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 9/2018 מספר פומבי מכרז

הרשות הלאומית של ומערכות מידע אחזקת מערכות מחשוב בחירת חברה לצורך קבלת שירותי ל
 לבטיחות בדרכים

 הזמנה להציע הצעות ותנאי מכרז

שהוקמה עפ"י חוק הרשות  ," או "המזמין"(לב"דהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )להלן: "הר .1
פועלת להגברת הינה תאגיד סטטוטורי ה )להלן: "החוק"( 2006-התשס"ו ,הלאומית לבטיחות בדרכים

הבטיחות בדרכים בהתאם להוראות החוק, במסגרת מדיניות הממשלה ובכפוף להחלטות שר התחבורה 
 והבטיחות בדרכים.

במשרדים הממוקמים בירושלים. המשרדים בעיקר ילותה מתבצעת עובדים ופע 70 –הרלב"ד מונה כ  .2
שרתי מחשב )פיזיים ווירטואליים( לשימושה.  5 -כתחנות קצה ו 80 -, ככוללים מערכת חומרה מרכזית

 להזמנה זו. נספח א'כבמפרט המצורף מידע לגבי מערכת המחשוב והמידע של הרלב"ד מפורט 

 הגדרות .3

מערכת מחשוב הכוללת בין היתר שרתים וציוד נלווה, ציוד תקשורת,  –"המערכת" או "מערכת מחשוב" 
מחשבים אישיים וציוד קצה, תוכנות תשתית ותוכנות אפליקטיביות, תשתיות וקווי תקשורת, הן 

, כשהיא פועלת באופן בין הזוכה לרלב"ד תקופת ההתקשרות מהלךהקיימים היום והן אלו שיירכשו ב
 להזמנה זו. כנספח א'מפרט המצורף הכמפורט בטופס  תקין ולשביעות רצון הרלב"ד

 כל החומרה והתוכנה הנדרשים להפעלת המערכת. –"ציוד" 

 מתן שירותי הדרכה והטמעה של המערכת ו/או כל פריט ממנה. –"הדרכה" 

ניהול שוטף של המערכת הכולל בין היתר תפעול המערכות, ניהול משתמשים, אחריות  –"ניהול הרשת" 
ל הגיבויים, ביצוע שחזור במידת הצורך, התקנת שדרוגי תוכנה, אחריות ופיקוח על אבטחת עופיקוח 

פסק וכיוצא בזה, אשר יבוצע ככל הניתן מרחוק, ובעת -המידע, בקרה על עדכוני אנטי וירוס, מערכת אל
 הצורך במשרדי הרלב"ד.

המערכת הכוללת בין  תחזוקה שוטפת, תחזוקה מונעת ותחזוקת תקלה ושבר של –"תחזוקה שוטפת" 
היתר ביצוע פעולות למניעת תקלות, תמיכה במשתמשים וטיפול בכל תקלה או שבר בכל חלק של 
המערכת, אשר יבוצעו מרחוק או במשרדי הרלב"ד לפי הצורך. כמו כן, כוללת עבודת התחזוקה פעולות 

ות אבטחת המידע, ניטור שוטפות של משאבי הרשת שמטרתן מניעת תקלות, לרבות: בדיקות של מערכ
 הגנה מפני וירוסים, תקינות מערכות אל פסק וכד'. 

 וטיפולצורך ביצוע עבודות תחזוקה שוטפות, לרבות גיבוי ובקרה סיסטם ל במסגרת זו, יקצה הספק איש
  .להלן)ד( 5.8בסעיף במשרדי הרלב"ד כמפורט  בתקלות

ברחבי הארץ של מערכת מחשוב לרבות מתן שירותי ניהול רשת  הפעלה במשרדי הרלב"ד -"השירות" 
 ותחזוקה שוטפת.

בין הסיסטם זמינות של איש  –. ביום ו' 08:00-18:00ה' בין השעות -מים א'ן היבי –"שעות הפעילות" 
 לטיפול בתקלות במידת הצורך. 09:00-13:00השעות 

פרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית מדד המחירים לצרכן כולל פירות וירקות כפי שמת –"מדד" 
  לסטטיסטיקה או כל מדד אחר שיבוא במקומו.

הצמדת מחיר מהמדד הידוע בעת המועד האחרון להגשת הצעות ועד למדד הידוע  –"הצמדה למדד" 
 בעת הוצאת החשבון.
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עים הרלב"ד מעוניינת לקבל שירותי אחזקת מחשוב ומערכות מידע ולשם כך, היא מזמינה בזה מצי .4
)להלן: של הרלב"ד מידע קבלת שירותי אחזקת מערכות המחשוב ומערכות הלהגיש את הצעתם לצורך 

 "השירות"(, כמפורט במכרז זה ובנספח א' להזמנה זו.

 השירות .5

 תחזוקה שוטפת של רשת המחשבים, לרבות: 5.1

 בירושלים ( במשרדי הרלב"ד( להלןד)5.8)כהגדרתו בסעיף איש סיסטם נוכחות של  5.1.1
 שעות בשבוע. 16שעות בכל פעם ולכל היותר  8פעמיים בשבוע לפחות, עד 

לצרכים השוטפים של הרלב"ד בנושאי מיחשוב, ובכלל זה, תיקון תקלות מחשבים מענה  5.1.2
 ותיקון תקלות ברשת. 

יזומה של כל המחשבים ושל כל נקודות התקשורת, כך שכל מחשב וכל נקודת בדיקה  5.1.3
 ייבדקו לפחות אחת לחודש.  תקשורת במשרדי הרלב"ד

 כך שכל שרת ייבדק לפחות אחת לחודש. ,בדיקה יזומה של המידע על השרתים 5.1.4

אפשרות לבצע ניטור למערכות המחשב, התקשורת והשרתים, על המציע להציע  5.1.5
 כאופציה, במידה והרלב"ד תהיה מעוניינת בכך. 

ים שלו או קבלן/י משנה אשר /עובד זוכהאחריות על פתרונות תוכנה ורשת )במסגרת זו יעסיק ה 5.2
 (.רלב"דמעת לעת על פי דרישת ה SHAREPOINTפתרונות תוכנה ותמיכה בסביבת  נויית

מענה טלפוני לטיפול בתקלות, מענה לצרכי המחשוב השוטפים ופתרון  - Help Deskשירותי  5.3
ינו אאיש סיסטם בימים בהם ( 17:00 – 08:00תקלות מחשבים ורשת בשעות העבודה הרגילות )

המחשוב או  , לרבות באמצעות פתרון מרחוק או באמצעות הגעת יועץמשרדי הרלב"דנמצא ב
מי שישי לצורך תיקון התקלה, לפי העניין והצורך. בי רלב"דל הזוכהנציג המגבה אותו מטעם 
 .13:00 – 08:00תינתן תמיכה בין השעות 

או למרבית עובדיה לעבוד  לב"ד)תקלה רוחבית אשר לא מאפשרת לר תקלה קריטיתבמקרה של 
עם מערכת המחשוב או מונעת שימוש ברכיב משמעותי ממערכת המחשוב( יגיע יועץ המחשוב 

תוך פרק זמן למשרדי הרלב"ד המשמש לו לגיבוי(  זוכה)או נציג ההלן )ג( ל5.8כהגדרתו בסעיף 
. עד לפתרונהשלא יעלה על שעתיים מרגע הדיווח על התקלה הקריטית ויטפל בתקלה באופן רצוף 

הדיווח  ככל שהתקלה ניתנת לפתרון מרחוק, תיקון התקלה הקריטית יחל בתוך חצי שעה ממועד
 ובאופן רצוף עד לפתרונה.

 )ג( להלן5.8כהגדרתו בסעיף )תקלה שאינה קריטית( יגיע יועץ המחשוב  תקלה רגילהבמקרה של 
שעות מרגע  4פרק זמן שלא יעלה על תוך למשרדי הרלב"ד )או נציג הספק המשמש לו לגיבוי( 

. ככל שהתקלה ניתנת לפתרון הדיווח על התקלה הרגילה ויטפל בתקלה באופן רצוף עד לפתרונה
 מרחוק, תיקון התקלה הרגילה יחל בתוך שעה ממועד הדיווח ובאופן רצוף עד לפתרונה.

מנהל הוא  או תקלה רגילההגורם המוסמך להגדיר תקלה כתקלה קריטית מובהר בזאת, כי 
 .יובל פרידמןמר , ברלב"ד נהל כספים ומשאבי אנושימ

 תכנון מערכות המידע והמחשוב ואחריות על ביצוע מול ספקים בתיאום עם הרלב"ד. 5.4

 בהחלטות לגבי מערכות מידע ומחשוב. לב"דמתן ייעוץ לגורמים פנימיים בר 5.5

 . לב"דעל נושא אבטחת המידע בראחריות  5.6

במתכונת שתיקבע ע"י הרלב"ד בנושאי המחשוב ומערכות המידע ובכל  הגשת דו"חות לרלב"ד 5.7
עניין הקשור בשירותים הנדרשים, לרבות דו"ח חודשי המפרט את מכלול השירותים שסופקו 

' בנספח גלרלב"ד ע"י הזוכה, את זמני המענה והתגובה לקריאות וכד'. מבנה הדו"ח מפורט 
 .להזמנה זו
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 מקצוע לשם מתן השירות כמפורט להלן:  על המציע להציע מטעמו אנשי 5.8

, אשר יהיה אחראי הן על תכנון מערכות המידע והן על ייעוץ לגורמים מנהל הפרויקט .א
 ברלב"ד )להלן: "מנהל הפרויקט"(. פנימיים

)להלן: , אשר יפקח על כלל ההיבטים של אבטחת המידע ברלב"ד אחראי על אבטחת מידע .ב
 אבטחת המידע"(."אחראי 

על החומרה ברלב"ד  )יכול להיות אותו אדם(, אשר יהיה אחראי ומנהל רשת יועץ מחשוב .ג
 "(." או "מנהל רשתמחשוב)להלן: "יועץ 

)יכול להיות אותו אדם(, אשר יהיה  ומנהל בסיס נתונים sharepointשל סיסטם  איש .ד
השרתים ואתרים ועד גיבוי , החל מההקמה של sharepoint -אחראי להגדרת שרתי ה

בהתאם לדרישות להיות נוכח במשרדי הרלב"ד בירושלים השרתים. על איש הסיסטם 
שעות בכל פעם ולכל  8פעמיים בשבוע לפחות, עד )להלן: "הממונה"( הממונה מטעם הרלב"ד 

 שעות שבועיות.  16היותר 

בכפוף לאישור , אלא אנשי המקצוע הנ"ליהא רשאי להחליף את לא מובהר בזאת, כי הזוכה  5.9
ועמדים החדשים עומדים בתנאי הסף המפורטים מראש ובכתב של הרלב"ד ובתנאי כי המ

 במכרז.

לעיל, כך שהשירותים  5.8הזוכה יידרש להעמיד גיבוי לכל אחד מהתפקידים המפורטים בסעיף  5.10
 הניתנים לרלב"ד יינתנו בכל עת באופן רציף ומלא, לרבות מבחינת השירות והזמינות.

  הזוכה חייב לעמוד בלוחות הזמנים, כפי שיקבע הממונה לביצוע המטלות/הפרויקטים השונים. 5.11

 ידי הזוכה-תנאי מתן השירות על .6

 ידו.-ידי הזוכה והאנשים המועסקים על-השירות יינתן על 6.1

הזוכה במכרז, מתחייב לתת את השירותים נשוא מכרז זה במומחיות, במקצועיות ובמיומנות,  6.2
 הידע המקצועית, ובהתאם לסטנדרטים המקובלים.בהתאם לחזית 

ידי הזוכה במהלך עבודתו יועמד לרשות -ובהר בזאת, כי כל החומר והמידע שייאסף ויוכן עלמ 6.3
, והזוכה אינו רשאי לפרסמו ו/או לב"דללא תנאי, וכי הבעלות על חומר זה היא של הר לב"דהר

 .לב"דלעשות בו שימוש כל שהוא ללא אישור הר

בצורה  לב"ד)לפי המוקדם מביניהם( יעביר הזוכה לר לב"דעבודה או לפי דרישת הר בסיום כל 6.4
מאורגנת ומסודרת, את כל החומר המקורי ששימש לצורכי העבודה ובכלל זה: ידע, מסמכים, 
ניירות עבודה, הקלטות, צילומים וכל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה, על פי דרישת הממונה 

ו. כמו כן, הזוכה מתחייב להעביר לממונה את הידע שצבר בצורה ובטווח זמן שיקבע על יד
 . לב"דמאורגנת ובמסגרת חפיפה מסודרת בהתאם לדרישות הר

 תנאי סף  .7

 .1976-או עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו המציע הינו תאגיד הרשום בישראל 7.1

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  7.2
 .1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

של מתן שירותי הן בתחום  2015-2017השנים ן בכל אחת מלפחות מן ההכנסות של המציע  75% 7.3
 מערכות מידע ומחשוב )חומרה ותוכנה(.

ועד למועד האחרון להגשת  1.9.2013פחות במהלך התקופה החל מיום שנים ל 3למציע ניסיון של  7.4
ובמסגרת ניסיון זה חשוב )חומרה ותוכנה( מהצעות למכרז בתחום מתן שירותי מערכות מידע ו

שירותי הטמעת מערכות מידע ומחשוב, סייע בקבלת החלטות בתחום מערכות המציע סיפק 
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 30שכל אחד מהם מעסיק  ,גופים לפחות 5 -מידע ומחשוב ותמך טכנית במשתמשים וזאת ל
 עובדים לפחות. 

שיספקו מענה, תמיכה טכנית וטיפול בתקלות  Help Deskיש יכולת ליתן שירותי למציע  7.5
משרדי הרלב"ד וכן באמצעות טיפול מרחוק, לפי באופן פיזי ל)באמצעות איש מחשבים שיגיע 

מהלך בעובדים לפחות, וזאת  30יק ף המעסהצורך והעניין(, באופן רציף, למשתמשי מחשב בגו
 .חמישי -( בימים ראשון17:00 – 08:00שעות העבודה הרגילות )

 בסך כולל 2015-2017שנתי ממתן שירותי מחשוב בכל אחת מן השנים  הכנסות מחזור למציע 7.6
וסה"כ למציע מחזור הכנסות מצטבר בכל אחת מהשנים הנ"ל ₪  300,000 -מע"מ של לא פחות מ

שנים ממתן שירותי מחשוב. מובהר בזאת, כי הכוונה ה 3 -כולל מע"מ ב₪  1,000,000בסך של 
היא להכנסות ממתן שירותי מחשוב בלבד ולא ממכירות חומרה/תוכנה או מכל פעילות אחרת 

 או שירות אחר.

 הבאים: לעמוד בתנאי הסףהמוצע מטעמו של המציע  הפרויקט מנהלעל  7.7

 כעובד.  המציע אצל מועסק 7.7.1

האחרון ועד למועד  1.9.2013מיום במהלך התקופה ששנים לפחות,  5על ניסיון של ב 7.7.2
עובדים  30שכל אחד מהם מעסיק  ,גופים לפחות 3במכרז, בעבודה מול  ותצעהגשת הל

בתחום תשתיות המחשוב ומערכות מידע ובמסגרת זו הוא סייע בבחירת כלי לפחות 
 .וחומרהתוכנה 

הליכים פליליים  ט או בית דין בפלילים ואין נגדונעדר הרשעות ועונשים של בית משפ 7.7.3
 תלויים ועומדים.

 המוצע מטעמו של המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: מנהל רשת/המחשוב יועץעל  7.8

 מועסק אצל המציע כעובד.  7.8.1

האחרון ועד למועד  1.9.2012מיום ש במהלך התקופהשנים לפחות,  5בעל ניסיון של  7.8.2
עובדים לפחות בפרויקטים  30המעסיק גוף אחד לפחות צעות במכרז, בליווי של גשת הלה

 .של אחזקת מחשבים, רשתות תקשורת, גיבוי וטיפול בתקלות

הליכים פליליים  ט או בית דין בפלילים ואין נגדונעדר הרשעות ועונשים של בית משפ 7.8.3
 תלויים ועומדים.

 לעמוד בתנאי הסף הבאים:ע המוצע מטעמו של המצי אבטחת המידעאחראי על  7.9

 מועסק אצל המציע )כעובד או כקבלן משנה הנותן שירות(. 7.9.1

האחרון ועד למועד  1.9.2012מיום במהלך התקופה ששנים לפחות,  5בעל ניסיון של  7.9.2
 לגופים לפחות, שכ 3 -להצעות במכרז, במתן שירותים בתחום אבטחת המידע הגשת ל

 לפחות. עובדים  30אחד מהם מעסיק 

הליכים פליליים  פט או בית דין בפלילים ואין נגדונעדר הרשעות ועונשים של בית מש 7.9.3
 תלויים ועומדים.
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לעמוד בתנאי ע המוצע מטעמו של המציומנהל בסיסי נתונים   sharepointעל איש סיסטם של 7.10
 הסף הבאים:

 .או כקבלן משנה הנותן שירות( דמועסק אצל המציע )כעוב 7.10.1

הליכים פליליים  ט או בית דין בפלילים ואין נגדונעדר הרשעות ועונשים של בית משפ 7.10.2
 תלויים ועומדים.

מובהר בזאת, כי לצורך הוכחת תנאי הסף המפורטים לעיל על המציע להציג ניסיון עם גופים  7.11
מהמגזר הפרטי או הציבורי בישראל בלבד. המציע לא יסתמך על גופים שיש בינו למציע יחס של 

 .1968 –"חברה קשורה" או של "בעל עניין", כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

  תקופת ההתקשרות .8

ההתקשרות ע"י מורשי החתימה של מיום חתימת חוזה שנה אחת החל לתוקף ההתקשרות יהיה  8.1
 )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. הרלב"ד

, או בחלק ממנה, מדי שנה בשנה נוספתתהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות  לב"דהר 8.2
 רכה"(. )להלן: "תקופת ההאשנים נוספות  5ועד תקופה שלא תעלה על על פי שיקול דעתה 

הארכת תקופת ההתקשרות תהא באמצעות הודעה בכתב החתומה בידי מורשי החתימה של  8.3
 יום לפחות לפני תום תקופת ההתקשרות.  30שתישלח לזוכה  לב"דהר

מכל סיבה  ןו/או בהפסקתו/או תקופות ההארכה כי בסיום תקופת ההתקשרות  ,הזוכה מתחייב 8.4
שהיא, ישלים כל עבודה שהחל בביצועה לפי הזמנת עבודה והתחייבות כספית, אם וכאשר יידרש 

 לכך על ידי הממונה. 

 התמורה .9

 המפורטות להלן:ת יוהעלויפרט המציע את במסגרת הצעת המחיר  9.1

)ניהול הרשת תמורת ניהול מערכות המחשוב ומערכות המידע של הרלב"ד  קשתהמבוהעלות  .א
 .ועבור אחזקה שוטפת למשך שנהלעיל(  3כהגדרתו בסעיף 

תעריף לשעת עבודה של כל אחד מאנשי המקצוע המוצעים מטעמו של המציע בהתאם  .ב
 להערכת שעות העבודה כמפורט להלן:

 שעות. 30 -מנהל פרויקט  -

 שעות. 100 –יועץ מחשוב/מנהל רשת  -

 שעות. 50 –אחראי אבטחת מידע  -

 .שעות sharepoint – 50 -ב system איש -

 שעות. 50 –מנהל בסיס נתונים  -

לצורך דירוג לעיל של כל אחד מאנשי המקצוע נועד כי מספר השעות הנקוב בזאת מובהר 
. הרלב"ד אינה מתחייבת לרכוש שעות בכל היקף להלן 16.1 ףכאמור בסעי ההצעות במכרז

  שהוא. 

, כאמור תכלול את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירות ד"רלבהתמורה שתשולם על ידי ה 9.2
 . לא ישולם לזוכה כל תשלום נוסף.לעיל 5בסעיף 

 תנאי תשלום .10

, האישור  לתנאי ובהתאם הממונה אישור לאחר בנקאית בהעברה תשולם השירות בגין התמורה 10.1
 . כאלה היו אם
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 .הממונה ידי על תאושר אשר מקורית מס חשבונית מסירת כנגד ישולם תשלום כל 10.2

 . הזוכה עם שייחתם ,ההתקשרות בהסכם המפורטות הדרך אבני פי על ישולם התשלום 10.3

 במטרה, לנכון שימצא כפי ומומחים יועצים חשבונו ועל הוא לצרכיו להעסיק רשאי הזוכה 10.4
 ומומחיות ידע נדרש להם, ייחודיים מקצועיים נושאים בהבנת במומחיותם ולהסתייע להיעזר
 לנושא תוגבל עבודתם, הממונה י"ע מראש אושרה ידו על העסקתם - הבאים בתנאים ורק נוספת

 .בלבד זה

 חשבונו ועל הזוכה ידי על תעשה, הזוכה ולצורכי עבור הנעשית, המומחה/היועץ העסקת כי יודגש 10.5
 . בלבד

 .החשבונית אושרה בו הקלנדרי החודש מתום יום 30 בתוך לזוכה ישולמו התשלומים 10.6

 להצעהמסמכים שיש לצרף  .11

, לרבות אישור על 1976 -כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 11.1
תצהיר  -ו תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיןכן ניהול ספרים כדין ו

 10בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 
, 1998-ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח 2016 -התשע"ווהוראת שעה(, 

 בידי עו"ד. יםמאומת

 העתק מתעודת רישום התאגיד או העתק תעודת עוסק מורשה. 11.2

 המוצעים מטעמו של המציע. מקצועשל כל אחד מאנשי ה קורות חיים 11.3

 טופס ההצעה על נספחיו, כשהוא מלא וחתום.  11.4

מך פרופיל המציע המפרט את תחומי פעילותו, שנות פעילותו, מצבת כח אדם, יכולת ליתן מס 11.5
 וכן כל מידע רלוונטי אחר למכרז זה. Help Deskשירותי 

 13.1 . הצעת המחיר תוכנס למעטפה נפרדת כאמור בסעיףלעיל 9.1 הצעת המחיר כמפורט בסעיף 11.6
 .להלן

 כל מסמך אחר הנדרש לפי מכרז זה. 11.7

 ההצעה .12

 להזמנה זו. 'ד כנספחההצעה יש להגיש על גבי טופס ההצעה בלבד, המצורף את  12.1

מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. אם תמצא בתיבת המכרזים יותר מהצעה אחת של אותו מציע,  12.2
 .ד"רלברק בהצעה המיטבית מבחינת ה ד"רלבתתחשב ה

 ההצעה יכולה להיות מוגשת על ידי מציע אחד בלבד.  12.3

חתימת המציע יחתמו מי שמורשים לחתום בשם המציע בצירוף חותמת בכל מקום בו נדרשת  12.4
 המציע )אם יש(.

 בחלוף (תשע"ט )כ"ה שבט 31.1.2019 עד ליום ההצעה תהיה הצעה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה 12.5
מועד זה תפקענה ההצעות, למעט ההצעה של הזוכה והצעתו של הכשיר השני, אשר תחשב כהצעה 

 העומדת בתוקפה.

תהיה  ד"רלבו/או ביתר מסמכי המכרז. הו/או בהסכם  הצעהטופס הוך כל שינויים באין לער 12.6
רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול כל הצעה שנערך בה שינוי כלשהו ממסמכי המכרז או 

 לחילופין להתעלם מהשינוי ולקבל את ההצעה ללא השינויים כאילו לא נכתבו.

 



 

7 
 

 אופן הגשת ההצעה והמסמכים שיש לצרף לה .13

ההצעה תוגש במעטפה גדולה )מעטפת המכרז( שעליה ירשם מספר המכרז בלבד ללא ציון שם  13.1
המציע. בתוך מעטפת המכרז יש לכלול את כל מסמכי המכרז, כאשר טופס ההצעה הכספית 

חברת  – 9/2018 פומבי מס'יוכנס למעטפה קטנה עליה ירשם "הצעה כספית למכרז 
 ת"(.___________" )להלן: "המעטפה הכספי

למעטפה הכספית יוכנס אך ורק טופס ההצעה הכספית. אין להכניס למעטפה הכספית מסמכים  13.2
 נוספים.

 למעטפה הגדולה יוכנסו המסמכים הבאים: 13.3

 סגורה וחתומה. –המעטפה הכספית  -

כשהוא )שיוכנס למעטפה נפרדת(  למעט טופס ההצעה הכספיתעל כל נספחיו, טופס ההצעה  -
 .על ידי המציע מלא וחתום

לעיל,  7 הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף המנויים בסעיףכל המסמכים הנדרשים ל -
 לעיל. 11 המסמכים האמורים בסעיףלרבות 

 טופס ההזמנה להציע הצעות כשהוא חתום בשולי כל עמוד על ידי המציע. -

 טופס ההסכם כשהוא חתום בשולי כל עמוד ובסופו על ידי המציע. -

לצדדים )אם וככל שישלחו כאלה( כשהם חתומים על ידי כל מסמכי ההבהרות שנשלחו  -
 המציע.

 ערבות .14

, ערבות בנקאית מבנק ישראלי או ד"רלבעם חתימת חוזה ההתקשרות, יפקיד הזוכה במכרז בידי ה
מבנק זר בעל נציגות בארץ )או ממבטח מורשה כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

מותנית (, או ערבות מחברת ביטוח, המאושרת ע"י החשב הכללי, אוטונומית, בלתי 1981 –התשמ"א 
 ₪. 10,000 החתימה על החוזה על סך שלוצמודה למדד המחירים לצרכן האחרון שיהיה ידוע במועד 

ת ההארכות, ככל ואו תום תקופ יום לאחר תום תקופת ההתקשרות 60הערבות תישאר בתוקפה עד 
   .שתהיינה

 תהליך הבחירה בזוכה .15

 ה שלבים:בחירת הזוכה תתבצע בשלוש 15.1

רשאית לפנות למציעים  ד"רלבלעיל(. בשלב זה, ה 7 בדיקת תנאי הסף )כאמור בסעיף – שלב א'
ולבקש הבהרות ו/או תיקונים במסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף ו/או השלמת מסמך 

 חסר ובלבד שאין בכך, אלא כדי להוכיח כי תנאי הסף עצמו התקיים במועד להגשת ההצעות.

, . כחלק משלב זהשל המציעים, שעמדו בתנאי הסףבדיקת ההצעות ברמה האיכותית  – 'בשלב 
ועדת המכרזים )או ועדת  בפנילראיון שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המציעים  ד"רלבה

יצוין כי הזמנה לראיון תישלח למציעים חמישה ימים מראש, לפחות.  .(המשנה שתמונה על יד
תחליט  ד"רלב)ככל שההתייצבות לראיון ר, כי אי דקות. מובה 30משך הראיון לא יעלה על 

רשאית לדחות את מועד קיום הראיונות  ד"רלבהתגרור פסילה אוטומטית של ההצעה. לקיימו( 
 כאמור, בהתאם לשיקול דעתה.

 . ' לא תיפתח המעטפה הכספיתב –שלבים א' במהלך 

, שקיבלו את ניקוד האיכות המינימאלי הנדרש ת של המציעיםבדיקת ההצעות הכספיו – 'גלב ש
  להלן.  16.3 כאמור בסעיף

רשאית להיעזר ביועצים וכן למנות ועדות משנה לצורך בדיקת השלבים השונים,  המכרזיםת ועד 15.2
כולם או חלקם, כאשר היועצים ו/או ועדות המשנה יגישו דו"ח עם המלצות לדיון והחלטה 

 בוועדה.
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 אמות המידה לבחירת ההצעה .16

 יםלות הנקובהמשקמות המידה האמורות להלן לפי אמות המידה לבחירת ההצעה המתאימה תהיינה א
 לצידן:

בהתאם לעלות המבוקשת בגין ניהול מערכות , אשר תימדד גובה התמורה שמבקש המציע 16.1
העלות עבור  בתוספתהמחשוב ומערכות המידע של הרלב"ד ובגין אחזקה שוטפת למשך שנה 

שעות  100שעות מנהל פרויקט,  30)ב( לעיל )9.1שעות העבודה של אנשי המקצוע כמפורט בסעיף 
, sharepoint –ב סיסטם  שעות איש 50שעות אחראי אבטחת מידע,  50ועץ מחשוב/מנהל רשת, י

 .70%עד  –שעות מנהל בסיס נתונים(  50

 : 30% עד –איכות הצעתו של המציע, אשר תימדד לפי המפורט להלן  16.2

 5שעות ביממה ) 9למציע מרכז תמיכה ואחזקה הכולל מוקד תמיכה טלפוני הפועל לפחות  -
קה בשבוע( במסגרתו הוא נותן, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, שירותי אחזימים 

יש מערכת אחת הכוללת לא פחות  הםמ 5 -אשר לפחות ל ,לקוחות 10 -ותמיכה ללא פחות מ
  .6% –תחנות קצה  75 -שרתים ו 5 -מ 

 . 3% –ימים בשבוע(  5שעות ביממה ) 12מוקד התמיכה הטלפוני )כאמור( פועל לפחות  -

התרשמות מכלי הניהול והתמיכה בהם עושה המציע שימוש ומאיכות כח האדם המוצע   -
 .6%עד  –ואיש הסיסטם יועץ המחשוב לתפקיד 

עד  -)לרבות פנייה לממליצים, בהתאם לשיקול דעת הרלב"ד(מהמציע התרשמות כללית  -
15% . 

לא יעבור לשלב פתיחת ההצעות  30% -המתוך  21% -מע שציון האיכות של הצעתו יפחת ימצ 16.3
 הכספיות.

בכל מקרה שבו הפער בין ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר לבין ההצעה שאחריה נמוך  16.4
רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם המציע שלא קיבל את  ד"רלבתהיה ה 10% -מ

מנות להשמיע את תנה למציע עם הניקוד הגבוה ביותר הזדיהניקוד הגבוה ביותר, ובלבד שנ
 טענותיו.

 וניהול משא ומתן ומדןא .17

  רשאית, אך לא חייבת, להפקיד בתיבת המכרזים אומדן לעלות הכספית של ביצוע  ד"רלבה 17.1
 השירות. 

רשאית, אך לא חייבת, לא לקבל הצעה גם אם מבחינה  ד"רלבהיה ויופקד אומדן כאמור תהיה ה 17.2
או יותר  15% -כספית היא הזולה ביותר, אם הסכום המבוקש על ידי המציע, גבוה או נמוך ב

 מהסכום הנקוב באומדן. 

תהיה רשאית )אך לא חייבת( לבצע הליך תחרותי נוסף עם המציעים שהצעותיהם קיבלו  ד"רלבה 17.3
 Best)מחיר( הגבוה ביותר בדרך של בקשת הצעה סופית ומיטבית את הציון המשוקלל )איכות ו

and Final). 

 היעדר ניגוד עניינים .18

מציע מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת ה 18.1
 .המהמועסקים על ידו לבין העבודה נשוא מכרז זמבעלי העניין בו ו/או של מי שלו ו/או של מי 

על המציע להצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או המועסקים על ידו לצורך מתן השירות כאמור  18.2
במכרז זה, לא יימצאו או יקלעו למצב שבו קיים חשש לניגוד עניינים בין עבודתם לפי תנאי הסכם 
זה לבין עבודות אחרות שהם מבצעים. המציע שייבחר מתחייב לא להתקשר עם כל גורם אשר 

 אפשרות כי הוא או עובדיו ימצאו בניגוד עניינים כאמור לעיל.קיימת 
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חד אאם וכאשר יתעוררו אצל המציע אפשרות או חשד כי במהלך מתן השירות עלול הוא או  18.3
מעובדיו או מהקשורים עמו לביצוע ההסכם להימצא במצב בו תהיה קיימת אפשרות לניגוד 

ויפסיק את אותה פעילות עד לקבלת הרלב"ד מטעם בכתב לממונה  דעניינים, ידווח על כך מי
 אישור הממונה להמשיכה, אם יינתן.

על המציע להצהיר, כי הוא אינו נותן שירותים, אשר עלולים להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים  18.4
נותן שירות כזה יהא עליו להתחייב שאם ייבחר, יפסיק ציע עם השירות נשוא הליך זה. ככל שהמ

ובמשך שישה  ד"רלבאת ההתקשרות עם אותם גורמים למשך כל תקופת ההתקשרות עם ה
חודשים לפחות לאחר סיומה. כל מחלוקת בנוגע לקיומו של ניגוד עניינים כאמור, תוכרע ע"י 

 .ד"רלבהיועץ המשפטי של ה

מעובדיו ו/או מי מהקשורים עימו במתן השירות לא ייתנו  על המציע להצהיר כי הוא ו/או מי 18.5
, ככל שיש בכך כדי ד"רלבייצוג ו/או שירות לכל גורם או גוף המעורב בהליכים משפטיים כנגד ה

 להביא לחשש כלשהו לניגוד עניינים. 

מתקיים לגביו  הלפסול הצעה של מציע, אשר על פי שיקול דעת תרשאיתהא  ד"רלבהמובהר כי  18.6
 .ניגוד ענייניםחשש ל

מבלי לפגוע בדברים האמורים לעיל, איש צוות שימצא במצב של חשש לניגוד עניינים אשר לא  18.7
יום מיום  14באיש צוות אחר בעל כישורים דומים בתוך  ד"רלבנחזה מראש יוחלף באישור ה

 שנודע על קיומו של ניגוד העניינים.

 מידע וסודיות .19

הזוכה מתחייב לשמירת סודיות, לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל  19.1
ידיעה שתגיע אליו בקשר עם מן השירות, או תוך תקופת הביצוע, לפניה או לאחר מכן, אלא אם 

 .ד"רלבמה מפורשהדבר הכרחי למתן השירות ולאחר קבלת אישור 

תישמר גם ע"י עובדיו, יועציו, סוכניו וכל הזוכה מתחייב לגרום לכך שהסודיות כאמור  19.2
 ידו.-המועסקים על

 מציע שייבחר יחתים את עובדיו על כתב סודיות. 19.3

כל המידע שיגיע לזוכה במכרז זה במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה, לרבות התוצרים  19.4
ת והתפוקות, הדוחות, המסמכים והנתונים )להלן: "המידע"(, יהיה בבעלותה המלאה והבלעדי

והזוכה לא יהיה רשאי להעביר את המידע כולו או חלקו לגורם אחר, או לעשות בו  ד"רלבשל ה
 כל שימוש מעבר לשימוש הנחוץ לשם מתן השירות.

 אבטחת מידע .20

ידו וכן על כל מידע שיועבר אליו או -על כל מידע שייאסף על ד"רלבהזוכה יהיה אחראי כלפי ה 20.1
 שירות.הדרכו בקשר עם מתן 

ג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת מתן השירות. הזוכה אף יגן על המידע הזוכה ידא 20.2
 מפני כל נזק, לרבות גניבה, שריפה וכד'.

הזוכה ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן  20.3
או ממי שלא חתם  שירותי הייעוץ, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב,

 על התחייבות לשמירת סודיות.

 בעסקיםנשים  עידוד .21

 :הגדרות 21.1

וכי לא  בשליטה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה רואהאישורו של  – "אישור" 21.1.1
 התקיים אף אחד מאלה:
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o המחזיקה בשליטה. שלהוא אינו קרוב  –מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  אם 
o    בשליטה. המחזיקהאין הם קרובים של  –שליש מהדירקטורים אינם נשים  אם 
 

 ;1981 – אבחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ" כהגדרתו  -שליטה"  אמצעי" 21.1.2
משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  נושאת –בשליטה"  מחזיקה" 21.1.3

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50% – מבמישרין או בעקיפין, למעלה 
, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, כללימנהל  –משרה"  נושא" 21.1.4

 אף אם תוארו שונה; בעסקוכל ממלא תפקיד כאמור 
רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו  אינן שמניותיהבישראל  הרשומה חברה –" עסק" 21.1.5

 הרשומה בישראל; לציבור על פי תשקיף, או שותפות
אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או  עסק –בשליטת אישה"  עסק" 21.1.6

 1שהתקיימו הוראות פסקאות  ובלבדאת פעילותו,  לכוון היכולתיחד, עם נשים אחרות, 
 של ההגדרה אישור; 2-ו

 ;צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצאבן זוג, אח,  –" קרוב" 21.1.7
 בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה. מחזיקהתצהיר של  –" תצהיר" 21.1.8

שהיא  זההיותר תוצאה משוקללת  אולאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות  אם 21.2
האמורה  ההצעה היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעותהתוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן 

 בעת הגשתה, אישור ותצהיר. להכזוכה במכרז, ובלבד שצורף 

 לפיולעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר  לעל הדרישות הנ" העונה יעמצ 21.3
 העסק הוא בשליטת אישה.

 אחריות .22

הזוכה בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או פיצויים, או כל תשלום אחר המגיעים ממנו  22.1
 ידו או לכל מאן דהוא.-פי כל דין לאנשים המועסקים על-על

 כתוצאה ממתן השירות. שלישיעל כל נזק, שייגרם לה ו/או לצד  ד"רלבהזוכה יפצה את ה 22.2

 הסכם .23

להזמנה זו, המהווה חלק  'הנספח כהסכם התקשרות בנוסח המופיע הזוכה במכרז מתחייב לחתום על 
 בלתי נפרד ממנה.

 ביטוח .24

 הביטוחים עריכת אישורב וכן ההתקשרות הסכם בנוסח המפורטות הביטוח הוראותעל הזוכה יחולו 
 הסכם ההתקשרות.  ל 'ב כנספח המצורף

 קיבול ההצעה והתקשרות  .25

ושני הצדדים יחתמו על  על כך בכתב ד"רלבהצעתו של המציע כזוכה במכרז, תודיע לו ה נקבעה 25.1
 .להזמנה זו' ה הסכם בנוסח ההסכם המצורף כנספח

על אף האמור בחוק החוזים לא תחשב הודעה לזוכה על זכייתו, כקיבול. קיבול ההצעה יחשב  25.2
 על ההסכם. ד"רלבהמועד שבו תחתום ה

במעמד צד אחד בחתימה על טופס  ד"רלבעל ההסכם יכולה להיעשות על ידי ה ד"רלבחתימת ה 25.3
צדדים ההסכם שצורף להצעה תוך השלמת הפרטים הנובעים מההצעה, או במעמד שני ה

 .ד"רלבבחתימה על טפסי הסכם חדשים, בנוסח ההסכם שצורף למכרז, לפי בחירת ה
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תהיה רשאית גם לאחר הכרזה על הזוכה במכרז לחזור בה מן  ד"רלבעל אף האמור לעיל ה 25.4
המציע שהצעתו נקבעה כזוכה ולא עם ההזמנה ולא להתקשר עם אף אחד מהמציעים, לרבות 

החלטה כאמור והנימוקים לה ימסרו למציע מוקדם ככל לחתום על הסכם כלל. הודעה על 
 בנסיבות העניין. ,האפשר

 התקשרות עם המציעים הבאים בתור .26

 יה.ירשאית )אך לא חייבת( להכריז על הצעה כשירה שנ ד"רלבה 26.1

 ההצעה שהוכרז עליה ככשירה שנייה לעמוד בתוקפה, (31.1.2019)בחלוף מועד תוקף ההצעה  26.2
 בכתב על משיכת ההצעה. ד"רלבוזאת כל עוד לא הודיע המציע ל

או  ד"רלבבכל מקרה שבו המציע שהוכרז כזוכה חוזר בו מהצעתו, או לא חותם על הסכם עם ה 26.3
לא עומד בתנאים שהוסכמו במשא ומתן, או מפר את תנאי ההסכם במהלך ששת חודשי ההסכם 

רשאית, אך לא חייבת, להתקשר עם המציעים את ההצעה הכשירה  ד"רלבהראשונים, תהיה ה
 .ד"רלבהשניה וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ה

 ד"רלבזכויות ה .27

כל השירות שיינתן ע"י המבצע וצוותו, ותוצאותיו, ללא יוצא מן הכלל, שתיעשה במסגרת מכרז זה 
במסמך, או בכל חלק מהעבודה, או  . הזוכה לא יעשה כל שימושד"רלבייחשב כקניינה המוחלט של ה

 תוצאותיה.

 כללי .28

ביותר, או חלק ממנה או  שקיבלה את הניקוד הגבוהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה  ד"רלבה 28.1
 כל הצעה שהיא, והיא רשאית אף לפסול או לדחות את כל ההצעות.

 אינה מתחייבת למסור לזוכה כל עבודה שהיא. ד"רלבה 28.2

וכן לדחות את מועדי  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ד"רלבה 28.3
ז, באחריות למועד האחרון להגשת הצעות למכרד ע .להלן 30-31המכרז המפורטים בסעיפים 

תחת כותרת המכרז שבנדון  "פרסומים"בפרק ד "המציעים לעיין באתר האינטרנט של הרלב
 ך קבלת עדכונים לגבי המכרז, ככל שיהיו.לצור

תהיה רשאית, לנהל משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה, לרבות  ד"רלבה 28.4
 (.Best & Finalבדרך של בקשת הצעה סופית ומיטבית )

 כה )כשיר( שני ושלישי במכרז. רשאית לבחור זו ד"רלבה 28.5

שומרת לעצמה את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד ולחלק את מתן השירות בין הזוכים  ד"רלבה 28.6
 לפי שיקול דעתה.

אינה נושאת בכל אחריות להוצאות או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הגשת הצעתו ומבלי  ד"רלבה 28.7
ר בזאת, כי בכל מקרה לא יהיה מציע גם בשל אי קבלת הצעתו. מובה –להמעיט מכלליות האמור 

זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם הגשת הצעתו והוא מוותר על כל טענה 
 .ד"רלבכאמור כנגד ה

נכון למועד פרסום המכרז, הרלב"ד נמצאת בהתקשרות עם חברת מטריקס בע"מ  – גילוי נאות 28.8
המיחשוב. חברת מטריקס או מי מטעמה לא היו )ספק חיצוני( לצורך קבלת שירותי יעוץ בתחום 

 מעורבים בגיבוש מסמכי המכרז והם רשאים להשתתף במכרז זה לפי תנאיו.

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז יחולו הכללים הבאים: ההזמנה תגבר על  ההצעה,  28.9
 ההזמנה וטופס ההצעה יגברו על ההסכם. 
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 זכות עיון .29

ן המציעים, למעט אותם חלקים אשר מהווים לדעת חברי ועדת ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיו 29.1
המכרזים סוד מקצועי ו/או מסחרי. יובהר כי ועדת המכרזים תהיה מוסמכת להחליט מהו סוד 

 מקצועי ו/או מסחרי בהקשר זה.

מציע המגיש את הצעתו למכרז זכאי לבקש שחלקים מסוימים מהצעתו יישארו חסויים עקב  29.2
או מסחרי תוך הצגת הנימוקים לבקשה. בקשת המציע תידון בוועדת היותם סוד מקצועי ו/

מובהר כי, מציע שלא יכלול בקשה כאמור במסגרת  המכרזים והחלטתה בעניין תהיה סופית.
הצעתו למכרז, יהא מנוע מלהעלות טענה בנוגע להיות חלק/ים בהצעתו סוד מקצועי ו/או מסחרי 

 בשלב מאוחר יותר.

 ההצעההמקום והמועד להגשת  .30

 .13:00: בשעה( )ח' חשוון תשע"ט 17.10.2018רביעי,  את ההצעות יש להגיש עד ליום

הלאומית לבטיחות בדרכים, רחוב אגודת  רשותמעטפת המכרז תוכנס לתיבת המכרזים שבמשרדי ה
. הצעות שלא תימצאנה בתיבת 2, הגן הטכנולוגי ירושלים )מלחה(, בבניין המגדל בקומה 2ספורט הפועל 

המכרזים במועד האמור לעיל לא תובאנה כלל לדיון. לא תתקבלנה הצעות בכל דרך אחרת לרבות 
 בפקסימיליה ו/או בדוא"ל.

 שם המכרז ומספרו.על המעטפות יש לרשום את 

  והבהרות הסברים .31

גב' עליזה וייסברג הסברים והבהרות לגבי המכרז רשאים המציעים לפנות אל לשם קבלת 
)יש לוודא הגעת  0041: בשעה( )כ"ד תשרי תשע"ט 3.10.2018רביעי,  עד ליום alizaw@rsa.org.il בדוא"ל

 לב"דתפורסמנה באתר האינטרנט של הר(. השאלות והתשובות 050-6810636 נייד הפנייה בטלפון
. התשובות ()א' חשוון תשע"ט 10.10.2018רביעי,  בפרק "פרסומים" עד ליום www.rsa.gov.il בכתובת

הינן חלק ממסמכי המכרז ומחייבות את כל המציעים. יודגש כי רק תשובות שתינתנה בכתב תחייבנה 
 .לב"דאת הר

 

 :רשימת נספחים למכרז )מהווים חלק בלתי נפרד ממנו(

 מפרט –נספח א' 

   פירוט השרתים ברלב"ד –נספח ב' 

 מבנה דו"ח חודשי –' גנספח 

 טופס ההצעה - 'דנספח 

 הסכם –' הנספח 
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 מפרט  –נספח א' 
 

 קט תיאור הפרוי .1

בכל הפעילויות המשרדיות של  התומכת ,המערכת היא מערכת המחשוב המרכזית של הרלב"ד  1.1
(, תוכנות DR, מערכות אבטחת מידע וגיבוי )Outlook ,|File Serverמערכת דואר  -הרלב"ד 
, ואפליקציות נוספות כפי שיידרש, לרבות הציוד הנדרש לניהול מאגר SharePointאופיס, 

 .BIהמידע הלאומי בנושא בטיחות בדרכים, הכוללת מערכת 

מתוכם מצויידים במחשבים ניידים והשאר במחשבים  50 -עובדים, כ  70 -ישנם כיום כ לב"דבר 1.2
משרדים נוספים  3 נייחים. הרלב"ד פועלת ממשרד ראשי בירושלים ובעתיד צפויים להיפתח

קטנים יותר, לשימושם של אנשי השטח בצפון, בדרום ובמרכז. בעלי המחשבים הניידים 
מחוברים למערכת המרכזית דרך האינטרנט ובאמצעות תחנות עגינה כאשר הם מצויים 

 במשרדים הראשיים בירושלים. הנתונים בסעיף זה משתנים ולא יחייבו את הרלב"ד. 

מסמך פירוט השרתים ב, כמפורט חלקם פיזיים וחלקם וירטואלייםשרתים,  11-כ לב"דבר 1.3
 . ' להזמנה זוכנספח ב המצורף

 שירותי ניהול רשת .2

שירותי ניהול הרשת יכללו ניהול שוטף של המערכת על ידי אנשי מקצוע מיומנים לרבות אנשי תוכנה, 
טכנאים ומנהל מערכת, וכן יכללו בין היתר תפעול המערכת, ניהול משתמשים, אחריות ופיקוח על 
 הגיבויים, ביצוע שחזור במידת הצורך, התקנת שדרוגי תוכנה, ניהול ובקרה על אבטחת המידע,

בקרה על עדכוני אנטי וירוס וכיוצא בזה, אשר יבוצע ככל הניתן מרחוק, ובעת הצורך במשרדי 
 הרלב"ד.

 שירותי תחזוקה שוטפת .3

ותחזוקת תקלה ושבר של המערכת  שירותי תחזוקה שוטפת יכללו תחזוקה שוטפת, תחזוקה מונעת 
ביצוע פעולות למניעת תקלות, תמיכה במשתמשים וטיפול בכל תקלה או שבר  ,בין היתר ,הכוללת

שירותי תחזוקה שוטפת  .לפי הצורך הרלב"דבכל חלק של המערכת, אשר יבוצעו מרחוק או במשרדי 
יכללו טיפול בכל תקלה ו/או שבר בכל חלק של המערכת באמצעות טכנאי ו/או מנהל המערכת, תוך 

 לפי הצורך.  הרלב"דל טיפול מרחוק או הגעה וטיפול במשרדי מתן פתרון מיידי בדרך ש

 16בנוסף, כוללת התחזוקה העסקת איש סיסטם במשרד הראשי של הרלב"ד בהיקף שלא יעלה על               
על מנת להבטיח פעילות תקינה של הרשת ועמדות הקצה, וביצוע פעולות ניטור  ,שעות שבועיות

  שרתים, גיבוי, אבטחת מידע ובקרה.

 תוספות ושינויים .4

תרכוש  הרלב"דתהיה רשאית לרכוש מהספק שירותים שיכללו תוספות ושינויים למערכת.  הרלב"ד
צמאי או באמצעות הספק את החומרה והתוכנה הנדרשת לצורך השינויים והתוספות באופן ע

ותשלם בגין ביצוע הקמה )התקנה, אינטגרציה, הגדרות והפעלה( של התוספת או השינוי לפי שעות 
אבטחת מידע, איש סיסטם  אחראימנהל רשת, יועץ מחשוב/ עבודה על פי התעריף לשעת עבודה של 

SharePoint שהוצעה  הצעת המחירפים שהוצעו ע"י המציע באו מנהל בסיס נתונים על פי התערי
 .להזמנה להציע הצעות 9.1מטעמו כאמור בסעיף 
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 נספח  ב – פירוט השרתים ברלב"ד

 
 

 ירושלים.ממוקמים באתר המרכזי ב רלב"דכל שרתי ה

 HP hp lefthandשרתים מחוברים למערכת אחסון מרכזית של  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות אפליקציה מסד נתונים IPכתובת  תפקיד שם השרת

RSA-DC 

Active Directory; GC;DNS; 

DHCP;Antivirus; 

Backup,WSUS 

 ESE 
Backup Exec 11d; 

TrendMicro 

 

RSA-FS 
Active Directory; GC;DNS; 

File/Print 
 ESE Aviv 

חיבור למערכת 

 אחסון

RSA-EX Mail Server  
ESE Exchange 

Database 
Exchange 2016 Std 

חיבור למערכת 

 אחסון

BI-1 SQL     

BI-2 SQL     

Prod 1 SQL     

Prod 2 SQL     

Police Cyberark     

Application SQL     

BI-

PRODUCTION1 
    

 

BI-

PRODUCTION2 
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 מבנה דוח חודשי – גנספח 

 XXXשנה  XXXדוח חודשי לחודש 

 בתאריכים הבאים:  לב"דיועץ המחשוב נכח בר

 הערות שעה עד משעה תאריך
    
    
    
    

 במסגרת נוכחות יועץ המחשוב עלו הנושאים הבאים )יש לציין נושאים מרכזיים בלבד(:

 נושא ראשון 

 נושא שני 

 נושא שלישי 

 רכישות חומרה אשר התבקשו / אושרו בחודש האחרון

 סטטוס תאריך אישור תאריך בקשה חומרה

    

    

 אחריםאנשי מקצוע משימות שהתבצעו על ידי 

 סטטוס משימה תאריך בעל המקצוע

    יועץ מחשוב

    SYSTEMאיש 

    DBאיש 

    אבטחת מידעאחראי 

 משימות מתוכננות לחודש הקרוב

 משימה ראשונה 

 משימה שניה 

 משימה שלישית 

 הערות כלליות


