מכרז  – 38/2018לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה

המועצה האזורית גזר
מכרז פומבי מספר 38/2018
לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט
המשולב של המועצה
נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

המועד האחרון להגשת ההצעות
יום ב' ,תאריך  12/11/2018בשעה 13:00
מועד פתיחת מעטפות ההצעות יום ב' ,תאריך  12/11/2018בשעה 15:00
(מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים)
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מסמך 1

מכרז מסגרת מס'  38/2018לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה
דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

תנאים כלליים ותיאור השירותים הנדרשים
.1

מועצה אזורית גזר (להלן :״המועצה״) מזמינה בזאת הצעות להתקשרות להקמת ,הסבת והעברת
תכנים ותחזוקת אתר אינטרנט עבור המועצה (להלן" :השירותים") ,וזאת כמפורט במפרט הטכני
ובכתב הכמויות המצ״ב למסמכי מכרז זה כמסמך  3ומסמך  ,9בהתאמה ,וביתר מסמכי המכרז.

.2

המציעים יציעו מחירים הנקובים במטבע שקל חדש .מובהר בזאת ,כי חלה חובה ליתן הצעת מחיר
ביחס לכל אחד מהפריטים הכלולים בכתב הכמויות.

.3

המחירים בהם ינקוב המציע בכתב הכמויות (מסמך  )9יהיו מחירים הכוללים את כל העלויות
הישירות והעקיפות הנדרשות בכדי לספק את השירותים הכלולים במכרז.

.4

ההצעות במכרז תדורגנה על פי מחיר ( )50%ואיכות המציע (.)50%

.5

הזוכה במכרז יחתום עם המועצה על הסכם מסגרת בנוסח המצ"ב כמסמך  5למסמכי המכרז.

.6

המועצה תזמין מהזוכה ,מעת לעת ,את השירותים המפורטים במפרט הטכני ובכתב הכמויות (מסמך
 3ומסמך  ,9בהתאמה) בהתאם לצרכי המועצה ועל פי שיקול דעתה .השירותים שיוזמנו יסופקו על ידי
הזוכה תוך לא יאוחר מ 14 -ימי עבודה ממועד הוצאת הזמנת עבודה.

.7

מובהר ,המועצה איננה מחויבת להזמנות בהיקף כלשהו ,והספק לא יבוא בטענות ו/או דרישות מכל
סוג שהוא כלפי המועצה בעניין זה ,ולא יחול עקב כך כל שינוי במחירים שהוצעו על ידו למכרז.
השירותים שיוזמנו על ידי המועצה בפועל תלויה בצרכי המועצה ובקיומם של תקציבים מאושרים
לביצוע רכישת השירותים ,ותיתכן גם הזמנת השירותים בחלקים ו/או במועדים שונים לאורך תקופת
ההתקשרות עם הזוכה.

.8

תקופת ההתקשרות הבסיסית עם הזוכה הינה ל 36 -חודשים ,כאשר למועצה נתונה האופציה להאריך
את תקופת ההתקשרות בעד  2תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת.

מסמכי המכרז
 .9מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :מסמכי המכרז"):
מסמך - 1
מסמך -2

מסמך זה  -דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות
הצהרת המציע
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מסמך 2א' -
מסמך 2ב' -
מסמך 2ג' -
מסמך - 3
מסמך - 4
מסמך - 5

מסמך - 6
מסמך - 7
מסמך - 8
מסמך -9

נספח א' למסמך  – 2טופס פתיחת ספק
טופס אישור ניסיון להקמת ותחזוקת אתר אינטרנט
אישור הפעלת מערכת לניהול אירועי תרבות
שקלול מפ"ל איכותי של המציעים
מפרט טכני
נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה (ערבות קיום)
חוזה התקשרות בין הזוכה לבין המועצה
להלן הנספחים לחוזה:
נספח א'  -אישור על קיום ביטוחים
נספח ב'  -נוסח ערבות ביצוע
נספח ג'  -הצהרת שמירה על סודיות
נספח ד' -הסכם רמת שירות ()SLA
תצהיר בדבר קיום דיני העבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים
הצהרה בדבר העדר רישום פלילי
כתב כמויות – הצעת המחיר

כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.
 .10את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  500ש"ח (שלא יוחזרו בכל מקרה) ,במשרדי מזכירות
מנכ"ל המועצה ,בית חשמונאי ,בימים א' עד ה' בשעות העבודה הרגילות.
 .11ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או באתר
האינטרנט של המועצה שכתובתו .http://www.gezer-region.muni.il :הנוסח המחייב של המכרז
הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט .יש
להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של המועצה.
תנאי סף
 .12רשאי לגשת למכרז מציע העומד במועד הגשת הצעתו למכרז בתנאי הסף המצטברים הבאים:
 12.1במהלך השנים  2015-2017המציע הקים אתרי אינטרנט עבור חמישה גופים ציבוריים
לפחות;
 12.2המציע או מי מטעמו בעל ניסיון מוכח בבניה וניהול מערכת לניהול אירועים ופעילויות
תרבות המאפשרות גם תשלום בכרטיסי אשראי עבור לפחות  3גופים ציבוריים במהלך חמש
השנים האחרונות.
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 12.3למציע לפחות  3עובדים שכירים ו/או עצמאיים בעלי ניסיון בהקמת אתרי אינטרנט
ותחזוקתם;
 12.4המציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית בנוסח שנדרש במסמכי המכרז;
 12.5המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז;
 12.6המשתתף הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ;
 12.7המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – ;1976
 12.8המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט ,בעבירות לפי חוק עובדים זרים
ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו –  .1976אם הורשע
ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים  -חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה .היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל
אחד ממורשי החתימה במציע .כמו כן ,המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים
בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות.
 12.9התוכנה /המערכת המוצעת עומדת בדרישות המפרט הטכני המפורט במסמכי המכרז.
 12.10המציע הנו בעל זכויות היוצרים /ספק מורשה ,להפצת המערכת /תוכנה.
 12.11המציע ו/או מי ממנהליו ועובדיו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בעבירה פלילית
שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ,מין או בעבירות מרמה.
ערבות בנקאית לקיום ההצעה
 .13להבטחת קיום הצעתו למכרז ,על כל משתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית ,אוטונומית
ובלתי מותנית ,של בנק ישראלי ,בנוסח דוגמת המצורף כמסמך  4למסמכי המכרז ,בסך של ₪ 5,000
(להלן" :ערבות הקיום") .ערבות הקיום תהיה בתוקף לפחות עד  ,12.02.19אולם המועצה תהא
רשאית להורות למציע להאריך את תוקפה בחודש נוסף ,והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם.
המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר ובלבד שסכום הערבות ותוקפה יעמדו בדרישות סעיף זה.
 .14אי צירוף ערבות יביא לפסילת ההצעה על הסף.
 .15המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי
המכרז ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות כמפורט לעיל.
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 .16מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא המועצה רשאית לחלט את ערבות הקיום במידה והמציע אשר
נשלחה אליו הודעת הזכייה ,לא חתם בתוך  14יום ממועד ההודעה על הזכייה על ההסכם ו/או לא
צירף את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז.
 .17ערבויות הקיום יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם .ערבות הקיום
למציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם וצירוף כל הטפסים והמסמכים
הנדרשים ,לרבות ערבות ביצוע.
שאלות הבהרה
 .18על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם ,לוודא כי המסמכים מובנים להם,
לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם.
 .19בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או
שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו ,על המציע
להפנות בכתב בפורמט  WORDבלבד ,את שאלותיו למנהלת הרכש במועצה ,גב' ליאת פרמון ,בדוא"ל
 liatf@gezer-region.muni.ilוזאת עד לא יאוחר מיום  31.10.2018בשעה .13:00
 .20באחריות המציע לקבל אישור בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר אלקטרוני,
בדוא”ל חוזר (לא אוטומטי) .יש לוודא קבלה בטלפון  .08-9274035פניה שלא נתקבל לגביה אישור
קבלה כאמור ,תיחשב כאילו לא התקבלה.
אופן הגשת ההצעות
 .21על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,
ולהגיש הצעתו במעטפה סגורה ,שעליה מצוין מספר המכרז ,לתיבת המכרזים שבמשרד מנכ"ל
המועצה ,בית חשמונאי ,כאשר כל העמודים של מסמכי המכרז ,לרבות החוזה המצ"ב כמסמך ,5
כשהם חתומים על ידו בתחתית כל עמוד ,וכאשר הצהרת המציע (מסמך  2למסמכי המכרז) מולאה
במלואה ונחתמה על ידי המציע ,וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין כנדרש שם .ההצעה תוגש בשני
העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית ( / DVD /CDדיסק און קי).
 .22לחוברת המכרז ,כשהיא חתומה כאמור בסעיף  20לעיל ,יש לצרף את כל המסמכים הבאים ,אשר
יתייחסו לשנת המס הנוכחית:
 .23להוכחת עמידתו בסעיף  12.1לעיל ,יצרף המציע המלצות מחמישה גופים ציבוריים לכל הפחות בנוסח
המפורט בטופס "אישור ניסיון להקמת ותחזוקת אתר אינטרנט" (כמופיע במסמך 2א' -אישור ניסיון
להקמת ותחזוקת אתר אינטרנט) כמו כן ,יצרף המציע רשימת לקוחות ,פרטי אנשי הקשר והמלצות.
 .24להוכחת עמידתו בסעיף  12.2לעיל ,יצרף המציע המלצות ,משלושה גופים ציבוריים לכל הפחות בנוסח
המפורט בטופס "אישור ניסיון הפעלת מערכת ניהול אירועי תרבות" (כמופיע במסמך 2ב' -אישור
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ניסיון הפעלת מערכת ניהול אירועי תרבות) .כמו כן ,יצרף המציע רשימת לקוחות ,פרטי אנשי הקשר
והמלצות.
 .25להוכחת עמידתו בסעיף  12.3לעיל ,יצרף המציע את המסמכים הבאים:
.1.1

קו"ח של העובדים המוצעים;

.1.2

תצהיר של המציע כי עובדים אלו יועסקו על ידו במסגרת המכרז דנא לטובת הקמת
האתר.

 .26לצורך עמידתו בסעיף  12.4לעיל ,יצרף המציע ערבות בנקאית לקיום כמפורט בסעיף  13לעיל ;
תשומת לב המציעים כי יש להכניס את הערבות לתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה.
 .27להוכחת עמידתו בסעיף  12.5לעיל ,יצרף המציע העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז .להוכחת
עמידתו בסעיף  12.6לעיל ,יצרף המציע אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו – ;1975
 .28להוכחת עמידתו בסעיף  12.7לעיל ,יצרף המציע אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול
פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס),
התשל"ו;1976-
 .29להוכחת עמידתו בסעיף  12.8לעיל ,יצרף המציע תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע,
מאושר ומאומת על ידי עורך דין ,בדבר קיום דיני העבודה ובדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-בנוסח המצ"ב כמסמך  6למסמכי המכרז;
 .30להוכחת עמידתו בסעיף  12.9לעיל ,יצרף המציע להצעתו קטלוג ומפרט טכני של התוכנה /המערכת
המוצעת.
 .31להוכחת עמידתו בסעיף  12.10לעיל ,יצרף המציע אישור המוכיח כי הנו בעל זכויות היוצרים /ספק
מורשה להפצת המערכת /תוכנה.
 .32להוכחת עמידתו בסעיף  12.11לעיל ,יצרף המציע תצהיר חתום על ידי מורשה החתימה של המציע,
מאושר ומאומת ע"י עורך דין ,בנוסח המופיע במסמך  8למסמכי המכרז;
 .33הצהרת המציע המצ"ב כמסמך  2לאחר שמולאה במלואה ונחתמה על ידי המציע ,וחתימה זו אומתה
על ידי עו"ד כנדרש שם;
 .34תשובות לשאלות הבהרה (אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה) יש להתעדכן בהבהרות/
תשובות הבהרה באתר המועצה.
 .35את טופס הצעת המחיר יש להגיש בתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה.
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 .36טופס אישור קיום ביטוחים (נספח א' להסכם) –
 .36.1יש לצרף את הטופס חתום ע"י המציע.
 .36.2על המציע הזוכה יהיה לקיים ,על חשבונו ,פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה המכרז.
הביטוחים ייערכו על-ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין
ועותק מהם יימסר למועצה כתנאי לחתימת חוזה המכרז.
 .36.3בשעת החתימה על חוזה המכרז ימציא הספק הזוכה למועצה את אישור המבטח ,בהתאם
לנוסח נספח אישור הביטוח (נספח א').
 .36.4מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח
אישור עריכת ביטוחים (נספח א') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של
המועצה .מובהר ,כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח
האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי
המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי
המועצה ועלולה לגרום לביטול זכייתו וחילוט ערבות הצעה או ערבות ביצוע.

 .37במידה והמציע הוא תאגיד  -תעודת רישום של התאגיד ,תדפיס עדכני ומלא מרשם החברות וכן
אישור חתום על ידי עורך דין בדבר זכויות החתימה בתאגיד;
 .38מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק.
לעניין סעיף זה -
"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;
"אישור" – אישור של רואה חשבו ן כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים
אף אחד מאלה:
()1

אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא,
ובן זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;

()2

אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

"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;
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"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;
 .39אישור על פטור מניכוי מס במקור;
 .40המציע ימלא במסמך  9את מחירי הצעתו ,כשהם נקובים בשקל חדש .מובהר בזאת ,כי חלה חובה
ליתן הצעת מחיר ביחס לכל אחד מהפריטים הכלולים בכתב הכמויות .סעיף בכתב הכמויות שלא
ימולא ייחשב כ 0 -וכלול במחירים .בחלק מהפריטים בכתב הכמויות ,מופיעים מחירים מירביים .על
המציע לרשום סכום מירבי או כל סכום אחר הנמוך ממנו .המועצה רשאית לפסול הצעות בהן המחיר
המוצע באחד הפריטים או יותר ,הינו גבוה מהמחיר המירבי הנקוב באותו פריט.
 .41המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה,
לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר ,לדרוש מכל מציע להמציא
אסמכתאות ,אישורים ,המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה ,ולבוא בדין
ודברים עם כל מציע ,בכתב או בעל פה ,ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה.
 .42בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך ,כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה המועצה רשאית להציג
את הצעתו בפני מציעים אחרים .במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים ,יציין את
הדבר מפורשות בהצעה ,תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו .יחד עם זאת מובהר ,כי שיקול הדעת
הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר
לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה.
 .43המציע יבדוק מראש ולפני את כל סעיפי הכמויות במסמך  9ואת כל המסמכים הקשורים במכרז
לרבות ההסכם ותנאיו .בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה,
אי ידיעה ,פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז ,לרבות סבירותם .סעיפים שכוונתם לא ברורה
די הצורך ,יש לבררם מראש ,כאמור בסעיף  18לעיל.
 .44המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז ,לרבות בתנאי החוזה
ו/או בנספחיו ,ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחים .המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה
שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור ,וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים
ו/או מסמכים ממציע/ים ,וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 .45את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרד מנכ"ל המועצה ,בית חשמונאי .המועד האחרון
להגשת הצעות הינו יום  12.11.2018עד השעה  .13:00הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום
ובשעה האמורים ,מסיבה כלשהי ,לא תידון .אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט הגשה פיזית.
הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו.
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 .46מובהר ,כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד ,ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל
שימוש בהם ,אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז.
אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה
 .47ההצעות תדורגנה בהתאם למחירן ולאיכות המציע לפי מפ"ל איכותי להלן במסמך 2ג' .התחשיב יהיה
כדלקמן:
 .47.1רכיב המחיר ישוקלל לציון של עד  50נקודות לפי החישוב הבא :כל מציע יקבל ניקוד יחסי
ביחס להצעת המחיר הזולה ביותר (רוצה לומר זו שסכמת כתב הכמויות (ההצעה
הכספית) היא הזולה ביותר) .ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימלי וכל היתר
ביחס אליה לפי חישוב יחסי[ :סך הצעת המציע] [( /סך ההצעה הזולה ביותר] * ) 50
 .47.2רכיב האיכות ישוקלל לציון של עד  50נקודות לפי סכמת הניקוד של כל מציע כאשר הציון
המירבי הוא  50נקודות.
 .47.3ציון כולל של המציע הינו סכימה של ציון רכיב המחיר וציון רכיב האיכות.
 .47.4ההצעה הזוכה היא זו שתזכה לניקוד הגבוה ביותר.
 .47.5מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר ,אשר הניקוד המשוקלל שלהן זהה
והטוב ביותר – יקבע הזוכה ע"פ המחיר .במידה וגם המחיר זהה  -רשאית המועצה לערוך
ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון ,עד לקבלת הצעת
מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות.
 .47.6למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות 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.
 .48על אף האמור בכל מקום אחר בהוראות המכרז ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה
שהיא או לדחות את כל ההצעות ,לרבות ההצעה הנמוכה ביותר מכל סיבה שהיא ,להפסיק ו/או לבטל
את המכרז בכל עת (לרבות לאחר הבחירה בזוכה) ,לבקש הבהרות שונות ממציעים (כולם או חלקם)
בין בכתב ובין בעל פה ,לשנות את תנאיו ואת תכולתו ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה
בגין כך .כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים ,כולם או חלקם
(בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה) ואף להתקשר עם מספר מציעים בו זמנית.
 .49המועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכה על קבלת הצעתו .בתוך  14יום מיום
היוודע לו דבר זכייתו ,ימציא הזוכה למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע החוזה .בכלל זה ,ימציא
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הזוכה למועצה את טופס האישור על קיום ביטוחים ,המצורף כנספח א' לחוזה ,חתום על ידי חברת
ביטוח מטעם הזוכה .כמו כן ,ימציא הזוכה למועצה בתוך פרק הזמן האמור ,ערבות ביצוע בנוסח
המצורף כנספח ב' לחוזה .ערבות הביצוע תהיה ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ובלתי
מוגבלת על סך  .₪ 10,000הערבות תהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות ועד ל 90-יום לאחריה ,וזאת
לצורך הבטחת עמידתו של הזוכה בכל ההתחייבויות הנכללות בהסכם על נספחיו.
 .50בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם המציע הזוכה ,מכל סיבה שהיא ,בין טרם חתימת ההסכם
עמם ובין לאחר מכן ,תהא המועצה רשאית ,בין היתר ,לחלט את ערבות הקיום של המציע .כמו כן,
במקרה כאמור תהא המועצה רשאית להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה הבאה בתור ,ובמידה
וההתקשרות עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל (מכל סיבה שהיא) ,להתקשר עם המציע הבא אחריו
וכן הלאה ,ובלבד שלא חלפו למעלה מ 12-חודשים ממועד משלוח ההודעה על הזכייה לזוכה .המציע
מוותר מראש על כל טענה ,דרישה או תביעה כנגד המועצה בעניין זה.
 .51ההצעה תישאר בתוקף למשך  90ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ,או עד שיחתם
החוזה על ידי המועצה ,לפי המוקדם .למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד ארבעה
חודשים נוספים בהודעה בכתב למציעים .הודיעה המועצה כאמור ,ידאגו המציעים להאריך את תוקף
ערבות הקיום שלהם בהתאם ולהמציא ערבות קיום עדכנית למועצה .אם למרות האמור לעיל יחזור
בו המציע מהצעתו ,או לא יאריך את ערבות הקיום שלו על פי דרישת המועצה כמפורט לעיל ,תהא
המועצה רשאית לחלט את סכום ערבות הקיום שנמסרה במסגרת ההצעה ,כפיצוי מוסכם.
 .52בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוזה ,תינתן עדיפות לאמור במסמך זה.
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מסמך 2

הצהרת המציע להשתתפות במכרז מס'  38/2018לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט
המשולב של המועצה
לכבוד
מועצה אזורית גזר
(להלן" :המועצה")
אנו החתומים מטה:
שם ושם משפחה

מספר ת"ז

תפקיד אצל המציע

 .1מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי אנו משמשים כבעלים ו/או כמנהלים ומורשי חתימה של המציע,
שפרטיו להלן ,וכי אנו מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו בחתימות ידינו להלן.
פרטי המציע:
שם המציע:

סוג תאגיד:

ח.פ:.

תאריך רישום:

כתובת:

מס' טלפון:
טלפון נייד:
מס' פקס':
דוא"ל:
(להלן" -:המציע")

בעלי מניות במציע ואחזקותיהם:

בעל מניות

מספר המניות שמחזיק מן המניות שהונפקו
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דירקטורים במציע:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
מנהלי המציע:

תפקיד

שם

עובדי המציע (שכירים או עצמאיים):
#

שם מלא

תפקיד

שנות
ניסיון

סוג הניסיון

פרטי ממליצים

1
2
3

 .2אנו הח"מ מציעים בזה להתקשר עם המועצה בחוזה מסגרת לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט
המשולב של המועצה ,כמפורט במפרט הטכני המצ״ב למסמכי מכרז זה כמסמך ( 3להלן:
"השירותים").
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אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז ,כמפורט בסעיף  12לדברי ההסבר הכלליים
(מסמך  1למסמכי המכרז).
 .3אנו מצהירים כי ביצענו פעילות דומה – הקמת ותחזוקת אתרי אינטרנט כמפורט במכרז ,לחמישה
גופים ציבוריים לכל הפחות במהלך השנים .2015-2017
להלן פירוט הלקוחות ,לצורך ניקוד רכיב האיכות המפורט במסמך 2ג' להלן:
רכיב איכות  -1ארגונים
שם הארגון (הלקוח)

פרטי איש קשר מטעם הלקוח
(שם  +טלפון נייד  +כתובת
דוא”ל)

כתובת אתר האינטרנט
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שם הארגון (הלקוח)

פרטי איש קשר מטעם הלקוח
(שם  +טלפון נייד  +כתובת
דוא”ל)

כתובת אתר האינטרנט

רכיב איכות  -2גופים ציבוריים
שם הגוף (הלקוח)

פרטי איש קשר מטעם הלקוח
(שם  +טלפון נייד  +כתובת
דוא”ל)

כתובת אתר האינטרנט

14
377468

מכרז  – 38/2018לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה
שם הגוף (הלקוח)

פרטי איש קשר מטעם הלקוח
(שם  +טלפון נייד  +כתובת
דוא”ל)

כתובת אתר האינטרנט
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שם הגוף (הלקוח)

פרטי איש קשר מטעם הלקוח
(שם  +טלפון נייד  +כתובת
דוא”ל)

כתובת אתר האינטרנט

 .4אנו מצרפים בזה את מסמכי המכרז ,לרבות החוזה ,בשלמותם ,כפי שהומצאו לנו על ידי המועצה,
כאשר כל העמודים חתומים על ידי .כמו כן ,אני מצרף את המסמכים המפורטים בסעיף  23לתנאים
הכלליים למכרז (מסמך  1לחוברת המכרז) ,לרבות ערבות בנקאית לקיום ההצעה ,בנוסח המצ"ב
כמסמך  4למסמכי המכרז (להלן" :ערבות הקיום").
 .5אנו מצהירים בזאת ,כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים
וההנחיות להגשת הצעות ,לרבות החוזה על נספחיו (מסמך  )5על כל תנאיו ופרטיו ,מצהירים
ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז ,לרבות תנאי הסף להגשת הצעה ותנאים למתן השירות,
שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו ,בחנו את הגורמים העשויים להשפיע על מתן השירות וההוצאות
שתהיינה כרוכות בכך עבורנו ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו .בעצם הגשת הצעתנו
למכרז אנו מצהירים ומתחייבים ,כי תנאי המכרז מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו כל טענה ,דרישה או
תביעה בעניין תנאי המכרז ,לרבות בהירותם ו/או סבירותם.
 .6אנו מצהירים כי מילאנו בכתב הכמויות (הצעתנו הכספית המצ"ב כמסמך  )9את המחיר המוצע
מטעמנו עבור כל המחירים המפורטים ,לאחר שבדקנו מראש את כל סעיפי הכמויות ואת כל
המסמכים הקשורים במכרז .אנו מוותרים ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה ,אי ידיעה,
פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז ,לרבות סבירותם.

16
377468

מכרז  – 38/2018לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה
 .7אנו מצהירים בזאת ,כי אנו בעלי הידע הדרוש לביצוע השירותים נשוא המכרז; בבעלותנו וברשותנו
הציוד וכוח האדם הנדרשים על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז; במקרה של תאגיד – כי
הצעתנו התקבלה בהתאם לכל דיון ולמסמכי היסוד של התאגיד; כי המחירים שפירטנו בכתב הכמויות
כוללים את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הכלליות ,מכל סוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות
המפורטות במכרז ,לרבות שכר עבודה בגין עובדינו ,כולל עלויות מעביד ,הפרשות סוציאליות ורווח
קבלני; כי המחיר לאחר שיעור ההנחה המוצע על ידינו אינו כולל מע"מ.
 .8אם נזכה במכרז ,אנו מתחייבים לספק את השירותים למועצה ולמלא אחר כל התחייבויותינו בהתאם
לתנאי המכרז לרבות החוזה ,לשביעות רצונה של המועצה ,במחירים שהוצעו על ידינו.
 .9ידוע לנו ,כי במידה והצעתנו תזכה במכרז ,הרי שתוך  14יום מיום שתימסר לנו על כך הודעה ,יהיה
עלינו להמציא למועצה ,להבטחת ביצוען של כל התחייבויותינו על פי חוזה זה ,ערבות בנקאית
אוטונומית בסך  10,000ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן" :ערבות הביצוע") וזאת בנוסח
נספח ב' המצ"ב לחוזה .בנוסף ,נמציא את טופס האישור על קיום ביטוחים (המצ"ב כנספח א'
להסכם) ,כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח שלנו ,ללא שינויים וללא הסתייגויות.
 .10ידוע לנו ,כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות ,לרבות ההצעה
הנמוכה ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; ולפצל את העבודות על פי שיקול דעתה ,ואנו
מצהירים ,כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך.
 .11הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של חוזה
עמנו או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות
במכרז ,לפי המוקדם שבין המועדים .המועצה רשאית להאריך את תוקף ההצעות בעד  4חודשים
נוספים ,כמפורט לעיל .אם למרות האמור ,נחזור בנו מהצעתנו זו או לא נפקיד את ערבות הביצוע,
כאמור בסעיף  9לעיל ,תהא המועצה רשאית לחלט את סכום ערבות הקיום המצורפת בזה ,כפיצוי
מוסכם על נזקים שיגרמו לה בשל כך ,וכן למסור את הזכייה למציע הבא בתור או לקבל כל החלטה
אחרת בעניין על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
ולראיה באנו על החתום:
תאריך

_____________

שם המציע

___________________

כתובת

___________________

ת.ז  /מס' תאגיד

___________________

אני הח"מ _________________ ,עו"ד (מ.ר __________) ,מרחוב ______________,
_____________ ,מ אשר/ת בזה כי ביום __________ ,נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם
___________________ ,מס' תאגיד( ______________ :להלן" :המציע") ,על ידי מר/גב'
_______________ ,נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב' ____________________ ,נושא
17
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ת.ז מס' ____________________ ,המורשים והמוסמכים על פי מסמכי היסוד של המציע ועל פי כל דין
לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.
_________________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח א' למסמך 2

טופס פתיחת ספק

שם הספק___________________________________________________________ :
מספר עוסק

___________________

תיק ניכויים

____________________

כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות
רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________
מיקוד __________ או לחילופין ת.ד ________________ .עיר ____________________
טלפון ________________ סלולארי ________________ פקס __________________
כתובת דוא”ל

________________________________________________________

אישורים
תוקף אישור ניהול ספרים

________________________

אישור מצורף (חובה)

תוקף אישור ניכוי מס

________________________

אישור מצורף (חובה)

עוסק פטור

כן/לא

אישור מצורף (חובה)

פרטי חשבון בנק
שם הבנק

___________________________________ מספר הבנק ___________

שם הסניף

___________________________________ מספר הסניף ___________

שם החשבון

____________________________ מספר חשבון __________________

אסמכתא מצורפת (חובה) :צילום שיק/אישור בנק

חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים

חתימת המציע___________________________ :
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מסמך 2א'
אישור הקמת ותחזוקת אתר אינטרנט
תאריך_________ :

לכבוד
מועצה אזורית גזר
הנדון :טופס אישור הקמת ותחזוקת אתר
להקמת ותחזוקת אתר אינטרנט עבור המועצה
שלום רב,

הריני לאשר כי חברת ___________________ הקימה עבור הגוף בו אני מנהל
___________________  -שהינו גוף ציבורי ,אתר אינטרנט וכן תחזקה אותו החל ממועד:
_________ (חודש  /שנה) ועד למועד( __________ :חודש/שנה).

שם

תפקיד

טלפון נייד
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מסמך 2ב'
אישור הפעלת מערכת לניהול אירועי תרבות
תאריך_________ :

לכבוד
מועצה אזורית גזר
הנדון :טופס אישור מערכת לניהול אירועי תרבות
עבור מועצה אזורית גזר
שלום רב,

הריני לאשר כי חברת ___________________ הקימה ומפעילה עבור הגוף בו אני מנהל
___________________  -שהינו גוף ציבורי ,מערכת לניהול אירועי תרבות לרבות אתר אינטרנט
לפרסום ולהרשמה לאירועים ,רכישת כרטיסים למופעים ,אירועים וחוגים של וכן תחזקה אותו החל
ממועד( _________ :חודש  /שנה) ועד למועד( __________ :חודש/שנה).

שם

תפקיד

טלפון נייד

22
377468

טלפון במשרד

דוא"ל

מכרז  – 38/2018לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה
מסמך 2ג'
שקלול מפ"ל איכותי של המציעים
להלן הרכיבים והניקוד לכל רכיב איכותי בו ינוקד כל רכיב:
רכיב

#

ציון
מירבי

ניסיון המציע בארגונים בהקמת אתרי אינטרנט ותחזוקתם ,הניקוד לפי כמות גופים ציבוריים 5

1

בה בוצעה פעילות דומה בין השנים :2010-2017
 עד  5גופים ציבוריים –  0נקודות בין  5ל  10גופים ציבוריים –  2נקודות בין  10ל  20גופים ציבוריים –  3נקודות מעל ל  20גופים ציבוריים –  5נקודותניסיון בגופים ציבוריים (עיריות ,מועצות ,תאגידים עירוניים וגופי סמך) בהקמת מערכת 5
לניהול אירועים וחוגים לרבות פורטל אינטרנט לפרסום אירועים ,רכישת כרטיסים ,רישום
לחוגים וסליקת כרטיסי אשראי ,הניקוד לפי בדיקה איכותית של המערכת בקרב הרשויות

2

המקומיות בהן מותקנת המערכת:
 מערכת אינטראקטיבית ופתוחה בעלת ממשקי מידע מקוונים לאמצעי סליקה,העברת מידע והצגתו כדוגמת אתר אינטרנט ,אפליקציה ,מערכת דוא"ל ,מערכת
מסרונים וכו'  -עד  3נקודות
 ממשק ודיווח נאו ת למערכות הגביה של המועצה רכישת כרטיסים ,ביטול אירועים,החזר כספי וכו' – עד  5נקודות
התרשמות מתיק עבודות שהציג המציע  -אתרי האינטרנט שצוינו במסמכי ההצעה ושהוקמו 10
על ידי המשתתף ,וכן התרשמות מהניראות וחווית משתמש ( ,)UXרספונסיבית והתאמה
למכשירים ניידים ,הנגשה ועמידה בדרישות הנגשת אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות ,בדיקות

3

מדגמיות שתערכנה עם לקוחות המציע בדבר רמת השירות והתחזוקה לאחר הקמת אתר
האינטרנט ,המועצה תהא רשאית לפנות לממליצים  /ללקוחות שצוינו במסמכי הצעת
המשתתף.
ההתרשמות תכלול מידע שיתקבל ביחס לאתרי אינטרנט:
 אתרים של גופים ציבוריים אתרים הכוללים פורטל מכרזים והתקשרויות אתרים הכוללים מערכות ניהול ורישום לאירועים וחוגים וכן סליקת תשלומיםבאמצעותם.
-

אתרים לניהול מאגרי ספקים ויועצים לרבות יכולות דיוור והפצה
אתרים הכוללים טפסים דיגיטאליים – קלות בנייה ,רישום ושימוש בטפסים ,יכולות
ניתוח והפקת מידע ,צירוף מספר מסמכים נלווים לטופס.

4

אפשרות עדכון רטרואקטיבי על פי הרשאות ,כולל אופציה להציג מידע שעודכן 5
רטרואקטיבית ומי ביצע את העדכון.

5

מערכת הרשאות משתמש למידע ,כולל אפשרות לעדכון מוגבל של הנתונים ,הזנה של טפסים 5
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#

רכיב

ציון
מירבי

וכו' המאפשרת הגבלת גישה  /קריאה בלבד  /עדכון  /הרשאה מלאה.
6

הפקת פלטים מהמערכת וייצוא לקבצים בפורמטים שונים ולהדפסה

7

התרשמות מהצגת פורטל ארגוני פנימי לעובדי המועצה בעל תכונות דומות לאלו שנדרשו 5
במפרט הטכני למכרז זה.

8

יכולות חיפוש ואיתור מילים ,ביטויים ותגיות (חיפוש טקסטואלי מלא בכל דפי התוכן 5
ובמסמכים מצורפים כגון מסמכי  PDFהניתנים לקריאה)

9

התרשמות מהקמת אירועים והפקת כרטיסים בעלי סיווגים שונים ,לרבות הקמת מחירונים 5
נפרדים עבור אירועים שונים ומחירון דיפרנציאלי לפי סוגי כרטיסים באירוע.

הציונים יינתנו על ידי צוות בוחנים של המועצה וישוקלל בהתאם.
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מסמך 3
מפרט טכני
יובהר כי כלל הדרישות המופיעות במפרט הטכני ובמסמכי המכרז ישולמו לספק באמצעות המחירון
המופיע במסמך  9להלן והמועצה לא תשלם עבור שירותים נוספים מעבר למחירים המופיעים בו.
 .1תכנית עבודה למעבר מהאתר הקיים לאתר החדש
 .1.1אתר המועצה הוא אתר תוכן גדול בהיקפו בעל אוכלוסיית משתמשים גדולה ומגוונת .יש בו כ-
 22,000דפי תוכן (כולל דפי ארכיב היסטוריים) והוא משרת קהלי יעד שונים .האתר הנוכחי מופעל
על גבי מערכת ניהול תוכן הנקראת  BSMARTשל חברת מיקרוליין מערכות מחשבים ותוכנה
בע"מ.
 .1.2האתר נמצא בכתובת הבאה.www.gezer-region.muni.il :
 .1.3הדומיין ותכני האתר שייכים למועצה ויועמדו לרשות הספק לצורך העלאת תכנים וביצוע הפניות
.DNS
 .1.4התכנים של האתר הקיים יועברו כולם או חלקם לאתר החדש בדרך של העתקת התכנים,
התמונות ,המסמכים המצורפים ,טפסים דיגיטליים וכיו"ב לאתר החדש.
 .1.5הספק יציג לפחות שלוש ( )3אלטרנטיבות למבנה ,שלד וניראות האתר החדש בהתאם למגמות /
עיצובים הקיימים בגופים ציבוריים והמועצה תקבל החלטה בדבר האלטרנטיבה המיטבית ו/או
כל אלטרנטיבה קיימת בגופים דומים לפעילותה של המועצה.
 .1.6האתר החדש ייבנה על בסיס האלטרנטיבה שבה בחרה המועצה והתכנים יועתקו אל האתר החדש.
בידי המועצה האופציה להחליט אם כלל התכנים הקיימים יועלו לאתר החדש ו/או להעביר תכנים
נוספים ו/או לוותר על חלק מהתכנים ו/או כל שילוב אחר כחלק מתהליך ההקמה.
 .2דרישות כלליות מהאתר
 .2.1את ר האינטרנט יציג את כלל הנכסים הדיגיטליים ותכנים דיגיטליים כולל סרטוני וידאו ואודיו,
מפות אינטראקטיביות ,מצגות ויאפשר לגולשים ,לפי סוגי הקהלים השונים שיפורטו להלן ,לצרוך
את כלל התכנים ,בפלטפורמות שונות ועל גבי דפדפני אינטרנט המופעלים על מחשבים נייחים
וניידים ,מכשירים סלולאריים וטאבלטים ,ברזולוציות שונות ובמערכות הפעלה שונות.
 .2.2כחלק מדרישות הקמת האתר ייבנו גם פורטלים ייעודיים עבור קבוצות משתמשים רשומות וכן
דפי מידע ותכנים ייעודיים בתחומי העיסוק של המועצה .האתר יבנה בשיטה שתאפשר לעדכן את
כל רכיביו באופן קל ושוטף.
 .2.3הספק יהיה אחראי בנוסף להזנת התכנים החדשים גם על הסבת התכנים מהאתר הישן (אלה
הנחוצים) אל האתר החדש למעט כתיבת תוכן מקורי שאינו בתחום אחריותו של הספק.
 .2.4יצוין כי מרבית התכנים מהאתר הישן יהיו רלוונטיים גם באתר החדש.
 .2.5המועצה רשאית להוסיף ,לעדכן ,לשנות ו/או להורות לספק לבצע עדכוני תוכן ,פיתוח ,שינוי
בנתונים ,לינקים ,ממשקים וכל רכיב תצוגה ,עיצוב (תמונה ,טקסט וכל רכיב גרפי או
אלפאנומרי) ,ניהול ,לוגיקה ,אלגוריתמים וזאת על פי שיקול דעתה באופן שוטף והספק יבצע כל
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שינוי בהתאם לרמת השירות וללא כל התניה ,דרישה או בקשה לתוספת מחיר .כלל הפעולות
יבוצעו במסגרת השירות החודשי של הספק למועצה.
 .3טכנולוגית מערכת ניהול התוכן
 .3.1האתר ומערכת ניהול התוכן יהיו כתובים בקוד פתוח על תשתית  Open sourceעל גבי מערכות
ניהול תוכן (להלן  )CMSהמובילות  /הנפוצות בעולם כגוןWordPress, Joomla, Drupal, :
 Typo3ו/או אחרות .כחלק מבדיקות הפתרון המוצע ,תבדוק המועצה ,כי מערכת הCMS -
המוצעת אכן עומדת בדרישות קוד פתוח ,פופולאריות ותאימותה לדרישות המועצה.
 .3.2הספק יהיה רשאי להציג מערכת שפותחה על ידו או מערכת קוד סגור ,ובלבד שכלל הנתונים,
לרבות גיליונות עיצוב התוכן ,העיצובים ,התמונות וכל תוכן אחר ,יועברו בממשק פתוח לספק
עתידי שיחליף את הספק הזוכה במכרז דנא בתוך ועד  7ימי עבודה ,וזאת ללא של התניה או שיהוי,
ובכמות מופעי העברת תכנים (חלקיים או מלאים) לא מוגבלת.
 .3.3הזכויות על מערכת ה ,CMS -האתר ,תמונות ,עיצובים ,אייקונים ופיתוחים  /התאמות של הספק
יהיו של המועצה והיא תשתמש את המועצה בהמשך לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.
 .3.4האתר יותקן של שרת לינוקס בחוות השרתים של הספק.
 .3.5הספק יידרש בכל עת ולפחות מדי חצי שנה לעדכן את מערכת ה CMS -לגרסתה העדכנית ביותר
לרבות התאמת האלמנטים השונים באתר לגרסת ההפצה העדכנית של מערכת ה.CMS -
 .4תאימות לפלטפורמות צריכת תוכן מגוונות
 .4.1כלל המידע באתר יותאם בצורה אוטומטית וללא צורך בהתערבות מתכנת לכלל הרזולוציות,
דפדפנים ופלטפורמות מדיה דיגיטליות שונות.
 .4.2האתר יותאם רספונסיבית לתצוגות שונות לרבות עימוד  /פורמט מחדש של דפי תוכן כך שיותאמו
לתצוגה בכל מחשב  /קיוסק מידע  /מכשיר בעל דפדפן אינטרנט נתמך.
 .4.3המודל העיצובי של האתר (גיליונות עיצוב ,גופנים ,אייקונים ,תמונות ואלמנטים נוספים) לרבות
טפסי הזנת מידע שיעוצבו בהתאם לדרישות המועצה ,לא יפגעו ביכולות האתר ובהתאמתו לכל
סוגי התצוגות ,הדפדפנים ,פלטפורמות וכיו"ב.
 .4.4כחלק מאפיון האתר יידרש הספק להציג תרחישי שימוש ואבות-טיפוס במסכים שלדיים
( )Wireframesבשלושת התצורות :מחשבי  ,PCטאבלטים ומכשירים סלולאריים.
 .4.5יובהר כי תכולת השירותים הנדרשת מהספק תכלול גם את הטמעה גרפית מלאה של העיצוב
הנדרש לאתר ולכל הרכיבים והמודולים הנדרשים במכרז זה ,על פי דרישות המועצה בהתאם לקו
העיצובי של המועצה וזאת בהתאם להנחיות של מנהלת התוכן של המועצה ומנהלת העיצוב מטעם
המועצה ולדרישות שיועברו על ידן או מי מטעמן מעת לעת ביחס לדרישות עיצוב האתר.
 .5קהלי יעד
אתר האינטרנט ישרת את קהלי היעד הבאים:
 .5.1קהלים רשומים לפורטלים של המועצה – המפורטים במסמך זה ופורטלים נוספים שיוקמו על ידי
המועצה בעתיד.
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 .5.2אתר פומבי לכלל המבקרים בו  -מזדמנים כגון תושבים ,בעלי עסקים ,מתעניינים ,מציעים בהליכי
מכרזים ,פעילויות תיירות פנאי ונופש ,פרויקטים בתחומי המועצה ,חירום ,מועמדים דרושים,
וכיו"ב.
 .6נגישות
על האתר לעמוד בדרישות כל חוק לרבות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,על פי תקנות
הנגישות למוסדות להשכלה גבוהה (תקן  AAבמועד כתיבת המכרז) וכל תקנה מחייבת אחרת .תקנות
חובת נגישות יעמדו בתוקפן הן בשימוש באתר המועצה והן בפורטלים  /מודולים השונים על פי
הוראות החוק שיחולו מעת לעת על המועצה ועל המזמין יהיה להתאימם על חשבונות ללא תשלום
נוסף מעבר לתשלום התחזוקה השנתית.
יודגש כי המועצה לא תשלם על שינויים ,פיתוחים והתאמות נדרשות ו/או עתידיות (גם במקרים
בהם יישום התקנות דורש פיתוחים והוספת תכונות חדשות ו/או פיתוחים נוספים) וזאת כתוצאה
משינויים רגולטיביים בתקנות חובת נגישות מעבר לתשלום החודשי והספק יידרש להתאים את
האתר לדרישות נגישות כחלק מסל הדרישות המשולם לו ברמה חודשית על ידי המועצה גם בעת
דרישה של המועצה לתקן נגישות .AAA
 .7שפות
 .7.1אתר האינטרנט יוצג בשפה העברית אך ניתן אופציונאלית להוסיף דפים בשפות כגון אנגלית
וערבית ולאפשר תצוגה של דפי תוכן באתר בשפות אלו בנוסף על עברית.
 .7.2תרגום הדפים ,הכנתם ובדיקה תחבירית של דפים בשפות זרות אינם בתכולת הדרישות של מכרז
זה ויועברו בעתיד על ידי המועצה לספק כחלק מתהליך העברת תכנים המתנהל בצורה שוטפת
כחלק מפעילות תחזוקת האתר.
 .7.3דפי התוכן בשפות הזרות לא יהיו בבחינת "דפי  /אתר מראה" של האתר בעברית ,אלא יאופיין
לקהלים מוגדרים כגון תיירים ,מתעניינים ובעלי עניין ספציפיים.
 .8סיווג התכנים הנדרשים באתר
אתר האינטרנט יכלול תמיכה בשלל סוגי מידע הנדרשים לתצוגה בצורה רספונסיבית כדלהלן:
 .8.1וידאו – תכני הווידיאו העיקריים שיוצגו באתר הינם :סרטונים מתוך מאגרי וידיאו ציבוריים או
פרטיים של המועצה שיוצגו באתר כחלק מתצוגה אינטראקטיבית.
 .8.2אודיו – תכני אודיו כגון ישיבות (מועצה ,ועדות) מוקלטות ,דיונים וכיו"ב.
 .8.3טפסים דיגיטליים – מילוי מידע בשדות מידע והעברתם למערכות צד שלישי כגון מערכות ניהול
מאגרי ספקים ,מילוי פרטי מועמדים (דרושים) ,רישום וכיו"ב.
 .8.4כתבות טקסט – חדשותיים ,אינפורמטיביים וכו' משולבי תמונות ,אייקונים ואלמנטים עיצוביים
ערוכים בצורה טורית או אחרת.
 .8.5צירוף מסמכים לתצוגה באתר – כגון מסמכי  ,PDFתמונות ,מסמכי אופיס וכיו"ב.
 .8.6יכולת בניית עמודים מיוחדים – עמודים משולבים טקסט  /וידיאו  /טפסים.
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 .8.7מצגות – מצגות אינטראקטיביות לדוגמא :פרויקטים תכנוניים והנדסיים ,מידע שיווקי וכיו"ב –
המצגות יוצגו בתצוגות מתחלפות כדוגמת  ,slideshowגלילת דפי מגזין ובתצורות עיצוביות
נוספות.
 .8.8לוח אירועים – תצוגת קלנדארית כגון יומנים ,ציר זמן של אירועים ועוד.
 .8.9תבניות משולבות ביכולות הנ"ל ,באמצעותם ניתן לבנות עמודים בקלות.
 .8.10מנוע חיפוש  -מנוע חיפוש איכותי ומדויק ,בכל פרטי התוכן שבאתר כולל בתוך מסמכים
מצורפים שהועלו לאתר .הצגת הפסקה המכילה את התוכן המבוקש תוך הדגשת התוכן
המבוקש.
 .8.11טפסים מקוונים – טפסים המכילים שדות מידע הניתנים למילוי על ידי משתמש ומועברים
למועצה כשדות מידע לצורך ניתוח ,עיבוד ויצירת משימות במערכות המחשוב של המועצה.
 .9עיצוב מכוון -משתמש
 .9.1תכני האתר יוצגו באופן אטרקטיבי ונעים למשתמש ,אשר יאפשר למשתמש חוויה נעימה וגישה
נוחה ויעילה לכל הפעילויות הנחוצות לו.
 .9.2האתר יהיה רספונסיבי ועיצובו יתחשב בהרגלי הגלישה של קהלי היעד השונים (טלפון נייד או
מחשב) וישקף את שפת הפרסום של המועצה ,השירותים הניתנים על ידה ואתרים של רשויות
מקומיות דומות לה.
 .9.3ביצוע העיצוב על פי הנחיות המועצה יוטל על הספק כחלק מהליך ההקמה וביצוע שינויים בעיצוב
האתר יהיה חלק מתכולות שירותי תחזוקת האתר שישולמו לספק מדי חודש בחודשו.

 .10מערכת ניהול תוכן יעילה (לעורכי תוכן ומנהלי האתר)
 .10.1האתר יתופעל ויתוחזק ע"י מנהלי תוכן שונים – בהתאם לאחריות עדכוני מידע של הפורטלים
וסוגי המידע השונים (כגון :בתחומי החינוך ,תרבות ,פעילויות מתנ"ס ,תפעול והנדסה ,פרויקטים
בטחון וחירום וכו') אשר אינם מומחים במקצועות המחשב.
 .10.2נדרש כי מערכת ניהול התוכן תהיה יעילה ,בעלת יכולת מתן הרשאות ,עריכה ברמות הרשאה
שונות והגדרה מדויקת של אזורי תקפות ההרשאה באתר.
 .10.3המערכת תהיה קלה לתפעול ,לייצור ולהעלאת תכנים במהירות ,ובגמישות כלפי סוגי תוכן
שונים :ארכיון ,תמונות ,וידאו ,אודיו ,טקסטים ,דפים ראשיים ,תתי דפים ,עמודי קצה (כתבות)
וכן הלאה.
 .10.4המערכת תהיה נוחה ללימוד ודרישות הקדם יהיו לבעלי רמת ידע מינימאלית בתפעול מערכות
ממוחשבות ,ללא תלות במתכנתים או מעצבים ותאפשר פרסום של תוכן והצפה שלו בכמה אזורי
תוכן במקביל.
 .10.5מנהלי האתר יוכלו לבנות בקלות תבניות חדשות תוך התבססות על הרכיבים הקיימים בתבניות
אחרות.
 .11זמינות
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 .11.1רמת זמינות האתר על כלל תכניו יעמוד על לפחות  99.95%ותקף לכל ימות השנה ,זמני היממה
וימות השבוע (.)24/7/365
 .11.2האתר יאוחסן בחוות שרתים בעלת זמינות כוללת (ר"ל החוליה החלשה ביותר מבין אמצעי
האחסון ,העיבוד ,אספקת החשמל וכו') של לכל הפחות .99.95%
 .11.3האתר יגובה אחת ליום לכל הפחות והספק יתחייב על העלאת האתר מגיבוי בתוך פרק זמן של
עד  2ש"ע .לצורך כך יציג הספק מתודה לגיבוי של הנתונים ושיטה טכנולוגית להעלאת הנתונים
כגון כלים לביצוע רפליקציה ,גיבוי ועוד.
 .11.4גיבוי דורות :ניתן להעלות את האתר מגיבוי לפי תאריך כאשר הדרישה המינימאלית לשמירת
כל שינוי עד בתצורת דורות אחורה ( )snapshotsכדלהלן :גיבוי יומי  5ימים אחרונים ,גיבוי
שבועי  4שבועות אחרונים ,גיבוי חודשי פעם בחודש  3חודשים אחורה.
 .12טכנולוגיה
 .12.1תאימות וגמישות טכנולוגית על מנת לאפשר פיתוחים עתידיים באופן שתהיה התאמה מירבית
למיטב הטכנולוגיות הנוכחיות ,ופתיחות לתחזוקה ושדרוג עתידי ללא צורך בבניית אתר חדש.
 .12.2בהתאם לכך נדרשים לפחות:
 .12.2.1שכבת התצוגה תכתב בתקן .HTML5
 .12.2.2תאימות מלאה לדפדפנים הפופולריים באינטרנטInternet explorer, chrome, :
.Firefox, safari, android WebView
 .12.2.3שילוב מנגנוני אופטימיזציה לקידום האתר במנועי חיפוש  -ברמת הדף הבודד וכלל
האתר.
 .12.2.4מעבר בהצלחה של ביקורת .Google Search Console Review
 .12.2.5תאימות מבנה ודפי אתר ל  Google Analyticsלטובת יכולות ניתוח תוכן.
 .12.2.6תמיכה באופטימיזציה למנועי חיפוש על פי כללי גוגל ושמירת מוניטין האתר
 .12.3הספק הזוכה מתחייב ליישם דרישות  SEOמלא בהתאם להנחיות מומחה קידום תוכן /אורגני,
מטעם המועצה וכן לעשות כל שביכולתו כדי לשמור על המוניטין והמיצוב שהאתר הנוכחי צבר
בגוגל.
 .13פורטל מכרזים והתקשרויות
 .13.1מטרה
 .13.1.1מטרת פורטל ניהול ורכישת מכרזים :רכישת ו/או רישום לפרסומים ומכרזים על ידי
ספקים ורכישת מכרזים בכרטיס אשראי באמצעות תשלום באמצעות מערכת הגבייה
של המועצה ,הורדת חוברת המכרז לרוכש וקבלת עדכונים של מסמכים המועלים
לאתר והקשורים ברכישת המכרז .פרסומים אחרים שאינם תלויים ברכישת מסמכים
יופיעו באתר בצורה פומבית ויועברו למשתמשים רשומים לפורטל בפרסום לדוא"ל.
 .13.1.2דרישות נוספות :רישום הספק שרכש באמצעות דוא"ל ושמירתו במערכת .העברת
הודעות ,עדכונים ומסמכים העולים בנושא הפרסום ככל שיהיו ו/או קיימים באמצעות
הדוא"ל לרוכש (במידה ואו הנרשם באופן אוטומטי עם פרסומם.
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 .13.2הגדרות
 .13.2.1פורטל מכרזים – מערכת אינטרנטית בה יפורסמו מכרזי המועצה ו/או בקשות להצעות
מחיר ו/או פרסומים אחרים בדבר קבלת הצעות ויהיה חלק מאתר האינטרנט של
המועצה.
 .13.2.2כותרת מכרז  /פרסום  -מספר מכרז  /פרסום ותיאור קצר של המכרז  /תאריך אחרון
להגשה ושעה /תאריך פתיחת הצעות ושאלות הבהרה פרסום זה יהיה גלוי לכל צופה
במערכת (גם מבלי שרכש או נרשם לקבלת פרטי המכרז  /פרסום)
 .13.2.3משתמש רשום למכרז  /לפרסומים  -משתמש אשר נרשם למכרז ,שילם/לא שילם עבור
רכישת המכרז  .למשתמש זה תהיה גישה לצפייה והורדת מודעת ומסמכי המכרז /
הפרסום וכן מסמכים נלווים למכרז המפורסמים במועדים מאוחרים יותר והשייכים
למכרז  /לפרסום.
 .13.2.4מכרז  /פרסום  -אסופת מסמכים לרבות מסמכי  ,PDFתוכניות ,תשריטים ,קבצים
וחומר נלווה המפורסם על ידי המועצה הנועד לעיון ,להדפסה ולהגשה כחלופה לרכישת
חוברת נייר על ידי המציעים הניגשים למכרז  /לפרסום .המסמך יהיה גלוי רק
למשתמש רשום אשר רכש את המכרז ו/או פומבי במידה והפרסום הינו פומבי.
 .13.2.5מסמכים נלווים  -מסמכים נלווים המפורסמים במועדים מאוחרים מיום פרסום דבר
המכרז  /הפרסום וכוללים הודעות ,פרוטוקולים ,שאלות הבהרה וכיו"ב .המסמכים
יהיו גלויים רק למשתמש רשום אשר רכש או נרשם להליך המכרז או פומבי במידה
והפרסום הנו פומבי.
 .13.2.6מועד פרסום  -המועד בו המסמך ו/או המכרז ואו הפרסום צפוי להתפרסם באופן גלוי
בפורטל המכרזים.
 .13.2.7מועד אחרון לפרסום  -המועד שממנו והלאה המסמך ו/או המכרז ו/או הפרסום צפויים
לא להיות גלויים בפורטל המכרזים.
 .13.2.8בתוקף – התקופה שב ין מועד הפרסום למועד אחרון לפרסום של המסמך הנלווה או
המכרז או הפרסום.
 .13.2.9מנהל פורטל מכרזים – נציג מוסמך ע"י המועצה ינהל את פורטל המכרזים באמצעות
גישה מאובטחת לפי הגדרות רישום וגישה במפרט הטכני.
דיוור  -פעולות במערכת המאפשרות משלוח של מסמכים בצורה אוטומטית לאחר
.13.2.10
אישור מנהל לרבות הפצתם לכל המשתמשים הרשומים ואשר שלמו לאותו מכרז ו/או
נרשמו לדיוור פרסומי המועצה .הדיוור יעשה באמצעות משלוח דוא"ל למשתמשים
הרשומים בצירוף המסמך ו/או המסמכים וכן כותרת בה מצוין מספר מכרז  /פרסום
ושם הקובץ.
 .13.3ישויות מידע ראשיות
 .13.3.1מכרז  /פרסום – הכולל את הפרטים הבאים  :מספר מזהה ,מספר מכרז  /פרסום,
תיאור קצר ,מועד פרסום ,מועד אחרון לפרסום ,עלות מכרז ,אופן רישום למכרז ,סוג
גישה (פומבי ,רשומים ,התניית תשלום וכו').
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 .13.3.2משתמשים רשומים – כולל את הפרטים הבאים :מספר מזהה ,שם פרטי ,שם משפחה,
ת.ז ,.טלפון נייד ,טלפון במשרד ,פקס ,דוא"ל ,שם חברה  /עוסק ,מספר חברה  /עוסק,
כתובת חברה ,תיאור עיסוק של החברה  /עוסק.
 .13.3.3מסמכים – כולל את הפרטים הבאים :מספר מזהה ,כותרת מסמך ,קישור מאובטח
להורדת המסמך (גישה רק למי שרכש את המכרז אליו קשור המכרז או לחילופין
קישור לרשומים או קישור לא מאובטח עבור מסמכים פומביים) ,מועד פרסום ,מועד
אחרון לפרסום.
 .13.4מסך הצגת פירוט מכרזים בתוקף
 .13.4.1תיאור  :מסך זה מציג את כותרות המכרזים אשר בתוקף וניתן לרכוש אותם בצורה
טבלאית או אחרת .בנוסף יוצג הסבר קצר בו יוסבר מהם השלבים לרכישת והורדת
מסמכי מכרז וכן אפשרות לקבל סיוע באמצעות מספר טלפון שיוצג בעמוד הראשי.
 .13.4.2במסך זה יוצגו האפשרויות לרכוש מכרזים באמצעות רישום למשתמשים חדשים או
כניסה למערכת למשתמשים שכבר נרשמו.
 .13.4.3דגשים :רק משתמשים שביצעו  loginלמערכת תינתן האפשרות לבצע פעולת רכישת
מכרז ו/או עיון והורדת מכרז וכן מסמכים נלווים למכרז .כמו כן למשתמש רשום
תינתן אפשרות לעדכון פרטים.
 .13.5מסך הצגת פרטי מכרז (למשתמשים רשומים)
 .13.5.1מסך זה יהיה זמין רק עבור משתמשים שביצעו  loginוכן עבור מכרזים בתוקף.
 .13.5.2מעבר למסך זה נעשית לאחר שהמשתמש ביצע  loginבהצלחה ומאפשרת לו לצפות
במספר המכרז ,בתאריכי הפרסום וההגשה של המכרז ובתיאור תמציתי של המכרז
ובמודעת הפרסום של המכרז.
 .13.5.3כמו כן במסך זה יוצגו הודעות מטעם החברה (כגון הארכת מועדים ,הודעות בדבר
צורת ההגשה וכו').
 .13.5.4במידה והמשתמש רכש את המכרז יופיעו לו בדף זה גם מסמכי המכרז ומסמכים
נלווים למכרז בצורה טבלאית עם קישור מאובטח להורדת המכרז.
 .13.6תהליך הקמת מכרז חדש
 .13.6.1מנהל פורטל מכרזים יקים את המכרז החדש – בו יירשמו פרטי המכרז וכן מועדי
פרסום ותאריך אחרון לפרסום .בנוסף המערכת תאפשר למנהל להעלות מסמכים
לאחר הקמת ישות מכרז חדש.
 .13.6.2אישור פרסום :פרטי המכרז החדש לא יפורסמו (וכן הדבר חל על כל מסמך אשר עולה
למערכת) בפורטל אלא לאחר שסימן מנהל המערכת כי המכרז יפורסם בפורטל ויופעל
תהליך אישור כפול המציג למנהל המערכת הודעת אשרור של פרסום המכרז ו/או
המסמך שאותו העלה והקשור למכרז .בכל עת תינתן אפשרות למנהל המערכת להפוך
פרסום של פרטי מכרז ו/או מסמך מצורף ל" -לא לפרסום" ו/או להסיר את המסמך
מהמערכת.
 .13.7תהליך דיוור
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 .13.7.1לאחר העלאת מכרז חדש ו/או פרסום פרטי מכרז חדש  -יועבר דיוור בדוא"ל לכל
המשתמשים הרשומים אשר הביעו הסכמתם לקבל התראות על פרסום מכרזים
חדשים.
 .13.7.2לאחר העלאת מסמך מכרז או מסמך נלווה למכרז או העלאת הודעה הקשורה במכרז
הספציפי  -יועבר דיוור בדוא"ל לכל המשתמשים הרשומים ואשר רכשו את מסמכי
המכרז.

 .13.8תהליך רכישת מסמכי מכרז ו/או רישום למכרז
 .13.8.1במידה והמכרז מחייב רכישתו  -התהליך יבוצע באמצעות גישה למערכת הגבייה של
המועצה ( web serviceאו ממשק מידע לפי הגדרת ספק התוכנה של מערכת הגבייה).
בסוף התהליך יועבר  tokenאשר יישמר בפורטל מכרזים ואשר מאשר את התשלום
למכרז הספציפי לאותו משתמש רשום.
 .13.8.2תינתן אפשרות למנהל הפורטל לסמן משתמש ספציפי הרשום במערכת כמשתמש
שרכש את המכרז (זאת במידה והרכישה בוצעה במשרדי המועצה ולא דרך הפורטל).
במקרה זה מנהל הפורטל יירשום את מספר הקבלה של רכישת המכרז על ידי
המשתמש.
 .14טפסים מקוונים
 .14.1תכונות עיקריות
 .14.1.1הקמת טפסים מקוונים באתר האינטרנט לטובת  :רישום ,תיעוד ,ניהול מידע ויכולות
העברת מידע שנאגר מטפסי המידע השונים באתר למערכות מידע כגון מערכות לניהול
פניות ,ניהול רישום ,שיבוץ וכו' או לצורך ניתוח ועיבוד מידע.
 .14.1.2מערכת ניהול האתר תכיל מודול ניהול ויצירת טפסים אלקטרוניים המאפשרים הקמת
טפסי הזנת מידע לרבות יכולת שליטה על תוכן המידע (לדוגמא הזנת שדות מסוג
מספר ,תאריך ,בחירה וכו') ,יכולת הצגת תאריכון לבחירת תאריכים ,תיבות בחירה
נגללות וכו'.
 .14.1.3תצוגת המודול תהיה בעלת  look & feelשל אתר המועצה ,לרבות עיצוב  CSSופקדים
הנדרשים במערכת הטפסים.
 .14.1.4ניהול המידע בבסיס נתונים המאפשר הורדת נתוני תכני טפסים בפורמטים שונים:
 xls, csv, jsonוכו' תוך שמירה על ייצוא בקידוד  UTF8למניעת תצוגת ג'יבריש
במקום טקסט עברי  /לועזי.
 .14.1.5ניהול טפסים ברמת שיוך נושאי  /מחלקתי.
 .14.1.6שליחת הודעות אוטומטיות כגון "אישור מילוי טופס" או "פנייתך מספר  xxנקלטה
בהצלחה" לממלא הטופס באתר לדואר אלקטרוני או במסרון .SMS
 .14.1.7הטפסים יכילו תכונות תאימות (רספונסיבית) למגוון של מסכים ומכשירים.
 .14.1.8יכולת יצירת ממשק העברת נתונים ( )web serviceאו בתצורת משיכת קבצים ממאגר
קבצים (משיכת קבצים באצווה) למערכות מידע צד שלישי.
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 .14.1.9יכולת העלאת קבצים מצורפים על ידי ממלא הטופס כחלק מנתוני הזנה .העלאה של
קובץ אחד או יותר לרבות יכולות ניהול ברמת הטופס הבודד של הגדרת סוג הקבצים
המאושר להעלאה (כגון מסוג  pdf, docבלבד) ,הגבלת גודל קובץ וכו'.
 .14.2עמידה בתקנים ובדרישות
 .14.2.1מודול ניהול טפסים יפעל על פי דרישות אבטחת מידע הנדרשות מאתר האינטרנט
לרבות מניעת הזנה על ידי  ,botיכולות הוספת זיהוי אדם ,יכולות מידור והגנה מפני
עריכה ,השחתה ומניפולציה במידע ,מניעת יכולת פריצה לאתר באמצעות SQL
 injectionוכיו"ב
 .14.2.2מודול הטפסים יהיה מונגש על פי דרישות תקן נגישות כנדרש ועל פי חוק.
 .14.3טפסים מוגני סיסמה לרישום נוכחות תלמידים בחוגים
 .14.3.1המערכת תכיל מערך טפסים מוגן למורשים במועצה (אינו פומבי) לרישום לאירועים
השונים מוגן בשם משתמש וסיסמה מתחלפת המועברת באמצעות מסרון למספר
הטלפון הנייד של המורשה לגישה.
 .14.3.2הטופס יכיל רישום שמי של התלמידים בחוג והמורשה יוכל לעדכן נוכחות (בא  /לא
בא) לשיעור.
 .14.3.3המערכת תכיל דוחות הניתנים לייצוא לאקסל בהם מפורטים החוגים השונים ורישום
הנוכחות לכל שיעור בחוג .הדוחות יכילו פירוט הנוכחות לפי תלמיד או סיכום נוכחות
לפי אחוז הופעה לחוג ולשיעור בודד.
 .15ממשקי מידע
 .15.1יכולת קישור והתממשקות למערכות חיצוניות שונות כגון:
 .15.1.1מערכת סליקה  -ביצוע תשלום מקוון.
 .15.1.2מערכת תצוגת עדכונים וחדשות תנועה של .WAZE
 .15.1.3מערכת ניהול מאגרי ספקים.
 .15.1.4מערכות ניהול אירועים ותקלות.
 .15.1.5מערכת ניהול מסמכים.Office Light ,
 .15.2מודול דיוור מידע
 .15.2.1האתר יכיל מודול לדיוור הודעות דוא"ל וכן הודעות טקסט – מסרונים ()SMS
למשתמשים רשומים ו/או מאגרי משתמשים שהמועצה תעביר לספק .המאגרים יופעלו
תחת הגבלות ודרישות ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע.
 .15.2.2הדיוור ייעשה לרשימות תפוצה או כחלק מתהליכי רישום באתר ,הזנת טפסים ,באופן
חד פעמי או במועדים קבועים על פי דרישות המועצה בכל מודול  /טופס  /דף תוכן.
 .16עמידת אתר בכללי ודרישות נגישות אתרים
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.16.1
.16.2
.16.3
.16.4

כחלק מדרישות וחוקים בנושא הנגשת אתרי אינטרנט לאנשים עם מוגבלויות חלה על המועצה
להפעיל אתר מונגש הכולל תוספים להנגשה ברמה .AA
האתר יונגש בכל הפלטפורמות בהם מותאם רספונסיבית לרבות במחשבים ,טאבלטים
ומכשירים סלולאריים בעלי דפדפנים.
האתר יונגש על פי תו התקן הישראלי מספר  5568ו/או תיקונים ו/או עדכונים שיצאו על ידי
הרגולציה (משרד המשפטים ,נגישות ישראל וכיו"ב)
על פי הדרישות – תקנות נגישות חלות גם על מסמכי מצורפים המועלים לאתר כגון מסמכי
 .PDFהספק יסייע כחלק משירותי האחזקה החודשיים שירות למנהל האתר של המועצה בדבר

הדרישות והאופן בו נדרשים מסמכים אלו להיות לרבות ניראות ,יכולות תצוגה ,הקראה ,כתב
וכיו"ב.
 .16.5העלאת סרטוני וידיאו – הספק יספק ייעוץ בדבר העלאת סרטונים ,דרישות דיבוב ,כתוביות
וכיו"ב על פי דרישות תקן נגישות.
 .17פורטל ניהול התרבות של גזר (ניהול אירועים וחוגים ומכירת כרטיסים ומנויים)
פרק זה מפרט את התהליכים בהם המערכת נדרשת לתמוך ואת הדרישות הפונקציונאליות מהמערכת,
תוך התייחסות לכל אחד מהרכיבים הנדרשים להלן:
 .17.1כללי
 .17.1.1במועצה קיימת מערכת ניהול אירועים של חברת  Atarixהכוללת פורטל  Webבו
מוצגים כלל אירועי התרבות וכן מערכת לרישום לאירועים ,חיוב וסליקת כרטיסי
אשראי לרוכשים כרטיסים באמצעות המערכת.
 .17.1.2המהות העיקרית של היישום היא מערכת לניהול מכירת הכרטיסים ,לאירועים
השונים המנוהלים על ידי המועצה כמפורט להלן במפרט זה.
 .17.1.3המציע יציע פתרון כולל ,חומרה ותוכנה ,המושתת על תוכנות מדף ( COTS -
) Commercial off-the-shelfאו מוצר ייעודי קיים ,אשר בתוספת של שינויים
והתאמות ובשילוב עם מוצרי חומרה מתאימים ,יענה על דרישות המכרז והמזמין ,כפי
שמוצגות במסמך זה .המציע יפרט בהצעתו על אילו מהדרישות עונה הפתרון שהוא
מציע באופן מלא ועל אילו דרישות אין לו פתרון ,או יש לו פתרון חלקי .כמו כן כאשר
המענה הוא חלקי או לא קיים ,יצוין מה נדרש לעשות על מנת לספק פתרון לדרישות.
 .17.1.4הפתרון נדרש להתממשק עם מערכות אחרות במועצה ומחוצה לה כגון :מערכת סליקה
בנקאית (מס״ב) ,אתר האינטרנט ועוד ,כמפורט להלן זאת לרבות יכולות רישום
חיובים וביטולים לאירועים והפקת ביטולים והחזרי כספים לנרשמים מול חברות
האשראי.
 .17.1.5הפתרון המוצע נדרש להיות גמיש להכנסת שינויים ,הרחבות והוספות של מודולים.
כמו כן נדרש לתכנן מראש את יכולת הקישור של המערכת לכלים סטנדרטים או
לחבילות תוכנה הנפוצות בשוק ,בהן יתכן שיעשה שימוש בתחנות העבודה ,כגון:
 officeשל מיקרוסופט.
 .17.1.6המערכת תסנכרן באופן מקוון ומיידי את מכירות הכרטיסים בכל האמצעים שיועמדו
לטובת הנושא למערכות החיובים והתקבולים של המועצה .המועצה מקבלת שירותים
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למערכות גבייה ,אכיפה ומערכות פיננסיות באמצעות חברת  EPRלרבות מרכז סליקה
הפועל במישרין מול חברות כרטיסי האשראי הקיימות בישראל.
 .17.1.7רישיונות תוכנה :הספק הזוכה יידרש לספק רישוי תוכנה בכמות הדרושה לטובת
הפעלתה על ידי משתמשי המועצה (רישום משתמשים יתבצע שמית) ועל פי הסיווג
המחלקתי המתאים .מספר המשתמשים המוערך :עד  50 -משתמשים; וכן בכמות
שאינה מוגבלת לטובת תושבי ומבקרי המועצה המבקשים לרכוש כרטיסים לאירועים.
 .17.2הגדרות
 .17.2.1לקוחות – תושבי המועצה ,מבקרים והבאים בשעריה לרבות מוטבים ובני משפחה.
 .17.2.2מודול  -תת-מערכת המהווה חלק מתוכנית מחשב ומבצעת פעולה מסוימת .מודול יכול
להיות עצמאי (כלומר ניתן להרצה בנפרד) ואז הוא מכונה מודול ראשי או להוות חלק
מתוכנית רחבה יותר הכוללת מודולים נוספים.
 .17.2.3אירועים – אירועים שונים המנוהלים ו/או מופעלים ו/או באחריות המועצה (על כלל
מוסדותיה והחברות הבנות) לרבות אך לא רק :אירועי תרבות ,טיולים וסיורים,
הרצאות ,חוגים ,קייטנות ,פעילויות חינוכיות בתשלום ,מנויים למתקנים ולפעילויות
עונתיות ו/או שנתיות.
 .17.2.4מערכת  -פרויקט הקמה ,הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול ורכישת כרטיסים
לאירועים המופעלים על ידי המועצה לרבות אמצעי חומרה ,תוכנה וכל המרכיבים
הנדרשים ,כפי שמתוארים במסמכי מפרט זה
 .17.2.5כרטיס  -כרטיס ו/או קבלה ,ממוספר ו/או כללי המקנה זכות למוטב (המוטב אינו
בהכרח המשלם על הכרטיס) להיכלל באירוע .ייתכן והנפקת הכרטיס תוגבל לטובת
קבוצת גיל ו/או קבוצת לימוד ו/או מתחם גיאוגרפי ו/או השתייכות למוסד ו/או
השתייכות לכל סיווג אחר .הכרטיס יכלול פרטים מזהים חד ערכיים וייחודיים
הניתנים לזיהוי אנושי ,זיהוי על ידי מערכות המידע ו/או מסופונים לביקורת,
מאפשרים זיהוי באמצעות מכונה (לדוגמא ברקוד QR ,וכו') ומקשים על זיופו ככל
הניתן.
 .17.2.6אמצעי מכירה – מערכת אינטרנטית המאפשרת רישום ,תשלום בכל כרטיסי האשראי
ו/או כרטיסי חיוב נטענים המקובלים בשוק ,הפקת חשבונית חיוב ,קבלה על תשלום
והנפקת כרטיסים על ידי הלקוחות והפקתם במדפסת נייר של הלקוח ו/או על ידי
קיוסק במועצה ו/או על ידי עמדת מחשב מאוישת במועצה .הקבלה  /חשבונית תכיל
את פרטי הרוכש וכתובת הרוכש כפי שהוזנה על ידו באתר בעת הרישום .הקבלה תשלח
לתיבת הדוא"ל הרשומה על שם הרוכש בצורה אוטומטית וזאת לאחר ביצוע התשלום
המקוון.
 .17.2.7מידע רגיש – מידע הכולל מספרי זיהוי (ת.ז ,).פרטי ילדים (מתחת ל  )18לרבות גיל,
שנת לידה ,מוסד חינוכי ,פרטי חסויים ,נכויות ,הצהרות בריאות ,מוגבלים וזכאים,
פרטי כרטיס אשראי וכל מידע המוגדר בחוק ,בתקנות ו/או על פי כל דין כמידע רגיש
יוצפן במערכת באופן שלא יאפשר שליפת המידע על ידי גורמים זרים ו/או שלא
באמצעות גישה מאובטחת (זיהוי דו שלבי) .הדין לגבי פרטי אשראי – התאמה ועמידה
בדרישות תקני אבטחת מידע ולכל הפחות בתקן  DSS PCIכך שמספרי ופרטי כרטיסי
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האשראי לא ישמרו במערכת מלבד זיהוי ( tokenלאחר ביצוע זיהוי כרטיס מול חברת
האשראי).
 .17.2.8אפליקציה לזיהוי כרטיסים – אפליקציה שתותקן  /תופעל ממכשיר סלולארי
המאפשרת סריקת ברקוד  QRהמוטבע על כל כרטיס והזנת "רישום כניסה" של
הלקוח לאירוע .האפליקציה תקושר למערכת לצורך הזנה של רישומי כניסה לאירועים
ללא צורך בהקלדת מידע על ידי המשתמש.
 .17.3ממשק משתמש
על המציע לציין בטבלה המופיעה במפרט זה את אופן הפתרון לדרישה ,האם קיים באופן מלא
במערכת המוצעת ,האם המציע מתכוון לפתח או להתאים את המערכת לפונקציונליות הנדרשת.
במידה ויישום הפתרון עשוי לגרום לחריגה בלוחות הזמנים הנדרשים ,או במידה והמציע לא
מתכוון לספק את הפתרון לסעיף מסוים ,עליו לציין זאת .להלן הפרמטרים הנדרשים:
 .17.3.1המערכת תהיה מערכת בממשק הפעלה דרך דפדפן אינטרנט בתקן W3C HTML5
ופועלת בכל דפדפני האינטרנט הקיימים לרבות אך לא רק :אינטרנט אקספלורר גרסה
 9ואילך ,מוזילה פיירפוקס ,גוגל כרום ,ספארי וכיו"ב
 .17.3.2הממשק התפעולי יהיה בשפה העברית.
 .17.3.3גישה לרכישת כרטיסים במערכת רק למשתמשים רשומים.
 .17.3.4דף ראשי (לכל גולש גם לכאלו שאינם רשומים) הכולל פרסומי אירועים ,רולר עדכונים
וחדשות והודעות מטעם המועצה בתחום האירועים.
 .17.3.5גישה מאובטחת לאתר באמצעות הצפנת https (Organization Validation (OV) SSL
 Certificates) – 1024ביט לכל הפחות.
 .17.3.6התאמה של אתר לגישה באמצעות מכשירי סמארטפונים ()responsive website
 .17.3.7ממשק המשתמש יהיה אחיד עבור כל מרכיבי המערכת במסכים השונים
ואינטואיטיבי.
 .17.3.8המערכת תציג מקסימום נתונים במינימום מסכים ומאידך בהצגה יעילה וקלה לאיתור
הנתון הדרוש ללא גלילה לרוחב.
 .17.3.9מסכי המערכת יעוצבו ע"פ סטנדרט עיצוב מסכים ומוסכמות  GUIשל איגוד
האינטרנט הבינלאומי(  W3Cמיקום פקדים באותו סדר בכל מסך ומסך ,סוגי שדות,
וכו').
המערכת תאפשר במקומות שונים תצוגה גרפית של נתונים ,דגשים ויזואליים כגון
.17.3.10
צבע או הבלטה או הבהוב וכדומה (למשל שינוי באירוע או בפרטי סיור השינויים
יודגשו בצבע).
המערכת תתמוך בשימוש בפקדים המאפשרים מינימום הקלדה כגון תיבות
.17.3.11
בחירה ,סימון בחירה ( ,)checkboxתיבות מילוי טקסט אוטומטית ()auto complete
וכיו"ב
המערכת תתמוך בעבודה במקביל על מסכים  /טאבים כגון אפשרות לפתוח מספר
.17.3.12
קבוצות (או ישות אחרת) במקביל ולדפדף ביניהם ,כאשר כל מסך יזוהה באופן ברור
ע״י כותרת טאב או אמצעי אחר למניעת טעויות.
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המערכת תתמוך בדפדוף קדימה  /אחורה בין מסכים שונים במערכת תוך
.17.3.13
אפשרות לחזור אחורנית.
במערכת ייבנה עץ תפריטים נוח ,תפריטים גמישים ,מותאמים למשתמש
.17.3.14
ומוגבלים לפי הרשאות.
המערכת תתמוך במעבר ישיר באמצעות  hyperlinksעל פי קשרים לוגיים שלא
.17.3.15
דרך מסכי התפריט ,דוגמאות :עדכון פרטי לקוח מתוך מסך מכירת כרטיסים ,מעבר
לעדכון מחירים מתוך מסך עדכון אירוע וכד'.
הגדרת מקשים פונקציונאליים אחידים בכל המערכת.
.17.3.16
המערכת תבצע ריענון מסך ידני ואוטומטי לאחר עדכון נתונים.
.17.3.17
בכל המסכים יהיו ברירות מחדל מותאמות למינימום הקלדה.
.17.3.18
רשימות ממוינות לפי כותרות שדות המאפשרות מיון עולה  /יורד על ידי לחיצה
.17.3.19
על כותרת העמודה.
המערכת תכיל טבלאות ערכים מהן תינתן אפשרות בחירה לטובת ייעול עבודת
.17.3.20
המשתמש ,שליטה ובקרה של מנהל המערכת ולצורך בניית תשתית נוחה לביצוע
חיפושים הפקת דוחות ושאילות.
חזרה למסך הבית – המערכת תכיל פקדים לחזרה למסך ראשי בכל עת ומכל
.17.3.21
מסך.
ביצוע רישום מחדש למערכת לאחר פרק זמן שבו לא מבוצעת פעולה idle time
.17.3.22
יקבע על ידי המועצה.
 .17.4חיפוש מידע במערכת
 .17.4.1בכל מקום בו ניתן להזין ערך בעל פיענוח טבלאי ,יפתח חלון עם הנתונים לבחירה.
המערכת תשתמש במנגנון auto-complete.
 .17.4.2המערכת תאפשר שימוש בטבלאות נתונים לשדות  comboשיקושרו בצורת nested
 list,כלומר בחירת ערך בשדה אחד מצמצמת את האפשרויות לבחירת ערך בשדה
הבא.
 .17.4.3המערכת תאפשר להפוך ערכים שונים ל"לא פעיל" כך שלא יופיעו יותר בטבלאות
הנתונים למשתמשי המערכת .סיווג "לא פעיל" לא יפגע ביכולות הפקת דוחות
היסטוריים כגון הצגת דוחות ושאילתות לאירוע "לא פעיל".
 .17.4.4המערכת תאפשר חיפושים עפ״י פרמטרים בצורה קלה ונוחה במיוחד באיתור לקוח,
איתור מכירות למועד ,לאתר וכו'.
 .17.4.5המערכת תאפשר לבצע חיפוש לפי ערכי שדות מחושבים.
 .17.4.6המערכת תגביל תוצאות חיפוש אשר עשויות להאט באופן משמעותי את עבודת
המערכת ,ע״י הצגת כמות תוצאות מוגבלת על המסך .לדוגמא :חיפוש לקוח בשם
״דוד״  -אם הפקת תוצאות החיפוש תארך יותר ממספר שניות שייקבע  -יוצגו 10
המשתמשים הראשונים ותינתן האפשרות לבצע המשך חיפוש לפי הנחיית המשתמש ל-
 10רשומות נוספות וכן הלאה.
 .17.5העברת דיוור באמצעות דואר אלקטרוני
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 .17.5.1המערכת תתמוך במשלוח דוא״ל אלקטרוני אוטומטי מהמערכת ללקוחות
ולמשתמשים במערכת על פי כללים לוגיים ,למשל :אישור אוטומטי לדוא"ל על מכירה
באתר האינטרנט ,הודעת דוא״ל להנהלה על פי רשימה על אי מכירת כרטיסים או
ביטול מסיבי וכו'.
 .17.5.2המערכת תתמוך בשמירת הודעות דוא״ל שהתקבלו מהלקוח או ממשתמש על פי
נושאים או פרמטרים מוגדרים מראש.
 .17.6סריקת מסמכים ואחזור מסמכים
 .17.6.1המערכת תאפשר לצרף ,לשמור ולתחזק קבצי HTML ,GIFF ,TIFF ,JPEG ,PDF
 ,Wordוכו' לישויות שונות כגון :מודעות על אירועים ,פרסום באנרים וכו'.
 .17.6.2המערכת תציג את כלל המסמכים המקושרים לישות (ובכלל זה גם דוא״ל) במסכי
הישות ,ותאפשר תצוגת המסמכים וחיפוש קל ונוח.

 .17.7יצוא קבצים לאופיס
 .17.7.1המערכת תאפשר ייצוא של קבצים בחתכים שונים להעברה לגורמים שונים.
 .17.7.2המערכת תאפשר יצוא קבצים מסוגים שונים ,Excel , Word ,PDF :קבצים סרוקים
וכו'
 .17.7.3המערכת תאפשר יצוא קבצים לדוא״ל ו /או הצגת נתונים בתוך דפדפן.
 .17.8ישויות במערכת
להלן רשימת הישויות המידעיות (  )entitiesהעיקריות במערכת ,הספק יציין אלו מהישויות
קיימות בפתרון המוצע כישות עצמאית ויציין איך הוא מתכוון לתת מענה לישויות שלא קיימות
במערכת המוצעת על ידו .במידה וקיימות ישויות נוספות ,נבקש לפרטן:
 .17.8.1אתרים (כגון :מתקנים  /אולמות  /חדרים  /כיתות וכיו"ב)
 .17.8.2אירועים
 .17.8.3מועדי ביקור לאתר /לאירוע
 .17.8.4מחירון
 .17.8.5הנחות (לרבות הנחות כמות ,הנחות בני משפחה ורכישה של מספר אירועים במקביל
כדוגמת חוגים).
 .17.8.6מבצעים
 .17.8.7לקוחות
 .17.8.8פניות לקוח
 .17.8.9רכישת כרטיסים והפקתם
אפליקציה לזיהוי כרטיסים.
.17.8.10
מספר מבקרים לאירוע במועד מסוים
.17.8.11
 .17.9תהליכים ראשיים
המערכת נועדה לתמוך בכל תהליכי מכירת הכרטיסים ותזמוני האירועים השונים.
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על המציע לפרט את אופן הפתרון לדרישה ,האם קיים באופן מלא במערכת המוצעת ומופעל אצל
לקוחות אחרים ,הא ם קיים אך לא הופעל עדיין או האם המציע יתאים את המערכת
לפונקציונליות הנדרשת .במידה ויישום הפתרון עשוי לגרום לחריגה בלוחות הזמנים הנדרשים
ו/או המציע לא מתכוון לספק את הפתרון עליו לציין זאת.
בנוסף המציע יפרט את אופן יישום הפתרון לכל אחת מהפונקציות או תהליכים המתוארים
להלן .להלן פירוט התהליכים השונים והדרישות מהמערכת לגבי כל תהליך:
 .17.9.1מאגר נרשמים (לקוחות)
רישום של פרטי הנרשם והמוטבים במערכת:
 .17.9.1.1פרטי משלם (שם ,טלפון ,טלפון נייד ,פקס ,דוא"ל) ,כתובת משלם (ישוב,
רחוב ,בית ,כניסה ,דירה)
 .17.9.1.2פירוט מוטבים למשלם :פירוט ילדים ושכבות גיל (לכל ילד :שם הילד ,כיתה,
שנת לידה ,מוסד לימודים ,תנועת נוער) ,גודל חולצה ,מגבלות בריאותיות,
מגבלות אחרות.
 .17.9.1.3פרטי גישה לאתר – כתובת דוא"ל וסיסמה ,מספר נייד למשלוח הודעות
( )SMSואחזור סיסמה.
 .17.9.1.4פרטי חיוב בכרטיס אשראי – פרטי אשראי לחיוב עתידי.
 .17.9.1.5יכולת החלפת סיסמאות ושחזור סיסמאות לנרשמים.
 .17.9.1.6יכולת עדכון פרטים לרבות פרטי משלם ,פרטי חיוב ופרטי מוטבים.
 .17.9.1.7הצפנת מידע רגיש בבסיס הנתונים של המערכת.
 .17.9.2ניהול משתמשים במערכת
ניהול של המשתמשים במערכת – עובדי המועצה המנהלים ומטפלים באירועים
השונים.
 .17.9.2.1פרטי משתמש (שם ,תפקיד ,טלפון ,טלפון נייד ,דוא"ל)
 .17.9.2.2פרטי סוגי אירועים מוגדרים לניהול על ידי משתמש
 .17.9.2.3ניהול אירועים לרבות הוספה ועדכון אירועים.
 .17.9.2.4הקמת דרישות והגבלות לאירוע.
 .17.9.2.5הרשאות צפייה וגישה
 .17.9.2.6הרשאות הפקת דוחות
 .17.9.2.7ניהול אישורים מיוחדים – ביטול ,שיוך מחדש של אירוע עבור לקוח
 .17.9.2.8טיפול בדרישות מיוחדות של לקוחות
 .17.9.2.9זיכוי לקוחות על פי הרשאה.
 .17.9.2.10הגדלת  /הקטנת היצע לאירוע
 .17.9.2.11הקמת אתרים חדשים  /עדכון אתרים קיימים.
המועצה תספק לספק הזוכה גישה מאובטחת ל DC -של המועצה ,בהתאם לדרישות
אבטחת המידע של המועצה .החיבור המאובטח ,לרבות חיבור  ,SSLVPNבצדה של
המועצה יבוצע על חשבון המועצה ,באמצעות קבלן המחשוב שלה .הספק הזוכה יידרש
לחיבור מאובטח בחוות השרתים מהצד שלו ,על חשבונו.
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 .17.9.3ניהול בסיס מידע לכל אירוע
 .17.9.3.1ניהול המידע לכל אירוע :פרטים כלליים כגון :כותרת אירוע .תיאור קצר
גישה לנכים ,כתובת  /מיקום האתר.
 .17.9.3.2פרטי מפעיל האירוע :גורם במועצה לרבות פרטי התקשרות (איש הקשר:
שם ,תפקיד ,טלפון ,טלפון נייד ,דוא"ל).
 .17.9.3.3תנאים יסודיים לאישור האירוע בטרם ביצוע התשלום :תנאים יסודיים,
תנאים לביטול ,מועדי פרסום אירוע למכירה וסגירת מכירה ,מספר
מקומות מירבי ,לאיזו אוכלוסייה מיועד ,שכבות גיל ,לאילו .
 .17.9.3.4התניות לרישום לאירוע כגון :לנרשמים מישובים ספציפיים ,לפי שכבת
גיל ,לפי שיוך לתנועת נוער וכו'.
 .17.9.3.5ניהול של טפסים הנדרשים לחתימה (כגון תצהיר בריאות ,אישור הורים
וכדו') ויכולת הדפסה מרוכזת של כלל האישורים לאותו אירוע בצורה
מרוכזת (צרור) או פרטנית .האישורים והטפסים שהועלו לאירוע ישמרו גם
לאחר סיום האירוע לצרכי תיעוד לפחות שנה מיום האירוע.
 .17.9.3.6מחירון כרטיסים לאירוע
 .17.9.3.7הנחות כמות או הנחות אחרות לאירוע.
עם סיום הקמת אירוע במערכת ,המערכת תמליץ למשתמש לעבור להקמת מחירון
והנחות לאירוע
 .17.9.4תהליך הקמת אירוע חדש
 .17.9.4.1קבלת מידע על האירוע והקמת האירוע במערכת ,שיוך אירוע לאתר במועד
ושעה מסוימים (יכול להיות יותר ממועד אחד ,מספר פעמים ביום או ימים
שונים או שילוב).
 .17.9.4.2הקמת האירוע על כל פרטיו במערכת המידע ע״י משתמש מורשה ,יוקמו
לפחות השדות הבאים :שם האירוע ,תיאור מקוצר ,תיאור מפורט ,הגוף
האחראי (יזם האירוע במועצה),מקום האירוע (אתר) ,מועד האירוע (תאריך
ושעה ,יכול להיות רב מופעי) ,משך האירוע ,איש קשר מנהל האירוע מטעם
המועצה :שם ,טלפונים ,תפקיד ,מספר משתתפים/מבקרים מקסימאלי
(מגבלת תפוסה) ,קהל היעד (לפי הגבלת חתך כגון אך לא רק :גיל ,שכבה,
תנועת נוער ,מקום מגורים של המשתמש וכדו') ,מועד התחלה וסיום
מכירת כרטיסים ,גישה לנכים (כן/לא) ,הגבלות ,תצהירים ,מבצעים ,הנחות
כמות.
 .17.9.4.3הגדרת שדות נוספים וכן החלטה סופית מה חובה ומה רשות ,יתבצע בשלב
ההתאמות של המערכת למועצה.
 .17.9.4.4עם סיום הגדרת אירוע ,המערכת תפנה את המשתמש להגדרת מחירון
והנחות לאירוע.
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 .17.9.4.5האירוע יוצג מיידית (אחרי אישור) ,בכל אמצעי מכירת הכרטיסים
באמצעות ממשק :אתרים רלוונטיים ,דף ראשי של המערכת וכדו' .יצוין
מועד תחילת מכירת הכרטיסים – עם מועד המכירה ההודעה תשתנה
בהתאם .עדכון אירוע יתכן ויגרור שליחת הודעה לגורם רלוונטי על פי
פרמטרים בטבלת ניהול הודעות) ,בכל מקרה עדכון יודגש בצבע או בהבהוב
או בדרך אחרת.
 .17.9.4.6המערכת תנחה את המשתמש לעבור ממסך למסך לעדכון כל הנתונים
הנדרשים על מנת להפוך את האירוע לפעיל ,כלומר אפשר למכור כרטיסים
לאירוע.
 .17.9.5ניהול אולמות אירועים וממונים על האתרים השונים
ניהול פרטי אולמות אירועים ,אנשי קשר ,ניהול ההסכמים מול האולם  -מבצעים
והנחות ,ניהול התחשבנות מול הגורם האחראי.
 .17.9.5.1הקמת אולמות אירועים על כל פרטיו במערכת המידע ע״י משתמש מורשה,
יוקמו לפחות השדות הבאים :תיאור מקוצר ,כתובת מלאה ,בכתובת
לדיוור (אם שונה מהנ״ל ,אחרת יועתק אוטומטית) ,טלפונים ,פקס ,מפת
מקומות ישיבה.
 .17.9.5.2איש קשר :שם ,טלפונים ,תפקיד ,דוא״ל ,תאריך הקמה (ברירת מחדל
תאריך ההקמה),קישור להסכם עם הגורם האחראי
 .17.9.5.3בעת ביצוע מכירת אולמות אירועים או לקוח שהגיע לאירוע באולם ,יוצגו
באופן אוטומטי כל ההנחות והמבצעים הרלוונטיים וכל יכולת רכישת
כרטיס על פי מקום ישיבה.
 .17.9.5.4יכולת הגדרת אי מכירת כרטיסים בדילוג מקומות מסומנים אלא ברצף של
מקומות מסומנים .על מנת שלקוח לא יוכל לרכוש מספר מקומות הכוללים
דילוגי כסאות באותה שורה באולם.
 .17.9.6ניהול מחירונים
 .17.9.6.1קיימים מספר סוגי מחירונים :מחירונים לקהל הרחב לפי מקומות,
אירועים ,חוגים.
 .17.9.6.2ייתכן שינוי במחירון במהלך מועד ההרשמה.
 .17.9.6.3ייתכן והמחיר לאירוע – אפס ,במידה ונדרש רישום לאירוע ללא עלות –
מראש ,בשל מגבלה במספר המבקרים וסיבות נוספות .מחיר אפס גם ינפק
כרטיס.
 .17.9.6.4המערכת לא תגביל במספר המחירונים שניתן להקים .המחירים
במחירונים אלה הם מחירי המקסימום.
 .17.9.6.5כל המחירונים ינוהלו במערכת :למחירון יהיה תוקף מתאריך מסוים,
במידה ונפתח מחירון חדש מאותו סוג ,החל מתאריך מסוים ,המחירון
הקודם הופך להיות לא תקף.
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 .17.9.6.6עדכון המחירים יתבצע ע"י משתמש מורשה בלבד .נדרשת גמישות מרבית
בעדכון מחירונים .עדכון מחירים יכול להיות גורף או פרטני (נדרשת
אופציית עדכון מחירון שלם ,או מועד מסוים ,אמצע שבוע וסוף שבוע.
 .17.9.7ניהול הנחות
על המחירונים יתכן ויהיו הנחות ,קיימות מספר סוגי הנחות ,לרבות אך לא רק:
 .17.9.7.1הנחות על מחיר לכל סוגי האוכלוסייה.
 .17.9.7.2הנחות על מחיר לסוג אוכלוסייה מסוים (חיילים ,ילדים ,סטודנטים,
.17.9.7.3
.17.9.7.4
.17.9.7.5
.17.9.7.6
.17.9.7.7
.17.9.7.8

גמלאים
הנחות ניתנות לאירוע מסוים ו/או למועדים מסוימים.
הנחות לקבוצות
הנחות כמות מאותו אירוע או ברמה כללית למשלם (לדוגמא רכישת שני
חוגים ויותר תזכה בהנחה).
ההנחה יכולה להינתן באחוז או בסכום.
עדכון ההנחות יתבצע ע״י משתמש מורשה בלבד.
נדרשת גמישות בעדכון הנחות ,עדכון הנחות יכול להיות גורף או פרטני

(נדרשת אופציית עדכון כל ההנחות ,הנחות לתאריך מסוים ,אוכלוסייה
מסוימת וכו').
 .17.9.7.9כל היסטורית ההנחות תשמר במערכת לצורך הפקת דוחות ושאילתות
לניתוח נתונים ,למעקב ולבקרה.
רכישת כרטיסים באתר
.17.10
המערכת תכיל מערכת ניהול תוכן  CMSהמאפשר למשתמשים המורשים של המועצה להזין
אירועים חדשים לרבות תוכן אינפורמטיבי ,מחירונים והנחות.
המערכת תאפשר רכישת כרטיסים על ידי הקהל הרחב בצורה פשוטה וברורה .כלל המידע באתר
יכיל מידע ואירועים של המועצה בלבד .לא תותר הצגת מידע שאינו שייך למועצה ,לרבות פרסום
של גופים זרים ,קישורים לאתרים מסחריים ,מכירות וכיו"ב.
אתר אינטרנט יכיל את הרכיבים הבאים:
 .17.10.1מערכת ניהול תוכן המאפשרת להגדיר את התכנים באתר.
 .17.10.2רישום לאתר לצורך זיהוי נרשם ולצורך קבלת מידע באמצעות דוא"ל.
 .17.10.3ממשק חיפוש מובנה לחיפוש מופעים ,אירועים ,חוגים ,מידע לציבור ,הודעות וכו'.
 .17.10.4רולר הודעות ,חדשות ואירועים בתוקף  /עתידיים.
 .17.10.5מבצעים על אירועים
 .17.10.6כרטיס אירוע :תיאור תמציתי קצר של האירוע (עד  8000תווים) המאפשר למועצה
להסביר את תוכנו של האירוע .הוספת תמונות ומראי מקום נוספים לכל אירוע
(בדומה לאתרים המפרסמים סרטי קולנוע).
 .17.10.7הצגת מחירון אירוע לרבות הצגת כלל המידע לעניין מחירון ,מועדי רישום ,מועדי
ביקור ,קהל יעד ,פעילויות ,הנחות לאירוע ולמועד הביקור או להשתייכות
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לאוכלוסייה מסוימת (חיילים ,גמלאים וכדי) .מכירת הכרטיסים תלווה במידע ברור
ומקיף אודות שעות הביקור ,משך ביקור צפוי המלצות על אירועים קשורים וכו'.
עיצוב גרפי
.17.11
הספק יידרש במסגרת ההקמה לעצב כדלקמן:
 .17.11.1יצירת סקיצה ראשונה לאתר האינטרנט.
 .17.11.2סבב תיקונים לסקיצה הראשונה לאתר האינטרנט.
 .17.11.3יצירת סקיצה שנייה לאתר האינטרנט.
 .17.11.4סבב תיקונים לסקיצה השנייה לאתר האינטרנט.
 .17.11.5יצירת סקיצה שלישית לאתר האינטרנט.
 .17.11.6אישור סופי מצד המנהל מטעם המועצה.
 .17.11.7עיצוב גרפי יוכל לשמש את המועצה לצרכיו האישיים לרבות ,סימני מסחר.
 .17.11.8במסגרת תחזוקת המערכת ,יינתן שירות עיצוב גרפי לפי מחירון.
 .17.11.9העיצוב הגרפי יכלול עיצוב דף הפייסבוק העסקי של המועצה את הלוגו וה-
HEADER.
 .17.11.10המועצה תוכל לעשות שינויים בעיצוב הגרפי שהוא לא טכני (תמונות ,פליירים
וכדומה) באמצעות מי מטעמה ואינה מחויבת לפנות לספק.
תוכן
.17.12
עדכון התוכן בשוטף יתבצע על ידי המועצה או מי מטעמה .המועצה רשאית לבקש עדכון תכנים
על ידי הספק באמצעות המחירון המפורט להלן.
 .17.12.1שירות עדכון תוכן שוטף על ידי הספק לא יחליפו מתן הדרכה מסודרת למשתמשי
המועצה.
 .17.12.2נפח התוכן אינו מוגבל.
 .17.12.3הכנסת התוכן למערכת תתבצע לפי התקנות של חוק נגישות האתרים.
.17.12.4
.17.12.5

.17.12.6
.17.12.7

בניהול התוכן ע"י הספק ,יינתן שירות לכלל הכנסת התכנים לרבות אך לא רק מידע
על חוגים ,אירועים ,קייטנות ,צהרונים ועוד.
ההתייחסות לקייטנות תעשה כאל אירוע לרבות אך לא רק :רישום לקייטנה ,דוחות
נרשמים ,העברת מסרונים בעת ביטול קייטנה או הודעות פרטניות מרוכזות לכל
הנרשמים על אירוע חד פעמי בקייטנה (כגון תזכורות להורים) לרבות הפקת כלל
הדוחות ,הטפסים והאישורים הנדרשים והניתנים להפקה מאירועים.
בניהול התוכן ע"י הספק ,העלאת התכנים תעשה עד  48שעות מרגע קבלתו.
ניהול התוכן יעשה בכפוף לנהלי תקן נגישות האתרים.

התאמה לדרישת תקן נגישות האתרים לאנשים בעלי מוגבלויות
.17.13
 .17.13.1הספק יקבל תו נגישות אתר מנגישות ישראל – רמה .AA
 .17.13.2הספק ישכור יועץ נגישות ככל שיידרש במסגרת עלות הקמת האתר.
.17.14

המערכת תנהל את שיווק הפעילויות השונות במדיה הדיגיטלית לתושבי המועצה ,ותכלול:
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.17.14.1
.17.14.2
.17.14.3
.17.14.4
.17.14.5
.17.14.6
.17.14.7

אתר אינטרנט ייעודי לתשלום
אתר מותאם לטלפונים סלולאריים ()smartphones
פייסבוק (דף נחיתה)
אפליקציה מותאמת למכשירים סלולריים (סמארטפונים) אשר תכניה יותאמו בצורה
מלאה ומסונכרנת לתכנים ולאירועים באתר.
יוטיוב ()embedded YouTube videos
מסרונים
דואר אלקטרוני

 .17.14.8מסכי פרסום
 .17.14.9קיוסק להזמנת כרטיסים במידה ויוצב במשרדי המועצה (מסך מגע ומדפסת הפקת
שוברים  /כרטיסים)
 .17.14.10המערכת תאפשר חשיפה מלאה של כל הפעילויות העתידיות (חוגים ,פעילויות
קיץ ,צהרונים ,אירועים ועוד).
 .17.14.11המערכת תאפשר תצוגה של מידע כללי ,מידע על השלוחות השונות במידה ויש,
בעלי התפקידים ועוד)
 .17.14.12עדכון התכנים במערכת צריך להיות און ליין ללא הגבלת כמות המידע.
.17.14.13

על אתר האינטרנט להיות בעל תקן נגישות לבעלי מוגבלויות ברמה .AA

אופן התשלום והמכירה
.17.15
 .17.15.1תשלום מאובטח בכרטיס אשראי ,לרבות הנחות ,קופונים של חברות האשראי וכו'.
 .17.15.2המכירה תתבצע בכל מוקדי ואמצעי המכירה (טלפון ,קופה ,קיוסק או עמדת מכירה,
אינטרנט וכו') ,כל המידע על מועדי פתיחה של אירועים ומועדיהם ,יהיה זמין ללקוח
במועדי המכירה.
 .17.15.3במידה והלקוח משתייך לסוג אוכלוסייה מסוים (תלמידים ,חיילים ,סטודנטים,
גמלאים וכו') ,יוצגו לו ההנחות והמבצעים הרלוונטיים לסוג האוכלוסייה.
.17.15.4
.17.15.5
.17.15.6
.17.15.7
.17.15.8

יכולת הקמת אירועים בהם תתאפשר הגדרת מכירת כרטיסים במחירים שונים כגון
מתן הנחת כמות לרוכש בודד ("הנחת אחים") ,מתן הנחה על סוג כרטיס שונה וכיו"ב
במידה וקיימות הנחות במועדים מסוימים  -יוצגו ללקוח .כל ההנחות יוצגו בצורה
ברורה על גבי המסך.
המערכת תאפשר להזין קוד מבצע על מנת לקבל הנחה.
במידה והלקוח מבקש לבטל רכישת כרטיסים :המערכת תפנה את הבקשה למשתמש
במועצה אשר יטפל באמצעות פנייה יזומה אל הלקוח.
אמצעי התשלום מותר באתר האינטרנט :ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

 .17.15.9מכירת כרטיסים לפי מקומות ישיבה וניהול מפת אולמות אירועים.
 .17.15.10ניתן לשלם ברכישה אחת ביותר מאמצעי תשלום אחד ונתן לפצל תשלום ליותר
מכרטיס אשראי אחד.
 .17.15.11המערכת תאפשר להגדיר כרטיס אשראי /לקוח "חסום" במערכת ולחסום אותו
לביצוע עסקאות.
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 .17.15.12הלקוח ידפיס כרטיס דרך האתר בבית או במשרד ,בעמדות (קיוסקים) או לקבל
כרטיס מודפס בקופה ,תמורת הצגת קבלה.
 .17.15.13הכרטיס יכיל מספר מזהה ייחודי (חד-חד ערכי) לאירוע אשר יוטבע על כל כרטיס.
המזהה יכיל ברקוד מסוג  QRהניתן לביקורת על ידי משתמש במועצה באמצעות
אפליקציית  QRמתאימה המאפשרת הזנת "רישום כניסה לאירוע".
 .17.15.14במידה וקיימות הטבות המגיעות ללקוח  -השוברים יודפסו יחד עם הכרטיסים
כולל מידע ברור איפה נתן לקבל את ההטבה.
 .17.15.15אישור כניסה לאירוע – באמצעות הכרטיס ,מספר מזהה במסרון לטלפון הנייד או
אמצעי טכנולוגי אחרי שיוחלט עליו בעתיד והמערכת תתמוך בו.
 .17.15.16ביטול אירוע – ביטול אירוע ויצירת זיכוי למשלמים באשראי בממשק סליקה
"זיכוי כרטיסים" המתעד את תנועות הזיכוי בנוסף לתנועות החיוב שנוצרו לאירוע
מלכתחילה – .בנוסף בעת ביטול אירוע תינתן אפשרות למשלוח מסרון על ביטול
אירוע לכל הנרשמים ו/או המשלמים בצורה מרוכזת .המסרון ייערך על ידי המשתמש
בצורה מותאמת ו/או מתוך תבנית הודעה מוכנה מראש הניתנת לעריכה על ידי
משתמש לפני משלוח.
בקרת כניסה לאירוע
.17.16
 .17.16.1המערכת תאפשר בקרת כניסה לאירוע באמצעות הזנת מספר מבקרים שהופיע
לאירוע – על ידי אפליקציה לזיהוי כרטיסים וסריקת הברקוד  QRהמופיע על
הכרטיסים שהונפקו במערכת.
 .17.16.2אפליקציה לזיהוי כרטיסים – אפליקציה  /אתר מותאם למכשירים סלולאריים
המאפשרת שימוש על ידי עובדי המועצה לצורך בקרת  /רישום כניסה לאירוע.
האפליקציה תכיל את המסכים הבאים:
 .17.16.3מסך – Loginשם משתמש וסיסמה (למניעת כניסה של אינם מורשים)
 .17.16.4מסך סריקת ברקוד –  QRהמפעיל את המצלמה במכשיר לצורך התמקדות וסריקת
הכרטיס
 .17.16.5מסך תוצאה – המכיל את אחת מהאפשרויות הבאות :כרטיס תקין ,כרטיס לא קיים,
כרטיס חסום  -כרטיס רשום במערכת (אירוע חד פעמי) ,כרטיס חסום – בעיית
תשלום ,כרטיס חסום – עבר מגבלת מופעי כניסה (אירוע רב פעמי) ,כרטיס פגום,
כרטיס מבוטל ,מגבלת תפוסה לאירוע (הכרטיס תקין אך מספר הנכנסים לאירוע עבר
את מגבלת התפוסה לאירוע).
 .17.16.6רישום כניסה לאירוע רב פעמי (כמו חוגים) :המערכת תאפשר רישום כניסה רב
פעמית לאירועים באמצעות רישום של כמות המופעים בהם נסרק הכרטיס .המערכת
תכיל מגבלת כמות מופעים מותרת ,כגון חוג בעל  10מפגשים או לפי תקופה ,לדוגמא:
חוג הנערך בין  1/1/17ל .30/05/17
 .17.16.7המערכת תכיל דוחות הופעה לפי אירוע ,לפי משלם ולפי כרטיס לרבות מועדי רישום
כניסה (יום  /חודש  /שנה  -שעה/שנייה) ולפי משתמש שערך בדיקה.
 .17.16.8המערכת תכיל דוחות תפוסה לאירועים על פי רישומי כניסה.

45
377468

מכרז  – 38/2018לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה
 .17.16.9המערכת תאפשר "איסוף רכישות לסל ( ")cartשל מספר רכישות שמבוצעות על ידי
נרשם באתר ולאחר גמר הרישום – יופיעו בסל כל סוגי הכרטיסים הממתינים
לתשלום והמשלם יוכל לרכוש את כל הפריטים שנאספו או חלקם (אם הוא בוחר
לוותר ולמחוק או להשאיר את הפריטים בסל לתשלום במועד מאוחר יותר) – בדומה
למנגנון באתרי קניות מקוונים באינטרנט.
דיוור ופרסום
.17.17
 .17.17.1מערכת מסרונים
.17.17.2
.17.17.3
.17.17.4
.17.17.5
.17.17.6

.17.18

אפשרות שליחת מסרונים לכל הרשומים בחוגים.
חיתוך לפי הרשמה לפעילות.
אפשרות הודעה מיידית לעדכונים שוטפים.
שליחת מסרונים לנרשמים באתר.
אפשרות הסרה מרשימת התפוצה לפי חוק הספאם .במידה ונתבקשנו להסיר אדם
מרשימות התפוצה ,יוסרו פרטיו גם בדואר האלקטרוני.

מערכת דואר אלקטרוני
.17.18.1
.17.18.2
.17.18.3
.17.18.4
.17.18.5
.17.18.6

אפשרות שליחת דואר אלקטרוני לכל הרשומים בחוגים.
חיתוך לפי הרשמה לפעילות.
אפשרות הודעה מיידית לעדכונים שוטפים.
שליחת דואר אלקטרוני לנרשמים באתר.
משלוח מידע פרסומי ( )newsletterוהפצה אוטומטית אחת לתקופה הכולל יכולת
הסרה מרשימת הפצה.
אפשרות הסרה מרשימת התפוצה לפי חוק הספאם .במידה ולקוח ביקש להסירו
מרשימות התפוצה ,יוסרו פרטיו גם במערכת במסרונים.

מסכי פרסום
.17.19
המועצה פועלת להעביר מידע לתושביה על גבי מסכי פרסום ועדכונים – על לוחות מודעות
אלקטרוניים .המערכת תאפשר הצגת חדשות ואירועים מהאתר מותאם למסכי פרסום:
 .17.19.1חיבור המערכת למסך המציג את האירועים הקרובים במועצה.
 .17.19.2מסך הפרסום יכלול חדשות.
 .17.19.3עדכון דינאמי של התוכן (רולר חדשות ועדכונים).
 .17.19.4עדכוני  RSSו/או  XMLו/או  SOAPמהמערכת למערכות חיצוניות.
ביטולים
.17.20
המערכת תאפשר לבטל הזמנת כרטיס ולקבל החזר כספי ,בתנאי שהביטול התבצע עד  xשעות
לפני מועד הביקור המתוכנן (ה x -פרמטר במערכת לפי סוג אירוע) ,לפי הסיווגים הבאים:
 .17.20.1ביטול כרטיס או שינוי מועד ביקור יכול להתבצע באותו אמצעי תשלום בו נרכש
הכרטיס (ביטול עסקת אשראי)  -במקרה והרכישה התבצעה בכרטיס אשראי
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(באמצעות האתר) ,המערכת תבטל את הכרטיס (תעדכן את מספר המבקרים
המתוכנן) ותזכה את כרטיס האשראי בסכום הרכישה.
 .17.20.2המערכת תבטל את הכרטיס ,תעדכן את מספר המבקרים המתוכנן ,ותזכה את
כרטיס האשראי בסכום הרכישה גם במערכותיה וגם במערכות הגבייה של המועצה
(כיום .)EPR
 .17.20.3במקרה והמבקר רוצה לשנות מועד ,המערכת תשחרר את המועד המוזמן ,תבטל את
הכרטיס ,תציע למבקר מועד חדש ו/או תאפשר לו לבחור מועד חדש תבדוק אם פנוי
ואם כן ,תפיק כרטיס חדש למועד החדש .אין החזרים או זיכויים כספיים ,גם במידה
והשתנו מבצעים.
 .17.20.4במקרה שמבקר רוצה לבטל כרטיס בגלל הנחה שלא נתנה לו או כל סיבה כספית
אחרת ,יתבצע תהליך של ביטול העסקה ורכישה מחדש כמתואר לעיל.
רשימות המתנה
.17.21
ניהול רשימות המתנה של לקוחות לאירוע מסוים .התראה על התאמה בין מקום שהתפנה
לדרישת לקוח ברשימת ההמתנה:
 .17.21.1המערכת תאפשר ניהול רשימות המתנה של לקוחות.
.17.21.2
.17.21.3

.17.21.4
.17.21.5

המערכת תאפשר רשימת לקוחות בהמתנה לאירוע או פעילות מסוימת למועד מסוים
או ללא מועד ותתריע על התאמה בין מקום פנוי לדרישת לקוח ברשימת ההמתנה.
כאשר לקוח מעוניין בכרטיסים לביקור או פעילות או אירוע מסוים ואין מקומות
פנויים ,פרטי הלקוח והביקור המבוקש ישמרו ברשימת המתנה ,כולל מספר
מבקרים ,מועדים מועדפים וכדי.
במקרה של ביטול כרטיס ע"י מבקר כלשהו ,תבוצע בדיקה אם יש דרישות של
לקוחות ברשימת ההמתנה למקום שהתפנה (התאמה).
פניה יזומה ללקוחות לפי סדר מרשימת ההמתנה להציע את המקום שהתפנה .הפנייה
תעשה באמצעות טלפון ו/או דוא"ל.

 .17.21.6הפניה ותוצאת הפניה תתועד במערכת.
 .17.21.7לקוח ברשימת המתנה שרכש כרטיסים ,יבוטל מרשימת ההמתנה ,אם מספר
הכרטיסים שרכש גדול או שווה למספר הכרטיסים המבוקש ,אחרת רשומת ההמתנה
תעודכן ביתרה המבוקשת או אם הלקוח אינו מעונין להיות ברשימת המתנה או אם
תאריך הביקור המבוקש עבר.
דוחות וממשקים
.17.22
המערכת תכיל מחולל דוחות כרכיב פנימי של המערכת או כרכיב חיצוני:
 .17.22.1המערכת תאפשר לבצע שאילתות מובנות ודינאמיות .מכל שאילתה ניתן יהיה להפיק
דוח.
 .17.22.2המערכת תאפשר לחולל דוחות /שאילתות מכל ישות ועל כל נתון אשר מנוהל בבסיס
הנתונים של המערכת.
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.17.22.3

.17.22.4
.17.22.5
.17.22.6

המערכת תאפשר לבצע בכל דוח  Drill-Downלרמת פירוט נמוכה יותר .לדוגמא
מדוח ביקורים באירוע מסוים ניתן לרדת עד רמת מבקר בודד :איזה כרטיס קנה,
מחיר ,ע״י מי נרכש וכדי.
המערכת תאפשר להפיק כל דוח על המסך טרם הדפסתו.
המערכת תאפשר לשמור את השאילתות המובנות כשאילתה פרטית או לשימוש
ציבורי.
המערכת תאפשר לבצע סיכומי ביניים על פי מגוון שדות ,המערכת תתמוך בשילוב
שדות מחושבים בדוחות :יצירת השדות והנוסחאות לחישוב ,ומיון וסינון לפי שדות

מחושבים.
 .17.22.7המערכת תאפשר להפיק דוחות סטטיסטיים (כגון סיכומים באחוזים) ונתונים
מחושבים נוספים (כגון סיכום נתונים).
 .17.22.8המערכת תאפשר לבצע חיתוך ומיון על פי מגוון שדות נתונים
 .17.22.9דוחות מובנים :המערכת תכלול עם עלייתה לאוויר סט של כ 10 -דוחות ושאילתות
הדוחות יוגדרו בשלב ההתאמה של המערכת.
 .17.22.10המערכת תאפשר לייצא דוחות על מערכת ההרשאות (הרשאות למשתמש,
משתמשים בקבוצות משתמשים וכו');
 .17.22.11המערכת תאפשר לייצא דוחות ממערכת ( auditingמספר אירועים מכל סוג,
ניסיונות גישה כושלים וכו');
 .17.22.12המערכת תאפשר הדפסת כל דוח וייצוא נתוני דוחות לXML ,PDF, Word -
.,Excel
 .17.22.13המערכת תאפשר ייצוא נתוני דוחות ל -דוא"ל ו /או הצגתו בתוך דפדפן.
 .17.22.14המערכת תתמוך בהגבלת הפקת דוחות על פי הרשאות המשתמש.
 .17.22.15המערכת תכלול  bannerהמסווג את הדו"ח ,מציין את שם המשתמש שהפיק
אותו ,תאריך ושעה;
 .17.22.16המערכת תאפשר למנהל המערכת להגדיר דוחות חדשים;
 .17.22.17המערכת תאפשר ייצוא דוחות קריאים ,ברורים ואמינים.
 .17.22.18יכולות גראפיות :המערכת תאפשר יכולת הצגת התוצאות בטבלאות וגרפים
מסוגים שונים.
 .17.22.19הפקת דוחות משולבים לאירוע  /חוג בודד המאפשר הצגה דואלית של הנרשמים
והמשלמים תחת טבלה אחת והכוללת לפחות שדות מידע של שם ההורה המשלם,
שם הילד הנרשם ,תאריך רישום ,תאריך תשלום (במידה ולא שילם – יוצג "לא
שילם").
עקרונות יישום המערכת במועצה
.17.23
 .17.23.1הספק יידרש להפעיל את המערכת בתצורת "ענן פרטי" – רוצה לומר המערכת תופעל
על שרתי הספק בתצורה ייעודית עבור המועצה ללא שיתוף של בסיסי נתונים או
רשתות תקשורת בינה לבין לקוחות אחרים .ההפרדה תהיה ברמת שרתים
וירטואליים לכל הפחות.
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.17.23.2

.17.23.3
.17.23.4
.17.23.5

במסגרת ההסכם ,הספק יספק את השירותים הנדרשים לצורך הפעלה תקינה ויעילה
של המערכת ,לרבות :הדרכה ,תמיכה ,הטמעה ותחזוקה של התוכנה במועצה ,לפי
צורך המועצה.
המציע נדרש לממש את המערכת במתכונת של הצעה כוללת ()Turn Key Project
עבור כל מרכיבי המערכת הנדרשים הכוללים תוכנה וחומרה.
הספק יהיה אחראי על עבודת ספקי המשנה ,כך שמול המזמין יעבוד הספק בלבד
ויישא באחריות מלאה למימוש הפרויקט כולו.
הספק נדרש בין השאר גם לבצע תיאום עם היזמים השונים של כל אתר בפארק

לביצוע התאמות ,בדיקות קבלה ,תיאום התקנות ,הדרכות וכו'.
 .17.23.6הפרויקט כולו יבוצע ע״י הספק בפיקוח נציגי המזמין על פי תכנית עבודה מפורטת
שתוכן ע״י המציע ותאושר ע״י המזמין ,על פי לוחות הזמנים הנדרשים.
 .17.23.7הספק יהיה אחראי על כל צוותי העבודה וכל התיאומים ביניהם ,הן צוותים שלו והן
צוותים של קבלני המשנה והוא יהיה אחראי לספק את כל השירותים ,בהתאם לכלל
הדרישות המפורטות במסמך זה.
.17.24

תוכנית עבודה
.17.24.1
.17.24.2
.17.24.3

.17.24.4
.17.25

הספק יכין תכנית עבודה מפורטת ,בהתאם לשלבי העבודה ולו"ז הכללי של הפרויקט
ויגישה לאישור המועצה תוך  15יום מתאריך החתימה על החוזה.
על הספק להציע ,כחלק מתכנית העבודה ,אבני דרך שתשמשנה את המזמין לצורך
בקרת התקדמות הפרויקט ,לכל אבן דרך יוגדרו התוצרים של השלב שהסתיים.
לצורך הכנת תכנית העבודה ,הספק ייפגש עם הגורמים הרלוונטיים מטעם המזמין
ע״מ לתכנן את מועדי התקנת התשתיות והציוד .וכן יקיים פגישות ככל שיידרש ע״מ
לבצע בחינת פערים ותכנון מדויק של ההתאמות שיש לבצע במערכת.
במקרה של שינויים בתכנית העבודה יעדכנה הספק מיידית ויעבירה לאישור המזמין.

לוח זמנים נדרש

אבן דרך

סיום שלב
לו"ז (שבועות עבודה)

קבלת הזמנת עבודה מאת המועצה

ש

תכנון ראשוני :סקר תיכון ראשוני ( - )PDRהדגמת המערכת.

ש2+

תכנון מפורט:
בחינת פערים ,הכנת תכנית עבודה מפורטת לפיתוח והתאמות ,לרבות ממשקים.
תאום התכנון להתאמת תשתיות המערכת.

ש5+

הצגת התכנון המפורט ()CDR
גמר ביצוע התאמות של המערכת לאפיון המפורט והתקנה לבדיקות קבלה

ש6+

התקנת המערכת בשרתי הספק (בתיאום עם המזמין).

ש7+

הגשת תכנית הדרכה ותכנית בדיקות לאישור המזמין.

ש8+

הדרכת משתמשים ובדיקות קבלה תוכנה  +סבב של תיקונים ובדיקות חוזרות.

ש10+

49
377468

מכרז  – 38/2018לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה
אבן דרך

סיום שלב
לו"ז (שבועות עבודה)

בדיקות קבלת מערכת על ידי המועצה

ש12+

סבב תיקונים ובדיקות חוזרות

ש14+

סיום הדרכת ותרגול משתמשים

ש14+

מערכת מוכנה לעבודה  -מסירת הדרכה לגורמים השונים

ש16+

.17.26

הדרכה
 .17.26.1מתן הדרכה שוטפת ומקצועית תתקיים במועצה לכל משתמשי המערכת  -עד לשלב
שבו אחרון אנשי המשתמשים יגיע לשליטה מלאה במערכת ובתוכנה ובתפעולן וככל
שהדבר יידרש על-ידי המועצה ,לרבות הדרכת עובדים חדשים במועד מאוחר יותר
במהלך תקופת ההסכם.
 .17.26.2באחריות הספק ,הקצאת מדריכים במספר המתאים לצורך הדרכה במשרדי
המועצה.
 .17.26.3מתן מענה טלפוני יכלול גם הדרכה – במהלך שעות פעילות המועצה ביחס להפעלת
התוכנה ולצורך מענה לשאלות ובעיות בהפעלת התוכנה.

אחריות ותחזוקת מערכת
.17.27
שירות תחזוקה והדרכה בתקופת השירות (לאחר ההקמה):
 .17.27.1תקופת האחריות תהיה לכל משך ההתקשרות בין המועצה לספק.
 .17.27.2בתקופת האחריות יינתנו שירותי התחזוקה ,פתרון תקלות על חשבון הספק.
 .17.27.3תקופת האחריות תחל ממועד אישור המסירה על-ידי המועצה (לאחר עלייתה
לאוויר).
 .17.27.4במסגרת השרות והאחזקה ,מתחייב הספק להיענות לקריאות שרות טלפוניות של
המועצה לצורך איתור תקלות הנובעות מבאגים במערכת .השירות יינתן בזמנים
ובמועדים המפורטים להלן :ימים א'-ה' בין השעות  .19:00 - 08:00מכירת כרטיסים
באתרי האינטרנט.24/7 :
 .17.27.5בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות דלעיל ,יהיה אחד מעובדי הספק מצויד
בטלפון נייד וישמש כונן למקרים דחופים.
 .17.27.6במקרה של תקלה המשביתה את כלל המערכת ,הספק יתחייב להתחלת טיפול
בקריאה תוך  4שעות מקבלתה ,ולמתן פתרון זמני או קבוע תוך  24שעות (בימי
העבודה הנ״ל) מקבלת הקריאה.
 .17.27.7במקרה של תקלה שאינה משביתה את כלל המערכת ,יתחייב הספק לתיקון תוך 48
שעות מקבלת הקריאה (בימי העבודה הנ״ל) ולתיקון קבוע ,תוך שבוע מקבלת
הקריאה.
 .17.27.8הספק יתחיל מיד בטיפול בתקלה ,מרגע גילויה ,והוא יטפל בה ברציפות וללא
הפסקה עד להבאת המערכת לתפעול שוטף ותקין.
 .17.27.9ה תמיכה תכלול כל פעולה הנדרשת להפעלה תקינה ואופטימלית של המערכת ,לרבות
תיקון תקלות הנגרמות עקב "באגים" שמקורם בתוכנה ו/או במערכת ,התקנה מחדש
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של מערכת ההפעלה או רכיבים ממנה (ככל שיידרש) ,וכל שיידרש לפתרון תקלות
ולפעולה תקינה של התוכנה במערכת
 .17.27.10הספק אחראי על תיקון רכיבים פגומים בתוכנה לשם פעולתה התקינה.
 .17.27.11ביצוע התאמות נדרשות במערכת ההפעלה התומכת בחומרה הקיימת ,הנובעות
כתוצאה משינוי הכרחי בחומרה  -תהיינה באחריות הספק.
 .17.27.12המציע יתאר את מנגנון השרות שיופעל במקרה דיווח על תקלה במערכת.
 .17.27.13המציע יציג את נוהל מענה לקריאות שירות של מוקד התמיכה.
עדכון גרסאות
.17.28
 .17.28.1עדכון גרסאות יבוצע במסגרת תקופת האחריות ובמסגרת הסכם השרות ללא כל
תמורה נוספת .התוכנה תשודרג לגרסתה העדכנית ביותר לא יאוחר מתוך  3חודשים
מהפצת העדכון ללקוחות הספק (כולם ו/או חלקם).
 .17.28.2הספק מתחייב לעדכן גרסה ראשית לפחות פעם בשנה.
 .17.28.3ביצוע עדכון גרסה לא יפגע בתפעול השוטף של המערכת ויבוצע לאחר שעות
הפעילות.
 .17.28.4הספק יספק תיעוד מעודכן עבור כל גרסה הכולל שינויים למשתמש (Features
חדשים).
 .17.28.5במידה ועדכון גרסה יחייב הסבת נתונים או כל הסבה אחרת ,לא תיגבה תמורה
נוספת בגין ההסבה.
 .17.28.6על הספק לפרט את נהלי עדכוני גרסאות כולל תיאור ביצועי מבחני קבלה ומבדקי
איכות.
 .17.28.7על הספק לפרט כיצד יבוצעו התאמות בתוכנה מבלי לפגוע ביכולת לספק עדכוני
גרסאות.
.17.29

ממשק למערכת הכספים והגבייה של המועצה

המועצה מפעילה מערכת כספים וגבייה של חברת  EPRהכוללת גם מערכת בילינג לגביית
תשלומי ומיסים מוניציפליים.
להלן הגדרת אופי הממשק הנדרש:
 .17.29.1בעת קליטת נתונים מתוכנת גביית אשראי חיצוני ,הנתונים עוברים ישירות לתוכנת
הנהלת החשבונות ,ולא לתוכנת הגבייה של  ,EPRוזאת בשל שהנתונים מהגביה
מסודרים לפי סוגי גבייה ,דבר שלא נרשם בתוכנות המדוברות ,ולכן הנתונים מגיעים
כפקודת יומן ישירות להנהלת חשבונות ,בכדי שניתן לקלוט את הנתונים להנהלת
חשבונות יש לייצר קובץ אקסל הכולל את הנתונים ליצירת פקודת יומן בהנהלת
חשבונות ,פקודת יומן צריכה לכלול כרטיסי חובה וזכות ,סכומים בחובה וזכות,
תאריכים ,אסמכתא.
 .17.29.2המערכת של הספק ,תכיל ממשק  onlineמלא הכולל דוחות מפורטים של חיובים
וזיכויים לפי כרטיסי הנח"ש ,רישום החזרי כספים בגין ביטול מופעים ודוחות
כספיים מאוזנים ומתואמים מול חברות האשראי על פי הרישום במסופוני הסליקה
של המועצה.
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 .17.29.3הפקודה חייבת להיות מאוזנת תאריכית בסופו של דבר (נניח בתאריך  01/05/17סך
הסכומים בחובה וזכות חייב להיות שווה).
 .17.29.4פקודת היומן צריכה להיות מאופשרת ליצוא בכל זמן נתון (אם נרצה יומי שבועי
חודשי וכו').
 .17.29.5פקודה היומן צריכה לרכז את הנתונים ברמה היומית עבור הכרטיסים הרלוונטיים,
דוגמא :בכרטיס  Xהיו סך פעולות ביום  25/05/17בסך  1000שקלים ,מ100 -
עסקאות שונות ,אנחנו נרצה לראות את הסה"כ  1000שקלים ,ולא את 100
העסקאות ,בבנק זוכינו בסכום של  30000עבור כל סוגי הגביה ב 25/05/17 -לצורך
התאמות אנחנו נצטרך את הסכום הכולל של הכסף שהופקד בכל יום בבנק.
 .17.29.6דוגמא לפלט נתונים שצריך לקבל באקסל:
תאריך תשלום

סוג כרטיס

כרטיס אשראי

סוג פעילות

מספר סוג פעילות

סכום
פעילות

07/12/17

86

ישראכרט

נוער

158

600

07/12/17

86

ישראכרט

פולין

172

300

07/12/17

86

ישראכרט

חנוכה

139

100

07/12/17

92

ויזה

נוער

158

700

עסקאות האשראי בטבלה שלעיל ,ירשמו מול סעיף תקציבי בהנהלת חשבונות.
 .17.29.7דוחות כרטיסי אשראי שיופקו ממערכת ניהול אירועים וחוגים של הספק יתאימו
לנתונים בהנהלת החשבונות ,כדלקמן:
 .17.29.7.1בגין עסקאות מזומן שבוצעו ,תירשם הכנסה בחודש הקלנדרי בה בוצעה
העסקה .לדוגמא :בגין עסקה שבוצעה בחודש  ,1/18תירשם הכנסה
בחודש ;1/18
 .17.29.7.2בגין עסקות דחויות שבוצעו ,תירשם הכנסה החל מהחודש הקלנדרי
העוקב לחודש ביצוע העסקה .למשל :בגין עסקה שבוצעה בחודש  1/18על
סך  ₪ 600וב 3 -תשלומים ,תירשם הכנסה על פני  3שלושת החודשים
העוקבים ,החל מחודש ( 2/18הכנסה של  200בכל אחד מהחודשים ,2/18
.)4/18 ,3/18

פורטל ארגוני פנימי לעובדי המועצה

.18

להלן מפרט דרישות להקמת הפורטל הפנימי לעובדי המועצה.
 .18.1מטרה
 .18.1.1הנגשת תכנים דיגיטליים לעובדי המועצה כגון לוח מודעות ואירועים ,טפסים ,נהלים,
הודעות (כגון משאבי אנוש ,הודעות הנהלה) ,קורסים והשתלמויות ,חדשות וכיו"ב על
פי המפרט להלן ועל פי דרישות תוכן ועיצוב פרטניות שיוצגו לספק הזוכה כחלק
מאופיין הדרישות המפורט.
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 .18.1.2במסגרת תהליך שיפור התקשורת הפנים ארגונית והתהליכים המנהלתיים במועצה
הוחלט על הקמתו של פורטל ארגוני אשר ישמש כפלטפורמת עבודה אחודה לכלל
העובדים .הפורטל יספק מנגנונים לשיתוף וניהול מידע וידע ,יהווה שולחן עבודה
אישי ויאפשר גישה לכלל המערכות והתהליכים הארגוניים במועצה.
 .18.1.3הפורטל יאפשר הפצה יעילה של מידע והנגשתו על פי הקשר ,שיתוף פעולה בין
עובדים ,ניהול ושיתוף ידע ,ניהול פרויקטים וכן מיכון ,ניהול ושליטה על תהליכי
עבודה מבוססי טפסים.
 .18.1.4מסמך זה מכיל את אפיון העל ומפרט הדרישות למערכת הפורטל הארגוני .האפיון
מבוסס על עבודת ניתוח צרכי ניהול ושיתוף המידע וחקר התהליכים המנהלתיים
במועצה .האפיון מפרט את דרישות המועצה לצורך הקמה ,שילוב והפעלה של מערכת
הפורטל עבור כלל עובדי המועצה ויורחב לאפיון מפורט של המערכת על ידי הספק
שיבחר ליישם את המערכת
 .18.1.5הפורטל יבוסס על כלי כדוגמת  SharePoint Microsoftובעדיפות ,גם על מוצר
לניהול טפסים ותהליכי עבודה .ניתן יהיה להציע כל מערכת ניהול תוכן אחרת
מבוסס קוד פתוח או בארכיטקטורה  /פלטפורמה שונה ובלבד שימלא את דרישות
האפיון במכרז והאפיון המפורט כפי שיוגדר בצורה מפורטת כחלק מהאפיון לפני
הקמה עם הספק הזוכה.
 .18.1.6הפורטל יהווה כלי עבודה מרכזי לשיתוף מידע וידע ושולחן עבודה לכלל העובדים
במועצה .הוא יאפשר גישה למערכות המידע השונות תוך הצגת מידע תמציתי
מותאם-אישית מחלק מהמערכות .הפורטל יהווה נדבך משלים למערכות המידע של
המועצה ולמערכת הדואר האלקטרוני.
 .18.2גישה לפורטל
פורטל זה יהיה נגיש לעובדי המועצה ללא סיסמה במידה והגישה מתבצעת מכתובת ה IP
הסטטית של המועצה ו/או רשימת כתובות  IPספציפיות סטטיות של המועצה .הפורטל לא יהיה
נגיש מכתובת חיצונית למועצה אלא באמצעות הזנת קוד משתמש וסיסמה אשר יוגדרו יחד עם
הספק הזוכה .קוד המשתמש הנדרש יהיה ת.ז או מספר זיהוי ייחודי לעובד וסיסמה תועבר
למספר נייד של העובד ב  SMSלצורך הזדהות וכניסה לפורטל.
 .18.3אופיין כללי
 .18.3.1שיפור התקשורת הפנים ארגונית ושיתוף הפעולה בין המחלקות השונות.
 .18.3.2שימור הידע והמומחיות הארגונית והגברת השימוש החוזר בו.
 .18.3.3שיפור זמינות ,איכות ונגישות תלוית-הקשר של המידע לבעלי תפקידים במועצה .
 .18.3.4מתן יכולת ליצירה ,הפצה ,אחזור ושיתוף מידע ארגוני ומנהלתי.
 .18.3.5ייעול תהליכים מנהלתיים וחסכון בזמן.
 .18.3.6חיזוק תחושת השייכות הארגונית של העובדים.
 .18.4יעדים
 .18.4.1שולחן עבודה מרכזי לעובדי המועצה ושער למערכות ויישומים במועצה ומחוצה לה.
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.18.4.2
.18.4.3
.18.4.4
.18.4.5
.18.4.6
.18.4.7
.18.4.8

תשתית מרכזית לדיווח ועדכון פנים ארגוני לפי הקשר.
מיכון טפסים והתהליכים שמאחוריהם.
ביצוע פעולות אדמיניסטרטיביות-מנהלתיות בקלות ובנוחות.
מיכון נהלים תוך שיפור השליטה בהם וחסכון ניכר בזמן המוקדש לתחזוקתם.
יצירת קבוצות עבודה וקהילות משתמשים ארגוניים סביב נושאים ומטרות
מקצועיים.
פלטפורמה לשיתוף פעולה לשימוש על ידי צוותים בתוך המחלקות ובינן לבין עצמן.
תשתית לאינטראקציה חברתית

 .18.5עקרונות
 .18.5.1ימנעו עד כמה שאפשר כפילויות תפקודיות בין הפורטל ובין מערכות אחרות במועצה
ואתר המועצה .יחד עם זאת ,יתקיים שיתוף של תכנים ופונקציונאליות בין הפורטל
ואתר המועצה וכן הנגשה בפורטל של מערכות מידע אחרות והצפה של נתונים מהן.
כגון :מערכת נוכחות ,מערכת נהלים ,מערכת ניהול מסמכים ומערכות מידע נוספות
הקיימות במועצה וניתן לשלבם בתצוגות האתר (מבוססות דפדפן אינטרנט).
 .18.5.2הפורטל יתמקד בקהל היעד ,עובדי המועצה ,וישאף לאיזון במילוי צרכיהם של
הקבוצות השונות המרכיבות קהל יעד זה.
 .18.5.3היות והפורטל יכיל גם תכנים מסווגים שאסור שיחשפו לקהלים אחרים שאינם
עובדים ,חשוב להקפיד על הגדרתו של הפורטל ככלי המיועד בלעדית לשימושם של
העובדים והחלת מנגנוני ההרשאות והמידור הנדרשים כפועל יוצא של הצגת תכנים
פנים ארגוניים בפורטל.
 .18.5.4הפורטל ישתלב בתהליכים הקיימים במועצה תוך כדי ייעולם.
 .18.6מימוש
 .18.6.1מימוש הפונקציונאליות הנדרשת יעשה באמצעות שילוב ,התאמה ותפירה של מרכיבי
מערכת ניהול התוכן בתצוגה מבוססת  webpartsאו ש"ע לפי טכנולוגית מערכת
ניהול התוכן וכן באמצעות שילוב מוצרים מסחריים אחרים ופיתוח ,אם נידרש.
 .18.6.2יישום מערכת הפורטל יתבסס על הארכיטקטורה החדשה ביותר של יצרן מערכת
ניהול התוכן והספק יידרש לעדכן את גרסאות קוד היצרן לפחות פעם בשנה ולבצע
עדכוני אבטחת מידע תוך  3ימים יום הפצתם על ידי היצרן.
 .18.6.3במימוש יישומון תינתן עדיפות ל( webparts -או ש"ע לפי טכנולוגית מערכת ניהול
התוכן) ,סוגי הרשימות והתכנים המוכנים ותבניות המגיעים עם הפורטל עם שינוים
והרחבות אשר יתאימו אותם לאפיון .אם לא קיימים כאלו המתאימים לאפיון
הישומון ,יוגדרו סוגים חדשים ויתבצע מימוש באמצעות פיתוח ו/או באמצעות
 webpartsמסחריים של צד ג' – כל זאת לפי סדר זה של קדימות מימוש.
 .18.6.4במימוש שאילתות תוכן עם סינון אינטראקטיבי של פריטים/מסמכים ,יש להעדיף על
פני ממשק הסינון המסורתי המבוסס על מקבץ שדות  dropdownsאת השימוש
במנגנוני ה faceted search -וה refiners -אשר מאפשרים סינון ,כולל תהליך סינון
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רב שלבי .בשיטה זו הניווט יחולל באמצעות ה refiners -והתגים וניתן יהיה לחולל
עמודי קטגוריות של פריטים/מסמכים לפי תיוגם ברשימות.
 .18.6.5יש להקפיד ליישם את ממשקי המשתמש על בסיס .HTML5
 .18.6.6לא יאושר כל שימוש בתשתיות ריצה על ה client -ובפרט  flashו.Silverlight -
יישום רכיבים דינמיים (כגון הצגת סרטוני וידאו) יעשה באמצעות התגים החדשים ב-
 HTML5עם תוספות ב Java Scripts ,Ajax -ו jQuery-במידת הצורך.
 .18.6.7תינתן עדיפות ברורה ליישום ממשקי המשתמש באמצעות  Ajaxוצמצום עד
למינימום של מקרים שבהם נדרשת טעינת הדף כולו מחדש .מעבר בין פריטים (כמו
לדוגמא במעבר בין תמונות בגלריית תמונות) יעשה באמצעות .Ajax
 .18.6.8המערכת על כל מרכיביה תהיה פתוחה וגמישה לשינויים והרחבות.
 .18.7מבנה מערכת פורטל ארגוני
מבנה הפורטל יהיה שטוח כאשר לכל תת-אתר ותת-מערכת יוקדש אזור שלם שתצוגתו תהיה
ברמת פירוט גבוהה ותתפוס את מלוא רוחב אזור התוכן .כמו כן ,לכל תת-אתר/מערכת יהיו
מספר ( webpartsאו ש"ע לפי טכנולוגית מערכת ניהול התוכן) קטנים יותר אשר יציגו תמצית או
הצפה מתת האתר/מערכת ויוצבו במקומות אחרים בפורטל ,בעיקר בדף הבית.
להלן המבנה ההיררכי הכללי של הפורטל:
.18.7.1
.18.7.2
.18.7.3
.18.7.4
.18.7.5
.18.7.6
.18.7.7

אתר הבית (כלל אירגוני)
אתרים מחלקתיים חיצוניים
משאבי אנוש
נוכחות עובדים (דיווח והצגת נתונים לעובד)
תת-אתר לעובדים חדשים (נהלים ,טפסים והסברים המכוונים לעובד חדש)
תת אתר להתנדבות קהילתית
פתיחת תקלות מחשוב

.18.7.8
.18.7.9
.18.7.10
.18.7.11
.18.7.12
.18.7.13
.18.7.14
.18.7.15

וועד עובדים
טפסים ונהלי רכש
טפסים ונהלי תקציב וגזברות
אזורים רוחביים ותתי מערכות
קישורים
מרכז הודעות וחדשות
לוח אירועים
בטחון וחירום – הנחיות ,נהלים ,מכלולים וכיו"ב

.18.7.16
.18.7.17
.18.7.18
.18.7.19
.18.7.20

מערכת מידע גיאוגרפית
מרכז טפסים
אתרי Wiki
בלוגים
פורומים
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 .18.8סכמת דרישות לדף הבית של הפורטל
להלן תכולה הבסיסית של דף הבית .מיפוי זה הינו ראשוני ויהיה דינאמי לשינויים בצורה
אדמיניסטרטיבית פשוטה ומהירה תוך כדי יישום הפרויקט ולאחר מכן .בהמשך יתכנו שינויים
במיפוי הפריטים לאתרים והדפים של הפורטל.
 .18.8.1רשימת הודעות כלליות ומחלקתיות אחרונות עם אפשרות מעבר למרכז ההודעות.
 .18.8.2חדשות והודעות המועצה (בסינרגיה עם אתר המועצה)
 .18.8.3ספר טלפונים
 .18.8.4רשימת אירועים קרובים של המועצה בהתאם לרשימת לוח שנה בסינרגיה עם אתר
.18.8.5
.18.8.6
.18.8.7
.18.8.8
.18.8.9
.18.8.10

המועצה
יומן אירועים
קישור למערכת הטפסים ולטפסים נבחרים נפוצים.
קישור למרכז הטפסים
סטטוס מידע אישי מיישומים  +לינקים ליישומים (דואר ,משימות ,טפסים ,מערכת
הטלפוניה וכו')
המידע שלי
סקרים רגילים שימומשו באמצעות מנגנון הסקרים המובנה במערכת ניהול התוכן

של הפורטל
" .18.8.11מחלקות מצטיינות"
 .18.8.12גלריית תמונות
 .18.9אתרים מחלקתיים
 .18.9.1האתרים המחלקתיים נחלקים לאתרים חיצוניים ואתרים פנימיים .אתר מחלקתי
חיצוני כולל את כל השירותים והתכנים שהמחלקה מציעה לאוכלוסיות החיצוניות
למחלקה ,האתר המחלקתי הפנימי הוא האתר של חברי המחלקה שבו הם יכולים
לשתף מסמכים ונהלים ,לנהל פרויקטים ,לפרסם תמונות מימי גיבוש ואירועים וכו'.
 .18.9.2בגישת משתמש לאתר מחלקתי יזהה הפורטל אם המשתמש שייך לאותה מחלקה.
אם המשתמש שייך למחלקה וקיים לה אתר מחלקתי פנימי ,הוא יופנה לאתר זה,
אם הוא לא שייך למחלקה ,הוא יופנה לאתר המחלקתי החיצוני.
ניווט בפורטל
.18.10
 .18.10.1הניווט בפורטל יתבצע באמצעות תפריטים ורכיבי הצגת מיקום.
 .18.10.2התפריט הראשי של הפורטל יכיל ברמה הראשית את תתי האתר של הפורטל:
האתרים המחלקתיים (החיצוניים  /פנימיים) ,האזורים הרוחביים ותתי המערכות.
 .18.10.3התפריט המשני בכל תת אתר יכיל את הניווט לכלל השירותים והתכנים של תת
האתר .הרמות העליונות של תפריט זה יופיעו באופן אוטומטי גם כרמות המשנה
בתפריט הראשי.
 .18.10.4רכיבי הניווט יעוצבו במגוון גדלים ,מבנים ( )layoutועיצובים גרפיים למתן גמישות
למנהל הפורטל להציב קידומים והצפות של תכנים ושרותי פורטל במגוון מקומות
בפורטל.
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ספריות מסמכים בפורטל
.18.11
 .18.11.1כללי ומחלקתי  -ספריה גנרית לשימושים שונים של שיתוף מסמכים
 .18.11.2כללי ומחלקתי  -לשיתוף ואיסוף שקפים למצגת דרך מנגנון תצוגת השקפים של
מערכת ניהול התוכן
 .18.11.3שקפים למצגות ,תמונות מאירועים  -לגלריות של תמונות בסיווגים שונים ,להצגה
דרך יישומון התמונות ,אלבומי תמונות.
 .18.11.4רכש והתקשרויות -פרסום פנימי של מכרזים שיצאו ,בעיקר מכרזים פומביים.
 .18.11.5דרושים  /פרסום מכרזי משאבי אנוש  -פרסום פנימי של מכרזי כ"א שיצאו לשם
מתן אפשרות להגשת מועמדות פנימית של עובדי המועצה.
טפסים דיגיטליים
.18.12
 .18.12.1במסגרת הקמת הפורטל ,ימוכנו הטפסים במועצה ותהליכי העבודה המגולמים בהם
כולל  workflowאישורים ,שליטה ,הצגה ,התראות על עיכובים וכו'.
 .18.12.2מימוש ה workflow -יעשה באמצעות ה( SharePoint Designer -או ש"ע הקיים
במערכת ניהול התוכן של הספק) לריצה על ה Workflow Manager -או לחילופין
באמצעות כלי ש"ע במערכת ניהול התוכן להגדרה וחילול .workflow
 .18.12.3בחלק מהטפסים workflow ,האישורים נדרש להיות מותנה בערכי השדות
הממולאים בטופס .מילוי שדות הטופס בחלק מהטפסים יעשה על ידי גורמים שונים
בתהליך .כמו כן ,נדרשת תמיכה במסלולי אישורים מקביליים וסדרתיים עם התניות
שונות (הראשון שמאשר ,כולם מאשרים ,מספר מסוים של מאשרים) ,אפשרות
לניתוב אוטומטי לממלא/י מקום ,החזרת הטופס לגורמים קודמים ב,workflow -
העברה לגורם כלשהו ועוד.
 .18.12.4לכל  instanceשל טופס תתחזק המערכת בין השאר את סטטוס הטופס :פעיל-
אותחל ,פעיל -בתהליך עבודה ,נעצר ( ,)pauseסגור (הסתיים באופן מלא ותקין) ,בוטל
(נסגר באופן יזום לפני שהסתיים באופן מלא ותקין) ,מצב שגיאה .סטטוס הטופס
יופיע בכל תצוגות הטפסים השונות והמערכת תיידע דרך תורי הטפסים את יוזם
הטופס ושאר המעורבים לגבי מצב הטופס והסטטוס שלו.
 .18.12.5פרטי בעלי התפקידים היחסיים לעובד מגיש הטופס (מנהל ישיר ,מנהלת משאבי
אנוש וכו') ינוהלו ב.AD -
 .18.12.6יוזם טופס יידרש למלא שדות לפני שליחת הטופס .מאשרים בתהליך העבודה של
הטופס ידרשו לאשר או לדחות או להחזיר את הטופס ליוזם/דרג מאשר קודם או
להעביר את הטופס להתייעצות עם גורם אחר .בחלק מהמקרים ידרשו גם המאשרים
בתהליך העבודה למלא שדות בטופס.
 .18.12.7לכל בעל תפקיד אליו מגיע הטופס (כולל היוזם) יוצגו פתוחים למילוי רק השדות
שהוא נדרש למלא .השדות האחרים שכבר מולאו בשלבים קודמים של התהליך (כולל
בשלב יזום הטופס) יוצגו לבעל התפקיד אך יהיו סגורים לשינויים.
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 .18.12.8בכל אישור/דחיה/החזרה/העברה יוכל הגורם המאשר למלא הערות ונימוקים בשדה
טקסט חופשי .שדה זה ישמש לדיאלוג בין הגורמים השונים במקרה של
החזרה/העברה להתעצות של הטופס.
 .18.12.9לכל בעל תפקיד אליו מגיע הטופס יוצג לוג השתלשלות תהליך העבודה עד כה כאשר
לכל שלב יוצגו שם התפקיד/הסמכות שאמור/ה לאשר ,שם המאשר בפועל ,תפקידו,
האם מחליף וכן שדה ההערות והנימוקים שמילא בטרם שיגר את הטופס לשלב הבא.
כמו כן ,תוצג השתלשלות השלבים הבאים שעדיין לא בוצעו.
 .18.12.10יתכנו גורמים לידיעה בלבד בשלבים שונים של חלק מהטפסים .גורמים אלו אינם
נדרשים לאשר את הטופס ואינם חלק ממסלול תהליך העבודה אך ישלח להם דוא”ל
ידוע בשלב המתאים (ותירשם על כך אינדיקציה בלוג).
 .18.12.11בתום תהליך העבודה והאישורים של טופס ,תחזיר המערכת את הטופס ליוזם
הטופס (אם נדרש) ובכל מקרה תעביר את הטופס לסטטוס סגור.
 .18.12.12המערכת תאפשר שליחת תזכורת לעובד ליזום טופס (מימוש דרך הוספת שלב
מקדים על ידי גורם שאינו יוזם הטופס או כתוסף תזכורות למערכת הטפסים).
 .18.12.13כמו כן נדרשת המערכת לאפשר שליטה ובקרה על התנהלות הטפסים ,לנהל
סטטיסטיקות ,להתריע על עיכובים ,לבצע פעולות ועוד.
 .18.12.14המערכת תאפשר הצגת נהלים רלוונטיים לתהליך הטופס בתוך הטופס (הכללה
או לינק לנוהל בישומון מרכז הנהלים) .במקרים מסוימים ,יידרש בעל התפקיד לאשר
את קריאת הנוהל/ים כחלק מתהליך העבודה בטופס .כמו כן ,הנהלים במרכז
הנהלים יקשרו לטפסים הקשורים בנוהל.
 .18.12.15המערכת תאפשר בשלבים המתאימים לצרף מסמכים לטופס (כמו קורות חיים
בטופס בקשה למענק פנימי – מימון מחקרים ,מסמכים ואישורים סרוקים בטופס
בקשה ליציאה לכנס – סגל אקדמי וכו').
 .18.12.16המערכת תספק ( webpartsאו ש"ע של יצרן מערכת ניהול התוכן) להצגת טפסי
המשתמש בתורים השונים (טפסים ששלחתי ,טפסים שממתינים לטיפולי ,טפסים
שטיפלתי ,רשימת הטפסים וכניסה אליהם וכו') .לכל טופס יוצגו פרטיו והסטטוס
שלו.
 .18.12.17בשלב ההקמה של הפורטל ימוכנו  30טפסים ,של מחלקות המועצה וכן מחלקת
משאבי אנוש .בהמשך ,ימוכנו בהדרגה הטפסים האחרים .הספק ידריך לפחות 3
עובדים מהמועצה בהקמת טפסים אלקטרוניים ו/או יסייע להם בהקמת התכנים
ויעלה את הטפסים לפורטל.
 .18.12.18כ כלל ,השדות בטפסים הממוכנים יהיו מבוססים על מבנה הטפסים הקיימים
(מצ"ב לאפיון זה) עם תוספות ושינויים מתבקשים .תהליך העבודה של כל טופס
יבוסס על תמצית ה workflow -והאישורים המפורטת לעיל לגבי כל טופס .טפסים
ותהליכים אלו ישוכללו כך שינצלו בצורה מרבית את יכולות המערכת ויתאימו
לתהליכי עבודה ואישורים יעילים באונליין.
.18.13

אפיון ישומונים
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להלן יישומים ראשיים שיוגדרו בפורטל .המועצה רשאית לכלול ישומונים נוספים הן בשלב
הקמת הפורטל והן כחלק ממתן השירות החודשי לאתר המועצה.
 .18.13.1מרכז הודעות וחדשות – יכלול עדכונים ,הודעות וחדשות ירכז ויציג את ההודעות
והחדשות שנשלחות כיום במועצה דרך דוא"ל בתפוצות רחבות ,בעיקר ממשאבי
אנוש ,גזברות ,רכש ,לשכת מנכ"ל ,וכו' .במקום השליחה דרך המייל ,מוציא ההודעה
יקליד אותה ישירות למרכז ההודעות והחדשות בפורטל .הפורטל ישלח התראה
במייל למשתמשים (שלא ביטלו את המנוי לשרות) על ההודעה החדשה .המייל יכלול,
בין היתר ,את כותרת ההודעה ,מוציא ההודעה ,תאריך ,תמצית ההודעה (השורות
הראשונות של ההודעה) ולינק להודעה בפורטל .לא ישלחו במקביל לפרסום בפורטל
מיילים המכילים את ההודעה (פרט למייל ההתראה של הפורטל על ההודעה החדשה
כאמור לעיל).
 .18.13.2לוח אירועים פרסום וניהול אירועים של המועצה  -יכלול את לוח השנה של אירועי
המועצה ,אירועים לעובדים ,אירועים לתושבי המועצה ,ימים פתוחים ועוד.
" .18.13.3המלצות עובדים"  -המלצות עובדים לפי קטגוריות (אירועי תרבות ,הצגות ,סרטים,
מסעדות ,צימרים וכו').
 .18.13.4ספר טלפונים  -רשימת האנשים עובד המועצה עם פרטי התקשרות והתממשקות
להתקשרות דרך  ,Avayaשיחה קולית ,שיחת וידאו (לאלו שיש על תחנת העבודה
שלהם מצלמות  )webcamוקישוריות ל Telephony IP -לחיוג מיידי מספר
הטלפונים.
 .18.13.5ברכות ואיחולים  -ברכות לעובדי המועצה מסוגים שונים לפי סוגי אירועים – ימי
הולדת (אוטומטי ע"פ ספר טלפונים) ,נישואים ,הולדת בן/נכד ,תנחומים ,קבלת עובד
חדש ועוד .תודות ימומש כחלק מיישומו זה כמקרה פרטי של סוג ברכה .משתמשים
יוכלו להגיב לברכה באיחולים אישיים שישורשרו כ talkbacks -בסוף הברכה.
 .18.13.6מחלקות מצטיינות  /עובדים מצטיינים  -מנגנון המפרסם את המחלקה  /עובדים
המצטיינים ,לטובת הגברת התרומה והשימוש בפורטל.
 .18.13.7גלריית תמונות  -תצוגת גלריות ,רשימת תמונות בגלריה ,תצוגת תמונה מתחלפת
בסגנון דומה לזה שבפייסבוק.
 .18.13.8שיתוף מסמכים ונהלים לפרסום  -רכיב גנרי לשימושים שונים של שיתוף מסמכים
בספריה .שיתוף מסמכי מחלקה ,נהלים ,מדריכים ,שקפים ועוד.
 .18.13.9תיבת הצעות ושיפורים  -תהיה אפשרות לבחור תחום/מחלקה הקשורים לשיפור.
 .18.13.10הודעות וועד עובדים – הודעות וועד העובדים לרבות עלונים ,מבצעים וכיו"ב.
 .18.13.11מרכז הנהלים ,התקנונים ,הנחיות ,מדריכים וחוזרים  -כולל כלל הנהלים של
המועצה ,מדריכי ה ,IT -נהלי מכלול ,נהלי משאבי אנוש ,נוהל רכש ,תקנונים
וחוזרים ,חוזרי גזברות ,רכש ותקציב ועוד .חלק מהנהלים ינוהלו ישירות במערכת
באמצעות שימוש באתר .wiki
 .18.13.12נוכחות ושכר – ממשק  embeddedלמערכת הנוכחות והשכר של המועצה.
 .18.13.13מערכת ניהול מסמכים – ממשק  embeddedלמערכת ניהול המסמכים של
המועצה .Office Light -הממשק הנדרש הנו ברמת לינק למסמכי המערכת ,המפתוח
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וניהול ה metadata -על המסמכים יתבצע במערכת .האפיון המפורט יבוצע מול
הספק הזוכה במכרז.
 .19מסירת תוצרים עם סיום ההתקשרות עם הספק
 .19.1המועצה רואה חשיבות רבה להעברה חלקה בתום תקופת ההתקשרות בין הספק למועצה .לעניין
זה תום תקופת ההתקשרות כולל את המקרים בהם הסתיימה תקופת ההסכם ולא הוארכה ,או
הוארכה תקופת ההסכם והסתיימה או הופסקה עבודת הספק מסיבה כלשהי .עם תום תקופת
ההתקשרות.
.19.2
.19.3
.19.4
.19.5
.19.6

על הספק להעביר לידי המועצה או לספק החדש שיבחר ,את כל הנתונים ,המידע ,העיצוב והידע
ביחס למועצה שהצטבר אצלו ו/או אצל עובדיו.
הספק יעביר לבעלות המועצה את הגיבוי של האתר לרבות ממשקי היישומים ,המאחסנים
והמגבים את הנתונים וכל רכיב אחר הדרוש להפעלת האתר.
על הספק להציג במסגרת הצעתו ,את נוהל מסירת האתר בתום ההתקשרות.
הנוהל יכלול בתוכו את כל האלגוריתמים ,התיעוד ,אופן גזירת המידע מהמערכת לקובצי /
מערכות נתונים אוניברסאליות הניתנות לקריאה ולהסבה למערכות אחרות.
הנתונים ,אשר יועברו בפורמט קובץ פתוח (דהיינו ,קבצי טקסט בקידוד  utf-8מופרדי שדות

כדוגמת קבצי  ,)csvבמקרה זה ,כוללים את כל קובצי המערכת ,דפי תוכן ,לרבות קבצי אב,
תנועות ,מסמכים ותמונות (לכל מסמך יצורף קובץ פתוח בו מופיעים שדות המפתח למסמך
וקישור לישויות המידע) ,לוגים ,אינדקסים ,משתמשים ,הרשאות ,טבלאות עזר וכיו"ב ,לרבות
נתונים היסטוריים ונתוני ארכיב מיום הקמת האתר ו/או ממועד קליטתו ו/או הסבתו במערכות
ניהול התוכן של הספק ,המוקדם מביניהם (להלן " :הנתונים") .הספק יציג את האינדקסים
לשיוך מחדש של קבצים ומסמכים חזרה למערכת החדשה.
 .19.7הספק יעביר בקובץ מוגן סיסמה ובמסירה ידנית נתונים רגישים כגון קובץ פרטי אשראי ,נתוני
חיובי אשראי ורכיבים המוגנים על פי תקן  DSS PCIאו על פי חוק הגנת הפרטיות.
 .19.8המועצה תהיה רשאית להמשיך לעבוד עם המערכת הקיימת בתקופת החפיפה ,שתארך עד 180
יום מיום סיום ההתקשרות (להחלטתה הבלעדית של המועצה) ,במצב קריאה בלבד באתר זמני
שאינו ציבורי וגלוי באינטרנט ,זאת ללא עלות נוספת.
 .19.9הספק (הזוכה במכרז זה) יעביר לספק החדש ובצורה חלקה את הנתונים והמידע מהמערכת שלו
למערכת החדשה וישתף פעולה עם הספק החדש.
המועצה רשאית לבקש מהספק להוציא את הנתונים מספר פעמים ממערכותיו במופעים
.19.10
שונים בעת המעבר בין המערכות השונות והספק יידרש לשלוף את הנתונים תוך  7ימים
קלנדאריים זאת ללא תמורה נוספת וללא תלות במספר המופעים הנדרש.
כמו כן ,על הנוהל להביא בחשבון מצב של 'חפיפה' ,קרי – בחירת ספק חדש והמשך
.19.11
פעילות במערכת עד העלאת המערכת החדשה לאוויר .יש להביא בחשבון מצב בו המערכת
העתידית תוקם בצורה מודולארית ולפיכך תעבודנה במקביל שתי מערכות.
למען הסר ספק יצוין כי גם במקרה בו ההתקשרות מופסקת על ידי המועצה ,חייב הספק
.19.12
לעמוד בהתחייבויותיו בנושא העברת המערכת לספק החדש שיבחר על ידי המועצה.
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מסמך 4
נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה
לכבוד
מועצה אזורית גזר
בית חשמונאי
אדונים נכבדים,
הנדון :ערבות מס'__________

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 5,000להלן" :סכום הקרן").
אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות ,כל סכום או סכומים
בגבולות סכום הקרן המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _________________ (להלן" :החייב") בקשר עם
מכרז מס'  38/2018לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה אשר הוצא על ידיכם,
וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח ,לבסס או לנמק את עילת דרישתכם או סכומה.
אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם ,בלי שיהיה עליכם לבסס את
דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך  ,12.02.19ועד בכלל.
ערבות זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

בכבוד רב,
בנק __________
סניף _________
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מסמך 5

הסכם מסגרת לאספקת שירותים
שנערך ונחתם ב _______ ביום ____ לחודש _________ 2018
בין:

מועצה אזורית גזר
בית חשמונאי
(להלן" :המועצה")

לבין:

_______________ (ח.פ /.ע.מ_________)
כתובת______________
(להלן" :נותן השירות")

הואיל

והמועצה פרסמה מכרז מס'  38/2018להתקשרות בהסכם מסגרת לשדרוג ,תפעול ותחזוקת
אתר האינטרנט המשולב של המועצה ,כמפורט במפרט הטכני המצ״ב למסמכי המכרז
כמסמך ( 3להלן ,בהתאמה" :המכרז" וה" -השירותים").

והואיל

ונותן השירות השתתף במכרז שפרסמה המועצה ,והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל

ונותן השירות מעוניין ליתן למועצה את השירותים המפורטים בחוזה זה ,והמועצה
מעוניינת כי נותן השירות יבצע עבורה את השירותים המפורטים בחוזה זה;

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות במסגרת חוזה זה.

מצד אחד;

מצד שני;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להן כל משקל בפרשנות
ההסכם.

.2

נציג המועצה
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 .2.1איש הקשר מטעם המועצה לביצוע הסכם זה הינו _______ (להלן" :נציג המועצה") ,והוא
מוסמך ליתן לנותן השירות הנחיות בדבר אופן מתן השירותים על פי הסכם זה ,לגרוע
מהשירותים או להוסיף עליהם ,הכול על פי שיקול דעתו ,אך להוציא שינויים בעלות
השירותים על פי הסכם זה.
.3

התחייבויותיו של נותן השירות
 .3.1נותן השירות מתחייב ליתן למועצה את השירותים כהגדרתם לעיל לספק למועצה מעת לעת
ועל פי דרישתה את השירותים הנדרשים למועצה ,על פי המפרט הטכני וכתב הכמויות,
המצ"ב כמסמך  3ומסמך  ,9בהתאמה ,הכל בהתאם להסכם זה ותנאיו.
 .3.2נותן השירות מתחייב לבצע את השירות במקצועיות ,בנאמנות ובמיומנות מרבית על פי כל
דין ,תוך שמירה על כל כללי הבטיחות בעבודה ,ולהשתמש בכל כישוריו ,ידיעותיו ,ניסיונו
ומיומנותו בביצוע השירות ,והכל לשביעות רצונה המלאה של המועצה ,תוך מגע הדוק ושיתוף
פעולה מלא עם המועצה ,בכלל ההיבטים הקשורים למתן השירות.
 .3.3נותן השירות יעסיק לצורך מתן השירות למועצה עובדים ישראלים מיומנים ומנוסים ,בעלי
ידע ,מומחיות ,הכשרה ,ניסיון ויכולת המתאימים לביצוע השירותים ,שכישוריהם ,מספרם
ורמת ניסיונם יאפשרו את מתן השירות בהתאם להוראות ההסכם ולשביעות רצון המועצה.
 .3.4נותן השירות מצהיר ומתחייב כי ידועות לו כל הוראות הדין הרלוונטיות בקשר עם ביצוע
השירותים ,וכן מתחייב לפעול על פי כל דין במתן השירותים ,ובכלל זה (אך לא רק) להחזיק
לאורך כל תקופת ההתקשרות וברציפות בכל הרישיונות ,ההיתרים ,האישורים וכיוצא באלו
הנדרשים על פי כל דין לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה.
 .3.5נותן השירות מצהיר ומתחייב ,כי אין כל מניעה חוקית ,מקצועית ,כלכלית או אחרת לקיום
כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .3.6נותן השירות מתחייב ליתן למועצה את השירותים כמפורט במפרט הטכני המצ"ב כמסמך 3
למסמכי המכרז ומתחייב לעמוד במועדים ובתנאים שנקבעו ביחס לכל אחד מרכיבי
השירותים על פי הסכם זה והמפרט הטכני.
 .3.7נותן השירות ייתן את השירות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה ,ולשם כך
ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם מתן השירות ,ויימנע מביצוע כל מעשה ו/או
מחדל העלולים להוות סכנה לנפש או לרכוש .נותן השירות מתחייב להדריך ולהנחות את
עובדיו ואת כל מי מטעמו שיעסקו במתן השירותים למועצה בנושא הבטיחות ,ולדאוג כי
הנחיותיו והוראותיו יקוימו במלואן.
 .3.8נותן השירות יפעל בהתאם להוראות והנחיות נציג המועצה בקשר עם השירות ,כפי שאלו
יינתנו על ידו מעת לעת.
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 .3.9נותן השירות ידווח לנציג המועצה על כל בעיה (קיימת או צפויה) בנוגע למתן השירות
למועצה ,יספק לנציג המועצה כל תשובה ,הסבר ,נתון או מסמך שיידרש על ידו ויפעל על פי
הנחיות המועצה בעניין.
 .3.10נותן השירות מצהיר ,כי למד היטב את צרכיה של המועצה בכל הנוגע למתן השירותים
(כהגדרתם לעיל) .נותן השירות מתחייב להתאים את אתר האינטרנט לדרישות המועצה,
כמפורט במפרט.
 .3.11נותן השירות לא יהא רשאי להסב את התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה לאחר ,או ליתן
את השירות באמצעות אחר ,אלא אם נתקבל לכך אישור המועצה ,מראש ובכתב.
.4

התחייבויות המועצה
 .4.1בתמורה למילוי כל התחייבויותיו של נותן השירות על פי הסכם זה במלואן וכנגד המצאת
חשבונית עסקה ודיווח מפורט ,יהיה נותן השירות זכאי לתשלום ,בגין השירותים שסופקו על
ידו בפועל ושקבלתם אושרה על ידי המועצה כמפורט לעיל ,בהתאם למחירים שהוצעו על ידו
למכרז כמפורט בהצעת המחיר המצ"ב כמסמך  9ללא כל התייקרויות ותוספות למעט מע"מ
(להלן" :התמורה").
 .4.2לאחר קבלת כל הזמנה ובכפוף להמצאת חשבוניות תשלם המועצה לנותן השירות בהתאם
לשירותים שסופקו בפועל ושקבלתם אושרה על ידי המועצה.
 .4.3התמורה תשולם כדלקמן:
.4.3.1

עבור הקמת אתר האינטרנט ישולם הסכום ע"פ הצעת הספק .תשלום חד פעמי
שישולם לאחר השלמת ההקמה ובכפוף להגשת חשבון מאושר.

.4.3.2

עבור תחזוקה שוטפת של אתר האינטרנט לרבות כל שינוי כמפורט בהצעת המחיר
ולרבות עיצוב באנרים – תשלומים חודשיים – ישולם אחת לחודש ע"פ המחיר
המוצע ,בכפוף להגשת חשבון מאושר.

 .4.4בתום כל חודש בו נותן השירות סיפק את השירותים ,ולא יאוחר מה 10-לחודש העוקב ,יגיש
נותן השירות למועצה חשבונית עסקה בצירוף דו"ח המפרט את השירותים שסופקו על ידו
במהלך אותו החודש והתמורה המגיעה לו בגינם .חשבונית עסקה שתוגש לאחר מועד זה
תחשב כאילו הוגשה בחודש הבא אחריו.
 .4.5המועצה תבדוק את חשבונית העסקה ותאשר אותה ,כולה או חלקה ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,ותהא רשאית לנכות את החלק היחסי מהתמורה במקרה של ביצוע השירות באופן
חלקי .המועצה תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי
חשבונית העסקה והדו"ח ,ונותן השירות ימלא אחר דרישתה בתוך  7ימים ממועד קבלתה.
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 .4.6המחירים הנקובים בכתב הכמויות נותן השירות כוללים את כל התשומות .המחירים כוללים
את כל רכיבי עמלות המרת מטבע זר ,הובלת הציוד ,פריקתו ,שחרור הטובין ותשלום כל
המיסים והמכסים הנדרשים.
 .4.7תמורת אספקת השירותים בהתאם להסכם זה ,תשלם המועצה לנותן השירות את התמורה,
שתורכב ממכפלת הכמויות אשר יוזמנו על ידי המועצה בפועל במחירי היחידה הנקובים
בכתב הכמויות .התמורה תשולם בשקלים חדשים בתוספת מע"מ.
 .4.8המחירים המפורטים בהתקשרות זו וכל המחירים שישולמו לנותן השירות הנם מחירים
סופיים הכוללים את כל העלויות הישירות והעקיפות הנדרשות בכדי לספק את השירותים
המפורטים בהתקשרות זו ,ולמציע הזוכה לא תהיה דרישה כלשהי לתוספת עלויות.
 .4.9כל השגה ו/או דרישה לגבי שינויים במבנה העלויות או פרשנות שונה שתינתן לאיזה מבין
הסעיפים על ידי נותן השירות תידחה על הסף.
 .4.10התמורה תשולם לנותן השירות בתנאי שוטף +עד  45ממועד הגשת חשבונית העסקה בצירוף
הדו"ח למועצה ,ובכפוף לאישור המועצה את חשבונית העסקה כמפורט בסעיף  4.4לעיל .נותן
השירות מתחייב להגיש חשבונית מס כדין למועצה בתוך  7ימים ממועד קבלת תשלום כלשהו
מהמועצה .עוד מתחייב נותן השירות ,כי שכר עבודתם של עובדיו שיועסקו בביצוע השירות
ישולם מדי חודש במועד הקבוע בדין ,ללא תלות במועד העברת התשלומים על ידי המועצה
ועיכוב בהעברת התשלומים על ידי המועצה לא יהווה עילה לעיכוב שכרם של עובדיו שיועסקו
בביצוע השירות .כן מובהר ,כי אין באישור המועצה כאמור כדי להוות משום ויתור על טענה
כלשהי של המועצה כלפי נותן השירות ו/או השירותים שניתנו על ידו.
 .4.11למען הסר ספק מוסכם ,כי התמורה הינה בבחינת עלות כוללת למועצה הכוללת את כל המגיע
לנותן השירות בגין כל פעולותיו בקשר עם השירות ,לרבות הוצאות מכל מין וסוג שיוציא
בגינו ולרבות כל המסים ,ההיטלים ,האגרות ויתר תשלומי החובה הכרוכים במתן השירות.
התמורה הינה מלאה וסופית ,ופרט לה לא יהיה נותן השירות זכאי לתוספות ו/או הטבות
ו/או החזרים אחרים .נותן השירות לא יוכל להעלות כל טענה ו/או תביעה כלפי המועצה
להגדלת התמורה או להחזרת כספים שהוציא תוך כדי ועקב מתן השירות.
 .4.12המועצה תנכה מס הכנסה במקור מן התמורה האמורה לעיל ,בהתאם להוראות כל דין
ובהתאם לאישורים שיומצאו על ידי נותן השירות ,אם יומצאו.
 .4.13מובהר ,כי המועצה אינה מתחייבת להזמין את השירותים כמפורט בהצעת נותן השירות,
בכלל ,או בכמויות מסוימות ,בפרט .הכמויות שיחייבו את המועצה בתשלום לנותן השירות הן
הכמויות שיוזמנו ויסופקו בפועל באמצעות בהזמנות העבודה בלבד ,ונותן השירות מוותר על
כל טענה או דרישה כנגד המועצה בגין כך .כן מובהר ,כי מחירי השירותים לא ישתנו כתוצאה
מסוג או כמות השירותים שיוזמנו על ידי המועצה בפועל.
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.5

תקופת ההתקשרות
 .5.1תקופת ההתקשרות הבסיסית בין הצדדים על פי הסכם זה הינה ל 36 -חודשים ,מיום
______ ועד ליום ______ (להלן" :תקופת ההתקשרות") .בתום תקופת ההתקשרות תהיה
למועצה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בהודעה בכתב שתימסר לנותן השירות,
בעד  2תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת (להלן" :תקופת/ות האופציה").במהלך
תקופת/ות האופציה ימשיכו לחול על הצדדים כל תנאי הסכם זה (בשינויים המחויבים).
באחריות נותן השירות לשמור בתקופת/ות האופציה את כל האישורים להם נדרש לפי הסכם
זה ו/או לפי כל דין בתוקף ובכלל זה לדאוג להארכת תוקף אישור הביטוחים שלו וערבות
הביצוע שלו ,באופן שאלו יעמדו בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות ועד  60יום לאחריה.
 .5.2על אף האמור בסעיף  5.1לעיל ,המועצה תהיה רשאית בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,להביא
הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר לנותן השירות לפחות  30יום מראש ,ולנותן
השירות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין .במקרה זה לא תחול על המועצה
כל חובה לפצות ו/או לשלם לנותן השירות תשלום כלשהו ,פרט לתשלום התמורה בגין
השירותים שניתנו על ידי נותן השירות בפועל ,ככל שניתנו ,עובר למועד הפסקת ההתקשרות.
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,היה ומתן השירותים על ידי נותן השירות היה לקוי,
.5.3
רשלני ,בלתי מקצועי או לא באיכות המצופה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,או
שנותן השירות לא קיים אחר הוראות המועצה ,תהא המועצה רשאית להביא לביטולו המיידי
של הסכם זה ,ובלבד שנתנה על כך התראה בת  7ימים ובה פורטו טענותיה ודרישותיה באשר
לאופן מתן השירותים והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא לשביעות רצונה במהלך  7הימים
האמורים.
 .5.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המועצה תהא רשאית לבטל הסכם זה באופן מיידי וללא
מתן הודעה מוקדמת ,במקרים הבאים:
.5.4.1

נגד נותן השירות הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) ,להכרזתו כפושט
רגל ,למינוי מפרק (זמני או קבוע) ,והמינוי לא בוטל תוך  60יום ,או אם נותן
השירות נמצא באיחוד תיקים ,או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים.

.5.4.2

הוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של נותן השירות ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.

.5.4.3

שונה מצבו העסקי או הכספי של נותן השירות באופן אשר על פי שיקול דעתה
הסביר של המועצה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של נותן השירות לבצע
כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.
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.5.4.4

נותן השירות העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי
הסכם זה לצד ג' ,ללא אישור המועצה מראש ובכתב.

.5.4.5

נותן השירות הסתלק ,לדעת המועצה ,מהחוזה.

 .5.5הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא ,תשלם המועצה לנותן השירות תמורה בגין אותו
חלק מהשירותים שניתנו על ידו בפועל .מלבד תשלום זה ,לא יהיה נותן השירות זכאי לכל
שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף ,ולנותן השירות לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך.
 .5.6הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא ,תהא המועצה רשאית למסור את ביצוע השירותים
לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על ידי נותן השירות ללא תשלום ולנותן
השירות לא תהיינה כ ל טענות ,דרישות או תביעות מכל סוג שהוא כלפי המועצה בשל שימוש
בזכותה זו .מוצהר ומוסכם ,כי לנותן השירות לא תהא כל זכות עיכבון במסמכים ,והוא יעביר
את כל המסמכים על סוגיהם השייכים למועצה והמצויים אצלו ,ללא תמורה ,לידי המועצה.
למען הסר ספק מודגש ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות המועצה כלפי נותן
השירות ,לרבות דרישה להשבת כספים בגין נזקים שנגרמו לה עקב אחד או יותר מהאירועים
המפורטים לעיל.
 .5.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של סיום ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,יעביר נותן
השירות למועצה את כל החומר הארכיוני שנמסר לו על ידיה ,ככל שנמסר ,בצורה מסודרת.
 .5.8אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על
ידי מי מהם ,בהתאם להוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) התשל"א – .1970
.6

אחריות ושיפוי בנזיקין
 .6.1נותן השירות אחראי בלעדית כלפי המועצה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו
למועצה ו/או לעובדיה ו/או לנותן השירות ו/או לעובדיו ן/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי
כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר ו/או הנובע
מהשירותים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירות ו/או
עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ו/או תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע השירותים.
 .6.2נותן השירות יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד ו/או לציוד הנלווה לשירותים
ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו של נותן השירות עד לגמר מבדקי הקבלה
ואישורם על ידי המועצה ומסירת המערכות למועצה ואישור המועצה אודות קבלת הנ"ל
בכתב ולשביעות רצונה המלא .וכן בתקופת ההטמעה ,ההדרכה ,התחזוקה ומתן שירותים
נלווים ,והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם בשרות המועצה מכל אחריות לכל
אבדן ו/או נזק לציוד כאמור.
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 .6.3נותן השירות פוטר בזאת את המועצה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור
ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  7ימים על כל סכום שתחויב
לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .המועצה תודיע לנותן השירות על כל
תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.
 .6.4המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל
סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל
שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה
או מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל.
.7

ביטוח
 .7.1מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה
אחראי על-פי כל דין .נותן השירות מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור עריכת
ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח א' (להלן בסעיף זה "אישור" או "האישור") ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו .עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על נותן השירות בלבד.
 .7.2הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור ,הנם מזעריים ואין
בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על נותן
השירות יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד
לו ,למועצה ולצד שלישי כלשהו.
 .7.3בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך נותן השירות ואשר קשורים לנשוא ההסכם ,יהיה סעיף
בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח נותן השירות כלפי המועצה ,הישובים ויחידות
הסמך בתחומה של המועצה והבאים מטעמם.
 14 .7.4ימים לפני החתימה על הסכם זה או מועד תחילת מתן השירות בפועל ,המוקדם מביניהם,
ימציא נותן השירות למועצה את האישור כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של
מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו.
 14 .7.5ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור ,ימציא נותן השירות למועצה שוב את
האישור כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף
אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן.":
 .7.6נותן השירות ימשיך ויערוך ביטוח אחריות מקצועית ומוצר כל עוד קיימת לו חבות על פי דין.
 .7.7האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של נותן השירות
עבור המועצה .בחתימתו על ההסכם מאשר נותן השירות כי הוא הבין ויערוך את הביטוח
הנדרש על פי הסכם זה.
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 .7.8הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
 .7.9מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור כאמור לעיל בסעיף זה ,אין משום מתן פטור
כלשהו למנהל מאחריותו על פי הסכם זה ,ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה
לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור לידי המועצה כאמור לעיל בסעיף זה,
אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 .7.10מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור אך לא תהיה
חייבת לעשות כך.
 .7.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מנותן השירות לשנות או לתקן
את האישור על מנת להת אימו להתחייבויות על פי ההסכם .הבקשה לתיקון או שינוי לא
תהווה אישור לתקינות האישור ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.
 .7.12מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או
אי הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא נותן השירות בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.
 .7.13נותן השירות לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום
ההשתתפות העצמית או מעל גבולות האחריות או סכומי הביטוח.
 .7.14נותן השירות מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או
הישובים מכל סוג בתחום המועצה ו/או יחידות הסמך בתחום המועצה ו/או הבאים מטעמם
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק
כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
 .7.15הפר נותן השירות את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה
ו/או זכויות הישובים בתחומה ו/או יחידות הסמך בתחומה ו/או הבאים מטעמם ,יהא נותן
השירות אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות,
כספיות או אחרות ,כלפי המועצה והבאים מטעמה ,והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור
כלפי המועצה ו/או הישובים בתחומה ו/או יחידות הסמך בתחומה ו/או הבאים מטעמם.
 .7.16לא עמד נותן השירות בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,תהיה המועצה
זכאית ,אך לא חייבת (וככל שתוכל) ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של נותן
השירות ועל חשב ונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של
המועצה לכל סעד אחר .הזכות לערוך ביטוח במקומו של נותן השירות תחול גם במקרה של
ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם.
.8

יחסי מזמין – ספק ושמירה על זכויות עובדים
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 .8.1מוסכם בין הצדדים ,כי נותן השירות ייתן את השירותים נשוא הסכם זה כספק עצמאי ,ואין
בהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין המועצה ו/או מי מטעמה לבין נותן
השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.
 .8.2מובהר בזאת ,כי המועצה הסכימה להתקשר עם נותן השירות על בסיס התקשרות למתן
שירות קבלני עצמאי ,על כל המתחייב והמשתמע מכך ,הן לעניין התמורה והן לעניין הזכויות
והחובות ההדדיות.
 .8.3נותן השירות יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד  -מעביד בינו לבין המועצה ,ומנוע
מלדרוש מהמועצה זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד  -מעביד
בינו לבין המועצה .נותן השירות יבהיר ויסביר לכל העובדים המועסקים אצלו במתן שירותים
למועצה כי אין במתן השירות באמצעותם כדי ליצור יחסי עובד – מעביד בין מי מהם לבין
המועצה.
 .8.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נותן השירות מתחייב לפצות את המועצה ו/או לשפותה ,מיד עם
דרישה ראשונה ,בכל סכום שתידרש המועצה לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות
שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד-מעביד בין המועצה או מי
מטעמה לבין נותן השירות ו/או מי שיועסק על ידו במתן השירותים על פי הסכם זה ו/או
עובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות ,אך מבלי לגרוע ,הוצאות משפטיות להן תידרש המועצה.
 .8.5נותן השירות יי שא בכל התשלומים ועלויות השכר ותשלום תמורה לעובדיו ו/או למועסקים
על ידו במתן השירות לפי הסכם זה והתמורה המצוינת לעיל הינה בבחינת תמורה כוללת
ועלות כוללת למועצה לתשלום .להסרת ספק מובהר כי התמורה בסעיף  4.3לעיל כוללת גם
תמורה בגין זכויותיהם הפנסיוניות של העובדים שיועסקו בביצוע השירות ונותן השירות
מתחייב כי מתוך התמורה דלעיל ינכה סכומים לצורך ביטוחו ו/או ביטוח עובדיו שיועסקו
בביצוע השירות בביטוח פנסיוני הכולל ביטוח שארים וביטוח מפני נכות בשיעורים שאינם
פחותים מהקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.
 .8.6המועצה תהא רשאית ,לדרוש ,מנימוקים סבירים ,את החלפתו של כל עובד של נותן השירות
העוסק במתן השירותים למועצה ,לרבות מנהל הפרויקט ,ונותן השירות מתחייב להיענות
לדרישתה ללא דיחוי .יובהר ,כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מהסכמת הצדדים כי לא יהיו כל
יחסי עובד-מעביד כמפורט לעיל ,ומתן הוראה על פיו לא תביא לעיכוב בלוחות הזמנים ו/או
להשתת עלויות כל שן על המועצה.
.9

העברת זכויות
 .9.1נותן השירות אינו רשאי למסור ,להסב או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו ,או
להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת המועצה מראש
ובכתב.
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 .9.2הסכמתה או אישורה של המועצה בהתאם לסעיף  9.1לעיל ,אינם משחררים את נותן השירות
מאחריותו המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכם זה ,והוא ימשיך לשאת באחריות
המלאה לכל מעשה או מחדל בקשר עם מתן השירותים.
 .9.3מוסכם בזה על ידי הצדדים כי המועצה תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה
וזכויותיה כלפי נותן השירות ,לפי הסכם זה ,לכל אדם או גוף אחר ,כפי שתמצא לנכון .ניתנה
הודעה בכתב לנותן השירות על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור ,יחולו ,החל
מהמועד שייקבע בהודעה ,כל זכויות וחובות המועצה כלפי מתכנן על אותו אדם או גוף
וזכויות וחובות מתכנן יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור.
 .10סודיות
 .10.1נותן השירות מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר ,למסור ,לגלות ,לפרסם לחשוף
או לרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו כל מידע ,תוכנית ,חומר ,מסמך עיוני או מעשי ,שנאסף או
נתקבל או נוצר במהלך ו/או עקב השירות ,והוא מתחייב שלא להשתמש בכל מידע שהגיע
אליו עם ולצורך מתן השירות לכל מטרה אחרת שהיא ,למעט לצורך מילוי תפקידו על פי
הסכם זה ,אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת המועצה ובתנאים שהמועצה תקבע.
למען הסר ספק ,מובהר ,כי המועצה הינה הבעלים של כל מידע ,מסמך ותוכנית כאמור.
 .10.2נותן השירות יחתום בעצמו ויחתים גם את עובדיו העוסקים במתן השירות למועצה על נספח
סודיות בנוסח המצ"ב כנספח ג' להסכם זה .כתבי ההתחייבות ימסרו למועצה עד לא יאוחר
מ 7-ימים מקבלת הודעת המועצה על הזכייה .נותן השירות מצהיר כי ידועות לו הוראות
סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-וכי הוא מתחייב להביא הוראות אלה לידיעת עובדיו
וכל מי מטעמו.
 .10.3נותן השירות מתחייב לפעול על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-על תקנותיו
ועל פי הוראות כל דין הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שיגיע לידיו.
 .10.4בסיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא ו/או על פי דרישתה של המועצה ,מתחייב נותן השירות
להחזיר למועצה או לנותן שירות אחר מטעמה ,הכל על פי שיקול דעתה ,את כל הנתונים ,דפי
התוכן ,העיצובים ,המסמכים וכל מידע אחר המופיע במערכותיו ו/או באתרי תוכן השייכים
למועצה שהועברו לידיו במהלך תקופת ההתקשרות וזאת על פי מפרט הדרישות במסמך - 3
המפרט הטכני סעיף  19וסעיפי המשנה.
 .10.5נותן השירות ישפה את המועצה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל תביעה כלפיה ,נזק או
עלות שייגרמו לה עקב הפרת התחייבויות נותן השירות כאמור לעיל.
 .11ערבות ביצוע
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 .11.1בתוך  14יום מיום שהודיעה לו המועצה על זכייתו במכרז ,ימציא נותן השירות למועצה
ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,צמודה לעליית המדד (ולעלייתו בלבד) ,החל
מהמדד הבסיסי (שהינו מדד חודש ______) ,לפקודת המועצה ,בסך  10,000ש"ח (להלן:
"ערבות הביצוע") ,בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה.
 .11.2ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה משך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (לרבות ,למניעת
ספק ,תקופת הארכה ,אם וככל שהמועצה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה (או חלק
מהן) להארכת תקופת ההתקשרות ,כאמור לעיל) ,ועד לתום ( 90תשעים) ימים לאחר תום
תקופת ההתקשרות כאמור (להלן" :מועד תוקף הערבות").
 .11.3נותן השירות מתחייב להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע ,מעת לעת וככל שיידרש ,ובכלל
זה בכל מקרה שבו המועצה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה (או חלק מהן) להארכת
תקופת ההתקשרות ,כאמור לעיל ,כך שהיא תעמוד בתוקפה המלא עד לתום מועד תוקף
הערבות ,ולמסור למועצה כתב הארכה לתוקפה של הערבות הבנקאית ,חתום במקור על ידי
הבנק מוציא הערבות ,עד ולא יאוחר מ( 14-ארבעה עשר) ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות
הביצוע כאמור .נותן השירות יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות
הביצוע כאמור.
 .11.4המועצה תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע ולחלטה ,כולה או חלקה )1( :בכל מקרה שבו
נותן השירות הפר תנאי מתנאי הסכם זה; ( )2בכל מקרה שבו תוקפה של ערבות הביצוע לא
הוארך על ידי נותן השירות כנדרש ,כאמור בסעיף  11.3לעיל; וכן ( )3בכל מקרה שבו נותן
השירות לא השלים את סכום הערבות הבנקאית כנדרש ,כאמור בסעיף  11.5להלן.
 .11.5ערבות הביצוע תהא ניתנת לחילוט על ידי הצגתה לבנק מוציא הערבות ,מבלי שהמועצה
תצטרך להציג לבנק האמור כל מסמך או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט ,ומבלי
שהמועצה תצטרך לנמק את דרישת החילוט .המועצה תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע,
מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידיה מתוך סכום ערבות הביצוע ,ולפיכך ,בכל מקרה שבו
ערבות הביצוע לא תמומש במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות הביצוע במלוא תוקפה לגבי
יתרת סכום ערבות הביצוע שלא מומש.
 .11.6בכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע ,ישלים נותן השירות את סכום ערבות הביצוע
לסכום שהיה נקוב בה עד לחילוט האמור ,וזאת בתוך ( 7שבעה) ימים מיום החילוט.
 .11.7למניעת ספק ,אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה ,כאמור לעיל ,כדי לפגוע בזכויות
ובסעדים המוקנים למועצה על פי הסכם זה ו/או על פי יתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.
 .12היעדר בלעדיות
 .12.1המועצה תהיה רשאית ,אם תמצא לנכון לעשות זאת ,להזמין או להעסיק ספק נוסף לשם מתן
השירותים למועצה ,בכל עניין הקשור ו/או הכרוך בביצוע השירותים.
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 .12.2מוסכם בזאת ,שלנותן השירות לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת
כלשהי בביצוע שירותים כלשהם אשר אינם כלולים בחוזה זה.
 .12.3הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי ועיקרי לחוזה זה.
 .13שונות
 .13.1הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין ,סכסוך או חילוקי דעות הנובעים מהסכם זה תהא נתונה
לבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר גיאוגרפית למועצה האזורית גזר ,ולו בלבד.
 .13.2ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא ייחשב הוויתור כוויתור
על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת .כל ויתור ,אורכה או הנחה
מטעם אחד הצדדים לא יהיו תקפים אלא אם נעשו ונחתמו על ידי אותו צד.
 .13.3כל שינוי ,תיקון או עדכון של הסכם זה לא יהא תקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני
הצדדים.
 .13.4במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם זה לביצוע פעולה או תשלום כלשהם
ביום שאיננו יום עבודה ,יידחה אותו מועד ליום העבודה הקרוב הבא אחריו.
 .13.5הסכם זה ויתר מסמכי המכרז ממצים את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים
בהם ,ולא יהא תוקף לכל מצג ,הצהרה ,הסכמה ,התכתבות וכיו"ב ,ככל שהיו ,אשר אינם
נכללים בהסכם זה ו/או באיזה ממסמכי המכרז.
 .13.6למען הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מין וסוג שהוא אלא לצדדים
בהסכם זה.
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט במבוא להסכם .כל הודעה שתישלח על ידי
.13.7
צד אחד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה כעבור  72שעות ממועד שליחתה בדואר
ישראל .הודעה שתימסר באמצעות פקסימיליה תיחשב כאילו התקבלה ביום העבודה שלאחר
יום משלוחה ,בכפוף לקבלת אישור (כתוב או טלפוני) על משלוח תקין של ההודעה; הודעה
שנשלחה בדוא”ל תיחשב כאילו התקבלה עם קבלת דוא”ל חוזר (לא אוטומטי) המאשר את
קבלתה; הודעה שנמסרה באמצעות שליח תיחשב כנתקבלה עם מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום
__________________
נותן השירות

__________________
המועצה
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נספח א' להסכם
אישור על קיום ביטוחים-
במסמך זה אין לשנות ,למחוק או להוסיף מלל כלשהו

לכבוד
המועצה האזורית גזר ו/או חברות בנות ו/או תאגידי המועצה ו/או הוועדים המקומיים שבתחום המועצה
ו/או האגשח"ים שבתחום המועצה ו/או הישובים בתחום המועצה
(להלן לשם הקיצור" :המועצה")

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של __________________
מספר חברה ________________ (להלן" :הספק")
בקשר עם הסכם לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה (להלן" :ההסכם").
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק
את הביטוחים להלן:
 .1פוליסה משולבת לביטוח אחריות מקצועית ומוצר או Electronic Products and Services
 Errors or Omissions and Product Liability Insuranceאו פוליסה לביטוח אחריות מוצר
ופוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .הפוליסות מבטחות את חבות הספק על פי דין בגין אספקת מוצר
פגום או רשלנות או טעות או השמטה או מעשה או מחדל או טעות מקצועית של הספק בקשר להסכם
ו/או נזק לרכוש ו/או נזק לגוף אדם.
גבולות האחריות הינם  ₪ 1,000,000למקרה ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך ₪ 60,000
הביטוח כולל כיסוי ביטוחי בגין אי יושר עובדים ,אבדן מסמכים ומידע ,אחריות בגין קבלני משנה
(קבלני המשנה אינם מבוטחים).
הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  12חודשים.
הביטוח מכסה את אחריות המועצה בגין חבותה על פי דין עקב מעשה או מחדל או טועות או השמטה
של הספק.
בפוליסה רשום תאריך רטרואקטיבי החל מיום __________ (לכל המאוחר ממועד התחלת מתן
ביצוע ההסכם ).
 .2פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  .הפוליסה מבטחת את חבות הספק כלפי כל העובדים המועסקים
על ידו  .הביטוח מורחב לשפות את המועצה במידה ותחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק
ולרבות עובדי חברות כוח אדם .
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 .3פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .הפוליסה מבטחת את חבות הספק על פי דין כלפי צד שלישי
כלשהו ,לרבות המועצה וכל הבאים מכוחה או מטעמה בגבולות אחריות של  ₪ 1,000,000למקרה
ובמצטבר במשך תקופת הביטוח .
ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט כלפי מי שלא שילם דמי ביטוח
לאומי כלפי עובדיו.
שם המבוטח מורחב לכלול את המועצה בכל הקשור בהסכם בלבד ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו
יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה.
הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות ולתנאים כדלהלן:
א .נוסח הפוליסות לביטוח צד שלישי וחבות מעבידים הנו ביט או נוסח זהה לו בכיסוי הביטוחי.
ב .כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא
יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המועצה  ,הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני" ,המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחי המועצה  ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב
כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981-ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה
של ביטוח כפל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה .
ג.
ד.
ה.
ו.

הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח הודעה כתובה
על כך בדואר רשום לידי המועצה לפחות  60יום מראש.
השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הספק בלבד.
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המועצה והבאים
מטעמה.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
בכבוד רב,
_________
תאריך

____________
שם החותם

סוג הפוליסה

_____________
תפקיד החותם

מתאריך

ביטוח סיכוני צד שלישי
ביטוח אחריות מעבידים
ביטוח אחריות מקצועית ומוצר
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עד תאריך

פוליסה מס'
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פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
סוג הפוליסה

עד תאריך

מתאריך

פוליסה מס'

ביטוח סיכוני צד שלישי
ביטוח אחריות מעבידים
ביטוח אחריות מקצועית
ומוצר
בכבוד רב,
שם חברת הביטוח _________________________
__________________
תאריך

____________
שם החותם

___________
תפקיד החותם

76
377468

_________________
חתימת וחותמת המבטח

מכרז  – 38/2018לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה

77
377468

מכרז  – 38/2018לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה

נספח ב' להסכם
נוסח ערבות ביצוע

לכבוד
מועצה אזורית גזר
בית חשמונאי
הנדון :ערבות מס' _______ "ערבות ביצוע" בקשר להסכם לשדרוג ,תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט
המשולב של המועצה מיום _________ (להלן" :ההסכם")

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000ובמילים :עשרת אלפים שקלים חדשים)
המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________________ (להלן" :החייב") בקשר עם ההסכם שבנדון.
כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי
הצמדה למדד המחירים לצרכן באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה ,יהיה
המדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל (להלן" :המדד החדש") גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה
לפני יום חתימת ההסכם (להלן" :המדד הבסיסי") נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור
שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
המונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זה ,המתפרסם
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר ,לרבות כל מדד רשמי
אחר שיבוא במקומו בין שהוא מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו.
אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם ,בלי שיהיה עליכם לבסס את
דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך __________ ,ועד בכלל.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא__________________ עד
לתאריך האמור לעיל.
ערבות זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.
בכבוד רב,
בנק __________
סניף _________
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נספח ג' למסמך 5

תאריך_________ :

לכבוד
מועצה אזורית גזר
בית חשמונאי
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות

בהמשך לחתימת ההסכם בינינו מיום __________________ (להלן" :ההסכם") לשדרוג ,תפעול
ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה (להלן" :השירותים") ,אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת
מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:
 .1לשמור בסודיות כל מידע עסקי ,תפעולי ,מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב ,בקשר או במהלך ביצוע
השירותים.
"מידע" לעניין התחייבות זו משמעו  -לרבות :תכניות ,שרטוטים ,מפרטים ,תכניות מחשב ,שיטות
עבודה ,רשימת לקוחות ,פרטי לקוחות ,תכתובות ,תכניות עסקיות ,מידע כלכלי ופיננסי ,מידע
מקצועי וכל המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.
אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על-ידינו לגבי המידע הסודי שלנו ,וזאת למניעת
אובדן המידע או הגעתו לאחר.
למרות האמור לעיל ,התחייבות זו לא תחול על:
א .מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו
שלא עקב הפרת התחייבות זו;
ב .מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;
ג .מידע אשר גילויו נדרש על-פי הוראות כל דין.
מבלי לגרוע בזכאות המועצה לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו ,תזכה הפרת
התחייבות זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק ,ללא צורך
בהוכחת נזק ,בסך  100,000ש"ח.

תאריך

שם המציע
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נספח ד' למסמך 5
תאריך_________ :

לכבוד
מועצה אזורית גזר
בית חשמונאי

הנדון :הסכם רמת שירות ()SLA
 .1מטרה :להבטיח את רמת השירות ורמת תפקוד המערכת ,כך שיספק מענה לצרכי ניהול המערכת
כמפורט במפרט הטכני.
 .2הסכם רמת שירות זה הנו חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הספק.
 .3אי עמידה בתקן רמת השירות לאורך זמן ,תיחשב כהפרה יסודית של החוזה ,בנוסף להטלת קנס
שתטיל המועצה על הספק.
 .4תוצרים:
.4.1תקן לזמן תגובה ותפקוד המערכת בשוטף;
.4.2תקן לזמן תגובה לבקשות לשינויים ותיקונים;
.4.3תקן לזמן תגובה לשירות בשעות הפעילות ומעבר לשעות הפעילות;
.4.4תקן לגיבוי והתאוששות מאסון.
 .5מנגנון הקנסות :כל הפרה תגרור קנס של ( ₪ 2,000כולל מע"מ) להפרה.
 .6להלן אמות המידה לעמידה ביעדי רמת השירות:
נושא  /ליקוי  /פיצוי מוסכם ליחידה בכל סכום בש"ח
מס'
סידורי מקרה
 20%מהתמורה המגיעה
למתכנן עבור כל חודש עיכוב

.1

אי עמידה בזמנים

.2

אי עמידה בדרישות ההסכם ,כאשר ההפרה  ₪ 2,000למקרה
לא תוקנה בתוך  7ימים מיום הדרישה

.3

הפרה של הנחייה/הוראה של הגורם הרלבנטי  ₪ 2,000למקרה
במועצה

 .7אחריות דיווח ותיאום :כל תיקון ,עדכון גרסה או שינוי ,ייעשה בידיעת ובתיאום עם מנהל מערכות
המחשוב מטעם המועצה.
 .8פיצוי מוסכם :כל איחור במתן שירות ברמת השבתה של כלל האתר ו/או המערכות ו/או חלקן,
ישלם הספק קנס בהתאם לסוג החריגה כפי האמור בטבלה.
 .9תשלום מירבי :סך הפיצוי המוסכם שיוטל על הספק לא יעלה על  50%מהתשלום השנתי של
המועצה לספק .כל זאת מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההסכם בגין קלקול ,השבתה
או היעדר שירות שיהווה הפרה יסודית של ההסכם.

_________________
שם פרטי ומשפחה

_________________
תפקיד
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תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
לכבוד
מועצה אזורית גזר

אנו הח"מ _______________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני משמש בתפקיד _________________ ב( _________________ -להלן" :המשתתף")

.2

הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף.

.3

יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:

□

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

□

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת
הצעות במכרז 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 –  1991ולעניין עסקאות
לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב –
 ,2011גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

.4

יש 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 המשתתף.

□
.5

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

למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות
להלן:

□

חלופה ( – )1המשתתף מעסיק פחות מ 100 -עובדים.
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□

חלופה ( – )2המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד
העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה ,והשירותים
החברתיים לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב
כאמור באותה חלופה ( – )2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.

.6

למשתתף שסימן את חלופה ב' לעיל -המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם העירייה (ככל
שתהיה התקשרות כאמור)

.7

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר

אימות חתימה
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)_______ .מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _____________ ת.ז ,______________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפני.
__________________

__________

עו"ד

תאריך
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הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
מועצה אזורית גזר (להלן -המועצה)
ג.א .נ,.
.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי
במכרז מספר  38 /2018שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.

.2

הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
.2.1

סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע
כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״ -
בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות״.

.2.2

כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין
זה ,״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי
שליטה בו.

.2.3

סעיף  59לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
"לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-
זוגו ,סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם
המועצה למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או
בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות
מהשירותים שהמועצה מספקת״.

.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.3.1

בין חברי מליאת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו
סוכן או שותף.

.3.2

אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו.

.3.3

אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
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.4

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.

.5

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב׳( )3לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים,
רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  89א' (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,ובלבד
שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אישור עו"ד
אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי
אישור עו"ד _________________ :
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הצהרה בדבר העדר רישום פלילי
(ימולא על ידי מנהלים אצל המציע ,כאשר המציע הנו תאגיד)
תאריך________ :

לכבוד
מועצה אזורית גזר

אני הח"מ _______________ ת.ז_______________ משמש כ______________ בתאגיד
_______________ (להלן" :התאגיד") (ימולא כאשר המציע הינו תאגיד) לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 .1הנני עושה תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע/התאגיד למכרז מס' .10/2018
 .2הנני מצהיר כי לא הורשעתי (וככל שמדובר בתאגיד ,כי התאגיד לא הורשע) בעבירה פלילית מסוג
פשע
מסוג
בעבירה/ות
הורשעתי
/
פשע
(פרט)_________________________________________________________:
 .3הנני מצהיר כי לא הורשעתי (וככל שמדובר בתאגיד ,כי התאגיד לא הורשע) בעבירה פלילית מסוג
עוון
מסוג
בעבירה/ות
הורשעתי
/
עוון
(פרט)_________________________________________________________:
 .4הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי (וככל שמדובר בתאגיד – נגד התאגיד) וככל הידוע לי לא תלוי
ועומד כנגד איש מעובדיי (ככל שמדובר בתאגיד – עובדיו של התאגיד ,מנהליו ובעליו) ,כתב אישום
בגין עבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקם /כן תלוי ועומד נגדי או כנגד איש מעובדיי (ככל
שמדובר בתאגיד – עובדיו של התאגיד ,מנהליו ובעליו) ,כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון
עיסוקם.
לתחום
הנוגעת
(פרט________________________________________________________________:
_______)
(מחק את המיותר בכל באחד מהסעיפים)
 .5הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
שם______________ :ת.ז ____________:.חתימה _____________
אישור:
אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת ________
מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתי 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.
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שם ומספר רישיון
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כתב כמויות – הצעת המחיר
.1

המציע ימלא את הצעתו בטבלה שלהלן ,ויחתום למטה על מסמך זה .מציע שלא יעשה כן  -הצעתו
עלולה להיפסל.

.2

המציע יציע בשקלים חדשים שישולמו על ידו בעבור הזכות לביצוע התקשרות זו .המחירים לא
כוללים מע"מ.

.3

מחיר מירבי :בחלק מהסעיפים מופיעים מחירים מירביים .המציע ינקוב במחיר המירבי או נמוך
ממנו לפי שיקול דעתו .המועצה רשאית לפסול הצעה בה יופיע מחיר בפריט אחד או יותר הגבוה
מהמחיר המירבי הנקוב בו.

.4

התמורה תשולם לספק הזוכה בשקלים חדשים ובתוספת מע"מ.

#

יח'
מידה

תיאור

כמות

מחיר

הקמת אתר אינטרנט עבור המועצה
מחיר זה יכלול את כלל הדרישות המפורטות במפרטי המכרז

1

בדגש על הסבת התכנים מהאתר הישן ,הצגת אלטרנטיבות
לניראות האתר החדש ,העברת התכנים לאת החדש לרבות
הקמת יכולות ניווט ומבנה האתר החדש ,נגישות אתר על פי תקני
נגישות ,העלאת תמונות ,סרטונים ונתונים אחרים מהאתר הישן,
יח'
מודולים הנדרשים במפרט הטכני לרבות ניהול טפסים ,פורטל
אירועי תרבות וחוגים ,ניהול התקשרויות והקמת פורטל ארגוני
פנימי למשתמשים רשומים ,מודולים לשליחת דוא"ל והודעות
( SMSעלות משלוח הודעות ה  SMSתוחרג מהתשלום החודשי)

1

______ ₪
המחיר
המירבי
לסעיף זה
הינו
₪ 100,000

ההקמה תכלול הסבה והעתקת תכנים הן מאתר המועצה והן
מאתר התרבות של המועצה (המופעלים כיום).
תחזוקה שוטפת של אתר האינטרנט ,מערכת אירועי תרבות,

2

פורטל מכרזים והתקשרויות ,טפסים מקוונים ורישום .התחזוקה
תכלול שירותי אחסון האתר בשרתי הספק ,גיבוי הנתונים על פי
הדרישות ,סיוע לעובדי המועצה ושירות העלאת תכנים לאתר –
לרבות הקמת מופעים ואירועים תרבות בפורטל תרבות וכן
ממשק העברת תנועות כספיות ממערכות הסליקה של האתר
חודשי
למערכת הכספית של המועצה לרבות התאמות חיובים וזיכויים
לפי כרטיסי הנח"ש.
כמו כן השירות יכלול סיוע בהקמת טפסים מקוונים וכן יכלול
סיוע בנושאי נגישות אתר ומסמכים מצורפים המועלים לאתר
וכן סרטוני וידיאו ואלמנטים נוספים הנכללים  /ייכללו תחת
דרישות נגישות.
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______ ₪
המחיר
המירבי
לסעיף זה
הינו 5,000
₪

סה"כ
מחיר
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#

יח'
מידה

תיאור

כמות

מחיר

סה"כ
מחיר

הגבלת נפח אחסון אתר :נפח אחסון אתר יעמוד על לפחות 2
טרה בייט (נפח אחסון אתר) הנפח המוקצה למועצה לא יכלול
תחשיבי ונפחי קבצי מערכות הפעלה ,שרתי אינטרנט וספריות
גיבוי קבצים.
הגבלת תעבורה :האתר לא יהיה מוגבל לתעבורת אינטרנט.
הספק יקצה תעבורה לא מוגבלת ברוחב פס של לפחות  20מ"ב
לשנייה.
כמו כן השירות יכלול עיצוב והקמת אתרים לרבות באנרים
לאירועים במערכת ניהול אירועים .התכולה תכלול קבלת תוכן
אירוע כמסמך  WORDובתוספת תמונות מהמועצה ,עיצוב באנר
ותוכן האירוע והעלאת האירוע למערכת ניהול האירועים של
המועצה.
העלאת רמת נגישות האתר מרמת נגישות  AAלרמת נגישות
 AAAהכולל הקראה קולית ותכונות נוספות.
המועצה רשאית להוסיף ,לעדכן ,לשנות ו/או להורות לספק
לבצע עדכוני תוכן ,פיתוח ,שינוי בנתונים ,לינקים ,ממשקים וכל
רכיב תצוגה ,עיצוב (תמונה ,טקסט וכל רכיב גרפי או
אלפאנומרי) ,ניהול ,לוגיקה ,אלגוריתמים וזאת על פי שיקול
דעתה באופן שוטף והספק יבצע כל שינוי וכו' בהתאם לרמת
השירות וללא כל התניה ,דרישה או בקשה לתוספת מחיר .כלל
הפעולות יכללו במסגרת השירות החודשי של הספק למועצה
כנקוב בסעיף זה.
סה"כ מחיר לא כולל מע"מ
המחיר המוצע על ידי ,עבור ביצוע העבודות נשוא ההסכם להלן" :התמורה") ,מהווה מחיר סופי וכולל את
כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם ומהווה כיסוי מלא
להתחייבויותינו נשוא ההסכם לרבות העסקת עובדים ,ואמצעים ואחזקתם ,וכל אמצעי אחר שיידרש
לביצוע תקין ומושלם של העבודות נשוא הסכם זה  ,שימוש בכלי רכב ,ביטוחים ,מסים ,היטלים וכל דבר
אחר הדרוש לביצוע העבודה.
ולראיה חתמנו ,היום______________:
שם המציע _________________________ :מס' ת.ז/.ח.פ_______________ :.
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_________________________________
חתימת המציע (בצירוף חותמת במקרה של תאגיד)
מספר טלפון ,_______________________:מספר פקס'_______________________:
פרטי החותם מטעם המציע:
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז___________ .
תפקיד ________________ תאריך_______________ :
חתימה  +חותמת _______________ :
את טופס הצעת המחיר –יש להגיש בתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה.
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