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הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר להספקת זכות
שימוש באחת המערכות הבאות או בשתיהן גם יחד:
מערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
לרבות הסבת נתוני המערכות הקיימות ,התקנה ,הקמה ,תחזוקה ושדרוג של המערכות ,ותמיכה במשתמשים בהן
הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
מובהר בזאת כי ניתן להגיש הצעות לאחד מהשירותים לעיל ,או לשניהם .לא יוענק כל יתרון למציע אשר יגיש
הצעה לשני השירותים גם יחד.
לשם השתתפות במכרז (הגשת הצעה לאחת המערכות או לשתיהן) על המציע לשלם סך של ( ₪ 500אשר לא יוחזר),
ולצרף את הקבלה להצעה שתוגש למועצה .תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד  ,18כפר
שמריהו .בימים א' עד ה' ,בשעות ,8:00-14:00 :או טלפונית במחלקת הגביה של המועצה .073-2776607
את מסמכי המכרז יש להדפיס מאתר המועצה לשם הגשת ההצעה.
לא יתקיים כנס מציעים ,עדכונים יפורסמו באתר המועצה בכתובת  , http://www.kfar-shemaryahu.muni.ilועל
המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות פרסום שהועלה לאתר
המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
את ההצעה ,לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים וכן דיסק און קי עם עותק
סרוק של ההצעה וצרופותיה ,יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה
"מכרז מס' .''9/2022
את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר) ולהכניסה,
לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,וזאת לא
יאוחר מיום ב'  22/8/2022בשעה  ,12:00ה צעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא תתקבל ולא
תובא לדיון.
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה ,בכפוף להוראות הדין.
סרג' קורשיא,
ראש המועצה
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מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים
 .1רקע כללי
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה""/המזמין") מזמינה בזאת הצעות להספקה של זכות
שימוש במערכת מידע לניהול מכירת כרטיסים למופעים ולאירועים ולניהול הפעילות המבוצעת על ידי
המועצה בתחום זה ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות לסוגיהם ,הכל על פי ההגדרות
המופיעות להלן ובהתאם להוראות ולנספחים המצורפים למכרז זה ,ולרבות למפרט הטכני ,נספח ב'1
להסכם ההתקשרות (להלן" :מערכות המידע") .

מציע יכול להגיש הצעה לאחד או יותר מהשירותים כמפורט להלן בקטגוריות :2 – 1
 .1.2השירותים הנדרשים
 .1.2.1קטגוריה  – 1מער כת מידע לניהול מכירת כרטיסים למופעים ואירועים:
 )1מתן זכות שימוש במערכת מידע לניהול מכירת כרטיסים למופעים ולאירועים לסוגיהם
המתקיימים במרכז התרבות של המועצה על שלוחותיו וזאת למנויים ולמזדמנים ולניהול
הפעילות המבוצעת על ידי המועצה בתחום זה
 )2השירות יכלול הסבת נ תונים קיימים ,הספקה ,התאמה ,התקנה ,הקמה ,תחזוקה ושידרוג באופן
שוטף של כלל מרכיביהן כך שהן והמידע המנוהל בהן יהיו זמינים לשימוש המועצה.
 )3מתן שירותי תמיכה למשתמשי המערכת.
.1.2.2קטגוריה  – 1מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים:
)1

מתן זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות לסוגיהם

 )2השירות יכלול הסבת נתונים קיימים ,הספקה ,התאמה ,התקנה ,הקמה ,תחזוקה ושידרוג באופן
שוטף של כלל מרכיביהן כך שהן והמידע המנוהל בהן יהיו זמינים לשימוש המועצה.
 )3מתן שירותי תמיכה למשתמשי המערכת.
 .1.3שימוש המועצה במערכות הנדרשות במכרז זה יהיה בתצורת ( ASP / SaaSשרות "ענן") כך שמערכות
תותקנה בחצרי הספק  /אתר ארוח שבאחריות הספק על חומרות ,תוכנות וציוד היקפי לסוגיהם של הספק
ושימוש צוות המועצה בהן יעשה באמצעות רשת האינטרנט.
 .1.4הזוכה במכרז זה יספק למועצה גם שרותי תמיכה מקצועיים בתחומים המנוהלים באמצעות המערכות כגון
הנחיית המשתמשים אודות אופן הזנת וניהול המידע באופן שיבטיח כי הם נעשים לפי כל דין 1נוהל
והסכם ,כל זאת במסגרת דמי השימוש אותם תשלם המועצה עבור השימוש במערכות ,אלא אם כן יצויין
על ידי המועצה במפורש אחרת.
 .1.5במסגרת פעילות המועצה בתחומי התרבות ,תרבות הפנאי החברה והנוער פועלים מטעמה או היא
מקיימת:
 .1.5.1אולם מופעים
 .1.5.2אודיטוריום

1

אין ולא יהיה באמור בסעיף זה כדי לחייב את הספק לספק למועצה ייעוץ משפטי ו/או שירותים משפטיים וכי האחריות בעניין זה ,כדוגמת האחריות
על שימוש ו/או אספקת תכנים שמקורם במועצה המפרים זכויות קניין רוחני תחול על המועצה בלבד.
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 .1.5.3מרכז חוגים
 .1.5.4פעילויות לגילאים שונים בתחומים שונים
 .1.6כיום עושה המועצה שימוש במערכות הבאות:
 .1.6.1לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם למופעים לפעילויות ולאירועים לסוגיהם משמשת
כיום את המועצה מערכת מבית סמארטיקט בע"מ
 .1.6.2לניהול חוגים ופעילויות לסוגיהם משמשת כיום את המועצה מערכת מבית אקספו תעשיות תוכנה
בע"מ.
 .1.7השימוש במערכות נעשה על ידי צרכני השרות באמצעות אתרי אינטרנט והן על ידי הצוות המנהל את
הפעילויות כשרותי דלפק.
 .1.8לאור האמור לעיל ,יהא על הזוכה במכרז זה להסב את כל הנתונים מכל מערכת קיימת ולהזינם למערכת
המוצעת על ידו באופן שיבטיח שלמות הנתונים ויכולת פעילות רציפה של המשתמשים במערכות.
 .1.9למען הסר ספק ,יובהר כי מדובר בהתקשרות מסגרת לפיה המועצה אינה מחויבת לרכוש שירות בכל היקף
שהוא.
 .1.10למען הסר ספק יובהר כי ביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז מותנה בקיום תקציב מאושר .למועצה
שמורה הזכות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להחליט מכל סיבה שהיא על ביטול העבודות או על שינוי
מועדי הביצוע ו/או על היקף ביצועם ,ולספק לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי המועצה בעניין
זה.
 .1.11תמחור העבודות שיוזמנו יהיה על פי המפורט בכתב הצעת המחיר ובמפרט (נספח ב'.)1

 .1.12תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה תהיה לשנים עשר ( )12חודשים.
למועצה שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות באותם
תנאים ובלבד שמשך ההתקשרות כולה לא יעלה על שישים ( )60חודשים.
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 .2לוחות זמנים למכרז
מהות

תקופה/יום/שעה

תקופה לעיון במסמכי
המכרז ,ותשלום דמי
השתתפות

מיום פרסום המכרז.

הגשת שאלות הבהרה

עד יום ה'  4/8/2022עד
השעה 12:00

המועד האחרון להגשת
הצעות

יום ב'  22/8/2022בשעה
12:00

תוקף ההצעה

 120יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות
 12חודשים

פרטים נוספים
קבלת מסמכי המכרז לעיון/להכנת הצעה:
יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר המועצה (2
חוברות).
דמי השתתפות ₪ 500
תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה ברחוב
קרן היסוד  ,18כפר שמריהו .בימים א' עד ה',
בשעות ,8:00-14:00 :או טלפונית במחלקת
הגביה של המועצה .073-2776607
בדוא"ל בלבד בקובץ WORD
לכתובת noa@c-on.com
לאישור קבלת הפניה יש להתקשר04-6336070 :
שלוחה 7

משך תקופת
ההתקשרות

בהגשה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים במשרדי
המועצה ברחוב קרן היסוד  18כפר שמריהו

למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות
לעוד תקופות ,בנות עד שנה אחת כל אחת,
באותם התנאים ובלבד שמשך כל ההתקשרות לא
יעלה על  60חודש.

הערה:
המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג המזמין.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
 .3.1מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה ,או תאגיד רשום כדין בישראל העומדים
בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר .גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד ,וכן לא תותר
הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.
 .3.2למרות האמור בס"ק  3.1לעיל יהיה המציע רשאי להגיש את ההצעה בשיתוף עם ספקים אחרים כספקי /
קבלני משנה ,סוכנים וכו' ובלבד שההצעה תעמוד בתנאים הבאים:
 .3.2.1המציע יפרט את פרטי כל הספקים השותפים להצעה והמעורבים בהתחייבויותיו למילוי תנאי
המכרז (כנדרש בהצהרה בנספח א 12/המצ"ב).
מובהר כי ככל שההצעה מוגשת בשיתוף עם קבלן משנה ,יחשב ניסיון קבלן המשנה בעניין הוכחת
תנאי הסף.
 .3.2.2להצעה יצורפו כל המסמכים וההוכחות הנדרשים לצרוף על ידי מציע להוכחת עמידת הספק בתנאי
הסף או בדרישות המכרז כמפורט במפרט ובמסמכי המכרז.
 .3.2.3המציע יהא האחראי הבלעדי לכלל המוצע על ידו בהצעתו למכרז זה בין אם מסופק על ידו ובין אם
על ידי ספק משנה ,וככל שיזכה המועצה תתקשר עמו בלבד ,והוא יהא האחראי הבלעדי כלפי
המועצה לעניין כל המסופק במסגרת ההתקשרות.
הבהרה :הספקת השירותים באמצעות קבלני/ספקי משנה תהיה כפופה להוראות סעיף  12להסכם.
 .3.3מי שסיפק והתקין ,מערכות מידע לניהול אולמות ופעילויות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם (ככל
שמציע לקטגוריה  )1ו/או מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט (ככל שמציע
לקטגוריה  ,)2המותאמות לשימושים כנדרש במכרז זה( ,מכירת מנויים ,כרטיסים לאולם מופעים ,ו/או
רישום לחוגים ולפעילויות ולניהול כל היבטיהם ,בקרת כניסה  /השתתפות ,סליקת כרטיסי אשראי
מקוונת  /אינטרנטית  /באמצעות  )bitוהוא מתחזק אותן ,משדרג אותן ,מתאים אותן לדרישות הלקוחות
וכל דין החל על הפעילות המנוהלת באמצעותן ,ותומך במשתמשים בהן וזאת לפחות משנת .2017
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המציע את הפרטים אודותיו בתצהיר על פיתוח התקנה ותמיכה
במערכת( ,ע"ג התצהיר המצ"ב בנספח א.)9/
 .3.4על המציע להיות הבעלים הבלעדי של מערכות המידע המוצעות על ידובמסגרת הליך זה  ,לרבות בזכויות
הקניין הרוחני ,בתוכנות מערכות המידע ,ו/או מי שהוא בעל זכויות חוזיות לפיהן רכש מאת צד ג' רשיונות
שימוש ו/או זיכיון לשיווק הפצה התקנה ומתן תמיכה וכיוב' במערכות המידע המוצעות על ידו  ,אשר
הוכח לגבי אותו צד ג' כי הינו הבעלים הבלעדי של מערכות המידע מוצעות וזכויות הקניין הרוחני לרבות,
אך לא רק ,מכוח רישום פטנט זכויות יוצרים וכיוב' של מערכות המידע ,למוכרן ולהפיצן .כמו כן על
המציע להיות מי שלא חלה עליו כל מניעה ו/או הגבלה למכור המוצרים והתוכנות הנ"ל ו/או להעמידם
לשימוש המועצ ה ו/או להתקינם ו/או לתחזקם ו/או לשדרגם ו/או להתאימם לצרכי המועצה .
על המציע לצרף להצעתו הצהרה לאישור האמור בס"ק זה בנוסח המצורף לתנאי המכרז ומסומן נספח
א.10/
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
במקרה בו זכויות הקניין כולן או חלקן ,שייכות לצד ג' ,יפורט הדבר בהצהרה בתוספת פרטי התקשרותו
של המציע עם צד ג'.
במקרה האמור יצרף המציע להצעתו עותק מהסכם התקשרות עם צד ג' ו/או אישור מאת צד ג' בדבר
התקשרותו עם המציע לרבות פירוט אופי ואופן ההתקשרות ובפרט ביחס לשאלת השימוש במערכות
המידע ובזכויות הקניין הרוחני ,והסכמתו להתקשרות המציע בהתאם להוראות מכרז זה.
 .3.5מי שהוא בעל נסיון מוכח בהספקת זכות שימוש במערכות מידע לניהול אולמות תרבות ולמכירת
כרטיסים לסוגיהם (ככל שמציע לקטגוריה  )1ו/או במערכות מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי,
נוער וספורט (ככל שמציע לקטגוריה  )2דוגמת הנדרש למועצה עפ"י מכרז זה ,כדלקמן:
.3.5.1כל אחד מסוגי המערכות המוצעות סופקו והותקנו ע"י המציע ,והמציע סיפק/מספק בגינן שירותי
תמיכה במשתמשים לפחות עבור שלושה ( )3גופים ציבוריים (כגון :רשויות מקומיותתאגידים
עירוניים ,מרכזים קהילתיים ,מתנ"סים ,תנועות נוער ,וכיו"ב) ,וזאת ברצף במהלך השנים ,2019
.2021 ,2020
 .3.5.2על המציע לצרף להצעתו פרוט של נסיונו להוכחת האמור בסעיף זה בנוסח המצורף לתנאי המכרז
ומסומן נספח א.8/
 .3.6המציע צרף ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז זה כנספח א .2/מובהר ,כי הגשת ערבות בנוסח שונה
מנספח א 2/יביא לפסילת ההצעה ולרבות ערבות מטיבה.
 .3.7כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד ,אלא אם נכתב במסמכי המכרז במפורש אחרת.
 .3.8המציע רכש את מסמכי המכרז וצרף להצעתו קבלה על שמו.
 .3.9המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה.
הבהרות:
מציע אשר הוא בעצמו ו/או מי שמורשה לכך בתנאי המכרז מטעמו לא יעמוד בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו
אישורים המעידים כי הוא ו/או מי שמורשה לכך בתנאי המכרז מטעמו עומד בהם ,רשאי המזמין לפסול את
הצעתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד
מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למ כרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור לניסיונו
ויכולתו של המציע ו/או מי שמורשה לכך בתנאי המכרז מטעמו.
המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם ,כישוריהם ,ניסיונם
ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים ו/או כל מידע נחוץ אחר גם לאחר הגשת
הצעות.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .4מסמכים שיש לצרף להצעה:
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן ,כאשר כל
המסמכים הם על שם המציע ו/או מי שמורשה לכך בתנאי המכרז מטעמו בלבד ותקפים במועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז:
 .4.1כל האסמכתאות המפורטות בסעיף  3לעיל.
 .4.2הצהרת המציע חתומה ,ע"ג נספח א.1/
 .4.3תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976ע"ג נספח א.3/
 .4.4תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח נספח א.4/
 .4.5תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה ,ע"ג נספח א.5/
 .4.6הצהרות חתומות של המציע ,בעלי השליטה במציע ומנהליו בפני עורך דין בדבר העדר הרשעות פליליות
קודמות לפי התוספת הרביעית לחוק המידע הפלילי ותקנות השבים ,התשע"ט ,2019-על גבי נספח א. 6/
למען הסר ספק יובהר כי המזמין רשאי להביא בעניין שיקוליו את המידע שיובא לידיעתו מהמרשם
הפלילי ,וכי במסגרת סמכותו זו רשאי המזמין לפסול הצעה של מציע במכרז עפ"י המידע כאמור .הוראה
זו תחול ,גם על תאגיד ו/או על מנהליו של תאגיד ו/או בעלי השליטה בו.
על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו .המזמין
יהיה רשאי להפסיק המשך עבודתו עם הזוכה במכרז.
 .4.7תעודת עוסק מורשה.
 .4.8אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ),
התשל"ו ,1976-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע.
 .4.9אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית.
 .4.10אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית ,ע"ג נספח א7/
 .4.11מציע שהוא תאגיד ,יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים:
 .4.11.1תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.
 .4.11.2תדפיס רשם חברות /רשם השותפויות ,לפי העניין ,בתוקף לשנה הנוכחית.
 .4.12ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד מקצועי",
עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי נספח א.13/
מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל ,שפרסומם מחויב עפ"י דין ,כדי לחייב
את המזמין לשמור על חסיונם.
 .4.13מציע שהוא עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק על גבי נספח א.14/
מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ,תמליץ על ההצעה שהגיש עסק בשליטת
אישה ,אם צורפו להצעה זו אישור ותצהיר לפי סעיף (22ה )1לתוספת השניה לצו המועצות.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .5הגשת הצעות
 .5.1עיון במסמכי המכרז ורכישתם
 .5.1.1לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז וכלל מסמכי המכרז מאתר המועצה (לשונית
"מכרזים") ,לכרוך את חוברת המכרז על כל עמודיה ולצרף אליה את כלל המסמכים שצרופם
נדרש לצורך הגשת הצעה על פי תנאי מכרז זה.
כתובת אתר האינטרנט של המועצה.www.kfar-shemaryahu.muni.il :
 .5.1.2כתנאי להשתתפות במכרז( ,הגשת הצעה לאחת המערכות או לשתיהן) ,נדרש המציע לשלם סך 500
ש"ח כולל מע"מ אשר ישולמו לפקודת המזמין ,מציע שלא ישלם את דמי ההשתתפות כאמור
הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון בפני ועדת המכרזים.
 .5.1.3על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.
 .5.1.4מובהר בזה ,כי הסך הנ"ל עבור ההשתתפות במכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיא.
 .5.2דרישות לאופן הכנת ההצעה:
 .5.2.1על המציע להגיש הצעה לכל השרותים כשהיא כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות
המפרטים כשהם חתומים בתחתית כל עמוד ,וכן לחתום בעת כחולה (בחתימה וחותמת) בכל
המקומות המיועדים.
 .5.2.2מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .5.3תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף למשך  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .למזמין
שמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעה ב 120-יום נוספים.
 .5.4אופן ומועד הגשת הצעות:
 .5.4.1את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים לרבות Disk On
 Keyהמכיל עותק סרוק בפורמט  PDFשל כלל מסמכי ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא
תשא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס'  .''9/2022את מעטפת ההצעה יש למסור
למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד ולהכניסה ,לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי
מזכירות המו עצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,לא יאוחר מהמועד (להלן" :המועד
האחרון להגשת הצעות למכרז") המפורט בהתאמה בסעיף  2לעיל.
 .5.4.2כאמור לעיל יש לצרף בנוסף להצעה מודפסת והחתומה גם ,עותק דיגיטלי סרוק ( (PDFשל כלל
מסמכי ההצעה יחד עם כל האסמכתאות הנדרשות לאחר חתימתם כנדרש.
 .5.4.3הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .5.4.4משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
 .5.4.5המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .6מחירי ההצעה
 .6.1הצעת המחיר תהייה מפורטת על פי סעיפי כתב הצעת המחיר ,המופיע בנספח התמורה המצ"ב בנספח ב.5/
 .6.2מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העלויות ,הציוד ,החומרים ,חומרי
העזר ,כח האדם  ,המיסים (למעט מע"מ) ,האגרות ,ההיטלים וכל עלות הנדרשת להספקת השירותים על-פי
כל מסמכי המכרז/ההסכם.
 .6.3ההצעה תהיה במחירים קבועים ,בכפוף למנגנון ההצמדה המפורט בהסכם.
 .6.4המזמין שומר לעצמו את הזכות (בבחינת רשאי אך לא חייב) לערוך בדיקה של חשבון תתי הסעיף בהצעת
המשתתף ,וכי הבודק/המומחה ו/או ועדת המכרזים יכול/ים לתקן את גובה ההצעה הסופית בשים לב
לטעות סופר ,דפוס , ,או טעות חישוב אריטמטי פשוט שנפלה בהצעת המחיר של המציע או של מציע אחר,
ולא ייחשב הדבר כשינוי ההצעה .יחד עם זאת אם ישתכנע/ו הבודק/המומחה ו/או ועדת המכרזים כי טעות
כנ"ל בהצעה לא נעשתה בתום לב ו/או נעשתה על מנת לעמעם את ההצעה או להטעות את המזמין ,הם
רשאים לא לקבל את ההצעה ו/או לפסול אותה ולו מטעם זה בלבד.
 .6.5כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את המזמין.
 .6.6המציע מתחייב לספק את כל השירותים ,בכל היקף ,כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על ידי
המזמין וזאת בהתאם להצעתו או כאמור להלן.
 .7הודעות המועצה ,שאלות מציעים והבהרות
 .7.1עד ליום ה' ה 4/8/2022 -בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה ,שאלות הבהרה
בכתב על גבי קובץ  WORDבלבד ,לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה .את שאלות ההבהרה יש להגיש
באמצעות דוא"ל.noa@c-on.on :
 .7.2להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:
מס"ד

עמוד בחוברת המכרז

הפניה –
מסמך/נספח ,סעיף

נוסח השאלה

 .7.3המועצה רשאית ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם
מסמך הבהרו ת ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתה ,בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים
(להלן" :הודעות המועצה").
 .7.4הודעות המועצה ,ככל שתהיינה כאלה ,יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה על המשתתפים חלה
האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות הודעת
מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
 .7.5אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה יחשב
הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
 .7.6הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות המועצה
להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם.
 .7.7למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים
במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המועצה .בכל
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור
במסמכי הודעות המועצה .במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם ,יגבר האמור בהודעה
המאוחרת יותר.
 .8ערבויות נדרשות במסגרת המכרז
 .8.1פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז:
#

סוג ערבות

שיעור ערבות ₪

תוקף הערבות
עד ליום 28/12/2022
כולל

ערבות השתתפות
.1
מערכת לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים
לסוגיהם
 60יום מתום תקופת
ערבות ביצוע
ההתקשרות
מערכת לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים ₪ 15,000
לסוגיהם
עד ליום 28/12/2022
ערבות השתתפות
.2
כולל
מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי₪ 7,500 ,
נוער וספורט
 60יום מתום תקופת
ערבות ביצוע
ההתקשרות
מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי₪ 15,000 ,
נוער וספורט
הבהרה  :מציע שיציע הצעה לשתי המערכות ידרש להגיש ערבות השתתפות/ביצוע בסך הנקוב בסעיף + 1
בסך הנקוב בסעיף  2בטבלה לעיל.
₪ 7,500

 .8.2על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית (מקור בלבד) על שמו ,חתומה ,של בנק ישראלי בנוסח
דוגמת המופיע בנספח א 2/במכרז זה (להלן'' :ערבות השתתפות'') ,בסך ובתוקף לפחות לתקופה כמפורט
בהתאמה בסעיף  8.1לעיל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות .הערבות תהא בלתי מותנית ,לפקודת
המזמין ,והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על-פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 .8.3המציע מתחייב ,כי הערבות תוארך לבקשת המועצה ,אם הליכי המכרז לא יסתיימו במהלך תוקפה ,וכי
הוא יפעל בהתאם לדרישות המועצה .לא הוארכה ערבות ההשתתפות כאמור ,רשאית המועצה לפסול
ההצעה ו/או לחלט הערבות בהתאם לשקול דעתה הבלעדי.
 .8.4ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הע רבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז ,כולה או
חלקה ,לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים ,אם התקיים אחד מאלה:
 .8.4.1המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 .8.4.2המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
 .8.4.3המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;
.8.4.4לאחר שנמסרה למציע הודעה בדבר זכייתו במכרז ,לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי
המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז (כגון :חתימה על חוזה ההתקשרות;
המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון :ערבות להבטחת ביצוע החוזה ,אישור
קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות וכו').
 .8.5חילוט הערבות בהתאם לסעיף  8.4לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע לא תהא כל
דרישה או טענה בקשר לכך.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .8.6מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן:
 .8.6.1המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות ,לאחר מתן הודעה של
המועצה כאמור;
 .8.6.2ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה
והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה ,לרבות המצאת ערבות
ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף להסכם המכרז ,בסך ,בתוקף ובתנאים כמפורט בסעיף זה.
 .9הסתייגויות בהצעת המציע
 .9.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות
לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המזמין לפעול בהתאם לשקול דעתו
הבלעדי בהתאם לחלופות הבאות:
.9.1.1לפסול את הצעת המציע למכרז,
 .9.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .9.1.3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
 .9.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה
ו/או פרט מהותי בה.
 .9.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין .אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת
האלטרנטיבות המנויות בסעיפים  9.1.4 - 9.1.2לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המזמין
לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.
 .10אופן קביעת הזוכה במכרז
 .10.1הצעה לכל מערכת (לכל קטגוריה) תיבחן בפני עצמה ,ככל שהמציע הגיש הצעה ביחס לשתי הקטגוריות,
רשאית המועצה לבחור בהצעתו ביחס לאחת הקטגוריות או לשתיהן.
 .10.2המועצה תעניק לאיכות המציע לכל מערכת ולהצעתו ) (Qמשקל בשיעור של  40%ולמחיר ההצעה ) (Cלכל
מערכת משקל בשיעור של  ,60%כמפורט להלן.
שקלול היחס בין איכות המציע וההצעה לבין המחיר ,לכל מערכת ,יחושב באופן הבא:
ניקוד משוקלל להצעה = ניקוד משוקלל מחיר ) + (Cניקוד משוקלל איכות )(Q
 .10.3בדיקת הצעות המחיר תעשה ,לכל סוג מערכת בפני עצמה ,בשלבים הבאים:
 .10.3.1שלב א' – בדיקת תנאי סף  -בשלב זה ייבדק האם כל ההצעות עומדות בתנאי הסף.
בדיקה זו תעשה לכל מערכת בהתאם לתנאים שנקבעו להציעה.
הצעה שלא תוכח במסמכים הנכללים בה עמידה בתנאי הסף תיפסל!
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מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
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 .10.3.2שלב ב' בחינת מרכיב האיכות ).(Q
ציון האיכות יקבע על פי המדדים המפורטים להלן .בחינת האיכות תיערך בנפרד ביחס לכל אחת
מהקטגוריות אליהן הגיש המציע הצעה.
ניקוד
מרבי
5

המאפיין
הספקה ,התקנה ,תחזוקה ,שדרוג התאמה ותמיכה
במשתמשים במערכת המוצעת על ידי המציע קודם לשנת
( 2017כנדרש בסעיף  3.3לתנאי הסף).

אופן הניקוד
משנת  2016או קודם לה
 5נק'

.2

המערכת משמשת ,ברצף במהלך השנים 2021 ,2020 ,2019
ארבע ( )4לקוחות ומעלה (לקוחות שהם גופים ציבוריים
כמפורט בתנאי הסף) 3 ,נק' לכל לקוח החל מהלקוח
הרביעי

לכל לקוח מהלקוח הרביעי 30
–  5נקודות

.3

התרשמות צוות הבחינה מטעם המועצה מהתאמת
המערכת המוצעת לצרכי המועצה

.1

כמפורט להלן

65

סה"כ

100

התרשמות במסגרת הדגמה
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתפים הוכחת יכולת ו/או הערכה ליכולתם ו/או
ליכולות ו/או מאפייני ותכונות כל מערכת מוצעת לרבות הדגמות (להלן" :ההדגמה") הן באשר
ליכולתם לעמוד בתנאי מכרז זה והן להתאמתן לצרכי המועצה (לרבות הערכה על בסיס ניתוח ובחינת
שרות  /מערכת  /יישום מהסוג המוצע לרבות כל מאפיין או תכונה שלהם.
ההדגמה תערך במשרדי המועצה.
ההדגמה כאמור תכלול ניתוח ובחינה של כל שרות ו/או מערכת ו/או יישום מהסוג המוצע לרבות כל
מאפיין או תכונה שלהם.
המציע בעצם הגשת הצעתו מתחייב להתייצב להדגמת המערכת במועד שיקבע על ידי המזמין.
מובהר בזאת כי המועצה לא תפצה מציע ,בגין העלויות שתגרמנה לו בקשר עם ביצוע ההערכה ,בין אם
נבחרה הצעתו כזוכה בסופו של דבר ,ובין אם לאו.
למועצה שמורה הזכות לפסול הצעה למערכת שבהדגמה לא נמצאה בה התייחסות לכל רכיבי המערכת
העונים על צרכי המועצה כנדרש במפרט.
מובהר בזאת כי המועצה לא תפצה מציע ,בגין העלויות שתגרמנה לו בקשר עם ביצוע ההדגמה ,בין אם
נבחרה הצעתו כזוכה בסופו של דבר ,ובין אם לאו.
"סדר היום" המתוכנן של ההדגמה מפורט בנספח א 11/ויחול באופן שווה על כל המציעים ,כל אחד
במועדו.
צוות המועצה שיבצע את ההערכה יורכב מהמשתמשים אותם נועדו המערכות והשרותים לשמש במהלך
ההתקשרות על פי מכרז זה.
כל חבר צוות ידרג את הערכתו לעמידת דרישות כל מערכת בהתאמה לנדרש מהמציע להציג .הציון יקבע
על פי ממוצע הניקוד המשוקלל של כלל חברי הצוות דוגמה לטופס ההערכה של המערכות המודגמות,
כמפורט בנספח א.11/
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 .10.3.3שלב ג' בחינת מרכיב המחיר ).(C
ההצעה הזולה ביותר (סה"כ מחיר בכתב הכמויות) ,לכל מערכת ,תקבל את מלוא הניקוד ושאר
ההצעות תקבלנה ניקוד יחסי אליה לפי הנוסחה הבאה:
ההצעה הזולה ביותר
ניקוד בגין הצעת המחיר = x 60
ההצעה הנבחנת
 .11שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
 .11.1ועדת המכרזים רשאית אך לא חייבת לא להביא בכלל חשבון פגמים טכניים באיזו מההצעות ,וזאת באופן
שלא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים.
 .11.2שמורה לועדת המכרזיםהז כות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לבחור כזוכה במציע בעל ההצעה
הנראית לו ככדאית ביותר עבור המועצה ,אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר ,הכל בהתאם לכללים
והדינים החלים על ההליך.
 .11.3בין יתר שיקוליו רשאית ועדת המכרזים לשקול את ניסיונו של המציע בתחום השירותים הנדרשים ,את
נסיונה הקודם של המועצה עם המציע וכן חוות דעת שיתקבלו מלקוחות המציע.
 .11.4לועדת המכרזים שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה
למועצה ניסיון עבר שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.
 .11.5ועדת המכרזים אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה על הצעה כל שהיא.
 .11.6יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע הבהרות ביחס להצעתו ו/או
פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת הוועדה ו/או מי מטעמה.
 .11.7ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר הוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין
חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי
סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל
דרישות המכרז ו/או אם מדובר בהצעה החורגת באופן משמעותי מהאומדן המצוי בידי המועצה.
 .11.8עסק בשליטת אשה:
 .11.8.1למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה
שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה
האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר והכל בהתאם להוראות
סעיף ( 22ה )1לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).
 .11.8.2מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק על גבי נספח א.14/
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 .12הודעה על תוצאות המכרז והתקשרות עם הזוכה
 .12.1המועצה תודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,על הזכייה במכרז.
 .12.2מובהר ,כי אין בהודעה על זכייה כאמור בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין
המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים,
המועצה רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .12.3תוך חמישה ( )5ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים הבאים:
 .12.3.1שלושה ( )3עותקים של ההסכם ,חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.
 .12.3.2ערבות ביצוע ,בנוסח נספח ב.2/
 .12.3.3אישור קיום ביטוחים (נספח ב )3/חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש.
 .12.3.4כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה.
 .12.4המועצה תהיה רשאית ,על -פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם
חתימת ההסכם.
 .12.5לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו בזמן
שנקבע– רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.
 .12.6המועצה תודיע ,במכתב ,פקס ,או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על אי-
זכייתם במכרז .ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.
 .13כשיר שני
 .13.1במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא ,תהא המועצה רשאית ,אך
לא חייבת ,להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן.
 .13.2בהתאם לשקול דעתה הבלעדי כאמור ,המועצה תפנה אל המציע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו
הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה ,ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז ,ועל בסיס הצעתו
למכרז.
 .13.3בתוך  5ימי עבודה ידרש המציע להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה ,והתחייבותו לקיים את כל הדרוש
להתקשרות עם זוכה במכרז ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום ביטוחים.
 .13.4ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב ,רשאית המועצה ,אך לא חייבת ,לפנות
למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות ,וכך הלאה.
 .14ביטוח
 .14.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצ היר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא למועצה
את אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו .
 .14.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו עם חברת
ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד
לרשותו לדרישות המועצה ,ככל שיש כאלה.
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מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .14.3הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי מכרז זה.
 .14.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .14.4.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת ביטוח
מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו
לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .14.4.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה ,שמורה למועצה
הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי
ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על
הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
 .14.5מובהר ,כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה
המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה
כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול זכיה  /הסכם,
חילוט ערבות ההצעה  /ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה.
 .14.6מובהר כי ככל שהמועצה ו/או הקבלן יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת המפקח
על הביטוח ו/או הוראת חוק אחרת ,ימציא יועץ הביטוח של המועצה נספח ביטוח עדכני על פי הוראות
המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והקבלן יהיה מחויב למלא אחר הוראות
נספח הביטוח.
 .15עיון בהצעת הזוכה
 .15.1מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה ,בכפוף
לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם בנספח א ,13/מהם המסמכים  /נתונים
המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים
אחרים וינמק את טענתו בנושא זה.
 .15.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי
או סוד עסקי .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין
והפסיקה  .כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות
המציעים האחרים.
 .16הצהרות המציע
 .16.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל
פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת
עבור כל מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב
ממרכיבי העבודה.

עמוד  17מתוך 71

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו והיועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

גרסה לפרסום 13:18:57 26/07/2022 -

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .16.2הגשת הצעתו של המצי ע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות ,וכי
הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם.
 .16.3הגשת הצעתו של המצ יע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או
הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי למזמין ו/או מי מטעמו
לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
 .16.4למען הסר ספק ,מוב הר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 .17שמירת זכויות
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.
_____________________
המועצה המקומית כפר שמריהו
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א – 1/הצהרת המציע
 .1אני הח"מ__________________ הנושא בתפקיד ____________________ אצל המציע
_____________________ (להלן" :המציע") מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז
ובהסכם ,הבנתי את האמור בהם ,ואני מסכים לכל האמור בהם .רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש
במסמכי המכרז .בנוסף ,רצ"ב נוסח המכרז חתום בחותמת וחתימת מורשי החתימה אצל המציע ,כהוכחה לכך
שהמציע מבין ומסכים לכל האמור בו.
 .2אני מצהיר בזאת כי הנני יצרן  /ספק מורשה לספק זכות שימוש ,במערכת  /במערכות כמסומן להלן ולספק להן
שרותי תמיכה ,שדרוג ,תחזוקה וכל שרות אחר כנדרש במכרז זה( :יש לסמן  במקומות המתאימים)
 לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
 לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .3המציע מציע לספק את השירותים על-פי מסמכי המכרז וההסכם .אני מצהיר ,כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה
ועל החוזה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
 .4אני מצהיר כי כל האמצעים הטכנולוגיים המוצעים על ידי המציע וכל מי מטעמו ,לרבות התוכנה המשמשת
אותם לביצוע התחייבויותיהם עפ"י הסכם זה מצויים בשירות ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד גבוהה.
 .5אני מצהיר כי יש ביכולת המציע להעמיד אדם מיומן ומקצועי שישמש מנהל הפרויקט כהגדרתו במכרז זה וככל
שהמועצה תתקשר עם המציע על פי מכרז זה מתחייב המציע למנותו לשמש כמנהל הפרויקט ,כהגדרתו במכרז.
 .6אני מצהיר כי המציע וכל מי מטעמו מתחייבים לשתף פעולה עם כל ספק אחר שכבר מספק ו/או יספק במהלך
ההתקשרות למועצה מרכיב ,שרות ,או מערכת מסוג כל שהם אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה
נדרש לה להבטחת מלוא התפוקה מהשרותים הנדרשים במכרז זה .מובהר בזאת כי שיתוף הפעולה כאמור לעיל
לא יכלול מתן אפשרות לביצוע שינויים במערכות המסופקות על ידי המציע אלא אם הוא עצמו אישר זאת.
 .7אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי המציע יפעל להעמיד לרשות המועצה ו/או מי מטעמה את כל המידע ו/או
האמצעים הנדרשים לה לקבלת מלוא השירותים על פי מכרז זה על הצד הטוב ביותר.
 .8אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי המציע יעביר למועצה את כל המידע והנתונים אודותיה ואודות כל מי מטעמה
ו/או כל מידע השייך לה ,שמאוחסנים ו/או יאוחסנו במערכות המציע ,ככל שהמועצה תתקשר עימו על פי מכרז
זה וזאת על פי דרישתה.
 .9הצעה זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף ל 120 -ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות.
 .10אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד
תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כן אני מצהיר ומתחייב
בזאת ,כי לא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא ,ו/או
ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.
 .11למען הסר ספק ,אני מצהיר ,כי ידוע למציע ,שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה הנמוכה
ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם לנמק
את החלטתכם .כן אני מצהיר ,כי ידוע למציע ,שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה ונספחיו
הש ונים והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו ,לרבות עלות
רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה על המציע בלבד במלואן ,ולא תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .12אני מצהיר ,כי ידוע לנו שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז .המציע מתחייב לשתף פעולה עם
המועצה בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.
 .13ידוע לי ,כי הספקת השירותים ,על פי מסמכי המכרז ,מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות
והמציע מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיו במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על
הוראות כל דין.
 .14מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעת המציע כולל את כל העלויות ,הציוד ,חומרי העזר ,כח אדם וכל
יתר הדרוש לביצוע השירות על-פי כל מסמכי המכרז/החוזה.
 .15ידוע לי ,כי המחיר שמוצע על ידי המציע למועצה הוא סופי ,ולא תהינה למציע כל טענה בדבר הפסד.
 .16אם הצעת המציע תתקבל ,המציע מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך חמישה ( )5ימי
עבודה מתאריך הודעתכם בדבר הזכייה במכרז:
 .16.1לחתום על ההסכם מסמך ב' ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום.
 .16.2להמציא למועצה ערבות בנקאית בסך התואם לסוג המערכת המוצעת על ידו ,כאמור בסעיף  8.1למסמך א'
לעיל ,וזאת להבטחת קיום תנאי ההסכם ,בנוסח נספח ב 2/למסמכי המכרז ,ועל פי מסמכי המכרז.
 .16.3להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים בנוסח נספח ב 3/למסמכי המכרז.
 .17אני מצהיר בזאת כי ידוע למציע שאם לא יבצע את הפעולות המנויות בסעיף  16לעיל כולן או מקצתן יאבד
המציע את זכותו לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת
להצעה זו להתקשר עם מציע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז.
 .18כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור ,לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת
ההתחייבויות שהמציע נוטל על עצמו עם הגשת ההצעה למכרז.
לראיה באתי על החתום:
שם המציע _________________________:מס' ת.ז/.מס' חברה________________________:
חתימה___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
תאריך _____________________
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
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נספח א -2/ערבות השתתפות
(יש למלא את סכומי הערבות כמפורט במסמך א' לעיל)
לכבוד:
המועצה המקומית כפר שמריהו

הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _____________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
_____ש"ח (הסכום במילים _________ :אלף שקלים חדשים ) ,להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם
השתתפותו במכרז מס'  9/2022לשירותי להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת
כרטיסים לסוגיהם ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט ומילוי תנאיו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו באופן
מיידי עם קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או
לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
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
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל .
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  28/12/2022ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  28/12/2022לא תענה.
לאחר יום  28/12/2022ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א - 3/תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ____________  ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע_______________________ (להלן" :המציע").
 .2יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים
המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998 -להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .4למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  (1) -המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  (2) -המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות
חלופה ) ( 2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  5לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
 .6הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה__________________:
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/ת הא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפני.
חתימה וחותמת____________:
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א -4/תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים
אני ___________________________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________________
בחברת________________________( ,להלן" :המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי  /קבלני משנה מטעמו או
לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי
עניין בתחום מתן השירותים נשוא מכרז  9/2022ומילוי תנאיו  ,וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד
שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .2הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד
ע ניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את
המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
 .3הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב של
ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 .4הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.
 .5הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש למזמין על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם ,העלול
להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין .המזמין
רשאי לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,והמציע מתחייב
כי יפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .6לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכ ל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד
עניינים.
 .7מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד
עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
.8

ולראיה באתי על החתום:

_______________________
שם

______________________
חתימה

אישור עו"ד
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________ _________________
חתימה וחותמת
תאריך
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א – 5/תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ__________________ נושא\ת ת"ז מס’____________ מורשה\ית חתימה מטעם
______________ מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-
 .1המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה ,ככל שחלים הסכמים או צווים
כאמור.
 .2המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף  1לעיל
במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 .3המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו , 1985-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה .וכן לא הורשעו בעבירה לפי
חוק שכר המינימום התשמ"ז 1987-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר -כי
חלפו  3שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.
 .4המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת
ההצעה במכרז זה.
 .5המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין
בעניין עובדים זרים.
 .6ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה -אך במועדים שונים –נחשבים לקנסות שונים.
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-אשר שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר\ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
שם המצהיר וחתימה ____________________________
תאריך____________________
אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע
בפניי ה"ה_________________ מס’ זהות______________\ המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו
ואמיתתו.
__________________
_________________
חתימה
תאריך
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א - 6/תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
אנו הח"מ מר/גב __________ נושא\ת ת"ז מס’_______________ מורשה\ית חתימה מטעם ____________
מס’ זיהוי/ח.פ( ____________ .להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי\ה
לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
.1

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז
 ( 9/2022להלן" :המכרז").

.2

הרייני מצהיר כדלקמן:
.2.1

המציע לא הורשע ו/או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת
מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח -
 ;1978סעיפים  290עד  383 ,297עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות
שנמחקו או התיישנו לפי חוק המידע הפלילי ותקנת השבים ,התשע"ט 2019 -
או (מחק את המיותר)

.2.2

המציע הורשע בעבר בביצוע העבירות הבאות________________________________ :
____________________________________ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל).

 .3הואיל וכך ,אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע על פי דין הקיים ו/או שיהיה קיים אודות
המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המידע הפלילי ותקנת השבים ,התשע"ט.2019-
.4

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

חתימת המצהיר____________________ :
אישור:
אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת
__________________ מר/ג ב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז.
מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

_____________________
תאריך
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_________________
עו"ד

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו והיועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

גרסה לפרסום 13:18:57 26/07/2022 -

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א -7/אישור בדבר מורשי חתימה
אני הח"מ  ,עו"ד /רו''ח _________________________ ,מ.ר ____________
כעו"ד  /רו"ח של המציע_____________ ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:
שם _______________________________________:ת.ז____________________:.
שם ______________________________________:ת.ז_____________________:.
שם______________________________________:ת.ז______________________:

משמשים  מנהלים  דירקטורים _______________________________ 

אצל המציע________________________________________________:
ומורשים להתחייב בשמו.
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:
 חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד __________________________ 
 בצירוף חותמת המציע
מחייבת את המציע.
תאריך____________________:

רו"ח/עו"ד_______________________:

**ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו והיועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

גרסה לפרסום 13:18:57 26/07/2022 -

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א – 8/פירוט ניסיון קודם

#

א .פרוט נסיון המציע במערכת לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם.
שם איש הקשר
מועד
מועד
אצל הלקוח
סוג המערכת
הסרת
התקנת
שם הלקוח
1
2
ותפקידו
מערכת
מערכת

טלפון איש הקשר
אצל הלקוח

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

 2חודש ושנה,
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו והיועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

גרסה לפרסום 13:18:57 26/07/2022 -

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

#

ב .פרוט נסיון המציע במערכת לניהול מרכזי חוגים ולפעילויות פנאי ,נוער וספורט ברשויות מקומיות
או גופי סמך שלהן.
שם איש הקשר
מועד
מועד
טלפון איש הקשר
הלקוח
אצל
המערכת
סוג
הסרת
התקנת
שם הלקוח
אצל הלקוח
1
3
ותפקידו
מערכת
מערכת

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

 3חודש ושנה,
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו והיועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

גרסה לפרסום 13:18:57 26/07/2022 -

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א – 9/תצהיר על פיתוח התקנה ותמיכה במערכת
לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים
ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
אני הח"מ ______________________ ,ת"ז __________________,
הנושא/ת בתפקיד ______________________ ,בחברת________________________________ ,המציע/ה
במכרז מספר  9/2022להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם ו/או
במערכת מידע לניהול חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט( ,להלן" :המציע") ,מצהיר/ה בזאת כי המציע:
(למציע שמגיש הצעה לקטגוריה )1
 סיפק והתקין ,מערכת ממוחשבת לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם החל משנת_________ :
(למציע שמגיש הצעה לקטגוריה )2
 סיפק והתקין ,מערכת ממוחשבת לניהול חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט החל משנת_________ :
ומאז הוא מתחזק את המערכת ,משדרג אותה ,מתאים אותה לצרכי הלקוחות ולדרישות כל דין החל על הפעולות
ו/או הפעילויות המנוהלות באמצעות מרכיבי המערכת לסוגיהם ,ותומך במשתמשים בה.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
חתימת המצהיר/ה
אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______________ פגשתי 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
אישור עורך דין – לתאגיד

אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________ ,ת"ז
___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת ב___________ (להלן:
"המציע") בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם לכל דין.

_____________________ ,עו"ד
חתימה וחותמת

עמוד  29מתוך 71

תאריך__________________ :

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו והיועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

גרסה לפרסום 13:18:57 26/07/2022 -

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א – 10/הצהרת המציע אודות זכויות קניין
אנו הח"מ _________________________________ מצהירים בזה כדלקמן:
.1
.2

הננו עושים שימוש כחוק אך ורק בתוכנות מקור וזאת בהתאם לכל תנאי הרשיונות המתירים לעשות בהן
שימוש כחוק ובהתאם לזכויות היוצרים של המפתחים אותן.
הננו הבעלים הבלעדיים של זכויות הקניין במוצרים המוצעים על ידנו למועצה ,לרבות בתוכנות ,המפורטות
להלן:
שם המוצר

.3

תיאור

הננו מורשים ,להפיץ ו/או למכור ,להתקין ולתחזק את המוצרים המוצעים על ידנו ,לרבות בתוכנות ,בהם
זכויות הקניין כולן או חלקן ,שייכות לצד ג' (להלן" :המוצרים") ,המפורטות להלן:
שם המוצר

שם בעל הזכות

סוג האישור
המצ"ב

מצ"ב עותקים מהסכמי התקשרות עם בעלי הזכות במוצרים ו/או אישורם בדבר הסכמתם לשימוש על ידנו
בזכויות הקניין.
.4

מוצהר כי לא חלה כל מניעה ו/או הגבלה למכור את המוצרים ו/או להעמידם לשימוש המועצה ו/או להתקינם
ו/או לתחזקם ו/או לשדרגם ו/או להתאימם לצרכי המועצה .

.5

הננו מתחייבים בזאת לשפות את המועצה בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בהפרת הזכויות ,כאמור
לעיל ,בכפוף לכך שהמועצה הודיעה לנו על קיום התביעה ,ואפשרה לנו להתגונן מפניה ,בדרך של ניהול
התביעה מטעם המועצה או הגעה להסדר פשרה לסילוקה.

תאריך_______________:
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חתימת מורשי החתימה המורשים מטעם המציע___________________:

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו והיועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א – 11/אופן בחינת איכות המערכת במסגרת הדגמה
א" .סדר היום" המתוכנן של הדגמת המערכות
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.
ההדגמה תערך במשרדי המזמין ביום ומהשעה כפי שיקבע המזמין.
על המציג להגיע לפחות חצי שעה לפני המועד הנקוב ולהערך להדגמה.
להדגמה יקצה המזמין לכל היותר  4שעות ,בהתפלגות הזמן הבאה:
 )1עד  10דקות להצגת החברה.
 )2עד  15דקות להצגה של מאפיניה הכלליים של המערכת המוצגת.
 )3יתרת הזמן תוקדש להדגמת יכולות המערכת ותפוקות השרותים ,למענה על שאלות צוות הבחינה של המזמין
ולמענה עליהן לרבות ההדגמות המתחייבות לשם כך.
לצורך ההדגמה יעמיד המזמין לרשות המציג מקרן ,וחיבור לרשת האינטרנט.
על המציג להביא עימו:
 )1מחשב נייד מתאים להצגת המערכת.
(לא תתקבל טענה כי איכות המחשב באמצעותו נערכת ההדגמה פוגמת ביכולות להציג את המערכת)
 )2למרות האמור לעיל על המציג להצטייד במודם סלולרי מתאים למקרה של תקלה בחיבור לאינטרנט 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 המזמין.
(למען הסר ספק המחשה באמצעות מצגות לסוגיהן לא תחשב כהדגמה לעניין זה).
ההדגמה תערך לכלל מרכיבי המערכות הנדרשות במכרז ולכלל המידע והתהליכים המנוהלים באמצעות כל
מערכת.
צוות הבחינה של המזמין יכלול נציגות של כל ממלאי התפקידים שמערכת ו/או יישום ו/או ישומון אחד או יותר
המוצעים במכרז נועדו לשמש אותם.
צוות הבחינה יבחן את האופן וההיקף שבהם מהווה כל מערכת  /ישום  /ישומון ו/או מאפיינים שלהם מענה על
מגוון צרכי המזמין בתחומים אותם נועדה לשמש כל מערכת.
כל משתתף בבחינה יתע ד את הערכתו לכל מערכת  /ישום  /ישומון ולכל מאפיין שלהם בטופס תיעוד ממצאי
בחינת המערכות כמפורט בהמשך.
מובהר בזאת כי מעבר ובנוסף לאמור לעיל ובהמשך ,על המציע לכלול במסגרת ההדגמה את המרכיבים
שיאפשרו לצוות המזמין התיחסות לכלל המאפיינים הנכללים של ממערכת המידע המוצגת על ידו.

עמוד  31מתוך 71

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו והיועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
למען הסר ספק מובהר בזאת כי שמורה למזמין או למי מטעמו שישתתף בבחינת המערכות כאמור לבקש
מהמציע לבקש הדגמה באמצעות המערכות של מענה שמתאפשר באמצעות מערכת מוצגת על מצבים שונים
המתקיימים בתהליכי העבודה בהם נדרש שימוש במערכת ,בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
מובהר בזאת שאין במידע הנכלל במסמך זה כדי להוות "רשמה סגורה" ושמורה למזמין הזכות לבחון 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 המציע על
צרכי ממלאי התפקידים אצלו.
בכל מערכת יבחנו ,בין השאר ,המרכיבים הבאים:
מרכיבים ברמת המערכת המשליכים ו/או משמשים בכל התהליכים המנוהלים על ידה ,לרבות:
 )1ממשק למשתמש
 )2אינטואיטיביות שימוש ברמת הלקוח והמועצה
מרכיבי ניהול המידע והתהליכים ברמת המערכת לרבות:
 )1אפשרות ניהול של כל התהליכים הנדרשים  -מענה מלא על כל התהליכים
 )2התאמת שדות הנתונים ברמת התהליך  -האפשרות לקלוט במערכת את כל הנתונים הנדרשים
 )3התאמת רצף פעולות (סדר פעולות) בתהליך
 )4התאמת המעבר בין התהליכים (מעבר מתהליך לתהליך על פי סדר הפעולות)
 )5התאמת ממשק המידע בין התהליכים (שיקוף המידע שנקלט בתהליך אחד במשנהו).
 )6התאמת הממשקים בין המרכיבים המנהלים מידע כספי לבין המערכות הכספיות של הרשות.
 )7היות המערכת דו לשונית
 )8כלי מערכת לאיתור מידע בכלל מרכיבי המערכת
 )9מאפייני מערכת המבטיחים אינטואיטיביות שימוש בכלל מרכיביה
 )10כלי חילול והפקה של דוחות ,שאילתות וטפסים
במערכת לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם ,יבחנו בין השאר התחומים הבאים:
 )1ניהול מופעים ואירועים
 )2ניהול מיקומים המופעים  /אירועים
 )3ניהול פרסום ושיווק
 )4הכנת תוכניות מנויים
 )5ניהול תוכנית מנויים
 )6שילוב בין תוכניות מנויים למופעים  /אירועים
 )7ניהול קשר עם לקוחות (מנויים ואחרים)
 )8הזמנת מנוי  /רישום לתוכנית מנויים
 )9תשלום עבור מנוי  /תוכנית מנויים
 )10מכירה מזדמנת של כרטיסים  /שמירת כרטיסים למוזמנים (שלא במסגרת מנויים):
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 )10.1מכירה באמצעות האתר  /ישומון
 )10.2מכירה בכניסה לאירוע  /מופע
 )11בקרת כניסה
 )12ממשקים עם מערכות המשמשות רשויות בתחום הנהלת חשבונות וגביה
 )13מרכיב ניהול מופעים ואירועים
במערכת לניהול מרכזי חוגים ופעיליות פנאי ,נוער וספורט יבחנו בין השאר התחומים הבאים:
 )1ניהול תוכניות חוגים ופעילויות
 )2ניהול פרסום ושיווק
 )3ניהול חוגים (הרשמה ,בקרת ביצוע וכיו"ב)
 )4ניהול פעילויות (הרשמה ,בקרת ביצוע וכיו"ב)
 )5שילוב בין חוגים לפעילויות (הופעות; קונצרטים; וכיו"ב)
 )6ניהול קשר עם לקוחות (לרבות כרטיס ילד; מבוגר)
 )7תשלום עבור חוג  /פעילות  /שימוש בחומרים  /כלי נגינה  /ציוד ספורט
 )8בקרת השתתפות (מגוון אמצעים ואופן ניהול ובקרה)
 )9תקשורת ותאום עם מדריכים (כרטיס מדריך ,שיבוץ ,הודעות ,וכיו"ב)
 )10תשלום למדריכים (יחסי על פי משתתפים ,מחיר קבוע ,על פי שעות וכיו"ב)
 )11ממשקים עם מערכות המשמשות רשויות בתחום הנהלת חשבונות וגביה
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
ב .דוגמה לטופס ניקוד על ידי צוות הבחינה
הנחיות למילוי טופס ההערכה
 .1הדרישות מהמציג:
ההדגמה תעשה באמצעות מערכת פעילה של רשות מקומית אחרת בעלת המאפיינים דומים לאלו של הועדה.
(למען הסר ספק המחשה באמצעות מצגות לסוגיהן לא תחשב כהדגמה לעניין זה ולא תוערך).
כל ממלא תפקיד ינקד אך ורק את המאפיינים הרלבנטיים לתחום תפקידו.
 .2אופן הערכת ההצעות
ניקוד הערכת ההצעות יהיה בין  0לבין  ,5וכדלקמן:
 = 5עונה באופן מצויין (הן עונה על הכל מבחינה פונקציונאלית ,והן מאפשר עבודה נוחה יעילה ואיכותית עם
המערכת/ישומון)
 = 4עונה באופן טוב (עונה על הכל מבחינה פונקציונאלית ,אך לא באופן המאפשר עבודה נוחה יעילה ואיכותית
עם המערכת/ישומון)
 = 3עונה באופן בינוני (עונה על הרוב מבחינה פונקציונאלית ברמה המאפשרת עבודה נוחה יעילה ואיכותית עם
מה שמאפשרת המערכת /הישומון)
 = 2עונה באופן חלקי (עונה על מיעוט מהפונקציות הנדרשות בלבד אך באופן המאפשר עבודה נוחה יעילה
ואיכותית עם המערכת או עונה על הרוב אך לא באופן המאפשר עבודה נוחה יעילה ואיכותית עם
המערכת/ישומון)
 = 1עונה באופן גרוע (גם עונה על מיעוט מהפונקציות הנדרשות בלבד וגם לא באופן המאפשר עבודה נוחה
יעילה ואיכותית עם המערכת/ישומון)
 = 0לא עונה (היקף המענה ו/או אופן המענה לא מאפשרים עבודה עם המערכת כמענה לצרכי הועדה)
לא הוצג  -במיקום ניקוד האיכות של כל נושא שלא הוצג ,יסומן הסימן  ובהערה יצויין "לא הוצג"
לא נוקד – כל ממלא תפקיד שיקח חלק בהערכת איכות מערכת ומכל סיבה שהיא לא ינקד נושא ,יסמן במיקום
ניקוד האיכות של אותו נושא את הסימן  -ובהערה יצויין "לא נוקד".
ניקוד האיכות על פי ההדגמה יעשה באופן הבא:
לכל מציע יחושב ממוצע הניקוד המשוקלל של כל המנקדים שניקדו כל תכונה.
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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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .3טבלת הניקוד לצוות הבחינה
א.
.1
.1.1
.1.2
.2
.2.1
.2.2
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

.2.3
)1
)2
)3
)4
)5

מערכת לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
מערכת דו לשונית
המערכת מאפשרת כיתוב בשדות הנתונים המילוליים שלה
בעברית ,באנגלית ,ושילוב ביניהן.
המערכת מאפשרת כיתוב בשדות הנתונים המילוליים של
הדוחות ,השאילתות והטפסים המופקים ממנה בעברית,
באנגלית ,ושילוב ביניהן.
מאפיינים כללים למערכת
איתור מידע
המערכות תאפשרנה איתור כל נתון בבסיס הנתונים לרבות
בשדות מלל חופשי אינטואיטיביות שימוש
אינטואיטיביות שימוש
שילוב בין סידור המידע ,תיוג המידע ותהליכי הניווט הנדרשים
מהמשתמש במערכת מתאים לתמהיל הלקוחות המיועדים
להשתמש במערכת
המבנה הלוגי של המערכות ברור למשתמשים לסוגיהם ומאפשר
להם להשיג את המטרות לשמן הם עושים שימוש במערכות
בקלות וביעילות
כלי ואופן איתור ומיון המידע המנוהל במערכות ברורים
למשתמשים כך שמשתמש יכול לאתר ולמיין מידע באופן
אינטואיטיבי ככל הניתן
כלי הניווט והניתוב (התמצאות) במערכת אחידים וברורים
למשתמשים לסוגיהם
המרכיבים והממשקים יהיו משולבים במערכת כיחידה מובנית
אחת
המשתמש יוכל לעבור מכל שדה במרכיב אחד לנתונים ו/או מידע
משלימים הנמצאים במרכיב אחר או במערכת הממושקת אליו
מתוך המערכת
עדכון  /הזנת נתון במרכיבי המערכת יידרש להתבצע פעם אחת
בלבד
ממשק המשתמש יהיה אחיד ,ככל הניתן ,בכל מרכיבי המערכת
המערכת תאפשר למשתמשי חוץ ,לרבות הקהל הרחב לעיין
במידע המנוהל במערכות ,לאתר מידע המנוהל בהן ,לתשאל אותן
ולהפיק מהן טפסים ,בהתאם להרשאות באמצעות רשת
האינטרנט ובאמצעות ישומונים.
דוחות ,שאילתות וטפסים
המערכת מאפשרת ביצוע כל השאילתות  /הפקת כל הדוחות ו/או
הטפסים הנדרשים למועצה לביצוע כל הפעילויות המקצועיות
בתחומי טיפול המערכת ,כנדרש על פי מכרז זה
המערכת כוללת מערך דוחות ושאילתות המאפשר חיתוך לפי כל
שדה בבסיס הנתונים ועל ציר הזמן.
המערכת מאפשרת למשתמש לחולל דו"ח או שאילתה מילוליים,
כאמור בסעיף לעיל ,וכן לקבוע איזה שדות יוצגו במענה לשאילה
או בדו"ח
המערכת כוללת מערך כלים להפקה של הטפסים הנדרשים
למועצה לצורך שימוש בהן לצרכיה
המערכת משלבת בטופס נתוני מקור מכל שדה מבסיס הנתונים
וכן נתונים תוצאתיים של שאילה מקדימה
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
א.
.3
.3.1
.3.2
.3.3
.3.4
.3.5
.3.6
.3.7
.3.8
.3.9
.3.10

מערכת לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
תהליכים מנוהלים
ניהול מופעים ואירועים
ניהול מיקומים המופעים  /אירועים
ניהול פרסום ושיווק
הכנת תוכניות מנויים
ניהול תוכנית מנויים
שילוב בין תוכניות מנויים למופעים  /אירועים
ניהול קשר עם לקוחות (מנויים ואחרים)
הזמנת מנוי  /רישום לתוכנית מנויים
תשלום עבור מנוי  /תוכנית מנויים
מכירה מזדמנת של כרטיסים  /שמירת כרטיסים למוזמנים (שלא
במסגרת מנויים):
מכירה באמצעות האתר  /ישומון
מכירה בכניסה לאירוע  /מופע
בקרת כניסה
ממשקים עם מערכות המשמשות רשויות בתחום הנהלת
חשבונות וגביה
מרכיב ניהול מופעים ואירועים

ב.
.1
.1.1

מערכת לניהול מרכזי חוגים ופעיליות פנאי ,נוער וספורט
מערכת דו לשונית
המערכת מאפשרת כיתוב בשדות הנתונים המילוליים שלה
בעברית ,באנגלית ,ושילוב ביניהן.
המערכת מאפשרת כיתוב בשדות הנתונים המילוליים של
הדוחות ,השאילתות והטפסים המופקים ממנה בעברית,
באנגלית ,ושילוב ביניהן.
מאפיינים כללים למערכת
איתור מידע
המערכות תאפשרנה איתור כל נתון בבסיס הנתונים לרבות
בשדות מלל חופשי אינטואיטיביות שימוש
אינטואיטיביות שימוש
שילוב בין סידור המידע ,תיוג המידע ותהליכי הניווט הנדרשים
מהמשתמש במערכת מתאים לתמהיל הלקוחות המיועדים
להשתמש במערכת
המבנה הלוגי של המערכות ברור למשתמשים לסוגיהם ומאפשר
להם להשיג את המטרות לשמן הם עושים שימוש במערכות
בקלות וביעילות
כלי ואופן איתור ומיון המידע המנוהל במערכות ברורים
למשתמשים כך שמשתמש יכול לאתר ולמיין מידע באופן
אינטואיטיבי ככל הניתן
כלי הניווט והניתוב (התמצאות) במערכת אחידים וברורים
למשתמשים לסוגיהם
המרכיבים והממשקים יהיו משולבים במערכת כיחידה מובנית
אחת
המשתמש יוכל לעבור מכל שדה במרכיב אחד לנתונים ו/או מידע
משלימים הנמצאים במרכיב אחר או במערכת הממושקת אליו
מתוך המערכת
עדכון  /הזנת נתון במרכיבי המערכת יידרש להתבצע פעם אחת
בלבד
ממשק המשתמש יהיה אחיד ,ככל הניתן ,בכל מרכיבי המערכת

)1
)2
.3.11
.3.12
.3.13

.1.2
.2
.2.1
.2.2
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
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הערות

הערות

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
מערכת לניהול מרכזי חוגים ופעיליות פנאי ,נוער וספורט
ב.
 )9המערכת תאפשר למשתמשי חוץ ,לרבות הקהל הרחב לעיין
במידע המנוהל במערכות ,לאתר מידע המנוהל בהן ,לתשאל אותן
ולהפיק מהן טפסים ,בהתאם להרשאות באמצעות רשת
האינטרנט ובאמצעות ישומונים.
 .2.3דוחות ,שאילתות וטפסים
 )1המערכת מאפשרת ביצוע כל השאילתות  /הפקת כל הדוחות ו/או
הטפסים הנדרשים למועצה לביצוע כל הפעילויות המקצועיות
בתחומי טיפול המערכת ,כנדרש על פי מכרז זה
 )2המערכת כוללת מערך דוחות ושאילתות המאפשר חיתוך לפי כל
שדה בבסיס הנתונים ועל ציר הזמן.
 )3המערכת מאפשרת למשתמש לחולל דו"ח או שאילתה מילוליים,
כאמור בסעיף לעיל ,וכן לקבוע איזה שדות יוצגו במענה לשאילה
או בדו"ח
 )4המערכת כוללת מערך כלים להפקה של הטפסים הנדרשים
למועצה לצורך שימוש בהן לצרכיה
 )5המערכת משלבת בטופס נתוני מקור מכל שדה מבסיס הנתונים
וכן נתונים תוצאתיים של שאילה מקדימה
תהליכים מנוהלים
.3
 .3.1ניהול תוכניות חוגים ופעילויות
 .3.2ניהול פרסום ושיווק
 .3.3ניהול חוגים (הרשמה ,בקרת ביצוע וכיו"ב)
 .3.4ניהול פעילויות (הרשמה ,בקרת ביצוע וכיו"ב)
 .3.5שילוב בין חוגים לפעילויות (הופעות; קונצרטים; וכיו"ב)
 .3.6ניהול קשר עם לקוחות (לרבות כרטיס ילד; מבוגר)
 .3.7תשלום עבור חוג  /פעילות  /שימוש בחומרים  /כלי נגינה  /ציוד
ספורט
 .3.8בקרת השתתפות (מגוון אמצעים ואופן ניהול ובקרה)
 .3.9תקשורת ותאום עם מדריכים (כרטיס מדריך ,שיבוץ ,הודעות,
וכיו"ב)
 .3.10תשלום למדריכים (יחסי על פי משתתפים ,מחיר קבוע ,על פי
שעות וכיו"ב)
 .3.11ממשקים עם מערכות המשמשות רשויות בתחום הנהלת
חשבונות וגביה
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הערות

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א– 12/הצהרה על שיתוף קבלני  /ספקי משנה
על המציע לפרט את פרטי ספקי המשנה ששירותים המסופקים באמצעותם מוצעים על ידו למועצה במסגרת מכרז
זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת שככל שנקב מציע בפרטי ספק משנה עליו גם לצרף להצעתו את כל הפרטים ו/או
המידע ו/או המסמכים המוכיחים את עמידת אותו הספק בתנאי הסף להספקת השרות המוצע על ידו וכן לבחינת
עמידתו באמות המידה לבחינת איכות ההצעה ,כמפורט במכרז זה.
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו,
הנני להצהיר בזאת כדלקמן:
הצעתי למכרז זה כוללת הספקת שירותים באמצעות קבלני  /ספקי המשנה שפרטיהם וסוגי השרותים המוצעים
להספקה על ידם מפורטים להלן.
צרפתי להצעתי למכרז זה את כל המסמכים והתיעוד המוכיחים כי כל קבלני  /ספקי המשנה שפרטיהם להלן
עומדים ,כל אחד בתחומו ,בתנאי הסף הנדרשים להגשת הצעות למכרז זה.
למרות שהצעה זו מוגשת על ידי המציע ביחד עם ספקי משנה ברור למציע כי ככל שיזכה ידוע לו שהמועצה תתקשר
עמו בלבד ,ולא עם ספקי המשנה המפורטים להלן ,כי הוא יהיה האחראי הבלעדי לכלל השרותים המוצעים במכרז
זה ,בין אם מסופקים על ידו והן על ידי ספקי משנה ,וכי העסקת קבלני משנה כפופה להוראות סעיף  12להסכם
(מסמך ב')
#

שם העסקי המלא של הספק וכתובתו

מס' מזהה
(ח.פ / .עוסק מורשה)

פרוט השרותים המוצעים להספקה על ידו
במכרז

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

שם מורשה החתימה המצהיר
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א – 13/חלקים חסויים בהצעה
אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:
מסמך
בהצעה

עמוד/ים
בהצעה

סעיף
בהצעה

בנושא

מהסיבות הבאות

מוסכם עלי ,כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל ,אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות,
שיוגשו למכרז זה.
חתימת המציע:
שם המציע ___________________________:ח.פ/.ע.מ________________________:
תאריך ______________________________:חתימה וחותמת_____________________:
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א - 14/טופס אישור רואה חשבון כי העסק בשליטת אישה

ותצהיר המחזיקה בשליטה
אני הח"מ ,רו"ח  _____________,מאשר בזאת כי בעסק ]שם העסק[ ________________________
]מספר ח.פ./ע.מ _______________ ].אישה מחזיקה בשליטה ,כהגדרת מונח זה בסעיף  2ב לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב .1992
המחזיקה בשליטה בעסק הינה הגב' [שם] __________________מספר זהות __________________.
הריני מאשר כי לא מתקיימים בעסק הנ"ל התנאים הקבועים בהגדרה "אישור" בסעיף 2ב לחוק
חובת המכרזים ,התשנ"ב .1992
תאריך_____________ :

חתימה וחותמת______________ :

תצהיר:
אני הח"מ [שם] __________________ מספר זהות ____________ מצהירה בזאת
כי העסק [שם העסק] _______________________ [מספר ח.פ./ע.מ__________________ ].
נמצא בשליטתי ,לעניין סעיף ) 22ה (  1לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות (,התשי"ח .1958
תאריך ______________ :שם מלא ________________ :חתימה________________

לנוחות המציעות ,להלן ההגדרות הקבועות בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים:

 2ב) .א( בסעיף זה
"אישור" אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף –
אחד מאלה:
( )1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;
( )2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
"אמצעי שליטה"  -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי) התשמ"א ;1981
"מחזיקה בשליטה"  -נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין או בעקיפין ,בלמעלה
מ - 50%מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה"  -מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא –
תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק"  -חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על –
פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
"עסק בשליטת אישה"  -עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם נשים –
אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו  )2( -של ההגדרה אישור;
"קרוב"  -בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא;
"תצהיר"  -תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה;
–
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח א - 15/טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה
מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז ,על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים
המפורטים להלן:
על פי נספח
בחוברת

אסמכתא
.1

כל מסמכי המכרז ,לרבות חוברת זו ,והודעות המועצה שנתקבלו במסגרת המכרז ,חתומים
לאישור בחתימה וחותמת  +קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז
הצהרת המציע
נספח א1/

.3

ערבות השתתפות

נספח א2/

.4

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח א3/

.5

תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים

נספח א4/

.6

תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה

נספח א5/

.7

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

נספח א6/

.8

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

נספח א7/

.9

פירוט ניסיון קודם

נספח א8/

.10

תצהיר על פיתוח התקנה ותמיכה במערכת לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים נספח א9/

.11

לסוגיהם ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
הצהרת המציע אודות זכויות קניין

נספח א10/

.12

אופן בחינת איכות המערכת במסגרת הדגמה

נספח א11/

.13

הצהרה על שיתוף קבלני  /ספקי משנה

נספח א12/

.14

חלקים חסויים בהצעה

נספח א13/

.15

טופס אישור רואה חשבון כי העסק בשליטת אישה

נספח א14/

.16

תעודת עוסק מורשה

.17

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו ,1976-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה
וממונה אזורי מע"מ.
אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית

.19

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

.20

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

.2

.18

יש/
לא נדרש

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע מאחריותו
הבלעדית לצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמכי מכרז זה ,בין אם מופיעים ברשימה זו ובין אם לא.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

מסמך ב' – הסכם התקשרות
שנערך ונחתם ב__________ ביום _________ לחודש _______ שנת _______

בין:

המועצה המקומית כפר שמריהו
(להלן "המועצה" או "המזמין")
מצד אחד;

לבין  :שם ___________________ :
מס' תאגיד/מס' ת.ז_______________ : .
כתובת _________________ :
טלפון __________________ :
פקס __________________ :
(להלן " הספק /נותן השירות")
מצד שני;
הואיל

והמועצה פרסמה מכרז  9/2022להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת
כרטיסים לסוגיהם ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט (להלן:
"המכרז") והספק הגיש הצעה להספקת השירות/ים כדלקמן:
 להספקת מערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם;
 להספקת מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט;

והואיל
והואיל
והואיל

והספק הגיש הצעה למתן השרות והצעתו נבחרה על ידי המועצה כהצעה הזוכה;
והספק מצהיר בזאת שלצורך מתן השירותים הינו מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל הציוד וכוח האדם
המתאים ושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה;
והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות
נשוא הסכם זה.

לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 .1מבוא וכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2מובהר בזאת כי כלל מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,לרבות פרסום הבהרות להוראותיו ,הצעת הספק,
מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.3כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
 .1.4על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז.
 .1.5במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .2הגדרות
 .2.1הסכם זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה .בהסכם
ובמסמכיו ,יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם ,כמפורט להלן:
המועצה המקומית כפר שמריהו

"המזמין/המועצה"

"הממונה או "המנהל" מנכ"לית המועצה או מי מטעמה שהוסמך על ידה לעניין מכרז /הסכם זה או
חלק ממנו.
"מבקר איכות"

מי שיתמנה ע"י המועצה ,מעת לעת ,לבקר את איכות והעבודות והשירות
המבוצעות ו/או המסופקים ע"י הזוכה בהתאם להתחייבויותיו למועצה ,כאמור
במסמכי מכרז זה.

"המכרז"

מכרז  - 9/2022להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות
ולמכירת כרטיסים לסוגיהם ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות
פנאי ,נוער וספורט.

"המציע"

מי שהגיש הצעה למכרז זה.

"הספק"

המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה .לרבות עובדיו ,מועסקיו,
מנהליו ,קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת אישור מן המועצה) ,יורשיו
וכל הבאים בשמו או מטעמו.

"קבלן/ספק משנה"

קבלן אשר באישור המזמין מספק שירותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר
מהדרישות במכרז זה.

"השירותים/העבודות" מכלול העבודות והשירותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת מכרז זה וכל
שירות כיו"ב הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו ,כמפורט במכרז ובמפרט
(נספח ב.)1/
"מנהל הפרויקט"

מי שימונה מטעם הספק לשמש כנציג מטעמו למתן השירותים ,וישמש בין
השאר כאיש קשר המלווה את תהליך הספקת השירותים עפ"י תנאי המכרז.

"התמורה"

המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע העבודה.

"המדד"

מדד המחירים הכללי לצרכן ,אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס.

"ההסכם/החוזה"

הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו.

"חג"

יום מנוחה ,כמפורט תחת הכותרת "ימי מנוחה" בסעיף 18א .לפקודת סדרי
השלטון והמשפט ,תש"ח.1948-

 .2.2הגדרות נוספות מפורטות במפרט השירותים המצ"ב בנספח ב.1/
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .3הצהרות והתחייבויות נותן השירות
 .3.1נותן השירות מתחייב להחזיק בכל תקופת ההסכם ככל שנדרש או יידרש ,את כלל המסמכים ,הרישיונות
והאישורים שנדרשו במסגרת תנאי הסף בהליך קבלת הצעות ,ו/או הנדרשים לשם ביצוע הסכם זה,
כשהם תקפים ונכונים למועד מתן השירות.
 .3.2נותן השירות מתחייב להעסיק עובדים בהתאם להוראות הדין ובכפוף לקבלת האישורים וההיתרים
המתאימים בלבד.
 .3.3נותן השירות מתחייב לבצע הוראות המכרז וה סכם זה ,על נספחיו (ובכלל זאת את התחייבויות לעניין
אבטחת מידע המצ"ב בנספח ב )4/בנאמנות ,במקצועיות ,בתום לב ובמסירות .נותן השירות מצהיר
ומתחייב כי כלל הצהרותיו בהתאם לחוזה אינן מפחיתות את התחייבויותיו על פי כל דין ,וכי למועצה
עומדים כל הסעדים הן על פי הסכם זה והן על פי כל דין.
 .3.4נותן השירות מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשרותו בחוזה זה על
נספחיו ולקיום חיוביו על פיו במלואם ,וכי אין בהתקשרותו על פי חוזה זה בכדי להוות הפרת התחייבות
כלפי צד שלישי אחר.
 .3.5נותן השירות מצהיר כי הביא בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע וקיום חוזה זה במלואו ,וכי לא
תשמע מפיו כל דרישה לתשלום מעבר לסך התמורה שהוצעה על ידו במסגרת ההליך קבלת הצעות.
 .3.6נותן השירות מודע לכך כי המועצה רשאית להגדיל או להקטין את היקף השירותים נשוא הליך קבלת
הצעות זה בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לתקציבה ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או
תביעה בכל הנוגע לכך.
 .3.7נותן השירות מודע כי ביצוע העבודה ייעשה בהתאם להזמנות עבודה שיימסרו למציע מעת לעת ,כאשר
רק הזמנת עבודה תחייב את המועצה.
 .3.8ידוע לספק כי ההתקשרות בין הצדדים הנה בגדר שירות אישי כהגדרת מונח זה בסעיף  )2(3לחוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א 1970-ולכן ,היא איננה ניתנת לאכיפה על-ידי הזוכה בהליך .נותן
השירות מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או זכות תביעה בכל הנוגע לדרישת סעד
שעניינו אכיפת ההסכם על המועצה.
 .4השירותים:
השירותים אותם מתחייב הספק לבצע הינם הספקת שירותי (יש לסמן במקום המתאים)
 הספקת מערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם;
 הספקת מערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט;
כמצורף וכמפורט במפרט המצ"ב כנספח ב ,1/ומהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו ,בפרט ,ובכל מסמכי
המכ רז המצורפים בזה ומהווים נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו ,בכלל.
 .5תקופת ההסכם
 .5.1תקופת ההסכם תהיה למשך  12חודשים ,החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים.
 .5.2בתום תקופת ההסכם ,רשאית המועצה בהתאם לשיקול דעתה להאריך את ההסכם לתקופות נוספות עד
 12חודשים כל אחת ,ובלבד שסך תקופת ההסכם ,כולל תקופות ההארכה ,לא יעלה על  60חודשים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .5.3הארכת תקופת ההסכם כאמור תעשה בכתב ,באמצעות דואר רשום ,פקס או דואר אלקטרוני לפי שיקול
דעתה הבלעדית של המועצה ,לא יאוחר משבעה ימים לפני תום תקופת ההסכם ,או תום כל תקופה של
הארכת ההסכם ,לפי העניין.
 .6התמורה
 .6.1תמורת מתן השירותים והעבודות כהגדרתם לעילבהסכם זה לשביעות רצונה המלא של המועצה ,תשלם
המועצה לספק את הסכומים בהתאם להצעתו הנספחת להסכם בנספח ב ,5/ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנו (להלן "התמורה").
 .6.2מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא לאורך כל תקופת
ההתקשרות  ,לרבות בשל שינוים בשכר עבודה .כמו כן ,מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום המלא
עבור ביצוע העבודה בהתאם להסכם לרבות כל הוצאות הספק ,מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע
העבודה ,לרבות 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.
 .6.3המועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם לה כתוצאה ממתן השירותים ו/או העבודות.
 .6.4ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו
 .6.5התמורה תשולם לספק בכפוף לתנאים המפורטים להלן :
 .6.5.1החיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש הקודם.
 .6.5.2לצורך קבלת התמורה יגיש הספק לממונה מטעם המועצה חשבון המפרט את השירותים שבוצעו
וכן את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.
 .6.5.3התמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי הממונה וגזבר המועצה ועל פיו.
 .6.5.4התמורה תשולם לספק בתוך  30יום מתום חודש הגשת החשבון למועצה ,בתנאי שאושר כאמור
(ש.)30+
 .7אי קיום יחסי עובד מעביד
 .6.1נקבע בזאת ומוצהר במפורש ,כי עבודת הספק ,לפי הסכם זה ,מתבצעת על ידיו כספק עצמאי וזאת
מהיותו מבצע את עבודתו כבעל עסק עצמאי והן מהכוונה המפורשת של הצדדים שלא תהיה משולבת
בעבודתה של המועצה ,וכי בשום נסיבות שהן לא ייווצרו יחסים של עובד ומעביד בין המועצה לספק ו/או
בין המועצה לבין מי מעובדי הספק .מטעם זה ,לא יהיה הספק ולא יהיו עובדיו זכאים לכל תשלום ו/או
תמורה ו/או זכויות כלשהן המגיעות לעובד ממעבידו על-פי כל דין ו/או נוהג.
 .6.2במקרה שהמועצה תתבע על ידי מי מעובדי הספק ו/א גורם צד ג' כלשהו בגין אחריות נטענת של המועצה
כמעביד לעובדיו הנובעת מהסכם זה ,הספק מתחייב כי יפצה ו/או ישפה את המועצה תוך  30יום בגין כל
סכום שאותו המועצה תחויב לשלם .האמור לעיל יחול גם לגבי כל תביעה בקשר לשכר ששולם בנגוד
לחוק שכר המינימום או השכר המקובל בענף אליו התובע משויך על פי הסכם קיבוצי כלשהו.
 .6.3הספק ישלם עבור עצמו ויפריש עבור עובדיו את כל התשלומים המחויבים על פי דין ,לרבות מס הכנסה,
מע"מ ,ביטוח לאומי ,וכל מס או תשלום החלים על ספק עצמאי ו/או מעביד עקב ביצוע הסכם זה ולא
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
פחות מהמגיע לעובד על פי חוק שכר המינימום ו/או השכר המגיע לו על פי הסכם קיבוצי החל עליו ו/או
על פי כל דין -הגבוה מביניהם.
 .7אחריות הספק
 .7.1הספק מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות על פי
הסכם זה ,וכי הוא מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין לגבי עובדיו ,לרבות תשלום שכר מינימום
וכל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו על פי כל דין .המזמין מצידו ,לא יהא תשא באחריות כלשהי
כלפי עובדי הספק.
 .7.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אין הספק זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות הנהוגות על פי כל
דין או נוהג.
 .7.3הספק מצהיר בזאת כי הינו אחראי לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם למזמין ,למועסקים על ידו או לכל
צד שלישי ,כפועל יוצא ,ישיר או עקיף מן השירותים והעבודות שסופקו על ידו ו/או בגין הפרת דין כלשהו
ו/או תנאי מתנאי הסכם זה ,בין 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.
 .7.4הספק מצהיר בזאת כי באחריותו להנחות את עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת ביצוע
השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות הספקת כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם לפי מכרז זה
וביצוע הדרכות בדבר אופן השימוש בהם.
 .7.5היה ויחויב המזמין לשלם לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ,תשלום כלשהו המשתלם כרגיל לעובד
ממעבידו ,או שתחויב בתשלום פיצויי נזיקין לצד שלישי או אחר ,יפצה הספק את המזמין בכול סכום בו
יחויב כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין.
 .7.6למען הסר ספק ,למזמין לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק ,ו/או כלפי צד ג' כלשהו ,על פי חוק
השומרים ,התשכ"ז , 1967-ו/או על פי כל דין אחר ,למטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו הספק,
לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.
 .8ביטוח
 .8.1להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו ,מתחייב
הספק לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים
מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים
המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ב 3/למסמכי החוזה ,המהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה (להלן" :אישור קיום ביטוחים").
 .8.2הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי
הספק המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת האישור חתום על-ידי
מבטחי הספק למועצה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המועצה בתרופות
בגין הפרת ההסכם .הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו
של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .8.3בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את התנאים הבאים:
 .8.3.1שם "המבוטח" בפוליסות הינו :הספק ו/או המועצה:
" .8.3.2המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי :לרבות תאגידים עירוניים ו/או חברות בת ו/או עובדים של
הנ"ל.
 .8.3.3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את המועצה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל
של הספק ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .8.3.4ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין
תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם ביצוע השירותים.
 .8.3.5ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את המועצה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית
של הספק ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .8.3.6ביטוח אחריות מקצועית לא יכלול חריג ייעוץ או עצה מקצועית בקשר עם התקנת ו/או הגדרת
מערכות מחשוב (תוכנה או חומרה).
 .8.3.7ביטוח אחריות מקצועית– יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן השירותים
המקצועיים למועצה.
 .8.3.8חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות ,אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח
וזכויות המבטח על פי חוק.
 .8.3.9סכום השתתפות עצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים
מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך . ₪ 100,000
 .8.3.10ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .8.3.11הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא לאחר שתימסר למועצה הודעה
בכתב ,ע"י הספק ו/או חברת הביטוח מטעמו ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול
ו/או השינוי המבוקש.
 .8.3.12כל סעיף בפוליסות הספק (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות
מבטחי הספק כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המועצה
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המועצה במלוא השיפוי המגיע
לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הספק זכות
תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-
 .1981למען הסר ספק ,מבטחת הספק מוותרת על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה וכלפי
מבטחיה.
 .8.4מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ו/או היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת הביטוחים הינה
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .על הספק
לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע
מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים
ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .8.5עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למועצה לא
יהוו אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא
יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
 .8.6הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות
בפוליסות.
 .8.7הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים
מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של
תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי
מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 .8.8הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,

לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח .ולדרישת המועצה לעשות כל
פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 .8.9הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה ,יהיה ספק אחראי לנזקים באופן
מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
 .9ביטול ההסכם
 .9.1המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהתראה מראש בת שלושים ( )30ימים .
במקרה כאמור ,לספק לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בשל סיום ההסכם האמור.
 .9.2בכל מקרה של ביטול ההסכם ,ישולם לספק ,החלק היחסי של התמורה בהתאם לשלב הפסקת העבודה.
 .10ערבות בנקאית
 .10.1תנאי לחתימת הסכם זה הינו כי הספק מסר למועצה ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה למדד ,בלתי
ניתנת לביטול בכל צורה שהיא ,בלתי מותנית ונתונה לפירעון מיידי ,עפ"י הנוסח המצורף להסכם כנספח
ב ,2/בסך ובתוקף כמפורט בנספח א 2/במסמכי המכרז.
 .10.2בכל פעם שיוארך תוקפו של הסכם זה ,מתחייב הספק להאריך את תוקף הערבות בהתאמה ,קרי עד ל60-
יום מתום המועד החדש לסיום ההתקשרות ,על חשבונו .הספק מתחייב להמציא את הארכת הערבות
כאמור למועצה ,בכל פעם ,לא יאוחר מ 10-ימים ממועד הודעת המועצה על הארכת ההתקשרות.
 .10.3לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת ,כאמור בסעיף קטן  10.2לעיל לתקופת ההתקשרות
המוארכת – תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא
סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.
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מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .11קיזוז ועיכבון
 .11.1המועצה רשאית לקזז ,ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא ,כנגד כל סכום המגיע מהמועצה על פי
הסכם זה לספק ,כל חוב המגיע למועצה על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבינה לבין הספק וכן כל
חוב קצוב אחר המגיע למועצה מהספק .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את
החוב האמור בכל דרך אחר ת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ,ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד
לרשות המועצה כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.
 .11.2למרות האמור בכל דין ,לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא.
 .11.3למרות האמור בכל דין ,לספק לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא.
 .12הסבת הסכם
הספק אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לצד ג' ו/או לקבלני משנה את זכויותיו ו/או התחייבותיו,
על פי הסכם זה ואף לא חלק מהם  -אלא באישור המועצה שניתן על ידה בכתב ומראש (לרבות ביחס לזהות
הנעבר ו/או הנמחה ו/או קבלן המשנה)  .המועצה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לסרב מכל סיבה
שהיא להסבת ההסכם כאמור ,לרבות (אך לא רק) בשל זהות קבלן המשנה ו/או הנמחה ו/או הנעבר) .
 .13שינוי ההסכם
אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בהסכמה בכתב ומראש.
 .14הפרות ופיצויים
 .14.1הספק מצהיר ,כי ידוע לו כי המבוא להסכם זה ,סעיפים  6 ,3על כל סעיפי המשנה שבו 7 ,על כל סעיפי
המשנה שבו 8 ,על כל סעיפי המשנה שבו 10 ,על כל סעיפי המשנה שבו ,12 ,הינם תנאים עיקריים ויסודיים
בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של
 5,000ש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים בע"מ) לכל מקרה הפרה ,זאת גם במקרה שהמועצה לא תבטל
את ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד ותרופה
אחרים העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על פי כל דין ,ומבלי לגרוע מכללויות האמור לעיל ביטול
ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.
 .14.2תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי
ההסכם.
 .15ויתור והימנעות מפעולה
כל ויתור או הימנעות מפעולה בין אם במועדה ובין בחלף מועדה ,ו/או או מחדל מצד המועצה ,לא ייחשבו
כויתור המועצה על זכויותיה.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .16כתובות והודעות
 .16.1כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא להסכם זה.
 .16.2הודעות שיש לשלחן על פי הסכם זה או בקשר להסכם זה ,תישלחנה לפי הכתובות המצוינות במבוא
להסכם ומכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובות כמצוין בהסכם ,ייחשב לצורכי הסכם זה כמכתב
שהגיע לתעודתו תוך  72שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אף אם יוחזר לשולחו מכל
סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.
ולראיה באו הצדדים על החתום :

___________________
המועצה

___________________
הספק

אישור עו"ד-לספק שהוא תאגיד
אני הח"מ ________________ עו"ד ,מ.ר________ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה _________________ת.ז ,___________.וה"ה ______________ ת.ז________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ,___________________ :מספר
תאגיד ________________:ולחייב את התאגיד בחתימתם.
_____________
תאריך

_________________,עו"ד
חתימה וחותמת

אישור עו"ד-לספק שהוא יחיד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מ.ר _______ .מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ___________________ ת.ז______________ .
_________________
תאריך

עמוד  50מתוך 71

____________________,עו"ד
חתימה וחותמת

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו והיועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח ב – 1/מפרט המכרז (מצ"ב בנפרד)

מצ"ב בחוברת נפרדת
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח ב – 2/ערבות ביצוע
אין לצרף ערבות בנוסח זה להצעה המוגשת למכרז .צירוף ערבות ביצוע להצעת המציע יביא לפסילתה
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה")
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _______________ ח.פ/.ת.ז( _________ .להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל
סכום עד לסך של _________ ש"ח (הסכום במילים ___________ :שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות")
להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם הסכם שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז מס'  9/2022לשירותי
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם ו/או במערכת מידע לניהול
מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט ,ומילוי תנאיו.
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פרות וירקות) ,כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה .לעניין ערבות זו ,יהא "מדד הבסיס"  -מדד חודש ______ שהתפרסם ב –  15לחודש
שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
"המדד הקובע" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו
"הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות ,מחולק במדד
הבסיס.
אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל
הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה באופן מיידי ,עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
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
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנ אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי
הצמדה.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.
לאחר יום _____ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _________________ בע"מ
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח ב – 3/אישור קיום ביטוחים
תאריך הנפקת האישור:
אישור קיום ביטוחים
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת
הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
מועצה מקומית כפר שמריהו ו/או חברות בנות ו/או
עובדים של הנ"ל

שם

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

כיסויים
סוג
הביטוח

מספר
הפוליסה

תאריך
תחילה

נוסח ומהדורת הפוליסה

חלוקה
לפי
גבולות
אחריות
או סכומי
ביטוח
אחריות
כלפי צד
שלישי

אחריות
מעבידים

אחריות
מקצועית

COMBINED
PRODUCTS LIABILITY
AND PROFESSIONAL
INDEMNITY
POLICY FOR THE
SOFTWARE AND
HARDWARE
INDUSTRY.
או
ELECTRONIC
PRODUCTS AND
SERVICES ERRORS
OR OMISSONS
AND PRODUCTS .
LIABILITY INSURANCE
או
נוסח אחר לביטוח לאחריות
מקצועית לענף הייטק/תחום
מחשוב כדלהלן:

ת.
רטרו:

☒שירותים

☒מזמין שירותים

☒אחר:
הספקת זכות שימוש
במערכת מידע לניהול ו/או
שירותים נלווים.

תאריך
סיום

גבול האחריות למקרה
ולתקופת ביטוח
 /סכום ביטוח
מטבע
סכום

1,000,000

₪

20,000,000

₪

2,000,000

₪

_____

☐אחר
______________________

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'

 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח
נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב
כצד ג
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 319מבוטח נוסף היה ויחשב
כמעבידם
 328ראשוניות
 301אובדן מסמכים
 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 325מרמה ואי יושר עובדים
 326פגיעה בפרטיות
 327עיכוב /שיהוי עקב מקרה
ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי  12חודשים.

______________________
________________

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
 043מחשוב
 089שירותי תחזוקת מערכות
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
נספח ב – 4/התחייבויות לשמירה על אבטחת מידע
נספח ב - )1(4/התחייבויות לשמירה על אבטחת מידע לספק תוכנה
בהמשך למכרז מסגרת פומבי מס'  9/2022להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת
כרטיסים לסוגיהם ו/או למערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט ולהסכם
שנחתם בין ___________ (להלן" :הספק ") לבין המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :הלקוח") ביום ____
(להלן" :ההסכם "),ולאור הוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז( 2017-להלן" :תקנות אבטחת
מידע") הצדדים מעוניינים להוסיף את התנאים הבאים להתקשרותם:
א.
.1
.2

.3
.4
.5
.6

.7

.8

.9

.10

הוראות כלליות:
הספק מצהיר כי לשם מתן השירותים אשר פורטו בהסכם ,הלקוח נדרש להעביר לספק מידע ממאגרי המידע
של הלקוח ו/או לאפשר לספק ולעובדיו גישה למאגרי המידע ו/או למערכות המידע של הלקוח;
במסגרת ההס כם ,על הספק לעבד רק את סוגי המידע שהוזנו למערכת שהעמיד לרשות המשתמשים מטעם
הלקוח ,ו/או מידע שהועבר אליה באמצעות ממשק שאושר על ידי הלקוח בכתב ומראש וזאת למטרת ביצוע
השירותים בלבד ,כפי שהוגדר בהסכם ("מטרת השירות");
העברת מידע בין הספק ללקוח או להיפך תתבצע באמצעים שיאושרו על ידי הלקוח בכתב ומראש.
במסגרת ההסכם ,הספק רשאי לגשת אך ורק למערכות המידע אליהן אישר לו הלקוח גישה וזאת בכתב
ומראש.
הספק לא יעביר וכן לא יאפשר גישה ו/או הרשאות צפייה ו/או הרשאות עיבוד כלשהן לגבי המידע המפורט
בסעיף  2לאף גורם מבלי שקיבל את אישור הלקוח מראש ובכתב.
הספק מצהיר בזאת כי בעת מתן לצד ג' אפשרות גישה ו/או הרשאות צפיה ו/או עיבוד שאושרו על ידי הלקוח
כאמור בסעיף ( ,5להלן "ספק משנה") יחתים הספק את צד ג' על הסכם התקשרות התואם להוראות תקנה 15
לתקנות אבטחת מידע.
הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי עם סיום ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,ולכל היותר ,בתום תקופת ההסכם,
כל המידע שהגיע לרשותו במסגרת השירותים יוחזר לרשות הלקוח ,ולאחר מכן יימחק מכל אמצעי המדיה
שברשות הספק ו/או ברשות מי מטעמו ,ויציג למנכ"ל הלקוח תצהיר חתום על ידי מורשה החתימה של הספק
המאמת ביצוע פעולות מחיקה ,ביעור והשמדה כאמור.
הספק מתחייב לפעול על פי כל דין ,לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א( 1981-להלן" :החוק"),
התקנות שהותקנו לפיו ,הנחיות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות וכיוצא בזאת ,ולפי הוראות
שיתקבלו מעת לעת על ידי הלקוח.
הספק מתחייב לאפשר ללקוח ביצוע מעקב ובקרה שוטפים על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות
שהותקנו לפיו והוראות ההתקשרות וזאת על מנת לאפשר פיקוח על פעילותו של הספק בהתאם להוראות
הדין .בכלל זאת ,הספק מתחייב לאפשר לנציג הלקוח לערוך ביקורת אבטחה בכל עת ובתיאום מראש.
הספק מתחייב להעביר ללקוח דיווח מידי בכל מקרה של חשש לדליפת המידע מהמאגר או שימוש חורג
מההרשאה שניתנה לספק ו/או למי מטעמו.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
ב.
.11

.12

.13
.14

.15

.16
.17
.18

.19
.20
.21

.22
.23

.24

סודיות:
"מידע " ,במסמך זה :כל חומר ,מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעילות הלקוח ו/או חבריו ו/או לקוחותיו ו/או
עובדיו ו/או עסקיו אשר אינו נחלת כלל הציבור (למעט אם הפך לכזה בשל מעשה/מחדל של הספק) לרבות,
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מידע אודות משאבי הלקוח; מידע בדבר סודות מסחריים ו/או מקצועיים,
הזמנות והסכמים מכל סוג ו/או מידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או בהתאם לכל דין אחר החל או עשוי
לחול על הלקוח.
ידוע לספק כי לצורך המתן השירותים ללקוח ,תהא לו גישה למידע כהגדרתו לעיל .כמו כן ,ידועה וברורה
לספק רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם עקב
חשיפתו על ידי או עשיית שימוש בו על כל המשתמע מכך.
הספק מתחייב שלא לעשות כל שימוש ,בכל מידע באשר הוא שלא לצורכי ביצוע מטרת השירות.
הספק מתחייב כי העברת מידע תהא מוגבלת לעובדים אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע לצורך ביצוע
השירותים בלבד ,ובלבד שהובהר לעובדים אלה כי מדובר במידע סודי ,והם חתומים כלפי הספק על כתב
סודיות בנוסח דומה לכתב סודיות זה.
הספק מתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אליו בהתאם להסכם זה ,יאובטחו כך שלא תתאפשר
גישה ,בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי ,למידע ולנתונים אלו ,לאיש מלבד המורשים לכך החתומים על
כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפי הלקוח.
הספק מ תחייב שלא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע – שכפול ,העתקה ,צילום,
תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת השירותים.
על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם על עותקיו.
הספק מתחייב כי בכל מקרה שיתעוררו ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותיו לפי כתב התחייבות זה,
וקיומו ,יפנה ללקוח בכתב לקבלת אישורו .ידוע לספק כי אין בנאמר בפסקה זו לגרוע מכל התחייבות
מהתחייבויותיו המנויות בכתב התחייבות זה.
הספק מתחייב להודיע מיידית ללקוח בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו של הלקוח.
למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי הלקוח והעברתו אל הספק כדי להעניק
לספק כל זכות במידע.
התחייבויות הספק דלעיל תחולנה עליו אישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף שיקים ו/או שיהיה שותף בו ,ו/או בעל
שליטה בו ,בין כבעל מניות ,ובין בכל דרך אחרת ,בין במישרין ובין בעקיפין ,וכן על כל עובד ו/או נותן שרות
מטעם הספק שייתן השירות.
תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן.
התחייבות זו לא תחול על מידע אשר התקבל מהלקוח ואשר הספק יוכיח לגביו בכתובים כי:
 .23.1המידע היה ידוע לספק לפני קבלת המידע מהלקוח.
 .23.2המידע היה ידוע ברבים או שהיה ניתן להשגה על ידי הציבור הרחב באופן חוקי לפני יום העברתו לספק.
 .23.3המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי הציבור באופן חוקי לאחר מועד העברת המידע על ידי
הלקוח לספק בלא שהיה הוא אחראי או מעורב בתהליך.
 .23.4המידע הגיע לספק בדרך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא.
ידוע ומוסכם כי הלקוח יהא זכאי לפיצוי מהספק בגין כל נזק שייגרם בעקבות הפרה של איזו מהתחייבויותיו
לפי כתב התחייבות זה ,וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה ללקוח על פי דין ובלבד שהלקוח הודיע לספק
על התביעה ו/או הדרישה ואפשר לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
ג.
.25

.26

.27

.28

.29

דרישות אבטחת מידע
הנחיות כללית:
 .25.1הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק ,התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא נוקט באמצעי
אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות ,תיקוניו ותקנותיו והנחיות רשם מאגרי מידע.
 .25.2הספק יבטיח ,בין היתר ,שימוש נכו ן בזיהוי המשתמש ובסיסמא ,בהרשאות הגישה למידע ובהגנת
משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך ללקוח או המשמשים
להתחברות ללקוח ו/או למידע של הלקוח המאוחסן בשירותי ענן.
 .25.3הספק יבצע הדרכה פרונטלית על התוכנה עפ"י דרישת הלקוח.
 .25.4הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך ללקוח.
פיתוח מאובטח:
 .26.1שימוש בתקן  OWASPאו תקן מקביל שיאושר ע"י הלקוח.
 .26.2שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח.
 .26.3העברת מסמך אפיון מערכת לאישור מנהל אבטחת מידע של הלקוח.
 .26.4פיתוח המערכת בהתאם לדרישות האפיון.
 .26.5ביצוע בדיקות מסירה ע"י הספק לווידוא קיום דרישות אבטחת מידע באפיון.
 .26.6מבדק חדירה למערכת לפני העברה לייצור.
הזדהות והרשאות:
 .27.1שימוש במדיניות סיסמאות חזקה המורכבת מאותיות וספרות ,אורך סיסמא מינימלי של  8תווים ,ו/או
מתן אפשרות לקישור המערכת ל AD-של הלקוח ,לבקשת הלקוח.
 .27.2הסיסמאות תוחלפנה לפחות כל  6חדשים.
 .27.3הסיסמאות תוצפנה בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים.
 .27.4היסטוריית סיסמאות – לפחות  10דורות אחורה.
 .27.5יכולת להגדיר הרשאות על פי פרופיל ולמדר גישה/עדכון ברמת שדה.
 .27.6יכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות אחת לשנה או בהתאם לבקשת הלקוח.
 .27.7יישום תיעוד לכל שינוי בטבלת ההרשאות.
 .27.8גישת אדמין (מנהל מערכת) תהיה באמצעות אימות רב שלבי (.)MFA
תיעוד בלוג:
 .28.1זיהוי ואימות;
 .28.2נעילות משתמש;
 .28.3פעולות עדכון ע"י המשתמשים כולל שמירת ערך קודם;
 .28.4העלאות תכנים;
 .28.5גישה מרחוק;
 .28.6תיעוד כל מקרה שבו התגלה אירוע אבטחת מידע .ככל האפשר יבוסס התיעוד על רישום אוטומטי;
 .28.7שמירת הלוגים באופן מאובטח למשך  24חודשים לכל הפחות.
בקרת קלט -פלט:
 .29.1וידוא שאין בדו"חות המופקים מהמערכת חשיפה של שדות שלא נדרשים.
 .29.2שימוש בפרוטוקול  Httpsבכל דפי היישום.
 .29.3הגדרת רשימת ערכים וטווחים מותרים לשדות קלט (כולל הגנה על  FORMבאמצעות .)CAPTCHA
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .29.4מניעת אפשרות למניפולציה של כתובת ה( URL-חסימת אפשרות לשינוי  UIDבסוף הדף ,חסימת שינוי
או הוספת דפי משנה).
 .29.5מניעת חשיפה עבור משתמש הקצה להודעות שגיאה אפליקטיביות העלולות להסגיר קוד וטבלאות בתוך
היישום .שגיאות כאלה יש לכתוב לקובץ לוג בלבד או לתת הודעה גנרית.
 .29.6במקרה של העלאת קבצים למערכת :ווידוא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה ויישמר בשרת כקובץ
בעל סיומת לא פוגענית כגון  htmlו/או .php
 .30הפרדת סביבות:
 .30.1סביבת הייצור תופרד מסביבות אחרות.
 .30.2העברת אפליקציה מסביבת פיתוח לייצור תתבצע בצורה מבוקרת.
 .30.3לא יעשה שימוש בנתונים אמיתיים בסביבת הפיתוח.
 .31אבטחת תשתיות:
 .31.1מענה אנושי לטיפול באירועי סייבר.
 .31.2הספק יוודא שימוש במערכות הפעלה ,דפדפנים ,בסיסי נתונים ותשתיות תוכנה בגרסאות נתמכות בלבד.
לא ייעשה שימוש במערכות שהיצרן לא תומך בהיבטי אבטחה שלהן אלא אם כן ניתן מענה אבטחתי
מתאים.
 .32דרישות נוספות במקרה של פעילות בענן:
במקרה של פיתוח בשירותי ענן הכולל נתוני אמת של הלקוח ,יוגדרו דרישות נוספות בהתאם לצורך ולסוג
הפעילות.
ולראיה באתי על החתום:
שם  +שם משפחה ________________________________ תפקיד __________________

תאריך ______________

עמוד  57מתוך 71

חתימה  +חותמת __________________

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו והיועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

גרסה לפרסום 13:18:57 26/07/2022 -

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

נספח ב - )2(4/התחייבויות לשמירה על אבטחת מידע למחזיק מאגר מידע
בהמשך למכרז מסגרת פומבי מס'  9/2022להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת
כרטיסים לסוגיהם ו/או למערכת מי דע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט ולהסכם
שנחתם בין ___________ (להלן" :הספק") לבין המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :הלקוח")
ביום ____ (להלן" :ההסכם "),ולאור הוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז( 2017-להלן:
"תקנות אבטחת מידע") הצדדים מעוניינים להוסיף את התנאים הבאים להתקשרותם:
א .הוראות כלליות:
 .1הספק מצהיר כי לשם מתן השירותים אשר פורטו הסכם ,הלקוח נדרש להעביר לספק מידע ממאגרי המידע
של הלקוח ו/או לאפשר לספק ולעובדיו גישה למאגרי המידע ו/או למערכות המידע של הלקוח;
 .2במסגרת הזמנת העבודה ,על הספק לעבד רק את סוגי המידע שהמועצה אישרה לו לעבד מראש ובכתב
וזאת למטרת ביצוע השירותים בלבד ,כפי שהוגדרה בהסכם ("מטרת השירות");
 .3העברת מידע בין הספק ללקוח או להיפך תתבצע באמצעים שיאושרו על ידי הלקוח בכתב ומראש.
 .4במסגרת ההסכם ,הספק רשאי לגשת אך ורק למערכות המידע אליהן אישר לו הלקוח גישה וזאת בכתב
ומראש.
 .5הספק לא יעביר וכן לא יאפשר גישה ו/או הרשאות צפייה ו/או הרשאות עיבוד כלשהן לגבי המידע המפורט
בסעיף  2לאף גורם מבלי שקיבל את אישור הלקוח מראש ובכתב.
 .6הספק מצהיר בזאת כי בעת מתן לצד ג' אפשרות גישה ו/או הרשאות צפיה ו/או עיבוד שאושרו על ידי הלקוח
כאמור בסעיף ( ,5להלן "ספק משנה ") יחתים הספק את ספק המשנה על הסכם התקשרות התואם להוראות
תקנה  15לתקנות אבטחת מידע.
 .7הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי עם סיום ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,ולכל היותר ,בתום תקופת הסכם
השירותים ,כל המי דע שהגיע לרשותו במסגרת השירותים יוחזר לרשות הלקוח ,ככל הניתן ,יימחק מכל
אמצעי המדיה שברשותו ו/או ברשות מי מטעמו ,ויציג למנכ"ל הלקוח תצהיר חתום על ידי מורשה החתימה
של הספק המאמת ביצוע פעולות מחיקה ,ביעור והשמדה כאמור.
 .8הספק מתחייב לפעול על פי כל דין ,לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א( 1981-להלן" :החוק" או
"חוק הגנת הפרטיות ") התקנות שהותקנו לפיו ,הנחיות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות וכיוצא
בזאת ,ולפי הוראות שיתקבלו מעת לעת על ידי הלקוח.
 .9הספק מתחייב לאפשר ללקוח ביצוע מעקב ובקרה שוטפים על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות
שהותקנו לפיו והוראות ההתקשרות וזאת על מנת לאפשר פיקוח על פעילותו של הספק בהתאם להוראות
הדין .בכלל זאת ,הספק מתחייב לאפשר לנציג הלקוח לערוך ביקורת אבטחה בכל עת ובתיאום מראש.
 .10הספק מתחייב להעביר דיווח מידי ללקוח בכל מקרה של חשש לדליפת המידע מהמאגר או שימוש חורג
מההרשאה שניתנה לספק ו/או למי מטעמו.
 .11הספק מתחייב לדווח ללקוח ,אחת לשנה לפחות ,על אופן ביצוע חובותיו לפי תקנות אבטחת מידע ולפי הסכם
זה.
 .12פרטי איש קשר מטעם הספק לצורך עדכון הספק כמחזיק במאגר המידע :שם מלא;_______________:
טלפון ;___________ :כתובת דוא"ל______________.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
ב .סודיות:
" .13מידע " ,במסמך זה :כל חומר ,מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעילות הלקוח ו/או חבריו ו/או לקוחותיו ו/או
עובדיו ו/או עסקיו אשר אינו נחלת כלל הציבור (למעט אם הפך לכזה בשל מעשה/מחדל של הספק) לרבות,
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מידע אודות משאבי הלקוח; מידע בדבר סודות מסחריים ו/או מקצועיים,
הזמנות והסכמים מכל סוג ו/או מידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או בהתאם לכל דין אחר החל או עשוי
לחול על הלקוח.
 .14ידוע לספק כי לצורך מתן השירותים ללקוח ,תהא לו גישה למידע כהגדרתו לעיל .כמו כן ,ידועה וברורה לספק
רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם עקב חשיפתו
על ידי או עשיית שימוש בו על כל המשתמע מכך.
 .15הספק מתחייב כי לא הוא ו/או מי מטעמו יגלו מידע שהגיע אליו ו/או למי מטעמו בתוקף תפקידו כעובד,
כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע ,אלא לצורך מטרת השירות או לביצוע החוק או על פי צו בית משפט בקשר
להליך משפטי וכי ידועות לו הוראות סעיף  16לחוק הגנת הפרטיות והוראות סעיף  19לתקנות אבטחת מידע.
 .16הספק מתחייב שלא לעשות כל שימוש ,בכל מידע באשר הוא שלא לצורכי ביצוע מטרת השירות.
 .17הספק מתחייב כי העברת מידע תהא מוגבלת לעובדים אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע לצורך ביצוע
השירותים בלבד ,ובלבד שהובהר לעובדים אלה כי מדובר במידע סודי ,והם חתומים כלפי הספק על כתב
סודיות בנוסח דומה לכתב סודיות זה.
 .18הספק מתחייב לפעול כך שנתונים ו מידע אשר יועברו אליו בהתאם להסכם זה ,יאובטחו כך שלא תתאפשר
גישה ,בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי ,למידע ולנתונים אלו ,לאיש מלבד המורשים לכך החתומים על
כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפי הלקוח.
 .19הספק מתחייב שלא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע – שכפול ,העתקה ,צילום,
תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת השירותים.
 .20על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם על עותקיו.
 .21הספק מתחייב כי בכל מקרה שיתעוררו ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותיו לפי כתב התחייבות זה,
וקיו מו ,יפנה ללקוח בכתב לקבלת אישורו .ידוע לספק כי אין בנאמר בפסקה זו לגרוע מכל התחייבות
מהתחייבויותיו המנויות בכתב התחייבות זה.
 .22הספק מתחייב להודיע מיידית ללקוח בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו של הלקוח.
 .23למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי הלקוח והעברתו אל הספק כדי להעניק
לספק כל זכות במידע.
 .24התחייבויות הספק דלעיל תחולנה עליו אישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף שיקים ו/או שיהיה שותף בו ,ו/או
בעל שליטה בו ,בין כבעל מניות ,ובין בכל דרך אחרת ,בין במישרין ובין בעקיפין ,וכן על כל עובד מטעם הספק
שייתן השירות.
 .25תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן.
 .26התחייבות זו לא תחול על מידע אשר התקבל מהלקוח ואשר הספק יוכיח לגביו בכתובים כי:
 .26.1המידע היה ידוע לספק לפני קבלת המידע מהלקוח.
 .26.2המידע היה ידוע ברבים או שהיה ניתן להשגה על ידי הציבור הרחב באופן חוקי לפני יום העברתו לספק.
 .26.3המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי הציבור באופן חוקי לאחר מועד העברת המידע על ידי
הלקוח לספק בלא שהיה הוא אחראי או מעורב בתהליך.
 .26.4המידע הגיע לספק בדרך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .27ידוע ומוסכם כי הלקוח יהא זכאי לפיצוי מהספק בגין כל נזק שייגרם בעקבות הפרה של איזו מהתחייבויותיו
לפי כתב התחייבות זה ,וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה ללקוח על פי דין ובלבד שהלקוח הודיע לספק
על התביעה ו/או הדרישה ואפשר לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי.
ג .דרישות אבטחת מידע
 .28תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז( 2017-להלן" :התקנות" או "תקנות אבטחת מידע") חלות הן
על בעל מאגר מידע (הלקוח) ,והן על מחזיק מאגר מידע (הספק).
 .29מנהל אבטחת המידע של הלקוח רשאי להחמיר או להקל באחד או יותר מהסעיפים הבאים לפי שיקול דעתו,
ובהתאם למידע הקיים או מעובד אצל הספק.
 .30הנחיות כללית:
 .30.1בהתקיים חובה חוקית לפי התנאים המפורטים בסעיף 17ב לחוק הגנת הפרטיות ,הספק ימנה ממונה על
אבטחת המידע (להלן" :הממונה ") .הממונה יבטיח ,בין היתר ,שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא,
בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע
השייך ללקוח .במידה שלא חלה חובה חוקית למינוי ממונה ,הספק ימנה גורם מטעמו שיהיה אחראי
לאבטחת המידע וסייבר.
 .30.2הספק יגדיר נוהל אבטחת מידע ,כמפורט בתקנה  4לתקנות אבטחת המידע.
 .30.3הספק יגדיר מסמך מעודכן של מבנה מאגר המידע וכן רשימת מצאי מעודכנת של מערכות המאגר ,הכל
בהתאם למפורט בתקנה  5לתקנות אבטחת המידע.
 .30.4הספק יבצע סקר סיכונים ומבדק חדירה למאגרי מידע שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה ,אחת ל18-
חודשים לכל הפחות.
 .31אבטחה פיסית וסביבתית:
 .31.1הספק ישמור את מאגרי המידע וכן את התשתיות והמערכות המשמשות את המאגרים ,במקום מוגן,
המונע חדירה וכניסה אליו ללא הרשאה והתואם את אופי פעילות המאגר ורגישות המידע.
 .31.2הספק יבצע בקרה ותיעוד של הכניסה והיציאה מאתרים בהם מצויות מערכות המידע וכן בקרה ותיעוד
של הכנסה והוצאת ציוד אל מערכות המאגר ומהן ,וישמור תיעוד זה למשך  24חודשים לכל הפחות.
 .32אבטחת מידע בניהול כוח אדם:
 .32.1הספק יחתים את בעלי ההרשאות מטעמו על הצהרות סודיות הכוללות ,בין היתר ,התחייבות לשמירה
מוחלטת על סודיות המידע של הלקוח ,שימוש במידע רק בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הספק
ללקוח ויישום אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם ההתקשרות ,לרבות נספח זה.
 .32.2הספק י יתן וישנה הרשאות גישה למידע המצוי במאגר המידע רק לאחר נקיטת אמצעים סבירים,
המקובלים בהליכי מיון ושיבוץ עובדים.
 .32.3הספק יקיים הדרכות לבעלי הרשאות גישה למידע מטעמו המצוי במאגרי המידע ,בטרם מתן ההרשאות
או בטרם שינוי ההרשאות הקיימות .ההדרכות יעסקו בחובות לפי חוק הגנת הפרטיות ,תקנות אבטחת
המידע ומסירת מידע אודות חובות בעלי ההרשאות לפי החוק ולפי נוהל האבטחה של הספק.
4

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_600.htm
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .32.4הספק יקיים הדרכה תקופתית לבעלי ההרשאות מטעמו למאגרי המידע של הלקוח בנושא מסמך
הגדרות המאגר ,נוהל האבטחה של הספק והוראות אבטחת המידע לפי החוק ותקנות אבטחת המידע
ובדבר החובות של בעלי ההרשאות לפיהם .ההדרכה תיערך לכל הפחות אחת לשנתיים ובהסמכה של בעל
הרשאה לתפקיד חדש ,סמוך ככל האפשר למועד הסמכתו.
 .33הזדהות וניהול הרשאות:
 .33.1הספק יוודא מתן הרשאות גישה לבעלי הרשאות מטעמו למאגרי המידע ולמערכות המאגרים ,בהתאם
להגדרות ה תפקיד ובמידה הנדרשת לביצוע התפקיד בלבד ,לרבות מידור גישה  /עדכון ברמת שדה.
 .33.2הספק יבצע בקרת הרשאות לכל הפחות אחת לשנה לבעלי ההרשאות מטעמו .במידה שהספק יפתח
מערכת עבור הלקוח ,הספק יוודא יכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות עפ"י דרישת הלקוח.
 .33.3אופן זיהוי בעל הרשאה במחשבי הספק ,המשמשים גישה למידע של הלקוח ו/או מכילים מידע של
הלקוח ,יעמוד בקריטריונים הבאים:
 .33.4ככל הניתן ,אופן הזיהוי ייעשה על בסיס אמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של המורשה.
 .33.5שימוש במדיניות סיסמאות חזקה המורכבת מאותיות וספרות ,ובעלת אורך סיסמא מינימלי של 8
תווים.
 .33.6החלפת סיסמאות לפחות כל  6חודשים.
 .33.7הגדרת מספר ניסיונות הקשה שגויים של סיסמא בטרם נעילת המשתמש (לכל היותר .)5
 .33.8הגדרת  Session Time Outלאחר פרק זמן של אי פעילות ,המחייב זיהוי מחדש של המשתמש .ברירת
המחדל לסיום  Sessionתהיה  30דקות (גם אם המערכת תנוהל מקומית).
 .33.9הצפנת הסיסמאות בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים.
 .33.10גישת אדמין (מנהל מערכת) תהיה באמצעות אימות רב שלבי (.)MFA
 .33.11יישום תיעוד לכל שינוי בטבלת ההרשאות.
 .33.12הגדרת אופן טיפול בתקלות הקשורות באימות זהות.
 .33.13ביטול הרשאות לבעל הרשאה שסיים את תפקידו ובמידת האפשר שינוי סיסמאות למאגר ולמערכות
המאגר ,שבעל ההרשאה עשוי היה לדעת ,מיד עם סיום תפקידו של בעל ההרשאה.
 .34בקרה ותיעוד גישה:
 .34.1הספק יתעד בלוג את השדות הבאים:
 זיהוי ואימות;
 נעילות משתמש;
 פעולות עדכון ע"י המשתמשים כולל שמירת ערך קודם;
 העלאות תכנים;
 גישה מרחוק;
 תיעוד כל מקרה שבו התגלה אירוע אבטחת מידע .ככל האפשר יבוסס התיעוד על רישום אוטומטי.
 .34.2הספק ישמור את הלוגים הנ"ל באופן מאובטח ,למשך  24חודשים ,לכל הפחות.
 .34.3הספק יגדיר נוהל בדיקה שגרתי של הלוגים למנגנון הבקרה כולל דו"ח של הבעיות שהתגלו והצעדים
שננקטו בעקבותיהן.
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 .35אירועי אבטחת מידע:
 .35.1הספק יגדיר הוראות בנוהל האבטחה שלו לעניין התמודדות עם אירועי אבטחת מידע ,לפי חומרת
האירוע ומידת רגישות המידע ,לרבות לעניין ביטול הרשאות וצעדים מיידיים אחרים הנדרשים וכן
הוראות לעניין דיווח למנהל אבטחת המידע של הלקוח על אירועי אבטחה ועל הפעולות שננקטו
בעקבותיהם.
 .35.2הספק ידווח גם לרשם מאגרי מידע אודות אירוע אבטחה חמור .הספק ישמור את התיעוד באופן
מאובטח ,למשך  24חודשים לכל הפחות.
 .35.3הספק יקיים דיון באירועי האבטחה ויבחן את הצורך בעדכון נהלי האבטחה שלו ,במאגרים שחלה
עליהם רמת אבטחה בינונית ,אחת לשנה לפחות .במאגרים שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה ,אחת
לרבעון לפחות.
 .36ניהול מאובטח ומעודכן:
 .36.1הספק יגביל  /ימנע אפשרות חיבור התקנים ניידים וינקוט אמצעי הגנה.
 .36.2הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך ללקוח.
 .36.3הספק יישם בקרות קלט ופלט.
 .36.4הספק יפריד  ,ככל הניתן ,בין המערכות אשר ניתן לגשת מהן למידע שבמאגר ,לבין מערכות מחשוב
אחרות שמשמשות את הספק.
 .36.5הספק יבצע הפרדה בין הנתונים של הלקוח לבין נתונים של לקוחות אחרים .הפרדה כאמור יכולה להיות
לוגית ,תוך מתן הסבר ללקוח על אופן ההפרדה.
 .36.6הספק יישם הגנות על בסיס הנתונים והקשחות עפ"י הנחיות היצרן.
 .36.7הספק יוודא ניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח למנהל אבטחת המידע של הלקוח לפי דרישתו.
 .36.8זמינות מרבית – הספק ידווח לאיש הקשר בלקוח על כל השבתה של המערכת.
 .36.9הספק ישמור את המידע כל עוד נמשך השירות.
 .36.10הספק יוודא שימוש במערכות הפעלה ,דפדפנים ,בסיסי נתונים ותשתיות תוכנה בגרסאות נתמכות בלבד.
לא ייעשה שימוש במערכות שהיצרן לא תומך בהיבטי אבטחה שלהן אלא אם כן ניתן מענה אבטחתי
מתאים.
 .37אבטחת תקשורת:
 .37.1הספק ינקוט באמצעי אבטחה הולמים ,בהתאם לרמת רגישות המידע ,שימנעו חדירה מכוונת או מקרית
למער כת או אל קווי התקשורת בין הלקוח אל הספק (לכל הפחות  Firewall-ו ,IPS-הצפנה בפרוטוקול
 TLS 1.2ומעלה).
 .37.2הספק לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת ,ללא התקנת אמצעי
הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש.
 .37.3בגישה מרחוק ,באמצעות רשת האינטרנט או רשת ציבורית אחרת ,הספק יעשה שימוש באמצעי פיזי
הנתון לשליטתו הבלעדית של בעל ההרשאה שמטרת לזהות את המתקשר והמאמת את הרשאתו לביצוע
הפעילות מרחוק ואת היקפה (לדוגמה ,OTP:גישה מכתובת  IPקבועה ,טוקן ,וכיו"ב).
 .38ביקורות תקופתיות:
הספק יערוך ביקורת פנימית או חיצונית ,לעניין עמידתו בתקנות אבטחת מידע ,אחת לשנתיים לפחות.
הביקורת תיערך ע"י גורם בעל הכשרה מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מידע ,שאיננו אחראי האבטחה על
המאגרים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
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 .39גיבויים ושחזורים:
הספק יגדיר נוהל לביצוע גיבויים ושחזורים של נתו ני האבטחה ,בהתאם לתקנות  17ו 18-לתקנות אבטחת
מידע.
 .40דרישות נוספות במקרה של פעילות בענן:
 .40.1הספק יעשה שימוש ב WEB SERVICE-או  STORED PROCEDURESעל מנת למנוע ממשק ישיר
בין המשתמש לשרת בסיס הנתונים.
 .40.2ממשק ניהול בגישה מהרשת המקומית בלבד או מכתובות שיסופקו על ידי הלקוח ( Trusted / Secured
.)Host
 .40.3רכיב  Firewallמסוג  NGFWלרבות מימוש  .IPSבמקרה שמדובר באפליקציה המצויה בענן ושניתן
לגשת אליה מכל מקום בעולם ) )Publicly availableנדרש גם התקנה והטמעה של  .WAFמימוש הצפנה
בתקשורת באמצעות פרוטוקול  TLS1.2ומעלה או פרוטוקול אחר שיאושר ע"י מנהל אבטחת המידע של
הלקוח.
 .40.4נדרשת הצפנת שדות מידע רגיש ברמת ה + DB-ניהול מפתחות הצפנה והחלפת מפתחות אחת לשנה
לפחות.
 .40.5נדרשת הצפנת  Data at restברמת ה( Volume-עבור אחסון אובייקטים).
 .40.6הספק יספק ללקוח יכולת שליטה ובקרה על הנתונים בענן וכן אפשרות חד צדדית להפסקת השימוש
בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.
ולראיה באתי על החתום:

שם  +שם משפחה ________________________________ תפקיד __________________
תאריך ______________
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נספח ב – 5/נספח התמורה כתב הצעת המחיר
א .כללי.
 .1להלן הצעת המציע לביצוע העבודות נשוא הסכם/מכרז זה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז והמפרט לעיל ולהלן.
 .2ידוע למציע ש זכות השימוש במערכת שיעניק הזוכה במכרז זה תהיה למועצה ,לגופי הסמך שלה,
למספקים לה שרותים ,לצרכני שרותיה ולכל גוף הנדרש לקבל מידע מהמערכות או לעדכן אותן על מנת
להבטיח שימוש מלא ויעיל בהן.
 .3ידוע למציע כי בעצם הגשת הצעתו הוא מצהיר כי ידוע לו כי יהא עליו להעמיד לרשות המועצה ולכלל
הנדרשים לעשות שימוש במערכות ו/או במידע המנוהל בהן את כלל מרכיבי המערכות ומאפיניהן כנדרש
במכרז באופן שיבטיח שימוש מלא ובאופן שיבטיח את השימוש היעיל ביותר בהן וזאת בין אם נכתב כך
במפורש במכרז ,בין אם משתמע כך מהכתוב במכרז ובין אם לא ,גם אם הפרוט אודות המערכות שצרף
להצעתו אינו כולל אותם וזאת במסגרת דמי השימוש בהן נקב המציע בהצעתו.
 .4ידוע למציע כי כל הכמויות המפורטות בטבלה להלן הינן לשם השוואת ההצעות למכרז בלבד ,ואין בהן כדי
לחייב או להגביל את המועצה לעניין היקף העבודות הנדרשות ,וכי התשלום יבוצע על פי כמות העבודות
אשר בוצעה בפועל  /כמות השרותים שסופקו בפועל ,כפי שתוזמן מאתנו על פי צרכי המועצה.
 .5המחירים המפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות ,והם כוללים את כל העלויות
כמפורט בהצהרתי במסמך ג'.
 .6ידוע למציע כי לכל המחירים יתווסף מע"מ כחוק כנגד חשבונית.
 .7ידוע למציע ,כי בחירת הזוכה מתבססת על סה"כ המחיר לאחר הנחה שתוצע על המחיר המרבי לכל שרות
כמפורט בטבלה להלן ,בשיקלול עם ניקוד האיכות אשר יוענק בהתאם לתנאי המכרז.
 .8ידוע למציע י שהוא חייב ליתן הצעה לכל אחד מסעיפי הטבלה הנוגעים לכל מערכת המוצעת על ידו וכי
הצעה אשר תוגש עם טבלת הצעה לא מלאה ,תיפסל.
 .9ידוע למציע ,כי המועצה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה ,לרבות ההצעה הזולה ביותר,
ואף לדחות ההצעות כולן.
 .10ידוע למציע  ,כי תוספת על המחירים המרביים ,יגרום לפסילת ההצעה כולה.
 .11ידוע למציע ,כי העדר הצעה כלל לסעיף ,יגרום לפסילת ההצעה כולה( .ככל שהתמורה המבוקשת עבור
סעיף נכללת בסעיף אחר או הספק מספק את הנדרש בסעיף ללא תמורה יש לציין בשדה המחיר את
הסיפרה " "0כלומר 100% ,הנחה).
 .12ידוע למציע ,כי היה ותבחר המועצה להתקשר עימו בקשר לחלק מהעבודות ומהשרותים נשוא המכרז ,או
היה ולאחר מועד ההתקשרות תבחר המועצה להפסיק את ההתקשרות ביחס לחלק מרכיבי העבודות או
השרותים ,תחושב התמורה החלקית בעבור כל רכיב מרכיבי העבודות והשרותים כתמורה המירבית
שנקבעה לאותו רכיב במחיר לאחר הנחה המוצע על ידו.
 .13ידוע למציע ,כי המועצה רשאית למסור לזוכה רק חלק מהעבודות והשירותים ,והיא רשאית לבצע את יתר
העבודות ו/או השירותים בביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים  -הכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 .14ידוע למציע ,כי אם יזכה לא יוכל לסרב לביצוע כל עבודה או שירות שיידרשו ממנו במסגרת המכרז מכל
סיבה שהיא ,לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי.
 .15באם המציע ידרש על ידי המזמין הוא ימציא לו בתוך  3ימי עבודה פירוט וניתוח מחירים לגבי הסכומים
הנקובים בהצעתו ,וכל נתון אחר שיתבקש על ידי המזמין וזאת כנדרש במסמך ההוראות למשתתפים.
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 .16המציע מצהיר בזאת כי הסכום הנקוב בהצעתו הינו סופי וכולל את כל התמורה המגיעה לו בגין ביצוע כל
העבודות והשירותים הנדרשים למועצה נשוא ההסכם ה מצורף ,הכוללים ,בין השאר ,ניהול ,תכנון ,הקמה,
התקנה ,הסבת נתונים ,פיתוח התאמות ,שדרוגים וממשקים וכן ביצוע אינטגרציה ,בדיקות ,הטמעה
ומסירה של המערכות הנדרשות ,שירותי תחזוקה ואחריות על המערכת ושרותי תמיכה במשתמשים
ובמערכות הכל כנדרש למועצה וכמפורט במכרז זה ,לרבות כמפורט להלן:
 .16.1חומרה ותוכנה בצד הספק וכן כל ציוד או תוכנה של הספק שהועמדו לרשות המשתמשים מטעם
המועצה.
 .16.2התוכנות והנתונים של כל מערכת מוצעת ותוכנות ונתוני ניהול יישומונים  -יותקנו בשרתי הספק
או מי מטעמו והוא יהיה האחראי לתפעול ולתחזוקת שרתים אלו וכן לכלל היבטי הבטחת
היתירות של המערכות והישומים ואבטחת המידע שלהם כנדרש על פי כל דין לרבות תקנות הגנת
הפרטיות.
 .16.3רישיונות (ככל שנדרשים) ,כולל רישיונות צד שלישי וכל הדרוש להפעלת המערכות.
 .16.4הענקת זכות שימוש ושירות לכל מי מעובדי המזמין ו/או מי מטעמו אשר לדעתו נדרש לעשות
שימוש במערכת מוצעת ,בכל עת במהלך ההתקשרות .
 .16.5פיתוח ו/או התאמה של כל הדו"חות ,השאילתות והטפסים הנדרשים למועצה לצורך שימוש
במערכות באופן העונה על צרכיה וכן של אלו הנדרשים ע"י גורמי הממשלה השונים כגון ,אך לא
רק ,משרד האוצר לרבות כל דוח חדש הנדרש על ידי גורמי הממשלה השונים לסוגיהם וזאת בלו"ז
הנדרש על ידי גורמים אלה.
 .16.6ביצוע מלוא שלבי היישום המפורטים במפרט דרישות המערכת.
 .16.7ביצוע אינטגרציה מלאה בין חלקי המערכת השונים.
 .16.8ביצוע מלוא השינויים ו/או ההתאמות בתוכנות ו/או בישומים ו/או בישומונים ו/או בממשקים
ביניהם לבין עצ מם וביניהם לבין מערכות ו/או ישומים ו/או ישומונים כנדרש למועצה ,הן בשלב
ההקמה לצורך התאמתן לדרישות המועצה ,הידועות כיום וכמפורט במכרז או כפי שידרשו במהלך
ההתקשרות וכן ביצוע כל שינוי שיידרש באלו כתוצאה מדרישות הדין ,לרבות :חוק ,תקנה ,חוק-
עזר ,חוזר מנכ"ל ,נוהל משרד ממשלתי או רשות מוסמכת וזאת בתוך פרקי הזמנים שייקבעו בדין .
 .16.9שרותי תפעול בהתאם להגדרות במפרט דרישות המערכת ובדרישות רמת השרות.
 .16.10טיפול של מנהל לקוח ו/או מנהל פרויקט ו/או כל גורם אחר של הספק בכל פניה של המועצה
הנוגעת לפי שיקול דעתה להתקשרות על פי מכרז זה לרבות הגעה לישיבות הכנת מסמכים
לסוגיהם וכיו"ב.
 .17ככל שתזמין המועצה מהמציע במהלך ההתקשרות שרות נוסף ,שלא נכלל במכרז אך תווצרנה נסיבות בהן היא
תוכל להזמינו כדין במסגרת ההתקשרות על פי מכרז זה ,תוענק לה הנחה בשיעור שניתן לה במסגרת הצעה זו.
 .18ידוע למציע כי התמורה המבוקשת על ידו הינה מלאה סופית וממצה בעבור קיום מלוא ההתחייבויות על פי
תנאי המכרז וההסכם ,וכי הוא לא י היה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז וכל עבודה
או הוצאה הכרוכות בביצועם.
 .19ידוע למציע כי התמורה בעבור כל אחד מהשלבים ו/או השרותים תשולם לו אך ורק מרגע אישור המנהל את
קבלת 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
וההסכם ,לרבות התחייבויות הספק טרם תחילת הפעלה מבצעית של המערכת במועצה.
 .20ידוע למציע כי אין המזמין חייב לקבל את הצעתו או כל חלק ממנה וכי אין בהגשתה כדי לחייב את המזמין
בכל צורה שהיא.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
ב .פעולות חריגות
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:
 .1שרותי שינויים ושיפורים (שו"ש)
 .1.1ככל ורק לכשתבקש המועצה הצעה לפיתוח שאינו נכלל בתחומי המכרז ובאמור בסעיף לעיל ,יגיש
הספק לאישור המועצה תוכנית פיתוח מפורטת הכוללת:
 )1את תכולת העבודה
 )2את שלבי הפיתוח עד להפעלה מלאה )(Production
 )3את הגורמים המקצועיים הנדרשים לפיתוח בפילוח לשלבים.
 )4את פרטיו המקצועיים של כל גורם מעורב.
 )5את היקף ההשקעה של כל גורם מקצועי מעורב בכל שלב וסה"כ לפיתוח.
 )6את לוחות הזמנים לכל שלב ולכלל הפיתוח עד להפעלה מלאה.
 )7את המחיר המבוקש עבור השקעת כל גורם מקצועי בכל שלב ואת המחיר לכלל העבודה.
מובהר שאין באמור בסעיף זה כדי להקנות לספק זכות כל שהיא לדרוש תמורה עבוד שרותי פיתוח
להם הוא מחוייב במפורש או במשתמע במסמכי המכרז .שיקול הדעת האם פיתוח נדרש הוא בתחום
המכרז שמורה למזמין בלבד.
 .1.2התמורה שתשלם המועצה עבור תשומות הגורמים המקצועיים המעורבים בשרותי הפיתוח כאמור
לעיל תהיה בשיעור של  80%מהסכומים הנקובים לרמת התמחות ג' לתעריפי הגג בהוראת החשב
הכללי באוצר הודעה  516.2.11בגרסתה האחרונה ,נספח יג [ -תעריפי גג ותעריפים מירביים] בהתאם
לתפקיד הנדרש או כל הודעה של החשב הכללי שתבוא במקומה במהלך ההתקשרות.
 .1.3התמורה עבור שרותי פיתוח כאמור תהיה על פי היקף העבודה ולוח הזמנים כפי שיאושרו על ידי
המועצה ובהתאם להזמנת עבודה שתפיק המועצה לספק בהתאם .שרותי הפיתוח יבוצעו על ידי
הספק אך ורק לאחר שיקבל מהמועצה הזמנת עבודה כאמור ועל פיה.
 .1.4בכל מקרה המועצה לא תשלם לספק עבור רכישה של תשתיות פיתוח (חומרה ו/או תוכנה לסוגיהם)
אלא רק עבור שעות עבודת הגורמים המקצועיים ,כאמור לעיל( .עותק סעיפי ההודעה רצ"ב).
 .2שרותי הדרכה והטמעה
 .2.1כללי.
שרותי ההדרכה שיספק הספק למזמין יסופקו בשני שלבים:
 בשלב ראשון ,עם השלמת התקנת כל מערכת ,הדרכה ראשונית כמפורט להלן. בשלב שני ,לאחר השלמת ההדרכה הראשונית ,הדרכה פרטנית או בקבוצות וכן הטמעה לפי הזמנתהמועצה ובהתאם להתחייבות הספק כנדרש במכרז זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי לעניין מכרז זה:
 )1הדרכה משמעה הדרכת המשתמשים כיצד משתמשים במערכת ככלל.

 5מצ"ב בהמשך לטבלת הצעת מחיר
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 )2הטמעה משמעה הנחיית המשתמשים כיצד לעשות שימוש מלא ויעיל בכלל מרכיבי המערכת
בשגרת העבודה בהתאם למאפייני כל ממלא תפקיד והמועצה.
 )3שרותי הטמעה יסופקו על ידי מטמיע/ה הבקיא/ה בשגרת עבודת צוות המועצה ובעל/ת נסיון של
שלוש שנים לפחות בהטמעת המערכות כאמור.
 )4שעת הדרכה  /הטמעה לצורך תשלום לספק תחשב כפרק הזמן שבין מועד תחילת הדרכה ,באתר
הביצוע ,למשך  60דקות.
 )5מחיר שעת הדרכה  /הטמעה יגלם בתוכו ,מעבר לאמצעים שיעמיד המציע כאמור לעיל גם את כל
ההוצאות הנלוות לרבות הוצאות נסיעה הכנה וכיו"ב.
 )6האמור לעיל ולהלן הינו תכנון ראשוני בלבד ולמועצה שמורה הזכות לשנות את כמות השעות
הנקובה לעיל לפי צרכיה ובהתאם לתוצאות ההדרכה וההטמעה.
 )7ככל שתמצא המועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי מדריך או מטמיע אינו מומחה מספיק
במערכת או אינו מיומן מספיק בהדרכה או בהטמעה ,לא תלקחנה השעות בהן ידריך  /יטמיע
בפועל במניין שעות ההדרכה  /ההטמעה ותחשבנה כשעות שלא סופקו כלל.
 )8ככל שידרשו למועצה שעות הדרכה ו/או הטמעה מעבר לשעות אותן מחוייב הספק לספק במסגרת
דמי השימוש ,כמפורט במסמכי המכרז ,תזמינם המועצה בהתאם לתעריף כמפורט בסעיפים  2.5ו
  2.6בהמשך. .2.2פרוט פעילויות ההדרכה וההטמעה הראשונית.
לעניין מכרז זה שרותי הדרכה והטמעה יחשבו קיום הדרכות והטמעות על אופן הפעלת המערכת וכל
אחד ממרכיביה .והשימוש היעיל והמיטבי בהם בשגרת העבודה בהתאם לצרכי ומדיניות המועצה.
שרותי ההדרכה יסופקו לפי העניין בחצרי המזמינה הן לכלל המשתמשים בישומים לסוגיהם ,והן
למשתמשי ישום בודד.
עם ההתקנה בפעם הראשונה של כל מודול או ישום / ,בראשית ההתקשרות לפי מכרז זה יספק
המציע למזמינה ,במסגרת תשלום דמי השימוש ,ימי הדרכה ,שיסופקו לפי החלטת המזמינה בימים
שלמים או בחצאי ימים ,חלוקת שעות ההדרכה יהיו בהתאם לצרכי המועצה ולשיקול דעתה הבלעדי
כמפורט להלן.
במערכת מידע לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם 20 ,שעות.
במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט 30 ,שעות.
מובהר בזאת כי האמור לעיל הינו תכנון ראשוני בלבד ולמועצה שמורה הזכות לשנות את כמות השעות
הנקובה לעיל לפי צרכיה ובהתאם לתוצאות ההדרכה וההטמעה .בנוסף לאמור לעיל יעמיד הספק
לרשות המועצה ,לצורך הטמעת כלל המערכות המצוינות לעיל ,שירותי הדרכה והטמעה בהיקף שידרש
על ידי המועצה וזאת בתעריף בהתאם לסעיפים  2.5ו  2.6 -להלן.
 .2.3הדרכה והטמעה שוטפים במסגרת דמי השימוש
 )1מעבר לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,יספק הספק למועצה שרותי הדרכה בכל מודול או ישום
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.
 )2למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף  1לעיל יהיה בנוסף לעדכון בכתב או להדרכה
כוללנית לכלל לקוחות הספק ככל שהספק יערוך כזו.
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.2.4

.2.5
.2.6

.2.7
.2.8
.2.9

 )3שרותי ההדרכה בכל מודול או ישום שיתווסף או יתעדכן יהיה כאמור לעיל ובהיקף שלא יפחת
משעת הדרכה אחת ( )1לפחות לכלל המשתמשים ושעת הטמעה אחת ( )1לפחות לכל אחד
מהמשתמשים בכל מודול  /ישום שנוסף או עודכן.
הדרכה משלימה  /לפי דרישה
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
ככל שתבקש המועצה הצעה לשרותי הדרכה ו/או הטמעה שאינם נכללים במסגרת דמי השימוש
השוטפים ו/או בדרישות המכרז ,יגיש הספק לאישור המועצה תוכנית הדרכה מפורטת הכוללת:
 )1את תכולת השרות (תאור נושאי ההדרכה וההטמעה)
 )2את שלבי ואופן ההספקה (סדר הדרכת  /הטמעת הנושאים ,כמות שעות ,וקהל יעד לכל שלב ונושא)
 )3את סה"כ השעות המוצעות ואת המחיר עבורן על פי התמורה כמפורט בהמשך.
 )4מובהר בזאת שאין בבקשה לתוכנית ההדרכה וההטמעה המפורטת לעיל כדי לחייב את המועצה
לקבלה כלשונה ושמורה לה הזכות לשנותה ולספק לא תהיה כל דרישה ו/או טענה עקב כך.
התמורה שתשלם המועצה תהיה רק עבור הגורמים המקצועיים המעורבים בהספקה בפועל של
שרותי ההדרכה וההטמעה (מדריך  /מטמיע) כאמור לעיל.
התמורה עבור שרותי הדרכה והטמעה מעבר למכסת השעות ההדרכה הכלולות בדמי השימוש:
התשלום בגין שעת הדרכה יהיה בשיעור  85%מהתעריף למדריך מטמיע (סעיף  4.3לטבלת
התעריפים) ברמת התמחות ג' (בעל/ת ותק של  3שנים ומעלה בהדרכה בנושאים המודרכים) בתעריפי
גג בהוראת החשב הכללי באוצר הודעה 6 16.2.11בגרסתו האחרונה ,נספח יג [ -תעריפי גג ותעריפים
מירביים].
התמורה עבור שרותי ההדרכה וההטמעה כאמור תהיה על פי היקף השרותים ולוח הזמנים כפי
שיאושרו על ידי המועצה ובהתאם להזמנת עבודה שתפיק המועצה לספק בהתאם.
שרותי ההדרכה וההטמעה משלימה  /לפי דרישה יסופקו על ידי הספק אך ורק לאחר שיקבל
מהמועצה הזמנת עבודה כאמור ועל פיה.
ככל שתמצא המועצה ,לפ י שיקול דעתה הבלעדי ,כי מדריך או מטמיע אינו מומחה מספיק במערכת
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:
 מחירי המרכיבים המפורטים לע יל לא ילקחו בחשבון באמות המידה לבחינת מרכיב המחיר בהצעותהמציעים.
 כל פיתוח או הצטיידות בחומרה ו/או תוכנה ו/או ציוד ותשתיות תקשורת הנדרשים להבטיח עמידת מרכיביהשרותים בדרישות כל דין או בהיקפי ו/או בנפחי השימוש ו/או להבטיח מענה מלא ויעיל של המערכות
ו/או הישומים ו /או הישומונים ו/או הפורטלים  /אתרים לצרכי  /דרישות המועצה ,גם אם ידרשו על ידי
המועצה לא יכללו במסגרת שרותי הפיתוח ו/או השו"ש לסוגיהם והם יבוצעו ו/או יסופקו על ידי הספק ועל
חשבונו בלבד.

 6מצ"ב בהמשך בסעיף 3
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
 .3תעריפי הגג בהוראת החשב הכללי באוצר הודעה 16.2.11
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט
ג .שרותים שוטפים – דמי שימוש חודשיים במערכות
ידוע לי כדלקמן:
 )1שרותי התמיכה והתחזוקה יכלול את כל ההתאמות הנדרשות למערכות המידע והיישומים הן כנדרש
למזמין והן להבטחת עמידת המזמין בכל הדרישות הסטטוטוריות ו/או הרגולטוריות האחרות כפי שיחולו
עליו מעת לעת במשך כל תקופת ההתקשרות.
 )2המחיר עבור דמי השימוש בכלל המערכות  /ישומים הנקוב בהצעה כולל את רכישת והתקנת כל תוכנות
התשתית הנדרשות לשימוש על ידי כלל המשתמשים במערכות ,אלא אם כן צויין במפורש אחרת.
 )3למרות שהמזמין שיקף במסמכי המכרז את כמות המשתמשים ,המחיר עבור דמי השימוש בכלל המערכות
 /ישומים הנקוב בהצעה הוא ללא הגבלת כמות משתמשים ,אלא אם כן יצוין במפורש אחרת.
 )4דמי השימוש בפורטל  /אתר יהיו לשימוש מלא של המזמין בהם ללא הגבלת כמות משתמשים מורשים,
ללא הגבלת קטגוריות או דפים או כל מרכיב אחר שלהם וללא הגבלת נפח אחסון נתונים.
 )5היה ובמהלך תקופת ה התקשרות ישנה המציע את סביבת הפיתוח ו/או ישדרג את מערכותיו המשמשות
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
ביותר של כל מערכת על כל המידע שנוהל במערכת טרם שדרוגה.
 )6המחיר הנקוב לדמי השימוש הוא לפיתוח ולשימוש מלא בכל התוכנות ,היישומים ,אתרי האינטרנט
הפורטלים והישומונים המילוליים והגרפיים לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחומים אותם נועדה כל
מערכת לשמש ,וכן לתחזוקתם ולתמיכה במשתמשים בהם ,בממשקים בין ישומי המציע לבין עצמם ובינם
לבין המערכות המנהלות מידע הנוגע לתחומים אופם נועדה כל מערכת לשמש ,שבשימוש המזמין (בין אם
נרכשו על ידו ובין אם הועמדו לרשותו על ידי גורמי חוץ ממשלתיים ואחרים) והנדרשים ו/או ידרשו
למזמין במהלך ההתקשרות.
 )7דמי ה שימוש באתר  /פורטל יכללו גם התאמות לדרישות המזמין בכל הקשור לקטגוריות נוספות להפעלת
ישומי ם וכן העלאת או עדכון תוכן בהם וכן הוספת  /הסרת קישורים בין האתר  /פורטל לבין אתרים /
פורטלים אחרים.
 )8דמי השימוש כוללים ,מעבר לאמור לתוכנות ,לישומים ,לאתרים  /פורטלים ולישומונים עצמם גם דמי
התקנה ,דמי שימוש ודמי תמיכה שנתית בתוכנות התשתית הנדרשות לצורך השימוש בהם על ידי המזמין
ד .הצעת המחיר.
 .1כללי
הנני מציע להעניק זכות שימוש במערכות ולבצע העבודות והשירותים להספקה ,התאמה ,התקנה ,ארוח,
בדיקה ,תפעול ,הדרכה ,הטמעה ותחזוקה של מע רכות המידע לסוגיהן ,לרבות הממשקים ביניהן לבין
מערכות משיקות ,וכל הנדרש במכרז זה ,תמורת דמי שימוש חודשיים קבועים המהווים תמורה סופית
לביצוע העבודות כאמור לעיל ולהתאמה של המערכות לצרכי המועצה ולדרישות כל דין ככל שיהיו כאלה,
ארוח ,תמיכה ,שרות ,תחזוקה מתקנת ,מונעת ומשדרגת ,לכל סוגי התוכנות ו/או 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.

עמוד  70מתוך 71

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו והיועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

גרסה לפרסום 13:18:57 26/07/2022 -

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 9/2022
להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם
ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט

מציע יכול להגיש הצעה לאחת מהקטגוריות או לשתיהן
 .2הצעת מחיר למערכת מידע לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם – קטגוריה 1
יחידה

תיאור הפריט  /עבודה  /שרות
 )1הסבת נתונים מהמערכת הקיימת

קומפלט

 )2אפיון ,התאמה ,התקנה ,ליווי מבחני קבלה ,הדרכה
והטמעה של המערכת ישומון ואתר
 )3דמי שימוש חודשיים בכל מרכיבי המערכת כנדרש
למועצה ללא הגבלת גופים ,אירועים ומשתמשים.
 )4מסופון לקריאת ברקוד  QR/מכרטיסי כניסה  /מנוי
(אופציה)

קומפלט
חודש
יחידה

מחיר
יחידה
מרבי ₪

מחיר
יחידה
מוצע ₪

כמות מחיר מוצע
לכמות ₪
1

10,000

1

12,000

36

3,500



3,000



סה"כ מחיר מוצע לכמות
 17%מע"מ:
סה"כ כולל מע"מ:
 .3הצעת מחיר למערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות פנאי ,נוער וספורט – קטגוריה 2
יחידה

תיאור הפריט  /עבודה  /שרות

מחיר
יחידה
מרבי ₪

מחיר
יחידה
מוצע ₪

כמות

 )1הסבת נתונים מהמערכת הקיימת

קומפלט

5,000

1

 )2אפיון ,התקנה ,ליווי מבחני קבלה ,הדרכה והטמעה
של המערכת ישומון ואתר
 )3דמי שימוש חודשיים בכל מרכיבי המערכת כנדרש
למועצה ללא הגבלת גופים ,פעילויות ומשתמשים.
 )4דמי שימוש בישומון לתיעוד נוכחות בחוגים (אופציה)

קומפלט

5,000

1

חודש

3,000

36

חודש

500

36

מחיר מוצע
לכמות ₪

סה"כ מחיר מוצע לכמות
 17%מע"מ:
סה"כ כולל מע"מ:
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חתימה וחותמת___________________:

תאריך______________:
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