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 מבוא 1

 

כרגולטור ומנהל לנושא ניהול  , בין היתר,משמש "(המשרד" או "המזמיןרת )להלן: "ומשרד התקש 1.1

רת ו, וזאת מכוח חוק התקש"(מערך הספקטרום" –ספקטרום התדרים האלקטרומגנטי בישראל )להלן 

. במסגרת זו אחראי 1972-ופקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב 1982–תשמ"ב ,)בזק ושידורים(

 להקצאת תדרי רדיו למשתמשים בטחוניים"( אגף ספקטרום)"במשרד אגף תכנון והנדסת ספקטרום 

ואזרחיים, הענקת רישיונות, גביית אגרות רישוי ואגרות הקצאת תדרים, מתן רישיונות לשימוש בתדרים 

 . סחר לגופים ומתן אישור סוג לציוד אלחוטי , מתן רישיונותש בציוד אלחוטיוושימ

 .מערכות ממוחשבותמספר באמצעות  , בין היתר,את מערך הספקטרום יוםכ שרד התקשורת מנהלמ 1.2

 להלן תמצית תאור המערכות הקיימות: למכרז. 3מצורף כנספח דמפורט של המערכות הקיימות תיאור 

 משמשת בעיקר לרישוי ספקטרום.  -מערכת רישוי "טל"  1.2.1

משמשת כיום להנפקת אישורים לציוד קצה אלחוטי ולשחרור מהמכס,  -מערכת "תדרנט"  1.2.2
 אישורי התאמה, אישורי סוג, אישורים מיוחדים שהינם בסיווג שמור ומעלה.

סחר,  ןשיוימשמשת כיום להנפקת רישיונות סחר, תעודות פטור מר -מסלו"ל -מערכת תדרנט 1.2.3
סוג, אישורים מיוחדים  אישורים לציוד קצה אלחוטי לשחרור מהמכס, אישורי התאמה, אישורי

 ואישורי התאמה על סמך הצהרה שהינם בסיווג בלמ"ס.

 לציבור. הנדסיות בתחום המיקרוגל ושידורים משמשת לבדיקות - ICSמערכת הנדסית  1.2.4

מערכת זו משלבת  .הספקטרום האלקטרומגנטימשמשת ככלי לתכנון  - מרשם התדריםל מערכת 1.2.5
 ומאפשרת הוספת רשומות תכנון. ,בין סדין התדריםלהרישוי  מערכתבין 

 

השירות לציבור, באגף הספקטרום ואת תהליכי העבודה הפנימיים את שפר לייעל והרצון למכחלק  1.3

 ספקטרום ולניהמדף ל , הסבה ותחזוקה של מערכתהקמהתכנון,  ,רכשלמפרסם בזאת מכרז משרד ה

  מטרות המכרז: ."(המכרז" -)להלן  חדשה

ה מתקדמת, אשר תיתן מענה לכלל תהליכי העבודה יאינטגרטיבית בטכנולוגמחשוב בניית מערכת  1.3.1
 .נוספות רלוונטיותב ומחשממשקים למערכות בניית לרבות  באגף ספקטרום במשרד הנדרשים

, אשר משמשת ספקטרום תדרים לניהול רכש של תוכנת מדףתתבסס על ת כאמור בניית המערכ 1.3.2
  , תוך התאמתה לצרכים המיוחדים של מדינת ישראל.ם דומים במדינות אחרות בעולםילצרכ

)מחשוב תהליכי הפנייה, מעקב  לציבור יםשירותמערכות המחשוב באגף המשמשות למתן  החלפת 1.3.3
 .אחר סטטוס הפניות(

 .שימור הידעובאגף תהליכי העבודה בניית מערכות מחשוב שישמשו ב 1.3.4

  גבייה של אגרות התדרים.משמשת להמערכת המחשוב  החלפת 1.3.5

 בהתאם לרמת שירות גבוהה. הספק הנבחר מקבלת שירותי עדכון גרסאות ותחזוקה שוטפים  1.3.6

 השירותים במכרז  1.4

. פירוט מלא של השירותים הספק הזוכה יידרש לספק שירותים בהתאם למפורט במסמכי המכרז

בכל מקרה . 3ב/-ו 1ונספחיו, ובפרט בנספחים ב/ מובא במסמכי המכרזותים וההנחיות למימוש השיר

 ים הבאים: בהשירותים יכללו בין היתר את השלבמסמכים אלה. של סתירה גובר האמור 

תהליך הכולל אפיון ותכנון, מפורטים של המערכת. שלב זה יכלול עריכת כלל סקרי  – שלב התכנון 1.4.1



 תחום תקציב ורכש  -תקשורת  משרד ה –מדינת ישראל 
 לרכש, תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום עבור משרד התקשורת - 2018-035  פומבי מס' מכרז

 140מתוך  6דף 

ק פרש מהסדיוגש לאישור המזמין. בתום השלמת כלל הנהתכנון התכנון שיפורטו בהמשך. 
 המזמין יעביר לספק אישור על היות התכנון שהוגש תכנון מאושר., במסגרת שלב זה

לצורך הכנה להפעלת המערכת, לרבות אספקת רישוי, כלל התהליכים הנדרשים  – שלב ההקמה 1.4.2
רכה. שלב זה יבוצע , הטמעה והדבדיקות קבלה תהליך הרצההתקנה, הטמעה, הסבה ביצוע 

בתום יינתן  ,במסגרת שלב זהבכפוף לעמידת הספק בתנאים הנדרשים בהתאם לתכנון המאושר. 
 . על ידי המזמין אישור השלמהשלב זה 

עלה תקינה של המערכת החל ממועד פשלב זה יכלול את כל הנדרש לצורך ה – שלב התחזוקה 1.4.3
 קבלת אישור ההשלמה ועד תום תקופת התקשרות.

 

  –רה התמו 1.5

המפורטים במכרז ובחוזה לשביעות רצון המזמין ובכפוף לעמידה בכלל שירותים גין ביצוע הב 1.5.1
 2/את התמורה המפורטת בנספח בלספק מכרז זה, המזמין ישלם  הספק במסגרתההתחייבויות 

וסח המחייב נלהסכם. התמורה תכלול את הרכיבים הבאים )יובהר כי מדובר בתיאור תמציתי וה
 להסכם(:  2/בנספח במפורט 

ונות לשימוש במערכת בסביבות השונות המפורטות יעבור ריש תמורה –תמורה לרישוי  1.5.1.1
 במכרז, ובהתאם למספר המשתמשים שיידרש על ידי המזמין.

תמורה עבור רכש מודולים נוספים שלא נכללו  –תמורה עבור רכש מודולים נוספים  1.5.1.2
  .2נספח בל 2בתמורה לרישוי תהיה בהתאם למנגנון בסעיף 

. התשלום יבוצע בהתאם תמורה עבור כלל השירותים בתקופת ההקמה –תמורה להקמה  1.5.1.3
 . 2/לאבני דרך המפורטות בנספח ב

  תמורה עבור שירותי התחזוקה שיסופקו על ידי הספק. –תמורה לתחזוקה  1.5.1.4

 תמורה עבור שירותים מקצועיים –תמורה עבור שירותים מקצועיים נוספים )בנק שעות(  1.5.1.5
 . 2לנספח ב/ 5נוספים בקשר לשירותים הנכללים במכרז, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 

ורטו פת התשלומים אותו הוא מבקש לקבל כתמורה בגין השירותים שהמציע יפרט בהצעתו א 1.5.2
פירוט זה מהווה חלק מאמות  לעיל( 1.5.1.5 -ו 1.5.1.2 השירותים שבסעיפים לעיל )למעט עבור

 המידה לבחירת הזוכה במכרז. 

 

  – צוות הספק 1.6

הספק הזוכה יבצע את השירותים באמצעות הצוות המקצועי, ובכלל זה צוות הספק הכל  1.6.1
 כמוגדר ומפורט בחוזה. 

למעט מהנדס המערכת )שיוצג עוד בשלב המכרז(, שאר חברי צוות הספק יוצגו על ידי הספק  1.6.2
ההתקשרות עימו, או במהלך ביצוע סכם תו כמועמד לזכייה, לפני חתימת ההזוכה לאחר הכרז

 ובהוראות החוזה.  3/השירותים. על חברי צוות הספק לעמוד בהוראות נספח ב

 

למזמין קיימות מגבלות ביטחוניות ועל המציע להביא בכלל חשבון מגבלות מיוחדות אלה. בהתאם  1.7

המזמין לצורך תחילת העסקתם, בהתאם לשיקול דעת  חברי הצוות המקצועי יידרשו לקבל את אישור

אישור המזמין יינתן גם בכפוף להשלמת תהליך קבלת סיוג ביטחוני, חתימה על הצהרת המזמין. 

מתחייב לשתף פעולה, ככל להסכם. הספק  7נספח בשמירת סודיות ובחינת ניגודי עניינים כמפורט ב

 ר לעיל. שיידרש, לצורך עריכת סיווגים ביטחוניים כאמו

במתן השירותים נשוא מכרז זה או בקשר עימם לא יועסק אדם שלא אושר בידי המזמין. הדרישה  1.8



 תחום תקציב ורכש  -תקשורת  משרד ה –מדינת ישראל 
 לרכש, תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום עבור משרד התקשורת - 2018-035  פומבי מס' מכרז

 140מתוך  7דף 

לקבלת אישור המזמין ביחס לכל אחד מחברי הצוות המקצועי, תהיה תקפה בכל עת גם במהלך 

ההתקשרות, לרבות במקרה שבו יבקש הספק הזוכה לספק את השירותים באמצעות איש צוות נוסף 

  לחוזה(. 4חלופי )כמפורט בסעיף ו/או 

)להלן  1993-ב לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג1בהתאם להוראות תקנה  המכרז ייערך כמכרז פומבי 1.9

במסגרת המכרז ייבחר ספק זוכה אחד אשר יספק את השירותים "( עם בחינה דו שלבית. התקנות"–

  .להסכם ההתקשרות 1בהמפורטים בנספח הנדרשים 

  על גבי חוברת המענה המצורפת כחלק ג' למכרז.המציעים במכרז יידרשו להגיש מענה. המענה יוגש  1.10

 :מפורט להלןבהתאם לבדיקת המכרז תבוצע  1.11

אופן  .להלןש 3בסעיף המפורטים  בתנאי הסףהמציעים בשלב הראשון תיבדק עמידת הצעות  1.11.1
 להלן.  4העמידה בתנאי הסף מפורטים בסעיף הוכחת הגשת המענה ו

  להלן.ש 5.3בסעיף  המפורטיםתבחינים נתן ציון איכות בהתאם ליי בשלב השני 1.11.2

 שלהלן 5.4כמפורט בסעיף  בשלב השלישי ייבדקו הצעות המחיר של המציעים 1.11.3

 5.4 כמפורט בסעיף ,ביותר הגבוה ההצעה בציון תזכה הספק שהצעתובחר ייבשלב הרביעי  1.11.4
פי שיקול דעת ועדת -המזמין יהיה רשאי, על ."מועמד לזכייה"יוכרז כספק ספק זה  ,להלןש

 שלהלן. 5.6המכרזים, לבחור כשירים נוספים כמפורט בסעיף 

כתנאי ב', על נספחיו. חלק עם הספק הזוכה ייחתם הסכם התקשרות, בהתאם לנוסח המפורט ב 1.12

 6להכרזה על המציע כ"ספק זוכה" יידרש המציע המועמד לזכייה לעמוד בתנאים שיפורטו בסעיף 

 להלן.ש

 תקופת ההתקשרות  1.13

הסכם ההתקשרות מיום חתימת ( שנים 5חמש )להיא עם הספק הזוכה תקופת ההתקשרות  1.13.1
  .ידי המזמין-על

 פי דין-בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים עלהבלעדי,  ופי שיקול דעת-רשאי, עלהמשרד  1.13.2
משך בד כי כל ובל, בכל פעם העד שנשל נוספים לפרקי זמן  להאריך את תקופת ההתקשרות

 "(.תקופת ההארכה)כל תקופת הארכה תקרא " שנים (10) עשרתקופת הארכה לא תעלה על 

ימים קלנדריים  60לפחות בכתב הודעה על הארכת תקופת ההתקשרות תועבר לספק הזוכה  1.13.3
  המוארכת.לפני תום תקופת ההתקשרות 

הארכת תקופת ההתקשרות כאמור מותנת בכך בכך שהספק ימציא למשרד את התצהירים  1.13.4
 .הארכההוהמסמכים הנדרשים בהתאם למכרז, ביחס לתקופות 

 שנים לכל היותר. ( 15) חמש עשרהבפי מכרז זה תסתכם -קופת ההתקשרות הכוללת עלת 1.13.5

 

 המכרז:להלן פירוט המועדים לביצוע הליך  – טבלת מועדים 1.14

 שעה  תאריך נושא

  7/11/18 "(.מועד הפרסוםיום פרסום המודעה בעיתונות )להלן: "

 12:00 5/12/18 סבב ראשון  – מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

  1/1/2019 סבב  שני   – מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
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  22/1/19 מועד אחרון להגשת ערבות ההצעה לבדיקה

 13:00 13/2/19 הצעה בתיבת המכרזיםמועד אחרון להגשת 

  31/8/19 מועד תוקף ההצעה וערבות מכרז

  31/8/19 מועד תוקף הצעת הכשירים הנוספים

 

יגברו המועדים בטבלה  –ן המועדים בטבלה לבין המפורט בשאר מסמכי המכרז יבמקרה של סתירה ב

 לעיל.

 לרבות ,לעיל הזמנים המפורטים לוחות את לשנות הבלעדי דעתו שיקול פי ועל עת בכל רשאי המזמין

 מכל התחייבות או/ו מצג להוות כדי זה בסעיף באמור אין .פעמים מספר אף ההצעות מועד הגשת את

 .כלשהו מועד לדחיית או/ו ההצעות הגשת למועד למתן ארכה וסוג מין
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 הגדרות  2

 הגדרות כלליות 2.1

 

 אתר האינטרנט

 

מנהל הרכש הממשלתי שכתובתו  נטרנט שלתר האיא

https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx 

 ן במשרד התקשורת.ואגף ביטח אגף הביטחון

 ל בעלי הרישיונות מהסוגים הבאים:כ גוף מפוקח
 

 והתקנות 1972-בעל רישיון מכח פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב

מכוחה, למעט בעל רישיון לתחנה חד מגמית מהסוגים המפורטים בחלק שהותקנו 

ד' בהודעת הטלגרף האלחוטי )אגרות(, שנקבעה בהתאם לתקנות הטלגרף האלחוטי 

 .1987-,התשמ"ז))רישיונות, תעודות ואגרות

 חברה , לרבות  1982–בעל רישיון כללי מכח חוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב

 ישיון כללי. זיקה לבעל רבעלת 

 

רה בת, חברה אחות, חברה שהיא בעל ענין, חברה חברה אם, חב -חברה בעלת זיקה" "

קנות התקשורת ה, כהגדרתן בתמסונפת, חברה קשורה, חברה קרובה או חברה שותפ

ארציים -)בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים

 .2000-נייחים(, תש"ס

 אגף מערכות מידע במשרד התקשורת.  רם המקצועיהגו

 מינהל הנדסה/אגף תכנון והנדסת ספקטרום במשרד התקשורת 

מסמכי /המכרז

 המכרז

מסמך זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו, לרבות תשובות המזמין לשאלות 

 המציעים.

הסכם/הסכם 

 התקשרות

הזוכה לבין המזמין בנוסח המצורף  הסכם ההתקשרות על כל נספחיו, שייחתם בין הספק

 . למכרז 'חלק בכ

 .משרד התקשורת  המשרד/המזמין

 18לנספח ג, אשר תוגש בהתאם הצעת המחיר של המציע לביצוע השירותים הנדרשים הצעת מחיר

 .לחוברת המענה

 השירותים

 הנדרשים

כלל השירותים אותם נדרש הספק הזוכה לספק למזמין כמפורט במסמכי המכרז 

(, ולרבות ק הזוכהפובהצעת הס להסכם ההתקשרות 3וב 1ב יםנספחבומפורטים )

 .השינויים המוסכמים שיבוצעו בשירותים הנדרשים במהלך תקופת ההתקשרות

  .ועדת המכרזים לענייני ענ"א )עיבוד נתונים אוטומטי( של משרד התקשורת ועדת מכרזים

 1975-התשל"הבחוק החברות הממשלתיות, כמוגדר  חברת בת 

 להלן.  5.6בסעיף מציע אשר ועדת המכרזים הכריזה עליו ככשיר שני בהתאם למפורט  כשיר שני
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ת, נתון, מודל, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכני ,(Know-How) ידע ,(Information) כל מידע  מידע

למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ  חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור

ושלא היה כדין  שימור ידיעות, אשר אינו מצוי בנחלת הכלל ו/או בכל צורה או דרך של

  .זה, ככל שהספק יוכיח את הנושא בפני המזמין פרסום מכרזברשות הספק קודם ל

מענה המציע/ 

 מענה

על כל נספחיו, נה בחלק ג' למכרז, מעברת הושתוגש בהתאם לחתשובת המציע למכרז 

 דרישותיו, תנאיו וחלקיו.

 הצעה למכרז.ספק המגיש  מציע

 .המזמיןאדם בעל הרשאה למערכות המידע של  משתמשים

 ניגוד בין התחייבויותיו של הספק או של צוות הספק עפ"י הסכם זה ו/או חובתו לקיימן "ניגוד עניינים"

 בתום לב ובין קשריו העסקיים, המקצועיים ו/או האישיים, בין בשכר ו/או תמורת

)"קשר"(, לרבות קשר בינו לבין כל גורם בתחומים טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו 

הקשורים לשירותים על פי ההסכם ו/או בתחומים דומים, זולת במסגרת מתן השירותים 

 לצורך ביצוע הסכם זה; "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש סביר לניגוד עניינים כאמור.

למי מטעמו בקשר למתן השירותים, כל מידע אודות המזמין אשר יגיע לידי המציע או  סודות מקצועיים

בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות 

 האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין או כל גורם אחר או מי מטעמו

 די ועדת המכרזים לספק את השירותים הנדרשים במכרז. י-מציע אשר יבחר על ספק זוכה/ הספק 

  .די הספק הזוכה, לרבות קבלני משנהי-כלל הצוות אשר יועסק על צוות הספק 

קבלן שיסייע לספק הזוכה במתן השירותים הנדרשים בתחומים מסויימים אשר יאושרו  קבלן משנה 

 על ידי המזמין. 

שעות עבודה 

 רגילות

 מעט חגים וערבי חג., ל8:00-17:00בין השעות  ה-ימים א

 לעיל. 1.13כהגדרתה בסעיף  תקופת ההתקשרות

 

  הגדרות מקצועיות 2.2

מערכת /המערכת

 הספקטרום

 .Spectrum Management System( לצורך ניהול תדרים COTS) עודיתימערכת מדף י

 .ידי מציע מסויים במסגרת מכרז זה המערכת המוצעת על המוצעתערכת מה

, ערכת הספקטרום המוצעת( במIntellectual Propertyהגורם בעל זכויות היוצרים ) היצרן

 .חברות בנות שלו בעולםסניפים ולרבות 

 .ICSמרשם התדרים, , "מסלול -תדרנט"מערכת "טל", מערכת "תדרנט",  המערכות הקיימות
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 להלן:המצטברות המערכת המוצעת העונה על הדרישות  פרויקט להתקנת והטמעת מוכר פרויקט

 או מודולים מסויימים בה(.  הבמסגרת הפרויקט הותקנה המערכת המוצעת )כול 1

 הפרויקט כלל תכנון, התקנה, והטמעה של המערכת המוצעת. 2

 היצרן. מטעםמורשה הפרויקט נוהל על ידי נציג  3

 .חודשים ממועד סיום ההתקנה ומעבר המערכת לסביבת הייצור 12חלפו לפחות  4

 כדלקמן:באחת החלופות יוכרו פרויקטים כפרויקט מוכר 

 התקנה חדשה של המערכת.  1

 אחרת למערכת המוצעת.קיימת התקנה שכללה הסבה של מערכת  2

 קונסולידציה של מספר מערכות לניהול ספקטרום למערכת אחת. 3

מודול ניהול  :המודולים הבאים במערכת המוצעתכל את לפחות התקנה הכוללת  התקנה בסיסית 

 .אגרות, מודול רישוי וחישוב GIS ספקטרום, מודול הנדסי, מודול

 מודול ניהול

 ספקטרום

Management of 

Frequency Plan 

(MFP) 

  

 

 :לפחות הבאותצטברות מהנקציות ומודול במערכת הספקטרום הכולל את הפ

 יכולת טיפול בהקצאת תדרים  .1

 טיפול בתהליכים ואישורים: .2

1.1. Broadcast LF/MF 

1.2. Broadcast HF 

1.3. Broadcast VHF/UHF 

1.4. Space services (Earth stations) 

1.5. Microwave links 

1.6. Mobile 

1.7. Maritime 

1.8. Aeronautical 

1.9. Radio amateurs 

  .התדריםדין אוטומטי וידני של ס ניהול .3

 ITU-Rמשלוח עדכוני /וועדות תדרים קבלה עדכוניקבלת  .4

 מודול הנדסי

Engineering 

Module (EM) 

 :לפחות הבאותהמצטברות נקציות ומודול במערכת הספקטרום הכולל את הפ

הפרעות אלקטרומגנטיות )לפי מיקום פיזי של איזור ניתוח  לשחיזוי אנליטי  .1

המתאימה לאיזור. )איזור אורבני, יערות, שטח  GISפ שכבת ה"ההפרעות, וע

 .פתוח וכו(

 .ניתוח אנליטי של הפרעות ממקור קורן, זיהוי שידורים לא מורשים .2

 .תחנות שידור ציבור –ניתוח הפרעות  .3

 .מגמי-שידור חד .4

 .עורקי מיקרוגל /HF/VHF/UHF שירותי .5
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 GIS - GISמודול 

Module (GM) 

 

 :לפחות  הבאותהמצטברות נקציות ואת הפהספקטרום הכולל  מודול במערכת

 יכולת עבודה עם מודול הנדסי .1

 יכולת יבוא וייצוא מפות .2

 שימוש במפות בפורמט דיגיטלי ובקני מידה שונים .3

 סינון שכבות תצוגה המאפשרת .4

  image, clutter,DTMיכולת הצגת שכבות של: .5

 raster and vector פורמט .6

חישוב רישוי ומודול 

 Licensing אגרות

Management (LM) 

 

 :לפחות הבאותהמצטברות נקציות ומודול במערכת הספקטרום הכולל את הפ

  .רישיונותמגוון סוגי הניהול  .1

וטיפול בשלבי הפעילות הנדרשים עד הוצאת האגרות יכולת חישוב תשלום  .2

 .רישיון ללקוח

 .כולת לנהל מספר רישיונות במקבילי .3

 כלי לניהול ובקרה של פעולות המערכת המוצעת.   OEMממשק 

 .סביבה המנוהלת במנותק מרשת האינטרנט, בהתאם להנחיות מערך הסייבר סביבה מסווגת
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 תנאי סףהמציע במכרז ו 3

 כללי 3.1

על אף  להלן. 3.2בסעיף  העונה על אחת החלופות המפורטותמענה למכרז יוגש על ידי מציע  3.1.1
, ובכפוף להוראות הדין רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיוועדת המכרזים האמור לעיל, 

ככל שיעלו , 3.2מפורטות בסעיף חלופות מעבר ל, של המציע חלופות התארגנות נוספותלאפשר 
 . בלבד במסגרת שלב שאלות ההבהרהנושא שאלות ב

ת להנחת דעתה של ועדת המכרזים, כי נכון למועד הגש ,זה להוכיחמכרז על כל מציע במסגרת  3.1.2
 . להלן 3.4ו  3.3פים בסעיההצעה, הוא עומד בכל דרישות הסף המצטברות המפורטות 

 להלן.ש 4 בסעיף םאופן הוכחת תנאי הסף והגשת המענה מפורטי 3.1.3

 

 המציע במכרז 3.2

 :עונה על אחת החלופות שלהלן מציעה 3.2.1

מרשם בכדין  םהרשו תאגיד אשאחת מהן הינפרדות  משפטיות ישויות משתי המציע מורכב 3.2.1.1

)בעצמו או באמצעות היצרן והשנייה היא , ("הגורם הישראלי" –)להלן  ישראלהרלוונטי ב

כתנאי לזכיית המציע לפי חלופה זו, על הגורם הישראל והיצרן יהיה  .(סניף או חברת בת

להקים תאגיד משותף שירשם כדין במרשם הרלוונטי בישראל כאשר אחזקות היצרן 

על היצרן כמו כן,  .50%באמצעי השליטה בתאגיד המשותף תהיה בשיעור שלא יעלה על 

ובהר כי י .המציע " כתנאי לזכייתחברת חוץ"ככדין להרשם בארץ או כדין להרשם יהיה 

ההסכם ייחתם עם התאגיד המשותף שיוקם כאמור לעיל, שיידרש להמציא את  בחלופה זו 

 להלן. 6.4האישורים והמסמכים המפורטים בסעיף 

היצרן )בעצמו או התקשר עם אשר  ,ישראלמרשם הרלוונטי בבכדין  םהרשותאגיד   3.2.1.2

במקרה זה יוכל  .לאספקת השירותים בהתאם למסמכי המכרז סניף או חברת בת(באמצעות 

המציע להעזר ביצרן לצורך הוכחת חלק מתנאי הסף כפי שיפורט להלן וכן כדי לקבל ניקוד 

 להלן. 5.3איכות כמורט בסעיף 

ם נכון למועד פרסו בכל חלופה, על היצרן להיות רשום כדין ולנהל את מרכז עסקיו במדינה אשר 3.2.2
המכרז הינה בעלת יחסית דיפלומטיים מלאים עם מדינת ישראל, לרבות הצבת שגרירים באופן 

 הדדי.

 ויצרן יוכלוכל  ()"הצעה משותפת" 3.2.1.1לפי סעיף  מציע שהוארה של ק, שותף )בממציעכל  3.2.3
 .להשתתף בהצעה אחת בלבד

 

 תנאי סף מנהליים  3.3

 יםהמצטבר בתנאיםעומד וא צהיר כי הלה ,הישראליהגורם  –ההצעה המשותפת ובחלופת  ,ציעעל המ

  :להלןש

 .בישראל ם כדיןהרשו משפטי תאגידרשום כ 3.3.1

)להלן: "חוק  1976-בידי המציע אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 3.3.2
לרבות דרישות  ,והוא עומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה עסקאות גופים ציבוריים"(
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בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  1976-)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1ב2סעיף 
 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי. –

 ,א לחוק החברות362המציע אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כמשמעותה בסעיף  3.3.3
 . 1999-התשנ"ט

 לו מפרק. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק, פשיטת רגל ולא מונה 3.3.4

החזקה במישרין או  –ידי מציע אחר במכרז )החזקה לעניין זה -המציע אינו מחזיק או מוחזק על 3.3.5
)להלן: "חוק  1968-או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 25%-בבעקיפין 

 . או יותר משני מציעים 25%-ניירות ערך"(, וגורם אחר אינו מחזיק ב

פי כל דין -בכל אישור ו/או רישיון ו/או רישוי ו/או היתר ו/או הרשאה הנדרשים עלהמציע מחזיק  3.3.6
פי דין ונדרש לצורך ביצוע -לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, וכן רשום בכל מרשם המתנהל על

השירותים נשוא מכרז זה, וכולם כשהם תקפים על שמו נכון למועד האחרון להגשת הצעות, 
 ת אחרת במסמכי המכרז.ולמעט אם נאמר מפורשו

 איננו "גוף מפוקח".  3.2.1.2או המציע לפי סעיף  3.2.1.1במציע לפי סעיף הגורם הישראלי  3.3.7

 להלן. 3.5 כמפורט בסעיף₪,  150,000המציע צירף להצעתו ערבות להצעה, בסך  3.3.8

 

  תנאי סף מקצועיים 3.4

 3.2.1משותפת לפי סעיף  הצעהעומד בתנאים המצטברים שלהלן. במקרה של להצהיר כי הוא המציע על 

 .נקבע מפורשות אחרת אלא אם כןשותפים, מהמהמציעים לעיל על התנאים להתקיים באחד 

מטעם יצרן בכתב בעל אישור  הינו לעיל 3.2.1.1לפי סעיף במציע  "הגורם הישראלי"המציע או  3.4.1
 המערכת המוצעת לאספקת רישיונות עבור המערכת המוצעת.

פרויקטי " 3בעצמו לפחות ניהל  לעיל, 3.2.1.1לפי סעיף במציע  "הגורם הישראלי"או  המציע 3.4.2
  דרישות המצטברות להלן:עומד ב. לצורך סעיף זה פרויקט אינטגרציה יוגדר כפרויקט ה"אינטגרציה

מידע פרויקט האינטגרציה כלל תהליך לתכנון, התקנה, הסבה הטמעה ותחזוקה של מערכת  3.4.2.1

 . כלשהי

 משתמשים.  250הפרויקט בוצע בארגון לו לפחות  3.4.2.2

שירותים לניהול הפרויקט סיפק  לעיל 3.2.1.1או "הגורם הישראלי" במציע לפי סעיף המציע  3.4.2.3

 חודשי תחזוקה לפחות. 12ולמשך התכנון, ההתקנה וההטמעה במהלך כל תקופת ה

בפרויקט ן שירותיו בגי לעיל 3.2.1.1או ל"הגורם הישראלי" במציע לפי סעיף התמורה למציע  3.4.2.4

  .יליון ש"חמ 5בהיקף של לפחות היתה 

 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז. 7במהלך בוצע  פרויקטה 3.4.2.5

 5 לפחותהשנים שקדמו למועד פרסום המכרז  7במהלך ביצעו  ,בהצעת המציעאו היצרן  ,המציע 3.4.3
המערכת מעה טבמסגרתם הותקנה והו לעיל( 2בסעיף )כהגדרת מונח זה  מוכרים" פרויקטים"

 :, אשר עומדים בדרישות המצטברות שלהלןהמוצעת

ספקטרום, מודול ניהול : יחד המודולים הבאים 4לפחות את כללו מוכרים פרויקטים  5ת ולפח 3.4.3.1

 לעיל(. 2.2)כהגדרתם בסעיף  , מודול רישוי וחישוב אגרהGISמודול הנדסי, מודול 

 . OECDבאחת ממדינות ה בוצעה  דאחפרויקט מוכר לפחות  3.4.3.2

 לעיל(. 2)כהגדרת מונח זה בסעיף  "סביבה מסווגת"וכר אחד בוצע במלפחות פרויקט  3.4.3.3

 .המוצעתאחד כלל הסבה של נתונים ממערכת אחרת למערכת מוכר לפחות פרויקט  3.4.3.4

שירותי תחזוקה למערכת פרסום המכרז,  נכון למועד ,מספקאו היצרן בהצעת המציע המציע  3.4.4
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חודשים לפחות ממועד העברת המערכת  12נמשכים ה לקוחות שונים 10המוצעת עבור לפחות 
 .לסביבת הייצור

שמש כמומחה מטעם היצרן ל היצרן מטעםבכתב שקיבל אישור  הנדס מערכתהמציע יציג מ 3.4.5
 יעמוד בדרישות המצטברות להלן:הנדס המערכת מבמסגרת מתן השירותים במכרז. 

דיפלומטיים מלאים עם מדינת אזרחות במדינה המקיימת יחסים ישראלית או בעל אזרחות  3.4.3.1

 .ישראל

 .מוכר" אחד כהגדרתו לעילפרויקט "או כמהנדס מערכת במהלך  מוכר" פרויקט"שימש כמנהל  3.4.3.2

 

 

 ערבות הצעה הוראות נוספות לגבי  3.5

 המציע העביר לידי המזמין ערבות אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים לפקודת משרד התקשורת 3.5.1
 "ערבות הצעה"(.ש"ח )להלן:  150,000בסכום של 

לחלק ג' שלהלן. כל סטייה מנוסח הערבות  3הערבות תהיה בנוסח המחייב המצורף כנספח ג 3.5.2
 שבנספח עלולה להביא לפסילת ההצעה.

ערבות ההצעה תהיה ערבות בנקאית ישראלית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון  3.5.3
 .1981-)ביטוח(, התשמ"אפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים -לעסוק בביטוח על

שלעיל. לבקשת המזמין,יאריכו המציעים  1.14תוקף ערבות ההצעה הראשוני יהיה כאמור בסעיף  3.5.4
ל תוצאות מכרז זה. מציע שלא יאריך את את תוקף ערבות ההצעה עד לקבלת החלטה סופית ע

 וערבותו תחולט. ,ערבותו, יראו זאת כאילו חזר בו מהצעתו

וכתנאי לחתימה על הסכם עימו, הספק המועמד לזכייה יידרש  ,עם ההכרזה על מציע כספק זוכה 3.5.5
שלהלן. ערבות ההצעה תוחזר לשאר  0להמיר את ערבות ההצעה בערבות ביצוע כנדרש בסעיף 

 .המציעים
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 וקביעת הזכאות לניקוד האיכות הוכחת תנאי הסףאופן  – מענה למכרזה 4

 

למסמכי המכרז. לחוברת ההצעה יצורפו מסמכים  'ג חלקהצעת המציע תוגש בהתאם לחוברת ההצעה ב 4.1

חלופות  2 כל אחת מ , בההצעה תוגש ותחתם על ידי המציעיודגש כי  שיפורטו להלן.בהתאם להנחיות 

 לעיל. 3.2.1 ההתארגנות שפורטו בסעיף 

 מעטפות נפרדות כמפורט להלן:  (3שלוש ) הצעת המציע תכלול 4.2

 4.44.5 תכלול את המסמכים המפורטים בסעיףו ז מעטפה –הסף המנהליים תנאי – 1מעטפה  4.2.1
  .להלןש

  .להלןש 4.5 בסעיף את המסמכים המפורטים מעטפה זו תכלול –מקצועי  מענה – 2מעטפה  4.2.2

 חוברת המענה(.  –בחלק ג'  18ג נספחאת טופס הצעת המחיר ) תכיל –המחיר  הצעת – 3מעטפה  4.2.3

פי שיקול דעתה הבלעדי -עלולה להידחות על הסף, והכל על אשר תוגש שלא במבנה המפורט לעיל הצעה 4.3

 של ועדת המכרזים.

 :)בהתאם לסדר המסמכים המפורט להלן( 1אישורים ומסמכים שיש לכלול במסגרת מעטפה  4.4

  חוברת המענה. -בחלק ג'  1גתצהיר המציע בנוסח המצורף כנספח  4.4.1

חתימה מטעם המציע להגיש הצעה למכרז זה, כדוגמת האישור בנספח אישור עורך דין למורשי  4.4.2
 . על האישור לכלול דוגמת חתימה של מורשי החתימה המאושרים.חוברת המענה -בחלק ג'  2ג

, ובהתאם חוברת המענה -בחלק ג'  3גערבות הצעה כאמור בהתאם לנוסח המפורט בנספח  4.4.3
ילונית/ מעטפה יהערבות יש להגיש בתוך נשלעיל. את כתב  3.3.8לסכומים המפורטים בסעיף 

 נפרדת ולא לחורר את הנוסח המקורי.

  .חוברת המענה -בחלק ג'  4כנספח גהמסמכים הבאים המתייחסים למציע, ויצורפו  4.4.4

  תעודת התאגדות של המציע מהמרשם הרלוונטי. 4.4.4.1

אישור פקיד מורשה )רואה חשבון או יועץ מס(, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות  4.4.4.2

)להלן: "חוק מס  1975-פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-על

ערך מוסף"( או שהוא פטור מניהולם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו, וכן 

 סקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. מדווח למנהל מס ערך מוסף על ע

 אישור כי המציע הינו עוסק מורשה. 4.4.4.3

חודשים לפני מועד  3במועד להמאוחר למועד של היה ת)מועד הפקתו  מעודכןתדפיס  4.4.4.4
הגשת המכרז( של פרטי התאגיד, הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות 

 רשם העמותות. מקין מהתאגידים. מציע שהוא עמותה יצרף אישור ניהול ת

 חוברת המענה: - בחלק ג' 5כנספח גיצורפו  ליצרן המערכת המוצעת המסמכים הבאים המתייחסים 4.4.5

 . במדינה בה התאגד תעודת התאגדות של היצרן ממרשם רלוונטי 4.4.5.1

 ד.אישור מורשי חתימה של אותו תאגי 4.4.5.2

מורשי החתימה מטעם הסכם ההתקשרות, המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי  4.4.6

. יש לחתום בראשי תיבות בצירוף חותמת בכל עמוד, וחתימה מלאה 2המציע שפורטו בנספח ג

על הספק  ,במידה והספק הזוכה יהיה מציע שהציע הצעה משותפת בתוספת חותמת בסוף ההסכם.

 הזוכה להעביר הסכם חתום על ידי התאגיד המשותף שיוקם. 
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ב' 2טת אישה, יוגש אישור רואה חשבון בהתאם לאמור בסעיף היה והתאגיד המציע הינו בשלי 4.4.7

בחלק  7)להלן: חוק חובת המכרזים(. האישור יוגש כנספח ג 1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 חוברת המענה. -ג' 

פירוט החלקים אשר המציע מבקש לסמנם כסודיים. צירף המציע קטעים שביקש לסמנם כסודיים  4.4.8

סמכי המכרז עם השחרת קטעים שביקש לסמן כסודיים. לא צירף המציע יצרף למענה עותק של מ –

-בחלק ג'  8ייחשב כמוותר על דרישה זו. המסמך יוגש כנספח ג –בקשה לסימון קטעים כסודיים 

 חוברת המענה.

  :2אישורים ומסמכים שיש לכלול במסגרת מעטפה  4.5

 0 קביעת ציון האיכות כמפורט בסעיףישמש גם לצורך  2יודגש כי כלל המידע המוגש במסגרת מעטפה 

ידי קבלני -ידו, על-שלהלן. לפיכך, מומלץ כי המציע יכלול את מירב המידע על הפרויקטים שבוצעו על

 ועומדים בתנאי המכרז. ,צג מטעמוהצוות המוידי -המשנה ועל

המצורף יהיה בנוסח המחייב  התצהיר – מקצועייםה להוכחת עמידה בתנאי הסף תצהיר המציע 4.5.1
-ידי מורשה/י החתימה מטעם המציע, ומאומת על-, חתום עלחוברת המענה -בחלק ג'  9ג נספחכ

 לעיל.ש 3.4ציע עומד בדרישות המפורטות בסעיף , ולפיו נכון למועד הגשת ההצעה, המדין-ידי עורך

)בהתאם להגדרתו  "פרויקטים מוכרים"או היצרן יצע המציע עבורם בלקוחות אשר לגבי פירוט  4.5.2
הטופס יהיה . יללע 3.4.3 להוכיח עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף על מנת(, לעיל 2.2סעיף ב

 ויוגש כקובץ אקסל. חוברת המענה -' גבחלק  10גטופס המצורף כנספח הכדוגמת 

על  ,מערכת המוצעתסיפק המציע או היצרן שירותי תחזוקה עבור העבורם לקוחות לגבי פירוט  4.5.3
טופס ההטופס יהיה כדוגמת שלעיל.  3.4.4 ףמנת להוכיח עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעי

 ויוגש כקובץ אקסל.חוברת המענה  -בחלק ג'  11ג נספחהמצורף כ

עמידה  מנת להוכיח על ,המוצעהנדס המערכת פרויקטים מוכרים" שנוהלו על ידי מלגבי "פירוט  4.5.4
 טופסהיהיה על גבי המוכרים פרויקטים פירוט ה. לעיל 3.4.3.1 בתנאי הסף המפורטים בסעיף

  חוברת המענה ויוגש כקובץ אקסל. -' גבחלק  12גהמצורף כנספח 

 חוברת המענה( –לחלק ג'  13)יצורפו כנספח גהמוצע  הנדס המערכתפרטים נוספים לגבי מ 4.5.5

  .ייםקורות ח 4.5.5.1

או אישור מטעם היצרן לשמש כמומחה  )ככל וקיימות(עודות הסמכה מטעם היצרן ת 4.5.5.2
 .מטעמו

 המלצות ותעודות השכלה רלוונטיות. 4.5.5.3

יש לפרט במסגרת המסמך שיוגש . נות תוכנית עבודהות ועקרראשוניארכיטקטורה עקרונות מסמך  4.5.6
  :חוברת המענה( –לחלק ג'  14גכנספח  ףיצורהמסמך )התייחסות לנושאים הבאים: 

תצורת ההפרדה בין הרשת המסווגת לרבות הצעה ל, מסמך עקרונות ארכיטקטורה 4.5.6.1
 אבטחת שכבת - 1בנספח דבהתאם לארכיטקטורה המפורטת  והרשת הבלמ"סית

 .ספקטרום ניהול למערכת מידע

שרתים, רכיבי תקשורת, רכיבי אבטחת  החומרה הנדרשת להפעלת המערכת )לרבות: 4.5.6.2
 מערכי אחסון(. מידע,

 תוכנות תשתית, כדוגמת מערכות הפעלה, תוכנת וירטואליזציה, בסיסי נתונים ועוד. 4.5.6.3

הרישיונות והמוצרים שיועמדו לרשות המזמין )יש לציין מספר קטלוגי ולצרף  יסוג 4.5.6.4
  .מידע רלוונטי מטעם היצרן(

 .רישיונות צד ג' הנדרשים לצורך הפתרון 4.5.6.5
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, לרבות הצוות י הפרויקטהמציע לביצוע שלבשל הערכות עבודה תוכנית עקרונות  4.5.6.6
 המוצע.

המוצעת בתכונות מערכת על המציע לפרט את אופן עמידת ה –ת עמערכת המוצתכונות ה 4.5.7
שחלקן מסומנות כמנדטוריות וחלקן אופציונאליות. את המענה יש לצרף  1בהמפורטות בנספח 

  :דלקמןבמסגרת המענה על המציע לפרט כ'. גלחלק  15גכנספח 

והמערכת  1בבנספח ( Mהמזמין באות ) ישסומנו על ידדרישות  –( Mדרישות מנדטוריות ) 4.5.7.1

והמציע מצהיר כי הוא מתחייב או הנמצאות בשלב פיתוח  המוצעת עומדת בהם במלואן

אי  .ת ממועד בחירת הספק הזוכה במכרזועושב 85סתיים תוך עד ימועד סיום הפיתוח כי 

לפסול את ההצעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  עלולה (Mמנדטוריות )דרישות בעמידה 

  של המזמין.

מערכת דרישות אופציונאליות אשר המציע יוכל לפרט לגביהן אם ה –( Oדרישות נוספות ) 4.5.7.2

אלה ינוקדו בהתאם למנגנון הניקוד המפורט בסעיף תכונות המוצעת עומדת בהן או לא. 

בסביבת הייצור כלולות של המערכת המוצעת שלא  תכונותיוכרו  לא להלן.( 5 )שורה 5.3.2

 של המערכת המוצעת, נכון למועד הגשת המענה למכרז. 

המציע רשאי להגיש אישורים  -על ידי המציע או היצרןשבוצעו דוגמאות לפרויקטים מוכרים  4.5.8
חוברת  – לחלק ג' 16גאת המענה יש לצרף כנספח המוצעת.  מערכתמלקוחות והמלצות על ה

(. יש לציין 2ו 1ות )שור 5.3.2אלה ינוקדו בהתאם למנגנון הניקוד המפורט בסעיף . דוגמאות ענההמ
 במסגרת מסמכים אלה:

 .מהות הפרויקט המוצג )התקנה חדשה, החלפת מערכת קיימת( 4.5.8.1

 שם הלקוח ופרטי איש קשר. 4.5.8.2

 שסופקו.והמודולים השירותים העיקריים  4.5.8.3

 הפרויקט המוצג.פיו בוצע לוח זמנים ל 4.5.8.4

 הצוות מטעם המציע או היצרן שביצעו את הפרויקט. 4.5.8.5

 למענה. 17בנוסח המצורף כנספח ג היצרן למענההמציע לצרף מסמך מטעם על  –תצהיר היצרן  4.5.9
לעיל.  3.4.2תשמש לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המפורט בסעיף זה בתצהיר  5פיסקה 
 להלן. 5.3רט בסעיף האיכות כמפוניקוד קביעת שמש לצורך תבתצהיר  9 פסקה 

 

 :הצעת המחיר – 3מעטפה  4.6

בלבד. אין לצרף חוברת המענה  –לחלק ג'  18ג נספחהצעת המחיר יש לצרף את  – 3למעטפה  4.6.1
 מסמכים נוספים.

שקלים חדשים אחוזי הנחה או בתהיה ב 3הצעת המחיר של המציע הכלולה במסגרת מעטפה  4.6.2
יובהר כי לחשבונות השוטפים ת מע"מ. מחויב בגבייבלבד, ויתווסף עליה מע"מ כדין, ככל שהמציע 

 להסכם. 9על חשבון התמורה יתווספו הפרשי הצמדה/שער בהתאם למפורט בסעיף 

 החלים ומיסים היטלים לרבות, ספקה הוצאות כל עבור תשלום ותכלולעה וקב צעת המחיר תהיהה 4.6.3
 אחרת הוצאה וכל, זה מכרז פי-על הנדרשים והשירותים המוצרים אספקת לצורך הספק על

 .מ"מע למעט ,זה מכרז למימוש שתידרש

 להיקפי עבודה או/ו לכמויות המזמין של שהיא בהתחייבות צורה בכלתותנה לא הצעת המחיר  4.6.4
 כלשהם.

ובהתאם  ,הסכם ההתקשרותל 2נספח בבהמפורטים הצעת המחיר תוגש בהתאם לרכיבי התמורה  4.6.5
 :)₪( להלן לטבלת השקלול
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     (2לנספח ב 1 בסעיף פירוט) תמורה לרשוי

  אדמיניסטרטור  סוג משתמש

מזין 

   מידע

סה"כ 

 כולל

 פירוט נוסף שירות  

כמות 

 לשקלול

הצעת 

 סה"כ מחיר

כמות 

 לשקלול

הצעת 

 סה"כ מחיר
 

      A B 

C=A*

B D E F=D*E G=C+F 

1 

ת חד פעמיתמורה 

לרישוי לכל 

משתמש בסביבה 

 לא מסווגת

 

ניהול  מודול

 הספקטרום 
1 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  
1 

הערה 

(3)  

הערה 

(3)   

  

 

המודול 

 ההנדסי
1 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  
1 

הערה 

(3)  

הערה 

(3)  

 
 GIS 1מודול ה 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  
1 

הערה 

(3)  

הערה 

(3)  

 

מודול רישוי 

 וחישוב אגרה
2 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  
16 

הערה 

(3)  

הערה 

(3)  

2 

תמורה חד פעמית 

למשתמש  לרישוי

בסביבה הראשון 

 מסווגת

התקנה עבור "

 2  "בסיסית

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  1 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  

 

3 

תמורה לרישוי 

עבור משתמש 

נוסף )מעבר 

להתקנה 

בסביבה הבסיסית( 

 מסווגת 

ניהול  מודול

 הספקטרום
1 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  
14 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)   
 

המודול 

 ההנדסי
1 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  
8 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  
 

 GIS 1מודול ה 
הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  
11 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  
 

מודול רישוי 

 וחישוב אגרה
1 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  
14 

הערה 

(,32)  

הערה 

(3)  
 

4 

 ממשק למערכת

  OEM ניטור

לעלות  הצעה

  1 כוללת

הערה 

(3)  1  

הערה  

(3)    

5 

התמורה סה"כ 

יכום ס –לרישוי

  1-5שורות 

תשלום סה"כ 

 חד פעמי

    

  

    

  

הערה 

(4)  
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 (2לנספח ב 3)פירוט בסעיף  תמורה להקמה

   

 פירוט נוסף

  
            

סה"כ 

 כולל

   A B C D E F G 

7 

 תתמורה להקמ

 המערכת

תשלום חד 

 פעמי
            

  

 תמורה לתחזוקה )פירוט בסעיף 4 לנספח ב2( 

   

 פירוט נוסף

  

כמות 

 לשקלול

אחוז 

 לשנה

תמורה 

 לרישוי
      

סה"כ 

 כולל

A B C D E F 

G=A*B

*C 

 תשלום שנתי תחזוקה 8

14*2=2

8   

הערה 

(4)         

          

           

9 

סה"כ הצעת 

 המחיר

סיכום שדות 

סה"כ כולל 

בשורות 

6+7+8 

            

  

 

 הערות לטבלאות הצעת המחיר לעיל )בהתאם לספרור בטבלאות(: 4.6.6
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הצעת המחיר תוצג בנפרד עבור סביבה מסווגת ולא מסווגת, וזאת בהתאם –( 1ערה )ה 4.6.6.1

(. יובהר כי המציע לא יוכל 1נספח ד)ספקטרום  ניהול למערכת מידע אבטחת שכבתלנספח 

( בין הסביבות, עבור אותו מוצר, עולה על Eו  Bלהציע הצעות אשר מחיר היחידה )טורים 

יובהר כי המציע רשאי להציע שה זו ייפסלו הצעות שלא יעמדו בדרי .)כלפי מעלה( 20%

 .הצעות הנמוכות מההצעה לסביבה המקבילה, וזאת ללא מגבלה

)שאינם  3ה בשור בסביבה המסווגת  על כל הצעות המחיר למשתמשים נוספים -( 2הערה ) 4.6.6.2

 1,בשורות  להיות שוות או נמוכות מהצעת המחיר למשתמש הראשון משתמש הראשון(,ה

יציע הצעות שאינן עומדות בדרישה זו תחשב וועדת המכרזים את הנתון  ככל והמציע .3ו 

והכל , 3ם להצעה בשורה בהתא 4, ואת ההצעה בשורה 1בהתאם להצעה בשורה  2בשורה 

 .בטבלת הצעת המחיר בהתאם לטור הרלוונטי

. חישוב טורי הסיכום Eו  Bהצעתו לרכיבי הרישוי בטור על המציע למלא את  -( 3הערה ) 4.6.6.3

רה של ( יבוצע בהתאם לנוסחה בטור הרלוונטי בהצעת המחיר. במקGו  C F)טורים ,

, יהיה רשאי יו"ר ועדת המכרזים Gו  C Fורים שגיאה אריתמטית בחישוב התוצאה בט

 . Eו  Bבטורים בהתאם לנתונים  לערוך תיקוני חישוב

לסכום  בהתאם (,G5)תא  את סך התמורה לרישוי C8מציע ימלא בתא ה -( 4הערה ) 4.6.6.4

 . G1-G4תאים מה

 הנחיות כלליות למילוי טבלת הצעת המחיר: 4.6.7

 על המציע למלא אך ורק את התאים הריקים בטבלה לעיל. 4.6.7.1

נועדו לצורך קביעת הצעת המחיר של המציע בלבד, ולא יחייבו את המזמין  Aנתוני טור  4.6.7.2

 הספקממשרד בשום צורה שהיא. הספקת השירותים תבוצע בהתאם להזמנות של ה

 הזוכה ובהתאם להוראות הסכם ההתקשרות.

יש למלא נתונים בש"ח בלבד, ללא מס ערך מוסף, שיחול בהתאם לשיעורו במועד  4.6.7.3

 התשלום. כל נתון שימולא במטבע אחר ייחשב כאילו מולא בש"ח.

באחוזים ללא ספרה  -כל המחירים בהצעה יינקבו בשקלים שלמים ואחוזי ההנחה  4.6.7.4

נתונים שונים, המזמין יהא רשאי לתקן את ההצעה,  אחרי הנקודה. במקרה של הזנת

 תוך עיגול לערך הקרוב, בהתאם לכללי עיגול מקובלים.

יש למלא את הצעת המחיר בשלמותה. מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או  4.6.7.5

סעיפים של הצעת המחיר, ייחשב הדבר כאילו המחיר כלול בסעיפים אחרים של הצעת 

כמי שהתחייב לספק את השירותים שאליהם מתייחסים המחיר, ויראו את המציע 

סעיפים אלו ללא תמורה נוספת )מחיר אפס(. לחילופין, הצעתו תיפסל, לפי שיקול דעת 

  המזמין.

 –(. במקרה שבו ימלא המציע נתון שלילי 0-אין למלא נתונים שליליים )קטנים מ 4.6.7.6

 .0תחושב התמורה בגין סעיף זה כאילו היה רשום 

שב את התוצאה בטורים המתאימים לפי ההוראות בטבלה. יש לסכם את על המציע לח 4.6.7.7

טורי הסיכום, בהתאם להנחיות בטבלה. התוצאה תשמש כהצעת המחיר של המציע. 

במקרה של שגיאה אריתמטית בחישוב הסיכומים תחשב וועדת המכרזים את התוצאה 

 .בהתאם לנתונים בטורים האחרים. בהתאם להוראות בטבלה הרלוונטית

הבחירה תבוצע לפי בנוסף לאמור לעיל, המציע יבחר את תמהיל הצמדת התמורה.  4.6.7.8

לצורך זאת, יבחר המציע במקדמים אשר לפיהם יחושבו שיקול דעתו של המציע, 
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ובלבד כי כלל מקדמי ההצמדה יסתכמו ל )לפי העניין(  ו/או השער ההפרשי ההצמד

התאם השוטפים  החשבונותמהלך בחישוב הפרשי ההצמדה ו/או השער יבוצע ו. 100%

יובהר כי הצעת המחיר איננה מושפעת ממילוי מקדמי להסכם.  9להוראות סעיף 

  ההצמדה.

 :הוראות כלליות לגבי הגשת ההצעה 4.7

כל הצעה למכרז, תוגש ארוזה באריזה אחת )מעטפה או ארגז(, סגורה היטב, ללא ציון פרטי המציע  4.7.1
תכנון, רכש, ל - 2018/035 פומבי מס' רשם "הצעה למכרזיאו סימן זיהוי חיצוני אחר. על האריזה י

 . "התדרים ספקטרוםמדף לניהול הקמה ותחזוקה של מערכת 

בהן עותקים זהים מודפסים של  ,נפרדותאטומות ( מעטפות 2בתוך האריזה האחת יש לצרף ) 4.7.2
 המענה. עותק אחד יסומן כמקור והשני כהעתק. 

(. על כל מעטפה 1-3מעטפות הפנימיות ) 3, יש לכלול את לעיל 4.2 בתוך כל מעטפה כמפורט בסעיף 4.7.3
פנימית יירשם שם המכרז ותוכן המעטפה )מעטפה מנהלית, מעטפה מקצועית והצעת מחיר 

 בהתאמה(. 

. יש להפריד חוברת המענה –' למכרז ג בחלקאת המענה יש להגיש בסדר פנימי לפי תוכן העניינים  4.7.4
 ץ.כל סעיף במענה באמצעות דף מפריד/חוצ

חוברת המענה בלבד, יחד עם המסמכים שיש לצרפם,  –על המציע להגיש את חלק ג' למכרז  4.7.5
ולא נדרש להשיב  ,כמפורט בחלק ג'. יובהר כי המציע לא נדרש לצרף את כל מסמכי המכרז

 לסעיפים ספציפיים במסגרת מסמכי המכרז.

אליו הם שייכים  מסמכים שיצורפו למענה ימוספרו במספור רציף לפי מספור החלק במענה 4.7.6
 וכן הלאה(. 3/1יסומן כ ג 3מסמך שיצורף לנספח ג –)לדוגמה 

 על המציע לחתום בכל עמוד בעותק המקור בלבד במענה ועל גבי כל חומר שיצורף על ידו לחוברת 4.7.7
 המענה. על עותק ההעתק לא נדרשות חתימות )מלבד צילום חתימות המקור מעותק המקור(. 

 PDFאחד, בקבצי  disk on key)מקצועי( יוגשו גם בעותק דיגיטלי על גבי  2)מנהלי( ו  1מעטפות  4.7.8
עבור טפסים. נדרשת  Microsoft Excelעבור חוברת ההצעה בחלק ג', וקבצי  Microsoft Word -ו

זהות בין תוכן ההצעה ותוכן המדיה הדיגיטלית )כולל החתימות(. במקרה של סתירה יגבר האמור 
 תוכן ההצעה המודפסת. יובהר כי אין לצרף את הצעת המחיר לעותק זה.ב

מטעם שיוגשו ומפרטים טכניים מסמכים המענה, על כל צרופותיו, יהיה בשפה העברית )למעט  4.7.9
(. במידה ושפת המקור של נספח להצעה איננה כנה המוצעתוומסמכים מקצועיים של הת היצרן

 וטריוני לתרגום לעברית.יצורף המסמך המקורי ואישור נ –עברית 

הצעה אשר תוגש שלא במבנה המפורט לעיל, עלולה להידחות על הסף, והכל על פי שיקול דעתה  4.7.10
 הבלעדי של ועדת המכרזים.

 

  :המציע למענהשלמות ההצעה ואחריות  4.8

כל האישורים שנדרשים על פי מכרז זה, יהיו על שמו של המציע, כשהם תקפים במועד הגשת  4.8.1
 ההצעות.

מוסכם על הצדדים כי המענה המוגש הינו שלם ומוצע כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית ברור ו 4.8.2
 אחת. מגיש ההצעה יהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים.

באחריות המציע להגיש הצעה הכוללת את כל הרכיבים הנדרשים על מנת לספק את השירותים  4.8.3
 הנדרשים.

באמצעות מומחים מטעמו, את כל היבטי  על המציע לבדוק על חשבונו ואחריותו, בעצמו וכן 4.8.4
 השירותים הנדרשים, וכן את מלוא ההיבטים של דרישות הדין והמזמין. 
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 ,ובכללן האמורות בסעיף זה ,בכל מקרה ייחשב המציע כאילו ביצע את כל הבדיקות הנדרשות 4.8.5
 ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניינים האמורים. ,בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו

 .האחריות הכוללת לבדיקת המידע והוצאתן לפועל של התחייבויות המציע הינה על המציע בלבד 4.8.6



 תחום תקציב ורכש  -תקשורת  משרד ה –מדינת ישראל 
 לרכש, תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום עבור משרד התקשורת - 2018-035  פומבי מס' מכרז

 140מתוך  24דף 

 בדיקת ההצעות והערכתן 5

 :שלבי בדיקת ההצעות 5.1

 הצעות המציעים ייבחנו בהתאם לשלבי בחינת ההצעות שיפורטו להלן.  5.1.1

 יקה. וועדת המכרזים רשאית למנות צוות משנה מטעמה לבדיקת ההצעות בכל אחד משלבי הבד 5.1.2

לאפשר למציע, לאחר הגשת ההצעה, הבלעדי,  וי שיקול דעתפלהמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב,  5.1.3
 להשלים פרטים טכניים במענה ולצרף אסמכתאות נוספות להוכחת האמור בטפסים או בתצהירים.

את ציון האיכות  ואו צוות המשנה שימונה מטעמה, יבדקו את ההצעות וינקד ,וועדת המכרזים 5.1.4
גם אם בהתאם לשיקול דעתם, ם לצורך(, תוך שימוש בכל המקורות העומדים לרשותם, )בהתא

 נכללים במענה המציע.  םאינ

מובהר, כי תהליך בחינתן של ההצעות מתבצע אך ורק לצורך בדיקת עמידתן בתנאי הסף וקביעת  5.1.5
להתאמתה או משום אישור  ציון האיכות, וכי אין בתהליך זה כדי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז

 .המלאה של ההצעה למסמכי המכרז

 

 :עמידה בתנאי הסף –שלב א'  5.2

במסגרת שלב זה תיבדק עמידתם של כל המענים בתנאי הסף, בהתאם למסמכים שיכללו במסגרת  5.2.1
 . 2-ו 1מס'  ותמעטפ

כאשר  ,בהתאם למסמכי המכרז ,כל המסמכים הנדרשיםאת קיומם של הבדיקה תכלול, בין היתר,  5.2.2
 הם מלאים וחתומים כדין.

בתנאי הסף,  עומדת העדת המכרזים תמצא אותווש הצעה מוד בתנאי הסף תיפסל.עהצעה שלא ת 5.2.3
 תעבור לשלב הבדיקה הבא.

 

 קביעת ציון האיכות – שלב ב' 5.3

, מקצועיהמענה ה – 2יבדקו המסמכים והקבצים שייכללו במסגרת מעטפה מס' יבמסגרת שלב זה  5.3.1
כמו כן, יבוצעו במהלך שלב זה  .שנכלל במענה המציע על חלקיו השונים וזאת בהתאם למידע

 איסוף מידע נוסף הנדרש לצורך קביעת ציון האיכות כפי שיפורט להלן.וראיונות לנציגי המציע, 

ציון  ( לכל הצעה )להלן: "ציון האיכות"(.0-100יוענק ציון איכות )בין  להצעות המציעים בשלב זה 5.3.2
 התבחינים הבאים:לפי ייקבע כות יהא
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# 
 אופן קביעת הניקוד פרמטר לניקוד האיכות נושא

ניקוד 

איכותי 

מקסימלי 

 בקטגוריה

1 

ניסיון 
  המציע

כמות ה"פרויקטים 
המוכרים" )כהגדרתם 

שבוצעו  לעיל( 2בסעיף 
על ידי המציע או 

 7ב  היצרן מטעמו
השנים שקדמו למועד 
פרסום המכרז, 
בהתאם למידע בנספח 

  למענה המציע 10ג
 

 - מעבר לכמות שנדרשה בתנאי הסף ,עבור כל פרויקט "מוכר נוסף"
 .פרויקטים נוספים( 10)עד  נק' 2
 

תינתן תוספת  – OECDשבוצע במדינות ה " פרויקט מוכר"עבור כל 
שהוצגו לצורך פרויקטים נק' )לכל פרויקט מוכר מוצג, כולל ה 2של 

 .פרויקטים סך הכל( 10)עד  עמידה בתנאי הסף(
 

שבוצע וכלל הסבת נתונים או קונסולידציה " פרויקט מוכר"עבור כל 
 פרויקטיםוצג, כולל מוכר מ נק' )לכל פרויקט 2תינתן תוספת של  –

 .פרויקטים נוספים סך הכל( 10)עד  בתנאי הסף( שהוצגו לצורך עמידה
 

ינתן תוספת של ת - )כמוגדר( בסביבה מסווגת"פרויקט מוכר" עבור 
, כולל אלה שהוצגו לצורך עמידה בתנאי מוכר פרויקטנק' )לכל  2

 הסף(.

18 

2 

כמות הלקוחות להם 
שירותי תחזוקה סופקו 

דרישות בהתאם ל)
 3.4.4שפורטו בסעיף 

למערכת  לעיל(
על ידי המציע  המוצעת

, בהתאם או היצרן
 11למידע בנספח ג

 .למענה המציע

עבור כל לקוח נוסף לו סופקו שירותי תחזוקה, מעבר לאלה שהוצגו 
 קוח נוסף.לנק' לכל  1 –בתנאי הסף 

 
7 

 המציע אצלכ"א מסווג  3
להסכם במועד הגשת  3נספח בהעונה על דרישות  קיום כ"א מסווג

 ההצעות
3 

4 

ניסיון 
הנדס מ

המערכת 
 המוצע 

ם פרוייקטי"כמות 
מוכרים" )כהגדרתם 

 שנוהלו לעיל( 2ף בסעי
הנדס על ידי מ

 ,עהמוצהמערכת 
בהתאם למידע בנספח 

 .למענה המציע 12ג

 15  .נק' 5 –, מעבר לאלה שהוצגו בתנאי הסף מוכר נוסףעבור פרוייקט 

5 
המערכת 
 המוצעת

תכונות נוספות של 
המוצעת המערכת 

מענה מידע בבהתאם ל
 15המציע לנספח ג

 .למכרז

רט להלן:והניקוד ייקבע בהתאם למפ  
שהמציע יציין כקיימת או נמצאת  (O) כל תכונה אופציונאלית

שבועות  85בפיתוח והפיתוח יושלם בגרסה בסביבת הייצור עד 
 נק' סך הכל 20, וזאת עד תקרה של מיום חתימת הסכם ההתקשרות

 

20 
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 לעיל:ערות כלליות לגבי טבלת ניקוד האיכות ה 5.3.3

על בסיס המידע שימסור המציע במסגרת המענה בין היתר, בחינת ציון האיכות תבוצע  5.3.3.1

  .הרלוונטי מוצע לכלול את מירב המידעלעיל. ש 4.54.2.2למכרז כמפורט בסעיף

 .שניםחלקי שנים מלאות. לא יוכרו  בסעיפים בהם נדרשת הצגת תקופה יוכרו 5.3.3.2

 על פי שיקול דעתו. שונה לכל מציע,לקוחות  המזמין רשאי לפנות לכמותלעניין ההמלצות,  5.3.3.3

 הניקוד יבוצע בהתאם לכמות הלקוחות שישיבו לפניית המזמין.

י סכימת הנקודות שצברה יד-עללאחר מתן הניקוד בכל אחד מהנושאים, יחושב ניקוד האיכות  5.3.4
 .תבחיניםאחד מהבכל ההצעה 

מציעים  (2שני )נקודות. במקרה בו לא יעברו לפחות  70ציון המינימום למעבר שלב זה הינו צבירת  5.3.5
מציע אחד  של עדת המכרזים רשאית לאשר גם מעבר לשלב הבאואת ציון הסף שנקבע לשלב זה, 

במקרה לו המציעים בוה ביותר, ובלבד שציון האיכות שקיבגאת ציון האיכות ה ולאשר קיב או יותר
 נקודות.  55עולה על זה 

 

ניקוד לכל 
 תכונה
שצוינה על 
ידי המציע 
 כאמור לעיל 

 17בנספח ג תכונה 1סעיף בנספח ב

כל התכונות למעט   0.2 0.2
 המפורטות להלן

2 5.2.3.7.2 Optional wave 
propogation models 

2 6.6.9.4 Advanced display 
technologies 

0.6 5.1.3.1.4 .4 Updates from ITU 
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דוגמאות 
לפרוייקט

ים 
 מוכרים

דוגמאות  2 בחינת עד
 "פרויקטים מוכרים"ל

גו על ידי המציע צשהו
במסגרת  או היצרן

, המענה למכרז
בהתאם למפורט 

 16במענה בנספח ג
 . למענה

 נק' לכל 5)וועדת המכרזיםהתרשמות ושיקול דעת  הניקוד יינתן לפי
  :פרויקט מוכר מוצג(

 הפרויקט.מודולים שהותקנו במסגרת סוגי  .1
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 מענה ה בחינת כללי 

 ע"ב הצגה לוועדת המכרזיםהניקוד יינתן לפי התרשמות ושיקול דעת 
  ובדיקת המסמכים שיפורטו להלן:

לפיסקה  התחיבות נוספות של היצרן כלפי המשרד )לפי המענה .1
 ה(.חוברת המענ –לחלק ג'  17לנספח ג 9

מענה המציע למסמך הארכיטקטורה וההערכות לפרויקט  .2
 ברת המענה.חו –לחלק ג'  14נספח גשהוצג במסגרת 

שביעות רצון לקוחות לגבי יכולות המערכת המוצעת ושירותי  .3
 היצרן. 

שתפרסם תסריטים בהתאם לשל המערכת המוצעת.  פרזנטציה .4
 לבחינה לפני מועד ההצגה.וועדת המכרזים 

 התרשמות כללית .5
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 בחינת הצעת המחיר – 'גשלב  5.4

בשלב זה תיבדק הצעת המחיר של המציע, שתיכלל במסגרת המעטפה השלישית במענה וכפי  5.4.1
 . חוברת המענה – 'גלחלק  18ג נספחפורט במש

המכרזים מצאה המעטפה בה תיכלל הצעת המחיר של כל מציע, תיפתח רק עבור מציע אשר ועדת  5.4.2
 כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלבי הבדיקה הקודמים.

 לעיל. ש 4.6.5סעיף במסגרת ההצעה ישוקללו רכיבי התמורה בהתאם למפורט ב 5.4.3

ואילו שאר הצעות  ,100המחיר הזולה ביותר תקבל ציון  הצעת – יקבע באופן הבאציון המחיר  5.4.4
)להלן: "ציון המחיר"(.  ההצעה הזולה ביותרבין הצעתם ל ביןהמחיר יקבלו ציון יחסי בהתאם ליחס 

 לפי הנוסחה הבאה: החישוב יתבצע

 הצעות המחיר ינורמלו בהתאם לנוסחה להלן: - ציון המחיר להצעה הנבחנת 5.4.5

(
הצעת המחיר המינימאלית

הצעת המחיר הנבחנת
) × 100 =  ציון המחיר

והצעת המחיר של ההצעה ₪  130,000לדוגמה, אם הצעת המחיר של ההצעה הזולה הינו 
 ציון המחיר של ההצעה הנבחנת יהיה:₪  150,0000 אהנבחנת הי

 .X (130,000/150,000.) 100נקודות =  86.6

 

 קביעת ציון ההצעה הסופי ובחירת ספק זוכה –שלב ד'  5.5

 70% -ציון המחיר ישוקלל יחד עם ציון האיכות של ההצעה לפי המשקלות הבאים: ציון איכות  5.5.1
 . ציון ההצעה( –)להלן  האת ציון ההצע יחד ויהוו ,30% -וציון מחיר 

כאשר ההצעה בעלת ציון ההצעה הגבוה ביותר  ,בהתאם לציון ההצעה שקיבלו תדורגנהההצעות  5.5.2
 תדורג ראשונה, ההצעה שתקבל את ציון ההצעה השני בטיבו תדורג שנייה וכן הלאה.

ון לאחר תום הליך שקלול ההצעות, ועדת המכרזים תכריז על המציע, שהציע את ההצעה בעלת צי 5.5.3
 ההצעה הגבוה ביותר כ"מועמד לזכייה".

אם לאחר שקלול התוצאות קיבלו שתי הצעות בעלות ציון ההצעה הגבוה ביותר ציון הצעה זהה,  5.5.4
שהגיש המציע בהתאם למפורט  ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה )בהתאם לתצהיר

 .הצעה מועמדת לזכייהלעיל(, תיבחר ההצעה האמורה כש 4.4.6 בסעיף

חתימת לאחר אלה ייווצרו רק  .אין בהודעה על מועמד לזכייה כדי ליצור יחסים חוזיים בין הצדדים 5.5.5
מתן הזמנה חתומה ומאושרת ו ,מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות בין הצדדים

 מורשי החתימה בהתאם להוראות התכ"ם. ידי-על

 

 נוסף בחירת כשיר  5.6

פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית -המועמד לזכייה, ועדת המכרזים, על מציעלאחר קביעת ה 5.6.1
לבחור במציע אשר הצעתו דורגה שנייה לאחר הצעת המועמד לזכייה בהליך שקלול ההצעות 

)ייקראו כל  ירים נוספים, בהתאם לדרוג הצעתםנוסף, תוכל הוועדה לבחור כשב כ"כשיר שני".
 .כשיר נוסף( –אחד בנפרד 

 . לעיל 1.14המועד המפורט בסעיף  עד, תוארך תוקף הצעתו נוסףהוכרז מציע ככשיר  5.6.2

)לפי העניין( בדרישות לקראת חתימת חוזה  ספק הזוכהמועמד לזכייה ו/או האם לא יעמוד ה 5.6.3
באיזו מדרישות המכרז או ינהג שלא בתום לב, או מכל סיבה אחרת המפורטת ההתקשרות ו/או 

שהוא  נוסףפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לכשיר ה-במסמכי המכרז, רשאית ועדת המכרזים, על
לעמידתו בתנאים המפורטים  )בכפוף נוסףולאחר מכן להתקשר עם הכשיר ה ,"מועמד לזכייה"
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 , במקום עם הספק הזוכה.נוסףלהלן(, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו של הכשיר הש 6בסעיף 

 

 עיון בהצעה הזוכה –צד שלישי  5.7

 ,)להלן: "תקנות חובת המכרזים"( 1993 -התשנ"ג  )ה( לתקנות חובת המכרזים21בהתאם לתקנה  5.7.1
מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בפרוטוקולים של וועדת המכרזים, בהתכתבויות עם 
מציעים, בחוות דעת מקצועיות שניתנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה 

המסמכים לעיון(, המפורטים בתקנה. יובהר כי  –ת התקנה )להלן במשרד והכל בהתאם להוראו
 לא יותר עיון בהצעות כשיר שני, כל עוד זה לא הוכרז כספק זוכה. 

לעיל( באילו חלקים בהצעתו יש, לדעתו, סוד  4.4.7יף מציע רשאי לציין מראש )בתשובתו לסע 5.7.2
כי יש בהם לדעתו סוד מסחרי  מסחרי או סוד מקצועי. בחר מציע לציין לגבי פרט מפרטי הצעתו

או סוד מקצועי, והצעתו הוכרזה כזוכה, רשאית ועדת המכרזים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, למנוע עיון בפרט זה. במקביל, המציע לא יוכל לעיין בפריט המקביל הכלול בהצעה 

 אחרת. 

פי שיקול דעתה, להציג בפני יובהר, כי על אף האמור לעיל ועדת המכרזים תהא רשאית, וזאת על  5.7.3
מציעים שלא זכו במכרז, כל חלק מהמסמכים לעיון, וזאת בכפוף למתן זכות טיעון לספק הזוכה 

 .4.4.7במידה וציין חלקים אלה בהצעתו בהתאם לסעיף 

 ועדת להחלטת בכפוף כי המכרזים, חובת ו( לתקנות)21תקנה  להוראות בהתאם בזאת יודגש 5.7.4
 המכרזים. ועדת הכרוכה, לדעת העלות לכיסוי תשלום תמורתהעיון ייעשה  המכרזים,
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 דרישות ממועמד לזכייה וחתימה על ההסכם  6

יחולו על התאגיד  3.2.1.1דרישות ממועמד לזכייה אשר הגיש הצעה לפי חלופת התארגנות בסעיף 

 .המשותף

  דרישות מצוות הספק 6.1

המועמד לזכייה יידרש ההמועמד לזכייה וכל אחד מצוות המועמד לזכייה למלא  לאחר בחירת 6.1.1
 . 7שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים, בנוסח המצורף כנספח ב

יובהר כי תנאי לחתימה על הסכם התקשרות בין המועמד לזכייה לבין המזמין הוא בחינת סוגיית  6.1.2
פי החלטת היועצת המשפטית של המשרד ניגוד העניינים, ומילוי השאלון, ובמידת הצורך על 

 עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים.

הספק  וכן כל אחד מאנשי צוות הספק, יידרשו להצהיר ולהתחייב בכתב בהתאם לנוסח  6.1.3
, שאין ולא יהיו לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר להסכם 7בההתחייבות המצורף כנספח 

נקטו באמצעים שידרוש המזמין על מנת להסיר כל חשש למתן השירותים מושא המכרז, וכן כי י
 לניגוד עניינים.

 

 ביטוח 6.2

לחלק  2ד המועמד לזכייה יידרש להציג ביטוח תקף בהתאם לנדרש בנספח הביטוח המצורף כנספח 6.2.1
, ממולא וחתום י הצגת הכיסוי הביטוחי הנדרש בנספחיד-עלתהיה  ת הביטוחעמידה בדריש .'ד

 המבטח. ידי -על

 להגיש טופס זה במענה למכרז. אין צורך 6.2.2

שבועות מיום הודעה ( 3שלושה ) תוךלא יציג את אישורי הביטוח כנדרש במידה והמועמד לזכייה  6.2.3
רשאי לחלט את  המזמיןעל מועמדותו לזכייה, אך לא יאוחר מיום החתימה על ההסכם, יהיה 

 ערבותו. 

 

  ביצועערבות  6.3

המציע הזוכה, המציע הזוכה יעמיד לפקודת כתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות עם  6.3.1
ערבות אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים,  ,( ימי עסקים מרגע קבלת הודעה7המזמין, תוך שבעה )

ות הביצוע יופחת במהלך תקופת בער סכום .(ביצוע"ערבות " –)להלן  ₪ 300,000היקף של ב
 להסכם ההתקשרות. 12בסעיף  טההתקשרות כמפור

' )הסכם ההתקשרות( ללא כל שינוי או חריגה בחלק ל 5בסח המחייב בנספח הערבות תהא בנו 6.3.2
  .בפרט כל שהוא

 .הסכם ההתקשרותל 12 יחולו הוראות סעיףביצוע העל ערבות  6.3.3

המחירים לצרכן. מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד הגשת למדד ערבות הביצוע תהיה צמודה  6.3.4
 המענה למכרז.

תהיה ערבות בנקאית ישראלית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון ביצוע הערבות  6.3.5
  .1981-לעסוק בביטוח על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

ותהיה בתוקף בהתאם לקבוע  ,המציע שזכה במכרזשל  ההצעה תחליף את ערבות הביצועערבות  6.3.6
 בהסכם ההתקשרות. 

 

 המצאת מסמכים 6.4
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 3.2.1.1הגיש הצעה בהתאם לחלופת ההתארגנות המפורטת בסעיף  בחר המועמד לזכייה, אשר 6.4.1
הבאים  כדין בישראל, ולהעביר את הנספחים המשותף לעיל, יידרש להשלים את רישום התאגיד

  . 6, ג4, ג2ג ,1ג  :המשותף מטעם התאגיד

 

 חתימה על ההסכם 6.5

ידי מורשה/י החתימה של -המציע יצרף להצעתו את ההסכם המפורט בחלק ב' כשהוא חתום על 6.5.1
 המציע וחותמת התאגיד. 

המציע כמועמד לזכייה, ועמידתו בכל הדרישות ממועמד לזכייה, יוסיף המזמין  לאחר הכרזה על 6.5.2
הנספחים והפרטים החסרים בהסכם ההתקשרות, ויעביר את הסכם המעודכן לחתימת הספק 

 המועמד לזכייה. 

וינפיק  ,לאחר השלמת החתימות על ההסכם המעודכן, יוסיף המזמין את חתימתו על גבי ההסכם 6.5.3
 ידי מורשי החתימה מטעם המזמין. -למציע הזוכה הזמנת רכש חתומה על

( שבועות 3אישורים והמסמכים שפורטו לעיל בתוך שלושה )האם המועמד לזכייה לא יציג את  6.5.4
 מיום הודעה על מועמדותו לזכייה, יהיה המזמין רשאי לחלט את ערבות ההצעה. 

 מין על הסכם ההתקשרות.תחל רק לאחר חתימת המז תקופת ההתקשרות 6.5.5
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 נהלהמ 7

 

 מסמכי המכרז 7.1

 מכרז זה כולל את החלקים הבאים:  7.1.1

 תנאי המכרז, מנגנון לקביעת הספק הזוכה. –הזמנה להציע הצעות  –חלק א'  7.1.2.1

 סכם ההתקשרות )על נספחיו( ה –חלק ב  7.1.2.2

 תשמש למענה המציע למכרז. –חוברת ההצעה  –' גחלק  7.1.2.3

 לא להגשה. למידע בלבד, –נספחים למכרז  –' דחלק  7.1.2.4

ל הרכש הנמלהוריד, ללא תשלום, עותק אלקטרוני של מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של  ןנית 7.1.2

 2018/035מס' מכרז   משרדיים תחת הכותרת מכרזים תילשהממ

 

 מסמכי המכרז )לרבות הנספחים למכרז והטפסים( יפורסמו בשתי גרסאות: 7.2

 .PDFגרסה מלאה של מסמכי המכרז, המחייבת את המזמין בגירסת  7.2.1

' בגרסת דלצורכי הגשת המענה של חלק  –' למסמכי המכרז( חלק דחוברת ההצעה ) 7.2.2
WORD/EXCEL .מסמך זה יועלה לאתר האינטרנט לאחר פרסום המענה לשאלות  לפי העניין

 ההבהרה.

( הינם מסמכים ספקטרום ניהול כתלמער מידע אבטחת שכבת -1חלק ממסמכי המכרז )נספח ד 7.2.3
חסויים. המסמכים יימסרו ידנית למציעים לאחר בדיקה שיערוך המזמין. לצורך קבלת המסמכים 

 יש לפנות במייל לאיש הקשר )המוגדר להלן(.

ידי המזמין, בכפוף לעדכונים ככל -ובהר בזאת, כי הנוסח של מסמכי המכרז, כפי שפורסם עלמ 7.2.4
הוא באופן בלעדי ומוחלט הנוסח המחייב לצורך מכרז  ,ידו-שיערכו עלשיבוצעו במסגרת הבהרות 

זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המציע מהאתר וכן כל מסמך אחר, לא יהיה בהם על מנת להוות 
 או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב./תחליף ו

 

 הקשר תאש 7.3

יש להפנות את כל השאלות הנוגעות למכרז זה היא גב' אליאן רובנוביץ כתובת אליה נציגת המזמין  7.3.1
 .rubane@moc.gov.ilדואר אלקטרוני: 

כל פנייה בעניין המכרז תעשה בכתב, לאיש הקשר. כל פנייה שלא תעשה בכתב לא תענה. על  7.3.2
 הקשר. תשהפונה לוודא טלפונית כי פנייתו נתקבלה בשלמותה אצל א

 

 כנס מציעים 7.4

 עבור מכרז זה. יקיים כנס מציעיםלא מזמין ה 7.4.1

 

 

 

 העברת שאלות המציעים ובירורים 7.5
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המציעים רשאים להפנות למזמין שאלות הבהרה . מוצע לפנות בשאלות בשלב זה לגבי כלל נושאי  7.5.1
 (. 17יר היצרן בנספח גהצש על תגדגהמכרז )לרבות אופן המענה, נוסחי התצהירים )ב

סגור  PDFהקשר בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, כקובץ  תשאלות המציעים תוגשנה לאש 7.5.2
 פתוח כהעתק.  EXCELובקובץ 

 שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא: 7.5.3

 

מס 
 שאלה

שם 
 המציע

מספר החלק 
במסמכי המכרז/ 

 הנספח

מספר סידורי של 
הסעיף בחלק או 

 בנספח 

 פירוט השאלה

  5.2 א   1

  3.5.1  ב  2

 

 רשאי שלא להתייחס אליהן.  המזמיןכי  ,יובהר לגבי שאלות אשר לא יגיעו בפורמט האמור 7.5.4

 הקשר. תבאחריות המציע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי אש 7.5.5

  לעיל.ש 1.14בסעיף בטבלת התאריכים המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא המועד המפורט  7.5.6

באזור הרלוונטי  מנהל הרכשוגשו תפורסמנה בקובץ הבהרות באתר ילשאלות ש המזמיןתשובות  7.5.7
וכן בעדכונים  ,המזמיןלמכרז זה. על המציע חלה האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן בתשובות 

 .נהל הרכשמכאמור באתר  שוטפים אשר יפורסמו

להשמיט חלק מנוסח השאלה  המזמיןאינו מתחייב להשיב לכלל השאלות. כמו כן, רשאי  המזמין 7.5.8
כי נוסח השאלה עלול ליצור  המזמיןאו לנסח את השאלה באופן שונה במענה, וזאת ככל שיחליט 

 רושם מוטעה על המציעים האחרים.

 התשובות יפורסמו ללא ציון פרטי המציע.  7.5.9

למען  ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ,הוא הנוסח המחייב המזמיןנוסח התשובות של  7.5.10
ועדת המכרזים ו/או מי מטעמם /המזמיןהסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של 

 אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.  המכרזלמסמכי 

של שאלות הבהרה. במקרה זה, יקבעו פי שיקול דעתו, לקיים מספר סבבים -רשאי, על המזמין 7.5.11
 מועדים רלוונטיים בהודעה שתפורסם.

 

 בדיקת ערבות ההצעה  7.6

בדוא"ל  ,את טיוטת נוסח ערבות ההצעה המזמיןמציעים המעוניינים בכך, יוכלו להגיש לבדיקת  7.6.1
רולינג ביחס -, ולקבל פרהשלעיל 1.14 המועד הקבוע בטבלת המועדים בסעיףעד  ,הקשר תלאש

 כתב הערבות.לנוסח 

יובהר, המזמין יבדוק ערבות של מציע פעם אחת בלבד. במידה והתגלתה טעות בהעתק של  7.6.2
 הערבות שהגיש המציע, באחריות המציע לתקן את הטעות ולוודא כי לא נוצר פגם נוסף בערבות. 

 .לא תיפסל ערבות בשל פגם בערבות שאישר המזמין 7.6.3

 

 הגשת הצעות 7.7
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 לתיבת המכרזים אשר נמצאת במשרד עיל,לש 4.2 המפורט בסעיףאת ההצעות יש להגיש באופן  7.7.1
, וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות 1 קומהירושלים  ,23יפו  רחוב ,התקשורת

 לעיל.ש 1.14 ם כמפורט בטבלת המועדים בסעיףלתיבת המכרזי

 ,הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים 7.7.2
 לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים. ,כמפורט בטבלת התאריכים
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 סמכויות המזמין 8

 ביטול המכרז  8.1

פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש בכל שלב משלבי -המזמין רשאי, על 8.1.1
 המכרז. 

במקרה שההחלטה על הביטול תהיה לאחר המועד להגשת ההצעות, תישלח ההודעה על ביטול  8.1.2
 המכרז לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז. 

 ביטול מכל סיבה, בכל צורה שהיא.המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של  8.1.3

 

 סתירה בין מסמכים 8.2

 בכל מקרה של סתירה בין המסמכים יגברו ההוראות בהתאם לכללים המפורטים להלן: 8.2.1

ההזמנה להציע הצעות )חלק א' למכרז, לרבות  –בתקופה עד לחתימת הסכם ההתקשרות  8.2.1.1

 התשובות לשאלות ההבהרה(.

 בתקופה שלאחר חתימת הסכם ההתקשרות יגברו הוראות הסכם ההתקשרות.  8.2.1.2

יגברו תוספות  –ככל ובמענה המציעים יהיו תוספות אשר מוסיפות ומיטיבות על זכויות המזמין  8.2.1.3

 מיטיבות אלה על המסמכים שלעיל. 

ו בכל מקרה של סתירה שלא יושבה כאמור לעיל, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז א 8.2.2
בהם, המזמין יקבע את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה כלפי המזמין או 

 מי מטעמו, הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר המזמין.

 

 שלמות ההצעה 8.3

 בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו בתנאים 8.3.1
 : שיקבע

 לאפשר למציע שהצעתו מסויגת, חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו.  8.3.1.1

לדון עם מציע בפרטי הצעתו ולבקש מהמציעים, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם  8.3.1.2

מדובר במספר מציעים )לרבות עם חלק מהמציעים בלבד(, לתקן את הצעותיהם, בין 

 אחד ובין אם במספר שלבים. בכתב, בין אם בשלבאם פה ובין -אם בעל

במקרים בהם סברה וועדת המכרזים כי הצעת המציע איננה סבירה או כי קיים חשש כי המציע  8.3.2
 ,לא יעמוד בדרישות המכרז, תוכל וועדת המכרזים לדרוש מהמציע להופיע בפני ועדת המכרזים

להצעתו,  יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז בהתאם ,או מי מטעמה
להציג את הצעתו ו/או כל מסמך שיידרש ולהשיב לשאלות ועדת המכרזים ולבקשות הבהרה או 

 השלמה.

וועדת המכרזים רשאית לבצע תיקוני סופר ו/או פליטת קולמוס ו/או לתקן טעויות חישוב בהצעות  8.3.3
 המחיר של המציע לפי שיקול דעתה, תוך מתן הודעה למציע. 

וע מכל זכויות המזמין, לרבות האפשרות לפסול הצעה שאינה עונה על אין באמור לעיל בכדי לגר 8.3.4
תנאי מכרז זה, גם לאחר שניתנה למציע הזדמנות להשלים ולתקן הצעתו )ככל שניתנה הזדמנות 

 כזו(.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות  8.3.5
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 ההצעה כראוי.מפורטת אשר לדעתו מונעת את הערכת 

ידי ועדת -אם יידרש מציע להשיב בכתב, יענה המציע בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על 8.3.6
 המכרזים בפנייה אליו.

 

 שינוי מסמכי המכרז 8.4

ועדת המכרזים ו/או המזמין רשאים לבצע כל שינוי במסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת  8.4.1
המכרז, וכל זאת, בין אם ביוזמתם ובין אם הצעות, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי 

 בתשובה לשאלות או בקשות המציעים.

. הודעות אלה תהוונה חלק ]שינוי מסמכי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ באתר האינטרנט 8.4.2
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו.

 

 עדכון לוחות הזמנים  8.5

שלעיל לבין הרשום בגוף מסמכי  1.14במקרה של אי התאמה בין הרשום בטבלת המועדים בסעיף  8.5.1
 המכרז, קובעים הנתונים הרשומים בטבלה.

המזמין רשאי לבצע שינויים במועדים שנקבעו בטבלה שלעיל, לרבות דחיה של המועד האחרון  8.5.2
  להגשת הצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. עדכון בדבר שינויים במועדים יפורסם באתר האינטרנט

מצג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא למתן ארכה למועד הגשת אין באמור לעיל כדי להוות  8.5.3
 ההצעות ו/או לדחיית מועד כלשהו.

 

 חילוט ערבות ההצעה 8.6

פי שיקול דעתה -ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה, כולה או חלקה, על 8.6.1
ידע מהותי הבלעדי, במקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו, ימסור לוועדת המכרזים מידע מטעה או מ

בלתי מדויק, לא יעמוד באיזו מהתחייבויותיו, לרבות מתן ערבות ביצוע, ינהג שלא בתום לב או 
 מכל נימוק אחר כמפורט בתקנות חובת המכרזים. 

 

 פסילה הצעות  8.7

הצעה  המזמין רשאי לפסול הצעה בהתאם להוראות הדין וההוראות שנקבעו מכוחו, לרבות 8.7.1
  הכוללת מידע כוזב או מטעה.

מזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של המזמין ה 8.7.2
או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש הצעה או הצהרה שקרית. במקרים אלה המזמין רשאי 

פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה -לתת למציע זכות טיעון בכתב או בעל
 המכרזים. הבלעדי של ועדת

רשאי לפסול כל הצעה שאינה עונה על דרישות המכרז גם לאחר שניתנה למציע הזדמנות  המזמין 8.7.3
להשלים ולתקן את הצעתו )ככל שניתנה הזדמנות כזו, לפי שיקול דעת המזמין וההצעה עדיין 

 איננה תקינה(.

שהו הן לפני המציע, או מי מטעמו לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כל 8.7.4
קיום המכרז, הן במהלכו, והן בזמן תקופת ההתקשרות ו/או השירות. במקרה של תאום הצעות 
יוכל המזמין לפסל את הצעתו, ו/או לבטל את הסכם ההתקשרות עימו. מבלי לגרוע מכלליות 

 האמור לעיל, המדובר באיסור לתיאום הצעות לרבות:
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למעט  –אדם או גוף כלשהו  כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם 8.7.4.1

בעניין בעלויות, שיתוף פעולה,  –קבלן משנה או גוף שהוא בעל עניין במציע 

 מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה וכיוצא באלו.

קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו  8.7.4.2

האדם או הגוף הוא בעל עניין או לאדם או לגוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כי 

 נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.

המזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר יימצא בניגוד עניינים, ובמידה  8.7.5
ונחתם עמו הסכם לראותו כמפר את ההסכם ולבטלו, ולבצע כל פעולה שרשאי המזמין 

כם מצד המציע, לרבות, אך לא רק, לבצע על פי ההסכם או כל דין בקשר עם הפרת ההס
 דרישה לקבלת כל פיצוי כספי מוסכם ותביעת המציע לשם השבת הוצאות המזמין.

יוכל המזמין בנוסף לפסילה  ,בכל המקרים בהם המזמין יפסול את הצעתו של המציע  8.7.6
 .לחלט את הערבויות שברשותו
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 הוראות שונות 9

 

ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים  9.1

 תהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

מכרז זה הוא קנינו הרוחני של המזמין אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו  9.2

 שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.

 וגים.אינם מסו ,1,למעט נספח ד מסמכי המכרז 9.3

לא לגלות שמתחייב  המזמיןאלא לצורכי המכרז.  לא לעשות שימוש בהצעת המציעשחייב המזמין מת 9.4

 ,ו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיותיד-עלאת תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים המועסקים 

סמכי ולמעט ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין )כך למשל, במסגרת ומכוח זכות העיון במ

 המכרז(. 
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 הסכם ההתקשרות ונספחיו  –חלק ב' 
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 הסכם התקשרות

 

 .2018נערך ונחתם בירושלים ביום ................ בחודש ............... 

 ב י ן 

 

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 ידי משרד התקשורת-על

 ("המשרד"או  "המזמין" –)להלן  

 

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 אצל רשם ___________ : ____________________)חברה/עמותה/שותפות(רישום 

 מס' עוסק מורשה: ________________________

 דוא"ל _______________________

 "(הספק)להלן: " 

 

 מצד שני

 

של  תכנון, הקמה ותחזוקהרכש, ל - 035/2018פרסם את מכרז פומבי מס' "( המזמין)להלן: " ומשרד התקשורת והואיל

 "(;המכרז)להלן: " התדרים ספקטרוםמדף לניהול  מערכת

ה במסגרת המכרז, ההנחיות והתנאים במכרז, לרבות נספחיו, הגיש הצעההוראות, והספק, לאחר שעיין בכל  והואיל

כשהיא מבוססת ומתאמת "השירותים"( )להלן:  הסכם זה על נספחיוובה הציע לספק את השירותים המפורטים ב

 ;"ההצעה"(להלן: ) המכרזלהוראות 

 ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו, ,בהסתמך על נכונות הצהרותיו ,ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק והואיל

החליט המזמין לקבל את הצעת הספק לספק את השירותים המפורטים במכרז, בהצעת הספק ובהסכם זה בתנאים 

  המפורטים בתנאי ההסכם להלן, במכרז ובהצעת הספק;

 למכרז לצורך חתימת הסכם ההתקשרות עימו; 6והספק עמד בכל הדרישות המפורטות בסעיף  והואיל

עביד בין הספק או מי מ-דבועולא תיצור יחסי  ,והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלניוהואיל 

 מעובדיו לבין המזמין. 

 

 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המכרז )על כל נספחיו, תנאיו, דרישותיו וחלקיו( מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 1.1

 רשימת הנספחים: 1.2

 השירותים – 1נספח ב 1.2.1

 התמורה  – 2נספח ב 1.2.2
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 הנחיות למימוש השירותים הנדרשים  - 3נספח ב 1.2.3

 .הנחיות אבטחת מידע  – 4נספח ב 1.2.4

 נוסח כתב ערבות ביצוע. – 5נספח ב 1.2.5

 . מוסכמיםפיצויים  – 6נספח ב 1.2.6

 ניגוד עניינים. ולהיעדר לסודיות התחייבות - 7נספח ב 1.2.7

 חיבור לפורטל ספקים – 8נספח ב 1.2.8

 דרישות ביטוח – 9נספח ב 1.2.9

 

 המבוא להסכם ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.3

נקבע בהסכם זה במפורש אחרת או בהסכם זה תהיה למונחים המשמעות המופיעה במסמכי המכרז, זולת אם  1.4

 אחרת מההקשר.משתמע 

מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם, מובהר בזה כי הפנייה בהסכם לנספח כלשהו משמעה הפנייה לנוסח המעודכן  1.5

ם של הגורמים ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון לנספחים יהא כפוף לאישור

 זה או בנספח הרלבנטי. מזמין מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בהסכםהמוסמכים אצל ה

פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותר. כמו  1.6

או בין הוראות שונות באותו מסמך  , לרבות הסכם זה,כן, כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים

 ק או את זכויות המזמין., יפורשו באופן המרחיב את חובות הספןשלא ניתן ליישב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שבו ידע הספק ו/או היה עליו לדעת כבעל מקצוע סביר אודות שינוי בין  1.7

הוראות שונות בהסכם ו/או שינוי בין הוראות בהסכם להוראות בנספחיו ו/או שינוי בין הוראות בנספחי ההסכם, 

ק סֵפק בפירושן הנכון ו/א ו שינוי בין הוראות ההסכם להוראות כל דין, יישא הספק באחריות או שהיה לספָּ

 הבלעדית לפנות למזמין, באופן מיידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

 יהן.פ-הכותרות שבהסכם זה משמשות לנוחות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על 1.8

 ך; האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההפך.האמור ביחיד גם ברבים משמע וההפ 1.9

 

 תקופת ההתקשרות .2

חודשים מיום החתימה על הסכם זה, דהיינו  60לתקופה של  תקופת ההתקשרות בין המזמין לספק הזוכה תהא 2.1

 "(.תקופת ההתקשרות_________ )להלן: " עד ליוםמיום _________ 

פי דין, להאריך תקופה זו -האישורים הנדרשים על המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולקבלת 2.2

חודשים בכל פעם, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת,  12 של עד"( תקופות הארכהבתקופות נוספות )להלן: "

, וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים והוצאת הסכם ההארכה חודשים 180כולל תקופות ההארכה לא תעלה על 

  ., בכפוף לצרכי המשרד ומגבלות תקציבהמזמין לחתום מטעםם מורשיהידי -עלכדין  חתום

מובהר, כי בתקופות ההארכה ימשיכו לחול כל תנאי המכרז וההסכם, אלא אם ייקבע אחרת במפורש בהסכם  2.3

 ההארכה שייחתם.

לפני תום תקופת ההתקשרות, בכפוף  קלנדריים יום 60תימסר לספק עד  הארכת תוקפו של ההסכםהודעה על  2.4

 .בהתאם להסכם ביחס לתקופות הארכה ידי הספק אישורים נדרשים עלמסמכים ולהמצאת 

ו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לסיים את ההתקשרות פי שיקול דעת-למרות כל האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי על 2.5

 להלן. 20-22בכל עת. במקרה זה יחולו ההוראות בסעיפים 

 

 ת הספקיוהצהרות והתחייבו .3



 תחום תקציב ורכש  -תקשורת  משרד ה –מדינת ישראל 
 לרכש, תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום עבור משרד התקשורת - 2018-035  פומבי מס' מכרז

 140מתוך  41דף 

וההסכם  , הצעת הספקלספק את השירותים הנדרשים באופן מדויק בהתאם לדרישות המכרזהספק מתחייב  3.1

למימוש  להנחיותהשירותים יסופקו בהתאם . הנדרשים שירותיםה– 1נספח בעל כל נספחיו ובפרט 

 . 3בנספח בהמפורטות 

, הבינם על נספחיו הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז 3.2

דו לגיבוש הצעתו י-היטב וקיבל מנציגי המזמין את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו ושנדרשו על

לא תהא לו כל טענה כלפי המזמין בקשר למתן השירותים בהתאם ופי הסכם זה, -ועל הפי-והתחייבויותיו על

ם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים להסכם זה או בקשר עם אי גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פג

 למתן השירותים. כמו כן, מתחייב בזאת הספק כי השירותים עומדים ויעמדו בכל תנאי המכרז וההסכם.

הספק מצהיר כי כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו, ובכללם פרטים על ניסיונו ויכולתו לספק את השירותים,  3.3

 הינם מלאים ונכונים.

וכי יש  זההסכם י פ-על רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים עלהספק מצהיר כי הוא ב 3.4

 והמומחיות הנדרשיםהכישורים , , הניסיון, כוח האדם, האמצעיםהמקצועי הכלים, הידעאת היכולת, בידיו 

 .ברמה גבוהה ובהסכם זה במהלך כל תקופת ההתקשרות , בהצעה,השירותים כמפורט במכרזלשם אספקת 

הספק מתחייב לפעול בכל הקשור  .בהסכם זהוהספק מתחייב למלא באופן מדויק אחר הדרישות במכרז  3.5

די מי מעובדיו, או קבלני המשנה מטעמו במומחיות ובמקצועיות י-בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על

 הגבוהים ביותר. 

כל גורם אחר הקשור או  הספק מתחייב לשתף פעולה עם המזמין וכל גורם אחר הקשור עם המזמין, או 3.6

רבות התחייבות לתקן, לשפר לפי הסכם זה, -השותף למתן השירותים בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על

 ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור והחלפה. 

, יהיו ברשותו יהיו כאלהבמידה ו ,ת הארכהוהספק מתחייב כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופ 3.7

כשהם לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, אישורים והרישיונות הנדרשים ה מסמכים,ה

 על פי דרישה.בכל עת הספק מתחייב להציגם למשרד  פי כל דין.-עלתקפים 

כי הינו האחראי הבלעדי לביצוע ההתקשרות מול המשרד, וכי הוא נושא באחריות מלאה  הספק מתחייב, 3.8

(, לרבות לנושא איכות רןהיצובכלל כך  ,ידי המשרד-משנה מטעמו )ככל שיאושרו על לכל פעילות של קבלני

עביד וכל נושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר למתן מ-העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות, יחסי עובד

 זה.הסכם פי -השירותים על

כל גורם מטעמו,  פעילות שלהספק מתחייב לשאת באחריות על פי כל דין ובהתאם להוראות הסכם זה לכל  3.9

מכרז, בנושא איכות שוא נ יםלרבות קבלני משנה/נותני שירותים/עובדים מטעמו בקשר למתן השירות

פי -העבודה, לוחות הזמנים, נזקים וכל נושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר למתן השירותים על ידו על

 ההסכם. 

לא יעשו שימוש שבתואר "יועץ למשרד התקשורת"  ומי מטעמועובדיו מצהיר ומתחייב שהוא ו/או הספק  3.10

או כל תואר דומה לו, ולא יעשו שימוש בעובדה שהם נותנים את השירותים או שימוש בשם המשרד לצרכי 

 פרסום, פרסומת או קידום מטרה עיסקית אחרת, ללא אישור המשרד מראש ובכתב. 

הן תנאי להתקשרות עמו, והוא יודיע מיידית כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו בחוזה הספק מצהיר,  3.11

 השירותים את תןיל יכולתו את מגביל או והאוסר כנגדו שניתן צו כל על לרבות ,בכתב על כל שינוי שיחול בהן

  .נספחיו על זה להסכם בהתאם

 או/ו החוקי במעמדו שינוי כל על, שעות 48 בתוך המאוחר לאלתר ולכל, ובכתב פ"בע למשרד יודיע הספק 3.12

 אפשרות כל על או/ו המבוקשים השירותים את להעניק באפשרותו יהיה לא כי עולה בו מקרה כל על
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 או/ו שהיא סיבה מכל, מקצתן או כולן, זה והסכם המכרז פי על בהתחייבויותיו לעמוד יוכל לא כי מסתברת

 .המבוקשים השירותים מתן על להשפיע כדי בו שיש אחר עניין כל על

 .זה הסכם נשוא השירותים למתן בקשר החל דין כל להוראות בהתאם השירותים את לספק מתחייב הספק 3.13

 ויעמוד ,זה והסכם המכרז הוראות פי על התחייבויותיו למילוי הקשור בכל המשרד עם פעולה ישתף הספק 3.14

 המשרד מאת, שיידרש ככל, המשרד לצרכי בהתאם וזאת, גבוהה זמינות וברמת שוטף באופן המשרד לרשות

 . מטעמו מי או

, כלשהו' ג צד בזכויות פוגע אינו זה להסכם בהתאם למשרד ידו על השירותים מתן ומתחייב כי מצהיר הספק 3.15

 .כלשהו' ג צד של רוחני בקניין לזכויות הקשור בכל לרבות

למכרז במהלך כל תקופת ההתקשרות.  3.3בסעיף  והספק מתחייב לעמוד בכל תנאי הסף המנהליים שפורט 3.16

 למכרז. 3.2.1ת כמשמעה בסעיף פיובהר כי חובה זו תחול גם על התאגדות משות

אבטחת  – 4נספח בהספק ומי מטעמו מתחייבים לפעול במהלך כל תקופת ההתקשרות בהתאם להוראות  3.17

 המידע.

 

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 

 

 צוות הספק .4

הספק מתחייב להעמיד לרשות המזמין צוות מקצועי, בהיקף, ובעל כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז  4.1

 (. "צוות הספק" –בהצעת הספק ובהסכם, לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה )להלן 

הוצגו במסגרת המענה ואשר  ,3לנספח ב 16, שפורטו בסעיף יכלול לכל הפחות את הגורמיםצוות הספק  4.2

 - למכרז כמפורט להלן

 מנהל הפרויקט ___________ ,ת"ז ____________ 4.2.1

 ___________ דרכון/ת"ז_______ -אזרחות __________ ,   מטעם היצרן מהנדס המערכת 4.2.2

 _________________אבטחת מידע _____________, ת"ז אחראי  4.2.3

 נהל אינטגרציה מטעם המציע ________________, ת"ז _______________מ 4.2.4

 ן שירות מקצועי, יעיל ואיכותי.תהצוות יכלול את כלל הגורמים הנדרשים לצורך מ 4.3

מובהר בזאת, כי הספק יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שבכל עת יוקצו לטובת ביצוע השירותים כל  4.4

בכל היקף נדרש, לצורך ביצוע והשלמת השירותים במועדם ולצורך עמידה בזמנים הנקובים כוח האדם, 

במסגרת ההסכם, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל 

 מין וסוג שהוא.

 החלפת חבר בצוות הספק  4.5

ק לאחר אישורו של המזמין בהתאם לעניין מראש בלן משנה( יתבצע אך ורקאו )  כל שינוי בצוות הספק 4.5.1

ובכתב, ולאחר הוכחת עמידתו בדרישות המכרז הרלוונטיות )לרבות לעניין הגדרת התחייבויותיו ותחומי 

 (.וסיווג ביטחוני נדרש אחריותו

הספק לא יהיה רשאי להחליף את חברי צוות הספק ללא הסכמת המזמין, והמזמין לא ימנע ממתן  4.5.2

 מטעמים סבירים.הסכמה אלא 

המזמין יהא רשאי לדרוש מהספק כי יחליף את אחד מחברי צוות הספק )או אחד מקבלני משנה( בכל  4.5.3

 ימי עסקים. 15עת ומכל סיבה סבירה, והספק ימנה נציג חדש תחתיו תוך 

 פי מכרז זה.-הספק יתחייב לכך שהחלפת חבר צוות הספק לא תפגע בהתחייבויותיו על 4.5.4
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טבית, מקיפה ומספקת של חבר הצוות החדש, בהיקף המקובל על שני הצדדים. הספק יבצע חפיפה מי 4.5.5

 כל העלויות כתוצאה מהחלפת נציג צוות הספק יהיו על חשבון הספק.

בעת החלפת חברים שהוצגו במסגרת המענה למכרז, יתחייב לכך כי המחליף יהיה בעל כישורים שאינם  4.5.6

לצורך סעיף זה יחשבו כישורים שאינם נופלים  נופלים מהחבר המוחלף, להנחת דעת נציג המזמין.

לחלק א'  5.3.2ככישורים שהיו מקנים לנציג המחליף ציון איכות )בהתאם לתבחיני האיכות בסעיף 

 למכרז( שאינו פחות מציון האיכות שקיבל הנציג המקורי שהוצג. 

פיצויים  – 6נספח בבמקרה של החלפת חבר בצוות הספק שלא כמפורט לעיל יחולו הוראות נוספות לפי  4.5.7

 .מוסכמים
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 קבלני משנה .5

הספק יהיה רשאי להתקשר עם קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע השירותים, זאת בכפוף לאישור המזמין  5.1

 מראש ובכתב טרם ההתקשרות עם קבלני המשנה, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין. 

ש, כי המזמין יהיה רשאי לפסול כל קבלן משנה של הספק ו/או לדרוש מהספק בכל עת להפסיק כל קשר יודג 5.2

 י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.פ-עם קבלן משנה מסוים בקשר עם השירותים, והכל על

 יובהר, כי הספק יהיה אחראי לכל פעולות ו/או מחדלי ו/או נזקי קבלני המשנה מטעמו )ככל שאושר לספק 5.3

 ידי המזמין להתקשר עם קבלני משנה(.-על

ידי הספק בלבד, ולא תהיה למשרד כל ידי המזמין ל-יודגש כי התשלומים הנובעים מהסכם זה ישולמו על 5.4

 אחריות בקשר לתשלום לקבלן המשנה ו/או ליחסיו עם הספק.

 –לעיל  4ם בסעיף מו גם לצד ג' כלשהו מטעם הספק ולרבות לאנשי הצוות הנזכריכ –לא יהיו לקבלן משנה  5.5

זכויות כלשהן כלפי המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה שהמזמין יידרש ו/או ייתבע ו/או יחויב בתשלום 

 כלשהו לצד ג', ישפה הספק את המזמין בגין כל הוצאותיו.

, למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת הסכם זה כקבלן עצמאי בלבד 5.6

 וקיומה של מסגרת זו דווקא מהווה תנאי מוקדם מבחינת המשרד לפעולתו של נותן השירותים על פי ההסכם. 

בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המשרד לבין הספק או מי מעובדיו או מי משלוחיו או מטעמו  5.7

שנה מטעמו יהא זכאי לקבל או קבלן משנה מטעמו, ולא הספק ולא מי מעובדיו או מי משלוחיו או קבלן מ

מהממשלה פיצוי או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו 

 מכל סיבה שהיא. 

 מינימום שכר ותשלום כדין עובדים העסקת בדבר תצהיר על זה הסכם חתימת בעת לחתום מתחייב הספק 5.8

  . חוקי קיום ובדבר

 שלו התקשרות בכל, זה ולהסכם נספחיו על למכרז בהתאם המשרד זכויות את לעגן יבמתחי השירותים נותן 5.9

 .וההסכם המכרז פי-על התחייבויותיו ביצוע במסגרת מטעמו שפועל מי עם

 

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם

 

 בקרה ופיקוח .6
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השירותים ביצוע לפקח על  לבקר את פעולותיו,אפשר למזמין או למי שימונה מטעמו מתחייב להספק  6.1

המבוקשים, טיבם ואיכותם, ולהיכנס לצורך זה לכל מקום, על מנת לבדוק ולפקח על אופן מילוי 

 התחייבויותיו, בלבד שכל ביקור כאמור יתואם מראש עם הספק.

ישתף , , בכפוף להוראות המכרז וההסכם. בכלל זה?הספק מתחייב למלא אחר כל הנחיה של נציג המזמין 6.2

או דיווח שיידרש  , נתוניםימסור כל מידע פעולה עם הגורמים המפקחים מטעם המשרד בכל עת ובכל עניין,

על ידיהם, במועד ובאופן שייקבע על ידיהם; יאפשר למזמין ו/או מי שימונה מטעמו לפקח, לעיין בכל מסמך 

, ויפעל בהתאם ר לשירותים ולביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זהולבדוק את הנעשה בהם בקש

 .להנחיותיהם

 כל צד ימנה נציג למימוש הסכם זה האחראי מטעמו לביצוע ההסכם. נציג המשרד יהיה: _____________ 6.3

או מי שימונה בכתב על ידי המשרד מעת לעת. )להלן: הנציג( נציג נותן השירותים יהיה:  ידו-על הוסמך אשר

 "איש קשר" _______________ אשר יהיה מהנהלת החברה. )להלן: איש קשר(. 

והספק ישתף פעולה עם הגורמים המפקחים בכל  ,המשרד יודיע לספק מי הם הגורמים המפקחים מטעמו

 עת ובכל עניין. 

לאמור להלן, מוצהר ומוסכם בזה, כי הנציג הינו הגורם הקובע והמכריע בכל נושא ועניין הנוגע בכפוף  6.4

ת של המפרט ושל הצעת נותן כמוהקשור למתן השירותים על פי הקבוע בהסכם זה ובכלל זה לפרשנות המוס

 ונותן השירותים יפעל על פי הנחיותיו.  ,השירותים

די י-מהספק לערוך בדיקות אקראיות לבחינת השירותים שיסופקו עלהמזמין יהיה רשאי לערוך, או לדרוש  6.5

 ., בהצעה ובהסכםהספק כמפורט במכרז

אינם רשאים ואינם מוסמכים לחייב את מטעמו למען הסר ספק, מובהר ומוסכם כי המזמין והמפקחים  6.6

שיש בו כדי להטיל י הסכם זה ובין פ-המזמין בכל חיוב כספי, בין שיש בו כדי לשנות את סכום התמורה על

עליו חיובים נוספים בקשר להתאמות ו/או שינויים. חיובו של כל מזמין בעניינים אלה ייעשה אך ורק במסמך 

 ידי מורשי החתימה של המזמין.-בכתב וחתום על

 יובהר כי עריכת הפיקוח אין בה משום פגיעה או הפחתה בחובות הספק לפי הסכם זה. 6.7

 ת והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרו

 
 מעביד-היעדר יחסי עובד .7

וכי בלבד קבלן עצמאי פועל במסגרת הסכם זה כהצדדים כי הספק  למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על 7.1

מעביד בינו, או בין מי -יחסי עובד יתקיימופי הסכם זה כקבלן עצמאי, וכי לא -הוא מבצע את חיוביו על

יהא זכאי או קבלן משנה מטעמו לא הספק או מי מעובדיו המועסק מטעמו בביצוע הסכם זה, לבין המזמין. 

לקבל מהמזמין פיצוי, זכויות או הטבות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו 

 . מכל סיבה שהיא

סכם זה כי בינם לבין המזמין לא ידו בביצוע ה-דיע והבהיר לכל מי מהמועסקים עלהספק מצהיר בזה כי הו 7.2

התאם למכרז זה ונספחיו ולהסכם זה, בכל בומתחייב לעגן את זכויות המשרד  מעביד.-יתקיימו כל יחסי עובד

 .התקשרות שלו עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה

ידו בביצוע -הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על – בגין המועסקיםתשלומים וניכויים  7.3

וא יהיה האחראי לקיום הי כל דין או הסכם, ופ-הסכם זה, את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על

דיו והוא יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעוב ,מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על העובדים

יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין  ,הספק, שהואו ,ומין מכל סוג

 כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו.
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מוסכם בזאת כי אם ייקבע מכל סיבה במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה על ידי בית המשפט או כל  7.4

ות מוסמכת אחרת כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, יש לראות את ההתקשרות רש

נשוא הסכם זה כהעסקת עובד, וכי חלים עליה הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין 

לגבי עובדי מדינה  הצדדים כי השכר לעובד, בשל ההעסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה

 .בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה

צוע הסכם ידי הספק בבי-חויב המזמין לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על 7.5

 זה, ישפה הספק את המזמין עם קבלת דרישה ראשונה.

למזמין או לנציגיו לפקח, להדריך או להכווין את הספק או מי מטעמו, אלא אין לראות בכל זכות הניתנת  7.6

אמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו, ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של 

 .עביד או העברת אחריות כלשהי למזמין ביחס למעשה או מחדל של הספק או מי מטעמומ-עובד

 

 התמורה 8

 

אותם יהיה זכאי הספק לקבל מאת המשרד בקשר עם מתן השירותים ובכפוף למילוי ור השירותים התמורה עב 8.1

 2בנספח בבמסמכי המכרז, מפורט לבהתאם  , יהיומועדי התשלוםו ההתחיבויותיו על פי הסכם זה, שיעור

 ."התמורה"( –)ייקראו יחד  ובהצעת הספק

 הוראות כלליות לגבי התמורה  8.2

 ובכפוף למילוי התחייבויות ,ידי המזמין-תשולם רק עבור שירותים שיוזמנו בפועל עליובהר כי התמורה  8.2.1

פי הסכם זה. המזמין איננו מחויב לבצע הזמנת שירותים בהיקף כלשהו אשר נקבע במסמכי -על הספק

 המכרז. 

לפי שתשולם לספק עבור אספקת השירותים  ויחידההתמורה מהווה תמורה סופית מובהר ומוסכם כי  8.2.2

אחר או נוסף פרט לתמורה לא במהלך תקופת הספק לא יהא זכאי לכל תשלום כרז והסכם זה. המ

ההסכם ולא לאחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן 

 .השירותים ולא לאדם אחר

הנדרשים על די הספק תכלול את כל ההוצאות הנדרשות לצורך מתן השירותים י-התמורה המוצעת על 8.2.3

ע בכלליות האמור: הוצאות רכש, רישוי תוכנות, שכר עבודה, קבלני וידי הספק הזוכה לרבות, ומבלי לפג

ולמעט הפרשי הצמדה ושער כמפורט למעט מע"מ,  ,משנה, מיסים והטלים, נסיעות, ביטול זמן וכד'

 .להלן 9בסעיף 

 התמורה תשולם בשקלים חדשים בלבד. 8.2.4

וישולם לספק במועד  ,ה עבור השירותים, יתווסף לתשלומים האמורים לעילמס ערך מוסף בגין התמור 8.2.5

שיעור שיהיה בתוקף בעת ביצוע כל תשלום כאמור בפי חוזה זה, -תשלומו של כל תשלום ותשלום על

 וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.

ויים אלה במקרה בו יהיו שינויים במסים או בהיטלים על מחירי המוצרים/שירותים, לא יהיה בשינ 8.2.6

)למעט שינוי בשיעור המע"מ( כדי להשפיע על התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור מזמין 

 המכרז מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

יובהר, כי לספק אין בלעדיות לאספקת השירותים הנדרשים. הספק יהיה מנוע מלטעון טענות בשל אי  8.2.7

  קשרות ו/או מימושן באמצעות ספק אחר.מימוש חלק מהשירותים במהלך תקופת ההת
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הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכח הוראות כל דין או הסכם במסגרת  8.2.8

מתן השירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כח אדם, תשלומים לביטוח הלאומי ותשלומים נוספים 

 בגין זכויות סוציאליות, הוצאות משרדיות, נסיעות וכו'. 

 

  חישוב הפרשי הצמדה לתמורה 9

 

 , ככל שיידרש, כפי שיפורט להלן יחול על כלל רכיבי התמורה שפורטו לעילפרשי השערהוחישוב  מנגנון ההצמדה 9.1

 5.3עבור נציג הספק שהוא תושב ישראל כמפורט בסעיף למעט עבור התמורה לשירותים מקצועיים נוספים 

 . ("לצרכי הצמדההתמורה " –)להלן  )בנק השעות( 2לנספח ב

 

 לצורך סעיף זה יוגדרו ההגדרות להלן: 9.2

ידי -ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על-כפי שמפורסם על – מדד המחירים לצרכן 9.2.1

 ממשלת ישראל להחליפה.

 ליום ערך מסויים. השער הרשמי של $ ארה"ב/יורו המפרסם על ידי בנק ישראל –שער המטבע  9.2.2

 להלן. 9.4בסעיף  כמוגדר -מקדם הצמדה  9.2.3

 ___.הגשת הצעות במכרז ______המועד האחרון ל – תאריך הבסיס 9.2.4

₪ /$ תאריך הבסיס ____ )דולר או יורו((, נכון ל שער החליפין הידוע של שער המטבע –שער בסיס  9.2.5

 יורו. ____ ₪/

 .ידי הספק-ביום הגשת החשבון עלשער המטבע  –השער הקובע  9.2.6

 ך הבסיס( __________.חודש מתארי 18) – תאריך התחלת הצמדה 9.2.7

 המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה. – מדד התחלתי 9.2.8

 ידי הספק.-המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבון על – המדד הקובע 9.2.9

ירד אל מתחת שער החליפין הקובע או הקובע הצמדה המבוצעת כאשר המדד  – הצמדה שלילית 9.2.10

 לפי העניין. –או שער הבסיס  לשיעור המדד ההתחלתי

 להלן. 9.6הסכום המתקבל לכל חשבון בנפרד כתוצאה מהחישוב בסעיף  –הפרשי מדד  9.2.11

 9.5סכום המתקבל לכל חשבון בנפרד ולכל מטבע בנפרד כתוצאה מהחישוב בסעיף ה -הפרשי שער  9.2.12

 להלן.

 חיבור של הפרשי המדד והפרשי השער לכל חשבון בנפרד. –סך הכל הפרשי הצמדה  9.2.13

 .הצמדה בהתאם למפורט להלןהפרשי או ו/תמורה לצרכי הצמדה יתווספו הפרשי שער הלכל תשלום על חשבון  9.3

התמורה לצרכי הצמדה תחולק כאשר לכל חלק יותאם מנגנון חישוב הפרשי הצמדה/ שער לפי העניין, והכל  9.4

 (יושלם לאחר הזכייה) (מענה למכרזב 18נספח גבמסגרת )בהתאם לבחירת הספק 

 ההצמדה מקדם מדד מטבע/

  מדד המחירים לצרכןלחלק הצמוד 

  שער החליפין של $ ארה"בחלק הצמוד ל

  החליפין של היורו שערחלק הצמוד ל

 100% סה"כ

 

 עקרונות חישוב הפרשי השער 9.5
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לצרכי הצמדה הצמוד לשער החליפין של $ ארה"ב /יורו לפי העניין )ובהתאם למקדם התמורה כל חלק מ 9.5.1

  "(.שער ההפרשי )להלן: " ייםטונובעות הרלטשער החליפין של המב לשינויים וצמדי לעיל( 9.3בסעיף 

 :בע בנפרד(ט)לכל סוג מ בוצע באופן הבאי חישוב הפרשי השערמנגנון  9.5.2

 כמוגדר לעיל. -שער הבסיס 9.5.2.1

 ביום הגשת החשבון.שער החליפין  –השער הקובע  9.5.2.2

כפול  (1פחות בסיס השער חלקי שער הקובע ה) –יחושבו בהתאם לנוסחה שער הפרשי ה 9.5.2.3

 בע הרלוונטי. טכפול מקדם ההצמדה למבחשבון הרלוונטי תמורה לצרכי הצמדה ה

 

 עקרונות ביצוע ההצמדה 9.6

 

במדד המחירים לצרכן  לשינויים וצמדמוד למדד המחירים לצרכן יצהלצרכי הצמדה התמורה חלק מל 9.6.1

 .7.17.2לצרכן יחולו הנחיות הוראות תכ"ם ההצמדה למדד המחירים  על מנגנון "(.המדדהפרשי )להלן: "

 יבוצע באופן הבא: חישוב הפרשי המדדמנגנון  9.6.2

 המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי. 9.6.2.1

 המדד הקובע יהיה המדד ביום הגשת החשבון. 9.6.2.2

כפול  (1המדד הקבוע חלקי מדד הבסיס פחות ) –הפרשי ההצמדה יחושבו בהתאם לנוסחה  9.6.2.3

 כפול מקדם ההצמדה למדד המחירים לצרכן.החשבון הרלוונטי תמורה לצרכי הצמדה ה

חודשים מתאריך הבסיס, המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד  18ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום  9.6.3

הראשונים  החודשים 18 במועד מסוים )להלן: "יום השינוי"( במהלך אם ההתחלתי. על אף האמור, לעיל

ויותר מהמדד הידוע בתאריך  4%שיהיה גבוה בשיעור של כך –במדד  שינוי יחול מתאריך הבסיס,

 הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך.

 

 הוראות כלליות לחישוב הפרשי ההצמדה / שער : 9.7

 

 לסכום החשבון. בכל חשבון יסוכמו הפרשי ההצמדה והפרשי השער )ככל ורלוונטי( ויצטרפו 9.7.1

 ים.שליליאו הפרשי שער יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה והשער הצמדה הפרשי הביצוע  9.7.2

 , כמוגדר להלן. ספק ידי ה-יהיה במועד הגשת החשבונית עלהפרשי ההצמדה והשער חישוב  9.7.3

התייקרויות מכל סוג שהוא או הפרשי שער שער, יובהר כי, לא ישולמו לספק כל תשלומי הצמדה,  9.7.4

 .מפורט לעילכלשהם מעבר ל

 

 שלוםאישור הסכום לת 10

 

פירוט של השירותים שיגיש הספק אחת לחודש ויכילו  ,מפורטיםהתשלומים יבוצעו בהתאם לחשבונות עיתיים  10.1

 באותה תקופה.שבוצעו בפועל ו

ריך התשלום ייקבע בהתאם למועד שבו התקבלה ידי הספק. תא-המזמין יבדוק ויאשר את החשבון שיוגש על 10.2

האחראי לאישור העבודה )להלן: "מועד הגשת החשבונית  חשבונית המס אצל הגורם המקצועי אצל המזמין

 למזמין"(.

 מועדי תשלום.  – 1.4.0.3מועדי תשלום החשבון יתבצעו לפי המפורט בהוראת תכ"מ  10.3
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וכן כתנאי  תקופת ההתקשרות,במעמד חתימת הסכם זה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך  10.4

זה, ימציא הספק לחשב המזמין צילום תעודת עוסק מורשה מוקדם לביצוע תשלומים לספק על פי הסכם 

)להלן: "החוק"( וכן אישור מפקיד מורשה )כמשמעותו בחוק  1975-ך מוסף, התשל"ופי חוק מס ער-בתוקף על

ר מלנהל את , או מרואה חשבון או יועץ מס כי הספק מנהל או פטו1976)-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

, וכמו כן שהספק פי החוק-י פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ועלפ-מות שעליו לנהלם עלפנקסי החשבונות והרשו

 .נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ

הספק הזוכה ידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור  10.5

ם לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות. עבודתו במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשי

הנחיות נוספות  יודגש, כי הספק הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

 להסכם זה. 8בבנושא מפורטות בנספח 

 

 קיזוז ועיכבון  11

ידי הספק או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, -בכל מקרה של גרימת נזק למזמין עלמוצהר ומוסכם כי  11.1

תהיה למזמין זכות לעכב או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לספק את כל הסכומים שהמזמין עלול לשאת בהם 

כוונתו ( ימים מראש על 14במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של המזמין, והוא יודיע לספק בכתב ארבעה עשר )

 לקזז כספים בהתאם לסעיף זה. 

על סכום הקיזוז תחול הריבית בשיעור הריבית הגבוה ביותר שאותו רשאי המזמין לגבות, וזאת החל מהמועד  11.2

 הקבוע לפירעון ועד למועד התשלום בפועל.

 הספק מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עיכבון כלפי המזמין.על אף האמור בכל דין,  11.3

את אספקתו של כל חלק מהשירותים אלא אם קיבל מהמזמין ו/או  ת, כי הספק לא יעכבמובהר בזא 11.4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          מכל מי מטעמו הוראה לעשות כן.

 

 ובטחונות ערבויות  12

פי המכרז, ההצעה והוראות הסכם -למילוי התחייבויותיו של הספק על ח זכויות המשרד לפי הסכם זה,ילהבט 12.1

זה, מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין ערבות בנקאית )או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק חוק הפיקוח 

₪  300,000המחירים לצרכן בסך של  ( אוטונומית צמודה למדד1981-על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 )להלן: "ערבות ביצוע"(.

 סכום ערבות הביצוע יעודכן כדלקמן: 12.2

 ₪. 200,000הפחתה ל  –בתום תקופת ההתקשרות הראשונה  12.2.1

 ש"ח 150,000פחתה ל ה –בתום השנה העשירית מתחילת תקופת ההתקשרות  12.2.2

חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות.  3להסכם זה, לתקופה של  5בהערבות תהיה בנוסח המופיע בנספח  12.3

יום לאחר תום כל תקופת התקשרות  90-יוארך תוקף הערבות בהתאם, עד ל –במידה ותוארך ההתקשרות 

 נוספת. 

 –הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד הגשת המענה למכרז  12.4

 )להשלים(. מדד בגין חודש ____

אם להארכת תקופת ההתקשרות. תהספק יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות בה 12.5

 .הארכת הערבות תעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה



 תחום תקציב ורכש  -תקשורת  משרד ה –מדינת ישראל 
 לרכש, תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום עבור משרד התקשורת - 2018-035  פומבי מס' מכרז

 140מתוך  49דף 

מילא הספק לא  ,המזמיןהמזמין יהיה רשאי לחלט את ערבות הביצוע כולה או חלקה בכל מקרה בו לדעת  12.6

פי התחייבויות הספק -פי תנאי המכרז ו/או על-פי הסכם זה ו/או על-מקצתן, עלאת חובותיו, כולן או תנאי או 

מובהר כי זכות המזמין לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, הינה מבלי בהצעתו למכרז. 

 להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו. או שהמשרד נדרש להוציא כל דרישה מוקדמת

להלן,  19בנוסף, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף  12.7

ידי הספק, או לצורך כל תשלום אחר -לצורך גביית פיצויים אחרים המגיעים למזמין עקב הפרת ההסכם על

 המגיע למזמין בנוגע לקיום חסר של מי מתנאי המכרז או הסכם זה. 

וזכות להשמיע  ,11( ימים בטרם יממש המזמין את סמכותו לפי סעיף 7התראה בכתב שבעה ) לספק תינתן 12.8

המשרד רשאי לחלט את הערבות כולה או חלקה עד גובה הסכום הנקוב בה, ובלבד שהתרה בספק  טענותיו.

תחולט הערבות  ,כי אם תוך התקפה הקבועה בהתראה, לא יתקן הספק את המעשה או המחדל נושא ההתראה

 כולה או מקצתה.

כולה או מיקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכותו של המשרד לתבוע בכל דרך אחרת מובהר בזאת כי חילוט הערבות  12.9

תשלום נזקים שהוא חב בכיסויים לפי ההסכם זה או להשתמש בסעדים אחרים הנתונים לו על  הספקמאת 

לא ייחשב כתשלום וחילוט הערבות  ,סכםפי כל דין. חילוט הערבות אינו גורע מסמכות המזמין לבטל את הה

פיצויים סופיים מאת הספק למזמין, וכי המזמין יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום שנגבה עקב 

 חילוט הערבות לבין סכום הנזק שנגרם בפועל.

את השתמש המזמין בזכותו לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא הספק חייב לחדש  12.10

( ימים מהיום שבו 7הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה )

 קיבל הספק הודעה שהמזמין גבה את הערבות או כל סכום ממנה.

לא חולטה הערבות, תוחזר הערבות לספק לאחר גמר תקופת ההתקשרות ואישור המזמין שהשירותים סופקו  12.11

 .לשביעות רצונו המלאה

מוסכם בזאת שאין בגובה הערבויות כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק  12.12

 המפורטות בהסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי המזמין לפי ההסכם האמור או על 12.13

 כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות דלעיל יחולו על הספק. 12.14

 

 ביטוח 13

משרד  –הספק מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל  13.1

הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות את התקשורת ולהציג למשרד התקשורת את הביטוחים הכוללים 

 הסכם זה במהלך כל תקופת ההתקשרות. 9בנספח מצוין כיהיו בהתאם להאחריות 

הספק  .הביטוח פוליסות את בתוקף יחזיקהמשרד  עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל כי מתחייב הספק 13.2

מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות 

על ידי המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד, לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופות 

 הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי ההסכם  13.3

משרד על כל סעד או זכות המוקנים לו על פי הדין ועל פי ה -ואין לפרש את האמור כוויתור של המזמין 

 הסכם זה. 
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  אחריות הספק .14

 

שייגרם למזמין או לצד שלישי ישיר או עקיף נזק או אובדן פגיעה, הפסד, הספק יישא באחריות לכל  14.1

עקב אספקת השירותים המבוקשים לפי המכרז והסכם זה, לרבות בידי קבלני המשנה. אם תגרמנה 

למזמין, או לכל גורם אחר, הוצאות כלשהן הנובעות ממעשי הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא 

ל אחריות הספק לפיצוי או לשיפוי המזמין בגין נזקים שנגרמו מכוחו או מטעמו, או ממחדל כאמור, גבו

מובהר בזאת כי הגבלת האחריות כאמור בסעיף זה לא  ₪. 2,000,000למשרד יהיה כפוף לתקרה של עד 

 תחול על:

 נזק לגוף או נזק לרכוש מוחשי; 14.1.1

ברשלנות רבתי נזק שייגרם על ידי מעשה, מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון, בפזיזות או  14.1.2

 של הספק, עובדיו או שלוחיו;

נזק שנגרם בעקבות מעשה, מחדל, טעות או השמטה שנעשה שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא  14.1.3

 הסכם זה;

 נזק שנגרם בעקבות הפרת חובת סודיות או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק, עובדיו או שלוחיו; 14.1.4

 ל ידי הספק, עובדיו או שלוחיו;נזק שנגרם בעקבות גניבה, הפרת חובת נאמנות ע 14.1.5

 תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו. 14.1.6

 יובהר, בכל המקרים האמורים יישא הספק באחריות המלאה ללא כל גבול אחריות לנזקים שנגרמו למזמין.  14.2

בשום תשלום,  ידו לא יישאו-קים עלהצדדים מצהירים בזאת במפורש כי המזמין, הבאים מכוחו או המועס 14.3

, כתוצאה ישירה או עקיפה דוי-הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על

בקשר למתן השירותים, זולת אם  תחול על נותן השירותים בלבד תוכי האחריו ,מהפעלתו של הסכם זה

 סכם זה או שהיא מוטלת עליהם על פי כל דין.אותה חובה או תשלום פורטו במפורש במכרז ובה

פי כל דין, ואין לפרש -אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את הספק מהחובות החלות עליו בביצוע עבודתו על 14.4

 את האמור בהם כוויתור של המזמין על כל זכות או סעד המוקנים לו כדין.

 בהתאם לחובותיו כרשות מנהלית.אין בסעיף זה בכדי לפטור את המזמין מלפעול על פי כל דין ו 14.5

 

  זכויות קנייניות .15

 

המזמין הוא הבעלים הבלעדי במידע הנוגע לשירותים בין אם הועבר לספק בידי המזמין או כל גורם אחר ובין  15.1

אם הוא תוצאה או תוצר עבודתו של הספק במסגרת מתן השירותים, והם ייחשבו קניינו המוחלט והבלעדי של 

שלא לצורך מתן  או חלקו או במסמך כלשהו. מובהר בזאת, כי הספק לא יעשה כל שימוש במידע כאמור המזמין

 השירותים ללא אישור של המזמין בכתב ומראש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת, כי למזמין זכות בלעדית והוא יהיה בעל זכויות היוצרים בכל  15.2

ידי -פיסי או מדיה מגנטית או אחרת( או חוות דעת או נכס רוחני שייערכו על מידע או תוצרי מידע סמך )לרבות

והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם  ,די הספק במהלך התקשרות זוי-הספק או בהסתמך על שירותים שיינתנו על

 .עבור זכויות אלה

בסיומם, ימסור הספק למזמין את כל המידע הנמצא ידי המזמין ו-במהלך מתן השירותים, בכל עת שיתבקש על 15.3

 .נשוא הסכם זהברשותו וברשות מי מאנשי צוותו, והנוגע לשירותים 

הספק אחראי באופן בלעדי, כי לא תהיה בהתקשרות מושא הסכם זה פגיעה בכל זכות יוצרים, זכות קניין רוחני,  15.4

 לפטנט או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.זכות 
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הספק מתחייב בזאת לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו, שיפוי מלא ובלתי מותנה, ולשלם לו כל סכום, אשר  15.5

יידרש המזמין לשלם לכל גורם שהוא, בגין הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני מכל סוג אחר או עקב 

 לעיל. 14ן כקבוע בהסכם זה. על חובת השיפוי יחולו הוראות סעיף מימוש זכויותיו של המזמי

 

 סודיות .16

 .כהגדרתו במכרז  –וסודות מקצועיים" מידע "

ו/או מי הספק מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ו/או אצל עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו  16.1

 הינו בגדר סודות מקצועיים. עקב או בהקשר להסכם זהבמהלך מטעמו 

המידע שיתקבל וכי  ,המערכת באגף הספקטרום הינה מערכת חיונית למשרדהספק מצהיר בזאת שידוע לו כי  16.2

הוא בעל רגישות לך מתן השירותים הוהמידע שאליו יחשף במ ,במהלך מתן השירותים אצלו ואצל מי מטעמו

ותיים במישורים , וכי העברת המידע עלולה להסב למזמין נזקים משמעובגדר סודות מקצועיים מיוחדת

 שונים.

הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא יעשו  16.3

מתן השירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע לצורך בהם כל שימוש למעט 

פרסמו, יעבירו, יודיעו, ימסרו או יביאו לידיעת בכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו לא י

 ,המזמיןמאת נציג מוסמך של אישורו המוקדם קדם כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים, אלא אם כן 

 ובתנאים כפי שיקבעו על ידו.  בכתב

רת בקשר לשמיבדבר הסדרים מיוחדים הספק מתחייב לציית לכל הוראות הביטחון מטעם המזמין, לרבות  16.4

 .קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נהלי עבודה מיוחדיםהסודיות, 

-הספק מצהיר כי הוראות פרק ז' סימן ה' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 16.5

חובות סודיות ידועות לו, וכי יביא לידיעת כל עובדיו או כל מי שיספק את השירותים מטעמו, כי הפרת  1977

 כאמור בסעיף זה עלולות להוות עבירות כאמור בחוק זה.

יודגש כי האמור בסעיף זה לא יחול על כלים, שיטות עבודה, טכנולוגיה ומידע אשר היו ברשות הספק קודם  16.6

 לחתימת הסכם זה, ככל שהספק יוכיח את הנושא בפני המזמין.

המשרד בצורה מלאה ומסודרת ועניינית את כל  עם סיום ההסכם ומכל סיבה שהיא הספק יעמיד לרשות 16.7

הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות וביצוע הסכם זה ו/או במסגרת מתן השירותים על פי ההסכם. 

כל המידע יועבר למשרד בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ או בכל אופן אחר(. בלוח 

ה נוספת. למען הסר ספק יובהר כי כל המידע האמור הינו רל תמוזמנים שייקבע על ידי המשרד, וללא כ

 קניינו הבלעדי של המשרד. 

להחתים כל גורם מטעמו ושעתיד להיות קשור למתן השירותים או להיחשף למידע לחתום והספק מתחייב  16.8

 ה.תנאי לתחילת עבודתו במסגרת הסכם זכ - התחייבות לשמירת סודיות -להסכם זה  7בנספח על  כאמור

 

 

 

 

 

 ניגוד עניינים .17
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 לרבות צוות הספק ומי מטעמו.  -"הספק"

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים ואינו מקיים קשרים עסקיים, מקצועיים,  17.1

להסכם זה, אשר עלולים  7-2באישיים או קשרים אחרים, ובכלל זה קשר עם הגורמים המפורטים בנספח 

 . להימצא במצב של ניגוד עניינים למזמין או לנושאים הקשורים למתן השירותיםלהביא אותו 

הספק מתחייב כי לא יהיה לו במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים עניין אישי או ניגוד עניינים מכל מין  17.2

וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, וקשרים עסקיים או קשרים אחרים ביחס חמתן השירותים או ביחס 

 7-2במים המפורטים בנספח לגור

על הספק להודיע ליועצת המשפטית של משרד התקשורת על כל נתון או מצב שבשלם הוא או מי מטעמו 

 עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.

לא יעסוק או יועסק  חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים הוא 12הספק מתחייב כי במהלך  17.3

 או יעניק שירותים או יקיים קשרים עסקיים או קשרים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לשירותים.

על הספק לדווח מראש ליועצת המשפטית של משרד התקשורת על כל כוונה שלו להתקשר עם כל גורם 

. היועצת המשפטית רשאית כאמור בסעיף זה ולפעול בהתאם להוראותיה של היועצת המשפטית בעניין

שלא לאשר לספק התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והספק יפעל 

 בהתאם להוראות אלו.

הספק מצהיר ומתחייב שלא ייצג או יפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים, למעט מטעם המזמין,  17.4

ן קיבל לכך אישור מראש ובכתב של היועצת המשפטית במהלך תקופת ההתקשרות  ולאחריה, אלא אם כ

 של משרד התקשורת.

אם לדעת היועצת המשפטית של משרד התקשורת נמצא או עלול להימצא הספק בניגוד עניינים, בכל שלב  17.5

של ביצוע ההסכם, רשאית היועצת המשפטית של משרד התקשורת להורות על הפסקת עבודתו של הספק 

 הספק לאלתר. ועל סיום ההתקשרות עם 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יחולו על הספק ההוראות הכלולות בהתחייבות להעדר ניגוד עניינים  17.6

 להסכם זה. 2- 7בהמצורפת כנספח 

 

 

 המחאת זכויות או חובות על פי הסכם .18

ו אפי הסכם זה, -מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על 18.1

 את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים ללא אישור מראש ובכתב של המזמין. 

י הסכם זה למרות האמור לעיל, לא פ-אישר המזמין המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על 18.2

 אישור המזמין לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המזמין בדבר הוראות הסכם זה.יהיה ב

כל מסירה, המחאה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת  18.3

 כל תוקף.

 זה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. הסכםזכויותיו של הספק לפי  18.4

לא צורך בקבלת פי הסכם זה ל-ה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה עלמוצהר ומוסכם בז 18.5

 בכפוף לשמירת זכויות הספק בהתאם להוראות הסכם זה. ,אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו
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המשרד יהיה רשאי לראות בהקצאה או בהעברת מניות של הספק או מי ממרכיביו, שיהיו בהם משום העברת  18.6

באופן  בתאגיד נותן הספק או מי ממרכיביו, או מכירה או העברה בדרך אחרת של השליטה בספק שליטה

הספק  ., משום העברת זכויות על פי הסכם זהלמכרז 3.2.1שיגרום לכך כי הספק איננו עומד בדרישות סעיף 

המשרד יודיע לספק בכתב תוך מתן  .יודיע למשרד על כל פעולה כאמור בסעיף זה מיד עם ביצוע הפעולה

 .לראות בפעולה, העברת זכויות כאמור בסעיף זה ויום, אם בכוונת 30ארכה של 

 סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב הפרה יסודית. 

 

 פיצויים מוסכמים .19

 

פרה הספק מצהיר שהוא מודע לחשיבות העמידה בדרישות המכרז כפי שנוסחו בבקשה להצעות, שכן כל ה 19.1

גרום למזמין נזקים חמורים שיחייבו את הספק בפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל, מבלי לגרוע עלולה ל

 .1970-מיתר הסעדים לפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א

פי דין או על פי האמור -מוצהר ומוסכם בזה כי מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו יהא זכאי המשרד כלפי הספק על 19.2

פי הסכם זה או חלק מהם, וההפרה לא תוקנה תוך -בהסכם זה, במידה והספק יפר את חיוביו היסודיים על

 תקופת ההארכה שניתנה לשם כך כאמור לעיל, ישלם הספק למשרד פיצויים קבועים ומוסכמים מראש

 .להסכם 6בנספח בכמפורט 

רמו למזמין, וגביית הסכומים תעשה בלא הפיצויים הינם פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש של הנזקים שייג 19.3

 צורך בהוכחת נזק. תקרת הפיצויים המוסכמים תהיה בגובה התמורה לספק. 

יובהר כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי לפטור את הספק מלחזור ולספק את השירותים באופן  19.4

 התואם במלואו את דרישות המכרז והסכם זה.

ה כדי להשפיע על זכות המזמין לכל תרופה אחרת בגין הפרת ההסכם, אין בהסכמה על פיצויים בסעיף ז 19.5

לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר לפיצויים המוסכמים, אף אם נגבו בדרך של קיזוז 

יחשבו כתשלום על חשבון הפיצוי בגין הנזקים יאו חילוט ערבות הביצוע, ופיצויים מוסכמים ככל ששולמו 

 ל שיוכחו.בפועל ככ

ייבחן חיוב הספק בפיצויים מוסכמים  –יובהר כי במקרים של "כח עליון" או כל מקרה שאיננו בשליטת הספק  19.6

 כאמור לעיל בהתאם לשיקול דעת המזמין.

 

 ידי המזמין-הפסקת ההתקשרות על .20

בהודעה מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז, מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי להודיע לספק  20.1

ומבלי שהמזמין יהא  ,י הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיאפ-יום על הפסקת פעילות על 60מוקדמת בכתב של 

 חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור.

במקרה של ביטול כאמור, הספק יהיה זכאי לקבל את כל התמורה בגין השירותים שסיפק, ככל שסופקו  20.2

ידי הספק עד למועד סיום ההסכם. -לחשבונות העיתיים שהוגשו עללשביעות רצונו של המזמין ובהתאם 

הספק יוכל לכלול בחשבונות שיוגשו, בכפוף לאישור המזמין חשבונות עבור הזמנות שבוצעו לפי אישור 

  המזמין טרם הודעת הביטול, ולא ניתן לבטלן אף אם טרם סופקו בפועל.

לעיל, לא תהא לספק כל תביעה או דרישה כספית  מוסכם ומוצהר כי מעבר לתמורה שתשולם לספק כאמור 20.3

 י הסכם זה.פ-או אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת פעולתו על

מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, אם בהתאם לאמור לעיל, ואם בדרך  20.4

המידע והנתונים שבידיו  אחרת ומכל סיבה שהיא, יעמיד הספק לרשות המשרד בצורה עניינית ומסודרת את
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ויפעל ככל שיידרש באופן ובדרך שיאפשרו למשרד להמשיך בביצועה של  ,בקשר עם ביצוע השירותים

ת האמור לעיל, יעביר הספק למשרד כל מידע שברשותו בהקשר והפעילות ללא עיכוב. מבלי לגרוע מכללי

המשרד בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת, לביצוע העבודה. כל המידע יועבר למשרד או לצד שלישי עליו יורה 

בהתאם להנחיות המשרד. וזאת ללא תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע והנתונים 

 האמורים הנם קנינו הבלעדי של המשרד. 

 

 סיום מוקדם של התקשרות בשל הפרת הספק .21

 

יום מראש  21זה בהתראה בכתב של  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם 21.1

 בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים )ככל ואירוע ההפרה לא תוקן בתקופת ההתראה האמורה(:

הוגשה כנגד הספק בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים ו/או אם יוצא נגדו צו כאמור אן  21.1.1

המפורט לעיל על הספק  יום ויובהר, במקרה 45צו להקפאת הליכים, שלא בוטל או נדחה בתוך 

 להודיע מידית למזמין בדבר הפסקה כאמור.

מתן החלטה או צו שיפוטי שיש בהם כדי לגרום לשינוי בהרכב אנשי הצוות, להשפיע על מתן  21.1.2

השירותים או על איכותם, או שיש בהם כדי להטיל ספק ביכולתו של הספק לתת את השירותים 

שרד לבין החברה בנסיבות הנזכרות לעיל, לא תהא זה. הופסקה ההתקשרות בין המ הסכםעל פי 

 לחברה כל תביעה ו/או דרישה כספית או אחרת כלפי המשרד. 

יובהר, במקרה המפורט לעיל ויום;  30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  21.1.3

 על הספק להודיע מידית למזמין בדבר הפסקה כאמור.

מקצתו, לאחר, ללא הסכמת המזמין; ויובהר, במקרה המפורט  אם הספק הסב את ההסכם, כולו או 21.1.4

 לעיל על הספק להודיע מידית למזמין בדבר הסבה כאמור.

 אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם. 21.1.5

כשיש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, שהספק או אדם אחר בשמו או מטעמו קיבל, נתן או  21.1.6

 שהי בקשר להסכם.הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, טובת הנאה כל

 אם הספק או אחד מנושאי המשרה שלו הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון. 21.1.7

 25%בהיקף העולה על להסכם  19במקרה של הצטברות מקרי הפרת רמת השירות כמפורט בסעיף  21.1.8

 מהתמורה השנתית שקיבל הספק,.

 במקרה שהספק יפר את הנחיות ביטחון. 21.1.9

 צרן.פי הוראות הי-גורם המוסמך עלידי -ביצוע שירות למוצר שלא על21.1.10

 במקרה בו הפסיק הספק לעמוד בתנאי הסף שנקבעו במכרז.21.1.11

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו, להודיע לספק בכתב על הפסקת  21.2

ולבטל את ההסכם. בסעיף זה "הפרה ימי עסקים  7תוך מתן התראה של ההתקשרות או כל חלק ממנה 

 להסכם זה. 10-15 -, ו3-5ת" משמעה הפרת סעיפים יסודי

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה  21.3

שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות, בין אם התחיל באספקת השירותים המבוקשים ובין 

פה ובדואר אלקטרוני למזמין. הודיע הספק כאמור, רשאי המזמין לפי שיקול אם לאו, יודיע על כך מיד בעל 

, ויחולו הוראות הסעיף לעיל בשינויים באופן מיידי דעתו להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה

 המחויבים. 
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גין ההפרה, בפי כל דין -י הסכם זה או עלפ-אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר על 21.4

 למסמכי המכרז. 19 לרבות קיזוז פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף

 

 הוראות כלליות למקרה של סיום או ביטול ההסכם .22

 במקרה בו תופסק ההתקשרות בין המזמין לספק, יהיה רשאי המזמין לבחור אחת משתי החלופות: 22.1

את עד מועד תוקפו של להעביר את ההתקשרות לספק אשר דורג במקום השני, במהלך המכרז, וז 22.1.1

 ידי ועדת המכרזים.-הכשיר השני ככל ויוגדר על

 .1992 –לפרסם מכרז נוסף או לפעול בכל דרך לפי חוק חובת המכרזים התשנ"ב  22.1.2

במקרה בו יחליט המזמין לצאת למכרז חדש בתום תקופת ההתקשרות, אזי לאחר בחירת ספק זוכה חדש, יחל  22.2

זה(. במקרה כאמור, מחויב הספק  הסכםין הספק החדש לבין הספק )בתהליך הדרגתי של החלפת ספק שירות ב

זה, בהיקף  ידו לפי הסכם-להמשיך ולספק את השירותים שהחלו לפני תום תקופת ההתקשרות והניתנים על

  החדש.די המזמין ובהתאם לתמורה במכרז, וזאת עד לסיום העברת השירותים לידי הספק י-אשר ייקבע על

תבוצע העברת מידע ונתונים באופן מסודר אשר ימנע נזק ו/או תקלות כלשהן למזמין בסיום ההתקשרות  22.3

במהלך הפסקת ההתקשרות ולאחריה, ותוך שיתוף פעולה מלא של כל הצדדים. אופן העברת המידע בעת סיום 

 או הפסקת התקשרות: 

יזואלי, הקולי הספק יעביר למזמין את כל המידע והנתונים כהגדרתם, ובכלל זה את כל המידע הוו 22.3.1

והטקסטואלי שהציב המזמין אצל הספק או שנאסף אצל הספק במסגרת מתן השירותים, במבנה 

מזמין שמורה הזכות לדרוש את קבלת המידע בחלקים, ובמספר לידי המזמין. -ובאופן שיידרשו על

 העברות נפרדות במהלך תקופת העברת המידע.

ה, המסמכים, התיעוד, ההבהרות או כל פרט אחר, הספק יחזיר למזמין את כל הקבצים וקבצי המדי 22.3.2

על כל מדיה שהיא )נייר, מדיה מגנטית או אופטית וכו'(, הנוגעים למתן השירותים. הספק יעביר 

את כל מרכיבי השירותים )נתונים ומסמכים וכו'( באופן שלא יישאר בידי הספק שום פרט שלא 

 היה בידיו לפני הסכם זה.

יר בידיו כל חומר, מידע או תיעוד הנוגע למזמין ו/או לגורמים הקשורים עימו בכפוף הספק מתחייב כי לא יות 22.4

 לדין, וכי יתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו ברשותו.

 

 תרופות מצטברות .23

התרופות, לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל הפעולות שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת  23.1

טברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או ההסכם בידי הספק, הן מצ

 תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

סכום הפיצויים המוסכמים,  אתי כל דין, רשאי המזמין לקזז פ-מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על 23.2

 .להסכם 11למפורט בסעיף , בהתאם שחייב לו הספק מכל סכום שהוא חייב לספק

ייראה הויתור כויתור על כל  ידי הספק, לא-ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על 23.3

 הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

 

 ויתור .24

ש זכות ימומבאו ארכה מצד המזמין לא יחשבו כוויתור של המזמין  , שיהוישום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה 24.1

ידו אלא אם כן נעשה -ולא ישמשו מניעה לתביעה עללא תהא בת תוקף או משמעות לפי הסכם זה, מזכויותיו 

ויתר המשרד על הפרת הוראה מהוראות  .על ידי מורשי החתימה מטעם המשרד במפורש ובכתבונחתמה כדין 
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ה או הוראות אחרות זולת אם חוזה זה, לא יראה הוויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הורא

 נעשה הוויתור בהתאם לאמור בסעיף קטן זה. 

מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים להסכם זה למשנהו במועד מסוים על איזו מזכויותיו לפי הסכם זה,  24.2

לא יהווה הוויתור תקדים לוויתור על אותה זכות בכל מועד שלאחר מכן, ולא ילמדו גזירה שווה מהוויתור 

 האמור ביחס ליתר הזכויות וההתחייבויות לפי הסכם זה.

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון לחוזה זה או לחלק ממנו לרבות המועדים בהסכם זה, אלא אם נעשה בכתב  24.3

 ונחתם כדין על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים להסכם זה.

 

 שונות .25

 

 ירושלים. 23כתובת המזמין: משרד התקשורת , רח' יפו  25.1

 כתובת הספק: ______________________________. 25.2

ימסר בדואר רשום אלא אם הסכימו על כך הצדדים ביניהם בכתב; הודעה בדואר פי הסכם זה ת-כל הודעה על 25.3

 ( ימים מיום המסירה לבית הדואר.3רשום כאמור תחשב שנתקבלה לאחר שלושה )

 ה. קבלה הנושאת חותמת רשות הדואר תשמש ראיה לתאריך המסיר 25.4

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ותוקפו של כל הסכם או הסדר אחר שנערך עובר לחתימתו  25.5

 של הסכם זה.

, ויהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם ע"י כל שינוי בהוראות הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים מראש 25.6

 ובכתב. מורשי החתימה של שני הצדדים

 כנציג המשרד. הספק לא יציג עצמו כשליח או 25.7

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא  25.8

 אך ורק לבתי המשפט המוסכמים במחוז ירושלים ועל הסכם זה יחול החוק הישראלי.

הימצאות תקציב  די אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ולאחרי-הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על 25.9

 די הגורמים המוסמכים או הנוגעים לעניין מטעם המדינה.י-מתאים וקבלת כל האישורים הנדרשים על

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

___________________     ________________ 

 המזמין                                 הספק
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 השירותים הנדרשים  – 1נספח ב

 



 תחום תקציב ורכש  -תקשורת  משרד ה –מדינת ישראל 
 לרכש, תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום עבור משרד התקשורת - 2018-035  פומבי מס' מכרז

 140מתוך  58דף 

 התמורה  – 2נספח ב

  רישויהתמורה ל .1

 להלןבהתאם לתצורת ההתקנה הבסיסית, כהגדרתה  ,מערכתמזמין מבקש לקבל הצעת מחיר למודל רישוי הה 1.1

 "(. התמורה לרישוי" - )להלן

 

 ("ההתקנה הבסיסית" –)להלן  התמורה לרישוי תכלול 1.2

מודול הרישוי  .GISמודול , מודול הניהול, מודול הנדסיההתקנת והפעלת רישוי הנדרש לצרכי  1.2.1

פסיבי, שיופעל רק במצב שבו האתר הראשי אינו פעיל, , DRחישוב האגרה בבסיביבת הייצור. וה 

 ולצרכי תירגול בלבד.

  מסווגת ולא מסווגת(. –משתמשים לכל סביבה  2בדיקות באתר הלקוח )לפי הסביבת  רישוי עבור 1.2.2

 

 תחושב בנפרד עבור הסביבה המסווגות והלא מסווגת. לרישוי התמורה  1.3

 

בהתאם לכמות  לא מסווגתההסביבה המסווגת ועבור הסביבה  עבור לרישויבנפרד הספק יהיה זכאי לתמורה  1.4

 .המשתמשים בכל סביבה

 

 התמורה לרישוי תשולם לפי מחירי היחידה הבאים: 1.5

 פירוט נוסף שירות

 – מחיר ליחידה

משתמש מסוג 

)ש"ח(   אדמיניסטרטור

* 

 – מחיר ליחידה

משתמש מסוג מזין 

 )ש"ח( * מידע

 הערה

משתמש ראשון בסביבה לא 

  משתמש ראשון מסווגת

 

 

בסביבה לא   משתמש נוסף

 מסווגת

 ניהול הספקטרום מודול

 המודול ההנדסי

 GISמודול ה 

מודול רישוי וחישוב 

 אגרה
 

 

 

במקרה ובו יוזמן 

מהמשתמש  רישוי

העשירי והלאה 

תינתו הנחה נופת 

 .10%של 

  

  

  

 משתמש ראשון בסביבה

  משתמש ראשון מסווגת

 

 

 בסביבה  משתמש נוסף

 מסווגת

 ניהול הספקטרום מודול

 המודול ההנדסי

 GISמודול ה 

מודול רישוי וחישוב 

 אגרה
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 *יושלם לאחר בחירת הספק

המזמין ייקבע בכל שנה את כמות המשתמשים לכל סוג רישיון. במהלך תקופת ההתקשרות, המזמין יוכל  1.6

לרכוש רישיונות נוספים )מעבר לרישויונות שנכללו בהתקנה הבסיסית(, בהתאם לסוגי הרישויונות בהתאם 

 , ובהתאם לשיקול דעתו.למפורט להלן

 

 התמורהלעיל )בהתאם לעניין( ויהוו יחד את  1.5כמות המשתמשים תוכפל במחירי היחידה שפורטו בסעיף  1.7

 לשנה המסויימת. לרישוי

 

המוצעת,  מערכתהתמורה לרישוי תכלול עלויות לרישיונות של צדדים שלישיים ו/או מגוון של רישיונות ל 1.8

 ככל ויידרשו לשם יישום השירותים הנדרשים.

 

יובהר כי לא תשולם תמורה נוספת עבור הרישוי בתקופת ההתקשרות )למעט הארכות ככל שימומשו( לרבות,  1.9

ומבלי לפגוע בכלליות האמור כתוצאה משינוי בסוגי הרישיונות בקטלוג היצרן יחסית למענה הספק הזוכה 

 למכרז. 

 

 אישור השלמה לאחר קבלת לרישוי תשולם בתחילת כל שנה במהלך תקופת ההתקשרותהתמורה  1.10

יובהר כי לא תשולם תמורה לרישוי עבור תקופת ההקמה עד קבלת  ההארכה ככל וימומשו(. )לרבות בתקופות

 השלמה.האישור 

 

 תמורה עבור רכש מודולים נוספים  .2

 1בתמורה לרישוי בסעיף נכללו המוצעת, שלא  מערכתהמזמין יוכל לרכוש מהספק מודולים נוספים של ה 2.1

 לעיל. 

 

 התמורה עבור המודולים הנוספים תכלול תחזוקה עד תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית.  2.2

 

 יובהר כי רכיב זה הינו אופציונאלי ומימושו נתון לשיקול דעת המזמין. 2.3

 

התמורה שישלם המזמין עבור מודול נוסף תהיה בהתאם למחיר הקובע, אשר יחושב לפי הנמוך מבין החלופות  2.4

 המפורטות להלן:

 .30%של היצרן, בניכוי  webהמוצר הנקוב בקטלוג היצרן המפורסם לציבור באתר מחיר  2.4.1

התמורה הממוצעת ליצרן ממכירת אותו מוצר בשלוש המכירות האחרונות הזולות ביותר בשנה  2.4.2

ידי המזמין. הספק יידרש להגיש אישור רו"ח לאימות מחירי המכירה -שקדמה למועד ההזמנה על

 הלקוח אלא רק הממוצע(.האמורים )לא יידרשו פרטי 

 

 ייקבע מחיר המוצר לפי החלופה השנייה לעיל. –במקרה ובו קטלוג היצרן לא מפורסם לציבור  2.5

 OEMממשק למערכת 

  חד פעמי  תשלום  
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 .חר במסגרת המכרזמרכיב זה לא יתו 2.6

 

  הקמהתמורה ל .3

 

 (."הקמההתמורה ל" –ערכת וההסבה. )להלן מההספק יהיה זכאי לתמורה עבור שירותי הקמת  3.1

 

למעט עבור מימוש שלב ההסבה,  3לנספח ב 3-10התמורה תשולם עבור שירותי הספק המפורטים בסעיפים  3.2

 לנספח זה להלן. 5ביצוע ההסבה בפועל תבוצע כמפורט בסעיף  עבור . התמורה3לנספח ב 7כמפורט בסעיף 

 

 תשולם לפי אבני דרך כמפורט להלן:להקמה התמורה  3.3

אבן 
 דרך

 לתשלום מועד הזכאות להגשת חשבון

השלמת 
התכולות 

סעיף ב
בנספח 

 3ב

% מכלל 
התמורה 
 להקמה 

 SRR 4.3 10%לאחר השלמת סקר ה  1

 PDR 4.4 10%לאחר השלמת סקר ה  2

 CDR  4.5 15%השלמת סקר ה לאחר  2

 POC  5 35%השלמת שלב ה  3

 15% 6 לאחר השלמת שלב ההתקנה 4

 15% 10 השלמה השירותים הנדרשים וקבלת אישורשאר עם השלמת  5

 

 מותנה  מענק הקמה 3.4

)לפני מע"מ( לכל שבוע של הקדמה בקבלת אישור ₪  25,000הספק יהיה זכאי למענק הקמה בסך  3.4.1

למכרז, וזאת  3לנספח ב 2השלמה יחסית ללוח הזמנים הזמנים להשלמת הפרויקט המפורט בסעיף 

 לפני מע"מ. 250,000₪ עד תקרה של

תיקבע בהתאם לקיצור לוח הזמנים בלבד. הספק יהיה מנוע יובהר, כי הזכאות למענק ההקמה  3.4.2

מלטעון לזכאות למענק ההקמה בכל מקרה של עיכוב כלשהו בלוח הזמנים מכל סיבה שהיא, בין 

שלב ההסבה, אישורי הפעלה, שתלויה בספק ובין שתלויה במזמין או בצד ג' )לרבות בשל עיכובים ב

 זמינות צוות המזמין וכו'(.

הקמה )ככל והספק יהיה זכאי לכך( יבוצע במועד זכאות הספק לאבן הדרך האחרונה תשלום מענק ה 3.4.3

  של התמורה לפרויקט.

 

  - התמורה לתחזוקה .4

( יושלם לאחר הזכייהשיעור של ___ % )כ המוצעת מערכתספק יהיה זכאי לתמורה עבור תחזוקה שנתית של הה 4.1

 :"(תמורה לתחזוקה" –להלן  הרלוונטיתהקודמת לשנה כפי שתחושב בתום השנה מכלל התמורה לרישוי 
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 הספק יהיה זכאי לתמורה לתחזוקה בנפרד עבור הסביבה המסווגת והלא מסוווגת. 4.2

 ככל ותשולם תמורה לתחזוקה לא תשולם תמורה לרישוי.  4.3

 ה להתקשרותהחל בשנה השניישנה מתחילת תקופת ההתקשרות חילת כל התמורה לתחזוקה תשולם בת 4.4

 ה ככל וימומשו(.)לרבות בתקופות ההארכ

 

 תמורה עבור שירותים מקצועיים נוספים )בנק שעות( .5

במהלך תקופת ההתקשרות, המזמין יוכל לרכוש מהספק הזוכה שירותים מקצועיים נוספים בקשר לשירותים  5.1

  , ככל ושירותים אלה אינם נכללים באופן כלשהו בשירותים הנדרשים.הנכללים במכרז זה

 במקרה של הזמנת שירותים מתושב זר  5.2

המזמין יוכל לדרוש מהספק לזמן מומחה זר מטעם יצרן המערכת לצרכי סיוע, תמיכה או  5.2.1

 יעוץ. 

 ימי עבודה מלאים בארץ.  3כל הזמנה כאמור תכלול  5.2.2

כל העלויות תכלול את תמורה ה ₪ 12,000₪תשולם תמורה בסך עבור כל הזמנה במסגרת זו  5.2.3

 . השהייהונסיעה, הוצאות טיסה, עלויות ה בותמצד המומחה הזר לר

 למפורט להלן: התמורה תחושב בהתאם תושב ישראל, הספק שהוא במקרה של הזמנת שירותים מנציג  5.3

המזמין יוכל לדרוש מהספק לספק שירותים נוספים )מעבר לשרותים שנקבעו במכרז(. התמורה  5.3.1

 שיפורט להלן.י שעות עבודה, כפי פלשירותים אלה תהיה על בסיס תערי

 .3נספח בל 7במסגרת זו יבוצעו שעות עבודה הנדרשות לצורך ביצוע שלב ההסבה, כמפורט בסעיף  5.3.2

 שבוצעו על ידו לאישור המזמין. מספר שעות העבודה הספק יגיש את  5.3.3

בתעריף שעתי בהתאם לתעריפי היועצים  יוכפלוידי המזמין כאמור,  על ת שיאושרוומספר השע 5.3.4

יכוי כלל הניכויים המפורטים בהוראת התכ"ם ובנ, יועצים לניהול -13.9.2.1תכ"ם המפורטים בהוראת 

 שעות עבודה( 200)לרבות ניכוי בשל העסקת יועץ בהיקף של למעלה מ  האמורה

יובהר כי המזמין יאשר לכל אחד מנציגי צוות הספק תעריף בהתאם לסיווגו ע"פ הוראות הוראת  5.3.5

מתעריף כל  נוספים 10%ינוכו  מתחילת תקופת ההתקשרות . בנוסף, כעבור שנתיים13.9.2 תכ"ם

  גורם בצוות.

יובהר כי תעריפי השעה לא יוצמדו למדד כלשהו. התעריפים יעודכנו בהתאם לעדכון התעריפים  5.3.6

 .13.9.2.1בהודעת תכ"ם 

-תקופת ההתקשרות ובמהלך שעות עבודה  1000זה היא במסגרת זו השעות שניתן לממש אומדן  5.3.7

 כל שנה נוספת בתקופת ההארכה )ככל ותממומש( . שעות ל 500

ראשוני. המזמין יוכל להזמין כמות שעות קטנה יותר או לא להזמין ההערכות בסעיף זה מהווה אומדן יובהר כי  5.4

 לפי העניין, בהתאם לשיקול דעתו. –כלל 

 

 הוראות כלליות לגבי מנגנון התמורה  .6

סגרת המענה למכרז תכלול את כל ההוצאות הנדרשות לצורך מתן ידי המציע במ-התמורה שתוצע על 6.1

השירותים לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור: הוצאות רכש, רישוי תוכנות, שכר עבודה, קבלני משנה, 

יוזמנו בפועל  מיסים והיטלים, נסיעות, ביטול זמן וכד' ולמעט מע"מ, זאת ללא תלות בהיקף השירותים אשר

 ידי המזמין. -על
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פי ל –המזמין רשאי לא לממש או לממש חלק מהשירותים האופציונאליים בתקופת ההארכה או את כולם  6.2

 שיקול דעתו.

המזמין יוכל להזמין את כל השירותים לתקופה של שנה או פחות. במקרה של הזמנה לתקופה השונה משנה  6.3

 תחושב התמורה באופן יחסי. 
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 בפרויקט הנחיות למימוש השירותים – 3נספח ב

 

 כללי  .1

 

 .1בנספח בעל הספק לספק את כלל השירותים המפורטים  1.1

 

 כמפורט להלן::השירותים הנדרשים יבוצעו בשלבים,  1.2

עריכת כלל סקרי המערכת. שלב זה יכלול יון ותכנון, מפורטים של תהליך הכולל אפ – שלב התכנון 1.2.1

יקבל  ן,בכל דרישות ההסכם והמזמיספק ובכפוף לעמידת ה בתום שלב זה, בהמשך.התכנון שיפורטו 

 "(.התכנון המאושר" -אישור לתכנון המאושר )להלן ספק ה

 

המערכת לל התהליכים הנדרשים מגמר תהליך התכנון ועד קבלת אישור להפעלת כ – שלב ההקמה 1.2.2

ם תקופת בתו )לרבות בדיקות קבלה ותהליך הרצה(. שלב ההקמה יבוצע בהתאם לתכנון המאושר.

על ידי  אישור השלמהערכת מיינתן ל בתנאים הנדרשים לצורך כך, ספקההקמה, ובכפוף לעמידת ה

 . המזמין

 

ממועד קבלת  עלה תקינה של המערכת החלפכל הנדרש לצורך השלב זה יכלול את  – התחזוקהשלב  1.2.3

 תקשרות. אישור ההשלמה ועד תום תקופת ה

 

לות נוספות לצורך עמידה ופעלבצע  ספקישת מינימום. על הזה מהווה דר נספחיובהר כי כל הנדרש ב 1.3

 . ככל שיידרש בדרישות ההסכם

 

לעמוד בכלל הדרישות המצטברות המפורטות  ספקזה הינן דרישות חלקיות, ועל הנספח יובהר כי הדרישות ב 1.4

 . בפרק זה ובשאר מסמכי ההסכם

 

 לוח זמנים .2

 ו כדלקמן:נהפרויקט הי שלמימוהמירבי לוח הזמנים  2.1

מקסימלי משך  תכולה שלב התכנון

ממועד  בשבועות

 ההזמנה

מיפוי  הגדרת כלל הדרישות מהמערכת, מיפוי דרישות

 ממשקים

15 

מפורט תכנון 

(LLD) 

 ארכיטקטורת מערכת כולל חומרה ותוכנה

 ותשתית אבטחת מידע

25 

 10 הצגת יכולות המערכת POCהקמת 
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השלמת שלב 

ההתקנה 

 הבסיסית

המסווגת והסביבה הסביבה כולל 

 למ"סיתבה

15 

העברת הנתונים מהמערכות הקיימות  הסבת נתונים

 למערכת החדשה

10 

השלמת ההתקנה 

ומבדקי קבלה 

 מלאים

 10 השלמת פיתוח ממשקים והרחבות.

 85 סה"כ

 

 לוח הזמנים המפורט ייקבע במסגרת שלב התכנון.  2.2

לנספח  3.4המפורט בסעיף  בלו"ז קצר יותר, במקרה זה יחול מנגנון הבונוס את פרויקט הספק רשאי לבצע 2.3

 . 2ב

 

 המערכתתקנת סביבת ה .3

 

 שכבת -1בנספח דהמפורט  על הספק להתקין את המערכת בסביבות הנדרשות לפי מסמך הארכיטקטורה 3.1

במשרד, ויהיה ך התבססות על רכיבי תשתיות התקשוב הקיימים ות ספקטרום ניהול למערכת מידע אבטחת

 תואם להנחיות מנהל הרכש, לרבות התבססות על:

 .HPEשל חברת  rack mountשרתי  3.1.1

 .VMwareתשתית ווירטואליזציה של  3.1.2

 , לרבות מערכות הפעלה ובסיסי נתונים.Microsoftתוכנות תשתית של  3.1.3

 .HPEמתגי תקשורת של חברת  3.1.4

ת ביותר שתהינה זמינות לרכיבים הנ"ל, על הספק להערך לביצוע ההתקנה באופן שיתאם לגרסאות העדכניו 3.2

 במועד הגשת התכנון.

 

 שלב התכנון .4

 

 כללי  4.1

 שלב התכנון יכלול את שלבי המשנה הבאים )כפי שיפורטו בהמשך(: 4.1.1

 

מסמכי בסיס לביצוע  שלב התכנון

 השלב

סקר 

בתום 

 השלב

 תוצר בתום השלב

פגישת התנעה 

(off) 

 מסמכי המכרז  --- 

 מאושר אפיון SRR  אפיון מפורט
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תכנון ראשוני 

(HLD) 

השלמת 

הארכיטקטורה 

שהוגשה במסגרת 

המענה למכרז, 

והתאמתה לתוצרי 

 האפיון.

PDR  תכנון ראשוני 

תכנון מפורט 

(LLD) 

 CDR תכנון מאושר 

 

 ל השלמת השלב הקודם.ן עמעבר כל שלב בין שלבי התכנון מחייב אישור המזמי 4.1.2

 שלבי ביניים נוספים, ככל ויידרש. את שלבי התכנון ללנצל וכל המזמין י 4.1.3

 ".תכנון המאושריוגדר מסמך התכנון הסופי כ" ,ןבתום תהליך התכנון ולאחר אישורו על ידי המזמי 4.1.4

 

 פגישת ההתנעה  4.2

בשלב הראשון, ובמועד קבוע בלוח הזמנים המפורט להלן תבוצע פגישת התנעה. במסגרת הפגישה יוצגו 

 הנושאים הבאים:

 הצגת המבנה הארגוני של הספק לצורך ביצוע הפרויקט.  4.2.1

 הצגת בעלי התפקיד העיקריים וקבלני המשנה העיקריים. 4.2.2

 ( .PMPהצגת תוכנית לניהול תהליך תכנון והקמת מערכות המידע בפרויקט ) 4.2.3

 הצגת לוח זמנים ראשוני לשלב התכנון. 4.2.4

 מתודולוגיית ניהול סיכונים ודוח סיכונים ראשוני. 4.2.5

 טכנולוגיים )מעקב החלטות, תיעוד, ניהול מסמכים(.כלי ניהול  4.2.6

 יכלול התייחסות לנושאים הבאים: SRRסקר ה  4.3

 נון המפרט את תפקידי מערכת. כמסמך ת 4.3.1

 VCRM- Verificationלדרישות האפיון המאושר. המיפוי ייעשה על גבי טבלת הענות ) מיפוי המענה 4.3.2

Cross-reference Matrix.) 

 ה על עדכניות ושינויים ממועד פרסום המכרז. סקר טכנולוגי הכולל סקיר 4.3.3

 החלטה.  הדורשיםמיפוי רשימת הנושאים והמטלות הפתוחות  4.3.4

מיפוי המידע הקיים הנדרש להסבה. במסגרת זו יידרש הספק לבצע בחינה של כלל המידע הקיים  4.3.5

 ולהמליץ על אופן הסבתו למערכת.

 על ביצוע הפרויקט. הצגת הדרישות הגוזרות אילוצים 4.3.6

רבות צוות הפיתוח, ל –שיטת ניהול שלב ההקמה לרבות  תכנית עבודה למימוש הקמת המערכת 4.3.7

 הגופים המעורבים קבלני משנה.  מבנה ארגוני מטעם הספק

 טבלת ניהול סיכונים. 4.3.8

 .(להלן)בהתאם לדרישות תוכנית ניהול האיכות  4.3.9

העבודה המשלבים את שתי רוט תצורת העבודה בסביבה המסווגת והסביבה הבלמ"סית, ותהליכי יפ 4.3.10

 הסביבות.

 .PDRנושאים לסקר ה  4.3.11

 יכלול התייחסות לנושאים הבאים: PDRסקר ה  4.4
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 . SRRמיפוי רשימת הנושאים והמטלות הפתוחות הדורשות החלטה מסקר ה  4.4.1

ארכיטקטורת העל תכלול מענה לדרישות אבטחת המידע של המזמין  למערכת. ארכיטקטורת על 4.4.2

 . םספקטרו ניהול למערכת מידע אבטחת שכבת -1נספח דבבנושא אבטחת מידע כמפורט 

וכל  ,י צד ג'(כנה המוצעת וכלו)הת מסמך מפורט של כך רכיבי התוכנה -( SRSמפרט דרישות תוכנה ) 4.4.3

 שינויי התוכנה שאמורים להיות מפותחים. 

 מערכת.( הכולל הנדסת HLDמסמך תכנון ראשוני ) 4.4.4

 .ואילוצים בגורמים חיצוניים ופנימיים לוח זמנים מפורט בשיטת גאנט, כולל תלויות 4.4.5

)בין היתר( לוחות זמנים אבני דרך, הצגת הכלים  התוכנית תכלול –לביצוע ההסבה  תוכנית עבודה 4.4.6

הטכנולוגיים לביצוע ההסבה, הצוות מטעם הספק והיצרן שינהלו את תוכנית ההסבה, פירוט אמצעים 

 המערכות הקיימות. נדרשים, דרכים להפחתת הפגיעה בפעילות השוטפת של

 .לעיל 3, כמפורט בסעיף שיסופקו על ידי המשרד עקרונות המימוש בהיבטי תשתיות התקשוב 4.4.7

 5.4תוכנית לאינטגרציה של המערכת עם כלי אבטחת המידע שיסופקו על ידי המזמין. ראו גם סעיף  4.4.8

 .לעיל 3ועם שאר התשתיות שיסופקו על ידי המזמין, בהתאם למפורט בסעיף  להלן

 קים, כולל הצגת אופן התממשקות וזרימת מידע בין המערכות השונות.ממש 4.4.9

 .הקבלה תודולוגיית בדיקותמ 4.4.10

 מידע וניתוח האיומים.האבטחת  דרישותהצגת מענה ל 4.4.11

 הצגת יכולות מערכת הניהול.  4.4.12

 . הצגת המענה לדרישות זמינות כל המערכת, לרבות ביצועי המערכת פירוט 4.4.13

 .QAתהליכי בקרת איכות  4.4.14

 הדרכות.תוכנית  4.4.15

 עקרונות מערך התפעול, האחזקה 4.4.16

 .טבלת ניהול סיכוניםעדכון  4.4.17

 נוהל ניהול שינויים. 4.4.18

 .CDRנושאים לסקר ה  4.4.19

 יכלול התייחסות לנושאים הבאים: CDRסקר ה  4.5

 . PDRמיפוי רשימת הנושאים והמטלות הפתוחות הדורשות החלטה מסקר ה  4.5.1

ה מלא לדרישות אבטחת המידע ומענ ארכיטקטורת מפורטת של המערכת )לרבות תיאור ממשקים 4.5.2

 (.1בנספח דהמפורטות 

 .מכרזהמענה לדרישות העדכון  4.5.3

  .חיבורם למערכתושל כלל הציוד,  Shop draw, כולל  ( למערכתLLDמסמך תכנון מפורט ) 4.5.4

 ( BOMכתב כמויות מפורט של כלל מרכיבי המערכת ) 4.5.5

 (GUIעיצוב המערכת ) 4.5.6

 השונות.פירוט הממשקים וזרימת מידע בין המערכות  4.5.7

 הצגת התכנון המפורט של התשתיות מערכות והתוכנה.  4.5.8

 הצגת הממשקים לציוד ההיקפי )כולל קלטים ופלטים(. 4.5.9

 הצגת בסיסי הנתונים. 4.5.10

 .הצגת מענה מפורט בתחום אבטחת מידע, בהתאם לדרישות להלן 4.5.11

 הצגת פעולות מערכת הניהול.  4.5.12

 סביבת הבדיקות והטסט. 4.5.13
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 הצגת הערכה של ביצועי המערכת.  4.5.14

 כנית התקנה מלאה לרבות תיאומים עם גורמים שלישיים.תו 4.5.15

 .הצגת אופן ניהול הבדיקות 'STD - System Test Descriptionהקבלה  .תרחישי הבדיקות 4.5.16

 לנושאי תפעול ותחזוקה. ספקהערכות ה 4.5.17

 .MTBF, MTTRהצגת הערכה של  4.5.18

 נהלי הפעלת המערכת. 4.5.19

 מפורט להסבת כל המידע הקיים למערכת.  כנית תכלול לוח זמניםוהת –תוכנית מלאה לביצוע ההסבה  4.5.20

 תכנית תיעוד.  4.5.21

 .(RPO/RTOתהליכי גיבוי ושחזור ) 4.5.22

 תכנית הטמעה. 4.5.23

 פריסת מרכיבי המערכת. 4.5.24

 

 לוח זמנים עקרוני לביצוע הסקרים 4.6

 לו"ז

שבועיים לפני 

 קיום הסקר

A 

 שבוע לאחר

A 

1+A 

מועד קיום 

 הסקר

B 

שבועיים 

 לאחר הסקר

2+B=C 

 Cשבוע לאחר 

1+C =D 

שלושה שבועות 

 Dלאחר 

3+D 

 משימה

הגשת טיוטה 

למסמכים 

 הנדרשים לאישור 

הודעת 

על ן המזמי

מועד לקיום 

 הסקר

 קיום הסקר

סיכום 

הסקר ע"י 

 מזמיןה

הגשת 

מסמכים 

הנדרשים 

 לאישור 

התייחסות לא"ד 

 אישור א"ד

 

 POC-השלב  .5

המודולים שישולבו בפתרון, ( יקים הספק סביבת הדגמה, הכוללת את כל POC-בשלב הוכחת היכולת )ה 5.1

 בהתאם לתכנון המואשר.

 ללא הפרדה בין הסביבה המסווגת והסביבה הבלמ"סית. ההקמה תכלול סביבה אחת, 5.2

 סיים חלקיים, שיוסבו מהסביבה הקיימת במשרד."נתונים בלמ POC-הספק יטען לסביבת ה 5.3

 או ממשקים לסביבות אחרות.יופעלו כלל יכולות תוכנת היצרן, שאינן מחייבות פיתוח  POC-בסביבת ה 5.4

 שבועות. 6-משתמשי המשרד, וזאת לתקופה שלא תפחת מ 4-עד ל יוכלו לעשות שימוש POC-בסביבת ה 5.5

כי המערכת איננה עומדת בדרישות המכרז, יהיה על הספק להציג כיצד יושלמו  POC-ככל שיובהר במהלך ה 5.6

 הפערים שהתגלו במערכת.

 ר לשלב ההקמה.ומעב POC-פערים כנ"ל, יהוו תנאי להשלמת ה, לרבות מתן מענה לכל הPOC-השלמת ה 5.7

 

 שלב ההקמה והערכות להפעלה .6

  ן המאושר.נואת המערכת בהתאם לתכ םהספק יקי 6.1

 ההקמה תכלול את השלבים הבאים: 6.2

 התקנת כל רכיבי התשתית, שיימסרו לספק ע"י המזמין.  6.2.1

 הקמה בסיס של המערכת בסביבה המסווגת ובסביבה הבלמ"סית. 6.2.2

 מערך אבטחת המידע. הקמת 6.2.3



 תחום תקציב ורכש  -תקשורת  משרד ה –מדינת ישראל 
 לרכש, תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום עבור משרד התקשורת - 2018-035  פומבי מס' מכרז

 140מתוך  68דף 

 הפעלת הקישור בין הסביבות. 6.2.4

 הסבה של כלל הנתונים המנוהלים במערכות הקיימות למערכת החדשה. 6.2.5

 פיתוח ואינטגרציה של הממשקים החיצוניים של המערכת. 6.2.6

 הקשחת המערכות, בהתאם לנהלי המזמין. 6.2.7

 סית עם רשתות המזמין. ”מאינטגרציה של הסביבה הבל 6.2.8

 :הסביבות( 2ב) רד לרשות הספק את הרכיבים הבאיםלצורך ההקמה יעמיד המש 6.3

 בהתאם למסמכי התכנון שאושרו. שרתים )פיזיים ווירטואליים( 6.3.1

 .תוכנות תשתית, בהתאם למסמכי התכנון שאושרו, לרבות: מערכות הפעלה, תשתית ווירטואליזציה 6.3.2

 .בסיסי נתונים 6.3.3

 המסווגת והבלמ"סית.תכנון המאושר להפרדת הסביבה לרכיבי מערך אבטחת המידע, בהתאם  6.3.4

 מתגי תקשורת, להקמת רשתות התקשורת לכל סביבה. 6.3.5

 .DR-קווי תקשורת, לקישור בין האתר העיקרי לאתר ה 6.3.6

 מצפינים, להצפנת קווי התקשורת. 6.3.7

על הספק יהיה להתקין את הרכיבים הנ"ל, לבצע בהם את ההגדרות הנדרשות, ולהקשיחם, בהתאם לדרישות  6.4

 בכתנון המאושר. 

 עם כלי האבטחה של המזמין.אינטגרציה  6.5

 למכרז ארכיטקטורה כללית לניהול אבטחת המידע.  1בנספח דהמזמין כלל  6.5.1

על הספק לבצע אינטגרציה למערכות האבטחה שתסופקנה ע"י המזמין עם המערכת. האינטגרציה  6.5.2

 תבוצע בהתאם להנחיות שיסוכמו בתכנון המאושר. 

 ךויעמידם לרשות הספק לצור ,(GFEחשבונו ) יובהר כי המזמין ירכוש את כלי אבטחת המידע על 6.5.3

 .ביצוע האינטגרציה

 

 תהליך ההסבה  .7

 תהליך ההסבה יסוכם במהלך שלב התכנון. 7.1

 על הספק יהיה לנהל את תהליך ההסבה בהתאם לתכנון המאושר. 7.2

 יכלל בתשלום להקמה, אלא ישולם לפי שעות עבודה, בהתאם למנגנן המפורט בסעיף יובהר כי רכיב זה לא 7.3

ישולם בתום וההטמעה ה קניחד עם זאת יובהר, כי התשלום עבור אבן הדרך להשלמת ההת .2לנספח ב 5

 שלב ההסבה. 

 

 בדיקות קבלה  .8

לבצע את כל הבדיקות הנחוצות על מנת להוכיח כי המערכת ואביזרי הקצה שסופקו  ספקבאחריות ה 8.1

ת הקבועים במסמכי ההסכם ובתכנון במסגרת המפרט הטכני בתכנון המאושר עומדים בכל התנאים והדרישו

 המאושר. 

 ויכללו: סוגי הבדיקות הנדרשים יפורטו במסמכי התכנון המאושר 8.2

8.2.1.1 FAT - הבדיקה  .בתכנון המאושר טרם התקנתםמערכת מטרת הבדיקה היא לאשר את עמידת ה

 תערך במפעל/משרד היצרן. 

8.2.1.2  SAT-  והמפרטים המפורטים מטרת הבדיקה הינה להבטיח עמידה בדרישות הפונקציונאליות

  אתרים בהם תותקן המערכת.בתכנון המאושר. הבדיקה תיערך ב
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8.2.1.3 CSAT –  מטרת הבדיקה היא בדיקות השלמה למערכת ותכלול בין היתר את כל מרכיבי התוכנה

והחומרה, תקינות ופעילות כל אביזרי הקצה, קיום תיעוד דרוש, הפעלת תווך התקשורת, 

 הפעלת מערכת הניהול. 

 .IEEE 829 עפ"י תקןיערכו בדיקות מסמכי ה 8.3

ת, צוות הבדיקה, חומרי בדיקה סביבת בדיקו -לספק את כל הדרוש לביצוע הבדיקות לרבות ספק על ה 8.4

 ומכשירים, אמצעי מדידה, קבלת כל האישורים הנדרשים לעריכת הבדיקה. 

 לוח הזמנים לביצוע בדיקות הקבלה יפורט במסמך התכנון המאושר. 8.5

לדרוש נוכחות של וכן  לקבוע תנאים לביצוע בדיקות הקבלה במסגרת מסמך התכנון המאושר וכלן יהמזמי 8.6

 נציג מטעמה בבדיקות.

 דוח סיכום מלא התייחסות לתוצאות שהושגו. ספק עם השלמת כל בדיקה יגיש ה 8.7

 רשאי לדרוש בדיקה חוזרת של מרכיבים בבדיקה, ככל ולא יושגו תוצאות הבדיקה.  ןהמזמי 8.8

אישור בדיקות הקבלה הרלוונטיות יהוו תנאי לקבלת אישור השלמה למערכת. אין בעיכוב תהליך זה כתוצאה  8.9

 ספק. על הספקלאור ליקויים והערות בכדי מקור לדרישת סעד כלשהוא מצד הבדיקות הקבלה מאי אישור 

 לקחת בחשבון את תהליך הבדיקות במסגרת תכנן לוח הזמנים הפרויקטאלי. 

 

 יעודות הדרכה .9

  המערכת.שייקחו חלק בהפעלת ותחזוקת ם המזמין להדריך את כלל הגורמים מטעספק על ה 9.1

 תוכנית הדרכה . תכנית ההדרכה תכלול, בין היתר:להכין  נדרש הספק 9.2

 )מערך ההדרכה, פרטי המדריכים, משך ההדרכות( מזמין פירוט ההכשרות שיבוצעו לצוות מטעם ה 9.2.1

 לוח זמנים לעריכת ההדרכות. 9.2.2

 .ות נדרשות בתום הבדיקותהסמכ 9.2.3

 תוכנית ריענון. 9.2.4

 פירוט עזרי ההדרכה. 9.2.5

 .לוגיסטיקה תומכת  9.2.6

קורסים  2רן המערכת כחלק מהשירותים. יסופקו לפחות צעל הספק לספק את ההדרכות רשמיות מטעם י 9.3

הקורסים יעסקו בתהליכי ניהול ספקטרום ויהיו שונים אחד  2 אנשים כל קורס. 15 –ימים כל אחד ל  5של 

 מהשני.

 . התיעוד יכלול בין היתר:המערכתלספק תיעוד מלא של ספק באחריות ה 9.4

  הוראות התקנה ושימוש. 9.4.1

    דכוניו( .יכל מסמכי התכנון המאושר )על ע 9.4.2

 .ספרי היצרן מעודכנים 9.4.3

 ספרות הדרכה. 9.4.4

 תוכנית ניהול האיכות ודוחות הדיווח השוטפים. 9.4.5

  המערכת.לתכולת התיעוד של  ןאחראי לקבל את אישור המזמי הספק 9.5

 התיעוד יוגש במדיה מגנטית מתאימה.  9.6

 

 אישור השלמה .10

 עם השלמת כלל תהליך ההקמה וההטמעה, כמפורט לעיל, יגיש הספק בקשה לקבלת אישור השלמה.  10.1
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המזמין יבדוק את הבקשה ויוודא כי הספק עמד בכל דרישות ההסכם. במידת הצורך המזמין יוכל לדרוש  10.2

 רות. השלמות והבה

עם תום תיקון ההערות וביצוע ההשלמות יפיק המזמין לספק אישור השלמה. אישור זה יהווה תנאי לתשלום  10.3

 האחרון של התמורה להקמה.

 

 כלליות לשלב התחזוקה  הנחיות .11

 להנחיות ההסכם. , בהתאםהתקשרותמערכת באופן מלא בכל תקופת ההתחזק את לנדרש ספק ה 11.1

 הנחיות כלליות לשירותי התחזוקה  11.2

 שעות בשנה.  8היקף שעות ההשבתה של המערכת לא יעלה על  11.2.1

 .פעילות המערכתלתכנן את תוכנית התחזוקה תוך פגיעה מינימלית ב ספקעל ה 11.2.2

יביא  פן שלאוכי פעולות התחזוקה יבוצעו בהתאם להוראות הרישוי של המערכת ובא יוודא ספקה 11.2.3

 להפרתם.

 יסופקו באופן שלא יפגע באחריות היצרן. שירותי תהחזוקה  11.2.4

 בוצעו על ידי צוות ייעודי מטעם הספק. חזוקה יתשירותי ה 11.2.5

 .ןמטעם היצר גורמים מורשיםני משנה לביצוע שירותי התחזוקה, הם יהיו לככל ויופעלו קב 11.2.6

 . באופן שיביא לעמידה מלאה בכל רמות השירות שירותי התחזוקה תספק אי ספקה 11.2.7

 לתוכנית ניהול האיכות. יפעל בהתאםספק ה 11.2.8

 .להסכם 4נספח בבבהתאם להנחיות אבטחת המידע,  שירותי התחזוקה יסופקו 11.2.9

 

 

 כללו את כל המפורט להלן: מטעם הספק ישירותי התחזוקה  11.3

 

 הכנת תוכנית תחזוקה בהתאם למפורט להלן.  11.3.1

ימי עבודה  30על הספק לבצע עדכון תוכנה תוך  -התקשרות עדכוני תוכנה ושוטפים במהלך תקופת ה 11.3.2

 על ידי היצרן.  וכנה ממועד פרסום עדכון הת

 האיכות ותוכנית התחזוקה.  ת היצרן, תוכנית ניהולומערכת, בהתאם להוראתחזוקה מונעת לביצוע  11.3.3

, ביצוע תרגיל שנתי )יבש ורטוב( לבדיקת העמידת המערכת בדרישות ההמשכיוה העסקיתתכנון ו 11.3.4

   .DRלרבות מעבר להפעלת המערכת מאתר ה 

ניהול כלי מערך אבטחת המידע בהתאם לארכיטקטורה הסופית של המערכת, שתיכלל בתכנון  11.3.5

 המאושר.

 שעות. RTO=12 ביצוע גיבוי שוטף למערכת באופן שיעמוד בדרישת 11.3.6

 הכנת והפעלת תוכנית איכות כמפורט להלן. 11.3.7

 הפעלת מוקד שירות ותמיכה כמפורט להלן.  11.3.8

 .ןתיקון תקלות במערכת, בהתאם למפורט להל 11.3.9

 יווח על תקלות, שינויים במערכת, עריכת ד –תיעוד שוטף של פעילות תחזוקת המערכת כולל 11.3.10

 . DR תרגילי
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 התוכנית תכלול:שנתית אחראי להכין תכנית תחזוקה ספק ה 11.4

 

 MP-Maintenance Policy התחזוקהמדיניות  גיבוש 11.4.1

 . למערכתרמת זמינות  11.4.2

  הנדרשים(.תחזוקה מטעם הספק )כולל קבלני המשנה צוות ה 11.4.3

 הצגת דרגי התחזוקה.  11.4.4

 תחזוקה מונעת.  זמני ביצוע ותדירות ביצוע 11.4.5

 מפורט להלן(.ללבדיקת העמידה בדרישות ההמשכיות העסקית )בהתאם  םתרגיליתוכנית  11.4.6

  השנה.שדרוגי תוכנה במהלך  11.4.7

 

 תוכנית ניהול האיכות .12

 

  בדיקות איכות למערכת. המערכת הספק נדרש לבצעמסגרת תחזוקת ב 12.1

 

יכין תכנית ניהול איכות, אשר תכלול תכנית הבטחת איכות ובקרת איכות וזאת על מנת להבטיח  ספקה 12.2

 –)הלן  שמדדי האיכות הנדרשים יושגו ושההפעלה והתחזוקה יהיו אפקטיביים לאורך מחזור חיי המערכת

 "תוכנית ניהול האיכות"(. 

 

 יעדי תוכנית ניהול האיכות יהיו כל האמור להלן: 12.3

 

 הבטחת עמידת הספק בדרישות ההסכם.  12.3.1

 הבטחת עמידת הספק בדרישות כל דין והתקינה. 12.3.2

  בקרת מסמכי שלב התכנון, בהשוואה לדרישות ההסכם. 12.3.3

  בקרה על שלב בשלבי הקמת מערכות המידע. 12.3.4

 תיעוד כל מהלכי התכנון, ההקמה והתחזוקה  12.3.5

 בקרה על קבלני המשנה.  12.3.6

 המידעבקרה על עמידת המערכת בדרישות אבטחת  12.3.7

 בקרת כל ממשקי התיאום והאישור עם המזמין ועם כל רשות מוסמכת רלוונטית. 12.3.8

 בקרה על שינויים וחריגים. 12.3.9

 

, בכל מחזור החיים של ISO 9001 :2015הספק יקיים במלואן את דרישות האיכות, כפי שהן מתחייבות בת"י  12.4

 המערכת. 

 

 להלן עיקרי ראשי הפרקים לתכנית ניהול האיכות 12.5

 

 אור המערכת. מטרות ותי 12.5.1

 תקנים ודרישות החוק. 12.5.2

 תיאור כללי של תכנית ניהול האיכות. 12.5.3
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 בכל שלבי מחזור החיים של המערכת. מטלות ותפוקות של הספק 12.5.4

 גאנט פעילויות בקרת האיכות המשתלבות והמתואמות עם יתר פעילויות בפרויקט, 12.5.5

 מבנה ארגוני של צוות בקרת האיכות.  12.5.6

 קמה וההתחזוקה. הכל הגורמים שייקחו חלק בשלב התכנון, הנהלי בקרת איכות ונהלי פיקוח על  12.5.7

  פירוט תהליכים הדורשים קבלת האישורים בכל שלב ונוהל קבלת האישורים. 12.5.8

 מערכת לאיסוף, לבקרה ולעיבוד נתונים הנדרשים לחישוב ולעדכון שוטף של מדדי האיכות. 12.5.9

 .מעקב אחר עדכון שוטף של המסמכים הרלוונטיים ומעקב אחר גרסאות12.5.10

 נהלי הפרדות בתום תקופת ההתקשרות. 12.5.11

 

. בנוסף, בכל סקר תכנון תוצג התכנית SRR -תכנית ניהול האיכות תוגש ותאושר ע"י המזמין בשלב ה 12.6

 המעודכנת ואופן המימוש של התכנית

 

 

 שרותי התמיכה ומוקד השירות  .13

 

 ( בעברית. Help deskהספק הזוכה יידרש לספק ללא תשלום נוסף שירותי מוקד שירות ) 13.1

 

 התמיכה במוקד השירות תכלול בין היתר: 13.2

 סיוע בהתקנות והגדרות. 13.2.1

 סיוע בעת שדרוג גרסאות. 13.2.2

 סיוע בבעיות ותקלות. 13.2.3

 הדרכה שוטפת לעובדי המזמין.  13.2.4

 

במקרה הצורך תבוצע הסלמה על ידי הפניית קריאות למרכזי התמיכה של היצרן ברחבי העולם, לרבות  13.3

 הצורך.למומחים בינלאומיים במידת 

 

 פניות למוקד יבוצעו באמצעות טלפון או מייל.  13.4

 

 רמת השירות במוקד תהיה כלהלן: 13.5

 

 המוקד ייתן מענה אנושי בשעות העבודה הרגילות )כמוגדר בסעיף ההגדרות(. 13.5.1

 דקות. 3זמן ההמתנה המקסימאלי למענה טלפוני לא יעלה על  13.5.2

ם בעל יכולת טכנית לטיפול בתקלות זמן תגובה למענה על ידי גורם מקצועי מטעם הספק )שהינו אד 13.5.3

 דקות מרגע קבלת הפנייה במוקד. 30מורכבות( לא יעלה על 

שעות מרגע קבלת הפנייה במוקד,  24עד  –זמן תגובה למענה על ידי גורם מקצועי מטעם היצרן  13.5.4

 בשעות הפעילות הרגילות.
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הפנייה, סטטוס הטיפול, לוחות על הספק יהיה לנהל את כל הקריאות שיופנו למוקד )כולל תיעוד של מהות  13.6

 הזמנים לטיפול והמענה שניתן(.

 

 תחזוקה מונעת .14

 

 .תבוצע בהתאם להוראות היצרןתחזוקה מונעת  14.1

 על הספק לבצע את התחזוקה המונעת באופן שלא יפגע בתפעולה השוטף של המערכת. 14.2

 

 ול בתקלותפטי .15

 

 הספק מחויב לבצע תיקון של תקלות בהתאם לרמות אמור להלן: 15.1

 

דרגת 

 חומרה

 זמן תחילת טיפול מקסימלי סוג התקלה

תקלה הגורמת  –תקלה קריטית  1

 להשבתה של כלל המערכת.

 .שעתיים, בשעות העבודה הרגילותעד 

תקלה הפוגעת  –תקלה דחופה  2

בצורה משמעותית בפעילות 

 המערכת. 

( שעות לתקלות שהתגלו במהלך 4עד ארבע )

ת ביום שעו 3( או 7-17) שעות העבודה הרגילות

העבודה העוקב, לתקלות שהתגלו מעבר 

 לשעות העבודה הרגילות. 

קלה שאינה קריטית ת -תקלה רגילה  3

 ואינה דחופה.

עד תום יום העבודה העוקב את יום דיווח 

 התקלה.

 

 

 

 יובהר כי לא תורשה גישה מרחוק למערכת. 15.2

 

מתחייב הספק כי נציג מוסמך מטעם היצרן יגיע לארץ ניתן לטפל בהן על ידי הספק שלא במקרה של תקלות  15.3

 ימי עבודה. 2תוך 

  

 

 צוות מטעם הספק והיצרן .16

 

 "(.צוות הספק" או "הצוות)להלן: "ומטעם היצרן  הספק יבצע את השירותים באמצעות אנשי צוות מטעמו 16.1

 

הצוות יוצג  מתן השירותים בהתאם להוראות ההסכם. לצורך על הספק להעמיד את כלל הצוות הנדרש  16.2

 לאחר חתימת הסכם ההתקשרות, לאישור המזמין.
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, יעמיד הספק את הצוות המינימלי להלןוההקמה ועד קבלת אישור השלמה, במהלך תקופת התכנון  16.3

 :שיתקיימו בהם התנאים המצטברים המפורטים בסעיפים להלן

 

  –מנהל פרויקט  16.3.1

 

 בעל סיווג סודי  16.3.1.1

 

התקנה, הסבה והטמעה של מערכת מידע שעלות  בעל ניסיון בניהול תהליך של תכנון, 16.3.1.2

  .השנים שקדמו לפרסום המכרז 5לפחות )ללא תחזוקה( במהלך ₪ מ'  5הקמתה הסתכמה ב 

 

נציג מטעם היצרן , אשר הוצג במסגרת המענה למכרז והעומד בדרישות המפורטות  –מהנדס מערכת  16.3.2

  בתנאי הסף.

 

  – אינטגרציהמנהל  16.3.3

 

 בעל סיווג סודי ביותר. 16.3.3.1

 

בעל ניסיון בתכנון, התקנה, הסבה והטמעה של מערכת מידע שעלות הקמתה הסתכמה ב  16.3.3.2

  .השנים שקדמו לפרסום המכרז 5לפחות )ללא תחזוקה( במהלך ₪ מ'  5

 

  –אחראי אבטחת מידע  16.3.4

 

 בעל סיווג סודי ביותר. 16.3.4.1

 

 משתמשים. 250-שנים ומעלה בניהול תשתיות אבטחת מידע בארגון שלו מעל ל 5ניסיון של  16.3.4.2

 

 שנים לביצוע תכנות במערכת המוצעת. 3בעלי ניסיון של  –תוכניתנים  3לפחות  16.3.5

 

 במהלך תקופת התחזוקה יעמיד הספק לפחות את הצוות להלן :  16.4

 

 .שיהווה נציג הספק לכלל היבטי תחזוקת המערכת –מנהל תחזוקה  16.4.1

 .בהתאם לדרישות בשלב התכנון וההקמה –מנהל האינטגרציה  16.4.2

 בהתאם לדרישות בשלב התכנון וההקמה - מנהל אבטחת מידע 16.4.3

 

 

 מנגנון היפרדות  .17
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מכל סיבה  .נדרש להכין תוכנית הפרדות, שמטרתה לקבוע נהלים למקרה של הפסקת ההתקשרותספק ה 17.1

 שהיא. 

 

יפסיק את  ספקבמצב ובו ההמערכת מטרת תוכנית ההפרדות היא להבטיח המשכיות עסקית של פעילות  17.2

 פעילותו, מכל סיבה שהיא. 

 

כוונה למזמין או מי ה –)בכל מקום שרשום המזמין  תכנית ההפרדות לפחות תכלול את הנושאים הבאים 17.3

 מטעמו(: 

 

 .ןערכות לידי המזמיתחזוקת המתכנית פעולה להעברת האחריות על  17.3.1

 הגדרת צוות ייעודי לצורך ניהול והפעלת תכנית ההפרדות. 17.3.2

ן ומנגנ תנאי השירות, דרישות לכלול אתעל הסכמים עם קבלני משנה. פירוט הסכמי התקשרות  17.3.3

 תמורה. 

 .)כולל קודי המקור, מערכות הניהול, מפתחות הצפנה, סיסמאות(מערכת פירוט העברת האחריות על ה 17.3.4

 .ןתכנית להדרכת והכשרת כח אדם מקצועי מטעם המזמי 17.3.5

  ן.יידי המזמישירות על )או קבלני משנה מטענו(  ספקסקת כח אדם מטעם ההעברת העאפשרות לה 17.3.6

 או מי מטעמו. ספק תכנית למחיקת המידע הקשור לפרויקט אשר בידי ה 17.3.7

 

ללא פגיעה ברמת השירות לה  לספק את מלוא השירותים על פי ההסכםספק בתקופת ההיפרדות ימשיך ה 17.4

 הוא מחויב.
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 אבטחת מידע ושמירה על המידע  - 4נספח ב

 הגדרות  .1

 

 

 

 

 

 

 

 כללי  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהימנות צוות הספק 
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 סודיות .4
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 דרישות אבטחת מידע למערכות המידע של הספק .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העברת נתונים .7
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 אירועי אבטחת מידע .8

-כל ליקוי אבטחת 

ישירות למערך הביטחון. הדיווח יכלול כל אירוע של הפרה או חש להפרת הוראות מידע, שיגלה

 

 

 

 

 

 

 

 מאגר מידע .9

 

 

 

 

 אבטחת מידע בתוכנה שתסופק .10

 

 

 

 

 בקרה ופיקוח .11
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 סיום ההתקשרות .12

 

 

 

 

 נאמן אבטחת מידע  .13
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 נוסח כתב ערבות הביצוע – 5נספח ב

  שם הבנק / חברת הביטוח

  מספר הטלפון

  מספר הפקס

 

 כתב ערבות

 לכבוד

 ממשלת ישראל

 משרד התקשורת

 הנדון: ערבות מס' _______________

)במילים: שלוש מאות אלף ש"ח(, אשר תדרשו ₪  300,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

מכרז מס' "( בקשר עם התקשרות לביצוע השירותים הכלולים במכרז החייבמאת _______________ )להלן: "

 לניהול ספקטרום התדריםמדף קמה, הסבה ותחזוקה של מערכת תכנון, הרכש ל –035/2018

 

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בדואר רשום או במסירה  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

 כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. לחיוב 

 י דרישתכם קודם לכן. פ-י בקשת החייב או עלפ-ערבות זו תהיה בתוקף עד לתאריך _____ אלא אם כן תוארך על

 

 למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס ____ לחודש _____. 100%רבות זו צמודה בשיעור של ע –המדד 

 נת להעברה.ערבות זו אינה נית

 

 י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו: פ-דרישה על

 

 מספר הבנק ומספר הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח

 

 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך



 תחום תקציב ורכש  -תקשורת  משרד ה –מדינת ישראל 
 לרכש, תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום עבור משרד התקשורת - 2018-035  פומבי מס' מכרז

 140מתוך  84דף 

  פיצויים מוסכמים – 6נספח ב

 

 כללי  .1

לאפשר ניהול ומעקב של פעילות הספק, ועמידתו בדרישות המכרז, הפיצויים המוסכמים המפורטים להלן נועדו 

 לאורך כל חיי הפרויקט.

 תקופת התכנון וההקמה פיצויים מוסכמים ב .2

דרישה  מדד ספ'

 בהסכם

 פיצוי מוסכם  תקופת תיקון

אי העמדת צוות לביצוע   .1

 הפרויקט

לכל שבוע איחור. ₪  5,000 מיידי 4סעיף 

שבועות  5-איחור של מעל ל

 יראה כהפרת ההסכם.

, ללא החלפת חבר צוות  .2

 אישור  המזמין

למקרה בתוספת ₪  20,000 חודש קלנדרי 4סעיף 

לכל שבוע איחור. ₪  5,000

שבועות  5-איחור של מעל ל

 כהפרת ההסכם. יחשב

עמידה בלוחות הזמנים לאבני   .3

 בשלב התכנון וההקמה  הדרך

 2סעיף 

 3נספח ב

לכל  קלנדריים שבועות 3 עד

 אבן דרך 

לכל יום פיגור בכל אבן ₪  1,000

 דרך 

. 16סעיף  של איש צוות תהיעדרו  .4

לנספח 

 3ב

ימי  4 היעדרות רצופה של עד

עבודה או היעדרות מצטברת 

 20לא מאושרת של למעלה מ 

ימים במהלך תקופת התכנון 

 וההקמה

 3למקרה עבור ₪  5,000

₪  20,000המקרים הראשונים, 

 לכל מקרה נוסף

  תקופת התחזוקהרמות שירות ב .3

 פיצוי מוסכם  תקופת תיקון דרישה בהסכם מדד ספ'

1.  

אי מתן מענה במוקד 
 13.5סעיף  הספק

 3נספח בל

 לכל אירוע₪  500 שני אירועים בכל חודש
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 פיצוי מוסכם  תקופת תיקון דרישה בהסכם מדד ספ'

2.  

 אי תחילת טיפול בתקלה

 15.1סעיף 

 3לנספח ב

 לכל אירוע₪  1,500 אין

אי טיפול בתקלה קריטית   .3

 פיתרונהבאופן רציף עד 

לנספח  15סעיף 

 3ב
 למקרה ₪  1,500  -

אי טיפול בתקלה דחופה   .4

 באופן רציף עד פיתרונה

לנספח  15סעיף 

 3ב
 למקרה₪  500  -

אי הגעת מומחה מטעם   .5

היצרן לטיפול בתקלה 

 שלא נפתרה

 15.3סעיף 

 3לנספח ב
למקרה עבור לכל ₪  20,000  -

 מקרה 

אי העמדת צוות הנדרש   .6

 בתקופת התחזוקה 

. 16סעיף 

 3לנספח ב

 4 היעדרות רצופה של עד

ימי עבודה או היעדרות 

מצטברת לא מאושרת של 

ימים במהלך  20למעלה מ 

 תקופת התכנון וההקמה

 למקרה ₪  1,000

אי עמידת המערכת   .7

 המוצעת בדרישות

 הפונקציונאליות 

 1נספח ב

 להסכם 

 למקרה ₪  1,000 ימי עבודה  7

 

 השירות והפיצויים המוסכמים הערות כלליות לחישוב רמות .4

פיצויים מוסכמים יחולו רטרואקטיבית מתחילת מועד היווצרות ההפרה, ככל והאירוע לא תוקן במהלך  .4.1

 תקופת התיקון.

המציגים את ביצועי הספק ביחס לרמת השירות בחודש  SLAהספק ידווח למזמין מידי חודש, בדוחות  .4.2

 החולף, להלן דוחות רמת השירות הנדרשים:

לכל השבתה: מועד התחלה, מועד סיום, משך, סיבת השבתה.  –השבתות מערכת לא מתוכננות  דוח .1

 סה"כ השבתות לחודש, עמידה/אי עמידה במדד.

לכל תקלה יוצג: סיווג תקלה )חמורה/לא חמורה, זיהוי פותח התקלה, תיאור התקלה,  –דוח תקלות  .2

מרכזיים שנפגעו )עבור תקלה חמורה(,  מועד פתיחה, מועד סגירה, טיפול שבוצע, תהליכים עסקיים

 עמידה/אי עמידה במדד.
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לכל קריאה יוצג: סיווג קריאה )תקלה, הדרכה וכו'(, זיהוי  –דוח ביצועי מוקד תמיכה במשתמשים  .3

הפונה, מועד פתיחת קריאה, זמן המתנה עד מענה טלפוני. סה"כ קריאות לפי סוגים, סה"כ קריאות 

 לחודש המדידה.

 בוטל .4.3
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 התחייבות לסודיות  –1 - 7נספח ב

 

 לכבוד,

 משרד התקשורת )להלן: "המשרד"( –מדינת ישראל 

 , ירושלים23רח' יפו 

 

 קבל את השירותים כהגדרתם להלן;לממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ברצון  הואיל

 בקשר למתן השירותים; ואתם עשויים להעסיק אותי והואיל

עליהם מעוניינת מדינת ש כהגדרתם להלן, סודות מקצועייםמידע סודי ולעשוי להיחשף ל ואני והואיל

 ישראל להגן.

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם: - הגדרות .1

וההסכם ונספחיהם  מסמכי המכרזבהתאם להמציע כלל השירותים אותם נדרש לספק -השירותים" "

 .השינויים המוסכמים שיבוצעו בשירותים במהלך תקופת ההתקשרות ולרבות

מודל, חוות  (, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון,Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -"מידע" 

בכל צורה או דרך  ,למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור

 שר אינו מצוי בנחלת הכלל.של שימור ידיעות, א

בקשר או לידיי  למי מטעמואו  המציע מידע אודות המזמין אשר יגיע לידי כל-"סודות מקצועיים" 

למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות 

 מטעמו. האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין או כל גורם אחר או מי 

הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך  אתהנני מתחייב לשמור את המידע ו .2

לא לפרסם, שורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב 

הלך ביצוע הסודות המקצועיים במ אתלהעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו

לפקיעת ההסכם או  לגורם קשרההסכם וגם לאחר פקיעתו מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן, ובלי 

 הסיבה לפקיעתו.

עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי  עלול להוות הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי  .3

 .1977 -חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

 המשרד אלי בתנאים בטוחים. ואו שיגיע יל שיימסרו וסודות מקצועייםשמור כל מידע לתחייב מ הנני .4

הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון  בדבררשאי לתת לי הוראות 

 מתחייב למלא אחר דרישות המשרד בנדון. והנניונוהלי עבודה מיוחדים,  מידורמיוחדים, הסדרי 

לצורך הכנת למטרה כלשהי מלבד  ובסודות המקצועייםבמידע  שימושמתחייב שלא לעשות כל  אני .5

 אישור המשרד מראש ובכתב.ככל שייחתם, למעט אם קיבלתי את ביצוע ההסכם, הצעה לפניה ולצורך 

עם סיום ההתקשרות בין המשרד לבין המציע, ועל פי בקשתכם, אני מתחייב להשמיד את המידע ואת  .6

 המקצועיים וכל עותק ממנו. הסודות 

יודגש כי האמור בסעיף זה לא יחול על כלים, שיטות עבודה, טכנולוגיה ומידע אשר היו ברשות הספק  .7

 קודם לחתימת הסכם זה, ככל שהספק יוכיח את הנושא בפני המזמין

 ולראיה באתי על החתום:
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  שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________
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 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים – 2 - 7נספח ב

 

 הספק/איש הצוות ____________________ ת"ז/ח"פ ________________

 

" הוא ניגוד בין התחייבויותיו של הספק/איש צוות הספק על פי ההסכם המצ"ב וחובתו לקיימן ניגוד עניינים" .1
בתום לב ובין קשריו העסקיים, המקצועיים והאישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהן ובין אם לאו 

דומים, זולת  ( לרבות קשר בינו לבין כל גורם בתחומים שבהם עוסקת העבודה או בתחומים"קשר")להלן: 
עניינים כאמור. מבלי במסגרת ביצוע העבודה ולצורך ביצוע ההסכם; ניגוד עניינים משמעו אף חשש סביר לניגוד 

בין היתר, קשר עסקי, קשר מקצועי, קיום יחסי עבודה או קשר  , לפגוע בכלליות האמור ייחשב כניגוד עניינים
פק/איש צוות הספק )בן משפחה או גוף שיש ליועץ זיקה אישי בין הספק/איש צוות הספק או בין מי שקשור לס

 אליו(, לבין המפורטים להלן או מי שמחזיק בהם או מוחזק על ידם, בעקיפין או במישרין:

הותקנו מכוחה, למעט שוהתקנות 1972-על רישיון מכח פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב (1

המפורטים בחלק ד' בהודעת הטלגרף האלחוטי )אגרות(, שנקבעה בעל רישיון לתחנה חד מגמית מהסוגים 

 .1987-,התשמ"ז)בהתאם לתקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות

זיקה לבעל חברה בעלת , לרבות  1982–בעל רישיון כללי מכח חוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב (2

 רישיון כללי. 

חות, חברה שהיא בעל ענין, חברה מסונפת, חברה קשורה, אבת, חברה חברה אם, חברה  -חברה בעלת זיקה" "

קנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי רתן בתכהגד ה,חברה קרובה או חברה שותפ

  .2000-, תש"סארציים נייחים(-למתן שירותי בזק פנים

ניגוד עניינים, ככל שהתקבל אישור בכתב  קשר עם הגורמים המפורטים להלן לא ייחשבל אף האמור, ע
 .מהיועצת המשפטית של המשרד, ובהתאם לתנאים שתקבע

 
איני מצוי במצב של  חודשים שקדמו למועד זה,  12וב  הנני מצהיר כי נכון למועד חתימתי על התחייבות זו

 ניגוד עניינים.

 

עלול להביא אותי להימצא במצב של הנני מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות אמנע מקיומו של קשר אשר  .2
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ובין היתר לא אקיים קשרים ולא אתן שירותים או ייעוץ בנושא ביצוע 

לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול  2018/035השירותים בהתאם למכרז פומבי מספר 
לעיל ולא אייצג אף גורם בנושאים הקשורים  1רטים בסעיף "(.לגורמים המפוהמכרזספקטרום התדרים )"

 למכרז.  לשירותים בהתאם

  – חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים 12הנני מתחייב כי במהלך  .3

 .1לא אקיים קשר עם הגורמים המפורטים בסעיף  .3.1

 לא אעסוק או אעניק שירותים או אקיים קשרים עסקיים או קשרים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין  .3.2
 לשירותים בהתאם למכרז.

הנני מתחייב שלא אייצג אדם או גוף כלשהו בעניין הקשור לשירותי המכרז אל מול משרד התקשורת, אלא אם  .4
 משרד התקשורת.  כן אקבל לכך אישור מראש ובכתב של היועצת המשפטית של

הנני מתחייב לתת את השירותים באופן עצמאי ובלתי תלוי, לפי מיטב הבנתי המקצועית. כמו כן הנני מתחייב  .5
 שלא להביע דעה או לתת המלצה, ולא להימנע מלעשות כן, אלא אם הנ"ל נובעים משיקולים מקצועיים גרידא.

ל כל פעולה או ייצוג של גורם כלשהו אשר עבודתי הנני מתחייב לדווח ליועצת המשפטית של משרד התקשורת ע .6
 עם המשרד עשויה להיות רלוונטית לגביו.

היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים או מצב שבשלו אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים אדווח על  .7
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ה על הפסקת כך מיד ליועצת המשפטית של המשרד בכתב ואמלא אחר כל הוראותיה בנדון, לרבות החלט
 ההתקשרות עמי. 

כל תואר דומה " או לאגף ספקטרום, "יועץ עשה שימוש בתואר "יועץ למשרד התקשורת"אלא הנני מתחייב ש .8

נותן את השירות ושימוש בשם המשרד לצורכי פרסום, פרסום, פרסומת או  אניעשה שימוש בעובדה שאלו, ולא 

 .ש ובכתבקידום מטרה עסקית או אחרת, ללא אישור המשרד מרא

 

 
 אישור

 הנני מאשר את האמור לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להוראות התחייבות זו.

 שם: ___________________ תאריך:________________ חתימה: _______________ 

 

 

 אישור

, עו"ד, מ"ר__________ מאשר כי ביום __________ הופיע/ו בפני מר/גב'   אני הח"מ, 

שמספרה _________,  "זת ת/מר/גב' ___________ נושאו ז שמספרה _________"ת ת/___________ נושא

 םה/לאחר שהזהרתיוהחתומ/ים לעיל, המורשה/ים לחתום בשם המציע ואשר חתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין ו

את נכונות  וכן, אישר/ ו/יעשהבועים בחוק אם לא לעונשים הק םצפוי/ ו/יהיהלומר את האמת וכי  םכי עליו/ה

עליה בפני.  ודלעיל וחתמ/ הצהרותיהםהצהרתו/  

 

____________ 

 חתימה וחותמת
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 הסכם פורטל הספקים – 8נספח בחתימה וחותמת

 

 

חוזה פורטל 
PDF.ספקים
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 ביטוח – 9נספח ב

 

המפורטים בזה, באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה/בעלי הספק מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים 

משרד התקשורת, ולהציג למשרד התקשורת, את הביטוחים  –מקצוע מטעמו לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

 -הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

  ביטוח חבות מעבידים .1

תו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל הספק יבטח את אחריו .א

 והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .ב

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  .ג

 כמעבידם.

משרד התקשורת, היה ונטען לעניין תאונת עבודה/מחלת  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד

מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה 

 ועובדיהם שבשירותו.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

ינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מד .א

 ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 250,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .ב

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

 חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלניהביטוח יורחב לכסות את  .ד

 משנה ועובדיהם.

מומחים ובעלי תפקידים נוספים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק  .ה

 ייחשבו צד שלישי.

שרד התקשורת, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מ -הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ו

 הספק והפועלים מטעמו.מחדלי 

 

  ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר .3

    

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY       POLICY FOR THE 

SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                

 או

  ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 

  . AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                  

    

  או
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     נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:  

     

 (.בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל_______________________________________________)    

 

ח את אחריותו ואחריות היצרן שייגרמו בקשר למכרז לתכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת הספק יבט .א

שרד התקשורת, בביטוח משולב מ – לניהול ספקטרום התדרים, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל

   לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

  

 -מטעמו:הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים  .ב

 
ובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה חכיסוי בגין הפרת  - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי (1

 ורשלנות;

 

פותחו, הורכבו, תוקנו,  יסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,כ -חבותו מפגם במוצר  (2

  הספק או מי מטעמו; סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי

 

פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת  (3

 לניהול ספקטרום התדרים.

 

     דולר ארה"ב. 250,000 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מסך  .ג

 

 -הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ד

 מרמה ואי יושר של עובדים; (1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; (2

 שרד התקשורת;מ –אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל  (3

 חודשים. 12הארכת תקופת הגילוי לפחות  (4

 

ו/או מחדלי שרד התקשורת, ככל שייחשבו אחראים למעשי מ –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ה

 הספק וכל הפועלים מטעמו.

 

 כללי .4

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

בכפוף להרחבי משרד התקשורת,  –מדינת ישראל  נוספים : לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים .א

 השיפוי כמפורט לעיל.

תוקף אלא אם ניתנה בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל  .ב

 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התקשורת. 60על כך הודעה מוקדמת של 

משרד  -המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .ג

     התקשורת ועובדיו ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
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בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  הספק אחראי .ד

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

   ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .ה

  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר .ו

 קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, לא  .ז

ן את שנת הנוסח(", יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט_______________ )יש לציי

 בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.  .ח

 

הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי  העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום

 . הספק למשרד התקשורת עד למועד חתימת החוזה

 

משרד התקשורת, וכל עוד אחריותו קיימת,  –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל 

 להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.

 

שרד מ –כל עוד החוזה עם מדינת ישראל  על ידו מדי שנה בשנה, הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה

את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח הספק מתחייב להציג  התקשורת בתוקף.

     או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד התקשורת, לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את 

 שרד התקשורת, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.מ –האמור כוויתור של מדינת ישראל 
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 חוברת ההצעה  –חלק ג' 
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 תוכן העניינים  -חוברת ההצעה  –חלק ג 

 

סעיף  נושא מעטפה ספרור
 במכרז

 אופן הגשת המסמך

 בהתאם לנוסח המצורף. 4.4.1 תצהיר המציע 1 1ג

 4.4.2 אישור מורשי חתימה 1 2ג
המוסמכים לחתום על המכרז מטעם המציע. 
 יוגש בנוסח המפורט בנספח, באישור עורך דין.

 די המציע בהתאם לנספח.י-יצורף על 4.4.3 ערבות הצעה 1 3ג
 די המציע בהתאם לפירוט בנספח.י-יצורף על 4.4.4 אישורים לגבי המציע 1 4ג

 1 5ג
אישורים לגבי יצרן המערכת )ככל 

 ואיננו המציע( 
4.4.5  

כל ורלוונטי, בהתאם ידי המציע, כ-יצורפו על
 לפירוט בנספח.

 4.4.6  הסכם ההתקשרות 1 6ג
יש להגיש את הסכם ההתקשרות בחלק ב' 
למכרז על נספחיו חתום על ידי מורשי 

 החתימה 

 1 7ג
אישור רו"ח לקיום תאגיד בשליטת 

 אישה
 במידה ורלוונטי.  4.4.7

 1 8ג
פירוט החלקים שהמציע מבקש 
 לסמנם כסודיים מתוך מענה המציע

 במידה ורלוונטי. 4.4.8

 2 9ג
תצהיר המציע לעמידה בתנאי הסף 

 המקצועיים 
 בהתאם לנוסח המצורף. 4.4.9

 2 10ג
פירוט לקוחות אשר עבורם ביצע 
המציע או היצרן "פרויקטים 

 מוכרים"
4.4.10 

על גבי טבלת האקסל המצורפת, העתק יצורף 
 לחוברת ההצעה 

 2 11ג
פירוט לקוחות עבורם סיפק המציע 
או היצרן שירותי תחזוקה עבור 

 המערכת המוצעת
4.5.3 

על גבי טבלת האקסל המצורפת, העתק יצורף 
 לחוברת ההצעה 

 2 12ג
פירוט "פרויקטים מוכרים" שנוהלו 

 המוצעהנדס המערכת ע"י מ
4.5.4 

על גבי טבלת האקסל המצורפת, העתק יצורף 
 לחוברת ההצעה 

 2 13ג
פרטים נוספים לגבי מהנדס המערכת 

 המוצע
 ידי המציע-יצורף על 4.5.5

 2 14ג
 מסמך ארכיטקטורה ראשוני

 וההערכות לביצוע 
4.5.6 

יש לפרט את ארכיטקטורת הפתרון, יחסית 
  .1נספח דבלארכיטקטורת הבסיס המוגרת 

 4.5.7 תכונות המערכת המוצעת  2 15ג
יש לפרט את עמידת המערכת המוצעות 

 .1בבנספח בתכונות המפורטות 

 2 16ג
דוגמאות לפרויקטים מוכרים 

 שהוצעו ע"י המציע או היצרן
 .ידי המציע-יצורף על 4.5.8

 נוסח המצורף .י המציע בהתאם ליד-יצורף על 4.5.9 תצהיר היצרן 2 17ג
 .די המציע בהתאם לנספחי-יצורף על 4.6 הצעת מחיר 3 18ג



 תחום תקציב ורכש  -תקשורת  משרד ה –מדינת ישראל 
 לרכש, תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום עבור משרד התקשורת - 2018-035  פומבי מס' מכרז

 140מתוך  97דף 

 תצהיר המציע – 1נספח ג

 .2רט בנספח גועל המסמך יחתום מורשה חתימה מטעם המציע, אשר מפ

  תאריך

 לכבוד:

 משרד התקשורת

 

 .ניהול ספקטרום התדריםמדף לתכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת רכש, ל – 2018/035מכרז פומבי מס' הנדון: 

 

 תצהיר

 

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז )להלן: 

 "(:המציע"

 

 

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה 

 מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:כן, 

תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת רכש, ל – 2018/035 מס'הנני נותן תצהיר זה בשם המציע במכרז פומבי 

המבקש להתקשר עם המזמין. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם לניהול ספקטרום ותדרים מדף 

 מי ובשם המציע.המציע. האמור בתצהיר זה בלשון רבים נאמר בש

 פרטים אודות המציע – 1פרק 

  שם המציע כפי שהוא רשום במרשם:

  סוג התאגיד:

  תאריך הרישום:

  מספר מזהה:

  מנכ"ל המציע:

 

 איש הקשר מטעם המציע:

  שם:

  כתובת: 

  טלפון:

  פקס: 

  דוא"ל:

 

 

 תפקיד ת.ז שם מורשה החתימה החותם על תצהיר זה
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 ז וההצעההצהרות המציע בגין מסמכי המכר – 2פרק 

הרינו לאשר בזאת כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז, על כל צרופותיהם, וקבלנו הבהרות לגבי כל נושא  .1

שבספק. ברורות לנו כל דרישות המזמין המופיעות בהם, הגשנו את הצעתנו לאחר שהבנו והסכמנו לקבוע 

 בהם. 

מתחייבים למלא את כל אנו מסכימים לכל תנאי המכרז לרבות נוסח הסכם ההתקשרות )ככל שנזכה(, ו .2

דרישות המכרז, ההצעה וההסכם ההתקשרות בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון 

פוף להוראות המכרז והסכם ההתקשרות, וזאת בין אם ידו, והכל בכ-המזמין, ובמועדים אשר ייקבעו על

 מצורפים רק בחלקם.  מסמכי המכרז מצורפים להצעתנו ובין אם אינם מצורפים להצעתנו או

אנו מצהירים ומאשרים שנושא הצעה זו והתנאים לביצועה, ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או העשויים  .3

להשפיע על העבודות מוכרים לי ולמציע, ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה 

 מסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.ו/או מאי ידיעה כלשהם של איזשהו פרט או תנאי הכלול ב

 

 ידתו בתנאי הסף הצהרות המציע לעניין עמ – 3פרק 

 

 העתק של תעודת ההתאגדות.  4כנספח גהמציע הינו תאגיד משפטי הרשום כדין בישראל. רצ"ב  .4

וכן המציע  2018המציע אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי, לשנים הקודמות לשנת  .5

 -א לחוק החברות, התשנ"ט362רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כמשמעותה בסעיף אינו 

תמצית רישום מרשם התאגידים  4כנספח ג ואין לו התראה לפני רישום כאמור. רצ"ב 1999

 המעודכנת לתאריך ____.

 אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז. .6

לא מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע עד נכון ליום הגשת ההצעות למכרז זה, למציע  .7

 מועד הגשת ההצעה ובמשך שנה לפניה, והוא אינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים. 

יצוע פי כל דין לב-למציע יש בתוקף כל אישור, רישיון, רישוי, היתר או הרשאה הנדרשים על .8

לצורך ביצוע השירותים  פי דין ונדרש-תנהל עלהשירותים נשוא מכרז זה, וכן רשום בכל מרשם המ

 נשוא מכרז זה, וכולם כשהם תקפים על שמו נכון למועד האחרון להגשת הצעות. 

 המציע לא תיאם את הצעתו עם אף גורם אחר במכרז. .9

 המציע איננו גוף מפוקח כהגדרת מונח זה במכרז. .10

 

 ים ציבורייםאישורים לפי חוק עסקאות גופ – 4פרק 

 למענה, אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לרבות: 5כנספח גרצ"ב  .11

 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ועל דיווח על הכנסותיו ועסקאות, בהתאם להוראות .א

 חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 אישור רישום כעוסק מורשה. .ב

דרת להם המשמעות שמוג-"הורשע" -ו בסעיף זה לתצהירי, תהיה למונחים "בעל זיקה", "עבירה" .12

 בחוק עסקאות גופים ציבוריים. 

  (על המציע לסמן את אחת האפשרויות להלן)המציע מצהיר כדלקמן 
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ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו

 "( מטעם המציע במכרז.מועד ההגשהבמכרז )להלן: "

לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות 

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 לן(:לסמן את אחת מהאפשרויות לה ישהמציע מצהיר כדלקמן ) .13

 לא חלות על המציע. 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 

חלות על המציע והוא  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 

 מקיים אותן.

חלות על המציע  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9במקרה שהוראות סעיף  .14

 (:לחוק חל על המציע 9, ככל והוראות סעיף באחת מהאפשרויות להל xלסמן  )נדרש

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ

 עובדים. 100-המציע מעסיק יותר מ

 (:במשבצת המתאימה Xנדרש לסמן עובדים ) 100-במידה והמציע מעסיק יותר מ .15

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים 

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ןליישומ בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך  ובמידת ,1998-התשנ"ח

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים 

, 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי לשם בחינת יישום חובותיו

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה  .16

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 אי תיאום מכרז – 5פרק 

ידי המציע באופן עצמאי ללא התייעצות, הסדר או -יעים בהצעה זו הוחלטו עלהמחירים אשר מופ .17

 קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

המחירים המופיעים בהצעת המציע לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה  .18

 או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

 תיאם עם מי מהמציעים הפוטנציאליים את הצעתו.המציע לא  .19

 המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .20

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו  .21

 זו.

 תחרותית מכל סוג שהוא.א היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי להמציע  .22

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה  .23

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
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המציע מתחייב להודיע למזמין על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד  .24

 מועד הגשת ההצעות.

א 47ונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף המציע מודע לכך כי הע .25

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.  .26

 

 זכויות קניין – 6פרק 

במכרז ואין בכך כל הפרה  דוי-המציע רשאי לפי כל דין וההסכם לספק את השירותים המוצעים על .27

של זכויות קניין או זכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו. למיטב ידיעתנו ובדיקתנו, אין מניעה 

 משפטית כלשהי להתקשר עם מדינת ישראל בהסכם זה.

המציע מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' כנגדו כתוצאה  .28

כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של המזמין בעקבות מתן השירותים או  מהפרת זכויות קניין

 השימוש בזכויות יוצרים הכלולים בהצעתו.

 

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים – 7פרק 

תן השירותים נשוא המכרז משום ניגוד עניינים פי המכרז ובמ-למיטב ידיעתי אין בהגשת הצעה על .29

, של ספקי משנה או של צד ג' כלשהו, המעורבים בהצעה או עסקי או אישי של המציע, של עובדיו

 בביצועה.

המציע מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לו, לקבלן משנה מטעמו או לכל עובד אשר יועסקו לצורך מתן  .30

השירותים נשוא מכרז זה )באופן ישיר או עקיף(, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד 

עניינים עם ביצוע השירותים. המציע מתחייב עוד, כי אם במהלך עבודת עניינים או בחשש לניגוד 

המציע כאמור, יובא לידיעתו ניגוד עניינים כאמור, או דבר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, 

 יודיע עליו מזמין ללא דיחוי.

 

 התחייבות לשמירה על סודיות – 8פרק 

 המופיעה לצידם:בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות  .31

 "כהגדרתו במסמכי המכרז. –" מידע 

 "כהגדרתם במסמכי המכרז. –" סודות מקצועיים 

הננו מתחייבים לשמור את המידע ואת הסודות המקצועיים שיגיעו אלינו במהלך או עקב ביצוע  .32

השירותים הנדרשים, בסודיות מוחלטת, ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים 

 הנדרשים.

למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הננו מתחייבים לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור  .33

או להביא לידיעת כל אדם את המידע ואת הסודות המקצועיים, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל 

 פי כל דין.-או מידע שיש למסור על

עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה,  וות עלול לההננו מצהירים כי ידוע לנו שאי מילוי התחייבויותינו  .34

 .1977-יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, התשל"ז
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הננו מצהירים כי ידוע לנו שחשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה  .35

גנת לחוק ה 5להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על פי סעיף 

 . 1981-הפרטיות, התשמ"א

הננו מתחייבים כי אם המציע יבחר כספק במכרז נדאג לכך שכל עובדי הספק, קבלני משנה וכל  .36

אדם מטעמו המספק ציוד או הקשור בכל דרך שהיא למכרז ולמימושו, יקיימו את האמור 

 בהתחייבות זו. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

 אישור עורך הדין

אני החתום מטה, 

 עו"ד:

הופיע/ה/ו בפני  מאשר כי ביום:

 במשרדי אשר ברחוב:

 בישוב/עיר:

    

אשר זיהה עצמו  מר/גב':

כמורשה חתימה של 

 המציע ע"י ת.ז. מס.:

אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':

 מס.:

    

שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים ואחרי 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל.

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד

    

 תאריך חתימה וחותמת תאגיד ת.ז. מהשם מורשה החתי
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 אישור מורשי חתימה – 2נספח ג

 דין בנוסח להלן-עורךדי י-ידי המציע, מאושר על-יצורף על

 

 לכבוד

 משרד התקשורת

 הנדון: אישור מורשי חתימה מטעם התאגיד

 

י מסמכי ההתאגדות של התאגיד וההחלטות של התאגיד פ-אני הח"מ עו"ד ___________________ מאשר בזאת כי על

מטה מוסמכים להתחייב (, מספר מזהה של התאגיד ________, הנציגים המפורטים שם התאגיד_________________ )

 בשם התאגיד על הגשת מענה למכרז זה ועל חתימה על הסכמי התקשרות במסגרתו.

 פרטי מורשי החתימה מטעם המציע:

     

 דוגמת חתימה  נושא ת"ז מס'  מר / גב'

     

 דוגמת חתימה  נושא ת"ז מס'  מר / גב'

 

 מחק את המיותר(יחד / לחוד )

       

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  שם העו"ד  תאריך
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 ערבות הצעה –3נספח ג

התאם לנוסח המצורף בלבד. כל שינוי בנוסח הערבות עלול להוות עילה לפסילת ההצעה. ביש להגיש את הערבות 

 למסמכי המכרז. 1.14תשומת ליבכם לתוקף הערבות המפורט בסעיף 

 

  מספר הטלפון

  מספר הפקס

 

 כתב ערבות 

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות משרד התקשורת

 

 הנדון: ערבות מס' _______________

 

)במילים: מאה וחמישים אלף שקלים חדשים(, ₪  150,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

תכנון, הקמה, רכש, ל – 2018/035 מס'"( בקשר עם מכרז פומבי החייבאשר תדרשו מאת _______________ )להלן: "

 .לניהול ספקטרום ותדריםמדף הסבה ותחזוקה של מערכת 

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בדואר רשום, מבלי שתהיו  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם 

 מבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. ו

 

 י דרישתכם קודם לכן.פ-י בקשת החייב או עלפ-ערבות זו תהיה בתוקף עד לתאריך ______ אלא אם כן תוארך על

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו: פ-דרישה על

 

 

 מספר הבנק ומספר הסניף  הביטוחשם הבנק/חברת 

 

 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 

 

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך
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 אישורים לגבי המציע  – 4נספח ג

 ידי המציע-יצורפו על

 .תעודת התאגדות .1

 .אישור ניהול ספרים בתוקף .2

 .אישור עוסק מורשה .3

המועד חודש לפני  עדשמועד תקופתו  תדפיס מעודכן של פרטי התאגיד .4

 האחרון להגשת המענה למכרז

 חוות הדעת של רו"ח מטעם המציע לדוח הכספי האחרון. .5

 .מציע שהוא עמותה יצרף אישור ניהול תקין ממרשם העמותות .6
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  אישורים לגבי יצרן המערכת – 5נספח ג

ידי המציע, ככל ורלוונטי-יצורף על  

  .ממדינת ההתאגדות תעודת התאגדות .1

  .)מאושר על ידי עו"ד( היצרן של אישור מורשי חתימה .2
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 הסכם התקשרות –6גנספח 

 '. בדי המציע בהתאם לנוסח בחלק י-יצורף נוסח הסכם ההתקשרות )כולל נספחיו הקיימים( על

 חתימה מלאה וחותמת המציע בסוף ההסכם.בראשי תיבות בתוספת חותמת בכל עמוד, יש לחתום 
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 אישור רו"ח לקיום תאגיד בשליטת אישה – 7גנספח 

 ואכן מתקיים אצל המציע. במידה ולא יש להגיש עמוד זה ריק., יש להוסיף תצהיר רק במידה ורלוונטי
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 פירוט החלקים שהמציע מבקש לסמנם כסודיים – 8נספח ג

 ואכן מתקיים אצל המציע. במידה ולא יש להגיש עמוד זה ריק. ,יש לצרף במידה ורלוונטי
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 תצהיר המציע עמידה בתנאי הסף המקצועיים  - 9גנספח 

מדויק של פרויקטים מוכרים העומדים בדרישה המצוינת בסעיף  פרמסאת המידע הנדרש לרבות יש להשלים בקווים הריקים 
 או מספר הלקוחות המתאים.

 

 

 לכבוד:

 התקשורתמשרד 

 

 ניהול ספקטרום התדריםמדף לתכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת רכש, ל – 2018/035מכרז פומבי מס' הנדון: 

 

 תצהיר

 

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז )להלן: 

 "(:המציע"

 

 

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה 

 כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

 תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכתרכש, ל – 2018/035 מס'הנני נותן תצהיר זה בשם המציע במכרז פומבי 

המבקש להתקשר עם המזמין. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם תדרים הלניהול ספקטרום  מדף

 המציע. האמור בתצהיר זה בלשון רבים נאמר בשמי ובשם המציע.

 

 הצהרות המציע לעניין עמידתו בתנאי הסף המקצועיים - 2פרק 

 .כיצרן המערכת המוצעת _______  _______________חברת יג את צהמציע מ .1

מצורף  ערכת המוצעת.מהמציע הינו בעל אישור מטעם יצרן המערכת המוצעת לאספקת רישיונות עבור ה .2

 לתצהיר זה. 17אישור היצרן כנספח ג

 לצורך התקנה בסיסית, בהתאם למוגדר במכרז: המערכת המוצעת כוללת את המודולים הבאים .3

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 תפקיד ת.ז שם מורשה החתימה החותם על תצהיר זה
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להלן, המהווה חלק בלתי נפרד מהמענה  15המערכת המוצעת כוללת את התכונות המפורטות בנספח ג .4

 למכרז.

המציע ניהל בעצמו ________ "פרויקטי אינטגרציה", אשר כל אחד מהם בנפרד עונה על הדרישות  .5

 להלן: פורט למכרז כמ 3.3.1המפורטות בסעיף המצטברות 

 

 שם הפרויקט
פרטי איש  הלקוח

קשר אצל 

הלקוח )שם 

 וטלפון נייד(

תחומי 

האחריות של 

המציע 

 בפרויקט

תקופת 

השירות )יש 

לציין חוד 

 ושנה להתחלה

 וסיום(

התמורה 

למציע בגין 

הפרויקט 

 בש"ח

 
     

 
     

 
     

 

"פרויקטים  5פרסום המכרז לפחות השנים שקדמו למועד  7המציע או היצרן מטעמו ביצעו במהלך  .6

לעיל( במסגרתם הותקנה והוטמעה המערכת המוצעת )ניתן להציג  2מוכרים" )כהגדרת מונח זה בסעיף 

 פרויקט מוכר מסויים ליותר מחלופה אחת(:

המודולים הבאים יחד: מודול ניהול ספקטרום, מודול  3פרויקטים מוכרים כללו לפחות את  5לפחות  6.1
המצורף כחלק  10והכל כמפורט בנספח ג ,למסמכי המכרז( 2.2)כהגדרתם בסעיף  GISהנדסי, מודול 

  בלתי נפרד מתצהיר זה:

המציע או היצרן מטעמו ביצע _______ פרויקטים מוכרים שכללו מודול רישוי וחישוב אגרה  6.2
 . (מכרזל 2)כהגדרתו בסעיף 

 . OECDו באחת ממדינות ה המציע או היצרן מטעמו ביצע ________ פרויקטים מוכרים שבוצע 6.3

המציע או היצרן מטעמו ביצע ________ פרויקטים מוכרים ב"סביבה מסווגת" )כהגדרת מונח זה  6.4
 (.מכרזל 2בסעיף 

המציע או היצרן מטעמו ביצע ________ פרויקטים מוכרים שכללו הסבה של נתונים ממערכת  6.5
 אחרת למערכת המוצעת.

 מתוך הפרוקטים שצוינו לעיל. ים מוכריםפרויקט 2דוגמאות ל  16ג מצורף כנספח

הנמשכים , היצרן או המציע מספקים שירותי תחזוקה למערכת המוצעת עבור ________ לקוחות שונים .7
המצורף כחלק  11, והכל כמפורט בנספח גחודשים לפחות ממועד העברת המערכת לסביבת הייצור 12

  בלתי נפרד מתצהיר זה:

. המוצע מהנדס מערכת( כלמחוק את המיותרדרכון ________ ) /את _______ ת"ז ציג מהמציע  7.1
מהנדס המערכת המוצע ישמש כמומחה מטעם היצרן במסגרת מתן השירותים במכרז. מהנדס 

  המערכת יעמוד בדרישות המצטברות להלן:

המקיימת יחסים דיפלומטיים מלאים עם מדינת , ת _____בעל אזרחות ישראלית או אזרחות במדינ  7.2
 .(יש לציין את כולן -במקרה והינו בעל אזרחות במספר מדינות ) ישראל
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, בהתאם "פרויקט מוכר" אחד כהגדרתו לעיל שימש כמנהל הפרויקט או כמהנדס מערכת במהלך 7.3
  המצרוף כחלק בלתי נפרד מתצהיר זה: 12לפירוט והכל בנספח ג

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

 אישור עורך הדין

אני החתום מטה, 

 עו"ד:

הופיע/ה/ו בפני  מאשר כי ביום:

 במשרדי אשר ברחוב:

 בישוב/עיר:

 

 

   

אשר זיהה עצמו  מר/גב':

כמורשה חתימה של 

 המציע ע"י ת.ז. מס.:

אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':

 מס.:

    

שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים ואחרי 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל.

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד

    

 

 תאריך חתימה וחותמת תאגיד ת.ז. שם מורשה החתימה
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פירוט לקוחות אשר עבורם ביצע המציע או היצרן "פרויקטים  - 10ג פחנס

 מוכרים"

 

לתצהירי עבור המכרז הנדון, הריני לפרט את אופן עמידתי בתנאי הסף המקצועיים  6בהמשך לאמור בסעיף 

וכן כדי לפרט את היכולות לצורך מתן ניקוד איכותי עבור המציע כמפורט , המכרזבמסמכי  3.4.3המפורטים בסעיף 

 למסמכי המכרז. 5.3.2בסעיף 

 

 הערות מס' ח.פ שם  המציע 

        

 

 

 

 הערות 

 פרויקטים מוכרים כהגדרתם במסמכי המכרז. 5יש לציין לכל הפחות  כללי

על הדרישות. יובהר, הפירוט הנוסף ישמש לצורך יש להציג מספר מקסימלי של פרויקטים העונים  כללי

 קביעת ניקוד האיכות.

 ניתן להוסיף שורות במידת הצורך. כללי

ל שהתקנה חדשה  -1יש לתת מספר לכל פרויקט בהתאם לאופיו כפרויקט מוכר בהתאם לפירוט הבא:  2

לידציה של ונסוק-3תקנה שכללה הסבה של מערכת קיימת אחרת למערכת המוצעת.ה -2המערכת. 

מספר מערכות לניהול ספקטרום למערכת אחת. יובהר כי לכל הפחות פרויקט מוכר אחד כלל הסבה 

 של נתונים ממערכת אחרת למערכת המוצעת.

 הפרוייקט

להגדרת 

פרוייקט 

מוכר 

)יש 

לתת 

מספר 

1/2/3) 

הלקוח 

אצלו 

הותקנה 

המערכת 

 המוצעת

איש 

הקשר 

אצל 

 הלקוח

אמצעי 

התקשרות 

עם איש 

הקשר אצל 

הלקוח 

)כתובת 

 מייל/טלפון(

גורם 

המציע 

שביצע 

את 

 ההתקנה

מדינת 

ביצוע 

 הפרויקט

מדינת 

ביצוע 

הפרוייקט 

חברה 

בארגון 

 OECD-ה

 )כן/לא(

מועד 

ביצוע 

פרויקט 

התקנת 

והטמעת 

 המערכת

הכללה 

של 

ארבעת 

המודלים 

ביחד 

בפרויקט 

 )כן/לא(

האם 

הפרויקט 

בוצע 

בסביבה 

מסווגת 

 )כן/לא(

בתחתית 

 הטבלה

4 5 6 7 8 9 

 

10 

 

11 

        

        

        

        

        

        

        

 יש להגיש את הטופס הנ"ל כקובץ אקסל.
 ניתן לצרף אסמכתאות לכל שורה 
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 חברה קשורה, קבלן משנה שם המציע, -יש לציין  5

 יש למלא את המדינה בה בוצעה התקנת המערכת 6

.יובהר, לכל הפחות פרויקט מוכר אחד OECD-בארגון ההאם המדינה שבה הותקנה המערכת חברה  7

 ל פרויקט[]יש למלא בכן/לא בעבור כ OECD-צריך להיות באחת ממדינות ארגון ה

 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז 7יש לציין לקוחות שהותקנה אצלם המערכת רק במהלך  8

ורישוי  GIS)ניהול ספקטרום, הנדסי, יש לציין בעבור כל הפרויקט מוכר האם הוא הכיל את המודולים  9

המודולים  4פרויקטים מוכרים צריכים לכלול לכל הפחות את  5וחישוב אגרה( ביחד. יובהר, לפחות 

 )יש למלא בכן/לא בעבור כל פרויקט( שצוינו יחד

לכל הפחות פרויקט מוכר אחד בוצע בסביבה מסווגת כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז. יובהר, סביבה  10

מסווגת הינה סביבה המנוהלת במנותק מרשת האינטרנט, בהתאם להנחיות מערך הסייבר. ]יש למלא 

 בכן/לא בעבור כל פרויקט[

 

 

 

_____________________ 

 תאריך                             
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פירוט לקוחות עבורם סיפק המציע או היצרן שירותי תחזוקה  – 11גנספח 

 עבור המערכת המוצעת

 

לתצהירי עבור המכרז הנדון, הריני לפרט את אופן עמידתי בתנאי הסף המקצועיים  7בהמשך לאמור בסעיף 

מציע כמפורט וכן כדי לפרט את היכולות לצורך מתן ניקוד איכותי עבור ה, במסמכי המכרז 3.4.4המפורטים בסעיף 

 למסמכי המכרז. 5.3.2בסעיף 

 

 הערות מס' ח.פ שם  המציע 

        

 

 

# 

תיאור 
הפרויקט 

שבו 
הותקנה 

והוטמעה 
המערכת 
 המוצעת

שם 
הלקוח 
אצלו 

הותקנה 
המערכת 
 המוצעת

שם איש 
הקשר 
אצל 

 הלקוח

אמצעי 
התקשרות 
עם איש 

הקשר אצל 
הלקוח 
)כתובת 

 מייל/טלפון(

מועד 
התקנת 
 המערכת

גורם 
המציע 
שביצע 

את 
 ההתקנה

מועד 
תחילת 
שירותי 
 התחזוקה

מועד 
סיום 

שירותי 
 התחזוקה

ראו 
הערה 

בתחתית 
 הטבלה

1 2 3 4 5 6 7 8 

1                 

2                

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10           
 

    

 

 הערות 

 לקוחות שונים להם ניתנים/ניתנו שירותי תחזוקה 10יש לציין לכל הפחות  כללי 

 יש להגיש את הטופס הנ"ל כקובץ אקסל.
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יש להציג מספר מקסימלי של לקוחות. יובהר, הפירוט הנוסף ישמש לצורך קביעת ניקוד  כללי 
 האיכות.

 הצורך.ניתן להוסיף שורות במידת  כללי 

 ם המציע, חברה קשורה, קבלן משנה.ש -יש לציין  6

חודשים לפחות ממועד העברת המערכת  12שירותי התחזוקה צריכים להימשך לכל הפחות  8
 לסביבת הייצור

 

 

_________________________ 

 תאריך         
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 המוצעהנדס המערכת פירוט "פרויקטים מוכרים" שנוהלו ע"י מ – 12גנספח 

לתצהירי עבור המכרז הנדון, הריני לפרט את אופן עמידתי בתנאי הסף המקצועיים  8בהמשך לאמור בסעיף 

 במסמכי המכרז. 3.4.3.1המפורטים בסעיף 

 

הנדס המערכת מ מס' ח.פ שם  המציע 
 המוצע

        

 

 

 תיאור הפרויקט  #

התאמה 
להגדרת 

פרויקט מוכר 
)יש לתת 

 (1/2/3מספר 

שם הלקוח 
אצלו הותקנה 

המערכת 
 המוצעת

שם איש 
הקשר אצל 

 הלקוח

אמצעי 
התקשרות 
עם איש 

הקשר אצל 
הלקוח 
)כתובת 

 מייל/טלפון(

תפקידו של 
מהנדס 
 המערכת
המוצע 

בפרויקט 
 הנ"ל 

ראו הערה 
בתחתית 
 הטבלה

1 2 3 4 5 6 

1             

2            

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

 הערות 

  

יש להציג לכל הפחות "פרויקט מוכר" אחד )כהגדרתו במסמכי המכרז( שבהם שימש מנהל  כללי 
 הל פרויקט או מהנדס מערכת מנ -הפרויקט המוצע 

 יובהר, הפירוט הנוסף ישמש לצורך קביעת ניקוד האיכות. יש להציג מספר מקסימלי של עבודות. כללי 

 ניתן להוסיף שורות במידת הצורך. כללי 

 יש להגיש את הטופס הנ"ל כקובץ אקסל.
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2 
ל שהתקנה חדשה  -1יש לתת מספר לכל פרויקט בהתאם לאופיו כפרויקט מוכר בהתאם לפירוט הבא: 

ל שקונסולידציה -3הסבה של מערכת קיימת אחרת למערכת המוצעת. התקנה שכללה -2המערכת. 
 מספר מערכות לניהול ספקטרום למערכת אחת. 

 נהל הפרויקט / מהנדס מערכת מ -יש לציין את תפקידו של מנהל הפרויקט המוצע בפרויקט  6
 

 

_________________________ 

 תאריך         
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 פרטים נוספים לגבי מהנדס המערכת המוצע – 13גנספח 

  .קורות חיים 

 )תעודות הסמכה מטעם היצרן )ככל וקיימות. 

  ותעודות השכלה רלוונטיות.המלצות 

 

 ידי המציע-יצורפו על
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 והערכות לביצוע מסמך ארכיטקטורה ראשוני – 14גנספח 

 

 בעברית או באנגלית הכולל התיחסות לנושאים הבאים: WORDיש להגיש מסמך 

  תצורת ההפרדה בין הרשת המסווגת והרשת הבלמ"סית בהתאם לארכיטקטורה
 .1נספח דהמפורטת ב

  שרתים, רכיבי תקשורת, רכיבי אבטחת  )לרבות:החומרה הנדרשת להפעלת המערכת
 מידע,מערכי אחסון(.

 .תוכנות תשתית, כדוגמת מערכות הפעלה, תוכנת וירטואליזציה, בסיסי נתונים ועוד 

  סוגי הרישיונות והמוצרים שיועמדו לרשות המזמין )יש לציין מספר קטלוגי ולצרף
 מידע רלוונטי מטעם היצרן(. 

 לצורך הפתרון. רישיונות צד ג' הנדרשים 

 תוכנית הערכות של המציע לביצוע שלבי הפרויקט. 
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 תכונות המערכת המוצעת – 15נספח ג

 

 יצורף בהתאם לקובץ האקסל המצורף 
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 דוגמאות לפרויקטים מוכרים שבוצעו ע"י המציע או היצרן – 16גנספח 

 

 יש להוסיף אישורים מלקוחות והמלצות על המערכת המוצעת 1

 

 אלו יש לציין:במסגרת מסמכים  2

 )מהות הפרויקט המוצג )התקנה חדשה, החלפת מערכת קיימת. 

 .המודולים שהותקנו 

 על ידי היצרן או המציע השירותים העיקריים שסופקו. 

  להקתנת המערכת המוצעתהארכיטקטורה 

 .לוח זמנים לביצוע הפרויקט המוצג 

 .הצוות מטעם המציע או היצרן שביצעו את הפרויקט 

 יים שבוצעוההתאמות והשינו. 

 .תהליך ההטמעה 

 עיקרי שירותי האחריות. 
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 תצהיר היצרן – 17גנספח 

 

 בנוסח המצורף או בעברית  באנגליתהמציע יצרף תצהיר מטעם היצרן 

 
To: 
Ministry of Comunications , 
Government of Israel. 
 

Subject: Manufacturer’s affidavit regarding tender number 035-2018 for the planning, purchasing, 
installation, and maintenance of Spectrum management system (SMS) )hereinafter: “the tender”(: 

 
I, _________________(name) the representative of ___________________ (company name) 

(hereinafter: "the manufacturer"). I am authorized to give this affidavit on behalf of the manufacturer. 

1. The manufacturer are duly organized and validly existing under the laws of ____________________,  

2. The Manufacturer is the owner of the Intellectual Property (IP) of the Spectrum management system 

(SMS) _____________________ (hereinafter: - offered system) which is offered for use 

by________________ (Bidder name) )hereinafter: “The Bidder”( in the provision of services in this 

tender )hereinafter: “the services”(. 

3. The manufacturer certified the Bidder to sell and supply the offered system and services required by 

the tender.  

4. The manufacturer has received and diligently read and reviewed all of the Tender Documents in their 

entirety, including all annexes, exhibits, appendices, and other attachments relevant to the tender, and 

consent to all of the terms and conditions set forth therein. We have understood the contents of the 

Tender Documents in their entirety, are fully familiar with all the provisions thereof, and have executed 

this Tender form in accordance with the provisions of the Tender Documents. 

5. Each of the warranties and representations set forth under the Tender Documents and under the bid  

submitted by the Bidder with respect to The manufacturer, as warranted, represented and covenanted 

by the Bidder should be deemed to have been given by us in our capacity. 

6. The manufacturer is committed in supporting the Bidder in Israel, supplying warranty and system 

upgrades for the offered system during the duration of the contract.  

7. If under any circumstances the Bidder is unable to provide the services required in this tender, the 

manufacturer will cooperate with the transfer of services to another licensed supplier.  

8. Other Manufacturer’s obligations towards the Bidder according their contract 

 

(In this part the manufacturer should provide any other obligations it has towards the 

Bidder, according to their contract. These obligations will be taken into consideration in 

determining the Bidder’s quality grade(. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Name: _______ Signature: ________ Date: ________ 

 

I, _________________ )lawyer’s name( hereby certify that according to the corporation 
__________________ )company’s name(, ID number ________ documents and decisions, the following 
representative is authorized to sign this affidavit on behalf of the manufacturer.  

 

Details of authorized signatory 

______________________    ________________    ________________________ 

 

Mr./Ms.   ID number   Signature 

 

____________    _______________    ______________    __________________ 

Date      Name of lawyer      License number         Signature 
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 הצעת מחיר – 18נספח ג

 בתוך מסמכי הגשת המענה למכרז 3ונפרדת ולסמנה כמעטפה יש לצרף את הצעת המחיר במעטפה סגורה 

 למסמכי המכרז, ולצרף אותה לנספח זה. 4.6.8 – 4.6.6יש למלא את הטבלה הרלוונטית להצעה לפי הוראות סעיפים 

 

 לכבוד

 משרד התקשורת 

 תדרים הלניהול ספקטרום  מדף תכנון, הקמה, הסבה תחזוקה של מערכתלרכש,  –2018/035מס'  פומבי מכרז

 פרטי המציע: ________________________________

 מספר חברה : ________________________________

 

     (2לנספח ב 1תמורה לרשוי  )פירוט בסעיף  

  אדמיניסטרטור  סוג משתמש

מזין 

   מידע

סה"כ 

 כולל

 פירוט נוסף שירות  

כמות 

 לשקלול

הצעת 

 סה"כ מחיר

כמות 

 לשקלול

הצעת 

 סה"כ מחיר
 

      A B 

C=A*

B D E F=D*E G=C+F 

1 

חד תמורה 

ת לרישוי פעמי

לכל משתמש 

נוסף )מעבר 

להתקנה 

הבסיסית(  

בסביבה לא 

 מסווגת

 

מודול  ניהול 

 הספקטרום 
1   1   

  

 

המודול 

 ההנדסי
1   1   

   GIS 1   1מודול ה  

 

מודול רישוי 

 וחישוב אגרה
2   16   

2 

תמורה חד 

פעמית לרישוי  

למשתמש 

הראשון 

בסביבה 

 מסווגת

התקנה עבור "

   1   2  "בסיסית
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3 

תמורה לרישוי 

עבור משתמש 

נוסף )מעבר 

להתקנה 

הבסיסית( 

בסביבה 

 מסווגת 

מודול  ניהול 

 הספקטרום
1   14    

המודול 

 ההנדסי
1   8    

    GIS 1   11מודול ה 

מודול רישוי 

 וחישוב אגרה
1   14    

4 

ממשק 

 ניטור  למערכת

OEM   

לעלות  הצעה 

     1   1 כוללת

5 

סה"כ התמורה 

 –לרישוי

סיכום שורות 

1-4  

תשלום סה"כ 

 חד פעמי

    

  

    

  

הערה 

(4)  

 

 (2לנספח ב 3תמורה להקמה  )פירוט בסעיף 

   

 פירוט נוסף

  
            

סה"כ 

 כולל

   A B C D E F G 

6 

ת  תמורה להקמ

 המערכת

תשלום חד 

 פעמי
            

  

 תמורה לתחזוקה )פירוט בסעיף 4 לנספח ב2( 

   

 פירוט נוסף

  

כמות 

 לשקלול

אחוז 

 לשנה

תמורה 

 לרישוי
      

סה"כ 

 כולל

A B C D E F 

G=A*B

*C 

           28=2*14 תשלום שנתי תחזוקה 7

          

           

8 

סה"כ הצעת 

 המחיר

סיכום שדות 

סה"כ כולל 

 5+6+7בשורות 

            

  

 

 בחירת מקדמים לחישוב הפרשי הצמדה / שער

 מקדם  ההצמדה מטבע / מדד
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  חלק הצמוד למדד המחירים לצרכן

חלק הצמוד לשער החליפין של $ 

 ארה"ב

 

הצמוד לשער החליפין של  חלק

 היורו

 

 100% סה"כ

 

 

 הערות כלליות

המחירים בהצעת המחיר נכונים ומעודכנים למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ויחייבו את הספק  .1

 בכל תקופת ההתקשרות ובהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות.

לעיל. במקרה של טעויות אריתמטיות רשאי  Gידי בטור -הנתונים המחייבים הינם הנתונים המוצעים על .2

 המזמין לתקן את טעויות החישוב לצורך חישוב הצעת המחיר מבלי שהדבר ייחשב כשינוי בהצעתי.

כל המחירים בהצעה הינם בשקלים חדשים או באחוזים שלמים בלבד. במקרה של הזנת נתונים שונים אני  .3

 לערך הקרוב בהתאם לכללי עיגול מקובלים.מסכים כי המזמין רשאי לתקן את הצעתי תוך עיגול 

ותכלול את כל ההוצאות הרלבנטיות לרבות היטלים ומיסים  ,הצעתי הינה במחירים קבועים וסופיים .4

החלים על הספק לצורך אספקת המוצרים והשירותים הנדרשים ע"פ מכרז זה,  שעות עבודה של חברי 

י פ-הצוות השונים, שעות ועלות נסיעה, )למעט מע"מ( וכל הוצאה אחרת שתידרש למימוש השירות על

 מכרז זה. 

 ר השירותים הנדרשים מעבר למחירים שצוינו בהצעה.לא תידרש תוספת מחיר עבו .5

 ה בכל צורה שהיא בהתחייבות של המזמין לכמויות ו/או להיקפי עבודה כלשהם. נהצעת המחיר לא תות .6

 

 

 

___________________________________ 

 חתימת המורשה החתימה מטעם המציע וחותמת
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  נספחים למכרז – דחלק 

 

ם ניהול ספקטרולמידע למערכת  שכבת אבטחת – 1נספח ד  

אישור ביטוח – 2נספח ד  

תאור מצב קיים –מערך הספקטרום במשרד התקשורת  – 3נספח ד  
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 ספקטרום ניהולל למערכת מידע אבטחת שכבת - 1נספח ד

 נספח זה הינו מסווג ויימסר למציעים ידנית לאחר חתימה על מסמך סודיות
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 אישור קיום ביטוחים - 2נספח ד

 

 2647סימוכין: 

                                                                   לכבוד

 משרד התקשורת  –מדינת ישראל 

 בכתובת:_________________;

 

 א.ג.נ.,

 אישור קיום ביטוחים הנדון:

 

 

"( הספק" )להלן:______________________________________  הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו

_________________ בקשר למכרז לתכנון, הקמה, הסבה מיום _________________ עד יום  לתקופת הביטוח

שרד התקשורת, את מ –, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל ותחזוקה של מערכת לניהול ספקטרום התדרים

                            הביטוחים המפורטים להלן:

 

 מעבידים, פוליסה מס'___________________ביטוח חבות 

   והשטחים המוחזקים. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל .1

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .2

 דיהם היה ויחשב כמעבידם. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועוב .3

משרד התקשורת, היה ונטען לעניין קרות תאונת  –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני 

  משנה ועובדיהם שבשירותו.

 

 

 ישי, פוליסה מס'___________________________ביטוח אחריות כלפי צד של

אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי  .1

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.  250,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .2

 .Cross Liability -סעיף אחריות צולבת  בפוליסה נכלל .3

משנה  קבלנים, קבלני הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של .4

 ועובדיהם. 

מומחים ובעלי תפקידים נוספים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק נחשבים צד  .5

 שלישי.

שרד התקשורת, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי מ –מדינת ישראל הביטוח מורחב לשפות את  .6

 הספק והפועלים מטעמו.
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 ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, פוליסה מס'_______________________

 

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY       POLICY FOR THE 

SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                

 או

  ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 

  . AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                  

    

  או

 

     נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:  

     

 (.בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל_______________________________________________)    

 

אחריותו החוקית של הספק והיצרן שייגרמו בקשר למכרז לתכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת לניהול  .1

משולב לאחריות משרד התקשורת, בביטוח  – בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל ספקטרום התדרים,

 מקצועית וחבות המוצר.

 -הפוליסה מכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו: .2

ובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה חכיסוי בגין הפרת  - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי .א

 ורשלנות.

הורכבו, תוקנו, פותחו,  יסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,כ -חבותו מפגם במוצר  .ב

     סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק או מי מטעמו.

פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו בגין תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת  .ג

 לניהול ספקטרום התדרים.

 )שנה(.  דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח 250,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .3

 -הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .4

 מרמה ואי יושר של עובדים; .א

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; .ב

 שרד התקשורת;מ –אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל  .ג

 חודשים.  12הארכת תקופת הגילוי לפחות  .ד

שרד התקשורת, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי מ –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .5

  הספק וכל הפועלים מטעמו.

 

 כללי
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 בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

 

  י השיפוי לעיל.בכפוף להרחב ,משרד התקשורת -מדינת ישראל  לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: .1

ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח .2

 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התקשורת. 60הודעה מוקדמת של 

שרד התקשורת מ -אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .3

    שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ועובדיו, ובלבד

הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על  .4

  המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .5

בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר כל סעיף  .6

שרד התקשורת, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות מ -לא יופעל כלפי מדינת ישראל 

 על פי הביטוח.

לא יפחתו בות המוצר, ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבלמעט תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל,  .7

מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט _______________ )יש לציין את שנת הנוסח(", בכפוף להרחבת 

 הכיסויים כמפורט לעיל.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.  .8

    

במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין בשינויים  בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו

 אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 

בכבוד רב,                                                       

 

                                          ___________________________ 

וחותמת המבטח חתימת מורשה המבטח                    תאריך______________  
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  מצב קיים - מערך הספקטרום במשרד התקשורת - 3נספח ד

 

 לליכ .1

מסמך זה מתאר באופן כללי את האפליקציות המשמשות כיום את אגפי משרד התקשורת 

 בכל הקשור לניהול הספקטרום האלקטרומגנטי שבמדינת ישראל.

 

עוסקים בהיבטים שונים הקשורים בניהול הספקטרום  אגפים 3במשרד התקשורת 

 הנדסה, אגף בכיר רישוי, אגף כספים. האלקטרומגנטי במדינת ישראל אגף מינהל

 

ניהול  קיימות כיום מספר מערכות מחשב ואפליקציות המשרתות את עובדי האגפים לעניין

 הספקטרום האלקטרומגנטי:

 

ספקטרום מתבססת על פקודת הטלגרף האלחוטי ותקנות רישוי והנדסת  ןרוב פעילות האגפים בעניי

 .1987-, תעודות ואגרות(, התשמ"ז תהטלגרף האלחוטי )רישיונו

 

כיום חלק מהפעילויות התפעוליות המבוצעות ע"י האגפים נעשות בצורה ממוחשבת החל משלב 

 וחלק מהפעילויות נעשות באופן ממוחשב החל משלב אישור הבקשה.  ןהבקשה לאישור או לרישיו

 

 פרוט המערכות –תיאור מצב קיים  .2

 . מערכת "טל":2.1

 א. כללי

 . VAX/VMS  מערכת "טל" נכתבה בסוף שנות השמונים והתבססה על מערכת

 ברשות המשרד מצוי הקוד וחלק מהתיעוד הנדרש לגבי מערכת זאת. 

 

 VAX/VMS   נכתבה על פלטפורמה של והנדסת מיקרוגל אשרגביה  מערכת רישוי

 אשר מאפשרת: PASCAL; FMS; RDB; FORTRANהבאים:  עם כלי התוכנה

ניהול מערכת הספקטרום במדינה, לרבות הועדות והקצאות שנעשו  .1

 בפועל )להלן סדין התדרים(.

בספקטרום.)סימפלקס,  לשימוש , תעודות ואגרותתרשיונומתן  .2

נספחים  ,שייט לציבור, חובבי רדיו, כלי מיקרוגל, שידוריםעסקים, 

 םלווייני תלרשיונו ניסוי, נספחים תרשיונומשולבים,  תלרשיונו

 .ועוד(

 הפקת מכתבים ודוחות בחתכים שונים בזמן חירום. .3

 טוסים.אניהול מנויי הספקטרום באמצעות סט .4
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עורקי מיקרוגל  מערכת מיקרוגל המטפלת הנדסית בבדיקת .5

 )הפרעות בין העורקים(.

מאפשרים קבלת החלטות  דוחות ושאילתות מבסיס הנתונים אשר .6

 תדרים. לתכנון והקצאת

 שנתי(. חישוב והנפקת אגרות לתשלום )בשוטף, ובחידוש .7

מאפשרים יעילות  ביצוע דוחות ושאילתות בחתכים שונים אשר .8

 בגביית אגרות.

 ביצוע חיובי ריבית והצמדה. .9

 חתכים שנקבעים ע"י המשתמש. משלוח הודעות על פי .10

מתן תעודות בינלאומיות לנבחנים בכלי טייס, כלי שייט אשר עברו  .11

 את הבחינה.

" של רשיונות, תעודות ואגרות במידה היכולת לשמירת "ההיסטורי .12

 והם מתבטלים או משתנים ושחזורם במידת הצורך. 

 הנפקת דוחות לצורכי שכר עידוד. .13

 ול המערכת.הקשורות לניה פעילויות נוספות .14

 תחנות העובדות באיו"ש נדרשות לרישוי דרך מנהל איו"ש. .15

רישיונות מונפקים  הנפקת הודעת תשלום המשולמת דרך המינהל.

 על בסיס חתימת מינהל איו"ש.

 

 ב. היקפי משתמשים:

יחידת הגביה  ואת הספקטרום עובדי אגףרוב משרתת את והנדסת מיקרוגל ה יהגבי ,רישוי

 משתמשים( 12 –)כ  הכספים מאגף

 

 ג. היקף מערכת: 

 לצורך קבלת אומדן והיקף המערכת להלן מספר נתונים:

 מסכים 

מסכים בהם נדרש לבחור בין מספר  -מסכי תפריט 

 מסכים(.  50-אפשרויות )כ

 מסכים בהם יש להקליד נתונים  -קלט פלט 

סכים רבים הם ממסכים,  160 -)כ 

 במתכונת דומה של הוספה,עדכון וביטול(.

 

 מסכים בהם יש להקליד מספר נתונים  -מסכי שאילתות 

 מסכים(. 40-ולקבל נתונים )כ
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 מסכיםPOP UP (40 )  -מסכי שדה שאילתות 

  

  

 

 בסיס נתונים

  140 –כ  –טבלאות                

  440 -כ  –שדות     

 . GBאחד וחצי  -כ               

 כמות הדוחות

 באמצעות שאילתה המופיעה על on lineדוחות כשרובם מבוצעות  50 -כ

 המסך וניתן להדפיס אותה.

 

 התחומים וסוגי הנושאים שבאחריות מינהל הנדסה ואגף הכספים אשר בהם  ד. 

 "טל": שימוש במערכת מתבצע    

  בתקנות(.רישוי תחנות עסק )חלק ב'  .1

 רישוי תחנות חד מגמיות )חלק ד' בתקנות(.  .2

 .החזקה )חלק י' בתקנות(רישוי תחנות  .3

 .)חלק ג' בתקנות(רישוי תחנות עסק רט"ן  .4

 רישוי תחנות ים ואויר )חלק ה' בתקנות(. .5

 )חלק ז' בתקנות(. טלוויזיה ורדיו –שידורים לציבור  .6

 )חלק ח' בתקנות(.תחנות לווין  .7

  )חלק ט' בתקנות(. נייםוזמ רשיונות ניסוי .8

 חובבי רדיו )חלק י"א' בתקנות(.  .9

 )חלק ו' בתקנות(. מיקרוגל -קווי נל"ן  .10

 רישוי משולב. .11

 .םמעבר חירו .12

 סדין תדרים. .13

 תעודות. .14

 ניהול תהליכים ביחידת הגביה. – םסטאטוסי .15

 יחידת גביה. -אגף כספים  .16

 תיקיה. .17

  מערכת. לניהו .18
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 שמור ומעלה(:. מערכת "תדרנט" )רמת סווג בטחוני 2.2

 א. כללי 

החליף את מערכת "טל" ולפתור במטרה ל 2004-2007מערכת "תדרנט" פותחה במהלך שנים 

בעיות שהיו במערכת הישנה "טל" אך פיתוח המערכת לא הגיע לכלל סיום. ברשות המשרד 

 מצוי הקוד הנדרש לגבי מערכת זאת. 

תוך  Net.ובארכיטקטורת  Webבמתודולוגיות פיתוח מערכות מבוססות פותחה  המערכת

  Visual Studio .Net 2005פיתוח השימוש בטכנולוגיות מיקרוסופט וכלי 

 את שמהווה (Interfaceשכבות: שכבת התצוגה ) 3ברמה של  הינהארכיטקטורת המערכת 

שכבת ועל שרת ייעודי  תמופעלאשר ( SQL 2005)שכבת בסיס הנתונים , מכונה-ממשק אדם

 עובדיםצה תחנות הק.  Web -רכיבי השל תשתית  גם כוללתאשר  )אפליקציה( הלוגיקה

את  מקבלמשתמש  מול שרת האפליקציה, כך שכל Terminal Servicesבאמצעות שירותי 

 .שלו על השרת Session -ה

 . #Cהתוכנה כתובה בשפת 

לצפייה  Acrobatתוכנת וOffice (Word, Excel ,)תוכנות  המשתמש יכול לעבוד גם מול

ואפשרות שמירת מסמכים )במידת הצורך( בספרייה ייעודית לאותו  PDFמסמכי  תוהפק

  .משתמש

 

תתי מערכות כאשר רק שלוש תתי מערכות הועברו לשלב  21 -מערכת "תדרנט" חולקה ל כ

 ואילו כל האחרות נמצאות בשלב כזה או אחר של פיתוח.  (production)היצור 

 

 גף הספקטרום. עובדים מא 7 -כמשרתת  היקפי משתמשים: ב.

 היקף מערכת: ג.   

מסכים  10 -ל  5תתי מערכות כאשר כל תת מערכת מכילה בין  21 -במערכת זו הוגדרו כ

 )כאשר חלקם יורשים ממסכים בסיסים(.

 שכבת בסיס הנתונים מכילה גם פרוצדורות שליפה מבסיס הנתונים.

  stored procedures 400 –, כ  views 20 –טבלאות, כ  170 –עד היום הוגדרו כ 

  functions . 80 -וכן כ

 . EXCEL ןהדפסה ואו העברת הנתונים לגיליו כל מסכי השליפה מאפשרים

מרבית סוגי ההדפסה של הרישיונות והדוחות נמצאים בתהליך סופי של פיתוח תוך שימוש 

 .WORD בפרויקטי
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 ד. התחומים וסוגי הנושאים שבאחריות מינהל הנדסה ואגף הכספים אשר בהם    

 "תדרנט": שימוש במערכת מתבצע     

      

 החל משלב  –א. אישורים )אישורי סוג, אישורי התאמה, אשורים מיוחדים       

 הבקשה ועד לשלב האישור(          

 

 בלמ"ס(:לו"ל" )רמת סווג בטחוני מס-. מערכת "תדרנט2.3

 כללי  .א

 

מערכת סטאטוס לרישיונות ואישורים ליבואן, מקשרת בין יבואנים,  -מערכת מסלו"ל

 יצואנים, עמילי מכס עם רשויות ממשלתיות ומכס.

, ברשות המשרד מצוי הקוד הנדרש לגבי מערכת 2018 תמסלו"ל פותחה במהלך שנ-מערכת תדרנט

 זאת

 המכס לרשות המוסמכת באופן מקוון.בקשות הייבוא מגיעות מהיבואנים ועמילי 

הודעה שליחת  כל תהליך הטיפול בבקשה מתבצע דרך מערכת מסלו"ל כולל: עדכון מצב הבקשה,

 ליבואנים ועמילי מכס ועדכון המכס באישור או דחיית בקשה.

הבקשה לרישיון יבוא מתחיל בקבלת טופס מקוון לרישיון/אישור יבוא מהיבואן או עמיל תהליך 

 חר שהטופס המלא מגיע, הוא מתעדכן במערכת מסלו"ל.מכס. לא

 שולחת הודעה אוטומטית לשולח הבקשה ומעדכנת אותו שהטופס שלו נקלט במערכת.המערכת 

במהלך הטיפול בבקשה עולה צורך לפנות למגיש הבקשה לצורך קבלת מידע נוסף או בכדי אם 

 יבחר מכך( לעדכן אותו, ניתן לשלוח אליו הודעה ישירות מהמערכת )אם 

לעדכן באמצעות המערכת את סטאטוס הבקשה בכל שלב נתון באמצעות סטאטוסים יזומים ניתן 

)לדוגמה: בקשה בטיפול, מחכה להשלמת נתונים וכו'(. בנוסף לסטאטוסים אלה, קיימים 

סטאטוסים שמתעדכנים על ידי המערכת כברירת מחדל ברגע שהתקבלה החלטה בנוגע לבקשה 

 יבוא )אישור מלא, אישור חלקי, דחייה(.אישור \לרישיון
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 מערכת מסלו"ל

 
 

 

 

על מהות המערכת  פירוטבוצע פרויקט שתכליתו העברת אפליקציית "תדרנט" ) 2018במהלך שנת 

בסעיף הקודם( מהמערכת המסווגת למערכת המשרדית המוגדרת ברמת סווג בלמ"ס לצורך 

 קישור המערכת למערכות הממוחשבות של המכס דרך ממשל זמין.

מספר שינויים בתהליך  נדרשולצורך ביצוע הממשק בין מערכת "תדרנט" למערכת מסלו"ל 

טוסים, שינויים בחיפוש מתקדם, הוספת מסך העבודה ובהינהם הוספת שדות, עדכון סטא

קליטה, הוספת מסך אישור למנהל, הוספת עמודות לניתוח תאימות בקשות לאישורים קיימים 

 ן, הוספת יכולת שימוש בשרותי ממשל זמין לענייושאילתות/דוחות סטטיסטים לדרג הניהולי

שלנו לממשל זמין לצורך אישור /דחיית הבקשה ושרות הודעות במייל ומצד שני חשיפת שרות 

 קליטת נתוני הבקשה.

רגה ושדשכבת בסיס הנתונים  Visual Studio .Net 2015-ל במהלך הפרויקט שודרגו כלי הפיתוח

 .(SQL 2014ל )

 .#Cהתוכנה כתובה בשפת  

 

 עובדים מינהל הנדסה ומאגף בכיר רישוי.  15 -כמשרתת : היקפי משתמשים .ב

 שימוש במערכת שבאחריות האגף ואגף הכספים אשר בהם מתבצעהתחומים וסוגי הנושאים  .ג

 "תדרנט":

 תתי המערכות שהועברו לשלב הייצור הינם: 

 א. אישורים )אישורי סוג, אישורי התאמה, אישור התאמה על פי הצהרה,       
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 הבקשה ועד לשלב האישור(  החל משלב –אשורים מיוחדים          

 (.ןהבקשה ועד שלב הרישיוב. סחר )החל משלב       

הסחר ניתן לאחר זיכוי כספי , חלקים נרחבים  ןמכוון שרישיו –מודול כספי  ג.

 ממודול זה הוכנסו לשלב ייצור.

 .פטור מרשיון סחר ד.

 

 

 :ICS. מערכת 2.4

כיום בבדיקות הנדסיות  הוא מוצר מדף העוסק ATDIשל חב' ( ICS)מערכת הנדסית  

בין היתר על אותה תשתית הפועלת ועורקי מיקרוגל  טלוויזיה ,רי רדיוודישבעיקר של 

 שעובדת אפליקצית "תדרנט". 

 

 עובדים מאגף מינהל הנדסה.  2 -כמשרתת  היקפי משתמשים:

 

 . מרשם התדרים:2.5

 א. כללי 

, ברשות המשרד מצוי הקוד הנדרש לגבי מערכת  2008התדרים פותחה בשנת  מערכת מרשם

 זאת.

 

 אלמנטים עיקריים : הועדת תדרים והקצאת תדרים.  2מרשם הנתונים מבוסס על 

הועדת תדרים וגם של הקצאת תדרים, נתונים  במערכת "טל" מרוכזים הנתונים בפועל גם של

אלו מועברים למרשם התושבים ומאפשרים תצוגה גרפית. האמצעות אפליקציה זו ניתן 

 להוסיף רשומות תכנון ספקטרלי.

 

  הנדסה. עובדים במינהל 4 -כמשרתת קפי משתמשים: הי ב.

 

 מערכת מחשוב כלל משרדית המבוססת על תשתית  .2.6

 (. לצורכי המשרד Microsoft WINDOWS SERVER 2012 , OFFICE 2016של   

 הממוחשב.   

 את כל העובדים במשהת"ק. משרתת  היקפי משתמשים:   

 

ושלים )מחשב ביר ים שוניםימקומות פיס בשנימתאפשרת . 2.1-2.6המתוארת בסעיף כל הפעילות 

  ובת"א מגדל שלום. (וגיבוי בחרום
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 קיימות מערכות משיקות 3

  חיצוניות: -מערכות משיקות 

 בנק הדואר. 2.2.2

 שרת התשלומים.  2.2.3

 קשר לממשל זמין ולמכס. –מערכת "מסלול"   2.2.4

 חברת הדפסה למשלוח דיווריות.  2.2.5


