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 פ"תש טבת' ד

 2020 ינואר 01

 ארגוני וידע מסמכים ניהול מערכת ותחזוקת התקנת, לאספקתפניה לקבלת הצעות 
 01/2020פומבי  מכרז

 :רקע .1

( הוא גוף בו מאוגדות כל העיריות והמועצות "מש"מ"מרכז השלטון המקומי בישראל )ע"ר( )להלן: 

 75הרשויות המקומיות העירוניות:  202כיום חברות במרכז השלטון המקומי כל  בישראל. המקומיות

 .אזוריות בתחומים שונים, והוא נותן שירותים גם למועצות מועצות מקומיות 127ערים ועוד 

בגרסאות שונות אשר משמשות חלק מעובדי מש"מ וכמו כן תוצרי ט יאופיס לימערכות  2במש"מ מותקנות 

 וכו'(. , קבצי מדיה, תמונותPDFמחשוב רבים אשר אינם מנוהלים על ידי מערכת )מסמכי אופיס, 

 :השירות המבוקש .2

"(, מתן המערכתמסמכים וידע ארגוני )להלן: "הסבת הארכיון הקיים ואספקת מערכת לניהול  2.1

עובדים, ואולם המערכת המבוקשת  100-לכלל הארגון )כיום יש כ לכל מרכיביה, רשיונות שימוש

על גבי השרת של מש"מ והתקנת גישה למערכת התקנתה  צריכה להיות ללא הגבלת רישיונות שימוש(,

, ומתן שירותי תחזוקה, עדכונים שוטפים, ביצוע הדרכות לעובדי מש"מ מעת לעת, במחשבי מש"מ

 "(.השירות" או "העבודהותמיכה טכנית לכל תקופת ההתקשרות )להלן: " טיפול בתקלות

להוראות למשתתפים. בנוסף,  3נספח א'על המערכת לכלול לכל הפחות את כל המפורט במפרט הטכני,  2.2

כת המוצעת על ידו, שאינן חלק על המשתתף לציין בהצעתו את כל התכונות והאופציות הקיימות במער

 מדרישות המינימום שבמפרט. 

מש"מ רשאי, אך אינו חייב, להזמין מהזוכה פיתוחים נוספים, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהיקף הכספי  2.3

מההיקף הכספי הכולל של העבודה  35%הכולל שישולם לזוכה בגין הפיתוחים לא יעלה על שיעור של 

 לעיל.  2.1כאמור בסעיף 

נספח כמפורט בנוסח ההסכם,  –ת ההתקשרות, לוח זמנים לביצוע והתמורה והתנאים לתשלומה תקופ 2.4

 למסמך זה. ו'

 :ומסמכים נלווים תנאי סף .3

 עומד בכל אלה:הצעת מחיר יחיד או תאגיד, ובלבד שהוא רשאי להגיש 

 ישות משפטית כשירה: 3.1

 .תושב ישראל – משתתף שהינו יחיד 3.1.1

  – תאגידמשתתף שהינו  3.1.2

ברשות התאגידים וצורפה תעודת התאגדות המעידה על הרישום כדין  רשוםהתאגיד  3.1.2.1

 כאמור.
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מו )אישור מורשי רו"ח או עו"ד בדבר זהות הרשאים להתחייב בש אישורעל המציע לצרף  3.1.2.2

 .  חתימה(

 מיסוי: 3.2

. על המציע לצרף העתק 1975-, תשל"ומס ערך מוסףלפי חוק למציע תעודת עוסק מורשה  3.2.1

 מהתעודה.

 כדין על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.  תקף אישורלצרף על המציע  3.2.2

 המערכת: 3.3

את כל המפורט  ,לכל הפחותהמציע יגיש הצעתו למתן השירות, באמצעות מערכת הכוללת,  3.3.1

ימים ממועד  60, ולהתחייב כי בתוך להוראות למשתתפים 3נספח א'מפרט הטכני, ל בפרק א'

למפרט הטכני,  בפרק ב'ההכרזה עליו כעל הזוכה במכרז, ישלים את הפיתוח של כל המפורט 

 . , לפחותלהוראות למשתתפים 3נספח א'כך שהמערכת תכלול את כל המפורט במפרט הטכני, 

ות הקיימות למען הסר ספק יובהר כי על המשתתף לציין בהצעתו את כל התכונות והאופצי 3.3.2

 במערכת המוצעת על ידו, שאינן חלק מדרישות המינימום שבמפרט. 

 ומעלה. 70להלן, הינו בציון של  4.4דירוג המערכת כאמור בסעיף  3.3.3

 ניסיון קודם: 3.4

 שנים לפחות, בעבודה עם מערכות ניהול מסמכים.  10למציע נסיון של  3.4.1

עם המערכת המוצעת על ידו, לפחות,  2017-2019שנים, מהשנים  3למציע נסיון של לפחות  3.4.2

כלומר: המציע מכר, התקין ונתן שירותי תמיכה טכנית למערכת המוצעת על ידו, בכל אחת 

לקוחות לפחות, שבכל אחד מהם  10-שנים, וזאת ל 3מהשנים האמורות ולמשך לפחות 

 עובדים.   70מועסקים לפחות 

, בהסבה ממערכות אופיס לייט לפחות 2018-2019למציע נסיון של שנתיים לפחות, בין השנים  3.4.3

לקוחות לפחות. המציע רשאי להציג נסיון  4-למערכת הניהול המוצעת על ידו, וזאת ביחס ל

 של צד ג' עמו התקשר לצורך ביצע ההסבה, לשם עמידה בתנאי סף זה.

, ובו 08:00-17:00ה'(, בין השעות -מרכז שירות לתמיכה טכנית, הפעיל בימי חול )א' מציעל 3.4.4

אנשי תמיכה הנותנים שירותי תמיכה טכנית בפועל )ולא מוקדנים(, באופן  3לפחות 

טלפוני/בדוא"ל/בחיבור מרחוק/בהגעה לאתר, וזאת לכל הפחות ביחס לכל אחת מהשנים 

2018-2019. 

, המעיד על ניסיונו, כשהוא מלא וחתום על ידו. בנוסף, למסמך זה ב'נספח להצעתו יצרף המשתתף את 

 לצרף המלצות מגופים להם נתן שירותים אלה.יהא המשתתף רשאי 

 .המציעאת ניסיונו, כישוריו והמלצותיו של  לבדוק ,יהא רשאי, אך לא חייב מש"מ

 התנהלות תקינה: 3.5

)לא כולל מע"מ(,  לשנה ₪מיליון  2לפחות של  של המציע עמד על סך הכספי השנתימחזור ה 3.5.1

  )יש לצרף אישור רו"ח(. 2016-2018בכל אחת מהשנים 
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מך לספק, להתקין ולתחזק את מוסהמציע ת, על היות יצרן המערכת המוצעשל אישור  3.5.2

 .2020על האישור להיות תקף לשנת  .על ידו תהמערכת המוצע

 .למסמך זה נספח ג'המצורף כ ,ענייניםמניגוד  כתב ההצהרה בדבר הימנעותעל המשתתף למלא את  3.6

למסמך  'דנספח , בנוסח 1976-יים, התשל"ועל המשתתף לצרף הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבור 3.7

 .זה

למסמך זה,  'הכנספח , בנוסח המצורף ₪ 20,000על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  3.8

 להבטחת מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז.

ותהיה  ,חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז 6הערבות תהיה בתוקף למשך 

הדרישה, ללא כל צורך  ימים ממועד 10 בתוךבלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת 

 מש"מ.לוט הערבות מצד ילבסס את הדרישה לח

מטרת ערבות זו לשמש להבטחת עמידת המשתתף אחר הצעתו והמצאת כל המסמכים הנדרשים ע"י 

כייתו במכרז ו/או עמידת המשתתף בכל תנאי ימים מיום קבלת הודעה על ז 10המשתתף הזוכה, תוך 

 .המכרז

כדמי השתתפות  ₪ 500של  מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לשלם סך כתנאי: דמי השתתפות 3.9

 034( סניף 11בבנק דיסקונט )התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית או תשלום לחשבון במכרז. 

המציע לצרף תדפיס של אישור התשלום  . עלע"ש מרכז שלטון מקומי ,663700ן -מס ח, הקריה

 יובהר כי בכל מקרה התשלום לא יוחזר.להצעתו. 

הזכות לאפשר למציע שלא המציא עם הצעתו מסמך שנדרש לצרפו להצעה, להשלים  למש"משמורה  3.10

סעיף זה אינו חל על המצאת ערבות  .מש"מאת המצאת המסמך החסר תוך פרק זמן שייקבע על ידי 

 לעיל, והצעה שתוגש ללא ערבות תפסל על הסף. 3.8בסעיף בנקאית, כנדרש 

יהא רשאי לדרוש מן המציעים השלמת מסמכים נוספים, נוסף על המסמכים כמפורט לעיל,  מש"מ 3.11

 וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 :ובחירת ההצעה הזוכה ההצעה .4

 רעם הצעתו תיאו, ולצרף 2א'-1כנספחים א'על המשתתף להגיש את הצעתו על גבי הטפסים המצ"ב  4.1

, צורת עבודה, דרישות מערכת, DBמערכת מלא של המערכת המוצעת, לרבות מבנה המערכת, סוג 

 זמני תגובה וכו'.

 , באופן הבא: 3נספח א'על המשתתף למלא את המפרט הטכני,  4.2

, כי דרישה זו קיימת במערכת שבפרק א'לאשר בחתימתו, לצד כל פריט ופריט  המשתתףעל  4.2.1

המוצעת על ידו במועד הגשת הצעתו; מש"מ יהא רשאי לבדוק ולהתרשם מהמערכת וממידת 

 עמידתה בתנאי זה, כתנאי לבחירה במשתתף כזוכה במכרז.

, באם הדרישה קיימת במערכת המוצעת על שבפרק ב'על המשתתף לציין, לצד כל פריט ופריט  4.2.2

דה שהדרישה אינה קיימת במועד הגשת ההצעה, יציין המשתתף ידו במועד הגשת הצעתו. במי

בתוך כמה זמן יהיה הפיתוח זמין לעבודה )כולל: פיתוח, בדיקות והטמעה(, כל זאת במסגרת 

 ימים ממועד הבחירה במשתתף כזוכה במכרז. 60זמנים שעד לתום 
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יתוח, בדיקות מובהר כי מש"מ יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות עם הזוכה, ככל שלא ישלים פ

ימים מהיום  60, לשביעות רצונו של מש"מ, בתוך שבפרק ב'והטמעה של מלוא הפריטים 

שהכריז על המשתתף כזוכה במכרז, ולחלט את ערבות הביצוע, כפיצוי מוסכם, ולזוכה לא 

 תהיה כל טענה כלפי מש"מ בנושא. 

 לצורך ביצוע העבודהתהיה כוללנית וסופית ותכלול את כל ההוצאות הדרושות הצעת המחיר  4.3

לרבות עלויות הפיתוח ו/או הרישוי שיידרשו לצורך פיתוח הפריטים  לעיל, 2.1כהגדרתה בסעיף 

ולרבות כל מס החל על הזוכה )למעט מע"מ, שיתווסף  3נספח א'למפרט הטכני,  בפרק ב'המצוינים 

 כדין(.  

מ )צוות עובדים אשר ייבחרו ע"י המציעים יידרשו להציג את המערכת המוצעת על ידם בפני נציגי מש" 4.4

מנכ"ל מש"מ( בכדי שיוכלו להתרשם מיכולות המערכת ואופן תפעולה, ולדרגה. הצוות ידרג את 

התרשמותו לפי פרמטרים של נראות ממשק משתמש, מידת אינטואטיביות השימוש במערכת, פשטות 

 ביצוע תהליכים ותרחישי ביצוע במערכת וכו'. 

 ומעלה, תהווה הצעה העומדת בתנאי הסף של המכרז.   70של רק הצעה שדורגה בציון 

הבחירה בזוכה תתבסס הן על התרשמות כללית מתוצרים קודמים של הזוכה ומהכלים והמערכת  4.5

 המוצעת על ידו, והן על המחיר המוצע והיתכנות הביצוע.

ם עם מש"מ, המציע שייבחר כזוכה במכרז יידרש להמציא את כל המסמכים הנדרשים ולחתום על הסכ 4.6

 ימים מההודעה על הזכייה במכרז. 14בתוך 

 ימצאו מתאימות. שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם מש"מ 4.7

 .שהיא כל אחרת הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייב מש"מ אין 4.8

 מתן ללא, החלטתו  פי על וזאת, חדשה בפנייה לצאת או, הצעות לקבלת הפנייה את לבטל רשאי מש"מ 4.9

 . אחר גורם לכל או, למציעים הסבר

 הבהרות ודגשים: .5

עצמאי וחיצוני, ולא יהיו  של נותן שירותיםמעמד הזוכה ביהא  ,מש"מעם  הזוכהבכל הקשור ביחסי  5.1

 יחסי עובד מעביד. ,לבין מי שיועסק על ידו לשם מתן השירותים מש"מאו בין  מש"מבינו לבין 

, ראשון עד ליום, zahi_s@masham.org.ilבמייל:  צחי שלום, מרללבירורים והבהרות ניתן לפנות  5.2

 .www.masham.org.il. תשובות יועלו באתר מש"מ, 12:00 בשעה 2020.02.23

ראש מינהל משפט  ה שלחדרב של המרכז, מכרזיםהההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת  5.3

ראשון, עד ליום , וזאת (10תל אביב )קומה  19ברח' הארבעה  ,)לא לשלוח בדואר( וכנסת במש"מ

 .14:00בשעה  01.03.2020

  

mailto:zahi_s@masham.org.il
http://www.masham.org.il/
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 ארגוני וידע מסמכים ניהול מערכת ותחזוקת התקנת, לאספקת 1/2020 פומבימכרז 

 

 1נספח א' – הצעת המשתתף

 

___________________  _______________ כתובת /חל"צאני הח"מ _______________ ח.צ./ח.פ.

 מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

 

, נוסח ההוראות למשתתפיםכי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו:  בזההנני מצהיר  .1

כי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים  וטופס הצעת המשתתף, שייחתם עם הזוכה הסכםה

 .יתיוהצע יושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר בדקתיומהמשתתפים במכרז, 

 ים ומתחייב:הנני מצהיר מסכ .2

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד  2.1

 בתנאי המכרז, יהיה מש"מ רשאי לבטל את ההתקשרות.

 במסמכי המכרז.למלא אחר כל ההוראות המפורטות  2.2

3.  

 .2א'-1א' יםספח, להלן הצעתי המצורפת כנלביצוע השירותים נשוא המכרזבתמורה  3.1

, להוראות למשתתפים 4.1-4.2ובסעיפים  3הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בסעיף  3.2

ובכלל זה ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת עמידתי אחר הצעתי. ככל שאבחר כזוכה במכרז, 

 אמציא ערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז, להבטחת ביצוע ההסכם במלואו.

ועותקים חתומים נוספים מההסכם עפ"י את כל המסמכים הנדרשים אמציא הנני מצהיר ומסכים כי  .4

לי על זכייתי במכרז, כולו או חלקו, ובמידה ולא אעשה כן,  עשייוודימים מיום  14בתוך דרישת מש"מ, 

ה ו/או על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודע ושנמסרה ל רשאי לחלט את הערבות הבנקאית יהיה מש"מ

כתוצאה מאי עמידתי בתנאי  למש"מהתראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם 

 .הסכםהמכרז וה

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 _________________ __________________          ____________________ 

 ףכתובת המשתת                       מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.     ףחתימת המשתת

 

___________________   _________________________________ 

 וחתימתו/ם התאגידהחתימה של  /ישם מורשה                             מס' טלפון            

 

 

 במידה והמשתתף במכרז הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן:
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 אישור

____ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ______________ התאגידעו"ד/רו"ח  _______אני הח"מ ______

מחייבים,  התאגידבצרוף חותמת  בתאגיד___, _________________, שניהם מנהלים ____________

 .התאגיד, את מסמכי התאגידעפ"י 

            _________________ 

 עו"ד/רו"ח                    

 

  



 

 

 

 

 

8 

 ארגוני וידע מסמכים ניהול מערכת ותחזוקת התקנת, לאספקת 1/2020 פומבימכרז 

 

 2נספח א' –מחיר הצעת 

 

 כתובת_______________  /חל"צח.צ./ח.פ._______________ להלן הצעת המחיר של 

 , בגין השירותים נשוא המכרז:___________________

 

 מחיר מבוקש נושא סעיף

עלות אספקת והתקנת המערכת + שנת   .1

 _________________ ₪ שרות תחזוקה שוטפת ותמיכה טכנית 

עלות לשנת שרות תחזוקה שוטפת ותמיכה   .2

 לשנה_____________ ₪  טכנית )החל מהשנה השניה להתקשרות(

עלות לשעת פיתוח* לצורך פיתוחים   .3

סעיף  –)אופציונאלי עתידיים ככל שיידרש 

 למשתתפים( להוראות 2.3

 לשעה*____________ ₪ 

* סכום מקסימלי שניתן 

 ₪ 400 –להציע במרכיב זה 

 לשעה

 

 על כל הסכומים האמורים יתווסף מע"מ כדין.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 _________________ __________________          ____________________ 

 ףכתובת המשתת                       ת.ז./ח.פ./ח.צ.מס'           ףחתימת המשתת    

 

  

 ___________________ _________________________________ 

 וחתימתו/ם התאגידהחתימה של  /ישם מורשה  מס' טלפון         

     

  

 במידה והמשתתף במכרז הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן: 

  

 

 אישור

 



 

 

 

 

 

9 

____ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ______________ התאגידעו"ד/רו"ח  _______אני הח"מ ______

מחייבים,  התאגידבצרוף חותמת  בתאגיד___, _________________, שניהם מנהלים ____________

 .התאגיד, את מסמכי התאגידעפ"י 

              

  

 _________________ 

 עו"ד/רו"ח 
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 ארגוני וידע מסמכים ניהול מערכת ותחזוקת התקנת, לאספקת 1/2020 פומבימכרז 

 

 3נספח א' –מפרט טכני 

 תכונות שעל המערכת לכלול במועד הגשת ההצעה במכרז: –פרק א' 

 :תצוגה .1

 הצגת תיקיות אישיות. 1.1

של סטטוס )למשל: בסטטוס פתוח תתי קטגוריה וכן  /סגור וכד'(,פתוח) –מסמכים על פי סטטוס  הצגת 1.2

 –פתוח  הסטטוס כפי שהוא )למשל: בסטטוס הצגת הערה מדוע ;(לאישור וכד'ממתין לחתימה,  –

 (.מוקפא עד לתאריך וכד' ממתין לחתימה,

צרופות, , תזכורות, פגישות, תמונות, דוא"ל ,pdf ,כל סוגי המסמכים השונים )אופיס וארכובניהול  1.3

 (.ו'חתימות וכ

 .יהיה בעברית, לרבות ההגדרות וכו' ממשק המשתמש 1.4

 :חיפוש .2

, בכל שדה חיפוש רלוונטי )שם הקובץ, מילה מתוכן הקובץ pdfלרבות , מלא בכל סוגי המסמכיםחיפוש  2.1

להצעת המחיר,  1, ככל שנדרש, כלול במחיר ההצעה )סעיף ocrרכיב  וכד'(. למען הסר ספק יובהר כי

מלואן, להוראות למשתתפים(, וכי המערכת שתסופק תכלול את אפשרויות החיפוש הנ"ל ב 2נספח א'

 .כבר הגשת ההצעה במכרז

, מילה בכותרת על פי תאריך, נושא, ה של תוצאות החיפוש,והצגה מובנים ויכולת שינוי תצוג חיפוש 2.2

 מילה בתוך מסמך ושינוי התצוגה והמיון בלחיצת כפתור.

 בתנאי גם ו/או. ,שם ומילה ספציפית :כגון ,חיפוש מורכב של שני תנאים ומעלה 2.3

, הערה, , סימוכין חלקי, נשלח אל, סוג מסמךע, סימוכין, סטאטוס, משימה, אירוחיפוש על פי תיקייה 2.4

 .סיווג וכו'

 . "מאפייני המסמך"חיפוש על ידי כל מרכיבי  2.5

 הצגת תוצאות חיפוש במהירות. 2.6

 :מערכת ניהול תהליכים .3

 ניהול תהליכים קבועים. 3.1

 מעקב אחר משימות והקפצת התראה. 3.2

 כשהמועד מגיע. (POP UPאפ" )-"פופהגדרת תזכורת אישית או קבוצתית והצגת מסך  3.3

 .ניהול תיקיות אישיות והצגתן בקישור מהיר .4

 מלא. ADמערכת ניהול משתמשים סנכרון עם  .5



 

 

 

 

 

11 

מאפייני המסמך יכללו לפחות: שם מסמך, מחבר, חותם המסמך, סוג, סיווג, צורת  – מאפייני מסמך .6

, תאריך יצירת מסמך. על המערכת לאפשר חיוב מילוי חלק םרות, יומן אירועיקבלת מסמך, סטטוס, הע

 מהמאפיינים על פי החלטת מנהל המערכת, לפי מחלקות ואנשים בודדים.

הכולל: שם מבצע, תאריך ביצוע ומהות  ,רישום כל שינוי במסמך או עדכון – לכל מסמך םיומן אירועי .7

 השינוי.

 שרת פקסים. +( 365)מקומי/ ארגוני  exchangeהתממשקות לשרת .8

 שליחת מסמך: .9

 שליחת מסמך ישירות מהמערכת, אם באמצעות דוא"ל ואם באמצעות פקס. 9.1

 הוספת רשימת נמענים מרשימה. 9.2

 או לינק לעריכה וניהול הרשאות )קריאה בלבד, עריכה(. אופיס ,PDFשליחת מסמך תתאפשר בפורמט  9.3

 הגנת הפרטיותחוק על פי היררכיה ארגונית ועמידה בדרישות )עריכה, צפייה וכו'( מערכת ניהול הרשאות  .10

 .ותקנותיו

 תמיכה בריבוי תבניות מסמך למשתמש בודד ומעבר בין תבניות בלחיצת כפתור. .11

 ותיקיות:הקמת מסמך  .12

 י)ממאפייני פרטי החותם ותאריךמספר סימוכין, הנדון,  ,באופן אוטומטי ,תכלולהקמת מסמך  12.1

 שם חותם.: סימוכין, כגון ,מסמך ישתנו כל פרטי המילוי האוטומטיבהחלפת תבנית המסמך(. 

 תחת אותו סימוכין. ,צרופותשיכול לכלול מספר מסמכים במאוחד, לרבות  ,pdfמסמך בפורמט  הקמת 12.2

 הקמת והוספת תיקיות ותתי תיקיות במהירות על ידי משתמש הקצה. 12.3

 מסמך או תיקייה.המערכת תתריע בטרם תאפשר מחיקה והעתקה של כל  – התראות .13

רות למערכת מכל סוגי הסורקים והוספת הערות על גבי המסמך הסרוק ללא פגיעה יסריקה יש – סריקות .14

 במסמך המקור.

 (.ביט, עברית הפוכה וכו' 7, עברית DOSעברית ) תמיכה מלאה בעברית .15

 .על פי הרשאות( internetהמערכת תעבוד על דפדפן ללא צורך בהתקנה מקומית, ותאפשר חיבור מרחוק ) .16

 ימים מיום ההודעה על הזכייה במכרז: 60תכונות שניתן להשלים פיתוחן בתוך  –פרק ב' 

מתי  –על המשתתף לציין באם התכונה קיימת במערכת במועד הגשת הצעתו במכרז, וככל שאינה קיימת 

 לדעתו יושלם הפיתוח:

מתי יושלם  –האם קיימת וככל שלא  התכונה מ"ס

 הפיתוח

 --- :תצוגה  .1
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מסמכים  מציג את כל התיקיות/ –סרגל מועדפים   1.1

שעובדים איתם בשוטף, הסרגל יהיה דינאמי וכל 

 משתמש יוכל להתאימו לצרכיו

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים 

מציג את כל המסמכים שהעובד  –מסמכים אחרונים   1.2

עבד אליהם לאחרונה, לחיצה על מסך תפתח אותו 

 לעריכה

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

1.3  
 הצגת מסמך בתצוגה מקדימה בטרם יפתח

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

 --- :חיפוש  .2

חיפוש ביטויים טקסטואליים והצגת כל המסמכים   2.1

 המכילים את הביטויים הנדרשים

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

מקדימה של מסמך מתוך החיפוש ללא צורך תצוגה   2.2

 בפתיחתו

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

 --- : מערכת ניהול תהליכים  .3

)קביעת מסלול  םניהול תהליכים ספונטניי  3.1

 חתימות/עריכה וכו'(

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

3.2  
 ניהול תזכורות אישיות וקבוצתיות

 קיימתקיימת/לא 

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

תזכורת למסך ספציפי וקישור לעריכה עם לחיצה על   3.3

 התזכורת

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

שליחת מסמך לכל המכותבים באופן  – שליחת מסמך  .4

 אוטומטי ישירות מהמערכת, ללא צורך בהוספתם ידנית

 קיימת/לא קיימת

 ימיםפיתוח יושלם בתוך ___ 

5.  
 יכולת דחיסת המידע הנאגר לשמירת שטח אחסון.

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

. מסמך שהוקם בפורמט בניית תבנית מסמך עם צרופות  .6

זה לא יאפשר שליחה ללא הצרופות. יש לאפשר העברה 

 בין תבניות עם הצגת אזהרה

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

ניהול רשימות סימוכין שונות לסוגי מסמכים ותבניות   .7

 שונים

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים



 

 

 

 

 

13 

 העברת מסמך מתיקייה לתיקייה תתבצע בשני קליקים  .8

 –)למשל, בהעתק הדבק: סימון המסמך הרלוונטי 

 "הדבק"( –"העתק", סימון תיקיית היעד 

 קיימת/לא קיימת

 ימיםפיתוח יושלם בתוך ___ 

המערכת תאפשר תבנית לריבוי  – ריבוי חתימות  .9

 חתימות, קבועות ומשתנות

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

המערכת תאפשר תבנית של סימני מים  – סימני מים  .10

)כגון: "טיוטה", "דחוף" וכו'(, אשר תשתנה לתבנית 

 אחרת, לבחירת המשתמש, בכל עת

 קיימת/לא קיימת

 יושלם בתוך ___ ימיםפיתוח 

המערכת תאפשר שכפול של מסמך  – שכפול מסמך  .11

לנמענים שונים, ללא צורך בהליך חיצוני מעבר לבחירת 

 הנמענים

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

המערכת תאפשר הטבעת חותמת  – הטבעת חותמת  .12

 "התקבל" על מסמך, הכולל תאריך שעה ואופן קבלה

 ימתקיימת/לא קי

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

13.  
 דוחות מערכת

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

קישור לפד חתימה לאיסוף חתימות וניהול החתימות   .14

)הוספת חתימות לתבנית/מסמך, איגוד  לצורכי המערכת

חתימות לקבוצות והחלתן על מסמך מסוים באופן קבוע 

 או משתנה, וכו'(

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

15.  
 CRMהתממשקות מלאה למערכת 

 קיימת/לא קיימת

 פיתוח יושלם בתוך ___ ימים

  



 

 

 

 

 

14 

 

 ארגוני וידע מסמכים ניהול מערכת ותחזוקת התקנת, לאספקת 1/2020 פומבימכרז 

 

 נספח ב' –הצהרה על עמידה בדרישות ניסיון 

,    -אצל המציע, ו ________________ -, המשמש כ ______________ אנו הח"מ, 

עומד      אצל המציע, מצהירים בזה כי המציע  ______________ -כ המשמש

להוראות למשתתפים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי האמור  3.4בדרישות הנסיון כאמור בסעיף 

 להלן, אמת ונכון: 4-1 בסעיפים

 (3.4.1)תנאי סף  שנים בעבודה עם מערכות ניהול מסמכים 10: הוכחת ניסיון של 1טבלה מס'  .1

ניתנו המועד בו 

 השירותים

)שם  פרטי איש קשר שם הלקוח/החברה המסמכים ניהולמערכת 

 וטלפון(
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לפחות, עם המערכת המוצעת, וזאת  2019-2017שנים לפחות, מהשנים  3של הוכחת ניסיון : 2טבלה מס'  .2

 (3.4.2)תנאי סף  עובדים 70לקוחות לפחות, שבכל אחד מהם מועסקים לפחות  10-ל

המועד בו 

ניתנו 

 השירותים

שם 

 הלקוח/החברה

מספר העובדים 

 המועסקים

 פרטי איש קשר

 )שם וטלפון(

 פרוט השירותים שניתנו 

)יש להראות עמידה בכל סוגי 

בתנאי השירותים המפורטים 

 הסף(

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

לפחות, בהסבה ממערכת אופיס  2019-2018של שנתיים לפחות, בין השנים : הוכחת ניסיון 3טבלה מס'  .3

 (3.4.3)תנאי סף  לקוחות לפחות 4-לייט למערכת הניהול המוצעת, וזאת ביחס ל

המועד בו בוצעה 

 ההסבה

 

)שם  פרטי איש קשר הלקוח/החברהשם 

 וטלפון(

ככל שההסבה בוצעה ע"י צד 

 )שם וטלפון(פרטי צד ג'  –ג' 
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מרכז שירות לתמיכה  מציעל, יש לפחות( 2018-2019)בין  ________________ במהלך השנים  .4

הנותנים שירותי אנשי תמיכה  3, ובו לפחות 08:00-17:00ה'(, בין השעות -טכנית, הפעיל בימי חול )א'

)תנאי סף  תמיכה טכנית בפועל )ולא מוקדנים(, באופן טלפוני/בדוא"ל/בחיבור מרחוק/בהגעה לאתר

3.4.4). 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

_________________  _________________ 

 חתימת המציע   חתימת המציע                                                          

 * יש לאמת את חתימת כל אחד ממורשי החתימה אצל המציע, שיש בחתימתם כדי לחייב את המשתתף 

 

 אימות חתימה

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

עליו/ה להצהיר _________,  ת.ז. _________, המורשה לחתום בשם המשתתף, ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

________ 

 

 אימות חתימה 

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

ת.ז. _________, המורשה לחתום בשם המשתתף, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר   _________,
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את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

_______ 
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 ארגוני וידע מסמכים ניהול מערכת ותחזוקת התקנת, לאספקת 1/2020 פומבימכרז 

 נספח ג' – ניגוד ענייניםהצהרה בדבר הימנעות מכתב 

___________________  _______________ כתובת /חל"צאני הח"מ _______________ ח.צ./ח.פ.

 מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

 

אין למציע או לנושאי משרה מטעמו כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול  ,את העניין ילאחר שבדקת .1

חשש אין אף ו למש"מ,לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז והשירות שנדרש לספק 

 לניגוד עניינים כאמור.

 :ההסכםבמהלך תקופת ככל שאבחר כזוכה במכרז וכי  מתחייב יאנ .2

 .מש"מזולת עניינו של  ,ו למי מבעלי השליטה בו עניין בשירותאין ולא יהיה למציע א  .2.1

כל קשר  בו,נשוא המכרז או למי מנותני השירותים  מציע או למי מבעלי השליטה בואין ולא יהיה ל .2.2

או עם כל גורם אחר שעלול להשפיע על תוצאות המכרז  במש"ממשפחתי או עסקי עם בעלי תפקידים 

 מכוחו. למש"מאו על השירות שינתן 

ת אשר עלולה להעמיד א המכרז,עשה כל פעולה במסגרת ביצוע התחייבויות המציע על פי אלא  .2.3

במצב של חשש לניגוד  או את מי מנותני השירותים נשוא המכרז בו, או את בעלי השליטה בו המציע

  עניינים.

 ,ללא דיחוי על כך מלמש"להודיע  מתחייב יחשש לניגוד עניינים, אנניגוד עניינים או מקרה של  בכל  .2.4

 מש"מ,. רק לאחר קבלת אישור ומסירת מלוא המידע הרלוונטי בנושא תוך הצגת הסיבות לחשש

 להמשיך במתן השירות נשוא ההסכם. יהיה רשאאככל שיינתן, 

 .מש"מבכל הליך כנגד  ,חבור לכל גורם שהואא, לא מש"מבמהלך תקופת ההתקשרות עם  .2.5

בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייבות  ולפיצוי מלא בגין מלוא נזקי מזכאות מש"ממבלי לגרוע  .3

 . ₪ 10,000 של בפיצוי מוסכם בסך המציע,זו על ידי 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 _________________ __________________          ____________________ 

 ףכתובת המשתת                       מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.          ףחתימת המשתת    

 

  

 ___________________ _________________________________ 

 וחתימתו/ם התאגידהחתימה של  /ישם מורשה  מס' טלפון         
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 במידה והמשתתף במכרז הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן: 

  

 

 אישור

____ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ______________ התאגידעו"ד/רו"ח  _______אני הח"מ ______

מחייבים,  התאגידבצרוף חותמת  בתאגיד___, _________________, שניהם מנהלים ____________

 .התאגיד, את מסמכי התאגידעפ"י 

              

  

 _________________ 

 עו"ד/רו"ח 
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 ארגוני וידע מסמכים ניהול מערכת ותחזוקת התקנת, לאספקת 1/2020 פומבימכרז 

 נספח ד' – 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם הספק

_,  _____________ת.ז  ___,___________ -ו _,__________, ת.ז. _____________אני הח"מ _____

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 מבין האמורים להלן: רלוונטיה ףאת הסעי יש לסמן .1

 ;יותר משתי עבירות***ב **לא הורשעוו או בעל זיקה* אלי ספקה  

***, אך במועד האחרון להגשת שתי עבירותביותר מ ו**הורשע ואלי *או בעל זיקה ספקה  

 ממועד ההרשעה האחרונה.ה שנה אחת לפחות חלפההצעות למכרז 

 ;1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו חוקל )א(ב2ף סעיבו כהגדרת –"בעל זיקה"  *

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

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

 ;1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 מבין האמורים להלן: רלוונטיה ףאת הסעי יש לסמן .2

חוק  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף   

 ;הספק שוויון זכויות( לא חלות על

 והוא מקיים אותן. הספק לחוק שוויון זכויות חלות על 9יף הוראות סע  

 מבין האמורים להלן: רלוונטיה ףאת הסעי יש לסמן .3

 ;עובדים לפחות 100הספק אינו מעסיק   

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה  100הספק מעסיק   

ובמידת לחוק שוויון זכויות  9והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ;לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –הצורך 

עובדים לפחות, ופנה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים  100הספק מעסיק   

 לחוק שוויון זכויות, וככל שקיבל הנחיות 9החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ;ליישומן פעל –

צהיר זה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך הספק מתחייב להעביר העתק מת .4

  ימים מהמועד שבו ייחתם ההסכם עם מש"מ. 30

 כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /ההנני מצהיר .5

 

_________________  _________________ 

 

 יש לאמת את חתימת כל אחד ממורשי הספק שיש בחתימתם כדי לחייב את הספק 
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 מות חתימה אי

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/תהא צפוי/ה 

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

 בפני.

 

____________________ 

 מות חתימה אי

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

ו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה _________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתי

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

 בפני.

 

____________________ 

 

 ארגוני וידע מסמכים ניהול מערכת ותחזוקת התקנת, לאספקת 1/2020 פומבימכרז 

 

 נספח ה' – מכרזנוסח כתב ערבות 

 לכבוד

 מרכז השלטון המקומי בישראל

 19רחוב הארבעה 

 תל אביב

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית מספר_________

"הנערב"(  -________________ )להלן /חל"צ לפי בקשת _________________ מס' ח.פ./ח.צ. .1

 ₪    אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של

"סכום הערבות"( שתדרשו מאת הנערב בקשר  -)להלן  (בלבד ₪     :)במילים

 .ארגוני וידע מסמכים ניהול מערכת ותחזוקת התקנת, לאספקת 1/2020כרז פומבי מל

 שתכם על ידינו באופן המפורט להלןמועד קבלת דרימ ימים 10 בתוךלפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2

אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם 

 חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
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בכתובת  ______ת זה תימסר לנו בכתב בסניף _____ח כתב ערבווכל דרישה לתשלום מכ .3

תהא ו ,או ממלא מקומו המשנה למנכ"ל מש"מא חתומה ע"י ____________________ כשהי

 . מש"ממלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם 

  לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה.

 "יעפ מש"מלחשבון על דרך של העברה בנקאית , לעיל יעשה על ידנו 2התשלום כאמור בסעיף  .4

שיקול  "יפע ,הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם

 דעתכם הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  .5

 יאוחר מהתאריך הנ"ל. ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 

 בכבוד רב, 

 

   

  ____________ 
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 ארגוני וידע מסמכים ניהול מערכת ותחזוקת התקנת, לאספקת 1/2020 פומבימכרז 

 

 נספח ו' –נוסח הסכם 

 

 ארגוני וידע מסמכים ניהול מערכת לאספקת, התקנת ותחזוקתהסכם 

 בשנת ________חודש _______ בשנערך ונחתם ביום __________ 

 

 ע"ר המקומימרכז השלטון  בין :

 19הארבעה רחוב  

 ת"א 

 "(מש"מ: ")להלן 

 מצד אחד  

 

 __________________________________ לבין: 

 ח.צ./ח.פ/ת.ז ________________________   

 כתובת: ____________________________   

 טל': ___________; פקס: ______________   

 ע"י מורשי החתימה מטעמו:   

 _______שם _______________ ת.ז. ______  

 ______שם _______________ ת.ז. _______  

 "(הספק" :)להלן  

 מצד שני  

 

 ניהול מערכת ותחזוקת התקנת, לאספקת 1/2020פומבי מכרז  םפרס ומרכז השלטון המקומי הואיל:

 ;"(המערכת)להלן: " ארגוני וידע מסמכים

 המערכתהצעה לספק את  למש"מהגיש , והספק אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז והואיל:

 בהתאם לתנאי הסכם זה;ולבצע את העבודות ולתת את השירותים נשוא המכרז 

 והספק זכה במכרז האמור; והואיל:

 

 כדלקמן :אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים 

 כללי .1

 הסכם זה, על המבוא לו ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1
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 נספחי ההסכם הינם: .1.2

 ;ונספח התמורה הצעת המשתתף – 2א'-1נספח א'

 המפרט הטכני; – 3נספח א'

 (;SLAכתב השירות ) – נספח ב'

 ;עניינים מניגוד הימנעות בדבר הצהרה כתב – ג'נספח 

 ;ביטוחיםאישור על קיום  –נספח ד' 

 נוסח ערבות ביצוע; – ה'נספח 

  ;בנק חשבון פרטי – 'ונספח 

 ;1976-והצהרה בדבר חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל" –נספח ז' 

 הבהרה, ככל שנמסרו; לשאלותתשובות  –נספח ח' 

 ("ההסכם" :)להלן

 הגדרות .2

 כמפורט להלן : ,בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדן

 .המשנה למנכ"ל מש"מ ו/או מי מטעמו ממחלקת התקשוב שבמינהל כספים – "המנהל" .2.1

הכוללת, לכל הפחות, את כל המפורט במפרט לניהול מסמכים וידע ארגוני,  מערכת –" המערכת" .2.2

 להסכם זה. 3נספח א'הטכני, 

הסבת הארכיון הקיים ואספקת המערכת, מתן רשיונות שימוש לכל  – "השירות" או "העבודה" .2.3

עובדים, ואולם המערכת המבוקשת צריכה להיות ללא  100-מרכיביה, לכלל הארגון )כיום יש כ

התקנתה על גבי השרת של מש"מ והתקנת גישה למערכת במחשבי הגבלת רישיונות שימוש(, 

ן שירותי תחזוקה, עדכונים שוטפים, טיפול מש"מ, ביצוע הדרכות לעובדי מש"מ מעת לעת, ומת

 .זה הכל בהתאם לתנאי הסכםו, בתקלות ותמיכה טכנית לכל תקופת ההתקשרות

 להלן. 5.3כמשמעה בסעיף  – "תחזוקה שוטפת ותמיכה טכנית" .2.4

 להלן. 4.1כהגדרתה בסעיף  – "תקופת ההסכם" .2.5

 להלן. 4.2כהגדרתה בסעיף  – "תקופת ההערכות" .2.6

 להלן. 4.3כהגדרתה בסעיף  – "והשירותתקופת התחזוקה " .2.7

 ההסכםמהות  .3

רים את המערכת כשהיא עברה את כל האישו יספקלשביעות רצון מש"מ,  המערכתיפתח את הספק  .3.1

, יבצע הדרכות לעובדים ויספק שירותי יתקין את המערכתבדיקות קבלה,  ולאחרהנדרשים 

 , הכל בכפוף להוראות הסכם זה.תחזוקה שוטפת ותמיכה טכנית

מש"מ רשאי, אך אינו חייב, להזמין מהספק פיתוחים נוספים, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהיקף  .3.2

מההיקף הכספי הכולל  35%הכספי הכולל שישולם לספק בגין הפיתוחים, לא יעלה על שיעור של 

 . להסכם זה( 2נספח א') לנספח התמורה 1-2של העבודה כאמור בסעיפים 

ש"מ מתקשר עמו בהסכם זה בהסתמך על התחייבויותיו ונכונות כי ידוע לו שמ הספק מצהיר בזה .3.3

 הצהרותיו כפי שהן מפורטות בהסכם זה.
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  ההסכםתקופת  .4

תקופת תקופת ההסכם כוללת את תקופת ההערכות ותקופת התחזוקה והשירות )להלן: " .4.1

 "(. ההסכם

ועד לקבלת אישור המנהל על שימוש מלא  מיום ההודעה על הזכייה במכרזהיא תקופת ההערכות  .4.2

תקופת להלן )להלן: "  5.2.3כאמור בסעיף , במערכת ע"י כל עובדי מש"מ ומעבר לשלב ג'

 "(. ההערכות

שלב ג', כמפורט להלן, הינה במהלכה ינתנו השירותים האמורים בתקופת התחזוקה והשירות,  .4.3

 "(. פת התחזוקה והשירותתקוחודשים ממועד תום תקופת ההערכות )להלן: " 24למשך 

מש"מ יהא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת התחזוקה והשירות, 

חודשים כל אחת, ובלבד שתקופת התחזוקה והשירות הכוללת, לא  24בתקופות נוספות בנות עד 

 שנים. 6תעלה על 

 שלבי העבודה ולו"ז לביצוע .5

 , והלו"ז לביצועו של כל שלב:ההסכם להלן יפורטו השלבים לביצוע העבודה נשוא

   :היערכות לגרסה מלאה –שלב א'  .5.1

, 3נספח א'למפרט הטכני,  שבפרק א')מערכת הכוללת את כל הדרישות  התקנת גרסת הבסיס .5.1.1

לפחות(, על גבי השרת של מש"מ, התקנת גישה למערכת במחשבי מש"מ שיבחרו ע"י המנהל, 

 21בתוך  –"(  צוות הבקרההותקנה המערכת )להלן: "וביצוע הדרכות לעובדים שבמחשביהם 

 ימים מיום ההודעה על הזכייה במכרז.

למען הסר ספק יובהר כי גרסת הבסיס תכלול את כל המאפיינים שקיימים במערכת נכון 

 או כלל אינם חלק מהמפרט הטכני. בפרק ב'לאותו המועד, גם אם אלה קיימים 

 שוטף. –ל דעת המנהל ארכוב/המרת מסמכים, בהיקף לפי שיקו .5.1.2

ימים  60בתוך  –( והטמעתם במערכת QA)בדיקות  הספקהשלמת פיתוחים, בדיקתם ע"י  .5.1.3

 מיום ההודעה על הזכייה במכרז.

 קבלת אישור המנהל על הטמעה לשביעות רצון מש"מ. .5.1.4

 : בדיקת איכות במערכת בגרסה מלאה –שלב ב'  .5.2

ארכוב, המרת והסבת כלל הנכסים הדיגיטליים )מסמכים, קבצי מדיה, דוא"ל וכד'( שמצויים  .5.2.1

ימים ממועד אישור המנהל  7בתוך  –בארגון, עפ"י תכנית לביצוע והטמעה שתגובש ע"י המנהל 

 לעיל. 5.1.4לפי סעיף 

ן קבלת אישור המנהל על השלמת ארכוב, המרת והסבת הנכסים הדיגיטליים לשביעות רצו .5.2.2

 5.2.1ימים מהמועד האמור בסעיף  3בתוך  –מש"מ והתקנת גישה למערכת מכל מחשבי מש"מ 

 לעיל.

 מתן אישור המנהל על שימוש מלא במערכת ע"י כל עובדי מש"מ ומעבר לשלב ג'. .5.2.3
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 :תחזוקה שוטפת ותמיכה טכנית –שלב ג'  .5.3

להנחיות  , בהתאםיתמתן שירותי תחזוקה ועדכונים שוטפים למערכת, טיפול בתקלות ותמיכה טכנ

תחזוקה שוטפת ותמיכה )להלן: " להסכם זה נספח ב'(, SLAלכתב השירות ) המנהל ובהתאם

 באופן שוטף, לכל אורך תקופת ההסכם. –"( טכנית

 :תמורה .6

 בהתאם לאמור להלן:זוכה להתמורה תשולם 

ב' לעיל ובגין תחזוקה שוטפת ותמיכה טכנית בשנה הראשונה, תשולם לזוכה -בגין ביצוע שלבים א' ו .6.1

 (, עפ"י השלבים הבאים:להסכם זה 2נספח א') לנספח התמורה 1תמורה כאמור בסעיף 

 עם החתימה על ההסכם, כנגד דרישת תשלום חתומה ע"י הזוכה. – מהתמורה %20שיעור של  .6.1.1

ימים ממועד קבלת אישור המנהל על הטמעת פיתוחים  10בתוך  – מהתמורה %30שיעור של  .6.1.2

לעיל, יהא הזוכה רשאי להגיש דרישת תשלום,  5.1.4לשביעות רצון מש"מ, כאמור בסעיף 

 ימים לאחר מכן. 10שתשולם עד 

ימים ממועד קבלת אישור המנהל על שימוש  10בתוך  – מהתמורה  %50היתרה, בשיעור של  .6.1.3

יהא הזוכה רשאי להגיש דרישת  לעיל, 5.2.3ע"י כל עובדי מש"מ, כאמור בסעיף מלא במערכת 

 ימים לאחר מכן. 10תשלום, שתשולם עד 

חודשים(, שתחילתה  12למען הסר ספק יובהר, כי בגין תחזוקה שוטפת ותמיכה טכנית במהלך שנה )

"(, לא תשולם שונההשנה הראלעיל )לעיל ולהלן: " 5.2.3ביום מתן אישור המנהל כאמור בסעיף 

 לעיל. 6.1כל תמורה נוספת על התמורה האמורה בסעיף 

בגין כל שנה נוספת של מתן שירותי תחזוקה שוטפת ותמיכה טכנית, מעבר לשנה הראשונה ולאורך  .6.2

לנספח התמורה  2, תשולם לזוכה תמורה שנתית כאמור בסעיף התחזוקה והשירותכל תקופת 

, 30תשולם לזוכה בפריסת תשלומים רבעונית, בתנאי שוטף + . תמורה זו להסכם זה( 2נספח א')

 כנגד דרישת תשלום חתומה ע"י הזוכה לה יצורף דו"ח פניות לאותו רבעון. 

 על כל הסכומים יתווסף מע"מ כדין. .6.3

 ודיווח כפיפות .7

כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי כל הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל הספק יהיה  .7.1

 ובכלל זה:  ,עם ההסכםבקשר 

וכן על כל  המערכת לפיתוחידווח הספק למנהל באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר  .7.1.1

 נושא הקשור לביצוע ההסכם.

יספק הספק למנהל תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין ההסכם בכלל  .7.1.2

 בפרט. ופיתוח המערכת ואספקתה

חזוקה שוטפת ותמיכה טכנית, יפעל תמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במסגרת מתן שירותי  .7.2

 להסכם זה. נספח ב'(, SLAהספק בהתאם לכתב השירות )

 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 אי קיום יחסי עובד מעבידהעסקת כוח אדם ו .8

 העסקת כח אדם: .8.1

יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג הספק  .8.1.1

 ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

 .ם תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוקיבטיח קיוספק ה .8.1.2

 מש"מ יהא רשאי, בכל עת, לדרוש כי הספק ימציא אישור מאת רו"ח בדבר עמידתו .8.1.3

 במחויבויות האמורות לעיל ותשלום שכר מינימום כדין.

לא הומצאו האישורים האמורים לפי דרישת מש"מ, יהא מש"מ רשאי לעכב תשלומים לספק 

 עד להמצאתם.

ביניהם  וייווצרובשום מקרה לא  מש"ממוצהר בזאת כי הספק ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של  .8.2

 כל יחסי עובד ומעביד. מש"מלבין 

 הימנעות מניגוד עניינים .9

מש"מ על פי הסכם זה, ימנע מלעסוק, בין הספק מתחייב בזה, כי כל עוד הוא נותן את השירותים ל .9.1

במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות תאגיד משפטי אחר, בין כשכיר ובין כעצמאי, בכל 

 כלשהו עם מש"מ.של ניגוד עניינים אחר משלח יד או עסק אחרים ו/או להיות במצב 

ות מניגוד עניינים, ום הספק על כתב ההצהרה בדבר הימנעמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחת .9.2

 להסכם זה. נספח ג'

 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .9.3

 וסודיות קניין רוחני .10

לכל היבט ותכונה במערכת, ללא המערכת בבעלותו של הספק, ואולם הספק יאפשר למש"מ גישה  .10.1

 מגבלה, לרבות גישה לקוד המערכת.

יובהר כי כלל הנכסים הדיגיטליים שמצויים בארגון )מסמכים, קבצי מדיה, דוא"ל וכד'(, שיועלו  .10.2

למערכת, הינם בבעלותו הבלעדית של מרכז השלטון המקומי ולספק לא תהא זכות לעשות בהם כל 

אלה לכל מי מטעמו שאינו עוסק באופן ישיר במתן שירות  שימוש, והוא ימנע גישה למסמכים

 מהשירותים נשוא הסכם זה למש"מ, ויפעל לפי כל כללי אבטחת המידע.

מתחייב בזה לשמור בסוד את כל המידע והחומר שיגיע אליו  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק .10.3

קשר עם מש"מ, רכושו, במסגרת ביצוע השירותים, ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע או חומר ב

לגרום לכך כי כל אדם שיועסק על ידו בביצוע  הספקפעולותיו ותכניותיו. כמו כן, מתחייב 

 השירותים ימלא גם הוא אחר האמור לעיל.

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. , והפרתותנאי עיקרי בהסכם זה הוא פרק .10.4

 שמירת דינים .11

, לרבות נשוא ההסכם מחויבויותיובנוגע לכל בטיחות והוראות כללי ההספק ישמור על הוראות כל דין 

 .הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם
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 בנזיקין אחריות .12

הספק יהיה אחראי לאבדן ו/או נזק לגוף או לרכוש שיגרמו לכל אדם ו/או גוף משפטי כתוצאה ו/או  .12.1

ו/או  בתכנהלרבות אחריות הנובעת מליקוי ו/או פגם השירותים נשוא הסכם זה, בקשר עם אספקת 

 מש"מ.לדרישות  החוסר התאמת

ו/או  ו, לעובדילמש"ממבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה הספק אחראי לאבדן ו/או נזק שיגרם  .12.2

בגין  ועל כל תביעה ו/או הוצאה שיגרמו ל מש"מוהוא מתחייב לשפות את  ולכל אדם הפועל מטעמ

 הסכם זה. השירותים נשואבקשר עם אספקת האמור לעיל, 

הספק יהיה אחראי לאבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו ולכל הפועל בשמו ומטעמו  .12.3

על כל תביעה ו/או הוצאה  מש"מעל פי הסכם זה והוא מתחייב לשפות את  ביצוע העבודהבקשר עם 

 בקשר לכך. ומחמת פגיעה כאמור ו/או תביעה שתוגש נגד ושתגרם ל

על פי  הטוביןהספק אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו לו ולרכושו כתוצאה ו/או בקשר עם אספקת  .12.4

 הסכם זה.

לתום תקופת האחריות כאמור עד  לתכנההספק יהיה אחראי לנזקים מכל סוג ומכל סיבה שיגרמו  .12.5

 .לעיל

לכל אבדן ו/או נזק מכל אחריות  וו/או כל אדם הנמצא בשרות וו/או עובדי מש"מפוטר את  ספקה .12.6

ו/או כל הפועל  מש"ממתחייב לשפות ולפצות את בסעיפים לעיל, ו כאמורלהם אחראי הספק 

בגין כל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו  ומטעמ

 .לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,מכח האמור לעיל ספקמוטלת על ה

 ביטוח .13

ו/או מכח כל הסכם או דין, מתחייב הספק לבטח הספק מכוח האמור לעיל  מאחריות מבלי לגרוע .13.1

 ד'בנספח בביטוחים כמפורט  ,הסכם זהמכח  ולמחויבויותיובנוגע לשירותים  מש"מאת עצמו ואת 

 להסכם.

כשהוא מאושר וחתום  ד'נספח את המסמך  ,במעמד חתימתו על ההסכם למש"מ,ספק ימציא ה .13.2

שיציג  ,במהלך כל תקופת ההסכם ,רשאי לדרוש מהספק בכל עת יההי מש"מע"י חברת הביטוח. 

 את הפוליסות עצמן. ובפני

הספק ישלם לאורך כל תקופת ההסכם את דמי הביטוח והפרמיות בעבור הפוליסות המפורטות  .13.3

 יהיה רשאי לשלם את הפרמיות במקומו, והספק א מש"מהי. לא עשה כן הספק להסכם ד'בנספח 

מכח כל  למש"מוזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה הקיימים  ,בגין כל תשלום כאמור וחייב לשפות

 דין או הסכם.

הוא בכך משום הגנה לספק, ו יהטוח את חובתה לתשלום מכח הפוליסות, לא יהיהפרה חברת הב .13.4

על פי כל דין או הסכם,  ח אחריותווהוא חייב לשלם בעצמו כל סכום שהינו חייב בתשלומו מכ יהיה

 טוח.יחברת הב ע"יאף שסכום זה אמור היה להשתלם  על
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 וכי הספק להסכם ד'בנספח מובהר בזה כי אין אחריות הספק מוגבלת לגבולות האחריות כמפורט  .13.5

ישא בכל נזק ופגם שאינו מכוסה ע"י הפוליסות ו/או כל נזק ששיעורו חורג מתחומי האחריות על 

 דין או הסכם.פי הפוליסות והינו באחריותו של הספק מכח כל 

 ההסכםזכויות ו/או חובות מכוח המחאת  .14

בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הספק מכח ההסכם הינן מכח מומחיותו  בזהמוסכם  .14.1

 ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו. ,המקצועית

וכן  /יםח ההסכם או חלק מהן לאחרורשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכ יהלא יה הספק .14.2

אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם, ולרבות המחאת הזכות 

 ., ללא אישור מראש ובכתב מאת המנהלממנו לגורם אחר ,לקבלת סכומי תמורה

ספק את זכויותיו או מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר, כי היה וחרף האמור לעיל ימחה ה .14.3

, או מסר את ביצועו של שרות כלשהו המוטל בניגוד לאמור לעיל זה או מקצתן סכםהחובותיו על פי 

שאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י י עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר,

כלפי הגורם  מש"משל  והסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותי

 .הנמחה

 באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאי מש"מ עפ"י כל דין או הסכם.אין 

על פי ההסכם או  וו/או התחייבויותי ולהמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותי מש"מ יהא רשאי .14.4

 צורך בקבלת הסכמת הספק לכך. ללאחלקן, 

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .14.5

 קיזוזו, שיפוי מוסכמים וייםפיצ .15

 :פיצויים מוסכמים .15.1

)סעיף  והתקנת הגישה למערכת במחשבים של צוות הבקרה ת גרסת הבסיסבהתקנאיחור  .15.1.1

 איחור.ל לכל יום ש ₪ 750 –לעיל(  5.1.1

והתקנת הגישה למערכת במחשבים של צוות  ימים בהתקנת גרסת הבסיס 10איחור של מעל  .15.1.2

לכל יום של איחור מיום האיחור הראשון, וזאת נוסף על  ₪ 1,500 –לעיל(  5.1.1)סעיף  הבקרה

 זכותו של מש"מ לבטל את ההתקשרות באופן מיידי.

 לכל יום של איחור. ₪ 1,500 –לעיל(  5.1.3הפיתוחים במערכת )סעיף כל הטמעת באיחור  .15.1.3

כל ל ₪ 3,000 –לעיל(  5.1.3הפיתוחים במערכת )סעיף כל ימים בהטמעת  10איחור של מעל  .15.1.4

יום של איחור מיום האיחור הראשון, וזאת נוסף על זכותו של מש"מ לבטל את ההתקשרות 

 באופן מיידי.

 5.2.1איחור בהשלמת ארכוב, המרת והסבת כלל הנכסים הדיגיטליים שמצויים בארגון )סעיף  .15.1.5

 לכל יום של איחור. ₪ 750 –לעיל( 
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נכסים הדיגיטליים שמצויים ימים בהשלמת ארכוב, המרת והסבת כלל ה 10איחור של מעל  .15.1.6

לכל יום של איחור מיום האיחור הראשון, וזאת נוסף על  ₪ 1,500 –לעיל(  5.2.1בארגון )סעיף 

 זכותו של מש"מ לבטל את ההתקשרות באופן מיידי.

נספח (, SLAהשירות ) בכתב, בהתאם לקבוע והשירותפיצויים מוסכמים בתקופת התחזוקה  .15.1.7

 להסכם זה. ב'

 להסכם( ונספח ג'לעיל  9)סעיף  בגין פעולה תוך ניגוד עניינים עם עניינו של מש"מפיצוי מוסכם  .15.1.8

– 10,000 ₪. 

 .₪ 20,000 – לעיל( 10)סעיף  פיצוי מוסכם בגין הפרת חובת סודיות .15.1.9

 .₪ 30,000 – לעיל( 14)סעיף  המחאת ו/או הסבת זכויות הספק ללא אישור מש"מ .15.1.10

 .₪ 30,000 – להלן( 16.5)סעיף  הפסקת התקשרותאי שיתוף פעולה עם המחליף, במקרה של  .15.1.11

בצע עקב קיומו של צו יבגין כל הוראת תשלום אותה  ₪ 100סך של ב מש"מ יחייב את הספק .15.1.12

 .ממש"מאשר הוטל על הכספים המגיעים לו  ,עיקול כנגד הספק

 שיפוי: .15.2

בגין  מש"מתשלום שהיה על הספק לשלמו מכח כל הסכם או דין, ישפה הספק את  שילם מש"מ

י ימים מיום שנדרש לכך על יד 7בתוך בגין הוצאות כלליות של מש"מ,  15%בתוספת  ,תשלום זה

בגין כל תשלום שחויב בו מכח פסק דין בקשר עם העבודה  מש"מ. בכלל זה, ישפה הספק את מש"מ

וכל הוצאה שנגרמה למש"מ בקשר עם  ובקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט

 ל ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נילוות נוספת.ניהו

 קיזוז: .15.3

כל סכום שלדעת המנהל  –זה  הסכםרשאי לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי  מש"מ יהא

 .לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דיןמי מטעמו ו/או ו/או  למש"ממגיע מהספק 

 .על פי כל דין או הסכם מש"מד או תרופה להם זכאי לגרוע מכל סעאין באמור בסעיפים אלה בכדי  .15.4

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .16

 במקרים הבאים: ,לבטל את ההסכם מיידית מש"מ יהא רשאימוסכם בין הצדדים כי  .16.1

ניתן  –באם הינו תאגיד  –מונה לספק כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או  .16.1.1

 לגביו צו פירוק.

ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה נגד הספק או מי  .16.1.2

 .ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח הסכם זה בבחינת עברה שיש עימה קלון

 הספק או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. .16.1.3

וכל מי שנותן מטעמו את  נודע למש"מ כי קיים ניגוד עניינים, מול הספק, בעלי השליטה .16.1.4

 השירות למש"מ, או חשש לניגוד עניינים כאמור, שאינו מאפשר המשך ההתקשרות.

בוצעה הפרה יסודית של ההסכם, לרבות הפרה המזכה את מש"מ בביטול ההסכם, נוסף על  .16.1.5

 פיצוי מוסכם.
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כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  למש"מהוכח  .16.1.6

 נית, או מכל סיבה אחרת.טכ

בבחינת רשימה סגורה וכי אין  הסכםטול היכי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ב בזהמובהר  .16.2

את מכח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל  הסכםהאת לבטל  מש"מבמנייתם בכדי לגרוע מזכות 

 עקב הפרתו על ידי הספק. ההסכם

דים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצד .16.3

 , בהתאם לשלבים כמפורט בהסכם זה.ששולמה ביתר לפי העניין

, מש"משל  וזכויותי – ח כל דין או הסכםובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .16.4

הסכם, בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ה וויושאר מטעמו לא יפגעו, תוהביטחונוחובותיו של הספק 

 ל הנוגע לשירותים שסופקו עד מועד הביטול.בכ

חלופי, -את הספק בספקהופסק הסכם זה ו/או הובא לידי גמר ע"י מש"מ, יהא זכאי מש"מ להחליף  .16.5

יהא מנוע מלהפריע ו/או  והואלא תהיינה כל טענות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא,  ולספק

החלופי )כולל באמצעות הליכים שיפוטיים -הספקמלהפסיק ו/או מלשבש ו/או למנוע העסקתו של 

ור ללא דיחוי ובהתאם להוראת יעביר וימס הספקאו אחרים(. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

 .החלופי, ללא כל דרישה או תמורה-לספקכל מסמך ו/או כל מידע  נחוץ ו/או רלוונטי  ,מש"מ

-הספקו/או  הספקשך ביצוע עבודות לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמ הספק

 הסכמות ו/או תביעות כלפי מש"מ ו/או מי מטעמו. -החלופי, אף אם יהיו לו חילוקי דעות ו/או אי

עפ"י כל דין או  מש"מע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאי ורלג אזה אינו ב פרקהאמור ב .16.6

 הסכם. 

 ערבות ביצוע .17

למש"מ, במעמד חתימתו על הסכם הסכם זה, ימציא הספק  עפ"ילהבטחת קיום כל התחייבויותיו  .17.1

ערוכה על פי הנוסח , "(ערבות הביצוע)להלן: " ₪ 50,000ערבות בנקאית אוטונומית, בסך של  זה,

רבות מקדמה, כנגד התשלום הראשון ערבות זו תשמש גם כע .להסכם זה נספח ה'כ המצורף

 המשולם לספק במועד חתימת הסכם זה.

לאחר ימים  30תוארך מעת לעת, כך שתהיה בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם ועד  ערבות הביצוע

 . תקופת השירות והתחזוקה האחרונהם סיו

צמוד למדד המחירים הכללי  הכאמור לעיל, יהי מש"מימסור הספק לידי  והערבות אות םסכו .17.2

 לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.

, בכל עת ללא הגבלות ו/או מש"מהראשונה ע"י  הדרישת מיידי ממועדניתנת למימוש  אהערבות תה

 התניות כלשהן.

 .האו מקצתה ת, כולבאם יש מקום לממש הערבו ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,יחליט מש"מ

 פרטי חשבון הספק .18
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על גבי דוגמת הטופס  –בנק  וןטופס פרטי חשב ,במעמד חתימתו על ההסכם למש"מ,ימציא  הספק .18.1

 להסכם זה. 'וכנספח  ףהמצור

טופס זה יהיה חתום ע"י הספק ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת  .18.2

 מורשי החתימה מטעמו.

כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לספק מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת  המובהר בז .18.3

פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהיה זכאי הספק לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור 

 הפרשי הצמדה, ריבית וכיוצ"ב.

חשבון ביקש הספק לעדכן את פרטי חשבון הבנק, יפנה למנהל בבקשה בכתב, בצירוף טופס פרטי  .18.4

 .'ונספח בנק מעודכן, כדוגמת 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .19

 :דלקמןהספק מצהיר בזאת כ .19.1

 ז'בנספח , לרבות הקבוע 1976-כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .19.1.1

 להסכם.

 .1975-תשל"והברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, כי  .19.1.2

כל דין  "יוכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ הוא מנהל ספרים כדיןכי  .19.1.3

 כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות כי  .19.1.4

 חלותו של ההסכם. על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת

אישור על  למש"מימציא הספק  ,במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה .19.2

 גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.

זכאי הספק לכל החזר  יהאישור כאמור במועד, לא יה למש"מכי במידה ולא יומצא  המוסכם בז .19.3

בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא  ממש"מ

 אישור בדיעבד.

 ביול .20

 .ככל שיידרש ביול ההסכם עפ"י הדין, הביול ייעשה ע"י הספק ועל חשבונו

 ויתור .21

מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם  על תנאי ההסכםויתור, ארכה התנאה, חריגה, כל  .21.1

 זה. הסכםנעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים ל

ח דין או וויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכ .21.2

 עתידי כאמור. בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה יההסכם לא יה

 כתובות והודעות .22

 ים הינן כמפורט בכותרת להסכם.כתובות הצדד .22.1
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כל הודעה שתישלח בדוא"ל לפי הכתובות כקבוע במבוא תחשב כאילו נתקבלה באופן מיידי, ואם  .22.2

 ימים לאחר שליחתה. 3נשלחה בדואר רשום, תחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בתום 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 מרכז השלטון המקומי  הספק

  

  

 שור חתימהאי

  

____ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה _____________ הספקעו"ד/רו"ח  ______אני הח"מ ______

מחייבים  ,התאגידבצרוף חותמת  בתאגיד___, _________________, שניהם מנהל/ים ____________

 .וענייןלכל דבר  התאגידאת 

          

 , עו"ד
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 2א'-1נספח א'

  

 

 ונספח תמורה הצעת הזוכה במכרז
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 3נספח א'

  

 

 מפרט טכני )ממולא ע"י הספק(

  



 

 

 

 

 

36 

 נספח ב'

 (SLAכתב שירות )

 :כללי .1

, בהצעתו אחריות לציוד הכלוללרבות  ,ותמיכה יישא באחריות הכוללת לתחזוקה, שרות הזוכה .1.1

 .וככל שיידרש לכך, יחליף על חשבונו כל רכיב אשר נדרש להחליפו במסגרת ההתקשרות

 כל רמות השרות והתחזוקה. אתהשרות והאחריות יכללו  .1.2

 :הגדרת תקלות .2

עובד  ., לרבות על דרך של הדרכת הפונהביצוע שינוי בהגדרות המערכת –" שינוי הגדרות במערכת" .2.1

 מש"מ יהא רשאי להגדיר שינוי הגדרות במערכת, כשינוי דחוף.

 .אשר אינה דחופה או משביתהתקלה  –" תקלה רגילה" .2.2

רשאי  המנהלכי  ,למען הסר ספק יובהר. המנהלתקלה המוגדרת דחופה ע"י  –" תקלה דחופה" .2.3

, גם לאחר שבוצעה פנייה למרכז השירות ע"י עובד , על פי שיקול דעתובכל עתלהגדיר תקלה דחופה 

 .מש"מ, וכי המועדים לטיפול בתקלה יימנו ממועד הפנייה הראשונה למרכז השירות

וגדר , כפי שהבאופן מלא/חלקימ במערכת "תקלה המשביתה את פעילות מש –" תקלה משביתה" .2.4

, על פי שיקול בכל עת משביתהרשאי להגדיר תקלה  כי המנהל ,למען הסר ספק יובהר. המנהלע"י 

דעתו, גם לאחר שבוצעה פנייה למרכז השירות ע"י עובד מש"מ, וכי המועדים לטיפול בתקלה יימנו 

 .רכז השירותממועד הפנייה הראשונה למ

 :מרכז השירות .3

הנותנים  לפחות, אנשי תמיכה 3ידי יינתן שירות על , בו טכנית לתמיכה שירות מרכזהזוכה יפעיל  .3.1

  .שירותי תמיכה טכנית בפועל )ולא מוקדנים(, באופן טלפוני/בדוא"ל/בחיבור מרחוק/בהגעה לאתר

 :יהיה זמיןהשירות  מרכז .3.2

 8:00משעה  ',בימים א' עד ה – ובעניין שינויי הגדרות במערכת לפניות בעניין תקלות רגילות .3.2.1

  ;17:00שעה הבבוקר עד 

 בשנה. 24/7/364 – /משביתותדחופותתקלות לפניות בעניין  .3.2.2

זמן המתנה למענה ממרכז כל עובד מש"מ רשאי לפנות למרכז השירות בבקשה לקבלת שירות.  .3.3

 דקות.  5השירות, בפנייה טלפונית, לא יעלה על 

כנן ומהות הטיפול ומרכז השירות יתעד כל פניה של עובד מש"מ אליו ויספק דיווחים על הפניות, ת .3.4

 בהן, בכל עת לפי דרישת המנהל. 

 :לטיפול בתקלותזמנים  .4

  טיפול בתקלות יכול להעשות באמצעות הגעה למקום או בטיפול מרחוק, לפי העניין. .4.1
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 – שינוי הגדרות במערכת .4.2

 .הפנייה למרכז השירותשעות מרגע  48שינוי בהגדרות המערכת יבוצע בתוך  .4.2.1

 –חרף האמור לעיל, הוגדר השינוי כדחוף ע"י עובד מש"מ )במסגרת הפנייה למרכז השירות(  .4.2.2

 .08:00-17:00, בין השעות יבוצע השינוי באותו יום עסקים בו בוצעה הפנייה

 – תקלה רגילה .4.3

 .רותיהש למרכזפנייה השעתיים מרגע  תבוצע בתוךהתחברות מרחוק  .4.3.1

יגיע טכנאי  –ולא נפתרה באמצעות התחברות מרחוק  12:00נפתחה התקלה לפני השעה  .4.3.2

, לפי 16:00שעות ממועד הפנייה למרכז השירות )מועד פתיחת התקלה(, או עד לשעה  6בתוך 

 המוקדם.

יהא הזוכה  –ולא נפתרה באמצעות התחברות מרחוק  12:00נפתחה התקלה לאחר השעה  .4.3.3

 לכל המאוחר. 08:00רשאי לדחות את הגעת הטכנאי ליום המחרת, בשעה 

 – /משביתה )בהתאם להגדרת המנהל(תקלה דחופה .4.4

 רות.יהש למרכזפנייה הדקות מרגע  10בתוך תבוצע התחברות מרחוק  .4.4.1

 לשביעות רצון מש"מ.עד לפתרון  ,ללא הפסקה 24/7התקלה תטופל ברצף,  .4.4.2

 :פיצויים מוסכמים .5

(, ישולמו הפיצויים המוסכמים, SLAאי ביצוע אחד או יותר מדרישות ההסכם ו/או כתב השירות ) בגין

 כמפורט להלן:

 בגין חריגה פיצוי מוסכם תיאור חריגה

 לכל דקת איחור ₪ 5 איחור במענה טלפוני לפנייה למרכז השירות

 לכל שעת איחור ₪ 20 איחור בביצוע שינוי הגדרות במערכת

 שעות בביצוע שינוי הגדרות במערכת 12-למעלה מאיחור של 
לכל שעת איחור  ₪ 80

 נוספת

 לכל שעת איחור ₪ 120 איחור בהתחברות מרחוק במקרה של תקלה רגילה

שעות בהתחברות מרחוק, במקרה של  12-איחור של למעלה מ

 תקלה רגילה

לכל שעת איחור  ₪ 180

 נוספת

 לכל שעת איחור ₪ 120 ה רגילהאיחור בהגעת טכנאי למקום, במקרה של תקל

שעות בהגעת טכנאי למקום, במקרה  12-איחור של למעלה מ

 של תקלה רגילה

לכל שעת איחור  ₪ 180

 נוספת

 לכל שעת איחור ₪ 300 איחור בהתחברות מרחוק במקרה של תקלה דחופה
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 שעות 24אי תיקון תקלה דחופה, לשביעות רצון מש"מ, בתוך 

לכל שעה, החל  ₪ 1,000

, וזאת נוסף 25-מהשעה ה

לזכותו של מש"מ לבטל 

 ההסכם מיידית

 לכל שעת איחור ₪ 500 איחור בהתחברות מרחוק במקרה של תקלה משביתה

 24אי תיקון תקלה משביתה, לשביעות רצון מש"מ, בתוך 

 שעות

לכל שעה, החל  ₪ 1,500

, וזאת נוסף 25-מהשעה ה

לזכותו של מש"מ לבטל 

 ההסכם מיידית
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 נספח ג'

 ניגוד ענייניםכתב הצהרה בדבר הימנעות מ

___________________  _______________ כתובת /חל"צאני הח"מ _______________ ח.צ./ח.פ.

 מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

 

אין למציע או לנושאי משרה מטעמו כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול  ,את העניין ילאחר שבדקת .4

ואף  למש"מ,והשירות שנדרש לספק  , ההסכםלעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז

 חשש לניגוד עניינים כאמור.אין 

 :ההסכםמתחייב כי במהלך תקופת  יאנ .5

 .מש"מזולת עניינו של  ,טה בו עניין בשירותאין ולא יהיה למציע או למי מבעלי השלי  .5.1

כל קשר  מציע או למי מבעלי השליטה בו או למי מנותני השירותים נשוא ההסכם בו,אין ולא יהיה ל .5.2

או על  ההסכםאו עם כל גורם אחר שעלול להשפיע על  במש"ממשפחתי או עסקי עם בעלי תפקידים 

 מכוחו. למש"מהשירות שינתן 

או  ת המציעאשר עלולה להעמיד א י עפ"י ההסכם,במסגרת ביצוע התחייבויותעשה כל פעולה אלא  .5.3

 במצב של חשש לניגוד עניינים.  או את מי מנותני השירותים נשוא ההסכם בו, את בעלי השליטה בו

 ללא דיחוי, על כך למש"ממתחייב להודיע  יחשש לניגוד עניינים, אנניגוד עניינים או בכל מקרה של   .5.4

 מש"מ,. רק לאחר קבלת אישור ומסירת מלוא המידע הרלוונטי בנושא תוך הצגת הסיבות לחשש

 להמשיך במתן השירות נשוא ההסכם. יהיה רשאאככל שיינתן, 

 .מש"מבכל הליך כנגד  ,חבור לכל גורם שהואא, לא מש"מבמהלך תקופת ההתקשרות עם  .5.5

בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייבות  ולפיצוי מלא בגין מלוא נזקי מזכאות מש"ממבלי לגרוע  .6

 . ₪ 10,000 של בפיצוי מוסכם בסך המציע,זו על ידי 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 _________________ __________________          ____________________ 

 ףכתובת המשתת                       מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.          ףחתימת המשתת    

 

  

 ___________________ _________________________________ 

 וחתימתו/ם התאגידהחתימה של  /ישם מורשה  מס' טלפון         

     

  



 

 

 

 

 

40 

 הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן: והספקבמידה  

  

 

 אישור

בזאת כי חתימות ה"ה ____ מאשר ______________ התאגידעו"ד/רו"ח  _______אני הח"מ ______

מחייבים,  התאגידבצרוף חותמת  בתאגיד___, _________________, שניהם מנהלים ____________

 .התאגיד, את מסמכי התאגידעפ"י 

              

  

 _________________ 

 עו"ד/רו"ח 
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 נספח ד' 

 אישור על קיום ביטוחים

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים 

ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע אישור 

המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים 

יטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הב

 מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

מרכז השלטון 

 המקומי ע"ר 

)המזמינה ו/או חברות 

בנות ועובדים של 

 הנ"ל( 

 שם

 

 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 

אחר : לאספקת, ☒

התקנת ותחזוקת 

ניהול מסמכים מערכת 

 וידע ארגוני

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.

_____ 

 ת.ז./ח.פ.

 

 מען

 -, תל  19הארבעה 

 אביב 

 מען

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי 

גבולות 

אחריות או 

סכומי 

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדור

ת 

הפוליס

 ה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ 

 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 

 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

מטב סכום

 ע

אחריות 

כלפי צד 

 שלישי

ביט  

______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 2,000,000  

 קבלנים וקבלני משנה  307

ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 

 תביעות המל"ל 315

מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף

 ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג 
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 כיסויים

אחריות 

 מעבידים

ביט  

______ 

  20,000,00

0     

ויתור על תחלוף מבקש  309  ₪

 האישור 

מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 

 ראשוניות  328

אחריות 

 מקצועית 

        

 

 

 

 ת. רטרו: 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 ₪  

 

 

 אובדן מסמכים 301

 אחריות צולבת  302

 הרחבת שיפוי 304

ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור

מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף. 

 מרמה ואי יושר עובדים 325

עיכוב /שיהוי עקב מקרה  327

 ביטוח

 ראשוניות 328

 חודשים.   6תקופת גילוי  332

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך 

 (*:ג'הרשימה המפורטת בנספח 

 מחשוב 043

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

  יום לאחר משלוח הודעה   60לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 ה' נספח

 ביצוענוסח כתב ערבות 

 לכבוד

 מרכז השלטון המקומי בישראל

 19רחוב הארבעה 

 תל אביב

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר_________

"הנערב"(  :________________ )להלן/חל"צ לפי בקשת _________________ מס' ח.פ./ח.צ. .7

 ₪    אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של

"סכום הערבות"( שתדרשו מאת הנערב בקשר  :)להלן (בלבד ₪     :)במילים

 כתמער ותחזוקת התקנת, לאספקת 1/2020פומבי  ההסכם מכח מכרזביצוע התחייבויותיו עפ"י ל

 .ארגוני וידע מסמכים ניהול

 שתכם על ידינו באופן המפורט להלןמועד קבלת דרימ ימים 10 בתוךלפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .8

אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם 

 לה מאת הנערב.חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחי

בכתובת  ______ת זה תימסר לנו בכתב בסניף _____ח כתב ערבווכל דרישה לתשלום מכ .9

תהא ו ,או ממלא מקומו המשנה למנכ"ל מש"מ____________________ כשהיא חתומה ע"י 

 . מש"ממלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם 

  דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה.לעניין סעיף זה, 

 "יעפ מש"מעל דרך של העברה בנקאית לחשבון , לעיל יעשה על ידנו 2התשלום כאמור בסעיף  .10

שיקול  "יפע ,הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם

 דעתכם הבלעדי.

ם ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו .11

 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .12

 

 

 בכבוד רב, 
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  ____________ 
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 נספח ג'

 טופס פרטי חשבון בנק

 וחתימות מקוריות בלבד של הגורמים המאשריםבטופס זה תתקבלנה חותמות 

 נא למלא בכתב ברור וקריא

 לכבוד

 מרכז השלטון המקומי 

 , ת"א 19רח' הארבעה 

 ג.א.נ.,

 ___________________________________________________/שותפות/עסק __החברהשם 

 ____________________________________________מספר חברה/עוסק מורשה/ ת.ז/מלכ"ר 

 ישוב ___________  ________ מס' בית ___________________ וב: רחמכתביםכתובת למשלוח 

 מייל ______________________ ___________פקס_ ________________ טלפון ____מיקוד _

 ________ מס' סניף _______________________: שם הבנק ____פרטי הבנק להעברת תשלומים

 ______________________________ הסניף_ כתובת _______ן בבנק ______________-מס' ח

 

 אישור הבנק

 הנ"ל כפרטי חשבון הבנק של הלקוחהננו מאשרים את הפרטים לעיל 

 תאריך_____________

 _______חתימת הבנק________

 ותמת הבנק_______________ח

 

 התחייבות הספק

ללא  למרכז השלטון המקומי הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו נחזירם

 שיהוי.

______________  __              ______________________________ 

 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור                                 שם הממלא

 

 _________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של__עו"ד/רו"ח__________אני 
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 .הספק_______________________, וחתימתו מחייבת את הספק/מורשה הספק

 

                                                                                                       _________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                               
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 ז'נספח 

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

 יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם הספק

_,  _____________ת.ז  _,_____________ -ו ___,___________ת.ז___, _______אני הח"מ _____

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 מבין האמורים להלן: רלוונטיה ףאת הסעי יש לסמן .6

 ;יותר משתי עבירות***ב **לא הורשעוו או בעל זיקה* אלי ספקה  

ועד האחרון להגשת ***, אך במשתי עבירותביותר מ ו**הורשע ואלי *או בעל זיקה ספקה  

 ממועד ההרשעה האחרונה.ה שנה אחת לפחות חלפההצעות למכרז 

 ;1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו חוקל )א(ב2ף סעיבו כהגדרת –"בעל זיקה"  *

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

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

 ;1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 מבין האמורים להלן: רלוונטיה ףאת הסעי יש לסמן .7

חוק  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף הוראות   

 ;הספק שוויון זכויות( לא חלות על

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

 מבין האמורים להלן: רלוונטיה ףאת הסעי יש לסמן .8

 ;עובדים לפחות 100הספק אינו מעסיק   

, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה עובדים לפחות 100הספק מעסיק   

ובמידת לחוק שוויון זכויות  9והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ;לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –הצורך 

עובדים לפחות, ופנה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים  100הספק מעסיק   

 לחוק שוויון זכויות, וככל שקיבל הנחיות 9החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ;ליישומן פעל –

הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  .9

  עד שבו ייחתם ההסכם עם מש"מ.ימים מהמו 30

 כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /ההנני מצהיר .10

 

    _________________  _________________ 

 

 יש לאמת את חתימת כל אחד ממורשי הספק שיש בחתימתם כדי לחייב את הספק 

 מות חתימה אי

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

 בפני.

 

____________________ 

 

 מות חתימה אי

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/תהא צפוי/ה 

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

 בפני.

 

____________________ 


