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המועצה האזורית גזר
בית חשמונאי 99789

טל ;08-9274040 :פקס08-9247115 :

מכרז פומבי מס' 39/18
לניהול מערכות מידע ממוחשבות במועצה ובמסודותיה
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)

מסמכי המכרז כוללים:
פרק  :1הוראות ותנאי המכרז
פרק  :2אפיון ותיחום השירותים והמערכות הנדרשות
פרק  :3החוזה ,תנאים כלליים
פרק  : 4מנהלה – מסמכים שיש לצרף להצעת המציע
פרק  :5הצעת המציע

אוקטובר 2018
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פרק 1
הוראות ותנאי המכרז
מועצה אזורית גזר (להלן – המועצה ) ,מזמינה בזאת הצעות לניהול מערכות מידע ממוחשבות במועצה
ובמסודותיה כפי שיפורט להלן.
את מסמכי המכרז ,ניתן לרכוש במשרדי מזכירות המועצה בשעות העבודה הרגילות ,בתמורה לתשלום של 500
ש"ח אשר לא יוחזרו .תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .מציע
שלא ירכוש את מסמכי המכרז ,לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף.
ניתן 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 באתר האינטרנט של המועצה
בדבר שינויים.
מסמכי המכרז
 .1במכרז זה ארבעה חלקים ,וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:
 .1.1פרק  :1הוראות ותנאי המכרז.
נספח א' :פרטים כלליים של המציע.
נספח ב' :רשויות מקומיות ממליצות.
נספח ג' :בוטל
נספח ד' :הצהרת המציע.
נספח ה' :פרטי צוות העובדים
נספח ו' :אמות מידה לקבלת החלטה
נספח ז' :טופס משוב לצוות המקצועי
נספח ח' :טופס אישור נסיון כמנמ"ר
 .1.2פרק  :2אפיון ותיחום השירותים והמערכות הנדרשות
נספח א' :אבטחת מידע
נספח ב' :התחייבות לאבטחת מידע
נספח ג' :תכולת מערכות המחשוב של המועצה
נספח ד' :דרישות המועצה למענה בשעת חרום

 .1.3פרק  :3ההסכם ,תנאים כלליים.
נספח א' :רמת שירות .SLA
נספח ב'  :התחיבות לשירות בשעת חירום
נספח ג' :אישור על עריכת ביטוחים
נספח ד' :ערבות ביצוע
נספח ה' :התאמה לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 2017
 .1.4פרק  – 4מנהלה – מסמכים נוספים שיש לצרף להצעת המציע.
נספח א – תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים.
נספח ב – הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד רשות  /חבר מליאה.
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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נספח ג' – שמירה על סודיות.
נספח ד' – הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים.
נספח ה' – נתונים חסויים בהצעה.
 .1.5פרק  :5הצעת המחיר.

 .2כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי
פרשנות מסמכי המכרז.
רקע – מצב קיים ומטרות
 .3במועצה ובמוסדות החינוך ,התרבות והספורט שלה מופעלות מערכות המבוססות על רשתות תקשורת
מקומית  LANורשת תקשורת מרחבית  .WANתשתיותיה הטכנולוגיות של המועצה מורכבות ,חלקן
בתצורת  .Cloudהמועצה מפעילה מערכות מחשוב משרדיות מבוססות מערכות  .Microsoftהמועצה
מקבלת שרותי מערכות מידע ממוחשבות פיננסיות מחברת  ,EPRומספקים נוספים .מטרת מכרז זה
לקבל שירותי ניהול מערכות מידע ממוחשבות (מנמ”ר) במיקור חוץ .פרוט השירותים הנדרשים ופרוט
המצב הקיים בפרק מספר  2למסמכי המכרז.
מהות השירותים הנדרשים
 .4מכרז זה מתייחס לשירותי ניהול מערכות מידע ההמוחשבות למועצה ולמוסדות החינוך התרבות
והספורט שלה כמפורט במסמכי המכרז.
 .5השירותים יבוצעו השירותים יבוצעו עבור המועצה ע"י המציע הזוכה ,בעצמו ו/או באמצעות עובד
מטעמו אשר זהותו תאושר על ידי המועצה מראש ,העומד בדרישות המכרז ובהתאם לתנאי הסכם
המכרז.
 .6הזוכה במכרז יציב במשרדי המועצה מטעמו:
מנהל מיחשוב ראשי – מנמ"ר (, )CIOבאתר הלקוח ,במועדים ושעות שיתואמו מראש בין המציע לבין
המועצה .על המועמד להיות בנוסף לכישורי מנמ"רות גם בעל כישורי מנהל רשתות תקשורת .מובהר
בזאת כי המנמ"ר ידרש להיות נוכח בפועל במשרדי המועצה ,לפחות יומיים ( _2ימים) בשבוע .יודגש
כי השירותים דורשים מענה מקצועי ,זמינות טלפונית ,מתן טיפול הולם ומתאים בכל עת ע"פ צורכי
המועצה ובכל צורה והייקף שיידרשו ,זמינות והגעה לפגישות וישיבות במועצה .מענה וטיפול בכל עת
ולא רק במועדים בהם יהיה המועמד נוכח באופן פיזי במשרדי המועצה.
השירותים יבוצעו בזמינות מלאה ומיידית בכל שעות היממה ובכל ימי השבוע ,לרבות בעיתות חירום.
המנמ"ר יהיה נייד באופן בו הוא יוכל להגיע למשרדי המועצה ולאירועיה השונים באופן קבוע
ובהתאם לדרישות המועצה והאמור במסמכי המפרטים.
למען הסר ספק ,היקף השירותים ,לרבות זמינות בעיתות חירום לא יהווה עילה לתוספת תשלום ליועץ
והזוכה ידרש לבצע את כל המטלות הכלולות במפרט הטכני ,בהתאם לדרישות המועצה.
 .7התמורה לזוכה תהיה ע"ב מחיר חודשי פאושלי לביצוע כל העבודות נשוא המכרז.
 .8בחינת ההצעות ושקלול ההצעות  -תעשה ע"פ המפורט במסמכי המכרז ,לרבות נספח ו'.
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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 .9עם הזוכה ייחתם הסכם לביצוע השירותים ,בהתאם לנוסח המצורף למסמכי תקופת השירותים הינה
לתקופה של  12חודשים .למועצה אופציה להארכת תקופת ההסכם ,שקול דעתה הבלעדי והמוחלט לעד
 4שנים נוספות ,בנות עד  12חודשים כל אחד.
 .10בוטל
 .11מועד משוער לתחילת ביצוע השירותים – כחודשיים מקבלת אישור זכייה.
 .12הזוכה לא יהיה רשאי לספק למועצה ציוד ו/או חומרה ו/או תכנה כלשהי וכן לא יוכל לקבל תשלום נוסף
בגין שירותי התקנה  /תמיכה טכנית  /תחזוקת מחשבים וציוד אחר למועצה .בהגשת ההצעה למכרז זה
מצהיר המציע כי ידוע לו שככל שיקבע כזוכה ,לא יוכל לספק שירותים מחוץ לשרותים המוגדרים
במסמכי המכרז למועצה.

תנאי השתתפות במכרז
 .13רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר ,במועד הגשת ההצעה ,על דרישות הסף המפורטות
להלן:
 .13.1המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה ,בעל ניסיון של  5שנים לפחות טרם הגשת מועמדותו למכרז,
בתחום שירותי טכנולוגית מידע ( )Information Technologyו/או ניהול מערכות מידע ממוחשבות.
על המציע לצרף תעודת רישום תאגיד או תעודת עוסק מורשה.
על המציע למלא את כל הפרטים המפורטים בנספח א' לפרק  1המצ"ב.
 .13.2המועמד מטעם המציע לביצוע השירותים  ,בעל ניסיון של  3שנים לפחות במהלך השנים 2015-2017
במתן שירותי ניהול מערכות מידע (כהגדרתו להלן) לרשות מקומית אחת לפחות/או גוף ציבורי אחד
לפחות במדינת ישראל כאשר לרשות או לגוף קיימת רשת תקשורת מקומית אילה מקושרות לפחות
 50עמדות עבודה .על המציע למלא את הפרטים בדבר גופים אלו בטבלה המצורפת כנספח ב' לפרק 1
למסמכי המכרז .ולצרף מכתבי המלצה הכוללים אישור בדבר התקופה בה סיפק המציע את
השירותים עבור אותה רשות.
ניהול מערכות מידע בסעיף זה משמע גורם שביצע תפקיד מנהל מיחשוב ראשי (של כל הרשות
המקומית או הגוף הציבורי לא מספק של מחלקה או אגף אחד) ברשות מקומית או בגוף הציבורי
כולל לפחות חמישה מתוך השירותים להלן .1 :הכנת תוכנית עבודה שנתית.2 ,הכנת תקציב לתחום
מערכות המידע הממוחשבות .3 ,השתתפות בפגישות הנהלת הרשות המקומית .4 ,הכנת מסמכי
מכרזים בתחום מערכות המידע .5 ,בקרה בדבר שרותי טכנאות מחשבים .6 ,בקרה בדבר תחזוקת
שרתים .7 ,יעוץ למקבלי החלטות בכירים ברשות  .8הכנת נהלי אבטחת מידע וסייבר ,בנושאי
טכנולוגית מידע ומערכות מידע ממוחשבות .מובהר כי נסיון בתמיכה במחשוב ופתרון תקלות וכיוב'
אינו מהווה הוכחת עמידה בתנאי זה.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה על המציע לצרף אישור בכתב חתום על ידי מורשה חתימה ברשות
מקומית או בגוף הציבורי המאשר במפורט כי המועמד לביצוע השרותים ביצע תפקיד מנהל מיחשוב
ראשי (של כל הרשות המקומית לא מספק של מחלקה או אגף אחד) כולל לפחות חמישה מתוך
השירותים להלן  -השירותים כמפורט לעיל.
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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 .13.3המועמד המוצע מטעם המציע לשמש כמנמ"ר עומד בדרישות הבאות -
 .13.3.1מועסק כשכיר במשרה מלאה במציע או המציע בעצמו.
 .13.3.2בעל ניסיון של  3שנים לפחות כמנמ"ר (כהגדרתו להלן) של רשות מקומית
או גוף ציבורי.
 .13.3.3להוכחת האמור יצורפו להצעה המסמכים הבאים -
אישור רו"ח של המציע לפיו המועמד מועסק כשכיר במציע.
קורות החיים מפורטות של המנמ"ר המוצע ,מספר הטלפון הסלולרי שלו ותעודות בדבר הכשרה
מקצועית.
(*) – לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה על המציע לצרף אישור בכתב חתום על ידי מורשה חתימה
ברשות מקומית או בגוף הציבורי המאשר במפורט כי המועמד לביצוע השרותים ביצע תפקיד
מנהל מיחשוב ראשי (של כל הרשות המקומית או הגוף הציבורי לא מספק של מחלקה או אגף
אחד) ברשות מקומית או בגוף הציבורי שכלל לפחות חמישה מתוך השירותים להלן  .1 -הכנת
תוכנית עבודה שנתית.2 ,הכנת תקציב לתחום מערכות המידע הממוחשבות .3 ,השתתפות בפגישות
הנהלת הרשות המקומית .4 ,הכנת מסמכי מכרזים בתחום מערכות המידע .5 ,בקרה בדבר שרותי
טכנאות מחשבים .6 ,בקרה בדבר תחזוקת שרתים .7 ,יעוץ למקבלי החלטות בכירים ברשות .8
הכנת נהלי אבטחת מידע וסייבר ,בנושאי טכנולוגית מידע ומערכות מידע ממוחשבות .מובהר כי
נסיון בתמיכה במחשוב ופתרון תקלות וכיוב' אינו מהווה הוכחת עמידה בתנאי זה.
 .13.4המציע צירף להצעה ערבון  -שיק של המציע או שיק בנקאי כנדרש להלן בסעיף  20.1במסמכי
המכרז .קרי ,כל משתתף במכרז יצרף להצעתו שיק בנקאי או שיק אישי של המציע ,ערוך לטובת
המועצה בסכום של  , ₪ 5,000מועד פירעון – לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,יום
 12/11/2018או ללא מועד פירעון .מציע שלא צרף להצעה ש'ק כאמור ,הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 .13.5המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז – יש לצרף קבלה.
 .13.6המציע אינו נגוע בניגוד עיניינים ,נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.
להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח למסמכי למכרז.
 .13.7הצעת המחיר הינה בטווח המחירים שנקבעו במכרז זה.
 .14הצעת המשתתף ,האישורים וכל המסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז ,כולל נוסח הערבות יהיו על שם
אישיות משפטיות אחת בלבד .המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים המתייחסים לאישיות
משפטיות שאינה זהה לזו של המציע.
 .15צירוף מסמכים
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים המפורטים להלן:
 .15.1כלל מסמכי המכרז ,לרבות כלל הנספחים והמסמכים המצורפים לו ,כשהם מלאים וחתומים
בתחתיתם וכן בכל מקום נוסף שנדרש .ככל שנדרש אישור רו"ח /עו"ד למסמך כלשהו – יאומת
המסמך כנדרש.
 .15.2שיק ערבון  -כמפורט בסעיף 13.4
 .15.3כל המסמכים שנדרשו לעיל להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז.
 .15.4תשומת לב המציעים  -ההצעות ייבחנו גם ע"פ רכיבי איכות ,יש לעיין בטבלה להלן ,הכוללת
מסמכים נוספים שעל המציע לצורך קבלת ניקוד איכות.
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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 .15.5קורות חיים של המועמד לביצוע השירותים בפועל (עובד המציע שיעסוק בביצוע השירותים) ,וכן
אסמכתאות ברורות להוכחת הניסיון הדרוש לביצוע השירותים עבור המועצה והמלצות.
 .15.6פרוט ההתארגנות שלו לאספקת השירותים למועצה לרבות קורות החיים של הצוות המקצועי
שיעמיד לטובת המועצה ופרוט מתכונת השירות לרבות פרוט מרכזי התמיכה והשרות Help Desk :
לאישור המועצה
 .15.7אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון ,המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על-פי
פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 .15.8תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 .15.9אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1976-
.15.10

אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.

.15.11

במידה והמציע הינו תאגיד:

.15.11.1

תעודת התאגדות של התאגיד.

.15.11.2

אישור עו"ד או רו"ח:
(א) כי ביצוע השירותים וההתקשרות נשוא המכרז הינם במסגרת סמכויות התאגיד.
(ב) שמות המנהלים של התאגיד.

.15.12

(ג) שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.
במידה והמציע הינו שותפות:

.15.12.1

תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.

.15.12.2

חוזים של השותפות.

.15.12.3

אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.

תצהיר בדבר העסקת עובדים לפי חוק שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים  -בנוסח
.15.13
המצורף לחוברת המכרז.
.15.14

הצהרה בדבר העדר זיקה – בנוסח המצורף למכרז.

.15.15

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

.15.16

שאלות ותשובות הבהרה ,אם יישלחו על-ידי המועצה למציעים ,כשהם חתומים.

.15.17

יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל ,יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי המכרז.

הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה!
המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס לבחינת עמידת
המציע בתנאי הסף.
 .16שאלות ובירורים
 .16.1אם לדעת המציע ישנן סתירות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז הוא יוכל לפנות בכתב
בעניין זה למועצה האזורית גזר עד ליום ב' תאריך  29.10.2018שעה  ,13:00באמצעות
דוא"ל  liatf@Gezer-region.muni.ilלא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות .מס' הטל'
לוידוא קבלתו של דוא"ל הינו  08-9274035או  052-2166811אצל הגב' ליאת פרמון.
 .16.2קובץ שאלות ההבהרה שיועבר ע"י המציע יערך באופן הבא בלבד:
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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שם הכתב/המסמך

מס' עמ'

מס' סעיף

פירוט השאלה/ההבהרה

 .16.3פניות שיגיעו אחרי המועד לעיל לא ייענו .התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו את מסמכי
המכרז .לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז ו/או
במפרט ו/או בחוזה על נספחיהם ,לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
 .16.4פרט למפורט לעיל ,למציעים לא תהא כל זכות אחרת לקבלת מידע או לבירור שאלות
טכניות/מנהליות/אחרות בנושאי המכרז .מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות ,באופן ובמועד כאמור,
יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי-סבירות ,אי-בהירות ,שגיאות ,אי-התאמות וכיו"ב.
 .16.5בסמוך לאחר קבלת השאלות ,תשלח המועצה לכל רוכשי המכרז ,פרוטוקול מסודר בכתב ,הכולל את
השאלות ,התשובות וההבהרות הרלבנטיות.
 .16.6המועצה רשאית ,בכל עת ,עובר למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או במענה לשאלות המשתתפים .הבהרות ,פרוטוקולים והודעות שיישלחו
בכתב על-ידי המועצה למשתתפי המכרז (בדואר/בפקס' /דוא"ל) יחייבו ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז ,ועל המציע לצרפם להצעתו ,כשהם חתומים על-ידו.
 .16.7הבהרות והודעות שתינתנה ,בעל-פה או באמצעות הטלפון ,לא תחייבנה את המועצה.
 .17אופן הגשת ההצעה
 .17.1המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה.
 .17.2ההצעה תוגש על-גבי עותק המקור של מסמכי המכרז – בפרק הצעת המחיר .5
 .17.3במסגרת הצעת המחיר ,על המציע לנקוב בהצעתו במחיר הפאושלי לחודש המבוקש על ידו לביצוע
השירותים לא כולל מע"מ.
 .17.4מחיר פאושלי לחודש – לא יעלה על סך של  ₪ 18,000לא כולל מע"מ ולא יפחת מ ₪ 15,000 -לא
כולל מע"מ לחודש .הצעת מחיר שתחרוג מהטווח כאמור תפסל ולא תובא לדיון.
 .17.5יובהר כי הצעת המציע הינה סופית ותכלול את כלל הוצאות המציע ,ובין השאר ,אלו הכרוכות
בהשתתפותו במכרז ובביצוע השירותים בהתאם לתנאי המכרז.
 .17.6על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז ,עליו לחתום בראשי תיבות על כל דף
מהמסמכים הנ"ל ,וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו
ואת כתובתו.
 .17.7את הצעת המציע למכרז זה כשהיא מלאה וחתומה על-ידי המציע בשולי כל עמוד ומסמך וכוללת את
כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז  -יש להגיש ב"מעטפת ההצעות" ,בשני עותקים
זהים ,ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מנכ"ל המועצה ,במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר מהמועד
האחרון להגשת ההצעות.
 .17.8בנוסף לשני ההעתקים יצרף המציע להצעתו  Disk On Keyהמכיל את הצעתו בקובץ  PDFסרוק
הזהה לחלוטין להצעתו הכולל תוכן עיניינים עם הפניה לכל אחד מפרקי ההצעה וכולל הפניה בלינק
חד חד ערכי ממוחשב לכל אחד מהמסמכים שנדרש להגיש בהצעתו.
 .17.9בטרם מסירת מסמכי המכרז ,על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת
מזכירות המועצה.
.17.10

אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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.17.11

את טופס הצעת המחיר ,יש להגיש בתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה.

 .18הסתייגויות ואיסור הגשת הצעה חלקית
 .18.1מציע שיגיש הצעה חסרה או שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו  -תהיה ועדת המכרזים
רשאית לפסול את הצעתו.
 .18.2סטייה מהוראות המכרז או אי-השלמת מקום הטעון מילוי ,או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין במסגרת
מכתב לוואי או בכל דרך אחרת  -עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .18.3על-אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית לדון בהסתייגות או להתעלם ממנה ולראות את ההצעה
כאילו הוגשה ללא ההסתייגות.
הודיעה המועצה למציע ,כי היא בחרה להתעלם מההסתייגות והוא סרב לחתום על הסכם
ההתקשרות ,ייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז והמועצה רשאית לחלט את הערבות
הבנקאית .בכל מקרה וכל עוד לא אישרה המועצה ,בכתב ובמפורש ,אחרת ,יחייב את הצדדים הנוסח
של מסמכי המכרז כפי שנערך על-ידי המועצה (גם אם המציע ערך בו שינויים או תיקונים כלשהם).
 .19שיקולים לבחירת ההצעה
 .19.1בכפוף לאמור להלן ,ההצעות הכשרות ייבחנו ע"פ הפרמטרים הבאים -
 .19.1.1שלב א'  -בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז -
הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז  -תפסל ולא תובא לדיון .אין באמור כדי לגרוע
מסמכות המועצה וועדת המכרזים לפנות למציעים להשלמת מסמכים.
 .19.1.2ראיון –
לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,ביום ד'  ,14.11.2018החל מהשעה  12:00או במועד
אחר עליו תודיע מראש המועצה למציעים ,יוזמנו על ידי המועצה כל אחד מהמציעים שעמדו
בתנאי המכרז על מנת להסביר ולתאר את הפתרון המוצע על ידו בפני נציגי המועצה .
צוות מקצועי יכלול את מר אריאל הילדסהיימר – מנכ"ל המועצה ,מר דוד גמיאל – גזבר
המועצה ,גב' ענת אוזן – מנהלת לשכת הגזבר ,גב' ליאת פרמון – מנהלת מחלקת רכש והיועץ
למכרז מר עמית בר-און – מנכ"ל מניב הכנסות בע"מ( .להלן הצוות המקצועי) שיסייעו וימליצו
לוועדת המכרזים בדבר ניקוד אמות המידה לקבלת החלטה המפורטות במסמכי המכרז.
יודגש כי למועצה הזכות לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי את זהות הצוות המקצועי .לכל אחד
מהמציעים יקבע מועד לפגישה עם מנהל המציע והמנמ"ר המוצע תוך הרשימה המוגדרת
בנספח ה' לפרק  1למסמכי המכרז .משך הפגישה לא יעלה על  45דקות .במהלך הפגישה על
המציע להציג בקצרה את המציע ,את המנמ"ר המוצע למועצה ,נסיונו ותחומי הידע שלו וכד'.
מובהר ומודגש בזאת כי כל מציע רשאי להציג מועמד אחד בלבד לגביו ינתן ניקוד .המועמד
שיוצג בהצעה יבצע את השירותים בפועל  ,ככל שהמציע יזכה במכרז הוא ולא אחר.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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בתום הפגישה ,ימלא כל אחד מחברי הצוות המקצועי את טופס המשוב המוגדר כנספח ז'
לפרק  ,1אשר תוצאותיו ישוקללו לצורך בחירת ההצעה הזוכה כפי המפורט בנספח ו' לפרק 1
למסמכי מכרז זה.
מובהר ומודגש בזאת כי על המציע להציג בזמן הפגישה בפני הצוות המקצועי של המועצה
את המנמ"ר המוצע לרבות ניסיונו המקצועי ,השכלתו ,ופרטים רלוונטיים נוספים .המועצה
רשאית לא לאשר מועד פגישה חליפי ו/או אחר למועד ההדגמה שנקבע למציע.
 .19.1.3שלב ב'  -שלב שקלול ודירוג ההצעות (מחיר  +איכות)  -בכפוף לאמור בסעיף  25להלן,
ההצעות הכשרות (שיעמדו בדרישות הסף שנקבעו ישוקללו בהתאם לאמות המידה
והמשקלות ,המפורטים בנספח ו' למסמכי המכרז.
בשלב זה ,ייערך שקלול של מרכיבי איכות ההצעה ( )50ושל מרכיבי מחיר ההצעה ( )50משקלול
ההצעה הכוללת ,בהתאם לפרמטרים ולנוסחאות בנספח ו' למסמכי המכרז.
ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז ,אשר קיבלה את
הציון המשוקלל (מחיר +איכות הצעה) הגבוה ביותר ,כאשר יתר ההצעות הכשרות ידורגו
בהתאמה.
 .19.1.4במקרה בו שתי הצעות או יותר יהיו בעלות ניקוד משוקלל זהה (והגבוה ביותר) ,תהא המועצה
רשאית ביחס לאותם מציעים בלבד  -לנקוט בהליך של התמחרות נוספת ,לעניין הצעת המחיר,
עד לקבלת הצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר.
 .19.1.5למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה
שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה
האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
מציע 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 חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים
אף אחד מאלה:
אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא,
()1
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;
"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;
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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 .20בטחונות
 .20.1ערבות להבטחת ההצעה  -כל משתתף במכרז יצרף להצעתו שיק בנקאי או שיק של המציע ,ערוך
לטובת המועצה בסכום של  , ₪ 5,000מועד פירעון – לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות יום
 12.11.2018או ללא מועד פירעון .מציע שלא צרף להצעה ש'ק כאמור ,הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 .20.2תשומת לב המציעים כי יש להכניס את השיק/ערבות לתוך המעטפה הייעודית שתסופק
ע"י המועצה.
 .20.3ערבות ביצוע – הזוכה ידרש למסור ערבות ביצוע בסך של  ₪ 15,000כתנאי לחתימת הסכם ולצורך
הבטחת התחייבותו לביצוע השירותים .המועצה תהיה רשאית להסכים ,לשיקול דעתה הבלעדי ,כי
חלף ערבות ביצוע ימסור הזוכה שיק ערבון בסכום הנ"ל.
 .21ביטוח
 .21.1על המציע הזוכה להיות מבוטח ,על-חשבונו ,בכל תקופת ההרשאה ותקופות האופציה ,בפוליסת
ביטוח של חברת ביטוח מוכרת וכנדרש על-ידי המועצה.
 .21.2בשעת החתימה על חוזה המכרז ימציא נותן השירות למועצה את אישור המבטח ,בהתאם לנוסח
נספח אישור הביטוח (נספח ג' לפרק .)3
 .21.3המציע הזוכה יהיה רשאי להוסיף (אולם לא לגרוע) על תנאי הביטוח הנדרשים במכרז.
 .21.4מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת
ביטוחים (נספח ג' לפרק  )3בכפוף 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 והמועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט
את השיק שהומצא להבטחת ההצעה  /ביצוע.
 .22התחייבויות המציע הזוכה במכרז
 .22.1המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם המכרז ,על-פי המועד שתקבע המועצה ובכפוף להוראות
המכרז.
 .22.2מציע שזכה במכרז מתחייב ,תוך  7ימים מקבלת ההודעה על הזכייה ,למסור למועצה את ערבות
הביצוע וכן אישור תקף על עריכת ביטוחים  -כמפורט בהסכם.
 .22.3מציע שיזכה במכרז יידרש להתחיל בביצוע השירותים כחודשיים מקבלת אישור זכייה.
 .22.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המועצה רשאית לבטל זכייה של מציע במכרז בכל מקרה של הפרת תנאי
מתנאי המכרז ,וכן בכל מקרה בו בידי המועצה הוכחה ,להנחת דעתה ,כי המציע או מי מטעמו נתן או
הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ,או אם התברר למועצה כי
הצהרה כלשהי של המציע הכלולה במכרז אינה נכונה ,או שהמציע לא גילה למועצה עובדה מהותית,
שלדעת המועצה ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
בוטלה הזכייה במכרז כאמור ,רשאית המועצה לחלט את הערבות שבידה בגין כל נזק ,אובדן או הפסד
שנגרמו לה וכן למסור את ביצוע המכרז לכל גורם אחר ,כפי שייקבע על-ידה.
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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 .23תמורה
 .23.1התמורה למציע הזוכה תיקבע על-פי הוראות המכרז וחוזה המכרז ,כפוף לביצוע מלא ומושלם של כלל
התחייבויות המציע הזוכה במכרז.
 .23.2מובהר כי פרט לתמורה הקבועה במכרז ,לא תינתן תמורה נוספת כלשהי ,אלא באישור מראש ובכתב.
 .24העדר ומניעת ניגוד עניינים
 .24.1בשל יחסי האמון המיוחדים הנדרשים ,קיימת חשיבות להבטחת העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו
של ניגוד עניינים פוטנציאלי של המציע במסגרת השירותים נושא הפנייה .בהתאם לכך ,המציע יצהיר
ויתחייב שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא פנייה זו;
ההצהרה כאמור תינתן על פי הנוסח המצורף כנספח לפנייה זו.

 .24.2על המציע לפרט במסגרת הצעתו כל קשר אישי או עסקי עם גורמים הקשורים ,במישרין או בעקיפין,
למועצה או על עבודות נוספות אשר הוא מבצע עבור המועצה.
 .24.3המציע מתחייב להודיע בהצעתו על כל ניגוד עניינים בפועל או העלול להיווצר
בין פעילויותיו הנוכחיות ,לרבות פעולות שמבצע התאגיד באמצעותו הוא מועסק ,לבין הפעילויות
המתוארות במכרז זה .כמו כן ,יתחייב המציע ,אם יזכה במכרז ,להודיע בכתב וללא דיחוי על כל ניגוד
עניינים אפשרי לגופו של עניין בגין כל הזמנת עבודה ומטלה לפני ביצוע ו/או תוך כדי ביצוע ,עפ״י
המוקדם האפשרי .ההתחייבות בדבר הימנעות מניגוד עניינים תחול גם על מועסקים על ידי המציע או
השותפים לו בכל דרך שהיא.
 .24.4כמו כן מתחייב המציע ,כי ככל שיצורף למאגר ,ותועבר לטיפולו הזמנה למתן
שירותים שמאיים לגביה יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור,
מתחייב הזוכה להודיע על כך מיידית למועצה ולפעול על-פי הוראותיו של היועץ
המשפטי של המועצה.
 .24.5להצעה תצורף התחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת להזמנה ,חתומה על-ידי המציע.
 .24.6על המציע תחול המגבלה של הימנעות מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בקשר
לפעילותו המקצועית במתן השירותים וזאת עד תום חצי שנה מסיום ההתקשרות.

 .24.7ככל שיועבר לטיפולו של הזוכה  ,הליך /נושא לגביו יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש
כאמור ,עליו להודיע על כך מיידית למועצה ולפעול על פי הוראותיה.

 .24.8בנוסף להתחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת לפניה כנספח  ,ייתכן ויתבקש הזוכה לחתום על
הסדר נוסף ופרטני למניעת ניגוד עניינים ,לרבות מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים וזאת
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  2/2011וזאת בהתאם למידע אשר יימסר על ידו בהליכי הפנייה
השונים .יובהר ,כי חלה חובה מוחלטת על הזוכה לחתום על הסדר ניגוד עניינים מפורט נוסף כאמור,
באם יידרש על ידי המועצה והאמור מהווה תנאי יסודי ומהותי לתחילת ההתקשרות.
 .24.9המועצה שומרת על זכותה לפסול מועמד על הסף בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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 .25שונות
 .25.1המציע הזוכה אינו רשאי להתקשר עם קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע וקיום הוראות המכרז ,אלא
באישור מראש ובכתב של המועצה.
 .25.2הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה ,גם
בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.
 .25.3אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.
 .25.4המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון ,ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ציבוריות
רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.
 .25.5בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון בין היתר ,הידע המקצועי וכושר הביצוע ,היכולת הכספית וטיב
העבודה של המציע ,לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל
ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.
 .25.6המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם ,לשביעות רצונה או
לשביעות רצונם של אחרים ,או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת
דעתה .בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל
חלק מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם
המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך בדיקות.
 .25.7לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את
ההצעה.
 .25.8עוד רשאית המועצה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון
ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת המועצה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות ,לרבות פנה להשלמת
מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף במכרז זה.
 .25.9בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף ,זולת במקום המיועד לכך.
.25.10

הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  -תחולנה על המציע.

.25.11

במקרה שמשתתף במכרז ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת

מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי
התחייבויותיו בהתאם להצעה ,תהא המועצה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה
המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז ,או כל צד ג' כלשהו ,ככל שתמצא לנכון .כן
תהא המועצה רשאית לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתה ,כפיצויים מוסכמים מראש ,על פי סדר
זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה וסכום ערבות המכרז ייחשב לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג
שהוא כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע ,בזכות מזכויותיה
של המועצה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
.25.12

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,

בכפוף לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים  /נתונים
המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים  ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני
משתתפים אחרים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על
ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת
המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה .כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר
מראש על זכון העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
.25.13

כל המסמכים ,הינם רכושה הבלעדי של המועצה ,והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות

בהם שימוש כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו.
.25.14

מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרטים כלליים של המציע
נושא

מס"ד
1

שם המציע

2

כתובת פיזית של המציע

3

טלפונים

4

שמות בעלי השליטה במציע

5

שם איש קשר להגשת המענה

6

טלפון איש קשר להגשת המענה

7

שם מנהל הפרויקט מטעם הספק

8

מספר פקס לתקשורת בנושא המענה למכרז

9

שם המנמ"ר המוצע

מענה המציע

יש לצרף קו"ח מפורטים המנמ"ר המוצע,
תעודות השכלה ,פרוט ניסיון מקצועי קודם

10

שמות מנהלים בכירים

11

מספר שנות עבודה במגזר המוניציפאלי

12

מחזור פעילות עיסקית בש"ח לשנת 2015

13

מחזור פעילות עיסקית בש"ח לשנת 2016

14

מחזור פעילות עיסקית בש"ח לשנת 2017

15

מספר שנות עבודה בשרותי תחזוקה ותמיכה
במערכות מחשוב

16

מוצרים ושירותים עיקריים של המציע:
יש לפרט

17

סה"כ העובדים השכירים אצל המציע

18

מתוכם טכנאי שרות שטח בעלי רכב צמוד

19

מתוכם כמה מנהלי רשתות מוסמכי
Microsoft

20

מספר מוקדני Help Desk

21

מספר לקוחות המקבלים שרות באופן קבוע
מהמציע

22

מספר לקוחות המציע שהינם רשויות
מקומיות

23

מספר לקוחות המציע שהינם תאגידים ו/או
עוסקים מורשים

24

שם מנהל אצל המציע שיופקד על מתן
השרות ומספר הטלפון הסלולרי של המנהל.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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רשויות מקומיות  /תאגידם  /חברות /אירגונים לקוחות המציע
המציע יפרט את מירב הרשויות המקומיות ,הגופים הציבוריים והתאגידים (חברות) ובהן מספק שרות מנהל
מיחשוב ראשי כהגדרתו במכרז  .יש לצרף המלצות של הרשות על ההמלצות להיות חתומות או מאושרות על ידי
בעל תפקיד בכיר ברשות המקומית או בתאגיד :ראש הרשות המקומית ,מנכ"ל  /מזכיר ,גזבר ,חשב ,סמנכ"ל.
מס"ד

שם הרשות
המקומית /
גוף

שם איש קשר

טלפון

מועד
התחלת
העבודה

סוג השירותים
המסופקים
ללקוח

מספר תחנות
קצה מקושרות
ל Domain

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(*) – ניתן להוסיף שורות לטבלה ולצרף עמודים נוספים

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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בוטל.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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הצהרת המציע
לכבוד,
מועצה אזורית גזר
הנדון :כתב הצהרה והתחייבות – מכרז פומבי 39/18
אנו הח"מ ___________________ מס' חברה/זהות _____________ שכתובתנו ________________
לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:
 .1הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות
כאמור.
 .2אנו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז כולל פרקים מספר  2ומספר 5
– המפרטים את השירותים נשוא המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות
בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 .3הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה כמוגדר במסמכי
המכרז.
 .4להבטחת קיום הצעתנו אנו מצרפים ערבות בנקאית אוטונומית כמוגדר בעמוד מספר  1למסמכי
המכרז.
אנו מסכימים שמועצה אזורית גזר תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ולנהל משא
ומתן עם כל המציעים או מקצתם ולמסור את ביצוע המכרז למציעים שונים כפי שיראה לה,
הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בתנאי המכרז ,ואנו מתחייבים לקבל כל
החלטה כאמור של מועצה אזורית גזר.
 .5אם תחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי תוך  7ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי
החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב במסמכים ,ונמציא את כל המסמכים ו/או
האישורים שידרשו על ידכם ו/או הדרושים על פי תנאי המכרז והחוזה.
 .6יש לנו הידע והניסיון לנהל ,ליעץ ,לאבחן תקלות בחומרה ,תוכנה ,ציוד פריפריאלי ,תקשרת
נתונים ,אבטחת מידע ,טלפוניה מבוססת  ,VOIPטלפוניה סלולרית ,מערכות הפעלה ללקוח
ולשרת ,מערכות משרדיות אירגוניות  Microsift Office ,Exchange Serverותוכנות ופתרונות
צד ג'.
 .7יש לנו את הידע והניסיון בבקרה ופיקוח על טיפול בממשקי העברת נתונים אוטומטיים בין
פתרונות תוכנה שונים ושאר ספקי הפתרונות הפועלים במועצה לבין המערכות לניהול משרד
ממוחשב הפועלות במועצה לרבות סנכרון נתונים דו סיטרי אוטמטי עם מחשבי כף יד ,טלפונים
סלולורים חכמים ,מחשבי טאבלט ,שרת פקסים וכד'.
 .8יש לנו את הידע והניסיון בבקרה ופיקוח על תחזוקת ממשקי העברת נתונים אוטומטיים דו
סיטריים למערכות  IVR, CTI, CCTVתוכנות מוקד ,לחצני מצוקה  CRMוכד'.
___________
_____________
חותמת המציע
חתימות המציע
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 .9יש לנו את הידע והנסיון לעסוק ולייעץ בנושאי אבטחת מידע ,מניעת נזקי סייבר ,וכל החוקים
התקנות והרגולציה בנושא צינעת הפרט
 .10יש לנו את הידע והנסיון לנהל מערכות מידע ממוחשבות ולייעץ למועצה בנושאים אלה.
 .11אנו מתחייבים בזאת התחייבות בלתי חוזרת להציב אצלכם את המנמ"ר שהצענו במסמכי
המכרז ולא אחר .אנו מתחייבים לא לפעול להצבת מנמ"ר אחר אצלכם במשך כל תקופת
ההתקשרות ביננו גם אם תוארך .רק במידה והמנמ"ר שהוצע יפנה אלינו לסיים את תפקידו
אצלכם נציג בפניכם מועמד/ים אחרים להחלטתכם בדבר מידת התאמתם .במידה ותאשרו מי
מהמועמדים הוא יופעל עבורכם במידה ולא ימצא אף אחד מהמועמדים מתאים ,תהיו רשאים
להפסיק את ההתקשרות איתנו ולפעול להתקשרות עם גורם אחר לאספקת שרותים אלה.
 .12אנו מתחייבים בזאת כי איננו נמצאים בניגוד עיניינים ולא נמצא בכל מצב של ניגוד עיניינים
בעבודתנו עם המועצה  .במידה ונקלע למצב של ניגוד עניינים אנו מתחייבים להודיע באופן מידי
למנכ"ל המועצה וליועציה המשפטיים בדבר אפשרות לניגוד עיניינים ולקבוע בהסכמה את
המגנון המתאים למניעת ניגוד עניינים כזה .במידה ולא ימצא מנגנון כזה לשביעות רצון המועצה
ויועציה המשפטיים אנו משחררים בזה את המועצה מהתחייבויותיה במסגרת התקשרות זאת
והמועצה תהה רשאית להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות המוגדרות במכרז זה.
 .13במידה ולא נודיע למועצה בדבר המצאותנו בניגוד עניינים ויתגלה על ידי המועצה שאנו נמצאים
בניגוד עניינים אנו מאשרים בזאת מראש אי תשלום המועצה בגין שני חודשי עבודתנו עבור
המועצה.

___________

____________

___________

___________

שם המציע

חתימת המציע

חותמת המציע

תאריך

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרטי צוות העובדים
על המציע לרשום בנספח זה את פרטי המנמ"ר שיעמוד לשרות המועצה .

מס"ד

כתובת
מקום
מגוריו
הקבוע

שם

מספר
טלפון
סלולרי

הסמכה

מקום
לימודים
(מכללה)

מספר
שנות
ניסיון
כמנמ"ר

מנמ"ר
מובהר ומודגש כי יש להציע מנמ"ר ספציפי אחד ובמידה והמציע יפנה להחליפו יציג את המועמד להחליפו בפני
הגורמים המוסמכים במועצה ויפעילו במועצה אך ורק לאחר שקיבל את הסכמתם ולאחר שקיבל על החלפה
זאת אישור בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של המועצה.
המנמ"ר שיוצג בהצעה ידרש להיות נוכח באופן פיזי במשרדי המועצה ולספק את השירות בפועל עבור המועצה.
פרוט הנסיון כמנמ"ר:

מס"ד

שם הארגון

משנה

עד שנה

שם איש
קשר

תפקיד איש
קשר

מספר טלפון סלולרי
של אשי הקשר

1
2
3
4
5
6
7

על המציע לכלול בהצעתו קו"ח מפורטים של המנמ"ר לרבות השכלה ,ניסיון מקצועי ,ניסיון תעסוקתי ,תעודות
המעידות על הכשרות ,קורסים ,הכשרות ,וכל פרטי מידע רלוונטי אחר.
מובהר ומודגש כי במסמך קורות החיים של המנמ"ר יש לציין את פרוט הניסיון המוכח שלו בעבודה ותמיכה
ברשויות מקומיות או בגוף ציבורי.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה

מס"ד
1
2
3

4

5

משקל
פירוט
באחוזים
50
העלות המוצעת לחודש לכלל השירותים הנדרשים
5
ניסיון בתפקיד מנמ"ר כהגדרתו במכרז 3-5 :שנים
 1נק' 5-8 ,שנים  2נק' 8-10 ,שנים  3נק' 10 ,שנים
ומעלה  5נק'.
5
נסיון בתפקיד מנמ"ר כהגדרתו במכרז במועצות
אזוריות – ללא ניסיון – ללא ניקוד .ניסיון של עד 3
שנים ברציפות –  2נקודות .נסיון של מעל  3שנים
ברציפות –  5נקודות.
30
חוות דעת הצוות המקצועי של המועצה מהמנמ"ר
המוצע .הניקוד לסעיף זה יינתן בהתאם
להתרשמות ועל ידי הצוות המקצועי של המועצה
בהתאם למפורט בסעיף המשנה המתאים בנספח
זה
10
התרשמות הצוות המקצועי מניסיון המנמ"ר
בעבודה עם תוכנות הנמצאות בשימוש המועצה
לרבות תוכנות מבית היוצר של, EPR Sys :
החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי,
 Microsoftוכד.
100
סה"כ

(בסוף הנספח טבלת הדגמה מפרטת)

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרוט אמות המידה והשקלול:
 .1בסעיף מס  1גובה הצעתו של המציע יקבע כדלקמן:
המחיר החודשי בגין השירות אותו מבקשת המועצה להזמין מהמציע כפי המפורט בסעיף  1בחלק ג'
לפרק  5למסמכי המכרז.

הציון יקבע על פי ההצעה הזולה ביותר שתקבל ציון מרבי ( ,)50ניקוד יתר ההצעות יחושב יחסית למחיר
הנמוך ביותר על פי הנוסחה:
המחיר הנמוך ביותר שהוצע

X

50

המחיר שהציע המציע
 .2ניקוד לסעיף - 2כמתואר בטבלת אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה.
 .3ניקוד לסעיף  - 3כמתואר בטבלת אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה.
 .4הציון לסעיף מספר  4יוענק למציעים על סמך הפגישה המקצועית/ראיון עם המנמ"ר המוצע ונציגי
המציע שאליה יזומנו המציעים שהגישו הצעות למכרז .הצוות המקצועי של המועצה  ,ידרג את המנמ"ר
המוצע על סמך טופס משוב המצורף כנספח ז' לפרק  1למסמכי המכרז .לכל שורה בכל סעיף יינתן משקל
שווה ,אשר יקבע  30חלקי מספר השורות בקבוצה .הציון הכולל יהיה ממוצע הציונים שניתנו על ידי כל
אחד מחברי הצוות המקצועי.
 .5הציון לסעיף מספר 5יוענק למציעים על סמך הפגישה/ראיון עם המנמ"ר המוצע ונציגי המציע אליה
יזומנו המציעים שהגישו הצעות למכרז .הצוות המקצועי של המועצה  ,ידרג את המנמ"ר המוצע והצוות
המקצועי של המציע על סמך טופס משוב המצורף כנספח ז' לפרק  1למסמכי המכרז .הציון לסעיף זה
יקבע על פי ממוצע הציונים שניתנו על ידי כל אחד מחברי הצוות המקצועי לסעיף זה כמצויין בחלק
השלישי לנספח ז' לפרק אחד למסמכי המכרז .הציון הממוצע של המציע שיקבל את מירב הנקודות
לסעיף יקבע על  10נקודות .שאר הציונים יקבעו באופן יחסי לציון המירבי כך לדוגמא אם המציע A
שקיבל את הציון המירבי הממוצע יקבל ציון  8.5ומציע  Bקיבל ציון ממוצע  7.5אזי הציון שיקבל מציע
Aיהיה  10נקודות והציון שיקבל מציע  Bיהיה . 8.8

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק  :1נספח ז'

פורמט טופס משוב לצוות המקצועי
א.
•
•
•
•
•

פרטים כללים

שם החברה המציגה_____________ :
שם מועמד/ת לשמש כמנמ"ר מטעם החברה _____________________
שם המדרג _________________
תפקידו_______________ :
תאריך__________________ :
ב .חוות דעת חבר/ת הצוות המקצועי מהצוות המקצועי של המציע

קבוצה
צוות מקצועי

_____________
חתימות המציע

מס"ד תכונה
הידע המקצועי של המנמ"ר המוצע
1
בתחום הידע של ניהול ותחזוקת
מערכות מחשוב
הניסיון המקצועי של המנמ"ר המוצע
2
בתחום הידע של ניהול ותחזוקת
מערכות מחשוב
הניסיון הניהולי של המנמ"ר המוצע
3
בתחום הידע ניהול מערכות מידע
ממוחשבות ברשויות מקומיות בישראל
התרשמות מיחסי האנוש ויכולת
4
הביטוי של המנמ"ר המוצע
של
התרשמות מיכולות הניהול
5
המנמ"ר המוצע
הידע והניסיון של המנמ"ר המוצע
6
בתהליכי רכש ומכרזים ברשויות
מקומיות בישראל
הידע המקצועי של המנמ"ר המוצע
7
בניהול רשתות תקשורת נתונים לרבות
שרתים בהתייחס להשכלתו הפורמלית
הידע המקצועי של המנמ"ר המוצע
8
בנושאי אבטחת מידע בארגונים
הידע של המנמ"ר המוצע במערכות
9
מידע יעודיות לרשויות מקומיות
הניסיון המקצועי של המנמ"ר המוצע
10
בתחזוקת מערכות מחשוב לרבות
שרתים
התרשמות מהיכולות המקצועיות של
11
המנמ"ר המוצע במתן תמיכה ,הסברים
ופתרון תקלות
היכרות קודמת של המנמ"ר המוצע עם
12
פתרונות תוכנה יעודיים לרשויות
מקומיות בישראל
הניסיון של המנמ"ר המוצע במערכות
13
מחשוב מבוססות Cloud
הניסיון של המנמ"ר המוצע בעבודה עם
14
מועצות אזוריות בישראל

דרוג  – 10מצויין - 1 ,גרוע

___________
חותמת המציע
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ג .ניסיון בעבודה עם תוכנות הנמצאות בשימוש המועצה לרבות תוכנות מבית היוצר של , EPR Sys :החברה
לאוטומציה במינהל השלטון המקומי:Microsoft ,
סמן בעיגול את הערכה המתאימה – 1( :ניסיון מועט ביותר – 10 ,נסיון רב ביותר)
1

3

2

5

4

7

6

8

9

10

ניסיון בתפקיד מנמ"ר:
 3-5שנים  1נק',
 5-8שנים  2נק',
 8-10שנים  3נק',
 10שנים ומעלה  5נק'.

_______ :

נסיון בתפקיד מנמ"ר במועצות אזוריות:
ללא ניסיון – ללא ניקוד.
ניסיון של עד  3שנים ברציפות –  2נקודות.
נסיון של מעל  3שנים ברציפות –  5נקודות:

______

ד .הערות והתרשמות כללית:
שם המדרג__________________ :

_____________
חתימות המציע

שם המציע___________________ :

___________
חותמת המציע
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פרק  :1נספח ח'
אישור ניסיון כמנמ"ר
לכבוד המועצה האזורית גזר
הנדון :אישור בדבר מנמ"ר הרשות המקומית  /הגוף הציבורי
הנני _____________ :המשמש בתפקיד מנכ"ל/מזכיר הרשות המקומית או תפקיד מקביל בגוף ציבורי
__________ מאשר בזאת כי מר/גב' _______________ :שימש כמנמ"ר – מנהל מיחשוב ראשי (של כל
הרשות המקומית/הגוף הציבורי) משנה _______ :עד שנה__________ :
כמו כן הנני מאשר כי הנ"ל ביצע את התפקידים הבאים במסגרת תפקידו (נא לסמן):
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

הכנת תוכנית עבודה שנתית.
הכנת תקציב לתחום מערכות המידע הממוחשבות,
השתתפות בפגישות הנהלת הרשות המקומית,
הכנת מסמכי מכרזים בתחום מערכות המידע,
בקרה בדבר שרותי טכנאות מחשבים,
בקרה בדבר תחזוקת שרתים,
יעוץ למקבלי החלטות בכירים ברשות
הכנת נהלי אבטחת מידע וסייבר,
קידום נושאי טכנולוגית מידע ומערכות מידע ממוחשבות

על החתום:
________________
שם משפחה ופרטי

________________
תפקיד

____________
חתימה

_____________
חותמת הרשות המקומית

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק 2
אפיון ותיחום השירותים  ,הנדרשים במסגרת המכרז:
S.O.W
א .תכולת העבודה:
 .1ניהול כל מערכות המידע של המועצה ושלוחותיה ,אמצעי טכנולוגיית המידע ,הסלולר ,הטלפוניה הקווית,
המדיה הדיגיטלית ,הניו מדיה ,רשתות חברתיות ,יעוץ ,תמיכה ,גיבוש מדיוניות ,תחזוקה ,שירות ,ניהול,
אמצעי המידע וגורמי המידע במועצה בשלוחותיה ובמוסדותיהוכל פעולה אחרת שעל המציע לספק על פי
מכרז זה למועצה ,לשלוחותיה ,ולמוסדות החינוך התרבות והספורט שלה .מובהר ומודגש בזאת כי מהות
השרותים הנדרשים במכרז זה מוגדרת בפרק מספר  1סעיפים מספר  4-6למסמכי המכרז .לשם גילוי נאות
מוגדרת בפרק זה (מספר  )2תכולת העבודה לשם מידע כללי בלבד .אין המועצה מתחייבת כי המוגדר בפרק
זה ( )2הינו הגדרה מלאה או חלקית לדרישות המועצה הנוכחיות או העתידיות .הספק הנבחר לא יהיה
רשאי לבוא בתביעות כספייות או אחרות בשל הגדרה חלקית של תכולת העבודה.
השירותים יבוצעו ע"י הספק או עובד מטעמו ,שיאושר מראש ע"י המזמין.
מובהר בזאת כי המנמ"ר ידרש להיות נוכח בפועל במשרדי המועצה במועדים ובשעות שיתואמו מראש בין
המציע לבין המועצה ,לפחות יומיים (שני ימים) מלאים בשבוע .יודגש כי השירותים דורשים מענה מקצועי,
זמינות טלפונית ,מתן טיפול הולם ומתאים בכל עת ע"פ צורכי המועצה ובכל צורה והייקף שיידרשו ,זמינות
והגעה לפגישות וישיבות במועצה .מענה וטיפול בכל עת ולא רק במועדים בהם יהיה המועמד נוכח באופן
פיזי במשרדי המועצה לרבות בעיתות חירום.
השירותים יבוצעו בזמינות מלאה ומיידית בכל שעות היממה ובכל ימי השבוע ,לרבות בעיתום חירום.
המנמ"ר יהיה נייד באופן בו הוא יוכל להגיע למשרדי המועצה ולאירועיה השונים באופן קבוע ובהתאם
לדרישות המועצה והאמור במסמכי המפרטים.
למען הסר ספק ,היקף השירותים ,לרבות זמינות בעיתות חירום לא יהווה עילה לתוספת תשלום למציע והוא
ידרש לבצע את כל המטלות הכלולות במפרט להלן ,בהתאם לדרישות המועצה.
במקרה בו נבצר מהמנמ"ר לספק את השירותים בשל חופשה וכדומה עליו לעדכן את המועצה  15יום מראש
בנוגע לכך ולהעמיד לרשות המועצה אמצעי תקשורת בהם ניתן יהיה להשיגו ולספק למועצה גיבוי בכל עת.
 .2תחומי היעוץ ,הניהול ,הבקרה יכללו:
 .2.1תשתיות טכנולוגיות להפעלות המערכות הממוחשבות
.2.2

מערכות התוכנה התוכנה הפועלות במועצה לרבות:
 .2.2.1גביה ואכיפה
 .2.2.2הנהלת חשבונות
 .2.2.3שכר משאבי אנוש ונוכחות
 .2.2.4הנדסה
GIS .2.2.5
 .2.2.6חינוך
 .2.2.7הסעים
 .2.2.8מוקד פניות הציבור

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע

– ©  -כל הזכויות שמורת –  Ver 1.0גירסא -
אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  26מתוך81

 .2.2.9רווחה
Microsoft Office .2.2.10
 .2.2.11אתר אינטרנט
 .2.2.12מימד
 .2.2.13דפי פייסבוק
 .2.2.14וכל מערכת אחרת הפועלת במועצה או שתפעל בעתיד
 .2.3מערכות טלפוניה קווית מבוססת IP
 .2.4מערכות טלפוניה סלולרית
 .2.5יעוץ שוטף למקבלי החלטות במועצה
 .2.6בקרה בדבר ישום החלטות בדבר מערכות ממוחשבות במועצה
 .2.7השתתפות בפגישות סדירות של הצוות הניהול של המועצה
 .2.8יזום חידושים בתחומים רלוונטייים לרבות מערכות מידע ,תשתיות ,שרות לתושב ,מערכות בקרה,
מערכות קשר לתושב ,שיפור השרות לתושב ,כלי בקרה ודיווח למנהלים ,תהליכי עבודה מבוססי
 ,IOT ,BPM ,BI , CRM ,Work Flowניו מדיה ,חוכמת ההמונים ,אפליקציה סלולרית לתושב,
אפליקציה סלולרית לעובדי המועצה ומנהליה ,מערכות שו"ב ,מערכות רציפות תפעוליתBig ,
 ,Dataאינטרנט ,Digital ,רשתות חברתיות ,וכל טכנולוגיה/חידושים אחרים רלוונטיים.
 .2.9הכנת תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית ליישום הנושאים הנ"ל ובקרה על מימוש תוכנית העבודה.
 .2.10יעוץ והגדרת תהליכי הרכש והתקשרויות לקידום נושאים טכנולוגיים במועצה וזאת לרבות הכנת
מפרטים לקבלת הצעות מחיר ומכרזים .כ  5-6מכרזים בשנה וכ 100 -מפרטים להצעות מחיר /
מכרזי זוטא בכל תחומי המחשוב ,מערכות המידע ,אבטחת מידע ,תקשורת ,טלפוניה ,בחירת
ספקים ועוד
 .2.11נוכחות מלאה במצבי חרום  /שעת חרום או כל מצב מיוחד במשרדי המועצה .השתתפות מלאה
בפגישות ובפעילויות במועצה במצבים מיוחדים בכל שעות היום  /לילה חגים ומועדים על פי דרישת
המועצה.
 .2.12הכנת (כתיבת) נהלי אבטחת מידע במועצה ובגופי הסמך שלה ועידכונם מפעם לפעם בהתאם
לצרכים ולתנאים המשתנים .יזום ביצוע ובקרה בדבר ישום נהלים אלה במועצה ואצל ספקי
המערכות של המועצה ,לרבות דיווח תקופתי בנושא למקבלי ההחלטות במועצה .קבעית נוהלי DRP
ו  ,BCPובקרה בדבר מימושם באופן סדיר .ניהול איומים ארגוני ,מדיניות הגנה על הנכסים
הדיגיטליים ,הנחיית קבלני משנה להתגוננות וליישום דרישות ,פיקוח על היישום ,בדיקות
מקצועיות של לוגים ופלטים המופקים ממערכות ניהול אבטחת המידע .מערכות  Fortigateו
.SOPHOS
 .2.13פיקוח ובקרה על ספקי חומרה  /תוכנה /תקשורת ותחזוקה של המערכות והחומרה על ידי בתי
תוכנה וגורמים חיצוניים לרבות :נטקור קבלן שירותי מחשוב וטלפוניה ,מערכת המידע הפינניסות
( ,)EPRמערכת ניהול מסמכים (  MPLמטרופולינט)  ,מערכות מידע הנדסיות (בר טכנולוגיות),
מערכות ניהול הסעים ,מערכות ניהול פניות מוקד  ,)CRMC( 106ספקי מערכות הודעות טקסט
לתושבים ,מערכת ניהול אירועי תרבות (מתנסנט) וכו' או כל גורם אחר שתבחר המועצה.
 .2.14יזום ובקרה בדבר התייעלות וחסכון בתחומים רלוונטים.
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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 .2.15ריתוק בחירום והשתתפות בתרגילי מל"ח (מתקיימים כ –  4תרגילים שנתיים  +הקפצות) מכלול
מחשוב.
 .2.16מעקב ובקרה אחר עידכון תיק אתרי מחשוב ב .On-line
 .2.17ניהול בקרה ופיקוח על ספקי שרותים רלוונטיים למועצה בתחומים אלה ואחרים
 .2.18ניהול בקרה ופיקוח על עובדי המועצה ומנהליה בתחומים אלה ואחרים
 .2.19השתתפות בפגישות ,דיונים ופורומים ניהוליים ותפעוליים במועצה על פי זימוני המועצה
 .2.20דיווח שוטף למנהלי המועצה בנושאים רלוונטיים
 .2.21קבלת הנחיות ממנהלי המועצה והנהלתה ,ביצוען ודיווח לממונים
 .2.22דיווח לממונה במועצה על כל נושא חריג או שוטף
 .2.23המנמ"ר ישמש בתפקיד ממונה אבטחת מידע ראשי של המועצה ומישם תקנות הגנת הפרטיות
(אבטחת מידע)  2017לרבות ניהול ורישום כל מאגרי המידע של המועצה הנדרשים לרישום אצל
רשמת מאגרי המידע של משרד המשפטים ומעקב אחר חוקיות המאגרים ואבטחת המידע שלהם.
במסגרת תפקידו מנהל המנמ"ר את כל מערך אבטחת המידע ,הגנת הפרטיות ,מערך המוכנות
לסייבר בשיגרה ובחרום לרבות עמידה בכל תקן ,נוהל ואמצעי נדרש הן ברמת הקיים והן בהנחיות,
נהלים וחוקים שעתידים לבוא בהקשר זה
 .2.24הכנת תוכנית עבודה שנתית משולבת תקציב למערכות המידע הממוחשבות במועצה ולכל התחומים
עליהם ממונה המנמ"ר ,הצגת התוכנית לאישור המועצה ויוזמה ליישום התוכנית לאחר אישורה על
כל המשתמע מכך.
 .2.25הכנת נהלים הנדרשים בתחום מתן השירותים.
 .2.26הכנת נהלי אבטחת מידע במועצה (בהתאם לנספח לפרק זה) ובקרה בדבר מימושם .עידכון הנהלים
מזמן לזמן בהתאם להתפתחויות והפצת העידכונים לגורמים הרלוונטיים.

 .3חלק בלתי נפרד משרותי המציע כמפורט להלן:
 .3.1אבחון ,ובקרה באתר הלקוח בגין תקלות חומרה ,תקשורת ,תוכנת תשתית וכל רכיב אחר הדרוש
לתפעול תקין של מערכות המידע הממוחשבות של המועצה ומוסדותיה השונים.
 .3.2תמיכה ושרות בכל רכיב טכנולוגי נוסף הנדרש להפעלתן התקינה והמלאה של המערכות.
 .3.3מעקב אחר פתיחת תקלות והטיפול בהן אצל ספקי מערכות המחשוב של המועצה לרבות,EPR :
החברה לאוטומציה ,שעוני נוכחות ,חברת גביה ,וכל תוכנה אחרת המותקנת במועצה או שתותקן
בעתיד.
 .3.4סיוע לספקים להתגבר על התקלות שאותרו על ידי נוכחות וטיפול של אנשי חברת התחזוקה של
המועצה באתר המועצה או באתרי הגופים הנסמכים אליה.
 .3.5מובהר ומודגש כי המועצה לא תרכוש ציוד  /חומרה  /תוכנה מהספק שיבחר במסגרת מכרז או מכל
גוף הקשור עם הספק שיבחר בקשר עיסקי כלשהוא וזאת למניעת ניגוד עיניינים .המועצה רשאית
להתקשר עם גורמים אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי לרכוש ציוד ושירותים אלה מספקים אחרים.
הספק שיבחר במכרז יסייע וייעץ למועצה בהכנת המפרטים ובקרת האספקות וההתקנות בהקשר
לרכישות אלה.
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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 .3.6נוכחות של מנהל מערכות המידע ,במשך יומיים בשבוע :שני ימי עבודה מלאים ( 8שעות ביום
נוכחות במשרדי המועצה ושלוחותיה) קבועים מראש כל שבוע ובנוסף על יומיים אלו המועצה
תהייה רשאית לדרוש מהספק להגיע למשרדי המועצה לצורך ישיבות ,בירורים ,בדיקות ועפ"י כל
צורך אחר בהתאם לשיקול דעת המועצה ,זאת בנוסף על היומיים הקבועים .ובשעות אחרות על פי
תאום מראש ו/או בזימון מהיר מאת המועצה – במקרים אלה המנמ"ר יהיה חייב להתייצב במשרדי
המועצה או בכל מקום אחר שיתואם איתו .מובהר ומודגש כי הנוכחות הינה בחלק המוגדר משעות
השבוע אך האחריות והניהול הינה מלאה על כל המוגדר במסמכי המכרז ומה שיוגדר בעתיד על ידי
המועצה .המנמ"ר יספק פתרון מקצועי מלא וזמינות טלפונית ודיגיטלית (אימייל ,ווטסאפ,
סמ"סים וכד) מלאה בכל שעות היממה.
 .3.7עריכת בקרה בדבר תחזוקת המחשבים ,והמערכות ,עידכוני גירסאות ,אבטחת מידע ,מניעת נזקי
לוחמת סייבר וכיוב'
 .3.8בקרה בדבר ביצוע פעילויות תחזוקה ומנע שוטפות בכל ציוד הקצה במועצה לרבות מחשבים ,שרתים
ותחנות קצה.
 .3.9ניהול הגדרות ותצורת השרתים לרבות עדכון גרסאות תוכנות המותקנות בשרת ,ביצוע פעולות
תחזוקה שוטפות
 .3.10ביצוע ההגדרות המתאימות בתחנות הקצה ,בשרת הרשת ,בציוד התקשורת כך שרשת התקשרות
המקומית תעבוד בצורה המיטבית.
 .3.11יזום וביצוע פעולות אבטחת מידע כך שהמידע הנשמר בתחנות הקצה ובשרתים ובתקשורת יאובטח
ותמנע חדירת גורמים בלתי מורשים ו/או זליגת מידע .מתן הרשאות ממודרות למשתמשי המערכת.
בקרה בדבר תחזוקת ההרשאות .התקנת ,תחזוקת ועידכון שוטף של מערכות תוכנה וחומרה להגנת
רשת התקשורת המקומית מפני נזקים ,חדירות וזליגת מידע כדוגמת  ,FireWallתוכנות אנטי וירוס,
תוכנות אנטי סוסים טרואינטים ,תוכנות אנטי רוגלות ,כופרה וגונבות ,אנטי ספאם לדאר יוצא ונכנס,
סינון וירוסים ורוגלות לדאר יוצא ונכנס ,אימוץ וקידום תיקני אבטחת מידע לרבות  PCIDSSוכל
אמצעי אחר.
 .3.12בקרת שימוש בסיסמאות אישיות לכל משתמש במועצה .בקרה בדבר החלפת סיסמאות מידי תקופה
על פי החלטת המועצה .
 .3.13בקרה בדבר הגדרת משתמשים חדשים בדומיין המועצה ,ביטול משתמשים שהפסיקו את פעולתם
במסגרת המועצה .
 .3.14בקרה בדבר אי חדירה לרשת התקשורת של המועצה על ידי גורמים בלתי מורשים.
 .3.15הגדרת הרשאות ממודרות לכל משתמש במערכות המועצה בהתאם להנחיות המועצה .
 .3.16ניטור שוטף של תעבורת נתונים ברשת התקשורת המקומית והמרחבית ,איבחון תקלות ופתרונן.
 .3.17אחריות מלאה לביצוע גיבוים ושחזורים למידע הנשמר בתחנות הקצה ובשרתי הרשת.
 .3.18אחזקה שוטפת של מדפסות ,סורקים ,צורבים ,קוראים מגנטיים ,שעוני נוכחות ,ציוד תקשורת וכל
ציוד פריפריאלי אחר
 .3.19אחריות מלאה לקשר שוטף עם כל ספקי התקשורת הנתונים והאינטרנט של המועצה לרבות בזק,
אוטומציה ,012 ,נטוויזן ,בזק בינלאומי Hot ,וכד'
 .3.20בקרה בדבר תיקון תקלות חומרה ,תוכנה ותקשורת תוך  24שעות מפתיחת קריאה במוקד השרות
והתמיכה של הספק.
___________
_____________
חותמת המציע
חתימות המציע
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 .3.21בקרה תיקון תקלה בשרתי הרשתות תוך  2שעות ממועד פתיחת הקריאה במוקד השרות של הספק.
 .3.22תחזוקה מונעת ושוטפת רציפה של שרתי (  )Serversהמועצה
 .3.23אפיון תכנון וביצוע ,תשתיות תקשורת פסיביות ואקטיביות של מערכות מחשוב וטלפוניה, VPN ,
קווי תמסורת וסיבים אופטיים
 .3.24ניהול ותחזוקת רשת  VPNמנהלתית :מרכז בניין המועצה  ,אגפים ומחלקות
 .3.25תאום בין בתי הספר למועצה לביצוע פרויקטי מחשוב אזוריים וסיוע לפתרון תקלות
 .3.26סיוע בתכנון והקמה של רשתות תקשורת חדשות בבתי הספר בתאום עם מח הנדסה במועצה .
 .3.27אפיון ציוד התקשורת הפסיבית והאקטיבית הדרוש לרשות המקומית.
 .3.28ביצוע הגדרות והרשאות מתאימות לסינכון מלא של אביזרי קצה כגון טלפונים חכמים ומחשבי
 Tabletלמערכות המידע הממוחשבות של המועצה לרבות יומנים ,דואל ,אנשי קשר וכד'.
 .3.29יעוץ ,ליווי בקרה ושותפות בכל תהליכי הרכש של הרשות המקומית הקשורים במערכות הנ"ל.
 .3.30בקרה בדבר התקנה וניהול (קינפוג) של ציוד תקשורת אקטיבי לרבות :נתבים (ראוטרים) מתגים
מנוהלים
 .3.31ניהול ותחזוקת מערכת טלפוניה  VOIPשל הרשות המקומית
 .3.32ניהול מערכת הטלפוניה הנ"ל לרבות:
 .3.32.1ניהול המרכזיות והגדרת משתמשים ע"י תוכנות בקרה ושליטה
 .3.32.2ניהול מערכת מענה קולי וניתוב שיחות
 .3.32.3ניהול מערכת  FaxToMailע"י תכנות בקרה ושליטה של
 .3.32.4ניהול שרת הפקסים שליחת מסמך מהמחשב ישירות לפקס
 .3.32.5ניהול תוכנת רשום שיחות של
 .3.32.6הגדרת חשבונות ,תמיכה ועזרה ,בסמארטפוניים
 .3.33בקרה בדבר התקנת שרתים ,קינפוגם ,גיבוי ואבטחה
 .3.34בקרה בדבר התקנת מחשבים חדשים במגוון התוכנות :מיקרוסופט וכד,
 .3.35תחזוקה שוטפת  :מחשבים – מדפסות – סורקים – מכונות צילום – מקרנים  -טלפונים
 .3.36הטמעה ,תמיכה ,ועזרה במגוון הרחב של התוכנות אפליקציות ישנות וחדשות,
 .3.37בקרה בדבר הגדרות שיתוף רשת במגוון הרחב של היישומיים ,כתיבת סקריפטים וקומפוננטים
 .3.38השתתפות בפגישות

בנושאי

מערכות מידע ממוחשבות

במועצה

ומוסדותיה ויעוץ למקבלי

ההחלטות למועצה בנושא בכל זמן שיקבעו פגישות אלה .לרבות השתתפות בפגישות סדירות של
צוותי ניהול במועצה.
 .3.39יזום וביצוע תהליכי התייעלות להפחתת עלויות טכנולוגית מידע במועצה
 .3.40יזום והמלצות למועצה בדבר שיפור השרות לתושבי הרשות על ידי שימוש בטכנולוגית מידע
 .3.41יזום והמלצות למועצה בדבר אימוץ טכנולוגיות חדשות ,כלי טכנולוגית מידע לשיפור ויעול תהליכי
עבודה לעובדי המועצה ולמנהליה
 .3.42ניהול רכש התקשרויות עם ספקים ונותני שירותים
 .3.43אחריות לתיק מחשוב במשק לשעת חירום ,נוכחות מלאה בזמן חרום או מצבים מיוחדים במועצה על
פי החלטת המועצה .אחריות לביצוע פעולות הכנה לשעת חרום
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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 .3.44אחריות לרציפות תיפקודית בתחומים רלוונטיים
 .3.45תיכנון וביצוע מנגנוני ואמצעי  ) Disaster Recovery Plan( DRPלמערכות המידע הממוחשבות של
המועצה .
 .3.46אחריות מלאה לעריכת גיבויים ,בקרת שלמותם וביצוע שיחזור מידע לאחר תקלה עד לכדי פעולה
מלאה ותקינה של כל המערכות.
 .3.47אחריות לקשר שוטף עם ספקי מערכות המידע הממוחשבות של המועצה .בקרה בדבר פתיחת תקלות
אצל ספקים אלה ,הטיפול בהן וסגירתם רק לאחר השלמת הפתרון המלא למשתמש הקצה.
 .3.48בקרה בדבר האפליקטוביות של כלי ניהול התוכן בצועצה והממשקים שלהם למערכות המועצה
 .3.49יזום ,ניהול ובקרה לישום אפליקציות רלוונטית לתפעול מטלפונים חכמים ומחשבי .Tablet
 .3.50יזום ניהול ובקרה של שידרוגי אתר האינטרנט של המועצה
 .3.51הכנת תוכנית עבודה שנתית משולבת תקציב לנושאי טכנולוגית מידע ,לאישור המועצה  ,בקרה
ודיווחים שוטפים ליישום התוכנית
 .3.52קשר שוטף עם בעלי תפקידים דומים ברשויות מקומיות אחרות לצורך שיתוף פעולה ועידכון הדדי
 .3.53ביצוע רשום מאגרי מידע של המועצה ומוסדותיה ברשם מאגרי המידע של משרד המשפטים או אצל
כל רגולטור אחר רלוונטי
 .3.54יזום ,ביצוע ומעקב אחר קיום מנגנוני אבטחת מידע ומניעת חדירה של רכיבי לוחמת סייבר לרשתות
התקשורת ומערכות טכנולוגית המידע של המועצה .
 .3.55יזום ובקרה של ביצוע פרויקטים משותפים
 .3.56ביצוע כל מטלה רלוונטית שהמועצה תורה לבצעה.
 .3.57יזום קידום חדשנות בטכנולוגית המידע ומתן המלצות בכתב ובעל פה למועצה לקידום נושאים
רלוונטיים.
 .3.58ניהול מערך הטלפוניה הסלולרי ,מעקב אחרי תקלות ותיקונים ועבודה מול חברות הסלולר.
 .3.59בקרה בדבר תחזוקת ציוד אורקולי ותמיכה בתפעולו
 .3.60בקרה בדבר תחזוקת ציוד תעבורת נתונים אלחוטי מבוסס RF
 .3.61הדרכה והטמעה של שימוש בתוכנות לעובדי המועצה ומנהליה
 .3.62נושאים נוספים רלוונטיים על פי החלטת המועצה
 .3.63מובהר ומודגש כי על המנמ"ר לתאם חופשות ולקבל אישור המועצה להעדרות מראש ובכתב
מהגורם הממונה במועצה .גם במקרה בו תואמה ואושרה חופשה על ידי המועצה -חייב הספק
הזוכה במכרז להעמיד גיבוי מתאים והולם העונה אחר כל הדרישות ולהיות זמין דיגטלית לפניות
ולסיוע בטיפול בתקלות וקידום נושאים אחרים.
 .4הזוכה לא יהיה רשאי לספק למועצה ציוד ו/או חומרה ו/או תכנה כלשהי וכן לא יוכל לקבל תשלום נוסף
בגין שרותי תמיכה טכנית /תחזוקת מחשבים וציוד אחר למועצה .בהגשת ההצעה למכרז זה מצהיר
המציע כי ידוע לו שככל שיקבע כזוכה ,לא יוכל לקבל תשלום נוסף בגין שירותים כאמור למועצה.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק  :2נספח א'
אבטחת מידע
המנמ"ר יפעל לגבש ולההפעיל נהלי אבטחת מידע ואמצעי אבטחת מידע בהתאם למרכיבים הבאים:
א .חסיון המידע לרבות:
• מתן הרשאות ממודרות למשתמשים בכדי שהמידע יהיה נגיש אך ורק לגורם שאושר על ידי המועצה
• הזדהות מבוססת סיסמא אישית שהתוכנה מחייבת להחליפה מידי תקופה
• שימוש באמצעי אבטחת מידע כגון  Tokenוכרטיס חכם
• הצפנת נתונים בתקשורת
•  FireWallחומת אש
ב .זמינות המידע
• נוהלי גיבויים ושיחזורים
• מנגנוני Disaster Recovery Program - DRP
• הצפנת נתונים המועברים ברשת האינטרנט על ידי פרוטוקולים וערוצים מאובטחים כגון - Https
Hypertext Transfer Protocol Secure
• Virtual Private Network - VPN
• תוכנית רציפות עיסקית/שרותית BCP – Business Continuity Plan
ג .שלמות ואמינות המידע

•
•
•

עמידה בתקני אבטחת מידע של מוסדות פיננסיים כגון PCI - Security Standards Council
מניעת נגישות למידע למי שלא הוסמך לכך
אבטחת כל שכבות המידע לרבות LAN, WAN, :אתר האינטרנט ,חוות השרתים של המציע ,

ד .מנגנוני מניעת כניסה של גורמים בלתי מורשים ומוסמכים למשרדי המציע
ה .הגנה בפני תוכנות זדוניות  /מזיקות כגון וירוסים  /רוגלות  /סוסים טרויינים  /כופרה
ו .הסמכות הגדרות ונהלים בתחומים ונושאים כגון:
1. Access Control Systems
2. Telecommunication and network security
3. Security Management Practice
4. Applications and Systems Development
5. Cryptography
6. Security Architecture and Models
7. Operational Security
8. BCP & DRP
9. Law Investigation and Ethics
10. Physical Security
בנוסף:
 .11גישת משתמשים לקוד צד שרת חסומה.
 .12מוגבלת גישת משתמשים לשאילתות ישירות לבסיס הנתונים.
 .13הגדרות המערכות מחייבות:
 .1סיסמאות חזקות,
 .2אורך סיסמה לא יפחת מ  8תווים
 .3המערכות תאפשרנה אך ורק סיסמאות המכילות שילוב של אותיות ומספרים
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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 .4המערכות מחייבות החלפת סיסמא כל  90יום
 .5אמצעי ההגנה על המידע והנתונים לרבות מניעת הונאות פנימית (מתוך המערכת)

פרק  :2נספח ב'
הצהרת מחויבות לאבטחת מידע
הואיל :ואני החתומה מטה ________________________________(להלן" :הספק" ) מציעה למועצה
האזורית גזר (להלן" :מועצה") שירותים ,המתבססים על מידע של המועצה ולרבות מידע המתקבל מצדדים
שלישיים:
והואיל :וקבלת המידע כאמור מותנת בהתחייבות שלנו לשמור על הסודיות של המידע של המועצה ועל אבטחת
מידע זה ,כמפורט בכתב זה;
אי לכך ,אני מתחייבת בזאת כלפי המועצה  ,כדלקמן:
 .1לא אמסור לאף צד ג ' מידע שקיבלתי לצורך מתן השירותים מהמועצה ,בין מידע מהמועצה או מידע מצד
ג'.
 .2מונה אצלי בעל תפקיד "ממונה אבטחת מידע" בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת המידע
ששמו _________ והעובד מועסק באופן קבוע כשכיר אצלי .העובד האחראי לאבטחת המידע להבטיח
שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא ,בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב
והמידע ומערכות התקשורת.
 .3קבצי המידע של המועצה יוחזקו ברשת תקשורת מאובטחת המחוברת לאינטרנט ולרשתות חיצוניות
(בנל"ן מאובטח).
 .4נוודא קיום הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים ,לשרתים ולרכיבי התקשורת כגון
.Switches

Routers,

 .5הגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של המועצה ,תתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי ()User-ID
אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות .הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים והמערכת תחייב החלפת
סיסמא לפחות בתדירות של אחת ל  3חדשים.
 .6זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר  2שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא .השחרור יוכל להתבצע רק
ע"י אחראית המחשוב או מי שהוסמך למלא את מקומה בהיעדרה.
 .7קוד צד-שרת אינו חשוף למשתמשים.
 .8תנוהל מערכת הרשאות למורשי גישה.
 .9תופעל מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות בין מנהלי הרשת לעובדים אחרים.
חשבונות וזכויות של אדמיניסטרטור יינתנו למנהלי הרשת בלבד.
 .10יופעל ויתוחזק מידור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים של המועצה .הגישה לספריות וקבצים אלה
תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת.
 .11תותקן ותעודכן תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת תדירות כנגד וירוסים רוגלות ,נוזקות ולוחמת סייבר.
 .12לא יוצאו דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקון או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים
קבצים ונתונים של המועצה .במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק.
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע

– ©  -כל הזכויות שמורת –  Ver 1.0גירסא -
אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  33מתוך81

 .13קיים נוהל עבודה מסודר להעברת ,אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית ,או אופטית עם מידע של המועצה כך
שלא תועבר מדיה ללא תיאום מוקדם .הנוהל יוקם בשיתוף של נציג החברה ,מנהל מאגר המידע במועצה
וממונה על אבטחת מאגרי המידע במועצה .
 .14מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם המועצה במקום שהגישה אליו תתאפשר למורשי
גישה בלבד.
 .15בתחנות העבודה תשמר אבטחת המידע:
 .16לא יישמרו קבצים של המועצה על הדיסק הקשיח של התחנה.
 .17בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא.
 .18הכניסה לרשת תהיה באמצעות  USER IDאישי.
 .19לא תינתן אפשרות להורדת קבצים של המועצה מהשרת באמצעות התחנה.
 .20גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול מחוץ לחוות השרתים עם גישה לאחראי על
הגיבויים בלבד .כמו כן יש לקיים נוהל דרישה לקבלת גיבויים והורדתם לשרת.
 .21חל איסור על העברת קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים.
 .22אין להוציא מידע לגריסה או השמדה חיצונית ללא תאום עם המועצה.
 .23הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק ,התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא נוקט באמצעי
אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות ,תקנות אבטחת המידע תיקוניהן ותקנותיהן
וזאת לרבות ישום מלא באשר לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,תשע"ז.2017-
 .24הספק מתחייב להחתים את עובדיו על הצהרות סודיות ,הכוללת ,בין היתר ,התחייבות לשמירה מוחלטת
על סודיות המידע של המועצה.
 .25הספק מתחייב לאפשר לנציג המועצה לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.
 .26ידוע לי כי רק על בסיס קיום התחייבויותי והצהרותיי המועצה ניאותה למסור לי מידע או לאפשר לי
לקבל מידע ממשרד התחבורה/משרד הרישוי.
 .27בגין הפרת התחייבויות אפצה את המועצה בסך של  ₪ 80,000לכל הפרה וללא צורך בהוכחת נזק.
 .28אני אשפה את המועצה בשיפוי מלא ומוחלט בשל כל הוצאה שתהיה לה בגין הפרת התחייבות שלי,
לרבות שכ"ט עו"ד.

ולראייה באנו על החתום
________________
תאריך

_______________
שם המציע

אישור
אני הח"מ ____________ ,עו"ד ,מאשר כי ביום ___________ התייצבו בפניי ה"ה ____________ ת.ז.
____________ ו ___________ ת.ז ____________ .שהינם מורשי החתימה של חברת _______________
בע"מ ולאחר שהסברתי להם את מהות ההתחייבות חתמו בפניי על מסמך זה.
____________ ,עו"ד
מ.ר_________ .
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק  :2נספח ג'
תכולת מערכות המחשוב של המועצה:
חדר שרתים:
 5 .1שרתים פיזיים ו 12-שרתים וירטואלים.
 .2מערכת  FWב 3 -אתרי המועצה ( ראשי ו 2-מישניים)
 .3מערכת טלפוניה המונה כ 150 -שלוחות  / IPאנלוג  /דיגיטל כולל מוקד  CCRשל
 AVAYAלמדידת מח' גביה.
 .4מערכות גיבוי מקומית וענן.
 .5כ  200 -משתמשים  /תיבות דוא"ל  /מחשבים
 .6כ 60 -אתרי משנה ( גנים ,בתי ספר ,רווחה ,משכ"ל ,ספריה ,ועדה לתכנון)
 .7כ 120 -מנויים סלולריים
גיבוים במועצה
במועצה קיימים מספרי מעגלי גיבוי:
.1

גיבוי מקומי על גבי שרת פיזי  DELL PowerEdge R510בנפח של  TB2.8הנקרא  Host3ופעיל ב-

 Raid5ומיקומו הפיזי בחדר השרתים בבניין החדש בגזר.
.2

גיבוי מקומי על גבי יחידת  Qnapבנפח של  TB16ופעילה ב Raid5 -ומיקומה הפיזי במחלקת

הרווחה.
.3

גיבוי מרוחק על גבי יחידת  Qnapבנפח של  TB16ופעילה ב Raid5 -ומיקומה הפיזי במועצה אזורית

נחל שורק.
.4

גיבוי מרוחק ליחידת אחסון  EMCמדגם  Vnxe 3100המופעלת באמצעות שרת Dell PowerEdge

 R730ומאחסנת  4.6טרה נפח מידע של המועצה Ahsay Online Backup Manager

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרוט רישוי שרתים ועמדות קצה במועצה:

רישוי השרתים נרכש במודל רכישה חד פעמית ( מצ"ב  4קבצים )

הרישוי שנרכש בשכירות שנתית במסגרת מכרז של המועצה מחברת טוויסטק ( מצ"ב  4קבצים ).
להלן פרוט הרישיונות:
 150משתמשי אופיס ממשלתי.
 25משתמשי אופיס חינוך.
 150מערכות הפעלה ממשלתי.
 25מערכות הפעלה חינוך.
 175משתמשי שרת Calממשלתי.
 25משתמשי שרת Calחינוך.
 175משתמשי שרת דואר ממשלתי.
 25משתמשי שרת דואר חינוך.
מתגי תקשורת במועצה:
מתגי התקשורת ממוקמים בארונות תקשורת .המתגים הינםמתוצרת סיסקו ו  HPונמצאים באחריות נטקור
במקרה ומתג תקול נטקור מחליפה אותו אלא אם המתג מוכרז .End Of Sale

מערכות מחשוב נוספים במועצה:
 41אתרי גני הילדים המקבלים שרות וטיפול בתשתיות כבילה ,אינטרנט ומחשב בכל גן.
 28אתרי שאיבה שבהן מותקנות מצלמות בתקשורת סלולארית.
אתר בית העלמין שם מותקנות מצלמות .IP
בתי ספר במועצה:
.1

שלהבת בנות.

.2

שלהבת בנים.

.3

תיכון איתן.

.4

בית הספר היסודי גוונים.

.5

בית הספר היסודי חדש.

.6

שדות איילון  +הרצוג ( לא בטיפול שלנו אלא של שי מלמד ).

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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:פרוט משתמשים במועצה
2מספר מועצה מחלקה
תוכנות צד ג
משכ"ל
X
X
משכ"ל
100514`
X
משכ"ל
101055
X
משכ"ל
X
X
משכ"ל
100522
X
משכ"ל
X
EPR
משכ"ל
3205
X
יחידת הנוער
3247
X
יחידת הנוער
x
EPRRAPP
יחידת הנוער
X
X
יחידת הנוער
X
X
יחידת הנוער
3429
x
ספריה
X
EPRRAPP
מחלקת רווחה
2548
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
3235
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
1128
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
X
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
3233
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
210
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
X
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
379
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
X
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
100787
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
X
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
100311
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת רווחה
100710
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת חינוך
3012
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת חינוך
3223
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת חינוך
3005
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת חינוך
3018
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת חינוך
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת חינוך
3014
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת חינוך
3148
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת אגף תרבות נוער וספורט
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת אגף תרבות נוער וספורט
X
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת אגף תרבות נוער וספורט
X
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת אגף תרבות נוער וספורט
432
EPR\ OFFICELIGHT
לשכת ראש המועצה
3180
EPR\ OFFICELIGHT
לשכת ראש המועצה
1016
EPR\ OFFICELIGHT
לשכת ראש המועצה
X
X
לשכת ראש המועצה
2588
לשכת מנכ"ל
3188
EPR\ OFFICELIGHT
לשכת מנכ"ל
3174
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת גזברות
3093
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת גזברות
3097
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת גזברות
X
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת גזברות
2753
EPR\ OFFICELIGHT
הועדה לתכנון ובניה
X BAR\ EPR\ OFFICELIGHT
הועדה לתכנון ובניה
BAR\ EPR\ OFFICELIGHT
הועדה לתכנון ובניה
BAR\ EPR\ OFFICELIGHT
הועדה לתכנון ובניה
BAR\ EPR\ OFFICELIGHT
הועדה לתכנון ובניה
BAR\ EPR\ OFFICELIGHT
הועדה לתכנון ובניה
BAR\ \ OFFICELIGHT
הועדה לתכנון ובניה
BAR\ \ OFFICELIGHT
הועדה לתכנון ובניה
BAR\ \ OFFICELIGHT
הועדה לתכנון ובניה
3228
BAR\ \ OFFICELIGHT
הועדה לתכנון ובניה
BAR\ \ OFFICELIGHT
מחלקת תחבורה
3136
X
מחלקת תחבורה
3131
OFFICELIGHT
מחלקת תחבורה
X
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת תחבורה
3142
EPR\ OFFICELIGHT
מחלקת תחבורה
X
EPR\ OFFICELIGHT
בניין מגב
X
X
שירות פסיכולוגי
3084
EPR\ OFFICELIGHT
שירות פסיכולוגי
X
X
שירות פסיכולוגי
3064
EPR
שירות פסיכולוגי
X
X

RAM זכרון
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
8GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
8GB
4GB
8GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
8GB
4GB
8GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
8GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
8GB
8GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
8GB
4GB
4GB
4GB
4GB
8GB
4GB
8GB

מעבד
יצרן \מותג \דגם
Intel I core 5 2320
No Name
inte dual core e2120 LENOVO
intel I core 3 2100
No Name
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
inte dual core e2120 LENOVO
intel I core 5 4590
HP PRO DESK 400
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 4590
HP PRO DESK 400
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020\ mini
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 4590
HP PRO DESK 400
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 6500T Dell Optiplex 3020\ mini
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 3 2100
No Name
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020\ mini
intel I core 3 2100
No Name
intel I core 5 4590T Dell Optiplex 3020\ mini
intel I core 5 2400
No Name
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 4590T Dell Optiplex 3020\ mini
intel I core 5 4590T Dell Optiplex 3020\ mini
inte dual core e2120 LENOVO
inte dual core e5700 No Name
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 4590T Dell Optiplex 3020\ mini
inte dual core e7500 No Name
Intel p g630
No Name
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 3470
No Name
inte dual core e2120 LENOVO
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 4590
HP PRO DESK 400
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
Intel core I7 4785T
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3010
intel I core 5 4590T Dell Optiplex 3020\ mini
intel I core 3 2100
No Name
intel I core 5 3470
Dell Optiplex 3010
Intel I core 5 2320
No Name
intel I core 3 2100
No Name
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
Intel I core 5 2320
No Name
intel I core 5 4590T Dell Optiplex 3020\ mini
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
inte dual core e5700 No Name
intel I core 5 4590
HP PRO DESK 400
intel I core 5 4590
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 6500
Dell Optiplex 3040
intel I core 5 4570
Dell Optiplex 3020
intel I core 5 6500
Dell Optiplex 3040

___________
חותמת המציע

אופיס
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2013 pro plus
office 2013 pro plus
office 2013 pro plus
office 2013 pro plus
office 2013 pro plus
office 2013 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2013 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2013 pro plus
office 2010 pro plus
office 2013 pro plus
office 2013 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2016 pro plus
office 2010 pro plus
office 2016 pro plus
office 2010 pro plus
office 2013 pro plus
office 2013 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2013 pro plus
office 2013 pro plus
office 2010 pro plus
office 2013 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2013 pro plus
office 2013 pro plus
office 2016 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2013 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2016 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2010 pro plus
office 2013 pro plus
office 2010 pro plus
office 2016 pro plus
office 2010 pro plus
office 2016 pro plus

רישוי
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
OEM
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL

הפעלה מערכת
שם משתמש
מחלקה
windows 7 64 BIT
אושרת
משכ"ל
windows7
קארין
משכ"ל
windows 7 64 BIT
יעל ויצוסקי
משכ"ל
windows7
רותי \אפרת
משכ"ל
windows7
ליאורה
משכ"ל
windows 8.1
דליה
משכ"ל
windows 8.1
כל עובדי מישכ"ל
משכ"ל
windows 8.1
noar1
יחידת הנוער
windows 7 64 BIT
מיכל ליס
יחידת הנוער
windows7
noar1
יחידת הנוער
windows7
noar2
יחידת הנוער
windows 8.1
custmer
יחידת הנוער
windows7
קרני ארקין
ספריה
windows7
חן-בת
מחלקת רווחה
WINDOWS 8.1
אורלי גליק
מחלקת רווחה
windows7
ליאת שרביט
מחלקת רווחה
windows 7 64 BIT
עירית דרורי
מחלקת רווחה
WINDOWS 8.1
קרן אברהם
מחלקת רווחה
windows7
רינת גרינברג
מחלקת רווחה
WINDOWS 8.1 64 BIT
שרון שרביט
מחלקת רווחה
windows 7
שרון אקשטיין
מחלקת רווחה
WINDOWS 8.1 64 BIT
סוזי אלבז
מחלקת רווחה
windows 7
אביגייל אנגלמן
מחלקת רווחה
windows 8.1
פנינה גבאי
מחלקת רווחה
windows 8.1
יעל יחיא
מחלקת רווחה
windows 8.1
ויוי קדמון
מחלקת רווחה
windows 7
איריס עטיה
מחלקת רווחה
windows 7
חגית כהן
מחלקת רווחה
windows 7
דליה
מחלקת חינוך
windows 7
סיתונית
מחלקת חינוך
windows 7
גילה בובליל
מחלקת חינוך
windows 7
רחלי גרינמן
מחלקת חינוך
windows 7
יונית
מחלקת חינוך
windows 8.1
צביה
מחלקת חינוך
windows 8.1
סיגל דאי
מחלקת חינוך
windows 7
אלקובי
וספורט
רותם
מחלקת אגף תרבות נוער
windows 10 64 BIT
דרוקמן
וספורט
אריק
מחלקת אגף תרבות נוער
windows 7 64 BIT
וספורט
משה כהן
מחלקת אגף תרבות נוער
windows 8.1
עמירה
וספורט
מרסל
מחלקת אגף תרבות נוער
windows 7
לשכת ראש המועצה גלית דהן
windows 7 64 BIT
לשכת ראש המועצה אילנית ביטון
windows 7
לשכת ראש המועצה יובל אנוך
windows 10
לשכת ראש המועצה פטר וייס
windows 8.1
אריאל הילדסהיימר
לשכת מנכ"ל
windows 7
אלומה פטל
לשכת מנכ"ל
windows 7
ענת אוזן
מחלקת גזברות
windows 7
אילנית חזז
מחלקת גזברות
windows 10 64 BIT
דוד גמליאל
מחלקת גזברות
windows 7 64 BIT
אביגיל סולימיני
מחלקת גזברות
windows 7
הועדה לתכנון ובניה איתי פרס
windows 7
הועדה לתכנון ובניה חגית אזריאל
windows 7
הועדה לתכנון ובניה עינבר מוסרי
windows 7
הועדה לתכנון ובניה קרן
windows 10 64 BIT
הועדה לתכנון ובניה מיכל עמירה
windows 10 64 BIT
הועדה לתכנון ובניה נטע טפירו
windows 8.1
הועדה לתכנון ובניה יוסי לוי
windows 7
הועדה לתכנון ובניה ספיר נעים
windows 7 64 BIT
הועדה לתכנון ובניה אפרת
windows 7
הועדה לתכנון ובניה מהל פרוייקטים
windows 7
טיבי
מחלקת תחבורה
windows 7 64 BIT
ענת סבג
מחלקת תחבורה
WINDOWS 8.1 64 BIT
דליה אוחונה
מחלקת תחבורה
windows 7
שוש טויג
מחלקת תחבורה
windows 7
נהגים
מחלקת תחבורה
WINDOWS 8.1 64 BIT
שוטר
בניין מגב
windows 8.1
חמוטל
שירות פסיכולוגי
windows 7 64 BIT
שרית \אלינו \מיכל
שירות פסיכולוגי
windows 7
קדן נאור
שירות פסיכולוגי
windows 7 64 BIT
ענבר
שירות פסיכולוגי

_____________
חתימות המציע
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תרשים תקשורת של המועצה:

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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גזר מועצה פיזיים שרתים
אחריות
דגם \יצרן \סידורי
RAM
25/08/2018 DELL PowerEdge R510\ 5W0005J64GB
25/08/2018 DELL PowerEdge R510\ HQMH45J32GB
25/08/2018 DELL PowerEdge R510\ JQMH45J32GB
25/08/2018
DELL PowerEdge T310\ 4YCY75J
32GB

CPU
מערכת הפעלה
Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz
VMware X2
ESXi 5.5.0 build-1331820
Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz
VMware X1
ESXi 5.5.0 build-1331820
Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz
VMware X1
ESXi 5.5.0 build-1331820
Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHzX1
VMware ESXi 5.5.0 build-1331820

תפקיד
ESXI HOST
ESXI HOST
ESXI HOST
ESXI HOST

סוג
פיזי
פיזי
פיזי
פיזי

שם השרת
HOST1
HOST2
HOST3
HOST4

'ספ
1
2
3
4

וירטואלים שרתים
מתארח על
HOST1
HOST1
HOST2
HOST2
HOST3
HOST3
HOST3
HOST3
HOST3
HOST3
HOST3
HOST2

נפח דיסקים
vRAM
vCPU
disk1 =400GB
16GB virtual socket x2 number core x4
disk1 =60GB DISK2=500GB 4GB virtual socket x1 number core x4
disk1=136GB disk2=1.6TB 20GB virtual socket x2 number core x4
disk1=1.1TB
8GB virtual socket x1 number core x4
disk1=127GB
4GB virtual socket x1 number core x2
disk1=250 disk2=4TB
4GB virtual socket x2 number core x4
disk2=1.6TB
2GB virtual socket x1 number core x1
disk1 =25GB DISK2=100GB 8GB virtual socket x2 number core x1
disk1=300GB
1GB virtual socket x1 number core x1
disk1=120GB
4GB virtual socket x1 number core x4
disk1=110GB disk2=110GB disk3=110GB
4GB virtual socket x1 number core x4
disk1=120GB
8GB virtual socket x1 number core x4

מערכת הפעלה
תפקיד
ספ' שם השרת סוג
WINDOWSSERVR2008 STA R2 SP1 Sql main\ EPR\ OFFICE
וירטואלי
LIGHT\gezer-sql
BAR
1
WINDOWSSERVR2003 STA R2 SP1 DC\ FS
 וירטואליfsgezer1.
2
WINDOWSSERVR2008 STA R2 SP1 \ DC\ 2010  \ שרת דוארeset
 וירטואליgezer-exch103
WINDOWSSERVR2008 STA R2 SP1 EPRDATA \ DB\ FS\ WDS
 וירטואליFileServer. 4
WINDOWS2008 STA SP2
AVAYA\ Voice mail  וירטואליAvayasrv
5
WINDOWS2012 R2 STA
backup\ veeam
 וירטואליBackupsrv 6
WINDOWSSERVR2008 STA R2 SP1 Ts
 וירטואליgezerts01 7
Linux SUSEEnterprise Server 11 V-center
 וירטואליG-VCENTER 8
WINDOWSXP PRO
 וירטואלי מוקד \מפנהMOKEDSRV 9
WINDOWS2008 STA SP2
 וירטואלי מוקד חדשNEWMOKEDS
10
RV
WINDOWS2008 STA SP2
AVAYA\ CALL CENTER וירטואליcallsrv
11
WINDOWS2012 R2 STA
 וירטואלי שרת ניהול מערכת זימון תוריםqflowsrv 12

מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
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חומות אש המותקנות במועצה
מיקום
חדר שרתים ראשי
יחידת הנוער גזר בית ספר שדות
בית ספר גוונים

_____________
חתימות המציע

יצרן
FORTINET
FORTINET
FORTINET

דגם
110C
30D
40C

קושחה
5.2.8
5.2.6
5.0.7

סידורי
FG100C3G10608268
FGT30D3X15014727
FGT40C3914024554

אחריות עד
02.05.2017
10.07.2017
11.11.2017

___________
חותמת המציע
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מערכות טלפוניה במועצה
EX_ID

EX_Extn Column1
501
130 Herum130
502
131 Herum131
503
132 Herum132
504
133 Herum133
505
134 Herum134
506
135 Herum135
524
136 Herum136
520
137 Herum137
521
138 Herum138
517
139 Herum139
8087
140 Herum140
8088
141 Herum141
8089
142 Herum142
8090
143 Herum143
116
201 Rav Hamoaza
429
202 Ilanit Biton
425
203 Shmuel Arari
407
204 Evelin Shenkar
115
205 Arik Drukman
8
206 Gviya Fax
418
207 Zohar Peretz
415
208 Elik Choen
330
209 Miskal Dalya
8086
210 Adina Fletsher
8107
211 Sigal Dai
413
212 Raheli Greenman
428
213 Zvia Shimoni

EX_Type
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnDigital
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnH323
ExtnDigital
ExtnDigital

EX_PhoneType
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
avaya1608L
avaya1608L
avaya1608L
avaya1608L
potsphone
avaya6424
avaya5410
avaya6424
potsphone
potsphone
avaya6424
avaya5410
potsphone
avaya1616
avaya1616L
avaya5410
avaya5410

מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
81 מתוך41 עמוד

8093
430
8094
8098
421
206
8077
8103
112
2
403
414
8104
117
8076
427
426
409
122
123
8083
8101
126
423
128
129
4
402
202
203
101
406
411
328
209
404

214 Shirli
215 Mazal Damari
216 Simcha Gueta
217 Ilanit Sasi
218 Dalia Rozenberg
219 Fax COAH ADAM
220 Galit Dahan
221 Peter Wiess
222 Ilana Modem
223 David Gamliel
224 Aluma Pitel
225 Yuval Anoch
226 ARIEL
227 Transport Sec
228 Yonit
229 Dalia Ohana
230 Tali Ben David
231 SIMA
232 Anat Lankri
233 Dani Segev
234 Sharon Ekshtain
235 Liat fermon
236 Nava Ben Moshe
237 Ilana Atia
238 Fax Account
239 Rachel Boniel
240 Operator
241 Ilanit Hazaz
242 Ilanit Modem
243 Tami Yhezkel
244 Lea Bishi
245 Gila Bublil
247 Marsel Amira
248 Miskal Efrat
249 Fax Gali S
250 Sara Bar Maymon
___________
חותמת המציע

ExtnH323
ExtnDigital
ExtnH323
ExtnH323
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnDigital
ExtnDigital
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnDigital
ExtnDigital
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnDigital

avaya1608L
avaya5410
avaya1608L
avaya1608L
avaya5410
potsphone
avaya1616L
avaya1616L
potsphone
avaya5420
avaya6424
avaya6424
avaya1616L
potsphone
unknownVoip
avaya6424
avaya5410
avaya6424
potsphone
potsphone
avaya1608L
avaya1608L
potsphone
avaya5410
potsphone
potsphone
avaya6424
avaya6424
potsphone
potsphone
potsphone
avaya6424
avaya5410
potsphone
potsphone
avaya5410
_____________
חתימות המציע
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מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
81 מתוך42 עמוד

8092
8109
8096
405
401
216
8095
8097
121
3
8059
8060
8061
8062
8065
8064
8073
8080
8067
8066
8074
8085
8069
8099
8078
8081
8079
8084
102
8106
6
408
513
318
319
320
420
322
323
324
325
326
417
8100
___________
215
חותמת המציע
201

251 Irit Avraham
252 Rotem
253 Sharon Edri
254 Carmela Zisbren
255 Anat Uzan
256 Karmi Hereshko
257 LINA
258 orit
259 Fax Security
260 Bitachon
261 Kaden Naor IP
262 Teli Orieli
263 Pakach
264 Shandy IP
265 Eti ohayon
266 Chamutal Dovrat
267 Suzi Revaha Sec
268 Bat Hen Porat
269 Rakezet Mitnadv
270 avigail englman
271 Yael Social
272 Vivi Social
273 Orly Social
274 Hagit Social
275 Keren Social
276 Iris Atia
277 Irit Drori
278 Sharon Sharvit
279 Transport Sadra
280 Magav 1
281 Itay Peres
282 Eti Afgin
283 Yosi Levy
284 Hagit Azrieli
285 INBARMUSARI
286 Michal Amira
287 Sapir Naim
288 Veada Fax
289 Fax Gviya
290 Fax Tarbut
291 SADRAN
292 Alarm security
293 Galia Zigelboim
294 carmit
295 Fax Tavrua
296 Fax Tashtiot

ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnDigital
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnDigital
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue

avaya1608L
avaya1616L
unknownVoip
avaya5410
avaya1416
potsphone
avaya1608L
avaya1608L
potsphone
avaya5410
avaya1616L
avaya1616L
avaya5610
avaya5602
avaya1608L
avaya1616L
avaya1616L
avaya5610
avaya1608L
avaya1608L
avaya5610
avaya1608L
avaya1608L
avaya1608L
avaya5610
avaya5610
avaya5610
avaya5610
potsphone
avaya9630
avaya6424
avaya6424
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
avaya5410
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
avaya6424
avaya1608L
_____________
potsphone
חתימות המציע
potsphone
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מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
81 מתוך43 עמוד

114
297 Revaha mmd
214
299 Fax Ariel1
8056
313 Yafa Manet
212
324 adult library
108
325 Door Veada
210
326 Sifriyat Eyun
321
327 FAXSERVER1
211
329 Shirel1
8063
333 Adina IP1
313
334 Work Clock
111
336 Riki Goldshtein
410
337 Moked 105
105
340 Pesah Ozer mmd
208
343 Sifriya Yeladim
207
344 Sifriya Tichon
301
345 Peret Meet
304
346 Coah Adam mmd
315
347 Kibui Esh mmd
316
348 FAXSERVER2
419
349 Sifriya Manager
8057
409 Inbar Zvili
317
419 Neta Tapirio
518
423 Dalia Fax Analo
514
424 Vaada Yeshivot
125
426 Door David G
120
433 Fax Hinuch
529
439 Tachbura Fax M
530
440 Shirel
8054
441 Zohar and Sarit
8055
442 Sivan Carmit
8058
443 Liat and Inbar
8029
444 Davidsip
329
451 Fax Aviv
127
452 Free
507
453 Free
508
454 Free
511
455 Free
___________
512 חותמת המציע
456 Free

ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnSIP
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue

potsphone
potsphone
unknownVoip
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
unknownVoip
potsphone
potsphone
avaya5410
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
avaya5410
avaya5602
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
unknownVoip
avaya5602
avaya5602
unknownSip
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
_____________
potsphone
חתימות המציע

-  גירסאVer 1.0 –  כל הזכויות שמורת- © –
אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
81 מתוך44 עמוד

512
8033
8008
8013
8007
8003
8014
8028
8027
8006
8015
8026
8025
8005
8010
8024
8001
8023
8004
8012
8011
8000
8031
8022
8021
8002
8020
8009
8019
8016
8018
8030
8017
515
523
8035
8036

456 Free
470 Extn470
480 Gan BinNun
481 Gan M Ayalon
482 Gan K Shmuel
483 Gan Nitzanim
484 Gan Zlilim-old
485 Gan Tirosh
486 Gan Azariya
487 Gan Y Rambam
488 Gan K Yosef
489 Gan Pathiya
490 Gan Padia
491 Gan B Uziel
492 Gan Yatziz
493 Gan G Yohanan
494 Gan RMeir
495 Gan Sataria
496 Gan Isrash
497 Gan Mazliah
498 Ganon Renanim
499 Ganon Einav
500 Ganon Rambam
501 Ganon Duvdevan
502 Ganon Pashosh
503 Ganon Shkedia
505 Ganon Hatzav
506 Azria Madonit
507 Ganon Iztrubal
508 Ganon Zivoni
509 Ganon Pereg
510 Ganon Kalanit
511 Ganon Dekel
512 Efrat ainy
513 Keren Gadasi
514 Gan Dolev
515 Gan Atenenh
___________
חותמת המציע

ExtnAnalogue
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnSIP
ExtnSIP

potsphone
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
potsphone
potsphone
unknownSip
unknownSip
_____________
חתימות המציע
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מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
81 מתוך45 עמוד

8037
8044
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8045
8075
8046
8047
8091
8082
8102
8048
8049
8050
8051
8052
8105
8108
113
103
527
412
8053
416
130
302
528
519

516 Gan Shaked bilu
517 ganon mazliah
518 Ganon Shkediya
519 G pamonit old
520 Gan Aor
521 Gan Akramim
522 Gan Erez old
523 Ganon Nurit
524 Gan Alon old
525 Gvanim Miskal
526 Gan Alon
527 Gan Erez
528 Yonit1
530 nitzan
531 Hedva Nedivi
532 Ganon pamonit
533 Gan Haruv
534 Gan Harzit
535 Gan Rakefet
536 Ganon Livne
537 Rinat Grinberg
538 Michal
539 Moshe Choen
540 Yosi Segal
550 Avigail Suliman
559 Server Room
564 Gan Zlilim
565 Moshe
581 Miskal R1
582 Miskal R2
583 Miskal R3
584 Miskal R4

___________
חותמת המציע

ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnH323
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnH323
ExtnH323
ExtnH323
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnSIP
ExtnH323
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnSIP
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue

unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
avaya1616
unknownSip
unknownSip
avaya1616L
avaya1608L
avaya1603L
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
unknownSip
avaya9630
avaya5602
potsphone
potsphone
potsphone
avaya5420
unknownSip
avaya5410
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone

_____________
חתימות המציע
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מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
81 מתוך46 עמוד

510
424
118
8072
8068
312
310
204
8071
8032
8070
8034
119
1
109
5
213
106
107
422
303
124
104
7
305
306
307
311
308
309
314
327
205
516
522
525
526

585 Miskal R5
587 sivanit
588 Ext 588
589 Suzi Revaha OLD
590 Keren Liat
591 Alex
592 Fax Sara BM
593 ext593
594 Liat Social
595 Rotem Alkobi
597 Amira Moskovit
598 NetCore Moked
1257 Free
4255 Free
5210 Free
5211 Free
5214 Free
5216 Free
5217 Free
5226 Free
5234 Free
5253 Free
5258 Free
5259 Free
5271 Free
5272 Free
5274 Free
5275 Free
5276 Free
5277 Free
5280 Free
5293 Free
5294 Free
5426 Free
5582 Free
5583 Free
5585 Free
___________
חותמת המציע

ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnH323
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnH323
ExtnSIP
ExtnH323
ExtnSIP
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnDigital
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue
ExtnAnalogue

potsphone
avaya6424
potsphone
unknownVoip
avaya5602
potsphone
potsphone
potsphone
avaya1608L
unknownSip
avaya1603L
unknownSip
potsphone
unknownDigital
potsphone
unknownDigital
potsphone
potsphone
potsphone
unknownDigital
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
potsphone
_____________
חתימות המציע
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מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  47מתוך81

potsphone
potsphone

ExtnAnalogue
ExtnAnalogue

5587 Free
5588 Free

Count of EX_Extn
108

110
509

Row Labels
ExtnAnalogue

36

ExtnDigital

56

ExtnH323

54

ExtnSIP
)(blank

254

Count of EX_Extn

Grand Total

Row Labels

1

avaya1416

2

avaya1603L

21

avaya1608L

2

avaya1616

10

avaya1616L

16

avaya5410

2

avaya5420

6

avaya5602

7

avaya5610

14

avaya6424

2

avaya9630

108

potsphone

54

unknownSip
)(blank

245

Grand Total

מובהר ומודגש כי קיימות הגדרות מיוחדות במערכת בטיפול נטקור המצריכות מומחה  AVAYAמוסמך
לטיפול ,לרבות תכנותים מיוחדים שאינם בברירת המחדל של המרכזיה שבוצעו על ידי נטקור על מנת לממש
את רצונות המועצה .לדוגמא – תוכנת עברית של  Phone Managerשפותחה על ידי נטקור לטובת
משתמשי  Bit64של מייקרוסופט  ,צליל ממתינה שלא קיים במרכזיות אחרות ועוד.
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע

– ©  -כל הזכויות שמורת –  Ver 1.0גירסא -
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מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  48מתוך81

מתוכנת המוקד  CCRשל  – AVAYAמתקבלים דוחות יומיים ברמת נציג וקבוצה ( בגביה)  ,מתקיימת
פגישה חודשית עם מנהלת הגביה הכוללת הסברים והפקת ודוחות ,מתקימת פגישה דו-חודשית עם אריאל
במעבר וניתוח הנתונים ובדיקת פעילות עובדים ומוקד .על המנמ"ר להשתתף בפגישות אלה.
בתקופה האחרונה נשקלת הקלטת שיחות לשיפור השרות במועצה הכוללת מערכת ארכיון לשליפת הקלטות -
מתוכננת הקמת שרת נוסף לטובת הנושא.
גני ילדים וקווי תקשורת לגנים (בעמוד הבא):

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  49מתוך81
הגן שם

ספ

יי שוב

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

חשמונאי בית ניצנים
חשמונאי בית צלילים
חשמונאי בית תירוש
חשמונאי בית רננים
חשמונאי בית עינב
חשמונאי בית האור
חשמונאי בית הכרמים
עוזיאל בית

הורדים

נון בן

נון בן

נון בן

פעמונית גנון

יוחנן גני

שחף

רמב יד" ם

ברוש

רמב יד" ם

הד ס גנון

יציץ

סביון

ישרש

קשת

ישרש

דובדבן

בילו כפר

שקד

שמואל כפר

אורן

שמואל כפר

אטרובל

יו סף כרמי

שחף

יו סף כרמי

פשוש גנון

מצליח

מצליח

מצליח

הפרחים גנון

איילון משמר

איילון משמר

דוד משמר

פרג

דוד משמר

כלנית

איילון נוף

דקל

איילון נוף

דולב

איילון נוף

התאנה

איילון נוף

ארז

איילון נוף

אלון

סתריה

שיקמה

סתריה

חצב

עזריה

הזית

עזריה

מועדנית

עזריה

שקדייה גנון

פדיה

חרוב

פתחיה

זהבה

פתחיה

שקד גנון

מאיר רמות

שקד

מאיר רמות

צבעוני

_____________
חתימות המציע

פנימית שלוחה

483
484
485
498
499
520
521
491
480
519
493
487
500
492
496
501
516
482
507
488
502
497
517
481
509
510
511
514
515
522
526
495
505
486
506
518
490
489
503
494
508

בזק קו

08-9245861
08-9257360
08-9223248
08-9282149
08-9798355
08-9247520
08-9274521
08-9283418
08-9797233
08-9274519
08-9452187
08-9227091
08-9282132
08-9350045
08-9257183
08-9257687
08-9417525
08-9240191
08-9212882
08-9790536
08-9790758
08-9240564
08-9274517
08-9791804
08-6499145
08-6499159
08-9274511
08-6105216
08-9790238
08-8600469
08-8643979
08-9416916
08-9452146
08-9212437
08-9282251
08-8603148
08-9287356
08-9240146
08-9251350
08-9452233
08-9413544

קו סוג

5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl
5M/800k adsl

___________
חותמת המציע

– ©  -כל הזכויות שמורת –  Ver 1.0גירסא -
אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  50מתוך81

פרוט תחנות שאיבה בהן מותקנות מצלמות:
ספ'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

שם האתר
כפר בילו
פתחיה
פתחיה
פדיה
פדיה
חולדה
משמר דוד
סתריה
סתריה
ישרש
ישרש
ישרש
מצליח
מצליח
מצליח
נע"ן
רמות מאיר
רמות מאיר
יציץ
יד רמב"ם
יד רמב"ם
בית חשמונאי
כפר שמואל
כפר שמואל
משמר איילון
משמר איילון
נוף איילון
גני יוחנן

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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מפרט ציוד חומרה בבית הספר היסודי גוונים
מחשב נייח  53יחידות
מחשב נייד  14יחידות
מקרן  25יחידות
מדפסות  8יחידות
אקסס פוינט  4יחידות
מפרט ציוד חומרה בבית ספר היסודי חדש
מחשב נייד  17יחידות
מחשב נייח  4יחידות
מדפסת  3יחידות
מפרט ציוד חומרה בתיכון איתן
מחשב נייח  47יחידות
מחשב נייד  10יחידות
מדפסות  12יחידות
מקרן  37יחידות
מפרט של ציוד מיחשוב בבית ספר שלהבת בנים
מחשב נייח –  29יחידות
מחשב נייד –  6יחידות
מקרן –  15יחידות
מדפסת –  2יחידות
שלהבת בנות
מחשב נייח –  43יחידות
מחשב נייד –  4יחידות
מקרן –  19יחידות
מדפסת –  3יחידות
שרת – יחידה אחת

מפרט מצלמות בתחנות שאיבה בעמוד הבא

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע

– ©  -כל הזכויות שמורת –  Ver 1.0גירסא -
אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  52מתוך81

'ספ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

האתר שם
בילו כפר
פתחיה
פתחיה
פדיה
פדיה
חולדה
דוד משמר
סתריה
סתריה
ישרש
ישרש
ישרש
מצליח
מצליח
מצליח
ן"נע
מאיר רמות
מאיר רמות
יציץ
ם"רמב יד
ם"רמב יד
חשמונאי בית
שמואל כפר
שמואל כפר
איילון משמר
איילון משמר
איילון נוף
יוחנן גני
העלמין בית
שעלבים
שעלבים
שעלבים
שעלבים
שעלבים
שעלבים
שעלבים

DVR
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 8
Vicron 4
Vicron 4
Vicron 4
הלקוח של

מצלמה
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
מיליטרי צינור
גוף 435DNQ
גוף 435DNQ
קו  700כיפה
גוף 435DNQ
קו  700כיפה
גוף 435DNQ
קו  700כיפה
גוף 435DNQ

כמות
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
2
2
1
2
2

התקנה תאריך
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
14/03/2013
13/03/2013
14/03/2013
14/03/2013
14/03/2013

הערות
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
שאיבה תחנת
אולפנה
אולפנה
סיפרייה
סיפרייה
בנים
בנים
בנות

תרשים מיקום תחנות שאיבה בעמוד הבא

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע

– ©  -כל הזכויות שמורת –  Ver 1.0גירסא -
אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  53מתוך81

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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נספח ד'

דרישות המועצה למענה בתחום המחשוב והתקשורת בשעת חרום
הגדרה  -מצב חרום
א .מצב חרום מקומי – אירוע שהוגדר ע"י המועצה כאירוע מקומי חריג המצריך הערכות חירום
ב .מצב חרום מל"ח ,או מצב בטחוני מיוחד.
ג.

אסון טבע או כל מצב מיוחד אחר שיוגדר על ידי המועצה

השירותים הנדרשים
 .1מענה באספקת שירות למועצה ותאגידיה בזמן אמת (פעולה מיידית).
 .2נוכחות מלאה באתרי המועצה ככל שאחר המנהלים במועצה ויותר
 .3מתן שירות שוטף בזמן אמת ,באופן מיידי ,ומלא לחמ"ל המועצה בחרום.
 .4תקשורת רציפה ותמיכה בעבודה מלאה במקלטי חרום של המועצה במקומות השונים .ובמוקדי הפעילות שהמועצה
תגדיר.
 .5גיבוי מסמכים שוטף בכל מצב בהתאם לרציפות אירועים המאפשר תפקוד שוטף של עובדי המועצה בחרום.
 .6תחזוקה שוטפת של תוכנה ,חומרה ,תקשורת וציוד בזמן החרום .
 .7תחזוקת מחשבים ניידים
 .8תמיכה ב Smart Phones & Tablet
 .9גיבוי למערך שרתים
 .10זמינות מידע בשרתים
 .11תמיכה ובראה בתפעול התוכנות השונות (שכר ,רווחה ,גביה וכו')
על המנמ"ר להיות מוכר ,או לפעול למצב שיהיה מוכר ,כעובד חיוני לשעת חירום ,ולהיות מרותק ומוכרז עפ"י
חוק שירות עבודה בשעת חירום (ריתוק משקי במשרד הכלכלה) להבטחת המשך מתן שירותים גם בשעת
חירום .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בעת חירום ידרש המנמ"ר להמשיך ולבצע את השרותים בפועל עבור
המועצה.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק 3
הסכם לביצוע שירותי ייעוץ וניהול מערכות המידע ההמוחשבות במועצה
ובמסודותיה
שנערך ונחתם במועצה אזורית גזר ביום __________שנת ________

בין
המועצה האזורית גזר

(להלן  -המזמין או המועצה )

לבין

__________________
ת.ז_______________ .
מרחוב _____________
(להלן – היועץ ו/או המנמ"ר)

מצד אחד
________________________
ח.פ_____________________ .
מרח' ____________________
על-ידי מנהליה המוסמכים לחתום
ולהתחייב בשמה כדין:
ה"ה __________ ת.ז_________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
(להלן – היועץ ו/או המנמ"ר)
מצד שני
הואיל:

והמזמין נזקק לשירותי יעוץ וניהול מערכות המידע ההמוחשבות במועצה ובמסודותיה (להלן-
השירותים);

והואיל:

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  39/18לקבלת השירותים והצעת היועץ נקבעה כזוכה
בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום ______________ שאושרה ע"י ראש המועצה.

והואיל:

והמזמין מעוניין ,היועץ יבצע את השירותים והיועץ מסכים לקבל על עצמו כיועץ עצמאי ביצוע
עבודות אלו;

והואיל:

וליועץ הכישורים ,הידע והניסיון לבצע את השירותים כאמור;

והואיל:

והצדדים מצהירים ומסכימים כי שירותיו של היועץ יינתנו למזמין במסגרת של יועץ עצמאי
וכי לא יהיו בין היועץ ו/או עובדיו לבין המזמין יחסים של עובד – מעביד.

והואיל:

והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים ,כדלקמן:
 .1מבוא  /נספחים  /הגדרות
.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים בהסכם אינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחות בלבד.

 .2המפקח
.2.1

המפקח בהסכם זה הינו מנהלת מחלקת רכש ואספקה של המועצה או מי מטעמו .

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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.2.2

הנחיות והוראות המפקח ליועץ אשר יינתנו במהלך ביצוע השירותים לא יהוו עילה לדרישה
לתשלום נוסף של היועץ והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של היועץ.

.2.3

למניעת ספקות ,מוסכם בזאת ,כי המפקח יקבע אם אכן מבוצעות עבודות נשוא ההסכם על ידי
היועץ בהתאם להוראות החוזה ודרישותיו יחייבו את היועץ לכל דבר ועניין.

.2.4

מוסכם ,ידוע ומוצהר ,כי הפיקוח על ידי המפקח ,לא ישחרר את היועץ מהתחייבויותיו כלפי
המזמין למילוי תנאי החוזה.

 .3השירותים נושא ההסכם
.3.1

השירותים הם ביצוע שירותי ניהול מערכות מידע ואבטחת מידע עבור המועצה בהתאם
להוראות הסכם זה ,הוראות המפרטים הטכני ,הוראות נציג המועצה ולהוראות כל דין (להלן-
השירותים).
השירותים נשוא ההסכם יבוצעו ע"י __________________________ מטעם היועץ ,ת.ז.
________________________ ,או ע"י גורם אחר מטעמו ,שיאושר מראש ע"י המזמין.
מובהר בזאת כי המנמ"ר ידרש להיות נוכח בפועל במשרדי המועצה במועדים ובשעות שיתואמו
מראש בין המציע לבין המועצה ,לפחות  2ימים בשבוע .יודגש כי השירותים דורשים זמינות
ומענה טלפוני בכל עת ולא רק במועדים בהם יהיה המנמ"ר נוכח באופן פיזי במשרדי המועצה,
לרבות בעיתות חירום.
השירותים יבוצעו בזמינות מלאה ומיידית בכל שעות היממה ובכל ימי השבוע ,לרבות בעיתום
חירום .המנמ"ר יהיה נייד באופן בו הוא יוכל להגיע למשרדי המועצה ולאירועיה השונים באופן
קבוע ובהתאם לדרישות המועצה והאמור במסמכי המפרטים.
למען הסר ספק ,היקף השירותים ,לרבות זמינות בעיתות חירום לא יהווה עילה לתוספת תשלום
ליועץ והיועץ ידרש לבצע את כל המטלות הכלולות במפרט הטכני ,בהתאם לדרישות המועצה.

.3.2

השירותים יבוצעו באופן שוטף במהלך כל השנה ,כאשר מובהר בזאת כי היועץ ידרש לספק את
השירותים לא יאוחר מהמועדים שנקבעו בנספח רמת השירות וזאת ככל שלא הוגדר אחרת.

.3.3

השירותים יבוצעו בהתאם להוראות הסכם זה והמפרט הטכני והספק מחוייב לרמת שירות
כמוגדר בנספח .SLA

.3.4

מובהר בזאת כי למועצה הזכות לשנות ולהגידל /להקטין את היקף ביצוע השירותים.

.3.5

היועץ יידרש לספק את כל כוח האדם ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור.

.3.6

היועץ יעבוד בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים במועצה או מי מטעמה.

.3.7

היועץ מתחייב לבצע את כל דרישות המועצה ,כמפורט בהסכם.

.3.8

היועץ יספק למועצה כל שירות מקצועי נוסף הנדרש לפי הגיונם של דברים או שמקובל לספקו
במסגרת השירותים ,על-פי דרישת המועצה.

.3.9

היועץ יציג למועצה ,טרם תחילת ביצוע העבודות אישור משטרת ישראל בהתאם להוראות חוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,תשס"א.2001-

.3.10

היועץ יהיה זמין בכל העת במקרה של תקלה  /או תאונה חמורה.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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.3.11

היועץ מתחייב לתאם את הפעולות עם המזמין ולדווח למזמין או למפקח מטעמו על כל אירוע
חריג  ,במיוחד בנוגע לחבלות  ,פגעי טבע  ,הרס בידי אדם.

.3.12

היועץ חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין הרלבנטית למתן השירותים ,לרבות בכל הנוגע
להעסקת עובדים.

.3.13

למען הסר ספק ,המועצה תהיה בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות
מכל סוג שהוא ,בין זכויות קניין רוחניות ובין שימוש וכיוצ"ב  -המוקנים עפ"י דין בכל
המסמכים שנעשו או יוצרו בהתאם להסכם זה  -אם השתמשו בהם ואם לאו.
היועץ י מסור למועצה ,על פי דרישתה את כל הסיסמאות והמידע הנחוץ לצורך ביצוע השירותים
וכן כי יעדכן את המועצה בכל שינוי של סיסמאות אלו.

 .4הצהרות והתחייבויות היועץ
היועץ מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
.4.1

כי הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי
הוראות הסכם זה והוראות כל דין ,לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,וכן כי אישורים אלה
יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.

.4.2

כי הוא מתחייב לבצע את העבודות במועד ,בדייקנות ,ביעילות ,ברמה מקצועית גבוהה ובנאמנות
לשביעות רצון המועצה ,וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכות ולפעול בהתאם להוראות
כל דין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.

.4.3

היועץ מצהיר כי הוא בעל הכישורים ,האמצעים והיכולת ,לרבות כוח אדם מיומן ,ציוד וכלים
הדרושים לביצוע השירות ,והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה
ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בהסכם זה ,בעצמו ובאמצעות עובדיו.

.4.4

בכלל זה מצהיר היועץ ,כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות ,וכי
מספרם ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות היועץ ברמה המקצועית ובתנאים המפורטים
בהסכם.

.4.5

היועץ מתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו את הוראות כל דין בקשר למתן השירות על פי הסכם זה.

.4.6

היועץ מצהיר כי אין מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע
התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם
או על פי כל דין.

.4.7

כי בידיו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על פיו וכי
אין כל מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה ,ומילוי וקיום כל
התחייבויותיו על פיו.

.4.8

כי ישא במלוא התשלומים לעובדים אשר יועסקו על ידו.

.4.9

כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

.4.10

כי יתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך ו/או לפי הוראות המפקח.

.4.11

כי ידאג לקיום ביטוחים מקיפים אשר יכסו כל נזק העלול להיגרם למזמין ו/או ליועץ ו/או
לעובדיו ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע השירותים.

כי ככל שהיועץ הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם הוא מתחייב להמציא למזמין להנחת
.4.12
דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו ,רישומו ,קיומו ,זהות מנהליו וסמכויותיהם.
___________
_____________
חותמת המציע
חתימות המציע
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.4.13

כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו-
.1976

.4.14

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות
שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

.4.15

כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ.

.4.16

כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-בעניין שכר מינימום וכי
במקביל לחתימתו על ההסכם ימסור תצהיר בדבר שכר מינימום בהתאם למצוין בנספח שצורף
להסכם זה.

.4.17

כי יחזיק משרד מאויש ,כולל טלפון ומכשיר סלולרי באמצעותם ניתן ליצור עימו קשר מדי יום.

.4.18

כי ידוע לו שלגבי כל מידע  /מסמך שמגיע לידיו  /לעיניו ו/או לעובדיו חלה חובת סודיות והוא
יפעל בהתאם.

.4.19

כי יהיה ברשותו כל אישור  /רישיון הנדרש לביצוע פעולותיו לפי הסכם זה.

.4.20

כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו.

 .5לוח זמנים
.5.1

היועץ יבצע את העבודות בשקידה הראויה וברציפות ויספק את השירותים באופן שוטף ע"פ
הנדרש בכל ימות השנה ,לרבות בעיתות חירום.

.5.2

בכל מקרה בו לא נקבע מועד לפעולה כלשהי על-פי הסכם זה ,יהיה על היועץ ,למרות אי קביעת
המועד כאמור ,לבצע את הפעולה הנתונה בזמן סביר בנסיבות העניין ,ברציפות ובהתחשב בצרכי
לוח הזמנים הכללי של הפרויקט וביצועו.

.5.3

היועץ חייב להודיע למזמין מיד על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח
הזמנים אשר הוסכם עליו עם המזמין.

.5.4

במידה והיועץ לא יתחיל בביצוע העבודות או לא יסיים אותן או את השלב שהיה עליו לבצעו
באותה עת ,או שקצב התקדמותו לא הניח את דעת המזמין ,יתרה המזמין ביועץ בכתב ואם תוך
תקופה של  3ימים מיום שנשלחה התראת המזמין כאמור ,לא יחול שינוי בקצב התקדמותו של
היועץ ו/או באורח ביצוע העבודות ,יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה על-ידי מתן הודעה בכתב
של  7ימים מראש ליועץ.

.5.5

נגרם עיכוב בבצוע העבודות עקב כח עליון ,יהיה המזמין רשאי ,בכפוף לשיקול דעתו המוחלט
והבלעדי ,לדחות את ביצוע העבודות וכן את ביצוע העבודות באתר למועד שייקבע על-ידו.

 .6העדר יחסי עובד מעביד
.6.1

היועץ מצהיר כי אין בחוזה או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין היועץ ו/או עובד מעובדיו ו/או כל
אדם אחר מטעמו לבין המזמין (או מי מטעמו) יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות ,וכי כל
העובדים שיועסקו על-ידי היועץ לצורך ביצוע הוראות החוזה יהיו וייחשבו כעובדי היועץ בלבד
ואין בינם לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד ,מכל מין וסוג שהוא.

.6.2

היועץ מצהיר כי אין למזמין ו/או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני
משנה מטעמו ואף לא למי מטעמם.

.6.3

כל התשלומים לעובדי היועץ וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה כל יתר
ההוצאות ,הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות היועץ  -יחולו על היועץ וישולמו
על-ידו במלואם ובמועדם והמועצה לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן וצורה.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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.6.4

היועץ מצהיר ,כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו יועץ כ"א ,כהגדרתו
בחוק ,וכי חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-פי החוזה.

.6.5

היועץ מתחייב לשפות את המועצה בגין כל תובענה שתופנה כנגד המועצה על-פי חוק העסקת
עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם
כתוצאה מתובענה על-פי החוק הנ"ל ,בין אם תופנה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה על-ידי היועץ
ו/או על-ידי עובד של היועץ או על-ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או כל גורם הקשור איתם.

.6.6

היועץ מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתה ,מתבססות ,בין
השאר ,על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה.

.6.7

היועץ ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה ואשר נושאה הינו מדיני עבודה.

 .7אחריות
היועץ יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,ו/או לכל נזק אחר שייגרם למועצה ו/או
לחברות הכלכליות שלה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל של היועץ ,הנובע ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,מביצוע פעילותו עפ"י הסכם זה  ,בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או
שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

 .8ביטוח
היועץ מצהיר ומתחייב לרכוש את הביטוחים המפורטים בנספח ג' המצורף להסכם זה אצל חברת
ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין בישראל ,שיהיהו בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות עם המועצה.
בקשר לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר ,מתחייב היועץ להמשיך ולהחזיק את הביטוחים
בתוקף משך  3שנים מתום ההתקשרות עם המועצה.
על היועץ להמציא למועצה את אישור קיום הביטוחים ( נספח ג') שהוא חתום כדין על ידי המבטח
שלו ,טרם תחילת השירותים של היועץ בפרויקט זה .בכל פעם שפג תקופת הביטוח של היועץ ,עליו
להמציא אישור חתום מחודש ללא צורך בפנייה בגין כך על ידי המועצה.
אישור יועץ הביטוח של המועצה אינו מטיל כל אחריות למועצה בגין גבולות האחריות ו/או תוכן
הפוליסות של היועץ.
היועץ לבדו אחראי לתשלומי דמי ביטוח והשתתפות העצמית בפוליסות.
 .9תקופת ההסכם
.9.1

הסכם זה יהיה בתוקף למשך  12חודשים החל מיום _______ ועד ליום ________ (להלן:
תקופת החוזה).

.9.2

בתום ת קופת החוזה תהא למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו
הבלעדי לעד  4תקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת (להלן  -תקופת האופציה) ,וזאת
בכפוף להודעה בכתב של המזמין  30יום לפני תום תקופת החוזה.

.9.3

במידה וניתנה הודעה כאמור ,היועץ יהיה מחויב להמשיך ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה.

.9.4

למען הסר ספק ,המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית.

.9.5

הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים.

.9.6

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה ,כולו או חלקו ,בהודעה
מראש של  30ימים ליועץ ,וליועץ לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור ,למעט
זכותו לקבל את התמורה בגין הציוד ו/או השירותים שסופקו כבר בפועל למועצה  -עד לתאריך
סיום החוזה ,בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות ההסכם.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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היועץ יהיה רשאי לפנות למועצה בבקשה לסיום התקשרות וזאת בכפוף למתן הודעה בכתב של
 90יום מראש .במידת הצורך ,יספק היועץ שירותים לתקופה נוספת ועד להשלמת הליכי בחירה
ביועץ חלופי.

 .10התמורה ליועץ
.10.1

בתמורה למילוי מלא של כל התחייבויותיו ,ע"פ הסכם זה ,יהיה היועץ זכאי לקבל מהמזמין
תמורה חודשית גלובלית בסך של _________________________  ₪לחודש ,בצירוף מע"מ
כחוק.
התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,החל מהשנה השנייה להסכם ,ככל שיאורך.
הצמדה תעשה אחת לשנה ,בתחילת שנה .בשנת ההתקשרות הראשונה לא תחול הצמדה.

.10.2

התמורה הנקובה לעיל הינה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע כלל השירותים והיא כוללת
את כל ההוצאות ,הרווחים והתשלומים הכרוכים בביצוע השירותים.

.10.3

אחת לחודש ועד ליום ה 5 -בכל חודש ,היועץ יגיש למזמין ,לאישורו ,דרישת תשלום מפורטת
בכתב ,אשר תתייחס לתשלום החודשי הגלובלי (להלן  -דרישת התשלום).

.10.4

כל חשבון של היועץ שיוגש בהתאם לאמור לעיל ויאושר על-ידי מנהלת לשכת גזבר ,גזבר
המועצה ,המפקח (מנהלת רכש ואספקה במועצה)  ,ישולם בתנאים של "שוטף  +עד  "45ימים,
מיום אישור החשבון כאמור ,ללא הצמדה בגין התקופה שמיום הגשתו ועד למועד שנקבע
לתשלומו.

.10.5

אין באישור דרישות התשלום וביצוע התשלומים משום הסכמה של המזמין לטיב/איכות/היקף
השירותים שבוצעו בפועל.

.10.6

בכל תשלום ייערכו התחשבנות/קיזוז מתאימים.

.10.7

יחד עם התמורה הנ"ל ישולם מע"מ כשיעורו על-פי חוק כנגד חשבונית מס.

.10.8

למען הסר ספק ,בכל נושא כספי הקשור לתמורה ,להגדלת היקף השירותים או היקף התמורה,
לא יהיה כל תוקף לכל הוראה או הסכמה מצד המזמין ,אלא אם נתנו ראש המועצה וגזבר
המועצה אישור לכך מראש ובכתב.

.10.9

איחור בתשלום ליועץ ,שלא יעלה על  30ימים ,לא יזכה את היועץ לכל פיצוי.

 .11שמירה על סודיות ,אבטחת מידע והימנעות מניגוד עניינים
.11.1

היועץ מתחייב לשמור בסוד על כל מידע שהובא לידיעתו עקב ,במהלך ההסכם או
לאחר סיום ההסכם (להלן" :המידע הסודי") ,ולנקוט בכל אמצעי להבטיח
שגורמים העובדים/יעבדו בשרותו או מטעמו ,ישמרו על סודיות המידע הסודי.

.11.2

היועץ מתחייב להימנע מקיומו של ניגוד עניינים הקשור לביצוע פרויקט זה ,בין
עבודתו עבור המועצה /חכ"ל לבין ענייניו האחרים .היועץ מתחייב לדווח למזמין על כל
נושא שיש לגביו חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור .היועץ מתחייב להודיע
למועצה /חכ"ל על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים והוא מתחייב לפעול בהתאם
להוראות המזמין בעניין זה.

.11.3

היועץ מתחייב למלא אחר כל האמור באשר לנושאי גיבוי ,אבטחת מידע ,מניעת מתקפות
סייבר ,פעולה בהתאם לחוק חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א , 1981-תיקוניו ,תקנותיו לרבות
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,תשע"ז,2017-

מוסכם על הצדדים כי במסגרת התקשרות זאת ממונה בזה היועץ ע"י המועצה כממונה אבטחת
.11.4
מידע והגנת הפרטיות הראשי של המועצה בהתאם למוגדר בחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו
ובהתאם לנהלי המועצה.
___________
_____________
חותמת המציע
חתימות המציע
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.11.5

היועץ מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  ,2/11כי
הוא מתחייב לנהוג על-פי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל ,לרבות חובת
מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על-ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.
הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.

.11.6

היועץ מצהיר כי ידוע לו שהמועצה /חכ"ל התקשרה עמו בהסכם ,בין השאר ,על-בסיס נכונות
הצהרותיו במסגרת פרק זה להסכם וכי הפרתן תהווה הפרה יסודית.

 .12ביטול/הפסקת ההתקשרות על-ידי המזמין
.12.1

מוסכם כי מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית אשר
תאפשר למזמין להביא את ההסכם לביטול מיידי:
.12.1.1

היועץ הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם והיועץ ,לאחר שהוזהר על-ידי
המזמין בכתב ,לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה.

.12.1.2

פקע הביטוח של היועץ או שהביטוח אינו עונה על דרישות ההסכם.

.12.1.3

היועץ נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית חו"ח.

.12.1.4

היועץ פשט את הרגל ,או הוצא נגדו צו כינוס נכסים ,או צו פירוק ,או הוגשה ביחס
אליו בקשה כאמור ,אשר לא הוסרה תוך  30ימים.

.12.1.5

היועץ הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם.

.12.1.6

היועץ ממלא את תפקידו בניגוד להוראות הדין.

.12.2

הופסקה ההתקשרות/בוטל ההסכם ,ישלם המזמין ליועץ חלק יחסי מהתמורה ,לפי קביעת
המזמין ,בהתחשב באורך התקופה שבה סופקו השרותים בפועל ובעמידה בהתחייבויות היועץ,
בקיזוז סכומים/הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי/מחדלי היועץ  -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
אחר העומד למזמין בהתאם להוראות כל דין.

.12.3

קבלת תשלום זה על-ידי היועץ תהווה הסכמה שלו לסילוק מוחלט של כל תביעה/טענה בגין נזק,
הפסד ,אובדן רווח או הוצאות שנגרמו/ייגרמו ליועץ מחמת הפסקת ההסכם.

.12.4

הובא ההסכם לידי גמר ,יפעל היועץ כאמור בסעיף  13להלן.

.12.5

אין בביטול/בהפסקת ההסכם כדי לשחרר את היועץ מהתחייבויותיו בהסכם  -לפי העניין.

 .13מסירת מסמכים ומידע למזמין
.13.1

היועץ מתחייב לתת למנהל מיד ,לפי דרישתו ,מידע/מסמכים הנוגעים לשירותים.

.13.2

בגמר ביצוע השירותים או בגמר ההסכם או הפסקתו ,ימסור היועץ למזמין ,תוך
 3ימים ,כל מסמך של המועצה או שערך היועץ בקשר עם ביצוע השירותים.

.13.3

כל המסמכים הינם קניינו של המזמין והמזמין רשאי להשתמש בהם ,לרבות באלה שערך היועץ.
היועץ יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במסמכים ,לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או
מכח דיני עשיית עושר וכיו"ב.

.13.4

ככל שיתבקש על-ידי המזמין ,היועץ ידאג להעברה מסודרת ,מלאה ונאותה של השירותים ליועץ
אחר מטעם המועצה ,תוך מתן הסברים והדרכה  -ככל שיידרש.

 .14קנסות –
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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.14.1

במקרים של אי עמידת הספק בכללי ה  SLAהמפורטים בנספח א' לפרק  3למסמכי המכרז,
ישלם הספק למועצה קנסות בהתאם לכללים המוגדרים להלן:

מס"ד

סכום בש"ח

נושא  /ליקוי  /פיצוי מוסכם ליחידה בכל מקרה

1

אי עמידה בזמנים

2

אי עמידה בדרישות ההסכם ,כאשר ההפרה לא תוקנה  ₪ 4,000למקרה
בתוך  7ימים מיום הדרישה

3

 ₪ 4,000למקרה

הפרה של הנחייה/הוראה של הגורם הרלוונטי במועצה

 20%מהתמורה המגיעה
למתכנן עבור כל חודש עיכוב

.14.2

המנהל יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקזז הקנס מהתשלום החודשי המגיע לספק

.14.3

המנהל יהיה רשאי לקבוע אם יושת קנס בגין חריגה

 .15ערבות ביצוע
.15.1

לשם הבטחת מילוי התחייבויות המפקח ,להבטחת ביצוע כלל השירותים במהלך תקופת
ההסכם ,ימסור המפקח למזמין ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,ערוכה לטובת
המזמין ,בנוסח נספח ד' להסכם ,אשר יאושר מראש על-ידי המזמין ,כשהיא צמודה למדד
המחירים לצרכן ,כשהמדד הבסיסי לענין זה יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז ושתהיה בסכום של  15,000ש"ח (להלן  -ערבות הביצוע).

.15.2

מסירת ערבות הביצוע הינה תנאי הכרחי לחתימת/תקפות ההסכם.

.15.3

תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ההסכם ,בתוספת של  3חודשים ,והיא תוארך מעת
לעת לפי דרישת המזמין.

.15.4

בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבות הביצוע ,או שיפוג תוקפה של הערבות ,מתחייב
המפקח להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ 7 -ימים מיום השימוש בערבות הבנקאית ,ערבות
בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה.

.15.5

המועצה תהיה רשאית ,לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לאשר מסירת שיק בסכום הנ"ל חלף
ערבות הביצוע.

 .16המועצה כמפעל חיוני
היועץ מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והיועץ
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר
מהחוקים הבאים -
.16.1

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות מיוחדות)
תשל"ד.1973-

.16.2

הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א.1951-

.16.3

הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח חדש),
תשל"א.1971-

.16.4

הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.

אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או
הוראת כל דין רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי היועץ המשמשים לצורך ביצוע
___________
_____________
חותמת המציע
חתימות המציע
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העבודות נשוא חוזה זה והוא ימשיך לספק את השירותים למועצה/חכ"ל גם בתקופת החירום
כאמור.

 .17העברת זכויות
.17.1

המזמין רשאי להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי ההסכם לכל צד ג' ,מבלי לקבל את הסכמת
היועץ לכך.

.17.2

היועץ אינו רשאי להסב/להעביר את ההסכם או את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,לאחר,
אלא בהסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

.17.3

העביר היועץ את זכויותיו או חובותיו על-פי ההסכם ,כולן או מקצתן ,או מסר את ביצוע
השירותים ,כולם או מקצתם ,לאחר ,יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו.

 .18קיזוז ,ויתור וביצוע שינויים
.18.1

כל שינוי/תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין ,לא יהיה להם תוקף מחייב.

.18.2

המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או יגיע לו מהיועץ ,בין על-פי הסכם ובין בדרך
אחרת .ליועץ לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.

.18.3

לא הפעיל המזמין זכות לפי ההסכם או הדין ,או נתן אורכה ליועץ לביצוע איזו מהתחייבויותיו,
לא ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכות זו.

 .19שונות
.19.1

אין באמור בהסכם ,כדי לגרוע מסמכות  /חובה שלטונית  /ציבורית של המועצה.

.19.2

ספרי החשבונות של המועצה  /חכ"ל מהווים ראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון.

.19.3

כתובות הצדדים לצורך ההסכם הן כמופיע במבוא להסכם.

.19.4

כל הודעה שתישלח על-ידי צד למשנהו בקשר להסכם ,תישלח בדואר רשום או תימסר ביד
ותיחשב כנמסרת תוך  3ימי עסקים מיום משלוחה או ביום מסירתה ביד.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________
המזמין

__________________________
היועץ
(חותמת  +חתימת מורשי החתימה)

אישור עו"ד במקרה שהיועץ תאגיד
אני הח"מ עו"ד ________________ ,מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י
_______________________ת.ז __________________  -מורשי החתימה של היועץ ,וחתימתם ,בצירוף
חותמת היועץ  ,מחייב את היועץ לכל דבר ועניין.
_________________
____________ ,עו"ד

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק  :3נספח א'
רמת שרות SLA
 .1רמות השירות
 .1.1כל תקלה תסווג לאחת מ 4 -הרמות הבאות:
 .1.1.1קריטית:
תקלה המשביתה שרות קריטי ברשות כגון :תזמון יומנים ,קבלת דואר אלקטרוני ,קישוריות
תחנות קצה לשרת הרשת ,אפשרות גלישה באינטרנט למרבית עמדות הקצה במועצה וכד'.
 .1.1.2חמורה:
תקלה המשביתה את עבודת אחד ממודולי הפתרון שאינו משרת תהליך קריטי ,ובמסגרתה
אין יכולת לאף אחד ממשתמשי קצה להשתמש במודול המושבת לדוגמא שרת ה .SQL
 .1.1.3רגילה:
תקלה המונעת ממשתמש להשתמש במערכת ,לרבות השבתת עמדה ו/או פונקציה ,ושקיים
לגביה פתרון זמני המאפשר עבודה.
 .1.1.4אחרת:
כל תקלה אחרת המדווחת על בעיה.
 .1.2התקלות יסווגו ע"י המנהל ו/או מי מטעמו על פי הקריטריונים בסעיף  1.1הנ"ל.
 .1.3הספק ייענה לקריאה לצורך טיפול בתקלות כאמור לעיל בהתאם לזמני התגובה כמפורט להלן ,ויטפל
בכל תקלה עד לפתרונה המלא ,לשביעות רצונו של המנהל.
 .1.4טיפול הספק בסוג תקלה קריטית וחמורה יבוצע באופן רציף ממועד תחילת הטיפול כולל שעות מעבר
לשעות העבודה המקובלות
 .1.5להלן פירוט זמני התגובה מעת מתן הקריאה על ידי הרשות ועד לתחילת הטיפול בה:
חלון שירות

_____________
חתימות המציע

משעה

עד שעה

ימים (מ -עד)-

8:00

17:00

ראשון – חמישי

8:00

13:00

שישי /ערבי חג

___________
חותמת המציע
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תחילת טיפול מזמן קבלת קריאה
לפי סיווג הקריאה
אחרת

רגילה

חמורה

קריטית

לכל המאוחר
במהלך שני
ימי עבודה
מקבלת
קריאה

לכל
המאוחר
במהלך יום
אחד מקבלת
הקריאה

לכל
המאוחר
תוך ארבע
שעות
מקבלת
קריאה

מידית עם
קבלת
הקריאה

הגדרת חריגות בסיום טיפול בתקלה מזמן קבלת קריאה
סוג תקלה

מספר תקלות בשנת מדידה
תוך 24
שעות

תוך 48
שעות

תוך 72
שעות

קריטית

6

4

2

חמורה

8

6

3

רגילה

10

8

4

אחרת

12

10

5

 .1.6השבתות המערכת לצורך תחזוקה שוטפת ,שאיננה כוללת תיקון תקלות ,תעשה אך ורק לאחר שעות
העבודה הרגילות ובתאום מוקדם והסכמה מראש של הרשות המקומית.
 .1.7לתקלות קריטיות וחמורות מתחייב הספק לתת פתרון ולהחזיר לשרות על ידי מעקף זמני או פתרון
קבוע תוך  24שעות לכל היותר מפתיחת קריאת השרות.
 .1.8המציע ידווח לרשות בדו"ח מבוסס גיליון חישובים אלקטרוני ,אחת לחודש ,על מצבת הבעיות
הפתוחות בתפעול המערכת ,ואחת ליום על מצבת התקלות הקריטיות והחמורות.
 .2קריאת שירות וטיפול בתקלות
 .2.1קריאת שירות בגין תקלות קריטיות ,חמורות ,רגילות ואחרות תדווח ע"י פניה טלפונית למרכז
התמיכה של המציע )1( :בימים א' עד ה' החל משעה  08:00עד השעה  )2( ;18:00בימי שישי וערבי חג
בין השעות  08:00עד  . 13:00הודעה על תקלה מחוץ לזמני מתן השרות תענה על ידי שרות מענה קולי,
וההיענות לקריאה כאמור תעשה ביום העבודה שלאחר פתיחת הקריאה.
 .2.2אופן מתן השרות :טלפונית ,באמצעות תקשורת ,ו/או באתר הרשות יקבע לפי הצורך ובהתאם
למהות התקלה ומידת חומרתה ,לפי שיקול דעת הרשות וכמפורט בהצעת המציע .במקרה הצורך ו/או
לפי דרישתו המפורשת של הרשות ,נציג תמיכה מטעם המציע יצא לשרות באתר הרשות להתקנות,
לטיפול בבעיות שהתעוררו ולא הצליחו להיפתר במסגרת התמיכה הטלפונית ,ייעוץ וכד'.
 .2.3המציע ייענה לטיפול בתקלות קריטיות בזמני התגובה המפורטים בסעיף  1.5לעיל ,ותקלות כאמור
תהיינה מטופלות ברציפות ,גם מעבר לשעות העבודה המפורטות בסעיף  2.1לעיל ,ועד למתן פתרון.
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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 .2.4הטיפול בקריאת שירות בקשר לתקלות חמורות ,רגילות ואחרות יתבצע על ידי אדם ו/או גורם
מוסמך מטעם המציע לטפל ולתחזק את מערכת הרשות ובעל ההבנה והניסיון הנדרשים לטיפול בה
ותחזוקתה.
 .2.5הטיפול בקריאת שירות בקשר לתקלה קריטית יתבצע על ידי אדם ו/או גורם מקצועי בכיר מטעם
המציע ,המוסמך לטפל ולתחזק את מערכת המידע ובעל מומחיות בתחזוקתה ,אשר יהיה נוכח באתר
הרשות ,ככל שיידרש לשם ועד לפתרון התקלה.
 .2.6המציע אחראי לתעד כל קריאת שירות במערכת ממוחשבת לניהול פניות לקוחות המיועדת לכך
הנמצאת במוקד התמיכה שלו .הדיווח ירשם במערכת הפנימית של המציע והרשות תקבל מס .זיהוי
לכל קריאת השרות שנפתחה.
 .3ביצועים
 .3.1הספק מתחייב לוודא שהמערכת מספקות למשתמש זמן תגובה אופטימאלי .ביצועי המערכת ימדדו
על ידי מדידת זמן תגובה משיגור טרנזקציה כדוגמת ביצוע תיזמון פגישה ועד לקבלת מענה
מהמערכת.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע

– ©  -כל הזכויות שמורת –  Ver 1.0גירסא -
אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  67מתוך81

פרק  3נספח ב'

אל:
המועצה האזורית גזר
ג.א.נ,.
הואיל :
והואיל:

הנדון :כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
ואנו מספקים לכם שירותי ניהול ניו מדיה (להלן" :השירותים") בהתאם לחוזה מיום
_________ עליו חתמנו איתכם (להלן" :החוזה");
והשירותים נדרשים לכם גם ,ואף ביתר שאת ,בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;
לפיכך אנו ,הח"מ,
שם נותן השירות_____________________ :
מס' ת"ז/תאגיד_____________________:
כתובת___________________________ :
מצהירים ,מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:
.1

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות שבהן
יוכרז מצב חירום.

.2

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ,בתקופת תוקפו של החוזה אנו מתחייבים
לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו שבחוזה ,במלוא
היקפם ,גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום ,לרבות בימים ושעות חריגים שבהם תידרש על ידכם
אספקתם של השירותים.

.3

אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  2לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה ,ללא
תוספת כלשהי לתמורה האמורה.

.4

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית של
החוזה ,המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים לכם בדין.

ולראיה באנו על החתום ,היום ________________
_________________
חתימה +חותמת

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק  :3נספח ג'
לכבוד:
מועצה אזורית גזר
(להלן "המזמין")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים
של ………………………………………(להלן "הספק")
אנו החת"מ …………… .........חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:
אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות ביטוח בקשר לניהול מערכות מידע ממוחשבות עבור מועצה אזורית גזר
 .1תקופת הביטוח
מתאריך ………… .......עד תאריך ……………......
 .2שם המבוטח
הספק ו/או המזמין בגין מעשיו ומחדליו של הספק
 .3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של צד שלישי לרבות המזמין ועובדיו,
או כל צד שלישי אחר ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות על ידי הקבלן בפרויקט זה כאשר גבול האחריות הינו
 ₪ 4,000,000לאירוע ולתקופה.
להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש ,התפוצצות ,שיטפון ,בהלה,
שימוש במנופים  ,מכשירי הרמה ,כלים סניטארים פגומים ,טעינה ופריקה ,וכן תביעות שיבוב מצד המוסד
לביטוח לאומי.
המזמין ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .4ביטוח חבות מעבידים
ביטוח זה יכסה כל חבות חוקית כלפי עובדי הספק ו /או מי מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות קבלני משנה
ועובדיהם ,בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם.
ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער ,עובדים זרים ,ביצוע עבודות בגובה ,עומק ,חפירות וכד'.
גבול האחריות בפוליסה הינו  ₪ 20,000,000לתובע ,לאירוע ,ולכל שנת ביטוח אחת.
הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין במקרה ויחשב כמעבידו של עובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה
בביצוע העבודות נשוא פרויקט זה.
 .5ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר
 5.1ביטוח אחריות מקצועית יכסה את אחריות הספק כלפי צדדים שלישים על פי
כל דין בגין נזק עקב מעשה או מחדל המהווים הפרת חובת מקצועית בתחום עיסוקו של הקבלן או מי
מטעמו ,הנובעים ממתן שירותים מקצועיים.
גבול האחריות בפוליסה הינו  4,000,000ש"ח למקרה ולתקופה.
המזמין ו/או כל הפועלים מטעמם ו/או עבורו יכללו כמבוטחים נוספים
בפוליסה כפוף
לסעיף אחריות צולבת.
תאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו ………..
כמו-כן ,הביטוח כאמור כולל תקופת גילוי בת  12חדשים

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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5.2
ביטוח חבות המוצר בגבול אחריות ע"ס  4,000,000ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח ,בשל חבות
הספק על-פי דין הנובעת מביצוע העבודות ע"י הספק ו/או מי מטעמה .הביטוח מורחב לשפות את
המזמין ו/או מי מטעמה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו בגין העבודות ו/או השירותים.,
כמו-כן ,הביטוח כאמור כולל תקופת גילוי בת  12חדשים ,החל מתום תקופת הפוליסה וכן מועד למפרע
שאינו מאוחר ממועד מסירת העבודות.

 .6הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל
א .ביטוחי הספק יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי המזמין.
ב .הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין ,ולא תעלה כל
טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
ג .מו"מ בזה כי ביטוחי הספק כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו ,לא ישונו לרעה ,ולא
יבוטלו ללא הודעה בכתב למזמין לפחות  30יום מראש.
ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם
הקבלן ולפיכך לא יחולו בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
ולראיה באו על החתום

_________

__________________
חתימת חברת הביטוח

תאריך

פוליסת צד שלישי מס'
פוליסת חבות מעבידים מס'
פוליסת אחריות מקצועית מס'
פוליסת חבות המוצר מס'

_____________
חתימות המציע

פירוט נתוני הפוליסות
…………….
…………….
…………….
.................

___________
חותמת המציע
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פרק  3נספח ד'
ערבות בנקאית לביצוע
בנק________________ :
סניף_______________:
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

לכבוד,
המועצה האזורית גזר
ג.א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________
.1

על-פי בקשת _____________ (להלן  -המבקשים) לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם מיום
___________ לביצוע שירותי מנמ"ר במועצה ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
 15,000ש"ח (חמש עשרה אלף )₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד
המפורט להלן (להלן  -הפרשי הצמדה).

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מיד עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו ,או לדרוש את
הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

.4

במכתבנו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי.

.5

הפרשי הצמדה יחושבו ,כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על-פי ערבות זו (להלן  -המדד החדש),
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __ __/שפורסם ביום _______ (להלן  -המדד היסודי),
יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל
מחולק במדד היסודי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.
לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.

בכבוד רב,
בנק _____________________ :
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק  3נספח ה'
נספח התאמה לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז – 2017

 .1הספק מתחייב למלא אחר כל האמור במסמכי המכרז באשר לנושאי אבטחת מידע וגיבוי:
 .1.1הספק מתחייב בזה התחייבות בלתי חוזרת לעמוד בכל המחוייבויות הרגולטוריות באשר לאבטחת
מידע וזאת לרבות מענה מלא תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז –  2017וכל תקנה או
הוראה אחרת.
 .1.2הספק מתחייב בזה לנקוט בכל פעולות ואמצעים למניעת נזקי לוחמת סייבר.
 .1.3הספק יהיה רשאי לגשת אך ורק למידע המאוחסן במערכות המוגדרות במכרז זה בלבד.
 .1.4אין הספק רשאי לבצע עידכון ו/או שינוי ו/או מחיקת נתונים כל שהם שהוקלדו או נקלטו למערכת על
ידי משתמשי המועצה אלא אם כן קיבל הספק הרשאה בכתב מהרשות המקומית חתומה על ידי
מורשי החתימה של הרשות המקומית ומאושרת על ידי עורך דין או רואה חשבון מוסמכים.
 .1.5הספק מתחייב בזאת לדווח בתדירות של אחת לשנה ולא יאוחר מהיום הראשון לחודש פברואר כל
שנה קלדרית ,למועצה בדבר אופן ביצוע חובותיו על פי מכרז זה ועל פי התקנות להגנת הפרטיות.
 .1.6הספק מתחייב בזה להודיע למורשי החתימה במועצה ,למנכ"ל המועצה ולגזבר המועצה באופן מיידי
ובכתב על כל ארוע אבטחת מידע או נגע סייבר במערכות המועצה ובקבצי הנתונים של המועצה
שנחשפו אליו.
 .1.7אחת לרבעון ולא יאוחר מ  10לחודש התחלת הרבעון הבא ,יעביר הספק על גבי מדיה דיגיטלית את כל
קבצי הגיבוים לידי המועצה.
 .1.8הספק יאפשר ל כל גורם שתמנה המועצה לערוך ביקורת ובקרה אצל הספק בדבר מימוש אבטחת
המידע ,התגוננות הסייבר והגנת הפרטיות בכל זמן .הספק ישתף פעולה עם ביקורת זאת ,יספק מענה
לשאלות בכתב ובעל פה ויאפשר לנציגה המוסמכים של המועצה לבקר במתקניו ולבצע בדיקות לרבות
בדיקת חדירות  Pen Testלמערכות המועצה ,מתקניו ,ולקבצי הנתונים של המועצה המאוחסנים .
 .2עוד מתחייב הספק להחתים את עובדיו וקבלני המשנה מטעמו ,להם יימסר המידע או שתאושר גישתם
למידע ,על הצהרת סודיות הכוללת:
.2.1

התחייבות לשמירת כל כללי אבטחת המידע המוגדרים במכרז זה.

 .2.2התחייבות להשתמש במידע אך ורק לפי כללי מכרז זה
 .3לאחר  12חודשים מסיום ההתקשרות הספק ישמיד את כל הנתונים שנשמרו אצל הספק וימחק אותם וזאת
אך רק לאחר שיקבל לכך הוראה בכתב חתומה על ידי מורשי החתימה של המועצה ומאושרת על ידי עו"ד או
רו"ח בעלי הסמכה במדינת ישראל .לאחר סיום מחיקת הנתונים ישלח הספק אישור חתום על ידי מורשי
החתימה של הספק כי כל הנתונים נמחקו והושמדו.

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק 4
מנהלה
נספחים נוספים שעל המציע לצרף להצעה

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק  4נספח א'1

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

אני משמ ש כ ___________________________ אצל המציע ___________________________
(להלן  -המציע) ,אשר הגיש הצעה למכרז פומבי מס'  39/18אשר פרסמה המועצה האזורית גזר ,לביצוע
העבודות נשוא המכרז (להלן  -המכרז) ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.2

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז.

.3

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם  -גם בעל השליטה בו או תאגיד
שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו
של המציע ,או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה" -

.4

כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש
לסמן  Xבמשבצת המתאימה]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון ,התשס"ג 31 -
באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א-
 1991ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה;

.5

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
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 בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק  4נספח א'2
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם עורך
התקשרות מספר _______לאספקת שירותי _____________ עבור מועצה אזורית גזר .אני מצהיר/ה כי הנני
מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע והוא מקיים
אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע נדרש לסמן x
במשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח-
 , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998 -הוא פנה
כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו
ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________
תאריך
_____________
חתימות המציע

____________________
חותמת ומספר רישיון

_____________
חתימה
___________
חותמת המציע
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_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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פרק  4נספח ב
הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות או לחבר מועצה
לכבוד
מועצה אזורית גזר (להלן -המועצה)
ג.א .נ,.
 .1הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי במכרז 39/18
שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
 .2הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 .5.1סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע כדלקמן :
"חבר מ ועצה ,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״.
 .5.2כלל ( 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.
 .5.3סעיף  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״.
 .3בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
 .3.1בין חברי מליאת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או
שותף.
 .3.2אין 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.
 .3.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד במועצה.
 .4ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא
נכונה.
 .5אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 .6אין 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 _________________ :
_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  78מתוך81

פרק  4נספח ג'
התחייבות לשמירת סודיות
לכבוד
המועצה האזורית גזר
שלום רב,

שם:

________________________________

ת.ז:

________________________________

והואיל :ואני עובד/מועסק ע"י _______________________ (להלן -המשרד) ולכן אני עשוי להיחשף ,במהלך
שירותי ,למידע הנוגע להליכים שיינתנו ע"י המשרד ואשר יש חשיבות בשמירה על סודיותם ובאי-
חשיפתם.
לפיכך ,הנני מתחייב כלפי המועצה כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור את המידע שיובא לידיעתי או את המידע שהוא תוצר של ההליכים שינתנו ע"י המשרד ו/או
על ידי במסגרת ההתקשרות עם המועצה בסודיות מוחלטת ,ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים
הנדרשים כפי שייקבעו על ידי המועצה .למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב לא לפרסם,
להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם אחר את המידע גם לאחר סיום ההתקשרות ביו המשרד
לבין המועצה.
האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

ולראיה באתי על החתום:

________
תאריך

_____________
חתימות המציע

___________
חתימה

___________
חותמת המציע
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מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  79מתוך81

פרק  4נספח ד'
–התחייבות  /הצהרה על העדר ניגוד עניינים

 .1אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ למועצה.
 .2הנני מצהיר כי אינני מספק ולא אספק במהלך כל תקופת התקשרותי עם המועצה כל שרות אחר הקשור
במחשוב ומערכות מידע ממוחשבות במועצה.
 .3אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים
נשוא הפניה ,ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או
חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המועצה .אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם
אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור ,מיד עם היוודע לי עליהם ,וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם
המועצה.
 .4אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  ,2/11כי אני מתחייב לנהוג על-פי נוהל זה
וכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל ,לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
ובחינתו על-ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.
הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם.
 .5אני מתחייב להודיע למועצה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי ,או פעילותו של כל
צד שבו או עימו אני קשור ,במישרין או בעקיפין ,אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן
השירותים למועצה.
 .6בלי לגרוע מכלליות האמור ,אם יהיה לי קשר כלשהו ,אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד
עניינים כלפי המועצה ,אודיע על כך באופן מיידי לנציגי המועצה ,תוך פירוט פרטי הייעוץ ,המועדים
הרלוונטיים ותדירות הייעוץ.
 .7בלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים נושא
פנייה זו ,בכל שלב שהוא ,לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או גורמים שונים בעניינים הנוגעים ,במישרין
או בעקיפין ,לשירותים שבהם אלווה את המועצה ושעלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר
למתן השירותים כאמור.

_________________

__________

שם וחתימת המציע

תאריך

_____________
חתימות המציע

___________
חותמת המציע
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מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
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פרק  4נספח ה'

פרטים חסויים בהצעה
הננו מבקשים שהסעיפים  /המסמכים הבאים בהצעתנו יהיו חסויים ולא יועברו למציעים האחרים .יש לחתום על
טופס זה ולהגישו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם:

מס' הסעיף  /המסמכים_____________________________________________________________ :
_______________________________________________________________________________

נושא הנימוק לחיסיון המבוקש:
________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

מס' עמוד בהצעתנו_________________________________________________________________ :
_______________________________________________________________________________

_______
תאריך

_________
שם המציע

_____________
חתימות המציע

___________________
חתימה

___________
חותמת המציע
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מנהל מיחשוב (מנמ”ר) במיקור חוץ– מועצה אזורית גזר
עמוד  81מתוך81

פרק 5
הצעת המציע
הצעת המחיר:
 .1בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובהסכם ,התמורה המבוקשת על-ידנו בגין אספקת השירותים נשוא
המכרז וכן עמידה בכלל התחייבויות המכרז וחוזה המכרז הינה –

סה"כ עבור שירותים למועצה ומוסדותיה

__________  ₪לחודש לפני מע"מ

הצעת המחיר לא תעלה על  ₪ 18,000ולא תפחת מ  ₪ 15,000כל הסכומים לפני מע"מ.
הערה:
המציע יפרט את התמורה שתשלם לו המועצה עבור כל השירותים שעליו לספק למועצה על פי מסמכי המכרז,
לרבות כל האפיונים המוגדרים בפרק  2למסמכי המכרז וכל שאר האפיונים המוגדרים בכל מסמכי המכרז.
המועצה לא תשלם בנוסף/בנפרד על שירותים שעל הספק לספק למועצה המוגדרים בפרק  2או בפרקים אחרים
למסמכי המכרז.
 .2ידוע לנו כי לצורך השוואת ההצעות שיתקבלו ,ההצעות ישוקללו ע"פ שקלול איכות  /מחיר שנקבע במסמכי
המכרז.
 .3ידוע למציע כי הזוכה לא יהיה רשאי לספק למועצה ציוד ו/או חומרה ו/או תכנה כלשהי וכן לא יוכל לקבל
תשלום נוסף בגין שירותי תמיכה טכנית /תחזוקת מחשבים וציוד אחר למועצה .בהגשת ההצעה למכרז זה
מצהיר המציע כי ידוע לו שככל שיקבע כזוכה ,לא יוכל לקבל תשלום נוסף בגין אספקת שירותים וטובין
כאמור למועצה.
שם המציע__________________________________ :ח.פ________________ .
מספר טלפון ,_______________________:מספר פקס'_______________________:
כתובת _______________________
תאריך _______________________

_____________
חתימות המציע

__________________________
חתימת המציע
(חתימה וחותמת במקרה של תאגיד)

___________
חותמת המציע
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