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         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 נהלהמ :1פרק 

לרכישת רישיונות גישה   הנהלת בתי המשפט, באמצעות יחידת הרכש המרכזית, פונה בזאת לקבלת הצעות

 לתוכנות משפטיות בתחום מיסים עבור משתמשי הנהלת בתי המשפט 

 למכרז זה. "מסמך האפיון"תיאור השירות הנדרש מופיע בפרק 

 :בכתובתמכרז ונספחיו באתר מערכת בתי המשפט ניתן לעיין בתנאי ה

https://www.gov.il/he/Departments/publications/   "נהל הרכש הממשלתי או באתר מ " פרסומים

 ה' בין השעות-"מכרזים" וביחידת הרכש המרכזית בימים א' http://www.mr.gov.il/purchasing בכתובת 

 . 09:00-15:00' בין השעות ה-ם   א'בימי 1קומה  , 22ברח' כנפי נשרים  08:30 – 15:30

 הגשת הצעה  1.1

 ת המשרד בלבד. שם המכרז, מספר המכרז וכתובההצעה תימסר במעטפה סגורה, עליה יירשם : 

 המעטפה הסגורה תכלול  שתי מעטפות פנימיות :

 שתוכנס למעטפה ) מלבד הצעת המחירכל מסמכי המכרז שני העתקים של תכיל  מעטפה אחת

 על גבי מעטפה זו יירשמו שם המציע, כתובתו ומס' הטלפון להתקשרות. (פרדתנ

 חתומה בחתימות מלאות בשני העתקים  תכיל את הצעת המחיר של המציע יהימעטפה שנ ,

שהוסמך לכל כדין,  יחתום רק מי -אם המציע הוא חברה או שותפות רשומה ומחייבות במקור

זו יירשם "הצעת מחיר" בלבד. מעטפה זו תצורף . על גבי מעטפה בתוספת חותמת התאגיד.

 כשהיא סגורה.

ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא  1993לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג,  20לשימת לב, לפי  תקנה 

 נמצאה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות.

ועד הנקוב בסעיף ההצעה תישלח בדואר רשום או במסירה אישית ועליה להימצא בתיבת ההצעות במ

 זה ועל המציע האחריות לכך ולא תישמע ממנו כל טענה בעניין.

 מועד הגשת הצעה : 1.2

כפי שמפורט בטבלת ריכוז המועדים   12:00בשעה  17/12/2017  מיוםאת ההצעות יש להגיש לא יאוחר 

 לפרק זה. 3המפורטת בסעיף 

גבעת , 22תובת : רח' כנפי נשרים של הנהלת בתי המשפט בכלתיבת המכרזים את ההצעה יש להכניס 

 ירושלים, קומה ב' בארכיב. שאול, 

תישלחנה בדואר רשום או במסירה אישית ועליהן להימצא בתיבת ההצעות במועד הנקוב שההצעות 

 בסעיף זה. על המציע האחריות לכך ולא תישמע ממנו כל טענה בעניין.

ם לא תדון ועדת המכרזי - 1993תשנ"ג, לתקנות חובת המכרזים, ה 20לתשומת הלב: בהתאם לתקנה 

 בהצעה שלא נמצאה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות ולא תשמע כל טענה בעניין זה. 

 טבלת ריכוז מועדים : 1.3

 שעה תאריך תיאור הפעילות

  23/11/2017 מועד פרסום מכרז
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 12:00 3/12/2017  מועד אחרון להצגת שאלות הבהרה

 16:00 6/12/2017 על שאלות הבהרה מועד אחרון למענה

 12:00 17/12/2017 המועד האחרון להגשת הצעות

  

 שאלות ובירורים : 1.4

  rehesh@court.gov.ilלכתובת , הנהלת בתי המשפטאלות בקשר למכרז ניתן להפנות אל ש

  .פי שמפורט בטבלת ריכוז המועדים לעילכ -לא יאוחר מהמועד האחרון להצגת שאלות הבהרה

שורת אליו. בחלקה  המהותי הפנייה ות תכלולנה את שם המציע השואל, מענו ואמצעי תקהפני 1.4.1

והסעיף הרלוונטי במסמך זה שעורר את השאלה, ככל שניתן, או בקשת  הפרקתכלול את זיהוי 

 הבהרה ואת השאלה בצורה בהירה ומלאה. 

 בפורמט הבא בלבד: WORDהמציע יוגשו בקובץ שאלות              

 שאלה נוסח קיים במכרז סעיף עמוד מס"ד

     

 

המזמינה תהא רשאית שלא להתייחס לשאלות שתגענה לאחר המועד האחרון לשליחת שאלות,  1.4.2

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי.

המזמינה רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות, כלליות, בלתי ענייניות,  1.4.3

שראוי להישאר חבוי ו/או מכל טעם ענייני אחר, בהתאם לשיקול  מחמת החשש לחשוף מידע

 דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי של המזמינה.

רשאית לשנות את נוסח ו/או תנאי המכרז, לרבות  המזמינה תהא -בהתחשב בשאלות שהתקבלו 1.4.4

וא המחייב ה -נוסח החדש של המכרז, בהתאם למענה לשאלותה -איזה מנספחיו. במקרה זה

ם אם בפועל לא תופק הדפסה מתוקנת של מסמכי המכרז. אין באמור לעיל כדי לחייב וזאת ג

את המזמינה להסכים להסתייגויות כלשהן אשר נכללו בשאלות המציעים ו/או בכדי לבצע 

 שינוי זה או אחר.

יפורסמו , כאשר התשובות באמצעות דוא"ל בלבדהנהלת בתי המשפט תיתן מענה לשאלות  1.4.5

"הצעות עבודה  www.court.gov.il  בכתובת כת בתי המשפט מערשל באתר הבית 

למען הסר ספק, על המציעים להתעדכן בהבהרות השונות באתר  06.12.2017ביום ומכרזים", 

ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו  התשובות לשאלותהאינטרנט. 

  לצרף את מסמך התשובות לשאלות אל הצעתו. המציע ועל

 ת והיקף ההתקשרות תקופ 1.5

ועד  מיום החתימה על חוזה ההתקשרותתקופת ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז תהא  1.5.1

להנהלת בתי המשפט שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות  .31.12.2018ליום 

במספר תקופות ופעמים  הנוספת"(נוספות )להלן: "תקופת ההתקשרות שנים  4לתקופה של עד 

תוקף  שנים.  4הנוספת לא תעלה על כפי שיוחלט על ידה ובלבד שתקופת ההתקשרות 

http://www.court.gov.il/
http://www.court.gov.il/
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 ההתקשרות יהיה כפוף בכל עת לחוקי התקציב שבתוקף מעת לעת ולהוראות החשב הכללי

 המתעדכנות מעת לעת. 

בהתאם נה בכל ש היקף ההתקשרות הנהלת בתי המשפט רשאית להגדיל או להקטין את 1.5.2

 ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מגבלות התקציב המאושרותל

 שינוי וביטול  1.6

הנהלת בתי המשפט רשאית לבטל את המכרז או לצאת למכרז חדש על פי שיקול דעתה  1.6.1

 הבלעדי. המשרד לא ישלם בשום מקרה פיצוי מכל סוג שהוא בעקבות ביטול המכרז כאמור.

י, לדחות ו/או לשנות כל אחד מהמועדים אשר נקבעו המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעד 1.6.2

 30בהליך המכרז וכן להפסיק את ההתקשרות עם הספק בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 

 יום מראש.

כל שינוי שיעשה ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת  1.6.3

בחשבון בעת הדיון בהצעה  לא יובאאחרת  בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך

 והמשרד יראה אותו כאילו לא נכתב ואף עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 תוקף הצעות 1.7

ההצעות. אם הליכי  הגשתיום מהמועד האחרון ל 90הצעתו של מציע תהיה בתוקף למשך  1.7.1

לבטל יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע  90אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 

ההודעה על ביטול ההצעה תועבר, בכתב, תוך ציון מועד תחולה, אל ועדת המכרזים  .הצעתואת 

  של הנהלת בתי המשפט.

היה וההתקשרות עם הספק הזוכה לא תצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, המשרד שומר לעצמו  1.7.2

הספק את הזכות להתקשר עם הספק  הזוכה השני, ללא מגבלות כלשהן. לפיכך, ההצעה של 

)שישים( יום נוספים לאחר סיומם של  60אשר יוכרז כספק זוכה שני, תעמוד בתוקפה למשך 

 הליכי המכרז, כדי לאפשר את ההתקשרויות החלופיות הנ"ל.

 כללי:  1.8

הנהלת בתי המשפט רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר  1.8.1

מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת  לעומת מהות ההצעה, תנאיה, או חוסר התייחסות

 המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

אין הנהלת בתי המשפט מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מהצעה או כל הצעה  1.8.2

שהיא, בשלמותה או בחלקים ממנה. הנהלת בתי המשפט רשאית לפצל את ההצעה, לקבל 

 חלקים ממנה, או לממשה בשלבים.

ט נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי להנהלת בתי המשפ 1.8.3

לקבל הבהרות ו/או השלמות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת 

 ההצעות. כל פניה תיעשה בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתקנות על פיו והוראות התכ"ם

 .לעתהמתעדכנות מעת 
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בקשים לבחון היטב את תנאי המכרז ובכלל זה את מלוא ההתחייבויות מגישי ההצעות מת 1.8.4

 שיוטלו עליהם במסגרת ההתקשרות עם הנהלת בתי המשפט במידה ויזכו במכרז. 

 

באחריותם הבלעדית של המציעים להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/או תוספות אשר  1.8.5

 www.court.gov.il  בת יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט בכתו

 "הצעות עבודה ומכרזים"

הצעתו של הזוכה במכרז תועמד  עיון בהחלטת ועדת המכרזים ובהצעת הזוכה במכרז: 1.8.6

אם קיימים בהצעה חלקים אשר לדעת  במלואה, על נספחיה, לעיון יתר המציעים במכרז.

יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים ואת הנימוקים  המציע יש להשאירם חסויים,

 .)בהתאם לנוסח המופיע בנספח י"ב למכרז( לסודיותם

ועדת המכרזים תחליט, בהתאם לשיקול דעתה, האם לגלות את ההצעה הזוכה במלואה או 

 בחלקה.

יקרי המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע ש 1.8.7

 .או מטעה או לא כל מידע שאמור היה לגלותו

ו אהמציע ו/או בעל עניין במציע ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו :  תיאום הצעותאיסור  1.8.8

אום הצעתו עם הצעת מציע אחר כלשהו הן לפני קיום המכרז והן לא יפעל לתי -נושא משרה בו

המדובר באיסור לתיאום הצעות לרבות:  בזמן תקופת המכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור,

כריתה מפורשת של המסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו ו/או קבלת או החלפת 

דם או גוף הינו בעל עניין או כאשר אותו א -מידע, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף כלשהו

 נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

  תיאור הפרויקט והיקפו  -האפיון  : מסמך2פרק 

 תוכנת מאגר משפטי בתחום לבחירת ספק המפעיל  זתי המשפט מבקשת בזאת לערוך מכרהנהלת ב כללי : 2.1

 שופטי ועובדי המשרד גישה לתוכנה דרך רשת בתי המשפט עבור רישיון/מנוי לשם רכישת  מיסים ה

תתאפשר כניסה למאגר הספק  ו( באמצעות"רישיון שימוש בו זמני"למספר משתמשים בו זמנית )להלן 

ושימוש במידע שבו, למספר משתמשים בעת ובעונה אחת. הכניסה למאגר הספק במסגרת זו תהיה 

באמצעות שימוש בדפדפן האינטרנט מרשת המחשבים של הנהלת בתי המשפט בלבד )באופן ישיר או  

המתאפשר גם כאשר המשתמש  יבור לרשת המשרדח –באמצעות חיבור מרחוק הנקרא "גישה מהבית" 

 של הנהלת בתי המשפט(.  IPאינו שוהה במקום העבודה ע"י גלישה לאתר הספק מכתובת ה 

יחד עם זאת מדובר באומדן   פוטנציאליים בו זמנית,משתמשים   120-50בין  ישנםבמערכת בתי המשפט 

 הרכישה תבוצעעל כן ו, תרישיונובלבד, והנהלת בתי המשפט אינה מתחייבת לרכוש כמות מינימלית של 

 .בהתאם לצרכי המשרד

, לשימוש בו זמני של מספר  לרשת בתי המשפטרישיון הזוכה  המשפט תרכוש מהספק הנהלת בתי

הכניסה תתאפשר משתמשים בהתאם לקבוצה שתיקבע על ידה מבין הקבוצות המפורטות בטבלה להלן , 

באמצעות )  ימים בשבוע, בכל ימות השנה 7, שעות ביממה  24המאגר יהא זמין למשתמש במשך , בכל עת

, המחובר קצה שבאמצעותו ניתן לגלוש באינטרנט מחשבבדפדפן האינטרנט בכל רשת שהיא ומכל  שימוש

 .(לרשת בתי המשפט

 הצעת מחיר לרישיונות שימוש/מנוי בו זמני נוספים ע"פ קבוצות כמות המשתמשים המפורטת בטבלה

 :הבאה 

מקסימלית רישיונות  כמות קבוצה
 לקבוצה

 בו זמנית 1-40 1קבוצה 
 ניתמשתמשים בו זמ 41-70 2קבוצה 
 משתמשים בו זמנית  71-100 3קבוצה 
 10תוספת עלות גלובלית לכל  תוספת 

 100משתמשים בו זמנית מעל ל 
 משתמשים

 

שפט תבקש לרכוש במידה והנהלת בתי המ –קרי  – לכל הקבוצהגלובלי יודגש כי על המציע לנקוב במחיר עלות 

תשלם הנהלת בתי  –רישיונות כניסה בו זמניים  40 ביןרישיון ל 1בין  –כלומר  – 1זמני לקבוצה -רישיון בו

 המשפט לספק הזוכה את הסכום הגלובלי בו נקב בהצעתו לקבוצה זו במסגרת מכרז זה.

ספק הזוכה את הסכום משתמשים , תשלם הנהלת בתי המשפט ל 55רישיון בו זמנית לבמידה ותבקש לרכוש 

 וכן הלאה. 2הגלובלי בו נקב הספק לקבוצה 

במידה והנהלת בתי המשפט תבחר להרחיב את קבוצת המשתמשים במהלך שנה קלנדרית עקב צרכים ארגוניים 

במהלך  נו ושולמוהוזמישיונות שרפנימיים, תשלם הנהלת בתי המשפט את הפער היחסי התעריף של קבוצת ה

 שנת ההתקשרות. יוםעד לס ושנותר  מס' החודשיםעל פי הספק של הקבוצה הבאה  תעריףלבין שנה, ה
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

תשלם  –משתמשים ומעלה  101זמנית של -במקרה בו תבקש הנהלת בתי המשפט לרכוש רישיון לשימוש בו

תוספת שבה נקב הספק העלות וכן את  3בה נקב הספק הזוכה לקבוצה הגלובלית לספק הזוכה את העלות 

 לא סכום למשתמש( -)סכום גלובלי 100משתמשים מעל  10פת של כל הזוכה לתוס

 

 :התוכנה תתבסס על

 מס הכנסה, מס  - כל חקיקת המיסים הישירים והעקיפים) – חקיקה ופסקי דין בתחום המיסים

שבח, מס רכוש; מע"מ; מכס, מס קנייה, מס בולים, בלו; חקיקת עזר בתחום המיסוי וחקיקה 

כל דברי החקיקה ,כולל הוראות מעבר, טבלאות  לאומי, חוק החברות ועוד(.נלווית )חוק הביטוח ה

עיקריים אחרים ,כולל דברי  הצעות החוק לתיקוני פקודת מס הכנסה ולתיקונים עדכון סכומים.

 .(ההסבר

 י ההוצאה ערוכים ביד ל מאמרים, פרשנות, אמנות מס וחוזרים של רשות המיסיםולכהתוכנה ת

ספרים מקצועיים הנחשבים למובילי דעה בישראל בתחום  , לרבות :ראלעבור רשות המסים ביש

פסקי הדין, בכל תחומי המס, שפורסמו )בבתי המשפט העליון, המחוזי והשלום, בוועדות , המסים

ערר ובוועדות לקבילות פנקסים( ופסקי הדין שפורסמו בפד"א. פסקי הדין שיפורסמו בנוסח מלא, 

  בלוויית תמצית.

 אמנות למניעת כפל מס כל האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל.ול ה תכלהתוכנ 

  חוזרים מקצועיים במס הכנסה, מס שבח ומס רכוש, מע"מ, קווי הנחיה ותדריכים התוכנה תכלול

 כלכליים של רשות המסים, הוראות מקצועיות לרבות חוזרים והוראות ביצוע, והחלטות מיסוי.

  של רשות המיסים לפקודת מס הכנסה; פרשנות לחוק מס שבח מקרקעין,  פרשנותהתוכנה תכלול

 הנחיות בתחומי המס השונים.

 תכונות התוכנה :  2.1.1

  ת מספר(, בין אם הן צמודות זו לזו אחת או יותר )ללא הגבל מידע ע"פ מילים, חיפוש  -שאילתות

ם", "ולא"(. איתור ובין אם לאו, תוך הגדרת המרחק הרצוי ביניהן, הגדרת תנאים )"או", "וג

 מנית.ז-איתור מילים ונושאים במאגר אחד או יותר בוהמערכת תאפשר  ויים ומשפטיםביט

  ר מאחד פתיחת מסמכים פתיחת מספר מסמכים במקביל, דפדוף בהם ומעב:  קישור בין מסמכים

 (word) העברת מסמך או חלק ממסמך ישירות למעבד תמלילים, לשני ללא סגירת מסמך קודם

 איתור כל פסקי הדין שבהם אוזכר פסק הדין, איתור פסקי דין, מאמרים וכו' עפ"י : ורים אזכ

 סעיפי החוק בהם הם עוסקים.

 והדפסת רשימת התוצאות.בחיתוכים שונים לפי צרכי המשתמש מיון תוצאות החיפוש , 

 

בל שירותי תמיכה ללא יהיה זכאי לק כל משתמש, עבורו תרכוש הנהלת בתי המשפט רישיון שימוש/מנוי בו זמני

מוקד /הזוכה אנשי קשר ייעודיים. לצורך כך, יעמיד הספק הגבלה לסיוע בפתרון תקלות ובעיות ומענה לשאלות

 ה' בין השעות-בימים א'/ טיפול בתקלות  ושאלות לצורך בירורים מטעמו, אשר יהיו זמינים באופן שוטף מידע

08:00-16:00. 
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 : תנאי סף  3פרק 

אישור מפקיד מורשה,  בצירוף( 'אבנוסח שבנספח א ולהגיש תצהיר מלא ומפורט )על המציע למל 3.1.1

 שבון או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד שהמציע:ח-מרואה

  מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או

 שהוא פטור מלנהלם.

 וח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדו

 מס ערך מוסף.

על המציע לצרף להצעתו  אישור  לפיו הוא רשום במרשם המתנהל עפ"י דין, לדוגמא: במידה ומדובר  3.1.2

יש  –בעמותה  בחברה, על המציע לצרף העתק אישור התאגדות מאת רשם החברות, במידה ומדובר 

 לצרף אישור מרשם העמותות וכיו"ב.

 .'דבנוסח שבנספח על המציע לחתום על תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  - אי תאום מכרז 3.1.3

 חובות לרשם החברות. הלהציג אישור מרשם החברות לפיו אין ל יהעלבמידה והמציעה הנה חברה,  3.1.4

בנוסח הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום היעדר על המציע לחתום על תצהיר בדבר   3.1.5

 .ט'שבנספח 

 גופים עסקאות צהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוקת 3.1.6

 .י"אבנוסח שבנספח    2016ו "התשע שעה( והוראת 10 מס' )תיקון ציבוריים

על המציע לצרף תצהיר מאומת כדין, הכולל בין היתר התחייבויותיו בדבר שימוש בתוכנות מקוריות,  3.1.7

 .המכרז למסמכי א'נספח על אי הפרת זכויות יוצרים, על גבי הנוסח שמירת סודיות והצהרה 

במתן שירותים נשוא  2016-2014לפחות, במהלך השנים  שנתיים מוכח של ניסיוןעל המציע להיות בעל  3.1.8

 . בכל שנה מנויים 80מכרז זה ובהיקף שלא יפחת מ 

 למסמכי המכרז. א'לצורך עמידה בתנאי סף זה, יצרף תצהיר מאומת כדין בנוסח נספח 

 

 

הצעה אשר לא תכלול את . נה תנאי סף להשתתפות במכרזיה בפרק זהצאת האישורים והמסמכים המפורטים המ

כל המסמכים המפורטים לעיל ו/או אשר תכלול מסמכים שאינם חתומים ו/או אינם מלאים כנדרש תיפסל על 

 הסף ע"י ועדת המכרזים בהנהלת בתי המשפט.

 

את הזכות לאפשר למציע אשר לא צירף אישור  הלעצמהנהלת בתי המשפט שומרת על אף האמור לעיל, 

מהאישורים המפורטים לעיל, להשלים את הגשת המסמכים במועד המאוחר למועד פתיחת המעטפות. צירוף 

מאוחר כאמור לעיל, יתאפשר רק מקום שהוברר, כי המסמכים לא צורפו בשל טעות בתום לב של המתמודד 

  הגשת ההצעות, היו האישורים הדרושים  מצויים בידי המתמודד. ובלבד שבמועד
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 

 אופן הגשת ההצעה והמסמכים הנדרשים: 4פרק 

 סף(ה)תנאי למכרז זה.  3בפרק  שנדרשיםעל המציע לצרף את כל המסמכים והאישורים כפי  4.1

 (.א'בנוסח נספח על המציע לחתום על כתב הצהרה ) 4.2

המציע יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו נספח  קיימים בהצעה חלקים אשר לדעתו במידה 4.3

 .מכרזמסמכי הל 'ובנספח בהתאם לנוסח המופיע  - המפרט את החלקים ואת הנימוקים לסודיותם 

 שיקול הדעת בעניין זה נתון לוועדת המכרזים.

( כולל הנספח שהינו "חוזה שימוש בפורטל ח' על המציע לחתום על דוגמת חוזה )בנוסח נספח  4.4

 הספקים".

על המציע למלא את התמורה הנדרשת על ידו, לא כולל מע"מ שיתווסף עפ"י החוק, לביצוע השירות  4.5

 .למסמכי מכרז ג'נספח  – טופס הצעת המחירבהנדרש במכרז זה  כפי שמופיע 

               

 משאר נפרדת וגש בשני העתקים במעטפה פנימית ילמכרז זה טופס הצעת המחיר  1כאמור בפרק 

המסמכים והאישורים הנדרשים , על גבי מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר" בלבד. מעטפה זו תצורף 

 כשהיא סגורה.
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 :  הקריטריונים לבחירת הספק5פרק 

 להלן השלבים בבדיקת ההצעות: 

הסף כפי בתנאי תחילה תיבדק הצעתו של המציע מבחינת עמידתה : שלב ראשון: בדיקת עמידה בתנאי סף 5.1

 . הצעות שעמדו בתנאי הסף, תעבורנה לשלב הבא שהינו שלב בדיקת האיכות.  מכרז זהל 3רק פשפורטו ב

 בהתאם פרמטרים הבאים : 20%שקל סעיף האיכות  בציון המשוקלל הוא מ -שלב שני: הערכת האיכות 5.2

המרביים ברכיב זה לא יעבור לשלב בדיקת הצעת  20%מתוך  15% -כי מציע שיקבל ניקוד הנמוך מ יודגש

מציעים לפחות, תהיה רשאית הנהלת בתי המשפט  2במידה ולא יעברו שלב זה, המחיר והצעתו תיפסל. 

 .  14%ציון מרכיב האיכות שלהם עמד על ו ובלבדבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעביר לשלב הבא מציעים 

 משקל תת סעיף פרמטר

על הניסיון הרב ב(. מציע 2014-2016)גישה בתחום המיסים  במתן רישיונותניסיון  ניסיון
הנתונים ייבדקו  והיתר ידורגו באופן יחסי אליו. 5%יותר יקבל ציון מירבי של 

 .בהתאם לדיווח המציע בנספח ה'

5% 

לקוחות, אשר  לשני הנהלת בתי המשפט תפנה טלפונית/באמצעות פנייה בכתב  המלצות
בנספח  ה'  המפורטיםהלקוחות  מביןה על פי שיקול דעתה , ייבחרו על יד

למסמכי ההצעה לצורך בדיקת איכות השירות שניתנה ע"י המציע. במסגרת 
בהתאם מהשירות הפניה הטלפונית יידרשו הלקוחות לדרג את שביעות רצונם 

 י'  לשאלון המופיע  כנספח 
בחוות  יהיה ממוצע הנקודות שצבר המציע הציון הסופי של המציע בפרמטר זה 

 הלקוחות.  2הדעת של 
לת בתי המשפט תהא רשאית לפנות ללקוחות נוספים של המציע שאינם הנה

 היה ולהנהלת בתי המשפט ניסיון קודם עם המציעמופיעים בנספח . במידה ו

, רשאית היא לקחת בחשבון חוות דעתו של נציג בתחום השירות נשוא מכרז זה

 .המשרד לסעיף זה

 

5% 

התרשמות 

של  מאתר

 המציע

ימים למשתמש  7האתר לשימוש ניסיוני לתקופה של עד פתוח את להמציע יידרש 

מטעם הנהלת בתי המשפט אשר יבצע שימוש באתר לתקופה זו, בסיומה ידרג 

)במסגרת השימוש תיבדק שביעות רצון  המשתמש את שביעות רצונו מהאתר

העדכון באתר, התאמת המידע לצרכי  כללית, מהירות שליפת המידע, מידת 

 . הציון הגבוה ביותר( 10) 1-10בין ש יינתן ציון כולל החיפוש. בסיום השימו

10% 

 20%  סה"כ

 

 כמפורט להלן : 80%הצעה הוא המחיר ב סעיףמשקל  -שלב שלישי: מרכיב המחיר 5.3

 ג שירות ויתר ההצעות תקבלנה ציוןההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון )המשקל(  המקסימלי באותו סו

 ביותר. שיחושב באופן יחסי לציון הגבוה

 סכום הציונים שקיבל כל מציע בכל הרכיבים יהיה הציון הסופי של המציע במרכיב המחיר 

 הציונים יינתנו לפי הכללים הבאים:
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

משקל  פירוט קבוצה 
 הרכיב

A  12% בו זמניתמשתמשים  1-40 1קבוצה 

B  40% ים בו זמניתמשתמש 41-70 2קבוצה 

C  24% משתמשים בו זמנית  71-100 3קבוצה 

D זמנית משתמשים בו 10תוספת עלות גלובלית לכל  תוספת 
 משתמשים 100מעל ל 

4% 

 80%  סה"כ
 

 ' : ניקוד סופי רביעישלב  5.4

.  השלישי לבין ציון המחיר שניתן בשלב  השניבשלב זה ייעשה חיבור,  בין ציון האיכות שניתן למציע בשלב 

 הזוכה למתן השירותים במכרז. ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תהיה ההצעה

בתום בדיקת האיכות ובדיקת הצעת המחיר של המציע המתוארים לעיל, :  ול איכות ומחירשקל שלב רביעי: 5.4

 בחר כהצעה הזוכה.   ת –יתבצע שקלול וההצעה שתהיה בעלת ניקוד הגבוה ביותר 
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

הזוכה עם קבלת ההודעה  מהספקמסמכים ואישורים שיידרשו  :6פרק 
 זכייה במכרזעל ה

יזמן נציג הנהלת בתי המשפט את הזוכה , עבודהימי  14עם היוודע לו דבר זכייתו במכרז ולא יאוחר מחלוף 

 . ונציגיו למשרדו, להנחיות והדרכה אודות שיטת ונהלי העבודה הנדרשים במתן השירותים המבוקשים

באים. מציע שלא ימציא המסמכים במכרז זה לצרף המסמכים ו/או האישורים ה הזוכההספק  מחויבכמו כן 

 תהיה רשאית הנהלת בתי המשפט לפנות למציע שדורג במקום השני. בחלוף מניין ימים אלו  ,האמורים

 

  ביצועערבות  6.1

 לפקודת המשרד, צמודה למדד המחירים לצרכן, להבטחת ביצוע  ש"ח 3,000ערבות ביצוע בסך של 

 ן מכרז זה. הערבות תהא ערבות בנקאית או ערבות הצעתו וכל התחייבויותיו בהסכם ההתקשרות ובגי

 הפיקוח על עסקי הביטוח,  של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק 

 לביטול.  , הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי ניתנת1981 –התשמ"א 

 שבנספח נוספים לאחר מכן, בנוסח ימים  60הערבות תהיה בתוקף למשך כל תוקפו של ההסכם ולמשך 

 למסמכי המכרז. 'ב

 חוזה  6.2

  .'חכנספח למכרז זה ומסומנת  דוגמת החוזה המצורפתכעל כל נספחיו, חוזה חתימה על 

 פורטל ספקים  6.3

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום 

ויתר  7.16.1מס'  ספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מעבור עבודתו, במסגרת פורטל ה

הנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הוראות התכ"מ הרלוונטיות, ו

הספקים, לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, הזוכה יישא 

נפקת העבור ₪  300 -תי )סך ממוצע של כבעלות הכרוכה בהתחברות לפורטל הספקים הממשל

 ים י"ב, י"גמצ"ב כנספחהוראת התכ"מ ונוסח חוזה השימוש בפורטל הספקים כרטיס חכם(. 

 למסמכי המכרז.
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 בגין השירות התמורה: 7רק פ

ביצוע העבודה ייעשה אך ורק על פי האמור במכרז זה ובהסכם ההתקשרות. חריגה שאינה מלווה באישור  7.1

 ורשי החתימה במשרד לא תאושר. מ

 

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור  7.2

ויתר הוראות התכ"מ  7.16.1עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ מס' 

על חוזה שימוש בפורטל הספקים, לחילופין ימציא  הרלוונטיות, והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום

אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, הזוכה יישא בעלות הכרוכה בהתחברות לפורטל 

נפקת כרטיס חכם(. הוראת התכ"מ ונוסח חוזה העבור ₪  300 -הספקים הממשלתי )סך ממוצע של כ

 המכרז.השימוש בפורטל הספקים מצ"ב כנספח כב' למסמכי 

 

באמצעות  המי מטעמ או בהנהלת בתי המשפט  לאישור היחידה המקצועיתעל ידי הספק  וועברהחשבוניות י 7.3

 פורטל הספקים 

 

במידה והנהלת בתי המשפט תבחר להרחיב את קבוצת המשתמשים במהלך שנה קלנדרית עקב צרכים 

נו הוזמישיונות שרקבוצת ה התעריף שלארגוניים פנימיים, תשלם הנהלת בתי המשפט את הפער היחסי 

שנת  יוםעד לס ושנותר  מס' החודשיםעל פי של הקבוצה הבאה הספק  תעריףלבין שנה, הבמהלך  ושולמו

 ההתקשרות.

 

הרכש  אושרו החשבוניות ע"י הגורמים הרלוונטיים, כאמור, יועברו החשבוניות לתשלום ליחידת ילאחר ש 7.4

 המרכזית של המזמינה.

 , המתעדכנת מעת לעת 1.4.3שמספרה , ראת החשב הכללי ייעשה עפ"י הוהתשלום  7.5

 צמדת תעריפי המכרז:ה 7.6

 .מהמועד האחרון להגשת הצעות חודשים  18בהתאם להוראות החשכ"ל חוזה התקשרות  יוצמד לאחר 

 למדד המחירים לצרכן. 100%בה של  חודשים ההצמדה בסעיף זה תהיה בגו 18לאחר 

ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ו/או כל גוף  םמדד המחירים לצרכן המתפרס –"מדד" 

 אחר שיבוא במקומה.

 .האחרון להגשת ההצעות מועדחודשים מה 18לאחר המדד  הידוע  – "מדד בסיס" 

 המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבון. - "מדד חדש" 

 הפרש בין המדד החדש למדד הבסיס.ה -"השינוי במדד"

אחר המועד האחרון להגשת הראשונים ל החודשים 18 -ב האוצר משרדהכללי של  פי הנחיות החשב על 7.7

לא תהיה הצמדה על המחירים המוצעים במסגרת מכרז זה, וזאת בתנאי  שמדד המחירים לצרכן  הצעות,

 .4%לא יעלה בתקופה זו על 
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 מחירים יחול שינוי במדד ה אחר המועד האחרון להגשת הצעותהחודשים הראשונים ל 18במהלך  אם

 , תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור מהמועד האחרון להגשת הצעות 4%עלה על  ושיעורולצרכן 

  הקובע המדד לבין, 4%ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 

 (.ות) החשבון הגשת)י(,  במועד
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 וי: נזיקין, שיפוי ופיצ8פרק 

 אחריות משפטית

שא בכל פיצוי כספי ו/או סעד אחר יהספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת כלפי המשרד וי 8.1

מטעמו, לרבות  העובדיםשייתבעו או שיידרשו מהמשרד, שמקורם במעשים ו/או מחדלים שלו ו/או של 

 קבלני משנה מטעמו במסגרת העסקתם לפי מכרז זה או כוחו.

 

המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת הספק פוטר בזאת את  8.2

 עובדיו בפרויקט. הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב ובגין כל הוצאה

שתיגרם לה עקב תביעה כאמור וזאת בלי שיהוי ובלא צורך בפנייה מוקדמת לערכאות. חובה זו תחול 

דינה אף אם יחליט ביהמ"ש המוסמך במקרה מסוים כי המדינה והקבלן אחראים על הקבלן כלפי המ

במשותף כלפי ניזוק או נפגע מסוימים, והספק ישיב, יפצה או ישפה את המדינה במלואו של כל סכום 

 שתשלם כאמור.

 
דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו  כלהספק מתחייב לשלם כל סכום או פיצוי, המגיעים על פי  8.3

 כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

 
הספק מתחייב לשאת בכל נזק שיגרם למאן דהוא עקב מחדליו או הפועלים עימו ו/או מטעמו והוא  8.4

 מוותר בזאת על תביעה נגד המשרד בגין נזק או אבדן לרכוש ו/או לגוף כאמור.
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 דדיםניגודי עניינים ויחסי הצ, : שמירת סודיות9פרק 

 ספק מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצוע מכרז זה.ה 9.1

 

 הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה בכתב מהמשרד.  9.2

 

  -הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  9.3

הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(,  ותקנות הגנת 1981

 .1986  -התשמ"ו 

 

 הספק יחזיר למשרד כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך. 9.4

 

ן לבי המוצעת עבודתוחשש לניגוד עניינים בין  הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של 9.5

ודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים עב

 כאמור, מתחייב הקבלן להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

הצהרה ברוח  הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על 

במקרים בהם יגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב זאת. כמו כן, 

 מן העניין.

 

איתור  לרבות –רת ארגונית" השירותים יינתנו במסגרת ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסג  9.6

שלום השגחה מתמדת על פעילותם, תהעסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, עובדים ו/או קבלני משנה, 

העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל רם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב שכ

 במסגרת הקבלן.

הינם עובדים ל ידיו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הספק מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים המועסקים ע 9.7

ראי כלפי כל סקים במסגרת הארגונית של הספק, ולא של המשרד. הספק בלבד יהיה אחועומ

 . כן יהיה הקבלן לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושועל פי דין המועסקים על ידיו 

ויבו המשרד כדין, לשאת ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יח

 לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הקבלן באופן מלא.חבות, או 

ציבור הנהנים כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי  חייב לא להציג את השירותים הניתנים, לאהספק מת 9.8

רשאי להציג את השירותים הניתנים משרד יש חלק בארגונן, אולם הספק משירותים אלה, כפעולות של

 העניין.שת המשרד, תחת פיקוחו,  הכל לפי לפי בק

לכל דבר ועניין. יחשב הספק, כקבלן עצמאי  ן הספק,בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לבי 9.9

ו/או קבלני המשנה מטעמו לבין עביד בינו ו/או עובדיו מ-סי עובדהספק מודע לכך שלא מתקיימים יח

 המשרד.
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 

בהתאם לצרכים ובכלל בוי למילוי מקום, להכשרת עובדים הספק אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגי 9.10

 במכרז. ל פי צרכי השירותים זה השתלמויות וקורסים על חשבונו ע

 

מכרז זה כולן או כויותיו או את חובותיו לפי תנאי הספק אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את ז 9.11

 חלקן ללא הסכמה בכתב המשרד.

 

ללא הסכמה  אין הספק רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר,  9.12

חוזה כלשהם בין המשרד לבין כאמור, אם ניתנה לא תיצור יחסי  בכתב ומראש של  המשרד. הסכמה

 כלפי המשרד לביצוע השירותים.הספק הזוכה יהיה בכל מקרה אחראי ספק אחר, ו
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 נספחים למכרז: 10פרק 

 תצהיר מציע/ה ערוך כדין בפני עו"ד    - 'אנספח 
 

________ המוסמך להתחייב בשם המציעה, לאחר _פרה ___ נושא ת.ז. שמס__אני החתום מטה _________

צפוי לעונשים הקבועים בחוק שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא אעשה כן אהיה 

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

 

 חובותחשבונות ותשלום  ות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול למציעה אישור על ניהול ספרים על פי חוק עסקא .א

של פקיד מורשה כהגדרתו שם ובנוסח המפורט בתקנות עסקאות גופים  בחתימתו 1976-מס(, התשל"ו

"ב האישור( האישור בתוקף עד ליום (; )מצ2)1987-ציבוריים  )אכיפת ניהול חשבונות()אישורים(, התשמ"ח

 .__________ 

 המציעה מדווחת למע"מ כדין. .ב

לעניין תשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיה )מצ"ב אישור  המציעה עומדת בדרישות כל דין, לרבות .ג

רו"ח( בכל מועד בו מתבצעים התשלומים לעובדים, ומתחייבת לקיים בתקופת ההתקשרות הוראות כל דין 

לרבות דיני עבודה ובטיחות שונים, כפי שהם מפורטים    41/17רלבנטית לצורך ביצוע העבודה לפי מכרז 

 כ"ם. לת 3, סעיף 3בפרק 

למציעה ולכל מי שיופעל על ידה במסגרת הצעתה או מטעמה ישנם כל האישורים או הרישיונות הנדרשים  .ד

 על פי כל דין )לרבות: אישורים בדבר רישוי עסקים, אישורי העסקת עובדים כדין כנדרש לפי הקשר העניין

 ומהות המופעל(.

ן אזרחיים שיש להם זיקה לשירותים אותם כנגד המציעה לא מתנהלים הליכים משפטיים בין פליליים בי .ה

היא מעניקה או שהיא תעניק או שיכולה להיות להם השלכה על אלו אותם היא מציעה לרבות הליכים 

 היכולים להשליך על יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה עפ"י הצעתה.

 י בו הם עומדים []לחילופין: להלן פירוט ההליכים התלויים ועומדים כנגד המציע, תמציתם והשלב הדיונ

 המציעה מתחייבת למסור כל מסמך המאמת את האמור בתצהיר זה, לפי דרישת המשרד.   .ו

המציעה מתחייבת לשמור בסוד על כל מידע שיגיע אליה עקב פעילותה במסגרת מכרז זה לרבות מידע הנוגע  .ז

רו למציעה על ידי למשתמשי המשרד ובכלל זה שמות ו/או כתובות דוא"ל ו/או מספרי   טלפון, אשר ימס

 המשרד לצורך פעילותה במסגרת מכרז זה.

 אני החתום מטה מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים במהלך ביצוע התחייבויותיי במסגרת מכרז זה. .ח

 7שעות ביממה  24אני החתום מטה מתחייב בזאת כי מאגר המידע יהא זמין למשתמשי המשרד במשך  .ט

 ורה לביצוע התקשרות על בסיס המחיר שהוצע במסגרת מכרז זה.ימים בשבוע, בכל ימות השנה וזאת בתמ

 אני החתום מטה מתחייב לעשות שימוש לצורך מכרז זה אך ורק בתוכנות מקוריות בעלות רישיון שימוש. .י

אני החתום מטה מצהיר בזאת כי מאגר המידע _________ )שם המאגר( הינו מאגר מידע הכולל  אינדקס  .יא

על ברשת האינטרנט ו/או באמצעי מדיה מגנטית אחרים : _______________ על ומנוע חיפוש, והינו מופ
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

ובהיקף ( 2014-2016שלוש השנים האחרונות )שנתיים לפחות מתוך ב__ )שם המציע( ____ידי חברת ____

 מנויים בכל שנה. 80שלא יפחת מ 

בחוק המרשם הפלילי אני מסכים שיימסר להנהלת בתי המשפט כל מידע המצוי במרשם הפלילי כאמור    .יב

 אודות המציעה   ומנהליה שפרטיהם מפורטים להלן: 1981-ותקנת השבים, התשמ"א

 המנהלים:____________________________________________________________ .יג

 להלן שמי וחתימתי ואני מצהיר כי האמור לעיל אמת. .יד

 

 

   
 תאריך  שם +חתימה

 

 

 

 אישור

 _____________ מאשר כי ביום ___________התייצב בפני מראני החתום מטה עו"ד 

המוסמך להתחייב בשם המציעה והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי  ת.ז.____________ ________________

לפי ת.ז. מספר _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן 

 יים בחוק אישר באוזני את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפנייהיה צפוי לעונשים הקבוע

 

 

 

   
   
  עו"ד, שם וחתימה         

 
 
 
 
 
 
 

 תאריך
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 ביצוענוסח ערבות  -'ב נספח
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 עביצו כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 : הנהלת בתי המשפטבאמצעות משרד 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך___________________________________

 )במילים_____________________________________________________________(

 ______________________________ מתאריך ____שיוצמד למדד ______________
 וקף הערבות()תאריך תחילת ת                                                                                       

 
 אשר תדרשו מאת: __________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 ___________________________________________________ מכרז/עם הזמנה/חוזה

, מבלי שתהיו בכתביום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, 

 כום האמור מאת החייב.או לדרוש תחילה את סילוק הס

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________
 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                    

 
__________________________________      _____________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח         

 

 

 ת להעברה או להסבה.ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, אינה ניתנ

 

 

            ________________                       ________________                       ___________       

 חותמת ותאריך                                           שם מלא                                         חתימה 
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 צעת המחירטופס ה -'ג נספח
 

 לכבוד

 הנהלת בתי המשפט

 ,22כנפי נשרים 

 ירושלים

 

ם לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפטיי - ____הצעת מחיר מכרזהנדון: 

 בתחום המיסים למשתמשי מערכת בתי המשפט

 

המתוארים במסמכי לספק להנהלת בתי המשפט את השירותים  את שירותי  בזאתאני החתום מטה מציע  .1

 המכרז, על פי כל התנאים, התניות, והדרישות הכלולים במסמכים אלה ובמחירים המפורטים בהצעתי 

הנני מצהיר ומאשר, שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל  .2

 המלאה.נספחיו ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם 

אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי  .3

 ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם.

 פרטי המציע :  .4

 הפרטים נושא משני נושא ראשי

 

 נתונים  כלליים

 על המציע

  שם

  מ.ר/ח.פ

  כתובת

  ןטלפו

  פקסימיליה

  כתובת דוא"ל

 נתונים

 כלליים

 על האתר המוצע

  שם

  סוג המדיה

  הוקם בשנת

  מספר משתמשים

 

 פרטי 

 איש 

 הקשר

  שם

  כתובת

  טלפון

  פקסימיליה

  כתובת דוא"ל

 

 .כרזלהצעתנו זו מצורפים במעטפה נפרדת כל המסמכים , האישורים וההיתרים הנדרשים במסמכי המ.5
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 להלן הצעתי לשירותים הנדרשים בהתאם לתנאי מכרז זה :.6

 

כמות משתמשים  קבוצה
לן )להזמנית-בו

 בו"ז(

 מחיר מוצע
)לא כולל  קבוצהל

 מע"מ(

 

  גלובליתבעלות יש לנקוב   1-40 1קבוצה 
משתמשים  40עד  קבוצה שלל

 בו"ז
  גלובליתבעלות יש לנקוב   41-70 2קבוצה 

 41-70קבוצה שבין ל
 תמשים בו"זמש

גלובלית בעלות יש לנקוב   71-100 3קבוצה 
 71-100שבין לקבוצה 

 משתמשים בו"ז
תוספת עלות 

 10גלובלית לכל 
משתמשים בו"ז 

 100מעל ל 
 משתמשים

סכום זה ישולם ע"י הנהלת   10
בתי המשפט במידה ותבקש 
הנהלת בתי המשפט לרכוש 

ם ימשתמש 100מנויים מעל 
ייחס הסכום הנקוב מתבו"ז. 

 100מעל  10כל עבור לתשלום 
 משתמשים בו"ז.

 

 

אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה  .7

 של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם.

  

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז –' דנספח 
 
 

 אני הח"מ____________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד____________________ 
 )שם התאגיד(           

 :מצהיר בזאת כי 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 מטעם התאגיד במכרז זה.  אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת .2

 בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי .3

 יצירת קשר עימו(:

 פרטי יצירת קשר  תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה  שם התאגיד

     

     

     

     

וחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו ה .4

 לעיל(.  3הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה  .5

 3הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף או תאגיד אשר יש לו את 

 לעיל(. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .7

 ה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחר .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או  .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז התאגיד מציע 

 א פרט:אנאם כן, 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 לרבות העסקיים ההגבלים חוק על בעבירות האחרונות השנים בארבע הורשע לא ההצעה מציע, התאגיד 
  מכרזים תיאומי של עבירות

 :פרט אנא, כן אם
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
 

 . בפועל מאסר נותש חמש עד להגיע יכול מכרז תיאום על העונש כי לכך מודע אני
 

         
 חתימת  המצהיר שם  התאגיד חותמת  התאגיד שם  תאריך

 המצהיר
 
 
 
 

 אישור
 

 ביום כי בזאת מאשר,  ' ____________מרח, __________  ר"מ, ____________  ד"עו, מ"הח אני

 כי שהזהרתיו ולאחר יאיש באופן לי המוכר/  ז"ת י"ע עצמו את שזיהה,  _________ בפני הופיע_________ 

 נכונות את בפני אישר, כן יעשה לא אם בחוק לכך הקבועים לעונשים צפוי  יהא הוא וכי האמת את להצהיר עליו

 . עליו וחתם דלעיל התצהיר

 
 

     

  וחותמת מלא שם   
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 הצהרה המציע על ניסיון  –' הנספח 
  . 2016-2014בין השנים גישה בתחום המיסים ניסיון במתן רישיונות העל המציע לפרט את 

 נתונים אלו יילקחו בחשבון בעת בדיקת ההצעות . 

 ניסיון המציע

 תאריכי כמות רישיונות  שם הלקוח 
 ההפעלה

 טלפון סלולרי טלפון קווי איש הקשר חברה  

 מ   _ _/_ _/_ _      1 1
 עד _ _/_ _/_ _

 ום וכו'(:פרטי המוסד בו ניתן השירות )שם, מיק
 

 תיאור הפעילות:
 
 
 
 
 תאריכי כמות רישיונות  שם הלקוח 

 ההפעלה
 טלפון סלולרי טלפון קווי איש הקשר חברה  

 מ   _ _/_ _/_ _      1 2
 עד _ _/_ _/_ _

 פרטי המוסד בו ניתן השירות )שם, מיקום וכו'(:
 

 תיאור הפעילות:
 

 תאריכי כמות רישיונות  שם הלקוח 
 ההפעלה

 טלפון סלולרי טלפון קווי איש הקשר חברה  

 מ   _ _/_ _/_ _      3
 עד _ _/_ _/_ _

 פרטי המוסד בו ניתן השירות )שם, מיקום וכו'(:
 

 תיאור הפעילות:
 
 

 
 

 ככל שקיים.הניסיון בדברע"פ הפורמט הנ"ל  נוספות טבלאות להוסיף ניתן , 
 
 

 דלעיל אמת: והצהרתנזה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן 
 
    

 חתימה וחותמת  תעודת זהות מורשה החתימהשם  תאריך
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 חלקים חסויים בהצעה -'ו נספח
 
 

 לכבוד

 ממשלת ישראל 

  הנהלת בתי המשפט: באמצעות משרד 

 

 א.ג.נ.,

 

 חלקים חסויים בהצעההנדון: 

 

 רי או מקצועי:אני מבקש, שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסח

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 שיקול דעתה. מוסמכת להחליט בעניין זה, עפ"י בהנהלת בתי המשפט מוסכם עלי, כי ועדת המכרזים 

 

 

 :חתימת המציע

 ___________         ___________     ______________         ___________ 
 מס' זהות/עוסק מורשה ת        חתימה/חותמ           תאריך                  שם המציע 
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות -'ז נספח
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

"( המבקש להתקשר עם עורך המציע"  :_________ שהוא המציע )להלןהנני נותן תצהיר זה בשם __________

עבור  ____________________לאספקת  ___________________ פרמס התקשרות

 . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. __________________

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  

 על המציע. חלות לא 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 חלות על המציע והוא מקיים  1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 אותן.        

נדרש לסמן  חלות על המציע 8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף 

x ת המתאימה(במשבצ: 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי ותיוחוב יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה 1998 ח"התשנ, וגבלותעם מ לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 הרווחה העבודה משרד של למנהל הכללי זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב המציע

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתייםוהשירותים 

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה /____________ /המוכר

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

     ____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה  ספר רישיון    חותמת ומ              תאריך
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 דוגמת חוזה  - 'חנספח 
 
 

 חוזה

 

 

 2017שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________ לחודש __________

 

 בין

 

מדינת ישראל המיוצגת לצורך חוזה זה על ידי מנהל בתי המשפט , סמנכ"ל בכיר תכנון פתוח ורכש מרכזי 

 וחשבת מערכת בתי המשפט הרשאים לחתום בשמה

 

 לן: "המשרד"()לה

 

 צד אחדמ                                                                                                                            

 לבין

 

 __________ )להלן: "הספק"(

 מצד שני             

 

 

 -שר בו הזמינה הצעות  להואיל והממשלה פרסמה ביום ________ מכרז  מספר _________א
 

;____________________________________________________________ 
 )להלן: השירותים( 

 

 והואיל והספק הציע לממשלה את השירותים בהתאם לתנאי המכרז, החוזה ויתר הנספחים, וזכה במכרז;

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 פרשנות .1

 חוזה זה והנספחים לו, מסמכי המכרז והצעת הזוכה למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא ל

 

 . האמור בהסכם גופו ובנספחיו יפורש על דרך ההרחבה וההשלמה.1.2

במידה ולמרות זאת תיוותר סתירה בין ההסכם גופו לבין שאר מסמכי המכרז המצורפים לו ומסומנים כנספח א' 

 של מערכת בתי המשפט את הפרשנות הראויה ליישוב הסתירה.  אזי יקבע היועץ המשפטי
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 .יחול על הסכם זה כאילו היה חיקוק 1981 -חוק הפרשנות התשמ"א  .1.3

 

 כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהן לשום פרשנות. .1.4

 

 טת לצדם במידה וזו בחוזה זה לרבות המבוא לעיל תהא למונחים הבאים המשמעות המפור .1.5

 .מתיישבת עם תוכן הדברים או הקשרם

 המזמין/המשרד: הנהלת בתי המשפט.

 

 ההתקשרות: .2

הספק מתחייב לספק שירותים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו ולשביעות רצונו המלאה של המשרד  .2.1

 )להלן: "העבודה" או "השירותים"(.

 

ז המצורפים להסכם זה כנספח א' בהתאם להצעת הספק למכרז העבודה תבוצע בהתאם לכל מסמכי המכר .2.2

 ונספחיה, המצורפת כנספח ב' להסכם.

 

 הספק מצהיר כי הוא בעל יכולת מקצועית מתאימה לביצוע העבודה לשביעות רצונו של המשרד. .2.3

 

ותים הנהלת בתי המשפט רשאית להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות, ואף להוסיף ולגרוע שיר .2.4

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הנהלת בתי המשפט לא מתחייבת לרכוש מן הספק כמות מינימאלית או 

 מכסימלית של שירותים והיא שומרת לעצמה את הזכות לרכוש את השירותים גם מגופים אחרים.

  

אם מועדי מתן השירותים יהיו בהתאם לדרישות הנהלת בתי המשפט שימסרו לספק מעת לעת ובהת .2.5

 .לתקציבה

 

יום לספק. נתנה הודעה  30למשרד נתונה הזכות להביא הסכם זה כולו או חלקו לקיצו בהודעה מוקדמת של  .2.6

 .כאמור, יפוג תוקפו של ההסכם, או של חלקו, לגביו ניתנה הודעה כאמור, וזאת בתום תקופת ההודעה המוקדמת

 

ו/או לשלם לו תשלום כלשהו עקב הבאת ההסכם  המשרד לא יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את הספק .2.7

 .לקיצו וגם לא לשלם לספק עבור יתרת ההסכם שלא בוצעה

 

הנהלת בתי המשפט שומרת לעצמה הזכות לבטל את המכרז או ההתקשרויות מכוחו בכל עת ומכל  טעם    2.8

 טענה בעניין. )לרבות אי אישור חוק התקציב, שינוי תוכנית העבודה וכיו"ב(, ולספק לא תהא כל 
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

ביחס לכל רכיביו  –המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה   2.9

של המכרז, לחלקיו או לפריטים מוגדרים ממנו, בין שהם ניתנים לפיצול ולהפרדה ובין שאינם ניתנים לפיצול 

אם לאלתר ואם לאחר מתן שהות לספק ם מייד עם קבלת ההצעה, אם במהלך ההתקשרות, א –ולהפרדה 

להתארגן או לתקן את הטעון ארגון או תיקון, אם אגב חיוב הספק בנשיאה בעלויות הפסקת ההתקשרות או 

הפיצול ואם אגב נשיאה בעלויות. המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור רכיב מרכיבי ההתקשרות שפוצלו 

לכך, לפי מיטב שיקול דעתו של המזמין, ולספק לא תהיה כל  רידיו או למי שיבח-כאמור למי שיימצא מתאים על

 טענה בעניין. 

 

הנהלת בתי המשפט שומרת לעצמה הזכות להעביר את ביצוע כל מתן השירות לספק אחר אם ימצא כי  .3 

 הספק לא עומד בתנאי המכרז וכן במקרים אחרים כפי שימצא המשרד לנכון.   

 

 התמורה .4

 ₪ _____ לית שתשולם לספק בגין תקופת החוזה לא תעלה על סה"כ התמורה המקסימא

 כולל מע"מ.

 אין בסכום זה להוות התחייבות לתשלום מינימאלי כלשהו.

 התשלום יבוצע ע"פ הביצוע בפועל.

 

 כל הגדלה של התמורה המקסימאלית תחייב אישור של חשב המשרד ומורשה חתימה נוסף מטעם המשרד.

 

שיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, הזוכה יידרש, בכפוף ל

במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על 

מוש חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח למסמכי המכרז, לחילופין ימציא אישור כספק העושה שי

 בפורטל הספקים. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

 

חשבוניות שיוגשו ע"י הספק יועברו ליחידת הרכש המרכזית שבהנהלת בתי המשפט להקלדתן והעברתן לחשבות 

לום עקב אי ביצוע המשרד. מהחשבוניות יקוזזו הקנסות, באם יידרש קיזוז כמפורט בפרק הורדות מהתש

 העבודות במלואן  שבמסמך האפיון.

  חשבות המשרד תשלם בהתאם להוראות החשכ"ל במשרד האוצר.

 התשלום יבוצע ע"פ הוראות החשב הכללי, כמקובל במשרדי הממשלה ובכפוף לחוק התקציב.

 

 

 אחריות .5

הממשלה, בגין כל סכום  מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את .5.1

שתחויב בו, וכל הוצאה שתגרם לה, לרבות שכ"ט עו"ד, עקב כל נזק גוף ו/או רכוש שיגרם לצד ג' או לממשלה, או 

לפועלים מטעמה, עקב מעשה או מחדל של הספק, בין אם באופן בלעדי ובין אם ביחד עם אחרים או של קבלני 

 בעקיפין בפעולותיהם על פי הסכם זה.המשנה הפועלים מטעמו, הקשורים במישרין או 
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הספק פוטר את הממשלה מאחריות לכל נזק או אובדן לגוף ו/או רכוש שיגרם לו ו/או למי מן הפועלים  .5.2

מטעמו, לרבות קבלני משנה, עקב מעשה או מחדל הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעולותיהם על פי הסכם זה. 

 בגין כל סכום שתחויב וכל הוצאה שתיגרם לה עקב נזק כאמור.הספק ישפה ו/או יפצה את הממשלה 

 

הספק מתחייב לשלם כל סכום או פיצוי, המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא  5.3

 בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

 

אדם ידיעה כלשהי שהגיעה אליו אגב או  הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר בכל דרך שהיא לכל 6.1

 .בקשר להסכם זה

 

לחוק  118הספק מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי סעיף 

 . חובת הסודיות לא תחול על ידיעות שהסכם זה מתיר או מחייב את גילוייו.1977 -העונשין תשל"ז 

 

תים את עובדיו ואת הפועלים מטעמו, על הצהרת סודיות בנוסח התחייבותו של הספק לשמור הספק מתחייב להח

 .על סודיות כמפורט לעיל

 

הספק ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש אחר.  6.2

ונות בתום ההתקשרות, אלא אם כן יוודא השמדת כל הקבצים והרישומים של כל הפעילים בתוכניות הש

 יידרש אחרת ע"י המשרד.

 הספק יבחר ויעסיק רק עובדים העונים על ההנחיות הביטחוניות של קב"ט המשרד. 

 הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה    מהמשרד. 

  -המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על             

ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(,  1981

 .1986  -התשמ"ו 

 הספק יחזיר למשרד כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך.

 

נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו 

עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב 

 הספק להודיע מראש למשרד מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

 

עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת. כמו כן, הספק יחתים את עובדיו וכן כל 

 במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין.

 

 קיזוז .7
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ה, מבלי לפגוע בזכויות הממשלה על פי חוזה זה, תהיה הממשלה זכאית לקזז מכל סכום המגיע לספק מן הממשל

 .סכומים המגיעים לה מן הספק על פי הסכם זה

 

 יחסי עובד מעביד  .8

למען הסר ספק, הספק הינו ספק עצמאי ואין בינו לבין הממשלה, או בין הפועלים מטעמו לבין הממשלה  .8.1

 .מעביד-יחסי עובד

י כל דין, הסכם או על הספק בלבד יחולו כל תשלום או כל חובה אחרת שהוא חב בה לפועלים מטעמו, על פ .8.2

 .נוהג, והוא מתחייב בזאת לקיים כל חובה או תשלום אשר חלים עליו כאמור

למען הסר ספק, על הספק בלבד תחול כל האחריות לגבי כל תביעה של הפועלים מטעמו הנובעות מיחסיו  .8.3

 עימם.

 

 אחריות לפעולות קבלני משנה .9

 

שיפעלו מטעמו את הוראות הסכם זה והוא יהיה אחראי לכל  הספק מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה 9.1

 .פעולות קבלני המשנה ובמיוחד לכך שכל פעולותיהם יהיו בהתאם להסכם זה

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי ספק המשנה תיחשב כהפרה שבוצעה  9.2

יות או התרופות הקיימות לה על פי כל דין או הסכם בעקבות על ידי הספק, ולממשלה יעמדו כנגד הספק כל הזכו

 .ההפרה

 

למען הסר ספק, על הספק בלבד תחול כל האחריות לגבי כל תביעה של הפועלים מטעמו הנובעות מיחסיו  .9.3

 עימם.

 

 אי ויתור על זכויות .10

ן, לא יחשב בשום צורה כויתור אי שימוש על ידי הממשלה בכל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל די

 מצד הממשלה על זכות כאמור, אלא אם נעשה במפורש ובכתב.

 

 המחאת זכויות .11

 הספק מתחייב שלא להמחות, או להעביר בכל דרך אחרת, לאדם אחר את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או מקצתן.

 

 הודעות .12

ו בדואר רשום ובהישלחן כך, יחשבו כאילו הגיעו לתעודתן כל ההודעות לפי חוזה זה שיש ליתן אותן בכתב, ישלח

 שעות מעת דיוורן כיאות, אלא אם הוכח כי לא הגיעו לתעודתן. 72בחלוף 
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 כתובת הצדדים .13

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן: 

 , ירושלים22הממשלה: הנהלת בתי המשפט, רחוב כנפי נשרים  

 __________________ הספק:   

 

 .ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנקובים בראש חוזה זה

 המשרד :               _____________            ___________                          ______________

 ל בכיר תכנון פיתוח ורכשסמנכ"                 מנהל בתי המשפט               חשבת המשרד                              

 הספק:                   ____________________
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 נספח לחוזה: 

 

 הספקיםחוזה שימוש בפורטל 

 חוזה
 
 
 

 שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________
 

  החשב הכלליממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י  : ב י ן
 

 הממשלה( - )להלן
  

 מ צ ד   א ח ד 
  

 ______________ ח.פ._____________________________   : ל ב י ן
 

 ________________________ _____________ באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה
 

 המשתמש( - )להלן
  

 מ צ ד   ש נ י
 
 
 

 ה ו א י ל :
 
שלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש הממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממו

 מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,
 

 ו ה ו א י ל :
 

משרד שיוגדרו ע"י במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שירותים שונים למשתמש והממשלה מוכנה לספק 
 ,מפעם לפעם האוצר

 
 ו ה ו א י ל :

 
 ן בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן,והמשתמש מעוני

 
 לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא ונספחים .1

 
 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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 פרשנות .2
 

למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר 
 משמעות אחרת.

 
מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים  – "ל ספקים ממשלתיפורט" (1)

 וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.
 
 

 .ספק )תאגיד או יחיד( שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי – "משתמש" (2)
 
 

 כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי. – "נציג משתמש" (3)

 

 

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת  – ית""תשתית מרכז (4)
פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת 

 תהיל"ה.

 

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה  – "תשתית מקומית" (5)
אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי  לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד

בסביבת תהיל"ה )לא כולל(. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס 
חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת 

 התשתית המקומית.
 

לצרכים  ש מורשה לקבלושהמשתמ תיבפורטל הספקים הממשלכל מידע המצוי  - "מידע מותר" (6)
 .הפנימיים שלו

 
בפורטל ידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים מ - "מידע אסור" (7)

 , למעט מידע מותר.הספקים הממשלתי
 

 .2001-כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – "גורם מאשר"
 

 .2001-חתימה אלקטרונית, התשס"א כהגדרתה בחוק - "חתימה אלקטרונית מאושרת" (8)
 

 משרדי הממשלה. – "המשרדים" (9)
 

גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש  – "חברה מנהלת" (10)
 בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.

 
 פונקציונליות פורטל הספקים .3

 באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן: (1)

ת בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק לצפו .א
 ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

 להגיש דיווחי ביצוע. .ב

להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת  .ג
 חשבוניות פיסיות.

 הוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.לצפות בסטטוס אישור המסמכים ש .ד

 עמידה בהנחיות רשות המיסים .4
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השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם  (1)
)ניהול פנקסי חשבונות(,  מס הכנסה הוראותכפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט 

ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים . מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 1973-התשל"ג
 "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים". – ב להוראות18לעמוד גם בתנאי סעיף הממשלתי יידרש 

פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות  (2)
 המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

ב להוראות לניהול ספרים, 18חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף  (3)
לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את 

 פורטל הספקים הממשלתי.

 הגבלת אחריות .5

הממשלתי הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים  (1)
כמו כן ייתכנו  ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה.

תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה 
לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי 

מאמצים סבירים  או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה,/המשרדים ו
 למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות  (2)
באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה 
ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי 

 מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע  (3)
ם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיה

 חשבוניות.
המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם  (4)

משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או  או הפסד כלשהו הנובעים נזק ישיר או עקיףעל כל 
 .בפורטל הספקים הממשלתי נכונות המידע-אימ

כלשהי מאחריות  הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמםאת  יםפוטרוכל נציגיו  המשתמש (5)
 ( לעיל.3) כאמור בסעיףלו או לכל צד שלישי שייגרם  , עקיף או ישיר, לכל נזק

 תשתית מקומית .6

לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות  (1)
 ה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.בדרישות המתוארות בנספח א' לחוז

הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל  (2)
 חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם  (3)
 או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית. זק ישיר או עקיףנעל כל 

אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה  (4)
שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות 

די הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כ
שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות 
במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי 

 הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

 

 שימוש בכרטיס חכם .7
הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות  הגישה לפורטל (1)

די גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה י-תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על
 ".TOKEN ו ", התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" א2001 –התשס"א  ,אלקטרונית

כגון קורא  כל העלויות הנלוות,עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי ו (2)
 כרטיסים, יחולו על המשתמש.

 הכרטיס החכם )להלן הכרטיס( הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.  (3)



 
 
 
 

38 

 

 
  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס  (4)
 ארבע שנים(.)בתשלום( אחת לתקופה )כיום, אחת לשנתיים או אחת ל

 הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה. (5)

הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק  (6)
הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על 

 המשתמש.

כרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת איבוד ה (7)
 כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב  (8)
 אותו. 

 משתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על ה (9)

 נוספים להנפקת כרטיס חכםתנאים  .8

כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש  (1)
יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

ק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדו
אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים 

 הממשלתי יחייבו את המשתמש.
כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו  (2)

 בפורטל הספקים הממשלתי. 
ה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה הממשל (3)

 מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.
 החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה. (4)

 
ינם נכונים בעת פניית הממשלה מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה ה

לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי 
דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי 

 הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.
 

 זכויות יוצרים .9
ויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים קיימות זכ

הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא 
 למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

 

 ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה .10

ורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הממשלה תמנה ג (1)
גורם זה לא יהיה  הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה.

מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי 
היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר  מסוימים ותשובותיה,הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות 

 לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

אשר יפעל  הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, (2)
לה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז . הממש16:00 - 08:00בימים א' עד ה' בין השעות 

על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת התמיכה 
מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים 
רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי 

זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין 
מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל 

 מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו. או הפסד כלשהו הנובעים נזק ישיר או עקיף

אותו יוכלו להוריד  ץ דיגיטלי,הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקוב (3)
 מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.
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 שימוש בהליכים חלופיים: .11

הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע  (1)
אימה בפורטל הספקים לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מת

 הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

 בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה. (2)

ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות  (3)
רשאי להחריג  הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה

הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף 
להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה 

 או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש  (4)
בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק 
יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי 

 ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

 ונליות חסרה או חלקית:בעיות ביצועים, פונקצי .12

ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה  (1)
הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר 
כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או 

 מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור. מי

הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי  (2)
ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו 

חי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיוו
אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים 
ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת 

 הישנות התקלות והטיפול בהן.

בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי במקרים בהם תקלה מתמשכת  (3)
ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל 

 הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

 שינויים חקיקתיים .13

ו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנ (1)
בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי 
ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים 
הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים 

 דרו. שיוג

הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים  (2)
הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או 
בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה המשתמש יידרש לחתום 

ספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה על חוזה תחליפי ו/או על נ
 30רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 

 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

 חבלה ומידע אסור .14
לאחר לגרום לשינוי  לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח יםמתחייבוכל נציגיו המשתמש  (1)

לאישור פרט בפורטל הספקים הממשלתי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים 
קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע 

 באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

זמנות רכש, הגשת דיווחי אישור האך ורק למטרת מותר המשתמש מתחייב להשתמש במידע  (2)
שלא  להפיץ את המידע לגורם כלשהוביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא 

 .לצורך המטרות המפורטות לעיל
 יהם, ואם במקרה יגיע אלמהמערכתלא לנסות לקבל מידע אסור  יםמתחייבוכל נציגיו המשתמש  (3)

 :גיו, ביחד ולחודוכל נצי המשתמש יםבדרך כלשהי, מתחייב אסורמידע 
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למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו  .א
ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר 

מיד כשיוודע לו.  למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב,שאינו בשליטתו, יודיע על כך 
מרכז התמיכה של ר, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל אם הודפס המידע האסו

 , בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.מרכבה
 לחברת הניהול.להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע  .ב
מוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות ילא לעשות כל ש .ג

 .לעיל ב.-א. ו

 .המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין (4)
 להתקשרהנציג המורשה שלו )לו הונפק כרטיס חכם( המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו  (5)

, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים כרטיס החכםבאמצעות  למערכת
למסור לאדם שאינו זכאי  מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא

 .מערכתלקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר ל

ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי חוזה שלו מורשה  נציגהמשתמש אחראי לכך שכל  (6)
 .וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה זה

מורשה  המשתמש או נציגחוזה זה על ידי הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי  (7)
לפיצוי, שיפוי או  הממשלהתחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שלו 

 המורשה. נציגמאת ה הכל סעד אחר שיגיע ל

שהפסיק להיות שותף או הפסיק שלו מורשה  נציגהמשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל  (8)
 48לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך לפי הענין, ולהודיע על כך את עבודתו אצל המשתמש, 

 .שעות מיום סיום עבודתו של הנציג
הנציג את זכאותו של  הממשלהבטל ת, ( לעיל8בפסקה ) כאמורלחברת ניהול הודיע המשתמש  (9)

שעות מיום  48תוך  להשתמש במערכת במערכת( שהפסיק להיות מורשה לשימוש) של המשתמש
בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית )ולא חייבת( לבטל את ההרשאה גם על סמך  עהקבלת ההוד

 .הודעה טלפונית בלבד
של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי  מורשה נציגלבטל את ההרשאה ל הממשלה תהיה רשאית (10)

 נמק את סיבת הביטול.שהממשלה ת

 ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי .15

ייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים באם ייווצרו תנאים הכרחיים המח (1)
הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, 

 לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.
אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם  (2)

שגיאה! מקור ההפניה לאסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף המשתמש או נציגיו קיבלו מידע 
לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי  א נמצא.

תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה 
תמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין למש

 אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

 ביטול החוזה .16
בהודעה בכתב, והביטול יכנס מכל סיבה שהיא  כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה (1)

 ני.הגיעה הודעת הביטול אל הצד השימים לאחר ש 21בחלוף לתוקפו 
לבטל את  תרשאיהממשלה הא תלפי חוזה זה,  ומהתחייבויותיהפר המשתמש אחת או יותר  (2)

הענקת פסק  הממשלהשקול תואולם  ההחוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעת
 הממשלהאת  הזמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניע

לכל סעד אחר המגיע  הממשלהבסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות לביטול חוזה זה. אין באמור 
 לפי חוזה זה או על פי דין.נציגו, מאת המשתמש או  הל

 הסבה .17
ללא הסכמה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה 

 בכתב ומראש של הממשלה.

 שיפוט סמכות .18
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 יעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. כל סכסוך משפטי ו/או תב
 

 הודעות .19
 

כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו 
במקביל על הצדדים להודיע את  שעות לאחר המועד שבו נשלחו. 72בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 

 יל לצד השני. ההודעה האמורה גם במי
 
 

 כתובות הצדדים .20
 

 , ירושלים.  1משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן  –הממשלה 
 _________________________________________________ -המשתמש  

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.
 
 

 חתימות הממשלה
 
 
 

 ________________________  חתימה ___________________________שם ______________
 
 
  

 שם  _____________________________________ חתימה______________________________
 
 
 

 חתימות המשתמש
 
 
 

 שם __________________________________   חתימה________________________________
 

 ______________________   חתימה  _________________________________שם  ___________
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 דרישות לתשתית המקומית –נספח א' 
 
 אמצעים הניתנים מהגורם המנפק  .1

 .קורא כרטיסים .1.1

 .כרטיס חכם .1.2

 (.Pin Number) סיסמא .1.3

 

  דרישות מערכת .2
 עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:

 
 )עבור קורא הכרטיסים( פנויה USB ציאתי .2.1

 ומעלה 7.0אינטרנט אקספלורר דפדפן  .2.2

 VISTAאו   WINDOWS8/8.1או  WINDOWS7מערכת הפעלה  .2.3
2.4. Windows XP -  3עם Service Pack ומעלה . 

 קורא כרטיסים מותקן * .2.5

 תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת* .2.6

 ( מותקנת* Sign&Verifyתכנת חתימה דיגיטלית ) .2.7

הפעלת   NETVIEWER,יש להפעיל תוכנה בשם  של המשתמששתלטות על תחנות העבודה לצורך ה .2.8
 GOV.ILמאתר  התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה

 
ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי  Sign&Verify*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת 

 .(ww.gov.ilwבכתובת 

  

http://www.gov.il/


 
 
 
 

43 

 

 
  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי –נספח ב' 
 

 

 

 אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

 

 )מחק את המיותר(
 אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

 
....... .........................../מטעם החברה בשם ....כי  איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:...................  .1

הנפיק כרטיס חכם לנציג המשתמש( עבורו בכוונתנו  –המשתמש( הינו מר/גב ............................ )להלן  –בע"מ/ )להלן 
 .לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה

ת אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב  א .2
הודיע  המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן

שעות בימי  48על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש לפחות המשתמש לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית 
עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה והמשתמש קיבל מחברת הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש 

 שעות ממועד ההודעה בכתב, על המשתמש יהיה להתקשר לחברת הניהול כדי לברר 24התקבלה. לא התקבל האישור תוך 
 בוצע בפועל.שביטול ההרשאה 

ה יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם החבר
  המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל.

 2001-א"התשס, אלקטרונית חתימה ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק .3
 טים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשההכוללת את הפר

שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת 
 משימוש בלתי מורשה, כאמור.

 ורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצ .4
 פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן: .5

 שם מלא ............................... .א

 כתובת מלאה ..................................................... .ב
 ת.ז. ................................ .ג

 .....תפקיד אצל המשתמש ............................ .ד

 מספר טלפון בעבודה .......................... .ה

 מספר טלפון בבית .............................. .ו
 מספר טלפון נייד ................................ .ז

 כתובת דואר אלקטרוני ........................ .ח
 

                         חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:
 

................................................                             ............................................................. 
 

 ..............................   שם מלא:    ..............................  שם מלא:  
 

 ...........................   ת.ז./ח.פ.:    ...........................  .:  ת.ז./ח.פ
 

 ..............................  כתובת:     ..............................  כתובת:  
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  שאלון שביעות רצון לקוחות  - 'י נספח
 

 לגבי הקריטריונים הבאים: הלקוח  ף את המספר המהווה את הערכתיהקיש ל

 ?לרבות נגישות, נוחות של המידע הבסיסיהקיים באתר איכות המידע איך היית מדרג/ת את  .1

1 2 3 4 5 

 דברמה גבוהה מאו גבוהה ברמה בינונית ברמה נמוכה ברמה לא איכותי כלל

האם התוכנה נותנת מענה לדרישות לרבות פסיקה עדכנית בהצגה נוחה עם אזכורי פסיקה מעודכנת כולל  .2

 ?הצעות חוק והפניה לפסקי דין

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

הצעות חוק לרבות הצגה חקיקה מעודכנת כולל מידת העדכון של המידע באתר :מה מידת הערכתך לגבי  .3

 ?וכיוצ"בנקייה זמינה ונגישה של רובד חוק נכון למועד מסוים בלי הערות מסביב 

1 2 3 4 5 

 גבוהה מאוד מידה גבוהה מידה בינונית מידה נמוכה מידה נמוכה מאוד במידה

גה האם המידע הקיים באתר כולל רבדים בחקיקה נכון לשנות מס קודמות כולל אירוע מס בעבר בהצ .4

סיקה, אזכורים פסקי דין, הפניה לפסקי דין לרבות פ -והאם המידע מפורט ברמה של  נוחה למשתמש

 ?איתור חוק בשנת מס הכולל שנה, חודש, יום

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 ימים לשימוש הלקוח באתרדרג את מידת הערכתך לגבי רמת המאמרים )איכות ומקצועיות( הקי .5

1 2 3 4 5 

 ברמה גבוהה מאוד גבוהה ברמה בינונית ברמה נמוכה ברמה לא איכותי כלל

האם קיים  ,יעיל ומהיר האם המציע נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות עמו באופן .6

 ? שיתוף פעולה מצד הספק  לרבות הדרכה ועזרה 

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה מידה בינוניתב במידה מועטה כלל לא

לדוגמא: בקשות לשיפורים, ) האם המציע היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך ההתקשרות .7

 אלו באופן יעיל ומספק? ? האם המציע נענה לצרכים(שינויים, מענה למקרים דחופים או דיווחים

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד בהבמידה ר במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

האם היית ממליץ באופן כללי  )נותנת מענה לשירותים הנדרשים(  האם הנך שבע רצון מהתוכנה .8

 ?השירותים באופן כללילהתקשר עם המציע למתן 

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 

 בלותתצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוג  -י"א  נספח
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
"( המבקש להתקשר עם עורך המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור  התקשרות
 __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים  1998ק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחו 9הוראות סעיף 
 אותן.        

נדרש לסמן  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

x )במשבצת המתאימה: 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  או יותר.עובדים  100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 
 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת
פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 
 אישור עורך הדין

_____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר  אני הח"מ
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

תהיה צפוי/ה /____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
  ____________________   ____________________   __________________ 

 חתימה      חותמת ומספר רישיון              תאריך      
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  הנהלת בתי המשפט

         יחידת הרכש המרכזית  
טיים בתחום המיסים לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפ - 17/41מכרז מס' 

 למשתמשי מערכת בתי המשפט

 ת תכ"מ רלוונטיותהנחיות הצטרפות והוראו –פורטל ספקים   -י"ב  נספח
 

 איך נרשמים לפורטל?

 כל המידע מפורט באתר החשב הכללי, פורטל ספקים בקישור:
l/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/PortalSapakimhttp://www.ag.mof.gov.il/AccountantGenera/ 

 
 התהלך מתבצע בשני שלבים מרכזיים:

תהליך ההרשמה לפורטל הספקים יבוצע באמצעות מוקד הרישום. פרטי ההתקשרות עם מוקד זה  .1

. sapakim@inbal.co.il –או באמצעות דוא"ל  9888799-03הינם באמצעות פניה לטלפון מספר 
במסגרת פנייתכם למוקד הרישום, תידרשו לחתום על הסכם התחברות לפורטל. בעת הרישום תועבר 

 אליכם חוברת הדרכה אשר תסייע לכם בתפעול עבודתכם בפורטל.

 דרישות המיחשוב הכרוכות בהתחברות:   .2

 פורטל, מול אחת החברות רכישת כרטיס חכם והתאמתו לעבודה ב–comsign  אוpersonal ID ,

 .http://www.personalid.co.il ,        https://www.comsign.co.il תלהלן קישורים לאתר החברו

  הורדת התוכנה החינמית–sign&verify  לצורך השלמת הליך החתימה האלקטרונית בהגשת

 http://www.gov.ilהחשבון לתשלום, ניתן להוריד בקישור : 

 .)על חשבוניות   הסדרת הטמעת כיתוב "מסמך ממוחשב" )רכישת תוכנה, שימוש בחותמת וכיו"ב
ב)א( להוראות מס הכנסה 18שות סעיף אלקטרוניות כנדרש בהוראות ניהול ספרים )ראה דרי

 (1973-)ניהול פנקסי חשבונות(, תשל"ג

 הוראת תכ"מ רלוונטית –פורטל ספקים   -י"ג  נספח

 

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/PortalSapakim/
mailto:sapakim@inbal.co.il
http://www.personalid.co.il/
https://www.comsign.co.il/
http://www.gov.il/

