/

 
 תוקף הערבות ₪שיעור ערבות  סוג ערבות #

 ערבות השתתפות  .1
ולמכירת כרטיסים  לניהול אולמות תרבות מערכת 

 לסוגיהם
7,500 ₪ 

 10/10/2021עד ליום 
 כולל

 ערבות ביצוע 
ולמכירת כרטיסים  לניהול אולמות תרבות מערכת 

 לסוגיהם
15,000  ₪ 

יום מתום תקופת  60
 ההתקשרות

 ערבות השתתפות .2
מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, 

 נוער וספורט
7,500 ₪ 

 10/10/2021עד ליום 
 כולל

 ערבות ביצוע
מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, מערכת 

 נוער וספורט
15,000  ₪ 

יום מתום תקופת  60
 ההתקשרות

 הבהרה:
 בטבלה לעיל.  2+ בסעיף  1/ביצוע בסך הנקוב בסעיף השתתפותמציע שיציע הצעה לשתי המערכות ידרש להגיש ערבות 

  

mailto:noa@c-on.com
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 טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה -3/נספח א

מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים מבלי לגרוע 
 המפורטים להלן:

 

 המסמך #
 על פי נספח

 בחוברת

 יש/
 אין

כל מסמכי המכרז, לרבות חוברת זו, חתומים לאישור בחתימה   (1
 וחותמת 

  

   קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז  (2

   תעודת עוסק מורשה  (3

 עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור  (4
 לשנה תקף, 1976-ו"התשל(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים

 .מ"מע אזורי וממונה השומה פקיד מטעם, הנוכחית

  

   הנוכחית לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור  (5

   רשיון עסק )אם נדרש ע"פ חוק(  (6

  1ג/ נספח ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר  (7

  2נספח ג/ עניינים ניגוד העדר על והתחייבות תצהיר  (8

 לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם בתוקף רישום תעודת -תאגיד  (9
 .מסוגו

  

, המניות ובעלי התאגיד מנהלי על חברות רשם תדפיס -תאגיד  (10
 .הנוכחית לשנה בתוקף

  

 ד"עו או ח"רו י"ע מאושר חתימה מורשי בדבר אישור -תאגיד  (11
 .הנוכחית לשנה בתוקף

  3ג/נספח 

  4נספח ג/ .הפלילי במרשם מידע לקבלת והרשאה כח ייפוי -יחיד  (12

 אחד כל י"ע חתומות ,פלילי רישום העדר בדבר הצהרות -תאגיד  (13
 העיקריים המניות מבעלי אחד וכל מהמנהלים

  5נספח ג/

  6נספח ג/ קבלני משנההצהרה על שיתוף   (14

  7נספח ג/ ערבות השתתפות  (15

  8נספח ג/ פירוט ניסיון קודם  (16

מותאמת לרשויות יר על פיתוח התקנה ותמיכה במערכת תצה  (17
 .מקומיות

  9נספח ג/

  10נספח ג/ הצהרת המציע אודות זכויות קניין  (18

  11נספח ג/ הצהרת המציע אודות שירות תחזוקה  (19

  12נספח ג/ בנושא כח אדם, ניסיון מיומנות ושיתוף פעולההתחייבות המציע   (20

  13נספח ג/ אישור רואה חשבון  (21

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע 

לפי מסמכי מכרז זה, בין אם מופיעים ברשימה זו ובין  לצרף את כל המסמכים הנדרשיםמאחריותו הבלעדית 
 אם לא.
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 והצעת המחיר המכרז טמפר –מסמך ב' 

 

 

 

 מצ"ב בחוברת נפרדת
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 המציע צהרתה –מסמך ג' 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז ובהסכם, הבנתי את האמור בהם, ואני  .1

רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז. בנוסף, רצ"ב נוסח המכרז  מסכים לכל האמור בהם.

 .לכל האמור בו תיוהסכמ תי, הבנתיכהוכחה לכך שקרא בתחתית כל עמוד,חתום 

 במקומות המתאימים( )יש לסמן  להספקה, תמיכה, ותחזוקה של מערכות מידע ספק כי הננימצהיר בזאת אני  .2

  לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם   

 לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט  

וככל שהנני מציע הצעתי זו עם ספק / קבלן משנה, כל אחד מאתנו עומד בתנאי הסף להגשת הצעות למכרז זה 

 הנדרשים למועצה בתחומים נשוא מכרז זהים את השירות לספקיכולת מכל הבחינות הידע, המשאבים והבעל ו

  לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.

פי מסמכי המכרז וההסכם. אני מצהיר, כי ידוע לי -לבצע את העבודות עללספק את השרותים / אני מציע  .3

 שחתימתי על ההצעה ועל החוזה מחייבת אותי לכל דבר ועניין.

במועד שאדרש לעשות זאת, על העתקים נוספים של החוזה, אני מתחייב, כי אם הצעתי תתקבל, אחתום,  .4

 בהיקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים.

 ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות. 120 -הצעתי זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ל .5

יכובים במועד תחילת אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ע .6

השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כן אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי 

 לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ביצוע השירותים.

א, לרבות ההצעה הגבוהה ביותר למען הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע לי, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהי .7

ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם לנמק את 

החלטתכם. כן אני מצהיר, כי ידוע לי, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה ונספחיו השונים 

, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות עלות רכישת והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך

מסמכי המכרז, תחולנה עלי בלבד במלואן, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין 

 וסוג שהוא בגין כך.

 המועצה רשאית לנהל משא ומתן בכל עת עם המציעים השונים. אניעל פי הדין אני מצהיר, כי ידוע לי ש .8

 בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור. מתחייב לשתף פעולה עם המועצה

ביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות הספקת השרותים / ידוע לי, כי  .9

ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי במהימנות ואמינות, תוך שמירה 

 על הוראות כל דין. קפדנית

/  כל העבודותמלוא התמורה המבוקשת על ידי לביצוע , כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעתי כולל את אני מצהיר .10

פי -על להספקת השרות / ביצוע העבודות, הציוד, חומרי העזר, כח אדם וכל יתר הדרוש הספקת כל השרותים

להספקת השרותים / ביצוע העבודות שלא כל מסמכי המכרז/החוזה וככל שקיים בהצעתי מרכיב הנדרש 

נקבתי עבורו מחיר הוא יסופק למועצה ללא תמורה על חשבוני בלבד בין אם הוא מסופק על ידי או על ידי מי 

מטעמי. ככל שנדרש לצורך הספקת השרותים / ביצוע העבודות ביצוע עבודה / חומר/ ציוד / כ"א וכל מרכיב 

בהרתי זאת למזמין במועד שאלות ההבהרה והוא קיבל את הבהרתי אחר שלא פורט במסמכי המכרז ולא ה

 הוא יסופק על ידי על חשבוני בלבד.
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  .ידוע לי, כי המחיר שמוצע על ידי למועצה הוא סופי, ולא תהינה לי כל טענה בדבר הפסד .11

 ימי עבודה 10אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .12

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום. 'דמסמך לחתום על ההסכם  .12.1

, צמודה למדד המחירים לצרכן חתומה ומבוילת 3הנקוב בנספח א/להמציא לכם ערבות בנקאית בסך  .12.2

 למסמכי המכרז, ועל פי מסמכי המכרז. 1נספח ד/כדין, להבטחת קיום תנאי ההסכם, בנוסח 

 למסמכי המכרז. 2נספח ד/על קיום ביטוחים בנוסח חתום על ידי חברת ביטוח,  ,להמציא אישור .12.3

לעיל כולן או מקצתן אאבד את  12אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .13

זכותי לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו 

 ( להתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז.7ג/)נספח 

עד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או ס .14

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

 

 לראיה באתי על החתום:

 המציע:_______________________________שם 

 

 ________________________________מס' ת.ז./מס' חברה:________________________ כתובת:___

 

 חתימה:___________________        תאריך:______________

 

 

 אישור עו"ד

 מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: _____________ עו"ד,_______אני הח"מ 

 

 למילוי כשהמציע הוא אדם(._____ת.ז. ____________)________________ה"ה ___

 

 ת.ז. ______________________ וה"ה ___________ ,____ת.ז.______________________ה"ה _____

 

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגידוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 

 _______________________,עו"ד         __________________________
 חתימה וחותמת       תאריך                              
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר – 1/ג נספח

 

אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________ בחברת___________,  .1

לניהול אולמות תרבות ולמכירת להספקת זכות שימוש במערכת מידע  2/2021 מספר ה במכרז/המציע

  ,תרבות, פנאי, נוער וספורט מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויותבו/או  כרטיסים לסוגיהם

ב לחוק 2( מצהיר בזאת כי המציע/ה ו/או בעל זיקה למציע/ה )כמשמעו בסעיף המציע/ה")להלן: "

( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

ר העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסו 1987 -מינימום, התשמ"ז

עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה  2-ואם הורשעו ביותר מ  1991 –התשנ"א 

 האחרונה.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

 

       

        ___________________  

 המצהיר              

 

 אימות

 

________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר  אני הח"מ , עו"ד 

______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 

 

___________________      ____________________ 
 חותמתו חתימה                 תאריך 

 לתאגיד –אישור עורך דין 

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז 

ב___________ )להלן: ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המציעה 

 "המציעה"( בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.

            

___________________      _____________________ 
 חותמתו חתימה        תאריך 
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 עניינים ניגוד למניעת והתחייבות תצהיר -2נספח ג/

_____________, המשמש כ__________________ אני ___________________________, ת"ז 

 מתחייב בזאת כדלקמן :( המציע"בחברת________________________, )להלן: "

או  או לספקי / קבלני משנה מטעמו למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע יהיה מתחייב שלא הנני .1

 בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

לניהול להספקת זכות שימוש במערכת מידע  2/2021 מספר פומבימתן השירותים נשוא מכרז  בתחום עניין

מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, בו/או  אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם

, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי תנאיומילוי ו נוער וספורט

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד  .2

גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את  עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או

 המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

 של המציע במצב להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי למזמין באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד

משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע  הנני מתחייב כי המציע ימנע .4

 התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.

 גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל למזמין על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .5

בעניין.  להוראות המזמין התאםב ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא רשאי המזמין

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב והמציע

מניעת ניגוד לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם  .6

 עניינים.

מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד  .7

 עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.   

  ולראיה באתי על החתום:

 

_______________________   ______________________   
     חתימה      שם

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

צפוי/ה לעונשים הקבועים  לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה

 בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

     _________________       _______________ 
 חתימה וחותמת      תאריך      
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 אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד -3ג/נספח 

 
 
 
 

 ____________  .ר _________________________,  מ.אני הח"מ , עו"ד/ רו''ח  
 

 כעו"ד / רו"ח של התאגיד, הנני לאשר הזאת כי ה"ה:
 

 
 ת. ז.  שם

   

 ת. ז.  שם

   

 ת. ז.  שם

 _______________________________ דירקטורים   מנהלים  משמשים 

  
  בתאגיד:

 שם התאגיד 

 ומורשים להתחייב בשמו.

 הנני לאשר בזאת כי:כמו כן, 

  חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד  __________________________ 

  בצירוף חותמת התאגיד 

 מחייבת את התאגיד.
 
 
 
 
 
 

 עו"ד / רו"ח  תאריך
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 פלילי רישום העדר בדבר הצהרות – 5ג/ נספח

ית חתימה מטעם ____________ \מורשה’_______________ ת ת"ז מס\__________ נושאאנו הח"מ מר/גב 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  ,"(המציעזיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: " ’מס

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\צפוי

 ( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרזהמציע""הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן:  .1

ו/או  לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהםלהספקת זכות שימוש במערכת מידע  2/2021 מספר

 "(.המכרז) להלן: " מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורטב

 הורשע: המציע ו/או מנהל במציע ו/או בעל שליטה במציע לא  .2

; פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס; 1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .2.1

 383, 297עד  290; סעיפים 1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד 

 . 1981-המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 )מחק את המיותר( או

 הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות:המציע  .2.2

באילו ומי הנחקר/מורשע  __________________________________________ )יש לפרט__

 .מתוך העבירות המנויות לעיל(

ת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסיר ,הואיל וכך .3

 . 1981-במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.  .4

 
 

       ____________________                                       
 חתימת המצהיר       

 
 

 אישור:
 

אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת 
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. 

עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה  מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 
 

_____________________    _________________ 
 עו"ד        תאריך  
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 ספקי המשנה הצהרה על שיתוף – 6נספח ג/
 

 פרטי ספקי המשנה ששרותים המסופקים על ידם מוצעים על ידו למועצה במסגרת מכרז זה.על המציע לפרט את 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת שככל שנקב מציע בפרטי ספק משנה עליו גם לצרף להצעתו את כל הפרטים ו/או המידע ו/או 
מידתם באמות המידה לבחינת המסמכים המוכיחים את עמידתם בתנאי הסף להספקת השרות המוצע על ידם וכן לבחינת ע

 איכות ההצעה, כמפורט במכרז זה.
 

 לכבוד
 ,מטה יהודההמועצה האזורית 

 
 כדלקמן:הנני להצהיר בזאת 

הצעתי למכרז זה מוגשת ביחד עם ספקי המשנה שפרטיהם וסוגי השרותים המוצעים להספקה על ידם מפורטים 
 להלן.

כי כל ספקי המשנה שפרטיהם להלן עומדים, כל אחד צרפתי להצעתי את כל המסמכים והתיעוד המוכיחים 
 בתחומו, בתנאי הסף הנדרשים להגשת הצעות למכרז זה.

למרות שהצעתי מוגשת ביחד עם ספקי משנה ברור לי כי המציע הוא האחראי הבלעדי לכלל השרותים המוצעים 
 במכרז זה, בין אם מסופקים על ידו והן על ידי ספקי משנה. 

 

 המלא של הספקשם העסקי  #
 וכתובתו

 מס' מזהה
 )ח.פ. / עוסק מורשה(

להספקה על ידו  יםהמוצע יםהשרותפרוט 
 במכרז

(1)     

(2)     

(3)     

(4)     

(5)     

(6)     

(7)     

 
 
 
 
 

 חתימת המצהיר  וחותמת המציע  תאריך  שם המצהיר
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 השתתפות ערבות -7ג/ נספח
   לכבוד:

    מטה יהודההמועצה האזורית 

 

 ______________________בנקאית מס'ערבות הנדון: 

על פי בקשת _____________ )להלן: "המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

שקלים חדשים( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת  __________במילים" ) ₪ ____________

"הפרשי הצמדה"( להבטחת התחייבויות המבקש בקשר להשתתפותו  –הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן 

ו/או  לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהםלהספקת זכות שימוש במערכת מידע  2/2021 במכרז 

 ומילוי תנאיו., מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורטב

 
 3תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו  

מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,  ימים

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 

 כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  

הפרשי מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת 

 הצמדה.

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 10/10/2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לא תענה. 10/10/2021דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 10/10/2021לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

              

 בכבוד רב,

 בנק _____________בע"מ
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 פירוט ניסיון קודם – 8ג/ נספח

 .אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהםניהול למערכת ב המציע פרוט נסיון .א
 

 

 הלקוחשם  #
מועד 

התקנת 
 1מערכת

מועד 
הסרת 
 1 מערכת

 סוג המערכת
שם איש הקשר 

אצל הלקוח 
 ותפקידו

קשר האיש  טלפון
 אצל הלקוח

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

                                                             
 

 חודש ושנה,  1
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 עילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט פמרכזי חוגים ולניהול למערכת ב המציעפרוט נסיון  .ב
 .ןברשויות  מקומיות או גופי סמך שלה

 
 

 הלקוחשם  #
מועד 

התקנת 
 1מערכת

מועד 
הסרת 
 1 מערכת

 סוג המערכת
שם איש הקשר 

אצל הלקוח 
 ותפקידו

קשר האיש  טלפון
 אצל הלקוח

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

 
 

                                                             
 

 חודש ושנה,  1
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לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים פיתוח התקנה ותמיכה במערכת  עלתצהיר  – 9נספח ג/
   מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורטבלסוגיהם ו/או 

 
 _________, _______, ת"ז ________________________הח"מ אני 

____, _________________________בחברת______, _________________________בתפקיד  הנושא/ת

אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לניהול להספקת זכות שימוש במערכת מידע    2/2021 מספר במכרזציע/ה המ

  ,"(מציעה)להלן: " , נוער וספורטחוגים ופעילויות תרבות, פנאי, לניהול  מידעמערכת בו/או  לסוגיהם

 :ציעבזאת כי המ /המצהיר

 בשנת: אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם לניהול מערכת ממוחשבת  פיתח_________ 

 אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם החל משנת: _________לניהול  תקין, מערכת ממוחשבתמ 
 

 בשנת: חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט לניהול מערכת ממוחשבת  פיתח_________ 

 חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט החל משנת: _________לניהול תקין, מערכת ממוחשבת מ 

 

לצרכי הלקוחות ולדרישות כל דין החל על הפעולות  ה, מתאים אותה, משדרג אותאת המערכתמתחזק ומאז הוא 

 .,  ותומך במשתמשים בההפעילויות המנוהלות באמצעות מרכיבי המערכת לסוגיהםו/או 

 

 הו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ז

             
       ______________  
 /החתימת  המצהיר        

 אימות

 

_______________ פגשתי אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום 

את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 

 __________________תאריך:              _____________________, עו"ד                   
 חתמה וחותמת             

              

 

 לתאגיד –אישור עורך דין 

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז 

ב___________ )להלן: ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת 

 ובהתאם לכל דין.ציע התאם להוראות תקנון המב"( מציע"ה
 

 
 __________________תאריך:              _____________________, עו"ד                   

חתמה וחותמת             
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 אודות זכויות קניין המציעהצהרת  – 10נספח ג/

 
 אנו הח"מ _________________________________ מצהירים בזה כדלקמן:

 
הננו עושים שימוש כחוק אך ורק בתוכנות מקור וזאת בהתאם לכל תנאי הרשיונות המתירים לעשות בהן  .1

 שימוש כחוק ובהתאם לזכויות היוצרים של המפתחים אותן.

, לרבות בתוכנות, המפורטות למועצההננו הבעלים הבלעדיים של זכויות הקניין במוצרים המוצעים על ידנו  .2
 להלן:

 
 תיאור שם המוצר

  
 

  
 

  
 

  
 

 
הננו מורשים, להפיץ ו/או למכור, להתקין ולתחזק  את המוצרים המוצעים על ידנו, לרבות בתוכנות, בהם  .3

 "(, המפורטות להלן:המוצריםשייכות לצד ג' )להלן: "זכויות הקניין כולן או חלקן, 
 

סוג האישור  שם בעל הזכות שם המוצר
 המצ"ב

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
מצ"ב עותקים מהסכמי התקשרות עם בעלי הזכות במוצרים  ו/או אישורם בדבר הסכמתם לשימוש על ידנו 

 בזכויות הקניין.
 
ו/או   מועצהלמכור את המוצרים ו/או להעמידם לשימוש ה מוצהר כי לא חלה כל מניעה ו/או הגבלה .4

 . מועצהלהתקינם ו/או לתחזקם ו/או לשדרגם ו/או להתאימם לצרכי ה
 
בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בהפרת הזכויות,   המועצהלשפות את  הננו מתחייבים בזאת .5

הודיעה לנו על קיום התביעה, ואפשרה לנו להתגונן מפניה, בדרך של  מועצהבכפוף לכך שה כאמור לעיל,
 או הגעה להסדר פשרה לסילוקה. מועצהניהול התביעה מטעם ה

 
 
 

 _____________:______מציעהמורשי החתימה המורשים מטעם חתימת  תאריך:_______________
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 שירות ותחזוקה אודות המציעהצהרת  – 11נספח ג/
 

 אנו הח"מ _____________________________ מצהירים בזה כדלקמן:

 

כל האמצעים הטכנולוגיים המוצעים על ידנו, לרבות התוכנה המשמשת אותנו לביצוע התחייבויותינו עפ"י 

 הסכם זה מצויים בשירות ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד גבוהה.

 

 

 

 

 

 

 

 :________________המציעחתימת   תאריך:_______________
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  בנושא כוח אדם, נסיון, מיומנות ושיתוף פעולה המציעהתחייבות  – 12נספח ג/
 

 מצהירים בזה כדלקמן:המוסמכים להתחייב בשם המציע, אנו הח"מ _____________________________  

כוח אדם מיומן, ידע מקצועי, ניסיון ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותים עומדים  המציע רשותל .1

 נשוא המכרז.

 

 2/2021להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים, כמפורט במכרז פומבי למציע היכולת  .2

 .האזורית מטה יהודההמועצה של 

 

וככל שהמועצה  להעמיד אדם מיומן ומקצועי שישמש מנהל הפרויקט כהגדרתו במכרז זה המציע  יש ביכולת .3

 .תתקשר עם המציע על פי מכרז זה מתחייב המציע למנותו לשמש כמנהל הפרויקט, כהגדרתו במכרז

 

ו/או יספק במהלך ההתקשרות פק מתחייבים לשתף פעולה עם כל ספק אחר שכבר מסהמציע וכל מי מטעמו  .4

אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה נדרש לה  שהםכל  , שרות, או מערכת מסוגמרכיבלמועצה 

 .להבטחת מלוא התפוקה מהשרותים הנדרשים במכרז זה

 

בעתיד מרכיב כל שהוא למועצה  שתף פעולה עם כל ספק שיספקכי המציע הננו מתחייבים ויזכה במידה  .5

 .במרכיבים הנדרשים במכרז זההנכלל 

 

ו/או מי מטעמה את כל המידע ו/או האמצעים  המועצהפעל להעמיד לרשות המציע יהננו מתחייבים כי  .6

 הנדרשים לה לקבלת מלוא השירותים על פי מכרז זה על הצד הטוב ביותר. 

 

ו/או כל הננו מתחייבים כי המציע יעביר למועצה את כל המידע והנתונים אודותיה ואודות כל מי מטעמה  .7

שמאוחסנים ו/או יאוחסנו במערכות המציע ככל שהמועצה תתקשר עימו על פי מכרז זה מידע השייך לה, 

 וזאת על פי דרישתה.

 

 

 חתימה וחותמת  תאריך  תפקיד  שם מורשה החתימה

 

 

      

 חתימה וחותמת  תאריך  תפקיד  שם מורשה החתימה
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 אישור רואה חשבון – 31נספח ג/

 

 לכבוד

 מטה יהודההמועצה האזורית 

 

 

 מציע( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת ה"מציע"הלבקשת ____________________________ )להלן: 

  2/2021במכרז פומבי בדבר יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים, כמפורט 

 .מטה יהודההמועצה האזורית של 

 

 ואחריותנו הינה לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. מציעההצהרה הינה באחריות הנהלת ה

 

מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של מסמכים הרלבנטיים ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנוהלי ותקני ביקורת 

 לתמיכה בסכומים ובמידע הנקובים בהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

של יכולתו  לדעתנו, ובהתבסס על הביקורת שערכנו, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את
 ים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרז.להעמיד את כל המשאב מציעה

 

 

 

 בכבוד רב,        

 

 

 

 ___________________   תאריך: ___________
 רו"ח                                 
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 אופן בחינת איכות המציע והמוצע – 41נספח ג/

 

 מוצעותטבלת ניקוד איכות המציעים והמערכות  .א

 

ניקוד  אופן הניקוד  המאפיין 

 מרבי

פיתוח, התקנה, תחזוקה, שדרוג התאמה ותמיכה   .1

במשתמשים במערכת המוצעת על ידי המציע קודם לשנת 

 לתנאי הסף(. 3.3)כנדרש בסעיף  2015

 או קודם לה 2014משנת 

 נק'  5

5 

, 2019, 2018ברצף במהלך השנים המערכת משמשת,   .2

 3.6.1רשויות ומעלה )כנדרש בסעיף ( 4, ארבע )2020

 נק' לכל רשות החל מהרשות הרביעית 3לתנאי הסף(, 

 נק' 3רשויות =  4

 נק' 6רשויות =  5

 נק' 9רשויות =  6

 נק' 12רשויות =  7

 נק' 15רשויות ומעלה =  8

15 

תושבים  50,000 -כמות הרשויות המספקות שרות ל   .3

שות החל נק' לכל ר 5ומעלה, החל מהרשות השניה, 

 מהרשות השניה

 נק' 5רשויות =  2

 נק' 10רשויות =  3

 נק' 15רשויות ומעלה =  4

15 

התרשמות צוות הבחינה מטעם המועצה מהתאמת   .4

 המערכת המוצעת לצרכי המועצה

 65 14כמפורט בנספח ג/

 100 סה"כ  

 



 האזורית מטה יהודההמועצה 
  2/2021 מכרז פומבי מספר

 ולמכירת כרטיסים לסוגיהם להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול אולמות תרבות 
 מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט/או בו

חתימה וחותמת המציע                     65מתוך  36עמוד 
  

 

 מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה האזורית  ©
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 
 09:57:00 25/04/2021 : לפרסוםגרסה 

 הדגמת המערכות"סדר היום" המתוכנן של  .ב

 
בהתאם לתנאי המכרז שבנדון, יזמן המזמין את נציגי המציעים להדגמה לצוות הבחינה של המזמין 

 את יכולות המערכות ואת תפוקות השרותים המוצעים על ידכם במכרז זה.

 ומהשעה כפי שיקבע המזמין. ההדגמה תערך במשרדי המזמין ביום

 המועד הנקוב ולהערך להדגמה.על המציג להגיע לפחות חצי שעה לפני 

 , בהתפלגות הזמן הבאה:שעות 4להדגמה יקצה המזמין לכל היותר 

 דקות להצגת החברה. 10עד  (1

 .המוצגתדקות להצגה של מאפיניה הכלליים של המערכת  15עד  (2

יתרת הזמן תוקדש להדגמת יכולות המערכת ותפוקות השרותים, למענה על שאלות צוות הבחינה  (3

 ולמענה עליהן לרבות ההדגמות המתחייבות לשם כך.של המזמין 

 לצורך ההדגמה יעמיד המזמין לרשות המציג מקרן, וחיבור לרשת האינטרנט.

 על המציג להביא עימו:

 מחשב נייד מתאים להצגת המערכת.  (1

 )לא תתקבל טענה כי איכות המחשב באמצעותו נערכת ההדגמה פוגמת ביכולות להציג את המערכת( 

ור לעיל על המציג להצטייד במודם סלולרי מתאים למקרה של תקלה בחיבור לאינטרנט למרות האמ (2

 באתר ההדגמה.

 )לא תתקבל טענה כי איכות המודם באמצעותו נערכת ההדגמה פוגמת ביכולות להציג את המערכת( 

 

ההדגמה תעשה באמצעות מערכת פעילה של רשות מקומית אחרת בעלת המאפיינים דומים לאלו של 

 מין. )למען הסר ספק המחשה באמצעות מצגות לסוגיהן לא תחשב כהדגמה לעניין זה(.המז

המערכות הנדרשות במכרז ולכלל המידע והתהליכים המנוהלים באמצעות מרכיבי ההדגמה תערך לכלל 

 כל מערכת.

של המזמין יכלול נציגות של כל ממלאי התפקידים שמערכת ו/או יישום ו/או ישומון אחד  הבחינהצוות 

 או יותר המוצעים במכרז נועדו לשמש אותם.

יבחן את האופן וההיקף שבהם מהווה כל מערכת / ישום / ישומון ו/או מאפיינים שלהם  הבחינהצוות 

 .כל מערכתבתחומים אותם נועדה לשמש  מענה על מגוון צרכי המזמין

יתעד את הערכתו לכל מערכת / ישום / ישומון ולכל מאפיין שלהם בטופס תיעוד   בבחינהכל משתתף 

 .כמפורט בהמשךהמערכות  בחינתממצאי 

מובהר בזאת כי מעבר ובנוסף לאמור לעיל ובהמשך, על המציע לכלול במסגרת ההדגמה את 

 ינים הנכללים בטופס.המרכיבים שיאפשרו לצוות המזמין התיחסות לכלל המאפי
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המערכות כאמור  בבחינתלמען הסר ספק מובהר בזאת כי שמורה למזמין או למי מטעמו שישתתף 

לבקש מהמציע להדגים מאפיינים, מידע או תהליכי עבודה שאינם נכללים  בטופס התיעוד או לבקש 

הדגמה באמצעות המערכות של מענה שמתאפשר באמצעות מערכת מוצגת על מצבים שונים 

 המתקיימים בתהליכי העבודה בהם נדרש שימוש במערכת.

ה כדי להוות "רשמה סגורה" ושמורה למזמין הזכות לבחון מובהר בזאת שאין במידע הנכלל במסמך ז

נושאים והיבטים נוספים הנכללים בתהליכי עבודתו וכמענה לצרכיה הבאים לביטוי במסמכי המכרז 

 גם אם לא נכתבו בו במפורש.

 

מהות ההדגמה היא לאפשר לצוות המזמין לבחון את האופן בו עונים המערכות המוצעות ושרותי 

 כי ממלאי התפקידים אצלו.צרהמציע על 

 

 בכל מערכת יבחנו, בין השאר, המרכיבים הבאים:

 מרכיבים ברמת המערכת המשליכים ו/או משמשים  בכל התהליכים המנוהלים על ידה, לרבות:

 ממשק למשתמש (1

 אינטואיטיביות שימוש ברמת הלקוח והמועצה (2

 

 מרכיבי ניהול המידע והתהליכים ברמת המערכת לרבות:

 מענה מלא על כל התהליכים -ניהול של כל התהליכים הנדרשים אפשרות  (1

 האפשרות לקלוט במערכת את כל הנתונים הנדרשים  -התאמת שדות הנתונים ברמת התהליך  (2

 התאמת רצף פעולות )סדר פעולות( בתהליך (3

 התאמת המעבר בין התהליכים )מעבר מתהליך לתהליך על פי סדר הפעולות( (4

 התאמת ממשק המידע בין התהליכים )שיקוף המידע שנקלט בתהליך אחד במשנהו(.  (5

 התאמת הממשקים בין המרכיבים המנהלים מידע כספי לבין המערכות הכספיות של הרשות. (6

 היות המערכת דו לשונית (7

 כלי מערכת לאיתור מידע בכלל מרכיבי המערכת (8

 מרכיביה מאפייני מערכת המבטיחים אינטואיטיביות שימוש בכלל (9

   דוחות, שאילתות וטפסיםכלי חילול והפקה של  (10
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 :, יבחנו בין השאר התחומים הבאיםבמערכת לניהול אולמות תרבות  ולמכירת כרטיסים לסוגיהם

 ניהול מופעים ואירועים (1

 ניהול מיקומים המופעים / אירועים (2

 ניהול פרסום ושיווק (3

 הכנת תוכניות מנויים (4

 ניהול תוכנית מנויים (5

 שילוב בין תוכניות מנויים למופעים / אירועים (6

 ניהול קשר עם לקוחות )מנויים ואחרים(  (7

 הזמנת מנוי / רישום לתוכנית מנויים (8

 תשלום עבור מנוי / תוכנית מנויים (9

 מכירה מזדמנת של כרטיסים / שמירת כרטיסים למוזמנים )שלא במסגרת מנויים(: (10

 / ישומוןמכירה באמצעות האתר  (10.1

 מכירה בכניסה לאירוע / מופע (10.2

 בקרת כניסה (11

 ממשקים עם מערכות המשמשות רשויות בתחום הנהלת חשבונות וגביה (12

 מרכיב ניהול מופעים ואירועים  (13

 

 :יבחנו בין השאר התחומים הבאים מערכת לניהול מרכזי חוגים ופעיליות תרבות, פנאי, נוער וספורטב

 ניהול תוכניות חוגים ופעילויות  (1

 ניהול פרסום ושיווק (2

 ניהול חוגים )הרשמה, בקרת ביצוע וכיו"ב( (3

 ניהול פעילויות )הרשמה, בקרת ביצוע וכיו"ב( (4

 שילוב בין חוגים לפעילויות )הופעות; קונצרטים; משחקי ליגה וכיו"ב( (5

 ניהול קשר עם לקוחות )לרבות כרטיס ילד; מבוגר; שחקן( (6

 כלי נגינה / ציוד ספורט תשלום עבור חוג / פעילות / שימוש בחומרים / (7

 בקרת השתתפות )מגוון אמצעים ואופן ניהול ובקרה( (8

 תקשורת ותאום עם מדריכים )כרטיס מדריך, שיבוץ, הודעות,  וכיו"ב( (9

 תשלום למדריכים )יחסי על פי משתתפים, מחיר קבוע, על פי שעות וכיו"ב( (10

 תקשורת ותאום עם גורמי חוץ כהתאחדויות ספורט וכיו"ב (11

 עם מערכות המשמשות רשויות בתחום הנהלת חשבונות וגביהממשקים  (12
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 דוגמה לטופס ניקוד על ידי צוות הבחינה .ג

 

 הנחיות למילוי טופס ההערכה
 הדרישות מהמציג: .1

 ההדגמה תעשה באמצעות מערכת פעילה של רשות מקומית אחרת בעלת המאפיינים דומים לאלו של הועדה. 

 ר ספק המחשה באמצעות מצגות לסוגיהן לא תחשב כהדגמה לעניין זה ולא תוערך(.)למען הס

 כל ממלא תפקיד ינקד אך ורק את המאפיינים הרלבנטיים לתחום תפקידו.

 

 אופן הערכת ההצעות .2

 , וכדלקמן:5לבין  0יהיה בין הערכת ההצעות ניקוד 

והן מאפשר עבודה נוחה יעילה ואיכותית עם מבחינה פונקציונאלית,   הכל= עונה באופן מצויין  )הן עונה על  5

 (/ישומוןהמערכת

המאפשר עבודה נוחה יעילה ואיכותית  באופןאך לא  מבחינה פונקציונאלית, הכל= עונה באופן טוב  )עונה על  4

 (/ישומוןעם המערכת

מאפשרת עבודה נוחה יעילה ואיכותית עם ה הברמ מבחינה פונקציונאלית  הרוב= עונה באופן בינוני )עונה על  3

 (/ הישומוןהמערכתמה שמאפשרת 

המאפשר עבודה נוחה יעילה אך באופן בלבד מהפונקציות הנדרשות  מיעוט= עונה באופן חלקי  )עונה על  2

המאפשר עבודה נוחה יעילה ואיכותית עם  באופןאך לא עונה על הרוב   או ואיכותית עם המערכת

 (/ישומוןהמערכת

המאפשר עבודה נוחה  באופןלא   וגםבלבד מהפונקציות הנדרשות  מיעוט= עונה באופן גרוע )גם עונה על  1

 (/ישומוןיעילה ואיכותית עם המערכת

 לצרכי הועדה(  )היקף המענה ו/או אופן המענה לא מאפשרים עבודה עם המערכת כמענה  = לא עונה  0

 "לא הוצגובהערה יצויין " א שלא הוצג, יסומן הסימן במיקום ניקוד האיכות של כל נוש  - לא הוצג

כל ממלא תפקיד שיקח חלק בהערכת איכות מערכת ומכל סיבה שהיא לא ינקד נושא, יסמן במיקום  – לא נוקד

 ". לא נוקדובהערה יצויין "  -ניקוד האיכות של אותו נושא את הסימן 

 

 ניקוד האיכות על פי ההדגמה יעשה באופן הבא:

 מציע יחושב ממוצע הניקוד המשוקלל של כל המנקדים שניקדו כל תכונה.לכל 

 ילקחו בחשבון רק מאפיינים שנוקדו על ידי מנקדים בכל המערכות המודגמות.

מהניקוד המשוקלל של כלל המנקדים, כאמור לעיל , יקבע הניקוד המשוקלל לכלל תכונות המערכת המוצגת 

 על ידי כל מציע.
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 טבלת הניקוד לצוות הבחינה .3

   לניהול אולמות תרבות  ולמכירת כרטיסים לסוגיהם מערכת  .א

   מערכת דו לשונית  .1

 הנתונים המילוליים שלה כיתוב בשדותהמערכת מאפשרת   .1.1
 .ושילוב ביניהן ,בעברית, באנגלית

  

הנתונים המילוליים של  כיתוב בשדותהמערכת מאפשרת   .1.2
בעברית, השאילתות והטפסים המופקים ממנה  ,הדוחות

 .ושילוב ביניהן ,באנגלית

  

   מאפיינים כללים למערכת  .2

 איתור מידע  .2.1
המערכות תאפשרנה איתור כל נתון בבסיס הנתונים לרבות 

 אינטואיטיביות שימוש בשדות מלל חופשי

  

   אינטואיטיביות שימוש  .2.2

שילוב  בין סידור המידע, תיוג המידע ותהליכי הניווט הנדרשים   (1
המיועדים  הלקוחותמהמשתמש במערכת מתאים לתמהיל 

 במערכתלהשתמש 

  

אפשר ומהמבנה הלוגי של המערכות ברור למשתמשים לסוגיהם   (2
להם להשיג את המטרות לשמן הם עושים שימוש במערכות 

 בקלות וביעילות

  

כלי ואופן איתור ומיון המידע המנוהל במערכות ברורים   (3
באופן  מידעלאתר ולמיין  יכוללמשתמשים כך שמשתמש 

 אינטואיטיבי ככל הניתן

  

אחידים וברורים )התמצאות( במערכת ניתוב הניווט והכלי   (4
 למשתמשים לסוגיהם

  

המרכיבים והממשקים יהיו משולבים במערכת כיחידה מובנית   (5
  אחת

  

המשתמש יוכל לעבור מכל שדה במרכיב אחד לנתונים ו/או מידע   (6
משלימים הנמצאים במרכיב אחר או במערכת הממושקת אליו 

 מתוך המערכת

  

עדכון / הזנת נתון במרכיבי המערכת יידרש להתבצע פעם אחת   (7
 בלבד

  

   ממשק המשתמש יהיה אחיד, ככל הניתן, בכל מרכיבי המערכת  (8

למשתמשי חוץ, לרבות הקהל הרחב לעיין המערכת תאפשר   (9
במידע המנוהל במערכות, לאתר מידע המנוהל בהן, לתשאל אותן 

ולהפיק מהן טפסים, בהתאם להרשאות באמצעות רשת 
 האינטרנט ובאמצעות ישומונים.

  

   דוחות, שאילתות וטפסים  .2.3

ביצוע כל השאילתות / הפקת כל הדוחות ו/או  מאפשרתהמערכת   (1
הטפסים הנדרשים למועצה לביצוע כל הפעילויות המקצועיות 

 בתחומי טיפול המערכת, כנדרש על פי מכרז זה

  

מערך דוחות ושאילתות המאפשר חיתוך לפי כל  כוללתהמערכת   (2
 .שדה בבסיס הנתונים  ועל ציר הזמן

  

 ,למשתמש לחולל דו"ח או שאילתה מילוליים מאפשרתהמערכת   (3
וכן לקבוע איזה שדות יוצגו במענה לשאילה  כאמור בסעיף לעיל,

 או בדו"ח

  

להפקה של הטפסים הנדרשים כלים מערך  כוללתהמערכת   (4
 למועצה לצורך שימוש בהן לצרכיה

  

בטופס נתוני מקור מכל שדה מבסיס הנתונים  משלבתהמערכת   (5
 אתיים של שאילה מקדימהוכן נתונים תוצ
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   תהליכים מנוהלים  .3

   ניהול מופעים ואירועים  .3.1

   ניהול מיקומים המופעים / אירועים  .3.2

   ניהול פרסום ושיווק  .3.3

   הכנת תוכניות מנויים  .3.4

   ניהול תוכנית מנויים  .3.5

   שילוב בין תוכניות מנויים למופעים / אירועים  .3.6

   ניהול קשר עם לקוחות )מנויים ואחרים(   .3.7

   הזמנת מנוי / רישום לתוכנית מנויים  .3.8

   תשלום עבור מנוי / תוכנית מנויים  .3.9

מכירה מזדמנת של כרטיסים / שמירת כרטיסים למוזמנים )שלא   .3.10
 במסגרת מנויים(:

  

   מכירה באמצעות האתר / ישומון  (1

   מכירה בכניסה לאירוע / מופע  (2

   כניסה בקרת  .3.11

ממשקים עם מערכות המשמשות רשויות בתחום הנהלת   .3.12
 חשבונות וגביה

  

   מרכיב ניהול מופעים ואירועים   .3.13
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מערכת לניהול מרכזי חוגים ופעיליות תרבות, פנאי, נוער   .ב

 וספורט
  

   מערכת דו לשונית  .1

 הנתונים המילוליים שלה כיתוב בשדותהמערכת מאפשרת   .1.1
 .ושילוב ביניהן ,בעברית, באנגלית

  

הנתונים המילוליים של  כיתוב בשדותהמערכת מאפשרת   .1.2
בעברית, השאילתות והטפסים המופקים ממנה  ,הדוחות

 .ושילוב ביניהן ,באנגלית

  

   מאפיינים כללים למערכת  .2

 איתור מידע  .2.1
הנתונים לרבות המערכות תאפשרנה איתור כל נתון בבסיס 

 אינטואיטיביות שימוש בשדות מלל חופשי

  

   אינטואיטיביות שימוש  .2.2

שילוב  בין סידור המידע, תיוג המידע ותהליכי הניווט הנדרשים   (1
המיועדים  הלקוחותמהמשתמש במערכת מתאים לתמהיל 

 במערכתלהשתמש 

  

אפשר ומהמבנה הלוגי של המערכות ברור למשתמשים לסוגיהם   (2
להשיג את המטרות לשמן הם עושים שימוש במערכות להם 

 בקלות וביעילות

  

כלי ואופן איתור ומיון המידע המנוהל במערכות ברורים   (3
באופן  מידעלאתר ולמיין  יכוללמשתמשים כך שמשתמש 

 אינטואיטיבי ככל הניתן

  

אחידים וברורים )התמצאות( במערכת ניתוב הניווט והכלי   (4
 למשתמשים לסוגיהם

  

המרכיבים והממשקים יהיו משולבים במערכת כיחידה מובנית   (5
  אחת

  

המשתמש יוכל לעבור מכל שדה במרכיב אחד לנתונים ו/או מידע   (6
משלימים הנמצאים במרכיב אחר או במערכת הממושקת אליו 

 מתוך המערכת

  

עדכון / הזנת נתון במרכיבי המערכת יידרש להתבצע פעם אחת   (7
 בלבד

  

   המשתמש יהיה אחיד, ככל הניתן, בכל מרכיבי המערכתממשק   (8

המערכת תאפשר למשתמשי חוץ, לרבות הקהל הרחב לעיין   (9
במידע המנוהל במערכות, לאתר מידע המנוהל בהן, לתשאל אותן 

ולהפיק מהן טפסים, בהתאם להרשאות באמצעות רשת 
 האינטרנט ובאמצעות ישומונים.

  

   דוחות, שאילתות וטפסים  .2.3

ביצוע כל השאילתות / הפקת כל הדוחות ו/או  מאפשרתהמערכת   (1
הטפסים הנדרשים למועצה לביצוע כל הפעילויות המקצועיות 

 בתחומי טיפול המערכת, כנדרש על פי מכרז זה

  

מערך דוחות ושאילתות המאפשר חיתוך לפי כל  כוללתהמערכת   (2
 .שדה בבסיס הנתונים  ועל ציר הזמן

  

 ,למשתמש לחולל דו"ח או שאילתה מילוליים מאפשרתהמערכת   (3
וכן לקבוע איזה שדות יוצגו במענה לשאילה  כאמור בסעיף לעיל,

 או בדו"ח

  

להפקה של הטפסים הנדרשים כלים מערך  כוללתהמערכת   (4
 למועצה לצורך שימוש בהן לצרכיה

  

בטופס נתוני מקור מכל שדה מבסיס הנתונים  משלבתהמערכת   (5
 וכן נתונים תוצאתיים של שאילה מקדימה
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   תהליכים מנוהלים  .3

   ניהול תוכניות חוגים ופעילויות   .3.1

   ניהול פרסום ושיווק  .3.2

   ניהול חוגים )הרשמה, בקרת ביצוע וכיו"ב(  .3.3

   ניהול פעילויות )הרשמה, בקרת ביצוע וכיו"ב(  .3.4

חוגים לפעילויות )הופעות; קונצרטים; משחקי ליגה  שילוב בין  .3.5
 וכיו"ב(

  

   ניהול קשר עם לקוחות )לרבות כרטיס ילד; מבוגר; שחקן(  .3.6

תשלום עבור חוג / פעילות / שימוש בחומרים / כלי נגינה / ציוד   .3.7
 ספורט

  

   בקרת השתתפות )מגוון אמצעים ואופן ניהול ובקרה(  .3.8

)כרטיס מדריך, שיבוץ, הודעות,   תקשורת ותאום עם מדריכים  .3.9
 וכיו"ב(

  

תשלום למדריכים )יחסי על פי משתתפים, מחיר קבוע, על פי   .3.10
 שעות וכיו"ב(

  

   תקשורת ותאום עם גורמי חוץ כהתאחדויות ספורט וכיו"ב  .3.11

ממשקים עם מערכות המשמשות רשויות בתחום הנהלת   .3.12
 חשבונות וגביה

  

 

 

 

 

 

 

  



 האזורית מטה יהודההמועצה 
  2/2021 מכרז פומבי מספר

 ולמכירת כרטיסים לסוגיהם להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול אולמות תרבות 
 מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט/או בו

חתימה וחותמת המציע                     65מתוך  44עמוד 
  

 

 מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה האזורית  ©
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 
 09:57:00 25/04/2021 : לפרסוםגרסה 

 הסכם התקשרות –מסמך ד' 

 ____ שנת_______  לחודש_________  ביום ב_____ ונחתם שנערך

 מטה יהודה אזורית בין:     מועצה

      "(המזמין/המועצה" להלן) 

 אחד; מצד

 :  ___________________ שם    : לבין

 :  _______________ מס' תאגיד/מס' ת.ז.

 :  _________________ כתובת

 ________: __________ טלפון

 _____:  _____________ פקס

      "(הספק"  להלן)

 שני; מצד

לניהול אולמות להספקת זכות שימוש במערכת מידע  2/2021 מסגרת פומבי פרסמה מכרז והמועצה הואיל

מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, בו/או  תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם

 "(;השירות/השירותים" להלן)  נוער וספורט

 ;הזוכה כהצעה המועצה ידי על נבחרה והצעתו השרות למתן הצעה הגיש והספק והואיל

 האדם וכוח הציוד בעל, מנוסה, מיומן, מקצועי שלצורך מתן השירותים הינו בזאת והספק מצהיר והואיל

 ;המועצה של המוחלט רצונה לשביעות השירות את לתת הבחינות מכל יכולת בעל ושהינו המתאים

 השירות למתן הנוגע בכל וחובותיהם זכויותיהם, ההדדיים יחסיהם את להסדיר מעוניינים והצדדים והואיל

  .זה הסכם נשוא

 

 :  כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, לפיכך

 

  וכותרות מבוא .1

 ממנו.  נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .1.1

, המכרז במסגרת המועצה של לפרסומיה צורפו אשר, נספחיהם כל על המכרז מסמכי כי בזאת מובהר .1.2

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים

 .לפרשנותו ישמשו ולא בלבד הנוחות לשם נועדו הסעיפים כותרות .1.3

 .על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז .1.4

 . זה בהסכם האמור יגבר ונספחיו ההסכם בין סתירה של במקרה .1.5

 

 ההתקשרות .2

 הכול, זה הסכם נשוא השירות ביצוע את, עצמו על מקבל לספק, והספק למסור בזאת מתחייבת המועצה

 .ותנאיו ההסכם להוראות בהתאם
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 השירותים: .3

 של והתאמה, שדרוג תחזוקה ,תמיכההתקנה,  ,הספקההשירותים אותם מתחייב הספק לבצע הינם שירותי 

 שלהלן: מידעה מערכות

  לפעילויותלאירועים  ,ניהול מכירת כרטיסים למופעיםלמערכת 

  ופעילויות חוגים ניהוללמערכת 

, ומהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד מסמך ב'כמצורף וכמפורט במפרט המצ"ב כמתן זכות שימוש בהם לו

 ומהווים נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו, בכלל.ממנו, בפרט, ובכל מסמכי המכרז המצורפים בזה 

  

 ההסכם תקופת .4

 . החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים חודשים, 36תקופת ההסכם תהיה למשך  .4.1

עד  נוספות לתקופות ההסכם את להאריך דעתה לשיקול בהתאם המועצה רשאית, ההסכם תקופת בתום .4.2

 .חודשים 120 על יעלה לא, ההארכה תקופות שסך תקופת ההסכם, כולל ובלבד אחת, חודשים כל 12

הארכת תקופת ההסכם כאמור תעשה בכתב, באמצעות דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני לפי שיקול  .4.3

דעתה הבלעדית של המועצה, לא יאוחר משבעה ימים לפני תום תקופת ההסכם, או תום כל תקופה של 

 הארכת ההסכם, לפי העניין.

 

   התמורה .5

 לספק המועצה תשלם, המועצה של המלא רצונה לשביעות זה הסכם פי על כנדרש השירות מתן תמורת .5.1

 להלן) ממנו נפרד בלתי חלק , ומהווה3ד/מסמך הנספחת להסכם ב להצעתו בהתאם הסכומים את

 "(.התמורה"

 : להלן כמפורט, ההתקשרות תקופת כל במשך תקפים יהיו המחירים .5.2

 ידי על המתפרסם, לצרכן הכללי המחירים למדד תקופתית יוצמדו בהצעה הנקובים המחירים .5.2.1

 .זו הצעה במסמכי כמפורט"(, המדד" להלן) כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 .הקבלן עם ההתקשרות הסכם חתימת ממועד 19 – ה מהחודש החל תחל המחירים הצמדת .5.2.2

 .אחת כל חודש 12 בנות בתקופות תהיה למדד ההצמדה .5.2.3

 30 – ה לחודש ועד להתקשרות 19 – ה מהחודש) הראשונה ההצמדה לתקופת הבסיס מדד .5.2.4

 .שבהמשך' ד בסעיף כאמור  במערכת השימוש תחילת במועד הידוע המדד יהיה( להתקשרות

 המדד בין המדד להפרשי שווה תהיה, הראשונה ההצמדה תקופת לאחר תקופה בכל, למדד ההצמדה .5.2.5

 בחודש הידוע המדד  בין ההפרש, כגון. )המחיר עודכן לפיו הקודם המדד לבין העדכון בחודש הידוע

 (.הלאה וכן, להחלתה 19 – ה בחודש ידוע שהיה זה לבין ההצמדה להחלת 30 – ה

 עדכון לאחר הבאים החודשים 12)  ההצמדה תקופת כל למשך תקף יהיה הצמדה כל לאחר התעריף .5.2.6

 (.המחיר
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למעט הצמדה כאמור, מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא,  .5.3

לרבות בשל שינוים בשכר עבודה. כמו כן, מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום המלא עבור ביצוע 

ת העבודה בהתאם להסכם לרבות כל הוצאות הספק, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע העבודה, לרבו

הוצאות נסיעה, אש"ל הדפסות וכל הוצאות משרדיות ו/או אחרות של הספק ו/או מי מעובדיו, לרבות 

ההוצאות והנזקים שייגרמו לספק בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה או שייגרמו 

 .בקשר להסכם זה

 המועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם לה על ידי הספק. .5.4

 י המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמוספר .5.5

 : להלן המפורטים לתנאים לספק בכפוף תשולם התמורה .5.6

 החיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש הקודם. .5.6.1

שירותים שבוצעו וכן לצורך קבלת התמורה יגיש הספק לממונה מטעם המועצה חשבון המפרט את ה .5.6.2

 את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.

 התמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי הממונה וגזבר המועצה ועל פיו.  .5.6.3

יום מתום חודש הגשת החשבון למועצה, בתנאי שאושר כאמור  90התמורה תשולם לספק בתוך  .5.6.4

 (.90)ש+

 

 מעביד עובד יחסי קיום אי .6

 וזאת עצמאי כספק ידיו על מתבצעת, זה הסכם לפי, הספק עבודת כי, במפורש ומוצהר בזאת נקבע .6.1

 משולבת תהיה שלא הצדדים של המפורשת מהכוונה והן עצמאי עסק כבעל עבודתו את מבצע מהיותו

 או/ו לספק המועצה בין ומעביד עובד של יחסים ייווצרו לא שהן נסיבות בשום וכי, המועצה של בעבודתה

 או/ו תשלום לכל זכאים עובדיו יהיו ולא הספק יהיה לא, זה מטעם. הספק מעובדי מי לבין המועצה בין

 . נוהג או/ו דין כל פי-על ממעבידו לעובד המגיעות כלשהן זכויות או/ו תמורה

 המועצה של נטענת אחריות בגין כלשהו גורם א/ו הספק מעובדי מי ידי על תתבע שהמועצה במקרה .6.2

 סכום כל בגין יום 30 תוך המועצה את ישפה או/ו יפצה הספק, זה מהסכם הנובעת לעובדיו כמעביד

 שכר לחוק בנגוד ששולם לשכר בקשר תביעה כל לגבי גם יחול לעיל האמור. לשלם תחויב המועצה שאותו

 .כלשהו קיבוצי הסכם פי על משויך התובע אליו בענף המקובל השכר או המינימום

, הכנסה מס לרבות, דין פי על המחויבים התשלומים כל את עובדיו עבור ויפריש עצמו עבור ישלם הספק .6.3

 ולא זה הסכם ביצוע עקב מעביד או/ו עצמאי ספק על החלים תשלום או מס וכל, לאומי ביטוח, מ"מע

 -עליו החל קיבוצי הסכם פי על לו המגיע השכר או/ו המינימום שכר חוק פי על לעובד מהמגיע פחות

 מביניהם. הגבוה

 

 אחריות הספק .7

 פי על השירות מתן לצורך ידו על שיועסקו האנשים לכל כמעביד אחראי הוא כי בזאת מצהיר הספק .7.1

 מינימום שכר תשלום לרבות, עובדיו לגבי דין כל פי על חובותיו כל את למלא מתחייב הוא וכי, זה הסכם

 כלשהי באחריות  תשא יהא לא, מצידו המזמין. דין כל פי על ממעבידו לעובד המגיעים התשלומים וכל

 . הספק עובדי כלפי
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 כל פי על הנהוגות אחרות ולהטבות פיטורים לפיצויי זכאי הספק אין, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .7.2

 .נוהג או דין

 לכל או ידו על למועסקים, למזמין ייגרם אשר הוצאה או/ו נזק לכל אחראי הינו כי בזאת מצהיר הספק .7.3

בין , זה הסכם תנאי או כלשהו דין הפרת בגין או/ו השירות מן עקיף או ישיר, יוצא כפועל, שלישי צד

שיתגלה בזמן שהחוזה יהיה בתוקף, ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו, וישפה את המזמין בגין כל תביעה 

 שיידרש לשלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין בגין האמור לעיל.

ותו להנחות את עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת ביצוע הספק מצהיר בזאת כי באחרי .7.4

השירותים נשוא הסכם זה, לרבות הספקת כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם לפי מכרז זה 

 וביצוע הדרכות בדבר אופן השימוש בהם.

 לעובד כרגיל המשתלם כלשהו תשלום, למועסקיו או/ו לעובדיו או/ו לספק המזמין לשלם ויחויב היה .7.5

 בו סכום המזמין בכול את הספק יפצה, אחר או שלישי לצד נזיקין פיצויי בתשלום שתחויב או, ממעבידו

 .דין עורך ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, כאמור יחויב

לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק, ו/או כלפי צד ג' כלשהו, על פי חוק  למזמיןלמען הסר ספק,  .7.6

, ו/או על פי כל דין אחר, למטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו הספק, 1967-השומרים, התשכ"ז

 לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.

 

 ביטוח  .8

ואת אחריותו החוקית בקשר מתן מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה וכל דין הספק יבטח עצמו  .8.1

  וכן בפוליסת אחריות מקצועיתכלשהו, אדם או גוף משפטי.  פוליסת אחריות כלפי צד ג'ידו ב-השירות על

בגין אחריותו פוליסת חבות מעבידים ויכלול בה את המועצה כמוטבת נוספת עליו. כן יוסיף הספק וירכוש 

ידו, ויוסיף גם בה את -ו/או קבלן/ני משנה המועסקים עלוחבותו החוקית כמעביד כלפי כל  העובד/ים 

ידי המועצה בהתאם לחוזה -המועצה כמוטבת. הביטוחים יהיו בתוקף לכל משך העסקתו של הספק על

זה, והעברת העתק הפוליסה/ות ואישור המבטחת על פי הנספח המצ"ב חתום ע"י מבטחיו וכולל הכללת 

לכניסת הסכם זה  לתוקף. הביטוחים יכללו את פרק הביטוח המועצה כמוטבת בה/ן היא תנאי מוקדם 

 הבאים:

למקרה ולתקופת הביטוח ₪  1,000,000בגבול אחריות של  ביטוח אחריות כלפי הציבור )צד שלישי( .8.1.1

בגין עבודתו של הספק, של עובדיו ומשרתיו, יועצי המשנה שלו ושל כל הבאים מכוחו או בשמו. 

הספק לתביעות של עובדים כנ"ל שאינן מכוסות לפי ביטוח "חבות ביטוח זה יכסה גם אחריותו של 

 מעבידים". פוליסה תעשה בשמם של הספק והמועצה ותכלול סעיף "אחריות צולבת".

לכיסוי אחריותו כמעביד של הספק כלפי עובדיו בקשר עם עבודתו של  ביטוח "חבות מעבידים" .8.1.2

 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪  20,000,000 -לתובע ו $ 1,500,000הספק בגבול אחריות של 

 המבוטח עפ"י פוליסות החבויות המפורטות בסעיף זה יהיה הספק ו/או המועצה. .8.1.3

( של Subrogationביטוחי הספק עפ"י הסכם זה יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תיחלוף ) .8.1.4

. ויתור כאמור המבטח כלפי המועצה ו/או תאגידיה ו/או מי מטעמם ו/או הישובים החברים במועצה

 לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
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 בהמשך לכל הנ"ל מתחייב הספק: .8.2

 -2/ד"נספח -להמציא לספק אישור על קיום ביטוחים חתום ע"י המבטח בנוסח המצורף למכרז זה כ .8.2.1

ימים  30אישור קיום ביטוחים", כתנאי לחתימת הסכם זה. כן מתחייב להגיש הפוליסות הנ"ל תוך 

זה, לאישורה של המועצה לגבי תנאי הביטוח, סכומי האחריות וזהות החברות  מחתימת הסכם

המבטחות. מוסכם בזאת, כי אישור הפוליסות ע"י המועצה ו/או הימנעותה מלעשות כן לא יטילו 

עליה כל אחריות שהיא, והספק פוטר את המועצה ומטעמה מכל אחריות וטענה בקשר לביטוחים 

 זה. שהוא נדרש לערוך עפ"י הסכם

הספק מתחייב לחדש במועדם ולהמשיך בתוקף את הביטוחים הנ"ל לתום עבודתו עבור המועצה  .8.2.2

 יום לפי שיפוג תוקפן. 30התאם להסכם זה, ולהציג הפוליסות המוגשות למועצה לפחות 

הספק מתחייב לשלם על חשבונו את כל הפרמיות והוצאות הביטוחים הנ"ל ולהמציא אישורים על  .8.2.3

יבצע הספק את הביטוחים הנדרשים או לא ימציא אישורים כאמור, תהא המועצה כך למועצה, לא 

רשאית, אך לא חייבת, לבצע הביטוחים בעצמה על חשבון הספק ולנכות מהתמורה המשולמת לה כל 

סכום עקב רכישת פוליסות הביטוח. במקרה כאמור אי ביצוע הביטוחים לא יטיל כל אחריות על 

 יטוחים.המועצה בגין אי ביצוע הב

יום, על כל  30כל הפוליסות תכלולנה תנאי של חובת הודעה מוקדמת ע"י חברת הביטוח למועצה, של  .8.2.4

 כוונה לבטל או לשנות את הביטוחים.

הספק אחראי להוגיע למועצה מידית על כל תביעה שתוגש בפוליסה שערך לאחריותו המקצועית  .8.2.5

 ול האחריות המבוטח בה.מגב 50%ו/או חיובו  על פי דין, וזאת בסך העולה על 

הספק פוטר את המועצה ומי מטעמה מכל טענה/דרישה/תביעה בקשר לטיב, נוסח או היקף הביטוחים  .8.3

שהוא נדרש לרכוש עפ"י הסכם זה ומצהיר כי עליו האחריות לדאוג להתאמתם או להשלמתם לצרכיו 

 ולכיסוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.

רש עפ"י הסכם זה איננה משחררת את הספק מחובותיו ומאחריותו עפ"י הסכם זה עריכת הביטוחים כנד .8.4

 ו/או מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי.

 

 ההסכם ביטול .9

 (30שלושים ) בת בכתב מוקדמת בהודעה שהיא סיבה ומכל עת בכל זה הסכם לבטל רשאית המועצה .9.1

 .האמור ההסכם סיום בשל טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא לספק, כאמור במקרה. ימים

 .העבודה הפסקת לשלב בהתאם התמורה של היחסי החלק, לספק ישולם, ההסכם ביטול של מקרה בכל .9.2

 

 ערבות בנקאית .10

 בלתי, למדד וצמודה אוטונומית בנקאית ערבות למועצה מסר הספק  כי הינו זה הסכם לחתימת תנאי .10.1

נספח עפ"י הנוסח המצורף להסכם כ מיידי, לפירעון ונתונה מותנית בלתי, שהיא צורה בכל לביטול ניתנת

 במסמכי המכרז. 2נספח א/כמפורט ב ובתוקף , בסך1/ד

 60-ל עד קרי, בהתאמה הערבות תוקף את להאריך הספק מתחייב, זה הסכם של תוקפו שיוארך פעם בכל .10.2

 הערבות הארכת את להמציא מתחייב הספק. חשבונו על, ההתקשרות לסיום החדש המועד מתום יום

 . ההתקשרות הארכת על המועצה הודעת ממועד ימים 10-מ יאוחר לא, פעם בכל, למועצה כאמור
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לעיל לתקופת ההתקשרות  10.2לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף קטן  .10.3

לגבות מלוא תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ו –המוארכת 

 סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.

 

 ועיכבון  קיזוז .11

על פי  מהמועצההמועצה רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  .11.1

וכן כל  הספקלבין  שבינהאחר  הסכםזה או על פי כל  הסכםעל פי למועצה , כל חוב המגיע לספקזה  הסכם

. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את מהספקמועצה לחוב קצוב אחר המגיע 

החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד 

  מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. הספקלרשות המועצה כלפי 

 ין, לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא.למרות האמור בכל ד .11.2

 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא. .11.3

 

 זכויות העברת .12

 בהסכמת אלא מהם חלק לא ואף זה הסכם פי על חובותיו או/ו זכויותיו את לאחר להעביר רשאי הספק אין

 .ומראש בכתב לספק שתינתן המועצה

 

 ההסכם שינוי .13

 . ומראש בכתב אלא בהסכמה זה בהסכם הוראה כל לשנות אין

 

 הפרות ופיצויים .14

על כל סעיפי  7על כל סעיפי המשנה שבו,  6, 3סעיפים המבוא להסכם זה, מצהיר, כי ידוע לו כי  הספק .14.1

הינם תנאים עיקריים ויסודיים , 12על כל סעיפי המשנה שבו,  10על כל סעיפי המשנה שבו,  8המשנה שבו, 

בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

זאת גם במקרה שהמועצה לא תבטל שקלים חדשים בע"מ( לכל מקרה הפרה,  חמשת אלפיםש"ח ) 5,000

המועצה לכל סעד ותרופה  וזאת מבלי לגרוע מזכותה שלאת ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק, 

ן, ומבלי לגרוע מכללויות האמור לעיל ביטול אחרים העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על פי כל די

   ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.

לכל יום איחור ₪  150בגין כל יום איחור או חלק ממנו יפצה הספק את המועצה בפיצוי מוסכם בסך של  .14.2

 מיום הפיגור השלישי.או חלק ממנו, החל 

על פי מסמכי  ומהתחייבויותי ספקלא ישחררו את הלספק תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים  .14.3

 ההסכם.  
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 מפעולה והימנעות ויתור .15

 אלא, זכויותיה על המועצה כויתור ייחשבו לא, המועצה מצד מחדל או במועדה מפעולה הימנעות או ויתור כל

 .ומראש בכתב כך על המועצה ויתרה כן אם

 

 והודעות כתובות .16

 .זה להסכם במבוא כמפורט הינם הצדדים כתובות .16.1

 במבוא המצוינות הכתובות לפי תישלחנה, זה להסכם בקשר או זה הסכם פי על לשלחן שיש הודעות .16.2

 כמכתב זה הסכם לצורכי ייחשב, בהסכם כמצוין הכתובות לפי רשום בדואר שישלח ומכתב להסכם

 מכל לשולחו יוחזר אם אף, רשום דואר כדבר הדואר לבית מסירתו לאחר שעות 72 תוך לתעודתו שהגיע

 .לתעודתו יגיע לא או/ו שהיא סיבה

 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה

 

___________________                                        ___________________ 

 הספק                                                                      המועצה

 לספק שהוא תאגיד-אישור עו"ד

________ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם . ר אני הח"מ ________________ עו"ד, מ.

 ה"ה _________________ת.ז.___________, וה"ה ______________ ת.ז. ________ ע"י:

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________________, מספר 

 תאגיד:________________ ולחייב את התאגיד בחתימתם.

 

 _________________,עו"ד    _____________
 חתימה וחותמת                         תאריך         

 

 לספק שהוא יחיד-אישור עו"ד

 _______ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: ר. ___________________ עו"ד,  מ.אני הח"מ 

 ה"ה ___________________ ת.ז. ______________

 
 ____________________,עו"ד       _________________         

 חתימה וחותמת      תאריך                    
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 ערבות ביצוע – 1נספח ד/
   לכבוד:

    מטה יהודההמועצה האזורית 

 

 ______________________ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 ₪ ____על פי בקשת _____________ )להלן: "המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד במילים: ___________ שקלים חדשים)

  2/2021 "הפרשי הצמדה"( להבטחת התחייבויות המבקש בקשר להשתתפותו במכרז מס' –כמפורט להלן )להלן 

מערכת מידע בו/או  למכירת כרטיסים לסוגיהם/או לניהול אולמות תרבות ולהספקת זכות שימוש במערכת מידע 

 ומילוי תנאיו., חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורטלניהול מרכזי 

כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פרות וירקות(

 15 –שהתפרסם ב  בשנת ____ ____מדד חודש   -" מדד הבסיסזו, יהא " ערבות המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין

 )או בסמוך למועד זה(. לחודש שלאחריו

 זו. ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות " לענייןהמדד הקובע"

זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו  ערבות הפרשי ההצמדה לעניין 

, מחולק במדד ערבותבע למדד הבסיס בסכום ה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקוהפרשי ההצמדה"

 הבסיס .

 , ללא כלערבותלסכום האם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 .הפרשי הצמדה

עם דרישתכם הראשונה  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 

מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  ימים 7תוך בכתב שתגיע אלינו 

כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי 

 אשר לחיוב כלשהו כלפיכם.לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש ב

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  

מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי 

 הצמדה.

 לביטול. ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת

 ועד בכלל.____ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לא תענה. ____דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ____לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,

 בנק _____________בע"מ

 



 האזורית מטה יהודההמועצה 
  2/2021 מכרז פומבי מספר

 ולמכירת כרטיסים לסוגיהם להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול אולמות תרבות 
 מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט/או בו

חתימה וחותמת המציע                     65מתוך  52עמוד 
  

 

 מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה האזורית  ©
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 
 09:57:00 25/04/2021 : לפרסוםגרסה 

 אישור קיום ביטוחים – 2נספח ד/
 

 : _______________הנפקת האישוראריך ת ביטוחיםאישור קיום 
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

  שם 
 

 

 נדל"ן☐
 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐
 _______אחר: ☐
 

 
 משכיר☐
 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☐
 ________אחר: ☐
 

  ת.ז./ח.פ.

 מען
 
 

 כתובת מייל  

 מען למשלוח דואר 
 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

 כיסויים האחריות/ סכום ביטוחגבול  תאריך סיום תאריך תחילה
 נוספים

 וביטול בתוקף
  חריגים

 כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

        רכוש

       מבנה
       
       
        

, 328, 318  1,000,000     צד ג'
321 ,309 ,
315 ,302  ,
304 ,

322,329  
 328, 319  20,000,000     אחריות מעבידים

        
        אחריות מקצועית

        
 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
092  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח השירותים

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 מחסני ערובה וקירור(אחסון/ מחסנים )לרבות 

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 077 שירותי ביקורת 007 חשבונאית, ראיית חשבון ומיסויביקורת 
 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים

 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 082 שירותי ניהול 012 חינוךבקרת מוסדות 

 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש
 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים
 087 שירותי קוסמטיקה  017 וצמחיהגינון, גיזום 

 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 022 והפצההובלות 
שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר 

 092 וחל"צ(
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור
 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים
 096 והשכרותשכירויות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 הסלולרתקשורת וחברות  031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות

 105 - 035 חקירות
 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים/מתכננים

 109 - 039 כוח אדם
 110 - 040 הנדסאימהנדס, אדריכל, 

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
 112 - 042 מחקרים וסקרים

 113 - 043 מחשוב
 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 ושליטהמערכות בקרה 

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי 

 053 העסקה"(
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 

מדריכים(/קייטנות/פעילות נופש וטיולים )לרבות 
 055 לילדים

- 
125 

 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים



 האזורית מטה יהודההמועצה 
  2/2021 מכרז פומבי מספר

 ולמכירת כרטיסים לסוגיהם להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול אולמות תרבות 
 מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט/או בו

חתימה וחותמת המציע                     65מתוך  54עמוד 
  

 

 מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה האזורית  ©
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 
 09:57:00 25/04/2021 : לפרסוםגרסה 

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 130 - 060 עבודות מתכת
 131 - 061 עבודות עץ 

 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(
 133 - 063 פלסטיק
 134 - 064 בחוץ לארץפעילות 

 135 - 065 ציוד תאורה והגברה
 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 137 - 067 צמ"ה
 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי  קמעונאות
 070 העסקה"(

- 
140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי אחריות  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 מקצועית

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הירייכלי  -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 תאגיד –. ר.י.מ.תויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
 .מ"בע בישראל יצרנים מחזור

308 - 378 
 379 - 309 מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת 

 380 - 310 במסגרת חבות מוצרכיסוי למשווקים 
 381 - 311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד
 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי
 387 - 317 (שם וכתובת יש לפרט) אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 המבוטח
319 - 389 

 –. ר.י.מ.ת –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 .מ"בע בישראל יצרנים מחזור תאגיד

320 - 390 
 391 - 321 מבקש האישורומבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 393 - 323  אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים
 396 - 326 מקצועיתפגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות 

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

 מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 (האישור

328 
- 

398 
 399 - 329 ייחשב כצד ג' מבקש האישוררכוש 

 400 - 330 (שם וכתובת שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט
 401 - 331 מבקש האישורשעבוד לטובת 

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 403 - 333 ₪. 3,000,000מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
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 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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 כתב הצעת המחיר – 3נספח ד/
 

 כללי. .1

 

 להלן הצעתי לביצוע העבודות נשוא הסכם/מכרז זה, הכל כמפורט במסמכי המכרז והמפרט לעיל. (1

הינן לשם השוואת ההצעות למכרז בלבד, ואין בהן כדי ידוע לי כי כל הכמויות המפורטות בטבלה להלן  (2

לחייב או להגביל את המועצה לעניין היקף העבודות הנדרשות, וכי התשלום יבוצע על פי כמות העבודות 

 כפי שתוזמן מאתנו על פי צרכי המועצה. / כמות השרותים שסופקו בפועל,  אשר בוצעה בפועל

המחירים המפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, והם כוללים את כל העלויות  (3

 .כמפורט בהצהרתי במסמך ג'

 כחוק כנגד חשבונית. לכל המחירים יתווסף מע"מלי כי  ידוע (4

לכל שרות  על סה"כ המחיר לאחר הנחה שתוצע על המחיר המרביבחירת הזוכה מתבססת לי, כי  ידוע (5

 בלה להלן, בשיקלול עם ניקוד האיכות אשר יוענק בהתאם לתנאי המכרז. כמפורט בט

וכי הצעה אשר תוגש עם  למערכת המוצעת על ידי ידוע לי שאני חייב ליתן הצעה לכל אחד מסעיפי הטבלה (6

 לא מלאה, תיפסל. טבלת הצעה

ולה ביותר, ואף ידוע לי, כי המועצה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הז (7

 לדחות ההצעות כולן.

  ידוע לי, כי תוספת על המחירים המרביים, יגרום לפסילת ההצעה כולה.  (8

)ככל שהתמורה המבוקשת עבור סעיף  ידוע לי, כי העדר הצעה כלל לסעיף, יגרום לפסילת ההצעה כולה.  (9

" 0נכללת בסעיף אחר או הספק מספק את הנדרש בסעיף ללא תמורה יציין בשדה המחיר את הסיפרה "

 הנחה(.   100%כלומר, 

ידוע לי, כי היה ותבחר המועצה להתקשר עמי בקשר לחלק מהעבודות ומהשרותים נשוא המכרז, או היה  (10

ה להפסיק את ההתקשרות ביחס לחלק מרכיבי העבודות או ולאחר מועד ההתקשרות תבחר המועצ

השרותים, תחושב התמורה החלקית בעבור כל רכיב מרכיבי העבודות והשרותים כתמורה המירבית 

 שנקבעה לאותו רכיב במחיר לאחר הנחה המוצע על ידי.

צע את  יתר ידוע לי, כי המועצה רשאית למסור לזוכה רק חלק מהעבודות והשירותים, והיא רשאית לב (11

הכל  -העבודות ו/או השירותים בביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

ידוע לי, כי אם אזכה לא אוכל לסרב לביצוע כל עבודה או שירות שיידרשו ממני במסגרת המכרז מכל סיבה  (12

 הכספי נמוך ו/או גבוה מדי. שהיא, לרבות בטענה כי היקפה

ימי עבודה פירוט וניתוח מחירים לגבי הסכומים הנקובים  3באם אדרש על ידכם אמציא לכם בתוך  (13

 בהצעתי, וכל נתון אחר שיתבקש על ידכם וזאת כנדרש במסמך ההוראות למשתתפים.

לי בגין ביצוע כל  הנני מצהיר בזאת כי הסכום הנקוב בהצעתי הינו סופי וכולל את כל התמורה המגיעה (14

העבודות והשירותים הנדרשים למועצה נשוא ההסכם המצורף, הכוללים, בין השאר, ניהול, תכנון, הקמה, 

התקנה, הסבת נתונים, פיתוח התאמות וממשקים ואינטגרציה, בדיקות, הטמעה ומסירה של המערכות  

ם ובמערכות הכל כנדרש הנדרשות, שירותי תחזוקה ואחריות על המערכת ושרותי תמיכה במשתמשי

 למועצה וכמפורט במכרז זה, לרבות כמפורט להלן:

 שהועמדו לרשות המשתמשים מטעםותוכנה בצד הספק וכן כל ציוד או תוכנה של הספק  חומרה (14.1

  .המועצה
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יותקנו בשרתי הספק או  –התוכנות והנתונים של כל מערכת מוצעת ותוכנות ונתוני ניהול יישומונים  (14.2

יהיה האחראי לתפעול ולתחזוקת שרתים אלו וכן לכלל היבטי הבטחת היתירות של מי מטעמו והוא 

 המערכות והישומים ואבטחת המידע שלהם כנדרש על פי כל דין לרבות תקנות הגנת הפרטיות.

  רישיונות )ככל שנדרשים(, כולל רישיונות צד שלישי וכל הדרוש להפעלת המערכות. (14.3

 תמשים בלתי מוגבל של עובדי מועצה ו/או מי מטעמם. הענקת זכות שימוש ושירות למספר מש (14.4

פיתוח ו/או התאמה של כל הדו"חות, השאילתות והטפסים הנדרשים למועצה לצורך שימוש  (14.5

במערכות באופן העונה על צרכיה וכן של אלו הנדרשים ע"י גורמי הממשלה השונים כגון, אך לא רק, 

מי הממשלה השונים  לסוגיהם וזאת בלו"ז משרד האוצר לרבות כל דוח חדש הנדרש על ידי גור

 הנדרש על ידי גורמים אלה.

 ביצוע מלוא שלבי היישום המפורטים במפרט דרישות המערכת.  (14.6

 ביצוע אינטגרציה מלאה בין חלקי המערכת השונים. (14.7

ביצוע מלוא השינויים ו/או ההתאמות בתוכנות ו/או בישומים ו/או בישומונים ו/או בממשקים  (14.8

צמם וביניהם לבין מערכות ו/או ישומים ו/או ישומונים כנדרש למועצה, הן בשלב ביניהם לבין ע

ההקמה לצורך התאמתן לדרישות המועצה, הידועות כיום וכמפורט במכרז או כפי שידרשו במהלך 

ההתקשרות על פיו וכן ביצוע כל שינוי שיידרש באלו כתוצאה מדרישות הדין, לרבות: חוק, תקנה, 

כ"ל, נוהל משרד ממשלתי או רשות מוסמכת וזאת בתוך פרקי הזמנים שייקבעו עזר, חוזר מנ-חוק

 בדין .

 רמת השרות. דרישותשרותי תפעול בהתאם להגדרות במפרט דרישות המערכת וב (14.9

טיפול של מנהל לקוח ו/או מנהל פרויקט ו/או כל גורם אחר של הספק בכל פניה של המועצה הנוגעת  (14.10

 מכרז זה לרבות הגעה לישיבות הכנת מסמכים לסוגיהם וכיו"ב.  לפי שיקול דעתה להתקשרות על פי

ככל שתזמין המועצה ממני במהלך ההתקשרות שרות נוסף, שלא נכלל במכרז אך תווצרנה נסיבות בהן היא  (15

 תוכל להזמינו כדין במסגרת ההתקשרות על פי מכרז זה, תוענק לה הנחה בשיעור שניתן לה במסגרת הצעה זו.

מלאה סופית וממצה בעבור קיום מלוא ההתחייבויות על פי תנאי  ורה המוצעת על ידי הינהידוע לי כי התמ (16

המכרז וההסכם, וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז וכל עבודה או 

 הוצאה הכרוכות בביצועם. 

ך ורק מרגע אישור המנהל את קבלת ידוע לי כי התמורה בעבור כל אחד מהשלבים ו/או השרותים  תשולם לי א (17

כל מערכת ו/או יישום ו/או ישומון ו/או כל פיתוח תוכנה כל שהוא במועצה, לאחר השלמת יישום השלב  

והטמעתו, וכי תמורה זו הינה סופית מלאה וממצה בעבור קיום מלוא התחייבויות הספק על פי תנאי המכרז 

 פעלה מבצעית של המערכת במועצה. וההסכם, לרבות התחייבויות הספק טרם תחילת ה

 ידוע לי כי אין אתם חייבים לקבל את הצעתי או כל חלק ממנה וכי אין בה כדי לחייב אתכם בכל צורה שהיא. (18
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 09:57:00 25/04/2021 : לפרסוםגרסה 

 פעולות חריגות .א

עבור הפעולות המפורטות להלן, ככל שתזמין אותן ו/או תקבע המועצה כי הן נדרשות כחלק מהזמנת שרות  

 אחר, תשלם המועצה לספק תשלום קבוע ומוגדר מראש באופן הבא:

 שרותי שינויים ושיפורים )שו"ש( .1

יל, יגיש המכרז ובאמור בסעיף לע בתחומישתבקש המועצה הצעה לפיתוח שאינו נכלל ורק לכככל  .1.1

 הספק לאישור המועצה תוכנית פיתוח מפורטת הכוללת:

 את תכולת העבודה (1

 (Production)את שלבי הפיתוח עד להפעלה מלאה  (2

 את הגורמים המקצועיים הנדרשים לפיתוח בפילוח לשלבים. (3

 את פרטיו המקצועיים של כל גורם מעורב. (4

 לפיתוח.את היקף ההשקעה של כל גורם מקצועי מעורב בכל שלב וסה"כ  (5

 את לוחות הזמנים  לכל שלב ולכלל הפיתוח עד להפעלה מלאה. (6

 את המחיר המבוקש עבור השקעת כל גורם מקצועי בכל שלב ואת המחיר לכלל העבודה.  (7

 

מובהר שאין באמור בסעיף זה כדי לקנות לספק זכות כל שהיא לדרוש תמורה עבוד שרותי פיתוח 

כי המכרז. שיקול הדעת האם פיתוח נדרש הוא בתחום להם הוא מחוייב במפורש או במשתמע במסמ

 .המכרז שמורה למזמין בלבד

שתשלם המועצה עבור תשומות הגורמים המקצועיים המעורבים  בשרותי הפיתוח כאמור  התמורה .1.2

בהוראת החשב  הגגתעריפי ל  רמת התמחות ג'למהסכומים הנקובים  %80לעיל תהיה  בשיעור של 

]תעריפי גג ותעריפים מירביים[   - יגבגרסתו האחרונה, נספח   0.11.16.21הודעה הכללי באוצר 

 בהתאם לתפקיד הנדרש או כל הודעה של החשב הכללי שתבוא במקומה במהלך ההתקשרות.

התמורה עבור שרותי פיתוח כאמור תהיה על פי היקף העבודה ולוח הזמנים כפי שיאושרו על ידי  .1.3

ועצה לספק בהתאם. שרותי הפיתוח יבוצעו על ידי המועצה ובהתאם להזמנת עבודה שתפיק המ

 הספק אך ורק לאחר שיקבל מהמועצה הזמנת עבודה כאמור ועל פיה. 

בכל מקרה המועצה לא תשלם לספק עבור רכישה של תשתיות פיתוח )חומרה ו/או תוכנה לסוגיהם(  .1.4

 עה רצ"ב()עותק סעיפי ההוד אלא רק עבור שעות עבודת הגורמים המקצועיים, כאמור לעיל.

 

                                                             
 

 מצ"ב בהמשך לטבלת הצעת מחיר 1
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 שרותי הדרכה והטמעה .2

 כללי.  .2.1

 למזמין יסופקו בשני שלבים: ספקשרותי ההדרכה שיספק ה

 בשלב ראשון, עם השלמת התקנת כל מערכת, הדרכה ראשונית כמפורט להלן. -

הזמנת בשלב שני, לאחר השלמת ההדרכה הראשונית, הדרכה פרטנית או בקבוצות וכן הטמעה לפי  -

 המועצה ובהתאם להתחייבות הספק כנדרש במכרז זה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי לעניין מכרז זה:

 הדרכה משמעה הדרכת המשתמשים כיצד משתמשים במערכת ככלל. (1

הטמעה משמעה הנחיית המשתמשים כיצד לעשות שימוש מלא ויעיל בכלל מרכיבי המערכת  (2

 ממלא תפקיד והמועצה.בשגרת העבודה בהתאם למאפייני  כל 

שרותי הטמעה יסופקו על ידי מטמיע/ה הבקיא/ה בשגרת עבודת צוות המועצה ובעל/ת נסיון של  (3

 שלוש שנים לפחות בהטמעת המערכות כאמור. 

שעת הדרכה / הטמעה לצורך תשלום לספק תחשב כפרק הזמן שבין מועד תחילת הדרכה, באתר  (4

 דקות. 60הביצוע, למשך 

מחיר שעת הדרכה / הטמעה יגלם בתוכו, מעבר לאמצעים שיעמיד המציע כאמור לעיל גם את כל  (5

 ההוצאות הנלוות לרבות הוצאות נסיעה הכנה וכיוב'. 

האמור לעיל ולהלן הינו תכנון ראשוני בלבד ולמועצה שמורה הזכות לשנות את כמות השעות  (6

 טמעה. הנקובה לעיל לפי צרכיה ובהתאם לתוצאות ההדרכה והה

ככל שתמצא המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מדריך או מטמיע אינו מומחה מספיק  (7

במערכת או אינו מיומן מספיק בהדרכה או בהטמעה, לא תלקחנה השעות בהן ידריך / יטמיע 

 בפועל במניין שעות ההדרכה / ההטמעה ותחשבנה כשעות שלא סופקו כלל.

או הטמעה מעבר לשעות אותן מחוייב הספק לספק במסגרת ככל שידרשו למועצה שעות הדרכה ו/ (8

ו  2.5בסעיפים דמי השימוש, כמפורט במסמכי המכרז, תזמינם המועצה בהתאם לתעריף כמפורט 

 בהמשך.  2.6 -

 פרוט פעילויות ההדרכה וההטמעה הראשונית. .2.2

ת המערכת וכל לעניין מכרז זה שרותי הדרכה והטמעה יחשבו קיום הדרכות והטמעות  על אופן הפעל

 והשימוש היעיל והמיטבי בהם בשגרת העבודה בהתאם לצרכי ומדיניות המועצה. .אחד ממרכיביה

והן  ,שרותי ההדרכה יסופקו לפי העניין בחצרי המזמינה הן לכלל המשתמשים בישומים לסוגיהם

 .למשתמשי ישום בודד

ות לפי מכרז זה יספק עם ההתקנה בפעם הראשונה של כל מודול או ישום, / בראשית ההתקשר

ימי הדרכה, שיסופקו לפי החלטת המזמינה בימים  ,במסגרת תשלום דמי השימוש ,המציע למזמינה

חלוקת שעות ההדרכה יהיו בהתאם לצרכי המועצה ולשיקול דעתה הבלעדי  שלמים או בחצאי ימים,

 כמפורט להלן. 

 שעות. 30 ,במערכת מידע לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם

שעות. 70 ,במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט
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מובהר בזאת כי האמור לעיל הינו תכנון ראשוני בלבד ולמועצה שמורה הזכות לשנות את כמות השעות 

ף לאמור לעיל יעמיד הספק הנקובה לעיל לפי צרכיה ובהתאם לתוצאות ההדרכה וההטמעה. בנוס

שידרש בהיקף  הדרכה והטמעהלרשות המועצה, לצורך הטמעת כלל המערכות המצוינות לעיל, שירותי 

 להלן. 2.6 -ו  2.5לסעיפים תעריף בהתאם על ידי המועצה וזאת ב

 הדרכה והטמעה שוטפים במסגרת דמי השימוש .2.3

למועצה שרותי הדרכה בכל מודול או ישום  ספקמעבר לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, יספק ה (1

שיתעדכן או יתווסף בהיקף שיבטיח שכל המשתמשים בו ישלטו בתפעולו ושרותי הטמעה לכל 

משתמש בכל מודול שנוסף או עודכן עד להבטחת יכולות לעשות בו שימוש מלא ויעיל בשגרת 

 העבודה וזאת במסגרת דמי השימוש השוטפים.

לעיל יהיה בנוסף לעדכון בכתב או להדרכה  1ת כי האמור בסעיף למען הסר ספק מובהר בזא (2

 כוללנית לכלל לקוחות הספק ככל שהספק יערוך כזו.

שרותי ההדרכה בכל מודול או ישום שיתווסף או יתעדכן יהיה כאמור לעיל ובהיקף שלא יפחת  (3

( לפחות לכל אחד 1( לפחות לכלל המשתמשים ושעת הטמעה אחת )1משעת הדרכה אחת )

 מהמשתמשים בכל מודול / ישום שנוסף או עודכן.

 הדרכה משלימה / לפי דרישה .2.4

ככל שידרשו למועצה שעות הדרכה ו/או הטמעה מעבר לשעות אותן מחוייב הספק לספק במסגרת 

 דמי השימוש, כמפורט במסמכי המכרז, תזמינם המועצה בהתאם לתעריף וכאמור בסעיף זה

כה ו/או הטמעה שאינם נכללים במסגרת דמי השימוש ככל שתבקש המועצה הצעה לשרותי הדר

 השוטפים ו/או בדרישות המכרז, יגיש הספק לאישור המועצה תוכנית הדרכה מפורטת הכוללת:

 את תכולת השרות )תאור נושאי ההדרכה וההטמעה( (1

את שלבי ואופן ההספקה )סדר הדרכת / הטמעת הנושאים, כמות שעות, וקהל יעד לכל שלב  (2

 ונושא(

 ה"כ השעות המוצעות ואת המחיר עבורן על פי התמורה כמפורט בהמשך.את ס (3

מובהר בזאת שאין בבקשה לתוכנית ההדרכה וההטמעה המפורטת לעיל כדי לחייב את המועצה  (4

 לקבלה כלשונה ושמורה לה הזכות לשנותה ולספק לא תהיה כל דרישה ו/או טענה עקב כך.

המקצועיים המעורבים בהספקה בפועל של  שתשלם המועצה תהיה רק עבור הגורמים התמורה .2.5

 שרותי ההדרכה וההטמעה )מדריך / מטמיע( כאמור לעיל.

מעבר למכסת השעות ההדרכה הכלולות בדמי השימוש:  עבור שרותי הדרכה והטמעה  התמורה  .2.6

לטבלת  4.3מהתעריף למדריך מטמיע )סעיף  %85בשיעור התשלום בגין שעת הדרכה יהיה 

תעריפי בשנים ומעלה בהדרכה בנושאים המודרכים(  3)בעל/ת ותק של  חות ג'רמת התמהתעריפים( ב

]תעריפי גג ותעריפים  - יגבגרסתו האחרונה, נספח 1 16.2.0.11הודעה בהוראת החשב הכללי באוצר  גג

 .מירביים[

 

התמורה עבור שרותי ההדרכה וההטמעה כאמור תהיה על פי היקף השרותים ולוח הזמנים כפי  .2.7

 שיאושרו על ידי המועצה ובהתאם להזמנת עבודה שתפיק המועצה לספק בהתאם. 

                                                             
 

 מצ"ב בהמשך לטבלת הצעת מחיר 1
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שרותי ההדרכה וההטמעה יסופקו על ידי הספק אך ורק לאחר שיקבל מהמועצה הזמנת עבודה  .2.8

 כאמור ועל פיה. 

ה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מדריך או מטמיע אינו מומחה מספיק במערכת ככל שתמצא המועצ .2.9

או אינו מיומן מספיק בהדרכה או בהטמעה, לא תלקחנה השעות בהן ידריך / יטמיע בפועל במניין 

 שעות ההדרכה / ההטמעה ותחשבנה כשעות שלא סופקו כלל.

 :למען הסר ספק מובהר בזאת כדלקמן

ים לעיל לא ילקחו בחשבון באמות המידה לבחינת מרכיב המחיר בהצעות מחירי המרכיבים המפורט -

 המציעים. 

כל פיתוח או הצטיידות בחומרה ו/או תוכנה ו/או ציוד ותשתיות תקשורת הנדרשים להבטיח עמידת מרכיבי  -

השרותים בדרישות כל דין או בהיקפי ו/או בנפחי השימוש ו/או להבטיח מענה מלא ויעיל של המערכות 

ו/או הפורטלים / אתרים לצרכי / דרישות המועצה, גם אם ידרשו על ידי ו/ או הישומונים  ו/או הישומים

המועצה לא יכללו במסגרת שרותי הפיתוח ו/או השו"ש לסוגיהם והם יבוצעו ו/או יסופקו על ידי הספק ועל 

 חשבונו בלבד.
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 יים במערכותדמי שימוש חודש – שרותים שוטפים .ב

 כללי. .1

 ידוע לי כדלקמן:

שרותי התמיכה והתחזוקה יכלול את כל ההתאמות הנדרשות למערכות המידע והיישומים הן כנדרש   (1

למזמין והן להבטחת עמידת המזמין בכל הדרישות הסטטוטוריות ו/או הרגולטוריות האחרות כפי שיחולו 

 עליו מעת לעת במשך כל תקופת ההתקשרות.

דמי השימוש בכלל המערכות / ישומים הנקוב בהצעה כולל את רכישת והתקנת כל תוכנות המחיר עבור  (2

 התשתית הנדרשות לשימוש על ידי כלל המשתמשים במערכות, אלא אם כן צויין במפורש אחרת.

למרות שהמזמין שיקף במסמכי המכרז את כמות המשתמשים, המחיר עבור דמי השימוש בכלל המערכות  (3

 בהצעה הוא ללא הגבלת כמות משתמשים, אלא אם כן יצוין במפורש אחרת./ ישומים הנקוב 

דמי השימוש בפורטל / אתר יהיו לשימוש מלא של המזמין בהם ללא הגבלת כמות משתמשים מורשים,  (4

 ללא הגבלת קטגוריות או דפים או כל מרכיב אחר שלהם וללא הגבלת נפח אחסון נתונים.

המציע את סביבת הפיתוח ו/או ישדרג את מערכותיו המשמשות היה ובמהלך תקופת ההתקשרות ישנה  (5

את המזמין לפי מכרז זה הוא מתחייב לשדרג את גרסת המערכות שהתקין / העמיד לרשות המזמין קודם 

לכן לגרסה העדכנית ולבצע על חשבונו בלבד את כל הנדרש כדי שלרשות המזמין תעמוד הגרסה העדכנית 

 ידע שנוהל במערכת טרם שדרוגה.ביותר של כל מערכת על כל המ

, אתרי האינטרנט היישומיםהתוכנות, בכל  מלא שימושהמחיר הנקוב לדמי השימוש הוא לפיתוח ול (6

אותם נועדה כל ם מילניהול המידע ותהליכי העבודה בתחווהגרפיים המילוליים  הפורטלים והישומונים 

ים בין ישומי המציע לבין עצמם ובינם ממשקמערכת לשמש, וכן לתחזוקתם ולתמיכה במשתמשים בהם,  ב

)בין אם   שבשימוש המזמין הנוגע לתחומים אופם נועדה כל מערכת לשמש,לבין המערכות המנהלות מידע 

ו/או ידרשו  יםוהנדרש נרכשו על ידו ובין אם הועמדו לרשותו על ידי גורמי חוץ ממשלתיים ואחרים( 

 מזמין במהלך ההתקשרות.ל

הפעלת פורטל יכללו גם התאמות לדרישות המזמין בכל הקשור לקטגוריות נוספות לדמי השימוש באתר /  (7

ם וכן העלאת או עדכון תוכן בהם וכן הוספת / הסרת קישורים בין האתר / פורטל לבין אתרים / ישומי

 פורטלים אחרים.

גם דמי  דמי השימוש כוללים, מעבר לאמור לתוכנות, לישומים, לאתרים / פורטלים ולישומונים עצמם (8

 התקנה, דמי שימוש ודמי תמיכה שנתית בתוכנות התשתית הנדרשות לצורך השימוש בהם  על ידי המזמין.  
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 הצעת המחיר. .2

 כללי .2.1

לבצע העבודות והשירותים להספקה, התאמה, התקנה, להעניק זכות שימוש במערכות והנני מציע 

הטמעה ותחזוקה של מערכות המידע לסוגיהן, לרבות הממשקים בדיקה, תפעול, הדרכה, ארוח, 

קבועים המהווים  תמורת דמי שימוש חודשיים, , וכל הנדרש במכרז זהביניהן לבין מערכות משיקות

לצרכי המועצה ולדרישות כל דין  של המערכות התאמהלביצוע העבודות כאמור לעיל ולתמורה סופית 

ות, תחזוקה מתקנת, מונעת ומשדרגת, לכל סוגי התוכנות ו/או תמיכה, שרארוח, ככל שיהיו כאלה, 

היישומיים ו/או הישומונים ו/או האתרים/פורטלים שסופקו כחלק ממערכת המידע או מהוות מרכיב 

 .ממנה, עפ"י הוראות המכרז כנקוב על ידי בש"ח

 
 הצעת מחיר למערכת מידע לניהול אולמות תרבות  ולמכירת כרטיסים לסוגיהם .2.2

 

 יחידה תיאור הפריט / עבודה / שרות 
מחיר 
 יחידה

 ₪ מרבי 

מחיר 
 יחידה

 ₪מוצע 
מוצע  מחיר כמות

 ₪ לכמות 

  1  10,000 קומפלט הסבת נתונים מהמערכת הקיימת  (1

אפיון, התאמה, התקנה, ליווי מבחני קבלה,    (2
 הדרכה והטמעה של המערכת ישומון ואתר

 12,000 קומפלט
 1  

בכל מרכיבי המערכת דמי שימוש חודשיים   (3
כנדרש למועצה ללא הגבלת גופים, אירועים 

 ומשתמשים.

 חודש
3,500 

 36  

מכרטיסי כניסה  QRמסופון לקריאת ברקוד /  (4
 (אופציה/ מנוי )

 יחידה
3,000    

  סה"כ מחיר מוצע לכמות   
  מע"מ: 17%    
  סה"כ כולל מע"מ:    

      

  
 מרכזי חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, נוער וספורט הצעת מחיר למערכת מידע לניהול .2.3

     
 

 יחידה תיאור הפריט / עבודה / שרות
מחיר 
 יחידה

 ₪ מרבי 

מחיר 
 יחידה

 ₪מוצע 
מוצע  מחיר כמות

 ₪ לכמות 

  1  5,000 קומפלט הסבת נתונים מהמערכת הקיימת  (1

אפיון, התקנה, ליווי מבחני קבלה,  הדרכה   (2
 ישומון ואתרוהטמעה של המערכת 

 קומפלט
10,000 

 1  

דמי שימוש חודשיים בכל מרכיבי המערכת   (3
כנדרש למועצה ללא הגבלת גופים, פעילויות 

 ומשתמשים.

 חודש
6,000 

 36  

דמי שימוש בישומון לתיעוד נוכחות בחוגים   (4
 )אופציה(

 חודש
500 

 36  

  סה"כ מחיר מוצע לכמות   
  מע"מ: 17%    
  מע"מ:סה"כ כולל     
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 הודעת החשב הכללי מחשוב רכישה תחזוקה ושרותים - 4נספח ד/

 הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 פרק משני: אגף החשב הכללי
טובין  -רכישה, תחזוקה ושירותים  -מחשוב 

 ושירותים 

 16.2.0.11 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים - תכ"ם

 11תת מהדורה:  18 מהדורה: 

 537977 מספר פנייה במנו"ף: 1-2009-מכרז מרכזי מממ אסמכתה: 

 יג נספח

 מירביים ותעריפים גג תעריפי. 13

 תעריפי גג. 3

 תפקיד "דמס
 רמת

 התמחות א'
התמחות  רמת

 ב'
 רמת

 ג' התמחות
 רמת

 'ד התמחות

  395 320 - פיתוח ואפליקציות תחוםאחראי  1.1

  370 318 - תשתיותו תפעול תחוםאחראי  1.2

  333 292 - אחראי תפעול / הטמעה 1.3

1.4 
אבטחת מידע באחראי תחום 

 וסייבר
- 342 401 

 

  333 292 - אחראי מתודולוגיה/אינטגרציה 1.5

1.6 
קצין ניהול פרוייקטים טכנולוגיים 

– PMO 
- 239 319 367 

 367 320 284  אחראי פרוייקט 2.1

 311 283 225 196 מנתח מערכות 2.2

 348 300 252 191 מפתח תוכנה 2.3

 250 230 174 135 תוכנה  בודק 2.4

  164 139 114 מידען/ עורך 2.5

2.6 
חווית וממשק משתמש מעצב 

UX/UI 
173 191 210 

254 

  372 305 230 אנליטיקה של הנתונים 2.7

  288 247  איש ניתוח ויישום פלטפורמה 2.8

 320 275 244 213 תקשורת ורשתות איש 3.1

  218 150 122 טכנאי ציוד מחשבים 3.2

3.3 
איש צוות סיסטם/מתכנת 

 מערכות הפעלה
231 257 311 

 

 241 298 354 376 (DBAמנהל בסיס נתונים ) 3.4

  - 253 231 איש מערכות אבטחת מידע 3.6

  207 181 133 ובקרה שליטה מערכות בקרת 3.7

  357 296 205 מיישם הגנת סייבר 3.8

  206 185 138 נאמן מחשוב / רפרנט 4.1

  198 132 113 איש סיוע ותמיכה 4.2

  215 143 122 מדריך/מטמיע 4.3

  - 121 103 מפעיל/פקיד ביצוע 4.4

 SAP * 211 293 347 390בסביבת  ERPמיישם  5.1

5.2 
בסביבת  ERPאיש תשתיות 

SAP * 
209 288 365 

 

  333 292 - אחראי מע' המידע ומיקור חוץ 6.1

  354 337 273 ראשי  ארכיטקט 6.2

6.3 
אחראי רכש, קניינות תקציב 

 ולוגיסטיקה
- 140 180 

 

  362 310  סייברמומחה טכנולוגיות הגנת  6.4

  362 310  מומחה מתודולוגיות הגנת סייבר 6.5

 
 


