מכרז פומבי דו–שלבי מס' 4/2021
ל אספקת שירותי פיתוח והטמעה של
אתר אינטרנטי להצבעות גולשים
בעב ור תאגיד השידור הישראלי
למכרז זה מצורפים המסמכים הבאים:
מסמך א' – הזמנה להציע הצעות
מסמך ב' – מפרט הטכני .

למפרט זה  2צרופו ת צרופה  – 1צרופ ה . 2

מסמך ג ' – חוברת ה הצעה

למסמך זה מצורפים ש שה טפסים  :טופס  – 1טופס 6

מסמך ד ' – הצעת המחיר
מסמך ה ' – הסכם

למסמך זה מצורפי ם שבעה נספחים  :נספח א' – נספח ז '

מרץ 2021
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מסמך א  -הזמנה להציע הצעות
.1

מבוא
1.1

תאגיד השידור הישראלי (להלן " :התאגיד ") הוקם מכוח חוק השידור
הציבורי הישראלי ,התשע"ד ( 2014 -להלן " :חוק השידור הציבורי ").

1.2

ת פקידי התאגיד נקבעו בחוק השידור הציבורי ו הם כוללים בין היתר ,קיום
שידורים כ שירות לציבור ו אספקת סוגי תוכן שונים בא מצעים חזותיים,
קוליים וכתובים ,בטלוויזיה ,ברדיו ו בדיגיטל .

1.3

למען מימוש מטרותיו ותפקידיו התאגיד נזקק לאספקת שירותי הקמה ,פיתוח
והטמעה של אתר הצבעה ייעודי לתאגיד אשר יהווה כלי אינטרנטי לקיום הצבעות
ו/או בחירות של קהל גולשים ,הכול כמפורט במסמך ב' – המפרט הטכני.

1.4

התאגיד מ תכבד בזאת להזמין מציעים אשר עומדים בתנאי הסף ,להגיש
הצעה למכרז דנן כמפורט להלן.

1.5

לתאגיד בלבד נתונה זכות הברירה להוסיף  ,לשנות  ,להפחית או לבטל
שירותים .

1.6

מובהר כי השירותים נשוא המכרז כרוכים בנושאי אבטחת מידע והגנת הפרטיות
ומצריכים עבודה איכותית ,בין היתר כדי להבטיח אמינות ומהימנות ויש בהם כדי
להשליך על המוניטין של התאגיד .על הספק הזוכה לתן את השירותים באיכות
מעולה ,באופן שוטף ורציף .תנאי זה הנו יסודי ,עיקרי ומהותי להתקשרות מכוח
המכרז דנן.

1.7

על המציע להגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות כפי שיפורט במסמך זה.

1.8

בכל מסמכי המכרז על נספחיהם המונחים " :השירותים " " ,הספק" ו/או
"הזוכה "  " ,אתר ההצבעה " " ,פעילות הצבעה" ו/או " הצבעה" " ,פיתוח
ו הטמעת אתר ההצבעה"  " ,הגולש" ו/או "המצביע"" ,התבנית" ו/או
"הפונקציה"" ,יצירת לינק ייחודי מקוצר"" ,אפשרות שיתוף השוואתית",
"אפשרות ידנית לסידור הצבעות" " ,ממשק עם מערכת  BIשל התאגיד ",
" הפגישה הראשונית " " ,בדיקות הספק למערכת בטא "  " ,מסמכי האפיון " ,
(" אישור התאגיד לאפיון " " ,קבצי העיצוב"" ,אישור התאגיד לעיצוב",
" אישור התאגיד למסירת מערכת הבטא "  " ,אישור שימוש במערכת
הבטא " " ,תקופת ההרצה " " ,אישור התאגיד לקבלת אתר ההצבעה
הסופי " " ,תקופת האחריות הבסיסית " ,שרותי תמיכה ותחזוקה " ,
" תקלה "  " ,תמיכה "  " ,מענה הספק לפרויקט המהותי "  " ,פרויקט מהותי " ,
"שינוי מהותי וקיצוני" וכל מונח אחר - ,יהיו כפי שהוגדרו במסמך ב ' –
המפרט הטכני.
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תנאים כלליים ו תקופת ההתקשרות
2.1

הזוכה יספק לתאגיד את השירותים באופן מעולה ולשביעות רצונו המלאה
של התאגיד.

2.2

הזכייה במכרז אינה מקנה ל זוכה בלעדיות במתן השירותים .

2.3

על הזוכה ל יתן לתאגיד קוד מקור באופן שהתאגיד יהא הבעלים היחידים
של כל הזכויות המשפטיות מכל מין וסוג שהם במערכת  ,באתר האינטרנט
ובכל מוצר שיסופק על ידי הספק לכל דבר ועניין  .בכלל זה התאגיד יהא
רשאי בכל עת ,ללא צורך בתשלום ו/או בהסכמת הספק ,לשנות  ,להוסיף ,
להחליף  ,לבטל  ,לפתח בעצמו או להעביר לאחרים כל דבר וכל היבט הכרוך
ב מערכת ,באתר ההצבעה או במוצר שיסופק על ידי הספק במסגרת
ההתקשרות עמו.
" מוצר "  :נכס מוחשי או לא מוחשי  ,תהליך  ,שירות או חלק במערכת  ,לרבות
תהליכי ייצור ותוכנת מחשבים ובכלל זה ,פיתוח ,שיפור ,שדרוג ,וכיוצא
באלה .

2.4

התאגיד יהא זכאי לצמצם או להרחיב את היקפי השירותים בכל עת לפי
שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,מבלי שהתאגיד יהא מחויב לנמק או
לבסס את החלטתו ומבלי שלמציע תהיה כל טענה בקשר לכך .

2.5

התאגיד יהיה רשאי לקבל את השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם
אחר ,לרבות גורם שאינו הזוכה במכרז או שלא הגיש הצעות למכרז  ,וזאת
מבלי שהזוכה יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג בקשר לכך
וכן יהא רשאי ל בחור מספר מציעים מתאימים ולפצל ביניהם את
ההתקשרות הצפויה ,ו/או לבחור רק בחלק מסוים של אחת ההצעות ,הכל
לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד .

2.6

הנתונים שצוינו במסגרת מסמכי המכרז ,ככל שצוינו ,הינם בגדר הערכה
על דרך האומדנא בלבד ואינם מחייבים את התאגיד בכל היבט שהוא.

2.7

ה מציע ה זוכה יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים
אחרים או קבלני משנה ,אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מאת התאגיד,
ו זאת באופן מעולה ולשביעות רצונו המלאה של התאגיד.

2.8

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה
של התאגיד על החוזה המצורף ,ותהיה עד לתום תקופה של  12חודשים
ממועד הנפקת אישור התאגיד לקבלת אתר ההצבעה הסופי או עד לאישור
התאגיד על סיום מכסת בנק השעות לפי סעיף  24למפרט הטכני לפי
המאוחר בין שני המוע דים (להלן " :תקופת ההתקשרות הראשונה ")  ,עם
אופציה הנתונה לתאגיד בלבד לפי ש י קול דעתו הבלעדי ,להאריך את
התקופה מעת לעת בתקופות נוספות של עד  48חודשים נוספים ,או חלק
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מהם ,וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים או
בתנאים המיטיבים עם התאגיד (להלן " :תקופות ההארכה" ).
2.9
.3

לוח זמנים למכרז
3.1

להלן לוחות הזמנים:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

יום שני 5.4.2021 ,בשעה  12:00בצהריים
לכתובת מיילayelete@kan.org.il :
יום ראשון 18.4.2021 ,בשעה  12:00בצהריים

מועד אחרון להגשת הצעות

לתיבת המכרזים של התאגיד ברחוב כנפי
נשרים  23בירושלים

3.2

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים
אחרים המופיעים בגוף המכרז ,יקבעו התאריכים בטבלה.

3.3

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים
המנויים לעיל ,בהוד עה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד
(  ,) www.kan.org.ilכל עוד טרם חלף מועד זה ,ולא תהא למי מהמציעים
כל טענה או דרישה בקשר לכך.
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3.4

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד ,לפני
המועד האחרון להגשת הצעות וגם ב סמוך למועד זה ,לגבי דחיות מועדים
ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת
המכרז.

3.5

למניעת ספק מובהר בזאת ,כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום
תשובות הבהרה ועדכונים למכרז ,ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או
עדכון למכרז שפורסמו באתר ה אינטרנט ואשר לא ידעו עליו ,אף אם
פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

הליך הבהרות
4.1

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר
אלקטרוני:

 ayelete@kan.org.ilלידי הגב' איילת אלינסון ,רכזת ועדת

המכרזים ,עד למועד הקבוע בסעיף  3.1לעיל .מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון.
4.2

הפונים מתבקשים להגיש שאלות ובקשות באמצעות קובץ  Wordהניתן לעריכה,
בשפה העברית בלבד ,בפורמט שלהלן:
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מספר
עמוד
במסמכי
המכרז

שם
המציע

המסמך אליו מתייחסת
השאלה
(מספר המסמך ,שם המסמך ,מספר

מספר
הסעיף

פירוט השאלה

הצרופה למסמך ושם הצרופה למסמך)
המחשה:
מסמך ג' – חוברת ההצעה .טופס מס'
 - 1אימות חתימה ואישור בעלי זכויות
חתימה בשם המציע

4.3

בפנייה בדוא"ל יש לציין (בשורת הנושא)" :שאלות הבהרה  -מכרז  "4/2021לצרף
את קובץ השאלות וכן ,יש לציין את שם המציע ,שם איש הקשר מטעמו לצורך
קבלת תשובה ,מספרי הטלפון שלו (קווי ונייד) וכתובת דואר אלקטרוני (דוא"ל).

4.4

מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות את
השגותיו או הערותיו רק במסגרת הליך ההבהרות דנן.

4.5

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד ,ובכל מקרה יובהר ,כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.

4.6

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון
כלשהו מסמכי המכרז ,בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה,
יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד
( )www.kan.org.ilוהמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם ,כשהוא
חתום על-ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .בכל מקרה תשובות
ותיקונים כאמו ר לתנאי המכרז ,יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,לכל דבר ועניין.

4.7

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים
למכרז זה ,והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז
שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו עליו ,אף אם פורסמו בסמוך
למועד האחרון להגשת הצעות.

4.8

יובהר ,כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות את
לוחות הזמנים הקבועים במכרז ,בהודעה שתינתן לפי האמור לעיל ,או בכל דרך
אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

6
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תנאי הסף – הגדרות
5.1

" פרויקט" – אתר אינטרנט מערכת וכיוצא באלה

5.2

" פיתוח והקמה " – ביצוע מרבית הפעולות ו/או הפעולות המהותיות לשם
יצירת הפרויקט החל מהתכנון הראשוני ועד להשקת ו לאוויר .

5.3

" מתן שירותי תחזוקה " – מתן מענה ל בעיות ככל שעלו והדרכה בעת הצורך

תנאי ה סף
רשאי להגיש הצעות מציע העומד בכל הדרישות המפורטות להלן:
6.1

המציע הינו תאגיד (חברה ,שותפות וכיו"ב) הרשום בישראל כדין .
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף טופס מספר  1ואת המסמכים
הנקובים בו.

6.2

המציע מקיים את כל התנאים ו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו . 1976 -
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף את טופס מספר  2ואת
המסמכים הנקובים בו.

6.3

המציע מעסיק ביחסי עובד מעביד ,נכון למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז ,לפחות עשרה עובדים .
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר . 5

6.4

המציע בעל ניסיו ן  ,במהלך  36החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז  ,בפיתוח והקמה ומתן שירות תחזוקה של לפחות
שלושה פרויקטים כ אמור להלן :
6.4.1

על פרויקט אחד לפחות מתוך שלשת הפרויקטים להיות בשפה
העברית.

6.4.2

על פרויקט אחד לפחות מבין שלושת הפרויקטים לקיים תהליך
של דרישות אבטחת מידע והגנת הפרטיות לשם רישום מאגר
מידע רשום.

6.4.3

על כל אחד מ שלשת הפרויקטים לעמוד בכל האמור להלן:
6.4.3.1

בהיקף של  ₪ 75,000לכל הפחות .

6.4.3.2

לעמוד באחת מהדרישות הבאות:

6.4.3.2.1

פרויקט של מערכת הצבעות דיגיטלי ו ת .

6.4.3.2.2

פרויקט ה משיק לנדרש ב מפרט הטכני גם
אם אינו בגדר פרויקט של הצבעות
דיגיטליות .
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" פרויקט ה משיק לנדרש במפרט הטכני "
 פרויקט ה כולל את מהות הרכיביםהטכנולוגים כולם או חלקם ,גם אם זה לא
נועד לצורך הצבעות אלא לכל עניין אחר.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר . 5
6.5

המציע בעל ניסיון במהלך  36החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעה למכרז לפחות בכל האמור להלן:
6.5.1

אפיון ותכנון ממשק משתמש בלפחות שלוש ה פרויקטים .

6.5.2

עיצוב של לפחות שלושה פרויקטים .

אפשר ש הפרויקטים (כולם או חלקם) נשוא סעיף  6.5.1ונשוא סעיף 6.5.2
יהיו אותם הפרויקטים ואפשר שיהיו פרויקטים שונים .
לצורך סעיף זה:
" אפיון ותכנון " – תכנון ארכיטקטורה ויצירת מסמכי אפיון.
" עיצוב "  -עיצוב בעבור מובייל ודסקטופ ,אשר יכלול מספר אלמנטים שונים
ובכלל זה אלמנטים גרפיים.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5ולצרף את
המסמכים המפורטים בו.
אפשר שהפרויקטים נשוא סעיף  6.4ונשוא סעיף ( 6.5כולם או חלקם) יהיו
אותם הפרויקטים ואפשר שיהיו פרויקטים שונים.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר . 5
6.6

המציע מעסיק בישראל  ,ביחסי עובד מעביד מנהל פרויקט דובר השפה
העברית ,אשר ניהל לפחות שלשה ( )3פרויקטים ,שכל אחד מהם בהיקף של 75,000
 ₪לפחות.
לצורך סעיף זה :
"ניהול" – ליווי תהליך הפיתוח ,ההקמה ומתן שירותי תחזוקה וליווי תהליך
הבדיקות.
אפשר שהפרויקטים נשוא הסעיף דנן (כולם או חלקם) יהיו אותם
הפרויקטים נשוא סעיפים  6.4ו/או ( 6.5כולם או חלקם) ואפשר שיהיו
פרויקטים שונים.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5ולצרף את קורות
החיים של מנהל הפרויקט.
(להלן" :מנהל הפרויקט המיועד").
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תנאי סף  -כללי
7.1

מובהר בזאת כי אלא אם כן נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז ,הרי
שלצורך עמידה בתנאי הסף  ,על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמ ו  ,כאישיות
משפטית עצמאית וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או כל פרט אחר של כל גוף
אשר אינ ו המציע  ,למעט במקרים המנויים בסעיף  6.2להלן או במקרים
בהם נקבע שניתן שהניסיון יהיה של מי מטעמו של המציע.

7.2

ב התרחש אחד מן המקרים המפורטים להלן ,המציע יהא רשאי לצורך
הוכחת עמידתו בתנאי הסף ,לצרף לנתוניו את נתוני אחד מהגופים
הבאים :
7.2.1

חברת אם של המציע;

7.2.2

חברת בת של המצ יע;

7.2.3

חברה שב אשכול חברות  ,כאשר המציע הוא חלק מ האשכול
ובלבד שמתקיימים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
7.2.3.1

המציע והחברה באשכול נמצאים תחת שליטה
ו/או הנהלה משותפת ,במישרין או בעקיפין .

7.2.3.2

עריכת דוחות כספיים מאוחדים על ידי אשכול
החברות.

7.2.4

כל גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע .

7.2.5

כל גוף אשר מהווה חלק משינוי ארגוני שהת ר חש אצל המציע
באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי הסף
השתלבה אצל המציע  .לדוגמה התאגדות מציע מעוסק מורשה
לחברה ,רכישת פעילות ,התאגדות כחברה ,רה  -ארגון או איחוד
של חברות בדרך אחרת או הקמת שותפות .במקרים כאלה,
יו כל המציע לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות
לפני השינוי הארגוני האמור.
ככל שהמציע יעשה כן  ,ועדת המכרזים תהא רשאית  ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי  ,להכיר בעמידה בתנאי הסף של אחד מן הגופים
הנ"ל ,כ עמידה בתנאי הסף על ידי המציע .

7.3

מובהר כי המועד בו תיבדק התקיימות תנאי הסף ,יהיה המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז (או קודם לכן במקרים שנדרשת הוכחה לתקופה
קודמ ת ) .
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מסמכים שיש לצרף להצעה  -למעטפה א'
למעטפה א' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:
מסמך ג'  -חוברת ההצעה חתום כדין על ידי המציע .למסמך ג' – חוברת ההצעה
יש לצרף את הטפסים וכל המסמכים ,המידע כשהם תקפים ,נכונים ומאומתים
למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:
8.1

טופס מספר  - 1המציע זהותו ומורשה החתימה  .לטופס זה יש לצרף:
אם המציע הוא תאגיד :

8.2

8.1.1

ת דפיס פרטי תאגיד עדכני מרשות התאגידים.

8.1.2

החלטת המציע בדבר מורשה החתימה מטעמו.

8.1.3

שינוי שם מציע ככל שנעשה.

טופס מספר  – 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .לטופס זה יש
לצרף:
8.2.1

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס ,או
העתק ממנו המעיד שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות
והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או
שהוא פטור מלנהלם.

8.2.2

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס ,או
העתק ממנו המעיד שהמציע נוהג לדווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף.

8.2.3

אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "עוסק מורשה".

8.3

טופס מספר  – 3תצהיר התחייבות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז .

8.4

טופס מספר  – 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויותר .

8.5

טופס מספר  – 5תצהיר המציע לעמידתו בתנאי הסף המקצועיים ולצרף
את המסמכים הנקובים בו .

8.6

טופס מספר  5א – אישור רואה חשבון

8.7

טופס מספר  6תצהיר המציע לצורך בחינת רכיבי ה איכות  .לטופס זה יש
לצרף את הנקוב בו.

8.8

אישור על עסק בשליטת אשה  :אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה,
כמשמעות הדבר בסעיף  2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב –  , 1992רשאי
המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה ,ובהתאם
לתנאים המפורטים שם .מודגש בזאת ,כי בהתאם להוראות החוק האמור,
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יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור ,בעת הגשת ההצעה למכרז ,כתנאי
לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה.

.9

8.9

מסמך א' – הזמנה להציע הצעות  :חתו ם על  -ידי המציע בתחתית כל עמוד
בראשי תיבות.

8.10

מסמך ב' – המפרט הטכני  :חתום על  -ידי המציע בתחתית כל עמוד בראשי
תיבות.

8.11

מסמך ה' – הסכם וכל נספחי ההסכם  :עמודים ח תומים על ידי המציע
בראשי תיבות בתחתית כל עמוד (לרבות הנספחים) ,ובחתימה מלאה
במקום המיועד לכך בעמוד האחרון של ההסכם ,והחתימה תהיה מאושרת
בידי עו"ד במקום המיועד לכך בהסכם .

8.12

כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון
לגבי המכרז שיוצא בכתב על  -ידי התאגיד ,ויפורסם באתר התאגיד חתום
על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.

מסמכים שיש לצרף להצעה  -למעטפה ב'
למעטפה ב' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:
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9.1

מסמך ד' – הצעת המחיר כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש באופן
מלא ומדויק בהתאם להוראות המסמך עצמו .

9.2

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או
השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא .

9.3

המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או
טעויות סופר ,יהא רשאי התאג יד לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית
לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי
התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע ,בנוסף התאגיד יהא רשאי
לפי שיקול דעתו הבלעדי לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את
ההצעה .ככל שתחול סתירה בין המילים והספרות יגבר האמור במילים.

הצעת המחיר ו התמורה
10.1

על המציע לפרט במסמך ד'  -הצעת המחיר את התעריפים המוצעים על ידו
עבור כל אחד מ תשעת הרכיבים של הצעת המחיר.

10.2

על התעריפים יתווספו תשלומי מע"מ כדין .

10.3

למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה
הנקובה בהצעת המחיר .

10.4

הצעת המחיר ת כלול ביצוע מושלם ,מלא ומעולה של כל התחייבויות
והפעולות הנדרשות למתן השירותים באופן מעולה לשביעות רצונו המלא ה
של התאגיד.
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10.5

תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס שלושים ,מיום אישור החשבונית על
ידי התאגיד בתום כל אבן דרך לתש לום .

10.6

כל התנאים שב מסמך ד ' – הצעת המחיר ומסמך ה' – ההסכם ,באים
להוסיף על התחייבויות הספק.

10.7

התאגיד יהא רשאי שלא לקבל כל הצעה ,אשר המחיר הכולל בה נמוך או
גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר ,שנקבע ב הערכה ו/או ב א ו מדן
פנימי של התאגיד ,או מהמחיר שהוצע ל תאגיד על ידי ס פקים בהתקשרויות
קודמות ,או מהמחירים האחרים שהוצעו במסגרת ההצעות האחרות
למכרז ,או מהמחיר שנראה ל תאגיד כמחיר הוגן וסביר עבור טובין או
שירותים מן הסוג שהוצע או מהמחיר שמשקף את ההערכה ו/או האישור
התקציבי.

הגשת ההצעה
11.1

מציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף במכרז יגיש את הצעתו ,כמפורט
להלן ,במסירה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד בירושלים :רחוב
כנפי נשרים  ,23קומה  ,3ירושלים .ניתן להגיש הצעות לא יאוחר מהמועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  3.1לעיל עד השעה 12:00
בצהריים!! התאגיד יהא רשאי לפסול הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד
לתאריך ולשעה הנקובים במכרז זה ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

11.2

המציעים יגישו את ההצעה ,על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים והאישורים
הדרושים הנלווים אליה בשתי מעטפות נפרדות וסגורות אשר יושמו בתוך מעטפה
שלישית כדלקמן:

11.3

מעטפה א' על גביה ייכתב המלל הבא :מעטפה מספר  – 1הצעה למכרז פומבי דו
שלבי  4/2021למעטפה זו יצורפו הטפסים והצרופות הנדרשים בסעיפים  8לעיל
(סעיפים  8.1עד :))8.12
11.3.1

בעותק אחד מודפס – מקור

11.3.2

בעותק נוסף סרוק על-גבי דיסק און קי  .נדרש כי פרטי הצעת המחיר
לא יצוינו באף מקום נוסף בהצעה שבמעטפה א' ולא יסרקו
לדיסק-און-קי!!.

11.3.3

11.4

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על גבי המדיה
הדיגיטלית .במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה
המודפסת.

מעטפה ב' על גביה ייכתב המלל הבא :מעטפה מספר  – 2הצעה כספית למכרז
 4/2021למעטפה זו יצורף הטופס הנדרש בסעיף  9לעיל וכן יש לציין על גבי
המעטפה את שמו של המציע:
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11.4.1

בעותק אחד מודפס – מקור

11.4.2

למעטפה זאת תצורף ההצעה הכספית כנדרש במסמך ד' ,בשים לב
להוראות המפורטות במסמך זה .את המעטפה יש לסגור היטב.

11.5

שתי המעטפות יושמו במעטפה אחת (שתכיל את מעטפות א' ו -ב') שלא תישא עליה
סימני זיהוי כלשהם של המציע .על המעטפה יש לציין" :מכרז פומבי דו שלבי
."4/2021

11.6

הצעות המציעים תהיינה תקפות ומחייבות את המציע למשך תשעים ( )90יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעות או עד לבחירת זוכה לפי המוקדם .התאגיד יהיה
רשאי לדרוש בהודעה בכתב להאריך את תוקף ההצעות בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי .מציע שלא יעשה כן ,עד למועד הנקוב בהודעה ,התאגיד יהיה רשאי
לראותו כמי שחזר בו מהצעתו במכרז.

11.7

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני ,בפקס או בדואר.

11.8

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הצהרה ואישור כי עיין וקרא את כלל מסמכי
המכרז ,לרבות ההסכם ונספחיו ,הבין את הפירוט וכלל התנאים הכלולים בהם,
נתן הסכמתו לכל תנאי המכרז ,כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר
לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע
לנוסח המכרז ותנאיו ,או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ולתנאיו.
האמור בסעיף קטן זה בא להוסיף על הצהרות המציע כאמור בטפסי ההצעה.

11.9

כל מידע שנמסר במכרז ,ניתן לפי מיטב ידיעת והערכת התאגיד והנתונים שבידיו
במועד פרסום המכרז יחד עם זאת כל פירוט של כמויות או היקפים ככל שניתן
ו/או יינתן אינו מחייב ,מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי לתן אינדיקציה
כלשהיא למציע .על המציע לבדוק בעצמו ,בעיני בעל-מקצוע ובאופן עצמאי את
מסמכי המכרז ,המידע הכלול בהם את מאפייני השירותים ,וכן כל נתון ופרט
משפטי ,כלכלי ,טכני ,מסחרי ,מקצועי ,עסקי או אחר ,הרלוונטי ,לדעתו של המציע,
להליך המכרז ,לביצוע השירותים ולכלל התחייבויותיו של המציע על-פי מסמכי
המכרז.

 11.10כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור
בביצוע השירותים מושא המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על-ידי המציע.
 11.11כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות אן הנובעות
מהכנת ההצעה והגשתה ,ערבות ביצוע וכל הוצאה אחרת תחולנה על המציעים
בלבד .למניעת ספק ,המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין הוצאותיהם
כאמור.
 11.12אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים .ההצעה תוגש על-ידי מציע אחד ובשמו
בלבד ,ללא כל הסכם ,תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים
הצעות למכרז זה .בנוסף ,גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי (הגם שלכל אחד
מהם מספר מזהה נפרד) ,היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים או לפגוע בתחרות בין
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שני הגופים ,לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי
הצעות נפרדות למכרז זה .התאגיד יהא רשאי לפסול הצעות של מציעים אשר קיים
ביניהם קשר של בעל עניין ,חברת בת ,חברה מסונפת או חברה קשורה ,כהגדרתם
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -
. 12

.13

בדיקת ההצעות – כללי
12.1

התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון ,בכל עת ,ובכלל זה בכל שלב של בחינת הצעות
ובחינת העמידה בתנאי הסף ,את כל המרכיבים והנתונים שבמסמכי המכרז על
נספחיו ,את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על ידי המציע ,כל מידע רלוונטי
שיהיה בידי התאגיד לגבי המציע מכל מקור שהוא ,וכן את ממצאי בדיקותיו של
התאגיד – עם המציע ו/או עם צדדים שלישיים ביחס למציע ולהצעה.

12.2

התאגיד יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבדוק את יכולת המציע לעמוד
בדרישות מסמכי המכרז (ובכלל זה ,תנאי הסף ,המפרט הטכני ותנאי האיכות) גם
על ידי ביקור (גם באמצעות הוועדות חזותית) בחצרי המציע ,על מנת לבחון את
המציע ו/או את הצעתו.

12.3

התאגיד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה בלתי סבירה לרבות בשל
מחירה ככל שהתאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי ההצעה אינה סבירה מכל
סיבה שהיא .כמו כן ,התאגיד רשאי לפסול הצעה בשל חוסר התאמתה לתנאי
המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת ההצעות למכרז.

12.4

מובהר ,כי במקרה ותמצא סתירה או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי ההצעה
לבין המידע אחר שבידי התאגיד מכל מקור שהוא ,התאגיד יהא רשאי בכל שלב
לפסול את ההצעה ו/או שלא לתן ניקוד איכות ו/או להפחית מניקוד האיכות והכל
לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד .

בדיקת ההצעות  -אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
א.

שלב א'  -בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף :
בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף.
כמו כן ,ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.
יובהר ,כי אי צירוף המסמכים כנדרש ,עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול
דעתו של התאגיד ,וכי התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו לבקש השלמת
מסמכים או לפנות בהבהרה .
אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור ,יעברו לשלב הבא של בחינת
ההצעות .
יחד עם זאת מובהר כי התאגיד יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי לבחון
התקיימות תנאי סף בכל עת ,ובכלל זה גם במסגרת בחינת ניקוד איכות ההצעה.
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ב  .שלב ב'  -ניקוד איכות ההצעה –  40 %מהניקוד הכולל:
)1

לצורך ניקוד האיכות של ההצעות תהא רשאית וועדת המכרזים של
התאגיד למנות צוות בדיקה (להלן " :צוות הבדיקה ").

)2

צוות הבדיקה יהא ר ש אי להיעזר בכל גורם שהוא.

)3

על המציע למלא טופס מספר  – 6תצהיר לצורך בחינת רכיבי האיכות.

)4

ניתן לנקד גם בשברי נקודה עשרונית ,ולא רק במספרים שלמים,
והניקוד ייעשה עד לשתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

)5

ניקוד ה איכות בכל אחד מהרכיבים אפשר שיקבע על ידי צוות הבדיקה
כצוות שלם ו/או אפשר ש יחושב כממוצע ניקוד שיוענק על ידי כל אחד
מ חברי צוות הבדיקה .הבחירה בדרך הניקוד תקבע בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי של צוות הבדיקה ,ואפשר שתקבע באופן שונה לכל רכיב
ורכיב.
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ר כיבי אמ ו ת המידה
לאיכ ות

אופן ניקוד

סה"כ
נ יקוד
מקסימלי
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רכיב א':
תיק העבודות

על המציע להשלים את "טופס מספר  – 6תצהיר לצורך בחינת
רכיבי האיכות".
לצורך בחינת רכיב זה ,על המציע להשלים את טופס מספר
 6ולציין את הפרויקטים שיהוו את תיק העבודות לצורך
סעיף זה.
תיק העבודות יכלול :
 . 1פרויקט אחד בלבד מבין שלושת הפרויקטים שהמציע
פירט במסגרת סעיף  6.4לתנאי הסף  .על המציע לצרף
קישור לפרויקט ככל שנדרש אפשר לתת לתאגיד שם
משתמש וסיסמה .ככל שלא ניתן לצרף קישור על המציע
לנמק את הטעם לכך ולצרף במקום קישור צילום של
מסכי הפרויקט וזאת על ידי סריקה לדיסק און קי.
 . 2פרויקט אחד בלבד מבין שלושת הפרויקטים שהמציע
פירט במסגרת סעיף  6.5.1לתנאי הסף .על המציע לצרף
לגבי הפרויקט את מסמכי התכנון והאפיון של הפרויקט
וזאת על ידי סריקה לדיסק און קי.
 . 3פרויקט אחד בלבד מבין שלושת הפרויקטים שהמציע
פירט במסגרת סעיף  . 6.5.2על המציע לצרף קישור
לפרויקט ככל שנדרש אפשר לתת לתאגיד שם משתמש
וסיסמה .ככל שלא ניתן לצרף קישור  ,על המציע לנמק
את הטעם לכך ולצרף במקום קישור צילום של מסכי
ה עיצוב וזאת על ידי סריקה לדיסק און קי .
אפשר להגיש את אותו הפרויקט בכל אחד מהסעיפים 1-3
האמורים או להגיש את אותו הפרויקט רק לחלק מהסעיפים
האמורים ,באופן שיוגש רק פרויקט אחד ,שני פרויקטים או שלשה
פרויקטים לצורך תיק העבודות ,ובלבד שכל פרויקט שיוגש יענה על
תנאי הסף הרלוונטיים לאותו הפרויקט.
בנוסף ,לגבי כל פרויקט ,על המציע לצרף לטופס מספר  6הסבר
מילולי לגבי הפרויקט ,הצוות שביצע את הפרויקט ,פירוט לגבי
מרכיבי הפרויקט והטכנולוגיה ששימשה בכל אחד מהפרויקטים.
על ההסבר המילולי לכל פרויקט להיות בהיקף שלא יעלה על שני
עמודי  4Aברווח כפול.
צוות הבדיקה יהא רשאי לבחון את הפרויקטים גם בדרך של
התנסות בפרויקט ,ככל שיהא ניתן.

16

17
הניקוד ב רכיב זה יינתן על בסיס בחינת הפרמטרים הבאים:
איכות ומקצועיות של כל פרויקט ובכלל זה :טכנולוגיה,
מורכבות הפרויקט ,חדשנות ,יצירתיות ,נראות ,אסתטיקה,
רמה עיצובית ,יעילות הממשק ,יכולת גמישות ,ייחודיות
וכיוצא באלה פרמטרי ם הרלוונטיים בהתאם למהות
הפרויקט 0-16 :נקודות.
יובהר כי ככל והמציע יצרף יותר מפרויקט אחד ,התאגיד יהא
רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבחור את הפרויקט אליו
הוא יתייחס או לפסול את ההצעה .הבחירה באחת מן
החלופות תהיה של התאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי.
רכיב ב'
בריף מקצועי

על המציע לצרף להצעתו בריף מקצועי שיוכן על ידו לצורך אתר
ההצבעה נשוא המכרז (להלן" :בריף").
הבריף יהיה בהיקף שלא יעלה על חמשה עמודי  4Aברווח כפול.
במסגרת הבריף על המציע להתייחס לכל אחד מהרכיבים הבאים:
.i

תיאור רעיוני של אתר ההצבעה

.ii

הצעה לפתרונות טכנולוגיים וקריאטיביים אשר ישמשו
בפיתוח אתר ההצבעה.

.iii

תיאור טכנולוגי ופונקציונלי של מערכת הניהול.

.iv

הצעה לפתרונות בתחום אבטחת מידע ,הגנת הפרטיות.

.v

הצעות לאבטחת ההצבעות.

הניקוד ברכיב זה יינתן להתרשמות מהבריף על בסיס בחינת
הפרמטרים הבאים :התאמת הבריף המוצע לדרישות
התאגיד ,מקוריות ,חדשנות ,יצירתיות ,גמישות ,סקלביליות ,
איכות האפיונים ה טכנולוגיים ,היתכנות לביצוע ללא צורך
בשינוי מהותי וקיצוני מהנדרש במפרט הטכני ,איכות
הפתרונות המוצעים ,הצעות לאבטחת ההצבעות ,התרשמות
מהבנה של המציע את הפרויקט ,התרשמות מיכולות לספק
את השירותים נשוא הפרויקט ,התרשמות מיכולת ניתוח,
ממקצועיות וכן הלאה:
 0-14נקודות.
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רכיב ג':

על המציע להשלים את טופס  6לעניין עמידה בסטנדרטי ם

התרשמות מראיון
אישי מהמציע וממנהל
הפרויקט המיועד

כגון  , GDPRאיזו  , 27001איזו  9001וכל תקן רלוונטי אחר,
וכן לצרף מסמכים המעידים על דבר העמידה בתקנים.
המציע יוזמן לראיון פרונטאלי.
לראיון חייב ים להתייצב :
.i

מנכ"ל או סמנכ"ל המציע

. ii

מנהל הפרויקט המיועד (כהגדרתו לעיל).

במסגרת הריאיון המראיינים יהיו רשאים ל שאול שאלות
ביחס לשירותים  ,ליכולות ,למקצועיות ,לניסיון ,לפרויקטים,
לבריף ,לתיק העבודות ,לצוות העובדים של המציע,
הכשרת ם ,ל ניסיו ן המקצועי ,גיש ה ה מקצועית ,ל עמידה
בלוחות זמנים ובכלל זה לוחות זמנים מאתגרים במיוחד ,
ל כישורי ם בינאישיים ,לתודעת שירות ,ל התאמ ה לתאגיד ,
וכיו צא באלה .צוות הבדיקה יהא רשאי גם לשאול שאלות
מקצועיות לרבות שאלות בנוגע לאבטחת המידע והגנת
הפרטיות.
הניקוד יורכב מהפרמטרים הבאים ,כאשר לכל פרמטר יוענק
ניקוד עד לניקוד המקסימלי הרשום לצידו כדלקמן:
 התרשמות מהניסיון המקצועי של המצ יע ו/או גורמיהמקצוע מטעמו:
ה תרשמות מהמקצועיות  ,יצירתיות  ,ייחודיות  ,ניסיון
קודם ובכלל זה מגוון  ,עושר והיקף הניסיון  ,הבנה
בטכנולוגיה ,יכולות ,גמישות וכיוצא באלה :
 0-3נקודות.
 התרשמות כללית מהמציע ומ מנהל הפרויקט המיועד :התרשמות כללית מ מאפיינים אישיותיים ,כישורים
בינאישיים ,מחויבות והתלהבות לאספקת השירותים ,
יכולת עמידה בלוחות זמנים מאתגרים ,יכולת לעבוד
מול אילוצים דינמיים  ,גמישות ,תודעת שירות ,יכולת
תקשורת ,זמינות ,התאמה לתאגיד וכיוצא באלה:
 0-3נקודות.
במקרה של אי התייצבות המציע ו/או מנהל הפרויקט
המיועד לראיון  ,התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו

6

19
הבלעדי שלא לתן ניקוד ברכיב זה ו /או לתן ניקוד חלקי
בלבד ו/או לפסול את ההצעה ו/או לקבוע מועד ראיון נוסף.
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רכיב ד':
חוות
המציע

דעת

על המציע לפרט בטופס מספר  6רשימה של לפחות חמשה 4
לקוחות לקוחות להם נתן המציע שירותים במהלך  60החודשים
האחרונים ואשר למציע הייתה עמם התקשרות במשך 24
חודשים ברציפות.
צוות הבדיקה יפנה לפי שיקול דעתו לפחות לקוח אחד של
המציע לצורך קבלת חוות דעת אודות המציע.
בחירת הלקוח אשר ייתן את חוות הדעת תיעשה לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד  ,ואפשר שזה יהיה מתוך:
 המידע שבאחד מטפסי ההצעה ובכללם ב טופס מספ ר . 6 הלקוח שבעבורו בוצע אחד מהפרויקטים נשוא סעיף 5של תנאי הסף.
 מידע שיובא לידיעת התאגיד מכל מקור שהוא גם אםאלה לא נרשמו על ידי המציע בטפסים הנ"ל.
כ כל שלתאגיד יש ניסיון קודם עם המציע הוא יוכל להיחשב
כ לקוח הנותן חוות דעת אודות המציע לצורך בחינת האיכות
לפי רכיב זה ,גם אם ה תאגיד לא נרשם על ידי המציע בטופס
מספר  5ובטופס מספר  . 6מובהר כי נותן חוות הדעת מטעם
התאגיד יהיה הגורם עליו יחליט צוות הבדיקה לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,ומטבע הדברים יכול והוא יהיה גורם אשר
מהווה חלק מצוות הבדיקה במסגרת מכרז זה.
צוות הבדיקה יענ יק ניקוד ברכיב זה בין היתר בהתאם
לפרמטרים הבאים ,לפי הניקוד הקבוע לצידם:
 שביעות רצון כללית מהמציע ,מ המ קצועיות ,מיכולותיוהטכנולוגיות ,ממקוריות ,ממתן פתרונות למצבים
משתנים ומורכבים ,מיכולות העיצוב  ,האפיון
והקריאטיביות ,ממקוריות ,מאספקת פרויקט נוח ,קל
לתפעול וגמיש ,הקפדה על כללי אבטחת המידע והגנת
הפרטיות וכן הלאה 0-2 :נקודות
 שביעות רצון כללית מהמציע  :עמידה בלוחות זמנים,פתרון תקלות זמינות ,מחויבות ,אמינות  ,יחסים
בינאישיים ,תודעת שירות  ,גמישות וכיוצא באלה0-2 :
נקודות.
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צוות הבדיקה יהא זה אשר יעניק לכל הצעה הניקוד לפי
המפורט ל עיל בהתאם להתרשמותו מחוות הדעת שתימסר לו
על ידי ה לקוח.
התאגיד יהא רשאי לפנות ל יותר מ לקוח אחד וזאת מכל
סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי .התאגיד יהא רשאי
לפנות למספר לקוחות שונה בין ה מציעים  ,למשל לפנות לשני
לקוחות בעבור הצעה אחת ,ולמספר אחר של לקוחות בעבור
הצעה אחרת ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ו/או
צוות הבדיקה.
בין כל ה לקוחות אשר ייתנו חוות דעת ,ככל שתעשה פניה
ליותר מלקוח אחד ,ייעשה ממוצע ניקוד בקשר לכל פרמטר,
בהתאם למספר נותני חוות הדעת .
התאגיד אינו מחויב לפנות לאנשי הקשר אותם ציין המציע
ככל שציין מטעם כל לקוח והוא יהא רשאי לפנות לכל אדם
שהוא אצל כל לקוח אליו יפנה כפי שימצא לנכון.
מובהר כי שמות הלקוחות וכן שמות נותני חוות הדעת אודות
המציע מטעם כל לקוח ,יישארו חסויים ולא ימסרו למציעים
בכל שלב שהוא .
הפנייה ל לקוחות תהייה במהלך שעות העבודה הרגילות.
ככל ש גורם מסוים אשר נמסר בטופס מספר  6לא יאותר
אחרי שני (  ) 2ניסיונות לשיחה טלפונים ,ו/או לא יכיר ו/או
לא יזכור את המציע ו/או יטען כי אין באפשרותו לתן חוות
דעת ,יינתן ניקוד של ( 0אפס) ב עבור חוות דעת זו  .ואולם
קודם למ תן ניקוד של אפס ,התאגיד יהא רשאי לפנות למציע.
40

סה"כ ניקוד איכות
מקסימלי
)1

לכל מציע יחושב ניקוד איכות כולל וזאת ע ל ידי סכימת ניקוד האיכות
שקיבל בכל אחד מ רכיבי האיכות שבטבלה ,באופן שהניקוד המקסימלי
הכולל שניתן יהיה לקבל ברכיב האיכות יהי ה . 40

)2

רק הצעה שתעמוד בציון האיכות המזערי של  36נקודות תוכל לה י כלל
ברשימת המציעים הסופית ו לעבור לשלב הבא של בחינת הצעת המחיר .
כללי העיגול שיחולו לצורך המעבר יהיו כך ש רק הצעה שתקבל ציון של
 35.95ומעלה תחשב כאילו שקיבלה את הציון של . 36
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ג  .שלב ג'  -ניקוד הצעת המחיר –  60%מהניקוד הכולל:
 ) 1צוות הבדיקה יחשב גם את ניקוד ה מחיר כמפורט להלן:
 ) 2כל מציע יגיש הצעות מחיר באופן שישלים את כל הנדרש במסמך ד' –
הצעת המחיר בקשר לכל אחד מרכיבי הצעת המחיר.
 ) 3התאגיד יבצע סכימה משוקללת של הצעת המחיר בכל אחד מן הרכיבים,
בהתאם למשקל המצוין בעמודת המשקולות בשורה של כל רכיב כדלקמן:
מחיר 𝑖 𝑋 משקל 𝑖 ∑
𝑖=1..8

(להלן " :הצעת המחיר המשוקלל ת")
 ) 4הצע ת המחיר ה משוקללת הז ולה ביותר תקבל את הציון המקסימאלי של
=  60נקודות .יתר הצעות המחיר המשוק ללות ינוקדו ביחס אלי ה ל פי
הנוסחה שלהלן:
A
X 60

__________
B

= A

הצעת המחיר המשוקללת הזולה (הנמוכה) ביותר מבין ההצעות של
כלל המציעים.

= B

הצעת המחיר המשוקללת הנבדקת אשר אותה מנקדים.

 = 60הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.
א.

שלב ד' ואחרון – חישוב ציון ההצעה הסופי :
ציון ההצעה הסופי יהיה = סכימת הניקוד שניתן ביחס:
לניקוד סופי של האיכות כאמור בסעיף ב לעיל ,בצירוף ניקוד הצעת המחיר
כאמור בסעיף ג' לעיל ,כפי שיינתנו ו/או ייחושבו לכל מציע.
(להלן" :ציון ההצעה סופי ")
ההצעה ש ת יבחר ה יא ההצעה שתקבל את ציון ההצעה הסופי ה גבוה ביותר ,
אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניי נית או משפטית המצדיקה
לחרוג מכלל זה .
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הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו
14.1

וועדת המכרזים תבחר זוכה אחד.

14.2

על אף האמור לעיל ,התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות ,לרבות
ההצעה הנמוכה ו/או הטובה ביותר ,לרבות בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי כי
המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה גורמת הפסד כספי למציע
ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב
התאגיד ,ו/או מכל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא המזמין לנכון הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.

14.3

התאגיד יודיע למציע שהוכרז על-ידיו כזוכה במכרז באמצעות הודעה בכתב (דוא"ל
או דואר רשום) ,וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז לעניין מסירת
הודעות.

14.4

מובהר כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות ,וללא התחייבות של
התאגיד להזמין שירותים בכמויות או בהיקפים כלשהם ,אלא בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים ,ההיקף ומאפייני כל הזמנה של
השירותים .התמורה תשולם לזוכה עפ"י אבני הדרך שנקבעו במפרט הטכני –
מסמך ב' ,ועם קבלת אישור התאגיד על סיום כל אבן דרך .

14.5

התאגיד ייתן הודעה ליתר המציעים ,אשר ייבחרו כזוכים חלופיים או שלא זכו
במכרז.

ערבות ביצוע
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בשעת חתימת ההסכם עם המציע שהצעתו
תזכה במכרז  ,וכתנאי מוקדם ל חתימת התאגיד על ההסכם ,ימציא הזוכה לתאגיד
ערבות בנקאית ( ערבות ביצוע ) ,בלתי מותנית  ,צמודה לעליות במדד המחירים
לצרכן הידוע ביום חתימת ההסכם  ,להבטחת מילוי התחייבויותיו של המציע לפי
ההסכם  ,בסכום של חמשת אלפים (  ) 5,000ש"ח והכל כמפורט בהסכם ונספחיו .
תוקף ותנאי הערבות יהיה כמפורט במסמך ה' – הסכם.

.16

הצעות זהות
בכפוף להוראות סעיף  2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב  , 1992 -בדבר מתן עדיפות
לעסק בשליטת אישה ,כהגדרתו בחוק האמור:
16.1

אם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון הצעה סופי זהה ,שהינו הציון הגבוה
ביותר ,רשאי התאגיד לבחור את ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר
כהצעה הזוכה במכרז .במקרה שיהיה שוויון גם בציון האיכות של ההצעות
האמורות ,רשאי התאגיד לבחור את ההצעה הזוכה לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,בהתאם לשיקולים שלפי דעתו יביאו למירב היתרונות לתאגיד.

16.2

לחלופין ,באם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון הצעה סופי זהה ,שהינו הציון
הגבוה ביותר ,התאגיד יהא רשאי לקיים תחרותי נוסף ( )Best & Finalלעניין הצעת
המחיר בין המציעים הרלוונטיים .במקרה זה ועדת המכרזים תודיע למציעים
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שהצעותיהן זהות כאמור ,כי הם רשאים להגיש ,במועד שתורה הוועדה ,הצעה
סופית ,רק ביחס למחיר הצעתם ,ובלבד שהצעת המחיר הסופית שלהם תהיה
בתנאים מיטיבים עם עורך המכרז לעומת הצעתם המקורית .ככל שהמציע יגיש
הצעה שאינה מיטיבה לעומת ההצעה המקורית שלו ,התאגיד יהא רשאי לראות
בהצעה המקורית שהוגשה (שהנה הזולה יותר) כמחייבת את המציע או לחלופין
לפסול את הצעתו ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.
16.3
.17

הבחירה באחת מהחלופות הנ"ל תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי,
ולמציע לא תהא כל טענה בעניין.

בחירת זוכה חלופי
17.1

התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לבחור זוכה חלופי במכרז ,אחד או יותר ,שיהיה
המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה במכרז לפי סדר הדירוג לפי הציון
המשוקלל הסופי במקום השני ,ובמקום השלישי והרביעי וכן הלאה (להלן" :זוכה
חלופי").

17.2

התאגיד יהא רשאי אך לא חייב להתקשר עם הזוכה החלופי לצורך אספקת
השירותים בהתרחש אחד מן המקרים הבאים:
לא ייחתם חוזה התקשרות עם הזוכה על ידי התאגיד מכל סיבה
17.2.1
שהיא;
17.2.2

בתקופת ההתקשרות ,הזוכה לא יעמוד ברכיב כלשהו מרכיבי
האיכות שעל בסיסם נוקד ציון האיכות של הצעתו – היינו
שאיכות השירותים שיספק לתאגיד תהיה נמוכה מאיכות
השירותים נשוא הצעתו כפי שבאו לידי ביטוי ב ניקוד איכות
ההצעה .לצורך כך יהא רשאי התאגיד ,בכל עת ,לנקד את
איכות השירותים שיעניק הזוכה לתאגיד ברכיב אחד או יותר
מבין רכיבי האיכות שלפיהן נוקדה הצעתו .ככל ויימצא כי
ניקוד איכות השירותים כאמור ברכיב אחד או יותר ,יהיה נמוך
מניקוד האיכות שהוענק לזוכה בעת בחינת הצעתו ייחשב
הדבר שאיכות השירותים שסיפק לתאגיד נמוכה מאיכות
השירותים נשוא הצעתו.

17.2.3

בתקופת ההתקשרות הזוכה הפר את ההתקשרות בהפרה יסודית.

17.2.4

במהלך שלושה חודשים אירעו מעל לחמשה מקרים המזכים את
התאגיד בפיצויים מוסכמים כהגדרתם בהסכם.

17.3

ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים הנה של התאגיד ולפי שיקול
דעתו הבלעדי בלבד.

17.4

ו עדת המכרזים רשאית ל התקשר עם הזוכה החלופי (השני ,השלישי,
הרביעי וכן הלאה) גם לאחר תום מועד פקיעת הצעתם ,ובלבד שה זוכה
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. 18

. 19

. 20

החלופי נתן לכך את הסכמתו  ,ואולם כל עוד הצעת הזוכה החלופי בתוקפה
הוא יהיה מחויב להסכים להתקשרות.
 17.5לצורך התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי כאמור ,הזוכה החלופי מחויב
לעמוד כתנאי מקדים להתקשרות עמו ,בכל ההוראות החלות על בעל
ההצעה הזוכה .
 17.6התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי ,אינה טעונה הסכמת הזוכה ל כך ואין
התאגיד מחויב ליתן לו זכות טיעון קודם להתקשרות כאמור .ל זוכה אין
ולא תהיינה כל טענה ,תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם זוכה
חלופי.
תוקף ההצעה
 18.1ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  90ימים ממועד הגשת ההצעות למכרז ,אף
אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה .זאת ,בין היתר ,למקרה שהזוכה
לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז ,או הציג מצג מטעה ,או יפר את
ההסכם שיחתם עם התאגיד ,או בכל מקרה אחר ש בו ז כיית הזוכה במכרז
תבוטל .במקרה כאמור ,או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הזוכה אל
הפועל ,מכל סיבה שהיא  ,התאגיד יהיה רשאי בכל עת  ,אך לא חייב ,ובלי
לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין ,להתקשר עם המציע שהצעתו
דורגה במקום הבא.
 18.2התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף
הצעתם לתקופה נוספת ,אחת או יותר ,לכל פרק זמן שהוא.
הצעה מסויגת או מותנית
 19.1מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם
דרישות המכרז .התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון
במסמכי המכרז או בתנאיו ,אם ייעשו ,משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז (להלן  " :הסתייגות ").
 19.2להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד ,והתאגיד יהא
רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות ,תוך התעלמות ממנה ,או לחילופין
לפסול את ההצעה ,או לחילופין לפנות למציע לשם הבהרה  ,הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יו דיע על כך למציע בכתב.
 19.3המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן ההסתייגות
שכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז  ,ככל שיורה כן התאגיד .
הצעה תכסיסנית
בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על  -פי דין ,הצעה תכסיסנית או
הצעה הלוקה בסבסוד צולב ,או שיש בה משום חוסר תום לב ,או הצעה
שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית ,או שאין לה בסיס כלכלי איתן ,ברור
ומוצק שניתן להסבירו – יהיה התאגיד רשאי לפסלה .
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אי עמידת המציע בתנאי התאגיד
 21.1התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש על  -ידי מציע ,אשר
סיפק בעבר שירותים לתאגיד ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות
כנדרש בתנאי המכרז ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב
השירותים שסיפק מצד גורמי התאגיד ו/או מצד גורם ממשלתי אחר.
במקרה כזה ,תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות
הט יעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה  ,הכל בכפוף לשיקול דעת ועדת
המכרזים .
 21.2התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר הגיש הצעה
למכרז קודם של התאגיד ו/או במסגרת הגשת ההצעה למכרז דנן ונמצא כי
הגיש הצעה או הצהרה כלשהיא ש אינה נכונה ,מטעה ,ו/או שגילה רק מידע
ח לקי באופן שיש בו כדי להטעות  .במקרה כזה ,תינתן למציע זכות טיעון
לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה,
הכל בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים .
דרישה למידע נוסף או להבהרות
 22.1ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע ,בכל שלב של המכרז ,הבהרות
בכתב א ו בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע
שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו באופן מהותי או להעניק לו יתרון
בלתי הוגן על פני מציעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
 22.2ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר ,המלצות או
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו
של המציע בתנאי המכרז ,לרבות בתנאי הסף ,וכן לבצע כל פעולה אחרת
הדרושה לבחינת ההצעה.
 22.3ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על
הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המצ יעים ,או כי החלטה
זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של
מכרז זה.
 22.4המציע מתחייב להמציא לתאגיד ,מיד עם דרישתו ,כל מידע ו/או אישור
ו/או הבהרה כאמור לעיל.
 22.5בלי לגרוע מכל האמור לעיל:
התאגיד יהא רשאי ,על  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש ממציע
22.5.1
לג לות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה
ההון שלו ,מקורות המימון שלו או של בעל עניין בו ,שיטת
התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו ,וכן
כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו .מציע אשר נמנע
מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד – ר שאי
התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.
נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי
22.5.2
לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא
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המכרז ,ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע
לשם קבלת חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע
מגורמים שלישיים ,לפי שיקול דעתו של התאגיד ,לרבות חוות
דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.
 22.6מ בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו ,מתחייב המציע לעדכן את
התאגיד ,ללא דיחוי ,לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע שמסר
לתאגיד ,בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד
פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז ,ואם נקבע,
כבעל ההצעה הזוכה – עד לחתימה על ההסכם עמו.
חתימה על הסכם התקשרות
 23.1בתוך  10ימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך ,מתחייב הזוכה
לחתום על הסכם ההתקשרות ,וזאת כתנאי לחתימת ההסכם על  -ידי
התאג יד ,ולהמציא לתאגיד שלושה העתקים חתומים בצירוף כל המסמכים,
ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם ,לרבות ב יצוע ו אישור קיום
הביטוחים (בנוסח זה ה לנוסחים אשר צור פו להסכם) וערבות ביצוע .
 23.2למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על  -ידי התאגיד לא
יהא קיים הסכ ם בר  -תוקף בין הצדדים.
עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה
 24.1בכפוף לתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  , 1993 -כל משתתף
במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים ,בהתכתבויותיה עם
המציעים ,בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או
מוחרגות  ,בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ככל שאינה מוחרגת או חסויה
ובהצעת הזוכה במכרז ,וזאת בכפוף לחריגים שנקבעו בתקנה האמור או
בכפוף ל הלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה ,וזאת תוך  30ימים ממועד
מסירת ההודעה בדבר החלטת וועדת המכרזים ,וזאת תוך תיאום מראש
עם נציג התאגיד ,ובכפוף לתשלום בסך של  ₪ 250כולל מע"מ בגין העלות
הכרוכה בעיון.
 24.2מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מס חריים ו/או סודות
מקצועיים (להלן " :חלקים סודיים ") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם
למציעים אחרים ,יציין במפורש בהצעתו ,על גבי טופס מס'  4למסמכי
המכרז ,מהם החלקים הסודיים ,וכן ,יצרף עותק נוסף של הצעתו ,שבו
החלקים הסודיים מושחרים.
 24.3מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסו דיים ,יראוהו כמי שמסכים למסירת
ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
 24.4סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר
מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 24.5יודגש  :שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרזים בלבד .
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 24.6מ בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר
שהוצע על  -ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
זכויות ועדת המכרזים
מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים ,המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז דנן ,וועדת
המכרזים תהא רשאית בנוסף:
25.1

להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב
ולכל מטרה.

25.2

לבטל את המכרז בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,ובהתאם
לדין וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם
ההתקשרות ,וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה.
יובהר לעניין זה ,כי ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי
וקיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים,
כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור .בעצם הגשת ההצעות למכרז ,יראו
את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ,מוותרים על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ,בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת
ביצוע השירותים לפי המכרז.
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25.3

לקבל כל החלטה אשר תשרת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת
תכליתו של מכרז זה.

25.4

לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא.

25.5

לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה ביותר ,את ההצעה שקיבלה את הניקוד
הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

25.6

להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן
הגשת ההצעה למכרז על ידו.

הוראות כלליות
 26.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא
כל הסכם ,קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.
 26.2היררכיה בין המכרז להסכם  -ההסכם המצורף למכרז זה ,על נספחיו,
מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש לראות את המכרז ואת ההסכם
המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד ,שחלקיו משלימים זה את זה.
 26.3בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ,או
במקרה של סתירות בתוך אחד מן המסמכים ,יגבר הנוסח המטיב עם
התאגיד  ,המוסיף על התחייבויות המציע ו/או הזוכה והמוסיף על זכויות
התאגיד  .מובהר לעניין זה ,כי חסר לא ייחשב כסתירה.
 26.4ביטויים המופיעים בלשון יחיד  -משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים
המופיעים בלשון זכר – משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
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26.5
26.6

26.7
26.8

26.9

כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד ,והן לא
ישמשו לצרכי פרשנות.
התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על
ההסכם מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,בהתאם לשיקול דעתו
המלא והסופי .אם יחליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום
על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהוא ,בקשר לכך ,והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו ,לרבות
לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטו ל כאמור ,ולא תחול על התאגיד
כל חובה לתשלום כאמור.
קניין התאגיד במסמכים  -מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד,
ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.
ניגוד עניינים וסודיות  -בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה
בניגוד עניינים /בחשש לניגוד עניינים /מראית עין של חשש לניגוד עניינים.
הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות וכן
מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד .
סמכות שיפוט  -סמכות השיפוט הבלעדית ,המקומית והייחודית לדון
בתובענה שעילתה מכרז זה ,לרבות ההסכם המצורף לו ,תהא נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד .
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מסמך ב' – מפרט הטכני
.1

כללי
1.1

המפרט הטכני דנן נועד בין היתר להגדיר את השירותים ולקבוע אמות
מידה לאתר ההצבעה כהגדרתו להלן .מובהר שהתאגיד יהא רשאי בכל עת
לתקן ,להוסיף ,לשנות ,להפחית ו/או לבטל כל שירות ו/או כל דרישה ו/או
כל היבט ו/או נושא שהוא שמפורטים במסמך דנן.

1.2

הספק הנו המציע הזוכה במכ רז.

1.3

תאגיד השידור הישראלי (להלן" :התאגיד") מבקש להקים ,לפתח ולהטמיע
אתר הצבעה ייעודי לתאגיד שיהווה כלי אינטרנטי לקיום הצבעות ו/או
בחירות של קהל גולשים .זאת בעבור אירועים ו/או נסיבות שונות ומגוונות
בהם נדרשת בחירה של הגולשים .לדוגמא :מצעדים לבחיר ות של שירים ,
ספרים ו סדרות  ,הצבעות בדבר העדפות גולשים ו עוד.

1.4

אתר הצבעה צריך להיות נגיש ,זמין ,מזמין ,נוח ופשוט לתפעול מצד הגולש,
אך בעל מסוגלות לבצע פונקציות מורכבות ומתוחכמות  ,הכל תוך הקפדה
מלאה על אבטחת הרשת והגנת הפרטיות .

1.5

על אתר הצבעה להיות בעל גמישות באופן שיאפש ר שימושים לצרכים
שונים ,כגון מצעדים במתכונות שונות ו הצבעות בקשר לתכנים שונים ,אשר
משתנים בהתאם לסוג הפעילות הייחודית המצריכה הצבעה.

1.6

יובהר כי ההצבעות ייערכו ל רגל אירועים שונים וע"י חטיבות תוכן שונות
בנושאים משתנים ומגוונים כגון :תרבות ,בידור ,מוסיקה ,פנאי ,חדשות,
פוליטיקה ועוד.

1.7

להלן מספר דוגמאות  ,להמחשה בלבד  ,לתיאור חלק מ ההצבעות ש נערכו על
ידי התאגיד בעבר .מובהר כי הדוגמאות שלהלן אינן מייצגות ואינן ממצות
את מכלול פעילויות ההצבעות שתידרשנה מאתר ההצבעה נשוא המסמך
דנן.
1.7.1

המצעד השנתי ( כאן גימל )  -מצעד שנתי לבחירת
שיר/זמר/זמרת/הרכב השנה .המצעד נערך השנה במתכונת
"ראש בראש" כאשר היו  30סבב ים של ראש בראש ובכל סבב
המשתמש נדרש לבחור בשיר אחד מתוך  2שירים .לאחר
ההצבעה המ צביע ראה את תוצאות ההצבעה באחוזים.

1.7.2

מצעד ספרי הילדים (כאן תרבות)  -מצעד ספרי הילדים .
המ צביעים נדרשו לבחור עשרה ספרי ילדים אהובים מתוך
רשימ ה של  100ספרים.
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1.8
.2

1.7.3

מצעד השירים החסידיים של השנה (כאן מורשת) – במצעד
מצביעים לשיר השנה ,פריצת השנה ,הרכב השנה .בכל שלב יש
בין  10-100אפשרויות לבחירה.

1.7.4

מצעד העשור של ( 88כאן  - ) 88מצעד של כ  300 -שירים מהם
ה מצביע היה צריך לבחור מבין קטגוריות של שנים את השירים
האהובים עליו.

מובהר כי מספר ה גולשים המצביעים משתנה לפי סוג הפעילות ,אך הוא
יכול להגיע לכדי מאות אלפים ואף למיליון באירועי שיא כמו האירוויזיון.

הגדרות :

" השירותים "

כל הפעולות והמפורט במסמך זה וכל שירות אחר
שהתאגיד ידרוש בכל עת ,זולת שירותים המנויים
בסעיפים אופציונליים ובלבד שהתאגיד יאשר
בכתב שהם לא נכללים במסגרת השירותים ;

" הספק" ו/או "הזוכה " –

הספק אשר יזכה במכרז ו/או בכל חלק הימנו.
מובהר כי ככל שהתאגיד יחליט על פיצול ההצעה
בין מספר מ ציעים ו/או על קבלת חלק של ההצעה
בלבד ו/או על ביצוע עצמי של כל חלק של ההצעה
הרי שהזוכה ו/או הספק יחשב הגורם אשר יבצע כל
חלק של ההצעה ,לפי העניין;

" אתר ההצבעה " –

אתר הצבעה דיגיטלי שיכלול כלי אינטרנטי לקיום
הצבעות ו/או בחירות של קהל גולשים אשר יעמוד
בכל דרי שות התאגיד ויאפשר קיום הצבעות באופן
פשוט ,נוח ,רציף ,יעיל מהימן ומאובטח;

"פעילות הצבעה" ו/או " הצבעה" -

כל מקרה בו התאגיד יבקש להעמיד לציבור כל נושא
להצבעה אינטרנטית בכל אופן שהוא ;

" שינוי "

שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספות ו/או ביטולים
וכיוצא באלה.

" שינוי מהותי וקיצוני " -

שינויים אשר אינם נכללים במפורש או במשתמע
במסמך זה ,ובלבד יש בהם כדי לשנות באופן מהותי
וקיצוני את מהותה של העבודה ,וכי אילו היו
מתומחרים מלכתחילה היה בהם כדי להביא לשינוי
ש ל  35%לפחות בתמחור הרכיב בהצעת המחיר
הרלוונטי לנשוא השינוי( .דוגמא להמחשה בלבד:
שינוי מהותי וקיצוני לאפיון ,יחשב כזה שיש בו כדי
להביא לשינוי של  35%מתעריף שניתן בעבור
האפיון וכן הלאה).
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"אפיון" -

ביצוע כל הפעולו ת שתידרשנה לגיבוש "מסמכי
האפיון" עד לקבלת " אי שור התאגיד לאפיון " וכן
ביצוע כל שינוי למסמכי האפיון ,וזאת בכל שלב
שהוא (לרבות לאחר קבלת "אישור התאגיד
לאפיון") עד להנפקת "אישור התאגיד לקבלת אתר
הצבעה הסופי" ' אך למעט שינוי מהותי וקיצוני.

"עיצוב" -

ביצוע כל הפעולו ת שתידרשנה לגיבוש "קבצי
העיצוב" עד לקבלת " אישור התאגיד ל עיצוב" וכן
ביצוע כל שינוי לקבצי העיצוב ,ו זאת בכל שלב
שהוא (לרבות לאחר קבלת "אישור התאגיד
לעיצוב") עד להנפקת "אישור התאגיד לקבלת אתר
הצבעה הסופי" ' אך למעט שינוי מהותי וקיצוני.

" פיתוח והקמת אתר ההצבעה " –

כל הפעולות שתידרשנה לאחר קבלת א ישור
התאגיד ל איפיון ולעיצוב ועד ל"הנפקת אישור
התאגיד לקבלת אתר ההצבעה הסופי" ,ו בכלל זה
כל הפעולות שתידרשנה במהלך תקופת ההרצה וכן
אספקת שירותי תמיכה ותחזוקה במהלך תקופת
האחריות הבסיסית  .בנוסף לאמור ,ביצוע כל שינוי
ככל שיידרש בכל שלב שהוא עד להנפקת אישור
התא גיד לקבלת אתר הצבעה הסופי ,למעט שינוי
מהותי וקיצוני.

" הגולש" ו/או "המצביע" -

הגורם אשר ישתתף בפעילות ההצבעה ו/או אשר
יירשם כגורם המבצע את ההצבעה;

כל מונח נוסף כפי שהוגדר במסגרת המפרט הטכני דנן ,יהיה משמעו כפי שהוגדר לצורך
כל מקום בו מופיע המונח במסמך הטכני דנן ובכל יתר מסמכי המכרז.

דרישות אתר הצבעה
.3

תבניות ופונקציות להצבעה
3.1

על אתר הצבעה לכלול מגוון רחב של תבניות ,פונקציות ופיצ'רים שונים
אשר יתאימו לכל פעילות נקודתית של הצבעה .אתר ההצבעה ייבנה בצורת
רכיבים עיצוביים ופונקציונאליים אשר יהיה ניתן ליצור מהן אפשרויות
שונות של הצבעה ,ולבחור מתוך רשימה את הרכיבים  ,התבניות ,הפיצ'רים
והפונקציות אשר יהיו פעילים ואלה שלא יהיו פעילים בכל הצבעה שהיא.
בכל התבניות תהיה אפשרות לשלב את מגוון הקבצים והלינקים ,בהתאם
לצורך ולפעילות ההצבעה :אודיו ,וידאו ,תמונה וכד' כמפורט להלן.
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3.2

סוגי התבניות (  ) layoutה נדרשים באתר ההצבעה :
3.2.1

תבנית בסיסית  /עצמאית – שתכלול את כל ה רכיבים
הדינאמיים אשר יבחרו מתוך רשימת הרכיבים האפשריים
במערכת.

3.2.2

תבנית ראש בראש – שתאפשר בחירה בין מספר אפשרויות
בודדות מוגדרות.

3.2.3

תבנית בחירה מתוך רשימה אחת – הרשימה יכולה לכלול בין
שתיים למאות אפשרויות שמתוכן יש לבחור אפשרות אחת או
יותר במסגרת ההצבעה.

3.2.4

תב נית בחירה מתוך רשימה עם קטגוריות .

3.2.5

תבנית צ'ארט – שבה רשימת האפשרויות תדורג בזמן אמת לפי
ההצבעות האחרות.

3.2.6

תבנית הצבעה לייב – תבנית הצבעה בזמן אמת במהלך שידור
בלייב.

3.2.7

כל תבנית נוספת כפי שהתאגיד ידרוש בכל עת וכל תבנית
נוספת כפי שהספק ימצא לנכון – וזאת תמורת תשלום נוסף
כפי שיוחלט בין הצדדים ,בכפוף לכך שה תבנית הנוספת יש ב ה
כדי ל הוות שינוי מהותי וקיצוני.

(כל אחד מ המפורט לעיל יכונה להלן " :התבנית " ו/או "ה פונקציה ")
.4

ממשק פרונט
על אתר הצבעה לכלול ממשק פרונט שיעמוד בכל הדרישות הבאות:
4.1

נראות  -אתר ההצבעה י הי ה בהתאם לעיצוב שיקבע ויאושר ע"י התאגיד.

4.2

ממשק רספונסיבי  -אשר יהא מותאם לכל סוגי מכשירי הקצה ולכל סוגי
המסכים.

4.3

התאמה לכל סוגי הדפדפנים המובילים

4.4

4.3.1

כרום

4.3.2

ספארי

4.3.3

פיירפוקס

4.3.4

דפדפן Edge

4.3.5

אקספלורר

לכל פעילות הצבעה ייווצר לינק ייחודי  ,באופן אוטומטי  ,תחת הסאב
דומיין הרלוונטי בעבורו.
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4.5

.5

התאמה לקידום SEO
5.1

.6

תהיה אפשרות לייצר לינק ייחודי מקוצר באמצעות כלי שהספק יפתח או
כלי חיצוני שיאפשר את קיצור הלינק באמצעות  APIשל אתר/מערכת
קיצור לינקים (להלן" :יצירת לינק ייחודי מקוצר ").

התאמה לקידום  -עבור קידום (  ) SEOשל פעילויות ההצבעה בגוגל ו/או
בכל אתר חיפוש אחר ,נדרשות יכולות של הטמעת כל אחד מ הבאים ,באופן
שיקדם בכל ההיבטים את הגישה למערכת לכל פעילות הצבעה:
5.1.1

 TITLEמותאם לכל פעילות הצבעה

5.1.2

 DESCRIPTIONמותאם לכל פעילות הצבעה

5.1.3

 ALTלכל תמונה

5.1.4

הגדרת קנוניקל לעמוד

5.1.5

שתילת פיקסלים

5.1.6

הטמעת איבנטים

5.1.7

יצירת לינק ידידותי עם מילות מפתח באנגלית/עברית לכל
פעילות הצבעה.

5.1.8

אלמנט נוסף ,ככל שיידרש ,שיש בו כדי לתרום לקידום (בין אם
לפי דרישת התאגיד ובין אם לפי הצעת הספק) .ככל שהאלמנט
הנוסף מהווה שינוי מהותי וקיצוני ,הרי שביצועו יהיה כרוך
ב תש לום נוסף כפי שיו סכם מראש ובכתב בין הצדדים.

5.2

על ממשק הפרונט להיטען במהירות בכל מכשיר קצה (כגון :טבלט ,מובייל
בדסקטופ וכדומה) .על הספק להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותו לכך
שהעמוד יהיה מהיר ויטען בקצב של בין  1שניות ל  2 -שניות טעינה לכל
הפחות.

5.3

כל אלמנט בפרונט ש ל אתר ה ה צבעה צריך להיות מנוהל ב ממשק ה ניהול
של פעילות ההצבעה

5.4

לתאגיד ולעורכי פעילות ההצבעה צריכה להיות שליטה מלאה באלמנטים
שיופיעו בכל עת ע"י ממשק הניהול

התאמה לנגישות
דפי הפרונט של כלי פעילות הצבעה כולל כל העמודים והטפסים צריכים להיות
מותאמים לחוק הנגישות ברמה  AAאליה מחוייב התאגיד .אתר הצבעה י עבור
בדיקה של מומחה נגישות מטעם התאגיד ו הספק מתחייב לתקן את כל הליקויים
שיתגלו בדו"ח כאמור  ,בכל זמן שהוא .
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.7

אפשרויות שיתוף
על אתר הצבעה לכלול אפשרויות שיתוף שיעמדו בכל הדרישות הבאות:
7.1

אפשרות שיתוף כללי של הלינק לפעילות ההצבעה  ,בכל אחד מהאמצעים
הבאים במידה וקיימת אפשרות טכנולוגית לכך מצד האמצעי:
7.1.1

פייסבוק

7.1.2

טוויטר

7.1.3

ווטאספ

7.1.4

מייל

7.1.5

שיתוף לאינסטגרם סטורי

7.1.6

טיקטוק

7.1.7

טלגרם

7.1.8

לינק שיתוף ( ב עבור שיתוף בפלטפורמות אחרות ע"י המשתמש)

7.2

קביעת הפרמטרים לשיתוף עבור על פעילות הצבעה תכלול בין היתר:
תמונה (  ,) IMAGEכותרת (  ,) TITLEתוכן ( .) DESCRIPTION

7.3

אפשרות שיתוף של ההצבעות שלי (של הגולש  ,המצביע ) וזאת על מנת לייצר
יכולת פשוטה ביותר לשתף את הצבעת הגולש ברשתות החברתיות השונות
ולהזמין גולשים אחרים להשתתף.
יש לפרט כיצד זה יתבצע טכנולוגית ומה האפשרויות/סיכונים שלו.

7.4

7.3.1

שיתוף הבחירות שלי לפייסבוק

7.3.2

שיתוף הבחירות שלי לאינסטגרם

7.3.3

שיתוף הבחירות שלי באמצעות מייל

7.3.4

שיתוף הבחירות שלי לטיקטוק

7.3.5

שיתוף הבחירות שלי בטוויטר

7.3.6

שיתוף הבחירות שלי בווטסאפ

7.3.7

שיתוף הבחירות שלי באמצעות לינק

יתרון  :אפשרות שיתוף השוואתית ,שתצביע על מיקום ההצבעה של
המשתמש ביחס להצבעות של משתמשים אחרים כפי שמפורט להלן (להלן:
" אפשרות שיתוף השוו אתית ").
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.8

שילוב באתר התאגיד
8.1

8.2
.9

מערכת הפרונט תעבוד תחת סאב דומיינים של התאגיד כאשר לכל אתר
הדומיין שלו .דוגמא לשם המחשה בלבד (שם הסאב דומיין הינו דוגמה
בלבד ) :
8.1.1

Vote.kan.org.il

8.1.2

Vote.kankids.org.il

8.1.3

Vote.makan.org.il

אתר הצבעה יאפשר לייצר הטמעה באתרי האינטרנט של התאגיד -
 EMBEDבאופן ש י הווה חלק אינטגרלי מאתר התאגי ד.

שילוב באפליקציות כאן
כל פעילויות ההצבעה משולבות גם באפליקצי ו ת כאן של התאגיד .על אתר הצבעה
לאפשר פתרון לשילוב עמודי ההצבעה שבאתר ההצבעה גם במסגרת אפליקציית
כאן .באחריות הספק ל דאוג לסנכרון מלא ומוחלט בין אתר ההצבעה לבין
האפליקציה ובכלל זה לייצר פתרון להצגת ה הצבעות גם באפליקציה ,בצורה
מיטבית שתאפשר תצוגה מלאה ו כן לאפשר את הזנת תוצאות ההצבעות שיבוצעו
באפליקציה במישרין למערכת הניהול של אתר ההצבעות.

. 10

תמ יכה בשפות
אתר ההצבעה יתמוך בארבע השפות הבאות הן בפרונט והן במערכת הניהול (בהזנת
השדות)  .על אתר ההצבעה להציג בפרונט את כל האלמנטים מהצד הנכון מבחינת
יישור הטקסט במקרה של שפה שהיא משמאל לימין ולהיפך.

. 11

10.1

עברית

10.2

אנגלית

10.3

ערבית

10.4

רוסית

נתוני הצבעות
11.1

מערכת הניהול תאפשר לגורמים בתאגיד להציג ולראות את נתוני הצבעה
בזמן אמת בכל נקודת זמן ,בדשבורד ייחודי שייווצר לכל פעילות הצבעה.

11.2

לכל פעילות הצבעה ייווצר דשבורד אשר יציג בצורה גרפית באופנים שונים
את נתוני ההצבעות והתוצאות כמפורט להלן :
11.2.1

סה"כ הצבעות .

11.2.2

התפלגות הצבעות לפי ימים .

11.2.3

התפלגות הצבעות לפי שעות .
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11.3

. 12

11.2.4

התפלגות הצבעות לפי מכשירים .

11.2.5

התפלגות הצבעות לפי מקור תנועה (מאיפה הגיעו . ) SOURCE

11.2.6

התפלגות הצבעות לפי כל פילוח עליו יחליט התאגיד.

אפשרות לקבל את הנתונים גם בדו"ח קבוע שישלח מדי יום למיילים
שהוגדרו בפעילות ההצבעה הספציפית ואפשרות להג דיר את תדירות
הדו"חות ותוכנם וזאת כדלקמן. :
11.3.1

הגדרת מקבלי הדו"חות היומיים  -אפשרות לעריכה .

11.3.2

הגדרת מספר הפעמים לקבלת הדו"חות .

11.3.3

הגדרת השעות בהם ישלחו הדו"חות .

11.3.4

הגדרת הנתונים  ,והפילוחים שיתקבלו בדו"ח היומי .

11.3.5

לינק לדשבורד למי שרוצה להעמיק בפרטים .

11.4

יצוא פרטי ההצבעות והמצביעים (לפעילות ההצבעה עם פרסים עבור
הגרלה)  /פרטי ההצבעות באמצעות דוח אקסל .

11.5

אפשרות לייצוא לאקסל של שדות מוגדרים הקשורים להשארת פרטים,
ללא הבחירות עצמן .זאת עבור פעילויות נושאות פרסים ,בהן רלוונטיים
רק שדות מ סוימים כגון פרטיים אישיים ושדה שאלות.

ממשק ניהול
12.1

אתר הצבעה יכלול ממשק ניהול ידידותי אשר ייתן מענה לכלל גורמי
התאגיד שיידרשו לפעילות של הצבעה.

12.2

ממשק הניהול יאפשר לכל גורמי התאגיד אפשרות פשוטה ,יעילה ,נוחה,
קלה ואינטואיטיבית ל בחירה ול תפעול של כל פעילות הצבעה שתצריך את
הצבעת הגולשים .כך לשם המחשה ,על ממשק הניהול שדרכו ינוהלו
ההצבעות לכלול שדות ברורים למילוי הטקסטים והתמונות.

12.3

ממשק הניהול יאפשר בכל פעילות  ,בחירה של תבנית אחת או יותר
מהמפורטות בסעיף  , 3.2ושל כל פונקציה וכל פיצ'ר ורכיב בודד הנמצא בכל
ת בנית גם אם התבנית עצמה לא נבחרה לצורך הפעילות .כל תבנית תכלול
שדות מובנים וכן אפשרות להוסיף ו/או לשנות ו/או להחסיר חלק מהשדות.

12.4

אפשרות להפעיל ולכבות את התצוגה של ההצבעה בפרונט באופן אוטומטי
ע"י קביעת תאריכים ושעות .

12.5

אפשרות לתצוגה מקדימה בכל שלב  -יצירת לינ ק  PREVIEWשיציג את
ההצבעה בכל שלב בעת העריכה.

12.6

כל שדה יכלול :פירוט גדלי תמונות מוגדרים בכל שדה ,אורכי טקסט,
אפשרויות והגדרות עיצוב וכיוצא באלה .לכל שדה יהיה תיאור טקסטואלי
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שמסביר מה ייעודו ,מטרתו ,למה הוא משמש וכיצד יש למלא אותו
לחילופין קיימת האפשרות לייצר מדריך למשתמש אשר בו הסבר מפורט
על כל השדות והייעוד שלהם.
12.7

ממשק הניהול יאפשר בכל שלב של פעילות ההצבעה הוספה ו/או עריכה
ו/או מחיקה ו /שינוי  -של אלמנטים שצריך להשלים בתוך השדות.

12.8

גמישות – ממשק הניהול צריך להיות גמיש ולאפשר הרחבות עתידיות
באתר ההצבעה אשר י ת בט או גם בפרונט .ממשק הניהול צריך לתמוך
בהוספת שדות ,שינויים בי י עוד השדות ,הוספת תבניות וכל שינוי שיידרש
בעתיד במסגרת ה הצבעות השונ ות.

12.9

ממשק הניהול יאפשר את הטעמת סוגי הקבצים לפי הפירוט הבא:
12.9.1

הטמעת תמונה  -העלאת תמונות מהמחשב וכל אמצעי מדיה
אחר של המשתמש או יש ירות ממערכת הניהול אם והתמונה
כבר נקלטה וקוטלגה במערכת.

12.9.2

הטמעת קבצי וידאו  -אפשרות להוסיף קבצי וידאו באמצעות
הטמע ת הקישוריות ממערכות אחרות של התאגיד ו/או
בשימוש התאגיד כגון :יוטיוב , VIMEO ,דיילימו ש ן ,אומני
סטודיו  ,קלטורה ועוד.

12.9.3

הטמעת סאונד  -אפשרות להוסיף קבצי סאונד ( אודיו ) ולנגן
אותם ישירות משרת המקור (לא כהטמעה) או כהטמעה
מדיילימושן  ,אומני סטודיו ועוד .

12.9.4

אופציה לרנדומיזציה (בחירה אקראית)  -אפשרות לבצע
רנדומיזציה לתשובות (לערבב אותן) באופן אוטומטי כל  Xזמן
או כל  Xהצבעות .

12.9.5

הטמעת  – CSSמתן אפשרות להעלות  CSSייחודי שי חליף
את ה  CSS -הקיים ויוצג בהתאם - .יש צורך ברשימה של כל
 CLASSשקיים בעיצוב שנוכל לשנות אותו בהתאם בצורה
פשוטה.

 12.10טבלת ניהול פעילויות ההצבעה
12.10.1

טבלת ניהול כלל פעילויות ההצבעה תכיל את כל הפעילויות
שהתקיימו בעבר ,שמתקיימות כעת וכן פעילויות עתידיות.

12.10.2

פעילויות הצבעה פעילות יסומנו בתווית "פעיל" לזיהוי מהיר
של ההצבעות שמתקיימות כעת .

12.10.3

פעילויות הצבעה קיימות ועתידיות יופיעו בראש הרשימה.

12.10.4

פעילויות הצבעה שהסתיימו ירדו למטה ויסודרו בסדר
כרונולוגי.
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12.10.5

מתן אפשרות ידנית לסידור ההצבעות בטבלה ,אם יש הצב עה
שצריכה להיות למעלה בממשק הניהול ,יהיה אפשר לשנות את
המיקום של ה ידנית בהרשאה (להלן " :אפשרות ידנית לסידור
הצבעות ") .

12.10.6

גישה לטבלת פעילויות ההצבעה תינתן לפי הרשאות בלבד –
באופן שכל מורשה יוכל לראות רק את פעילויות ההצבעה
עבורן יש לו הרשאות.

12.10.7

מטבלת ניהול ההצב עות תהיה גישה מהירה לעריכה ,צפיה
בנתונים ,סגירת הצבעה ושכפול מצעדים קודמים.

12.10.8

נדרש להוסיף מנגנון  LOGבמערכת ניהול לבחינת תקינות
ושלמות העדכונים וההצבעות  ,עליהם לכלול בין היתר :
12.10.8.1

רשומת מצביעים לקמפיין Campaign Events
לדוגמה :תאריך ושעת התחלה ,תאריך ושעת
סיום ,כתובת  , IPשם ,שלב ,קטגוריה וכד.

 12.10.8.2רשומת ביצוע עריכה  Edit Eventsלדוגמה: :
תאריך ושעת התחלה ,תאריך ושעת סיום ,כתובת
 , IPשם ,שלב ,קטגוריה וכד.
12.10.8.3

רשומת התחברויות למערכת ) ) LOGINGלדוגמה:
תאריך ושעת התחלה ,תאריך ושעת סיום ,כתובת
 , IPשם משתמש וכד.

 12.11מנגנון יצירת טפסים  -מטרת טופס הרישום הינה לאסוף את נתוני
המצביעים למטרות פרסים/הגרלות/רישום וכ דומה  .הטופס צריך להיות
דינאמי ובחירת השדות והסוג שלהם צרי כה להיות ברמת ממשק הניהול
(שדה טקסט ,דרופדאון ,תאריכון ,מספרי וכד ומה ) .כל הנתונים צר יכים
להישמר בבסיס הנתונים של אתר הצבעה ולהיות זמינים להורדה לצרכי
הגרלות  ,הכל בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות הישראלית.
 12.12פרטי המצביעים יכולים לכלול בין היתר:
12.12.1

שם פרטי

12.12.2

שם משפחה

12.12.3

טלפון

12.12.4

מייל

12.12.5

תקנון פעילות ההצבעה

12.12.6

תעודת זהות
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12.12.7

תאריך לידה

12.12.8

שאלות טקסט חופשי  -עד  3שאלות טקסט חופשי

12.12.9

צ'ק בוקס  -טקסט דינאמי

12.12.10

כל פרט נוסף

12.12.11

ללא טופס בכלל

12.12.12

בטופס שיכלול רק חלק מהפרטים

 12.13ניהול פריטים נוספים בממשק הניהול  -עבור כל פעילות ניתן יהיה לבחור
אם וכיצד לעשות שימוש באחד מהפריטים המופיעים מטה בסעיף זה .כמו
כן ,על כל אחד מהפריטים המפורטים מטה לבוא לידי ביטוי בצורה מיטבית
בכל מסך :
12.13.1

תתקיים אפשרות לקבוע האם יופיע עמוד פתיחה בתחילת
פעילות ההצבעה או שמא ה משתמש יגיע ישירו ת להצבעה .

12.13.2

תתקיים אפשרות לקבוע האם התוצאות י י חשפו אחרי
ההצבעה  ,באיזו צורה ולמי  .ככל שיוחלט על חשיפת התוצאות
ל מצביע הרי שתינתן האפשרות שהוא יוכל לצפות רק בתוצאות
הבחירה שלו ביחס ליתר המצביעים.

12.13.3

חשיפת הנתונים של ההצבעות לגולש המצביע תתאפשר בכל
אחד מהאמצעים הבאים :גרף עוגה ,גרף עמודות ,אחוזים וכל
צורה אחרת שתיקבע באפיון מול הספק הזוכה .

12.13.4

תתקיים אפשרות לקבוע האם יופיע טופס השארת פרטים
ואילו שדות דינאמיים יופיעו בו מתוך הרשימה המפורטת
לעיל.

12.13.5

תתקיים אפשרות לקבוע האם יופיע ל מצביע עמוד סיכום
תוצאות אחרי הה צבעה אשר יציג את הצבעות המ צביע .

12.13.6

תתקיים אפשרות להגבלת מספר הבחירות של המשתמש בכל
קטגוריה מתוך רשימה .כמו כן ,תינתן אפשרות להצביע ללא
הגבלה ,לדלג על הצבעה או לבצע הגבל ת טווח (לדוגמה בין 5-
 10בחירות).

 12.14אפשרויות ניהול עיצוב:
12.14.1

תתקיים אפשרות שינוי לכל טקסט במסגרת אתר ההצבעה
כולל כפתורים ,לינקים וכד.

12.14.2

בחירת

אפשרות
תתקיים
תמונה/צבע/וידיאו/תוכן.

שינוי

רקע

כולל
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12.14.3

תתקיים אפשרות בחירת צבע ההצבעה הכללי אשר ישפיע על
צבעי הכפתורים ,טקסטים ,קו מיתוג וכד ' בהתאם כמו גם צבע
פרטני עבור כל פריט.

12.14.4

תתקיים אפשרות לקביעת צבעים באזורים הטקסטואליים.

12.14.5

תתקיים אפשרות להעלות קבצי פונט של התאגיד ש ת ופיע קבוע
באתר ההצבעה .

12.14.6

תתקיים אפשרות של שליטה מלאה בגדלי הפונט באזורים
הטקסטואליים.

12.14.7

תתקיים אפשרות לקבוע תמונת שיתוף עבור כ ל פלטפורמה
בהתאמה.

12.14.8

תתקיים אפשרות לקבוע האם יהיה אפשר לחזור אחורה
למסכים הקודמי ם.

12.14.9

תתקיים אפשרות לקבוע האם יופיע סרגל התקדמות וזאת
כאשר יש להצבעה מספר שלבים  /מסכים.

12.14.10

תתקיים אפשרות לשתול פיקסלים ייעודיים לכל הצבעה.

12.14.11

תתקיים אפשרות להכניס  CSSייחודי להצבעה ספציפית.

12.14.12

תתקיים אפשרות לקבוע האם תהיה תמונה/הטמעה לכל
אייטם או שהבחירה תהיה בלי ת מונות כלל.

12.14.13

תתקיים אפשרות להגדיר עמוד תודה כולל טקסט ,תמונה,
אנימציה ,לינק וכד.

12.14.14

תתקיים אפשרות לקבוע האם יופיע שדה חיפוש במצעד
הספציפי.

12.14.15

תתקיים אפשרות לקבוע האם יופיע מיון הפריטים נשוא
ההצבעה בפרונט אשר יאפשר ל מצביע למיין את פרטי
ההצבעה .לדוגמה לפי הא'  -ב' של שם הזמר ,או שם השיר.

12.14.16

תתקיים אפשרות להגדרת עמוד התחברות כשלב הראשון
בכניסה להצבעה.

12.14.17

תתקיים אפשרות לסדר את תצוגת ה פריטים נשוא ההצבעה
לפי סידור של הא/ב או לפי סידור ידני על פיו יראה הגולש את
הפריטים בפרונט .

12.14.18

תתקיים אפשרות להוסיף לינק
בספוטיפיי/יוטיוב. APPLE MUSIC /

PLAYLIST

12.14.19

תתקיים אפשרות להוספת כל פונקציה נוספת ככל שתידרש
לדעת הספק ו/או לפי דרישת התאגיד.

ל
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. 13

ממשקים אתר הצבעה יאפשר ממשקים ליצוא הנתונים למערכות אחרות של
התאגיד וקבלת נתונים ממערכות אחרות של התאגיד :
13.1

ממשק  APIגנרי
ממשק  APIשיאפשר לבצע יצירה ,עדכון ומחיקה זיהוי נוט י פיקציה עם
תו כ ן מוגבל לזמן סשיין .ה  API -נדרש לתהליכים מרכזיים כגון :יצירת
קמפיין הצבעה ,פרטי התבנית הנבחרת ,טקסטים וכן עבור משתמשים,
מצביעים וכו'.

13.2

13.3

ממשק עם אפליקציית כאן
13.2.1

לכל מצעד י י ווצר  JSONייעודי אשר יכיל את כל פרטי המצעד .
בפורמט זה כל הנתונים והשדות יהיו זמינים ב JSON -
ויתעדכנו באופן שוטף בהתאם לשינויים במערכת.

13.2.2

כמו כן ,ממשק לקבלת תוצאות ההצבעה מהאפליקציה חזרה
למערכת ההצבעות.

ממשק עם מערכת  BIשל התאגיד
13.3.1

ממשק  APIלשליחת נתוני הצבעות לכלי  - BIלשם ניתוח
הנתונים באמצעות כלי  BIשל התאגיד יש לייצר  APIשייצא
את כל הנתונים אודות ההצבעות .כל הנתונים אודות תוצאות
ההצבעה יהיו זמינים ויתעדכנו באופן שוטף בהתאם לשינויים
בהצבעות.

13.3.2

ממשק  APIלשליחת נתוני מצביע ים לכלי  - BIלשם ניתוח
הנתונים באמצעות כלי  BIשל התאגיד יש לייצר  APIשייצא
את כל הנתונים אודות המצביעים  .כל הנתונים אודות תוצאות
המצביעים יהיו זמינים ויתעדכנו באופן שוטף בהתאם
לשינויים בהצבעות.

13.3.3

כל ממשק אחר ככל שהתאגיד ו/או הספק ימצאו לנכון  ,שיש
בו כדי ל תרום לקידום אתר ההצבעה .ככל שהממשק הנוסף
מהווה שינוי מהותי וקיצוני ,הרי שביצועו יהיה כרוך ב תשלום
נוסף כפי שיו סכם מראש ובכתב בין הצדדים – .עד לקבלת
אישור התאגיד עדיף ללא תוספת תשלום.

כל האמור בסעיף זה יכונה " :ממשק עם מערכת  BIשל התאגיד "
. 14

אנליטיקס ומדידה
14.1

הספק מתחייב להטמיע את דרישות המדידה של התאגיד בהתאם לאפיון
מפורט שישלח בנוגע לאירועים  ,להצבעות ו ל מדידות שיש לבצע .

14.2

יש לייעד לכך שדה במערכת בו ניתן יהיה להטמיע סקריפטים בכל הצבעה
לשם הטמעת המדידה וסקריפטים נוספים שידרשו במערכת.
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14.3

הספק נדרש לתמוך בהטמעת  TAG MANAGERלשימוש התאגיד.

14.4

הספק נדרש להטמיע את אפיון המדידה ש י יקבע ע"י התאגיד אחרי קבלת
האפיון.

הרשאות
15.1

הגישה למערכת ניהול אתר הצבעה של האתר תהיה למורשים בלבד מטעם
התאגיד ורק מה  IP -של התאגיד ,המידע יראה בהתאם לרמת ההרשאה של
המשתמש ש התחבר למערכת.

15.2

ניהול ההרשאות יבוצע ע"י התאגיד ,באופן שאתר הצבעה י אפשר גמישות
מלאה במתן ההרשאות ובקביעת רמת ההרשאות ולא יהיה צורך בנציגי
הספק לכך.

15.3

רמת הרשאה יכולה להיות מוגבלת לפי הקריטריונים הבאים:

15.4
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15.3.1

מתן גישה לפעילות הצבעה ספציפיות – על אתר הצבעה לאפשר
מתן ג ישה לפעילויות הצבעה מוגדרות בלבד ,כדי להבטיח
למשל שעורך יוכל לערוך את פעילות ההצבעה שעליה הוא
אחראי ,מבלי לתן לו גישה לפעילויות הצבעה אחרות.

15.3.2

מתן גישה לשדות ספציפיים במצעד – על אתר הצבעה לאפשר
מתן גישה לשדות ספציפיים בעריכת פעילות ההצבעה ולא לכל
השדות.

סוגי קבוצות ההרשאות הנדרשים ,יכללו:
15.4.1

הרשא ת אדמין למנהל האתר – גישה לכל הלוגים ושימושי
המערכת לטובת בקרת הגנת הפרטיות

15.4.2

אדמין :מתן גישה להכל  -לכל פעילויות ההצבעה ולכל השדות.

15.4.3

עורך ראשי :מתן גישה לפעילויות הצבעה ספציפיות  -לכל
השדות של פעילויות ההצבעה.

15.4.4

עורך :מתן גישה לפעילות הצבעה ספציפיות בלבד ולשדות
ספציפיים בלבד

15.4.5

צופה  :מתן גישה רק לנתוני פעילויות הצבעה ספציפיים.

אבטחה ,בטיחות מהימנות ואמינות
16.1

על אתר הצבעה להיות בעל מנגנון אבטחה מקסימלי בכל ההיבטים .בכלל
זה על אתר הצבעה להיות מאובטח ובטוח לשימוש ,ברמת השרתים,
מכשירים ,מכשירי הקצה ,היוזר ובכל שימוש שהוא.

16.2

על אתר הצבעה להבטיח את מה ימ נות ואמינות ההצבעות ולכלול כל דבר
שיידרש לשם כך כגון חסימת הצבעות כפולות למשתמשים והצבעות ע"י
בוטים מכל סוג.
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16.3

על אתר הצבעה למנוע ולחסום אופציה של זיוף קולות ע"י משתמשים
שמצביעים שוב ושוב  .יש לכך חשיבות גבוהה ונדרש פתרון שיאפשר חסימת
הצבעות כפולות ברמות שונות לפי דרישת התאגיד.

16.4

אבטחת ההצבעה תאפשר קביעה לפי איזה פרמטר תהיה הגבלת ההצבעות ,
לפי אחד מהם או יותר וזאת בין היתר כדי לשמור על רמת אבטחה מירבית
במקרה הצורך.
16.4.1

שדה דינאמי לקביע ת מספר ה פעמים שבהן יכול להצביע כל
גולש בהצבעה ספציפית .

16.4.2

החסימה לפי . COOKIE

16.4.3

זיהוי באמצעות  SMSקוד חד פעמי  -ברגע שטלפון נרשם אי
אפשר להצביע יותר .

16.4.4

כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה .

16.4.5

כניסה באמצעות התחברות דרך פייסבוק ו/או גוגל.

16.4.6

חסימה באמצעות . IP

16.4.7

לפי דפדפן ספציפי (מספר יוניקי) /לפי מכשיר ספציפי (מספר
יוניקי) .

16.4.8

כל אמצעי אחר ונוסף אשר נדרש לשם אבטחת המידע ,בטיחות
השימוש ,מהימנות ואמינות ההצבעה.

16.5

בגמר הפיתוח  ,נדרש לבצע בדיקות  PTאפליקטיבי

16.6

על אתר ההצבעה לעמוד בכל דרישות אבטחת המידע והבטיחות כפי שאלה
מפורטים בנספח המצורף בזאת כצרופה מספר . 2

הגנת הפרטיות
17.1

" מידע אישי "  -כל מידע על ענייניו האישיים של אדם מזוהה או ניתן לזיהוי
במאמץ סביר ,ומידע מזהה אדם ,לרבות מידע שבאמצעות הצלבתו עם
מידע אחר ניתן לזהות אדם או ללמוד על ענייניו הפרטיים ,ולרבות "מידע"
ו " -מידע רגיש" כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות  ,וכפירושם בהנחיות
ובפסיקה .

17.2

הספק מתחייב לעמוד ,לאורך כל תקופת ההתקשרות ,בדינ י הגנת הפרטיות
הישראליים בעת איסוף ועיבוד מידע אישי (כהגדרתו לעיל) ,לרבות חוק
הגנת הפרטיות ,תשמ"א  , 1981 -תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע),
תשע"ז  , 2017 -תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ
לגבולות המדינה) ,תשס"א  , 2001 -הנחיית רשם מאגרי המידע 2/2011
"שימוש בשירותי מיקור חוץ (  ) Outsourcingלעיבוד מידע אישי" ,וכל
החוקים ,התקנות וההנחיות החלות על איסוף ועיבוד מידע אישי בישראל,
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לרבות ככל הוראות נספח אבטחת מידע ופרטיות המצורף בזאת כנספח ה'
להסכם מסמך ה'.

שלב פיתוח ו הטמעת אתר ההצבעה ( לאחר הזכייה ) :
. 18

כללי
18.1

שלבי ההקמה וההטמעה יכללו את האמור להלן:
18.1.1

18.1.2

18.1.3

שלב אפיון אתר ההצבעה אשר יהיה מורכב בין היתר מתתי
השלבים הבאים:
18.1.1.1

פגישה ראשונית בין הספק והתאגיד;

18.1.1.2

העברת מסמכי האפיון;

18.1.1.3

ביצוע תיקונים ו/או שינויים למסמכי האפיון;

18.1.1.4

הנפקת אישור התאגיד לאפיון;

שלב העיצוב אשר יהיה מורכב בין היתר מתתי השלבים
הבאים:
18.1.2.1

העברת קבצי עיצוב;

18.1.2.2

ביצוע תיקונים ושינויים לקבצי העיצוב;

18.1.2.3

הנפקת אישור התאגיד לעיצוב;

שלב פיתוח והקמת אתר ההצבעה אשר יהיה מורכב בין היתר
מתתי השלבים הבאים:
18.1.3.1

הקמת ופיתוח מערכ ת בטא;

18.1.3.2

ביצוע בדיקות הספק למערכת הבטא;

18.1.3.3

העברת מסמך בדבר ביצוע בדיקות מערכת הבטא
ותוצאותיהן;

18.1.3.4

ביצוע כל בדיקה נוספת לפי דרישת התאגיד ו/או
על ידי התאגיד;

18.1.3.5

הנפקת אישור התאגיד למסירת מערכת הבטא;

18.1.3.6

מסירת מערכת הבטא לתאגיד;

18.1.3.7

בדיקות התאגיד את מערכת הבטא;

18.1.3.8

ביצוע תיקוני ם ו/או שינויים למערכת הבטא;

18.1.3.9

הנפקת אישור שימוש במערכת הבטא;

 18.1.3.10התאגיד ישתמש ויתפעל את מערכת הבטא
בתקופת הרצה;
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 18.1.3.11ביצוע פעולות תחזוקה ,תיקונים ,שינויים ,דיוקים
וכדומה במערכת הבטא;
 18.1.3.12הנפקת אישור התאגיד לקבלת אתר ההצבעה
הסופי
18.1.4

18.1.5

תקופת הרצה אשר תהיה מורכבת מתתי השלבים הבאים:
18.1.4.1

ת פעול ושימוש במערכת הבטא והתנסות בהצבעה
בזמן אמת;

18.1.4.2

ביצוע תיקונים ,שינויים ושיפורים;

18.1.4.3

הנפקת אישור התאגיד לקבלת אתר ההצבעה
הסופי ;

תקופת אחריות משך  12חודשים
18.1.5.1
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אספקת שירות י תמיכה ותחזוקה .

18.2

ה תאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו להאריך כל מועד שהוא לעניין שלבי
ההקמה וההטמעה ,למעט לעניין תקופת האחריות.

18.3

בכל עת יתקיימו פגישות שוטפות בין הספק לבין התאגיד בקשר לכל עניין,
פרט ונושא הכרוך בשלבי ההקמה וההטמעה.

אפיון אתר הצבעה
19.1

בתוך  5ימי עבודה מיום חתימת ההסכם על ידי התאגיד תערך פגישה בין
התאגיד לבין הזוכה שייבחר לשלב האפיון (להלן " :הפגישה הראשונית ").

19.2

בתוך  14ימי עבודה ממועד הפגישה הר אשונית על הזוכה להעביר לתאגיד
מסמך לאפיון אתר הצבעה אשר יכלול את כל האמור להלן:
19.2.1

19.2.2

ארכיטקטורה של אתר הצבעה אשר תכלול את כל הבאים:
19.2.1.1

כל הדרישות המפורטות במסמך דנן;

19.2.1.2

הנושאים שעלו בפגישה הראשונית;

19.2.1.3

כל אפיון שלפי דעתו של הספק רלוונטיים לצרכי
התאגיד;

19.2.1.4

אבטחת רשת ,הגנת הפרטיות ,אינטגרציה עם
מערכות אחרות בתאגיד  ,אפיון תהליך ההיפרדות

מסכי אפיון (שרטוטי מסכים) =  WIREFRAMESוטקסט
באמצעות תוכנת  XDאו תוכנה דומה אחרת המשמשת את
הספק ,ואשר תאושר על ידי התאגיד.
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19.2.3

כל פרט ונושא נוסף כפי שיידרש לצורך אספקת מערכת ברמה
גבוהה  ,גמישה ,צופה פני העתיד באופן יצירתי וקונסטרוקטיבי
שיוטמעו בה פתרונות אופטימליים בעבור התאגיד.

19.2.4

רשימת בדיקות שבכוונת הספק לבצע לפני שהוא מעביר
לתאגיד את מערכת הדמו ,בסביבות השונות ובמגוון מכשירים
ובכלל זה בדיקות  QAידניות ואוטומטיות למערכת  .מובהר
כי התאגיד יהא רשאי בכל שלב גם לאחר אישור התאגיד
למסמכי האפיון ,להוסיף כל בדיקה אחרת כפי שימצא לנכון
שעל הספק לבצע כאמור .הבדיקות יכללו כל רכיב שהוא של
אתר הצבעה ובכל זה עמידה בכל דרישות קבצי העיצוב (להלן:
" בדיקות הספק למערכת בטא ").

(כל האמור בסעיפים  19.2.1ועד סעיף  19.2.4לעיל יכונו " מסמכי האפיון ")
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19.3

התאגיד יבחן את מסמכי האפיון ,ויוכל לבקש כל תוספת ,שינוי ,תיקון כפי
שימצא לנכון ,בכל עת ,עד למועד בו יאשר את מסמכי האפיון.

19.4

על הספק להעביר מסמכי אפיון מתוקנים בתוך  3ימי עבודה מיום בקשת
כל תיקון.

19.5

התאגיד ינפיק אישור בכתב לכל מסמכי האפיון (" אישור התאגיד לאפיון ")

עיצוב
20.1

בתוך  14ימי עבודה מיום אישור התאגיד לאפיון (אשר י ינתן למבצע
האפיון) על הזוכה להעביר קבצי עיצוב בעבור אתר הצבעה העונים לכל
האמור להלן:
20.1.1

עיצוב בעבור מובייל פירסט ,דסקטופ ומצבי ביניים (טאבלט).

20.1.2

העיצוב יכיל אלמנטים עיצוביים בהתאם למיתוג התאגיד
ובהתאם להנחיותיו ,כפי שיימסרו בכל עת.

20.1.3

העיצוב יעמוד בסטנדרטים גבוהים ויכלול אלמנטים ש ל עיצוב
נוח ,נגיש ,פשוט ,ידידותי למשתמש וחדשני.

20.1.4

קבצי העיצוב יתייחסו לאינטראקציות הממשק עם המשתמש
ומיקרו אינטראקציות (כגון הוברים ,תזוזה ,חיווי למשתמש
וכיוצא באלה).

20.1.5

יש לציין את כל המסכים והגדלים של המסכים שעבורם יתבצע
עיצוב במסגרת אתר הצבעה בעבור כל תבנית מבוקשת( .פירוט
תבניות בסעיף ) 3

20.1.6

יש לציין במסמכי העיצוב כמה וריאציות עיצוביות יוצגו לכל
מסך.
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20.1.7

יש לעצב את כל האלמנטים המרכזיים של העמודים כולל כל
האפשרויות המפורטות בצרופה א' המצורפת למסמך דנן ,תוך
התחשבות בהופעה ואי הופעה של אלמנטים שונים בתבניות
השונות.

20.1.8

בס יום תהליך העיצוב הספק יעביר לתאגיד את כל קבצי
העיצוב כקבצים פתוחים בפורמט  XD , PSDאו כל פורמט אחר
שיוסכם מול התאגיד.

20.1.9

קבצי העיצוב יכללו בנוסף כל דרישה ,ו/או קובץ עיצובי שלפי
דעתו של הספק רלוונטיים לצרכי התאגיד ,וכן כל פרט נוסף
שהוא כפי שיבקש התאגיד בכל עת;

( כל האמור בסעיפים  20.1.1ועד  20.1.9לעיל יכונה " :קבצי העיצוב")
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20.2

התאגיד יבחן את קבצי העיצוב ,ויוכל לבקש בכל עת ,כל תוספת ,שינוי,
תיקון כפי שימצא לנכון ,עד למועד בו יאשר את קבצי העיצוב .

20.3

על הספק להעביר קבצי עיצוב מתוקנים בתוך  3ימי עבודה מיום בקשת כל
תיקון.

20.4

התאגיד ינפיק אישור בכתב לקבצי העיצוב (" אישור התאגיד לעיצוב ")

20.5

מובהר כי בכל עת לפי בקשת התאגיד יתקיימו פגישות שוטפות עם התאגיד
בקשר לעיצוב ,בכל עת בו ידרוש התאגיד ,במסגרתם התאגיד יציג את
הקונספט העיצובי תיעשה בפגישה פרונטלית /וירטואלי ת עם מומחי
התאגיד .

20.6

מובהר כי שלב העיצוב יכול ויבוצע על ידי הספק הזוכה או על ידי התאגיד
או על ידי כל גורם אחר שהוא גם אם זה לא הגיש הצעה למכרז.

שלב פיתוח והקמת אתר הצבעה
21.1

בתוך עד  30ימי עבודה לאחר אישור התאגיד לעיצוב (אשר י ינתן למבצע
העיצוב) ,הספק יקים ,י בנה ויפתח את אתר הצבעה ,באופן שתוקם ותפותח
מערכת בטא הניתנת לשימוש ולתפעול העומדת בכל הדרישות.

21.2

מובהר שעל הספק להקפיד על הטמעת קבצי העיצוב באופן מדויק ובהתאם
לקבצי העיצוב שאושרו על ידי התאגיד ולכל שינוי בעיצוב ככל שהתאגיד
ידרוש בכל עת .

21.3

בתוך עד  30ימי העבודה האמורים ,על הספק לקיים את כל בדיקות הספק
למערכת הבטא ולהעביר לתאגיד מסמך ובו פירוט הבדיקות שביצע ואת
תוצאותיהן.

21.4

התאגיד יהא רשאי לדרוש מה ספק לבצע כל בדיקה נוספת כפי שימצא
לנכון ,גם אם זאת לא נכלל במסגרת בדיקות הספק למערכת הבטא  ,והספק
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יהא מחויב לבצעה בטרם יעביר את מערכת הבטא לשימוש התאגיד וזאת
בכל סביבה ובכל מכשיר קצה בתוך  5ימי עבודה לכל המאוחר .
21.5

מובהר כי ככל שהתאגיד ידרוש זאת ,על הספק לאפשר לתאגיד לבצע בעצמו
בדיקות מכל מין וסוג שהם ,בכל סביבה ובכל מכשיר ,כולל באלה שברשות
הספק ,בטרם קבלת מערכת הבטא לידיו ,ועד למועד בו התאגיד יאשר את
מסירת מערכת הבטא לידיו (להלן " :אישור התאגיד למסירת מערכת
הבטא ").

21.6

התאגיד יורה לספק על אופן מסירת מערכת הבטא לתאגיד.

21.7

הספק ימסור את מערכת הבטא לתאגיד.

21.8

התאגיד יבצע כל בדיקה כפי שימצא לנכון  ,בכל עת ,בק שר לכל היבט שהוא
למערכת הבטא ,ויוכל לצורך כך להיעזר בכל גורם שהוא.

21.9

התאגיד יעביר לספק דרישה ,לכל תיקון ,שינוי ,הוספה ,החסרה ,דיוק וכל
נושא אחר כפי שימצא לנכון ,ועל הספק לבצע את כל שיידרש ,ע ד אשר
ינפיק התאגיד אישור לשימוש במערכת הבטא (להלן " :אישור שימוש
במע רכת הבטא ").

 21.10לאחר הנפקת אישור שימוש במערכת הבטא ,התאגיד יהא רשאי לתפעל
ולהשמיש את אתר הצבעה לכל מטרה שהיא ובמשך תקופת הרצה של
שלושה חודשים שיחלו במועד אישור התאגיד לשימוש במערכת הבטא,
ובלבד ש ב מהלך שלושת החודשים האמורים ,עלה הצורך  ,בזמן אמת,
בשימוש באתר ההצב עה לצורך הצבעה בה ישתתפו לפחות  K 20גולשים.
ככל שבמהלך שלושת החודשים האמורים ,לא תידרש לתאגיד הצבעה בזמן
אמת בהיקף כאמור ,יוארך המועד עד לשבעה ימים לאחר שהתאגיד יז ד קק
להצבעה כאמור (להלן " תקופת ההרצה ")
 21.11במהלך תקופת ההרצה התאגיד יהא רשאי להעביר לספק בכל עת ,כל בקשה
שהיא הנוגעת לכל היבט שהוא ב אתר ההצבעה  ,ועל הספק יהא לבצע את
כל אשר ידרוש התאגיד .
 21.12לאחר שהספק יעמוד בכל דרישה כאמור כפי תועבר לו מצד התאגיד ,וזאת
לשביעות רצונו המלאה של התאגיד (שיהא רשאי גם לבצע כל בדיקה
שהיא) ,התאגיד ינפיק לספק אישור סופי על דבר קבל ת אתר הצבעה לידי
התאגיד וסיום שלב הקמת ופיתוח אתר הצבעה (" אישור התאגיד לקבלת
אתר ההצבעה הסופי ") .
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תמיכה ותחזוקה
22.1

הספק יספק שירותי תמיכה ו תחזוקה למשך  12חודשים החל מיום הנפקת
אישור התאגיד לקבלת אתר ההצבעה הסופי (להלן " :תקופת האחריות
הבסיסית ").
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22.2

" שרותי תמיכה ותחזוקה " יכללו בין היתר את השירותים הבאים:
22.2.1

תחזוקת המערכת  -תיקון " באגים "  ,תיקון בעיות ביצועים
ותיקון כל תקלה שתתגלה במערכת או במרכיביה ובביצועיה,
ו עשיית כל הנדרש כדי שאתר ההצבעה יפעל מיידית באופן
שוטף ותקין.
" תקלה " – כל פגיעה שהיא בפעילות רציפה וחל קה של אתר
ההצבעה ובכלל זה תקלה ב בסיס הנתונים ,תקלה הנובעת
מקוד לא תקין  ,הגורמת לתצוגה לא תקינה ו/או ל תוכן לא
תקין ו/או לתוכן לא מתוקף ו /או להשבתת ה יכולת של גורם
כלשהו מלבצע כל פעולה ו/או תהליך נדרש באתר ההצבעה,
ו/או כל תקלה הגורמת לעיכוב בהצבעה ,וזאת ככל שזו קשורה
באתר ההצבעה ולא בגורמים חיצוניים כלשהם (כגון הפסקת
חשמל וכד').

22.2.2

פיתוח ושינויים ב אתר ההצבעה אשר יידרשו על ידי התאגיד ,
וכן אספקת תמיכה הכל באמצעות כוח אדם מקצועי  ,אמין,
מנוסה ,בעל יכולות טכנולוגיות ו בעל היכרות מרבית עם
המערכת שפותחה ,ובלוח זמנים סביר.
" תמיכה " – מתן תמיכה לשם תפעול שוטף  ,נוח ויעיל של
המערכת ותהליכי העבודה השונים בה ,ובהוספת אפיונים ו/או
שדרוג ו/או סיוע בהוספת שדות ,הגדרות ,רכיבים ,פיצ'רים,
פונקציות וכיוצא בזה אשר אי נם בגדר פרויקט מהותי
כהגדרתו להלן ובכלל זה ביצוע כל פעולה לשם שיפור ,ייעול,
פישוט ומהימנות השימוש והתפעול של אתר ההצבעה .ביצוע
הדרכות שוטפות וריענון למי מטעם התאגיד וכן לבעלי הרשאה
חדשים.

22.3

22.4

שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשפה העברית בשעות העבודה ,מהשעה
 8:00בבוקר עד  18:00בערב בימים א' עד ה' ,ככל הניתן באמצעות שיחת
טלפון ,מייל והודעות טקס ט וזאת במקרים של תקלות שהתאגיד יגדירן
לפי שיקול דעתו הבלעדי ,כתקלות שאינן מצריכות טיפול דחוף .מובהר כי
על הספק להחל בתיקון התקלה בתוך שעתיים ממתן ההודעה על דבר
התקלה ,ולבצע את התיקונים במסגרת ימי ושעות העבודה עד לתיקונה
המלא לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.
בנוסף ,ניתן יהיה לפנות לתמיכה של הספק או לכל גורם מקצועי אחר
מטעם הספק גם בשעות שמחוץ לשעות העבודה האמורות דהיינו אחרי
השעה  , 18:00בימי שישי ואף במוצאי שבת ו/או חג ובימי שבתון ,וזאת
במקרים דחופים לפי דעתו של התאגיד ו/או במקרים בהם קיימת תקלה
משביתה שמפריעה לתפקוד האתר לפי דעתו של התאגיד ,ו/או במקרים
בהם קיימת תקלה שעלולה לגרום לפגיעה באתר ההצבעה .במקרים אלה
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על הספק להחל בתיקון התקלה בתוך  15דקות ממועד מתן ההודעה על
התקלה ,ולעבוד למען תיקון התקלה ללא הפוגה עד לפתרונה של התקלה
לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.
22.5

הספק יטפל בתקלה ברציפות עד לתיקון התקלה לשביעות רצון התאגיד ,
ובמקרים של תקלה שתגרום לשיבוש בהצבעה קיימת ,על הספק להתחיל
בביצוע התיקון בתוך  15דקות מרגע שהתאגיד הודיע על דבר התקלה .

22.6

אי טיפול בתקלה לשביעות רצונו המלאה של התאגיד יהא בגדר הפרה
יסודית של ההתקשרות ויזכה את התאגיד בכל סעד ותרופה הנתונים לו
לפי כל דין ובהסכם.

22.7

מובהר כי בתום  12החודשים התאגיד יהא רשאי שלא לקבל כל שירותי
תמיכה ותחזוקה ,לדאוג לשירותים אלה בעצמו ,לקבלם מאת הספק או
לקבלם מאת כל גורם אחר.

22.8

מובהר כי שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו ללא כל תוספת תשלום ,למשך
 12חודשים החל מיום הנפקת אישור התאגיד לקבלת אתר ההצבעה הסופי
(היינו במהלך תקופת האחריות הבסיסית).

22.9

לתאגיד בלבד נתונה זכות הברירה ,בכל עת ,במהלך חמש השנים שלאחר
סיום תקופת האחריות הבסיסית ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,מכל סיבה ,ואף
ללא כל סיבה לבקש את אספקת שירותי התמיכה והתחזוקה ,לכל תמהיל
של תקופה או תקופות ובלבד שסך כל התקופות המצטברות של אספקת
שירותי התמיכה והתחזוקה לא תעלינה על  60חודשים בנוסף על ת קופת
האחריות הבסיסית ,וכי שירותי התמיכה והתחזוקה לא יינתנו לאחר חלוף
 60חודשים מת ו ם תקופת האחריות הבסיסית.
מובהר כי התאגיד יהא רשאי לקבל את שירותי התמיכה והתחזוקה
למיקטעין או ברציפות .דוגמא לשם המחשה בלבד ,אפשר שבמשך 12
החודשים הראשונים שלאחר תום תקופת ה אחריות הבסיסית התאגיד לא
יקבל שירותי תמיכה ותחזוקה ,ואילו החל מהחודש ה  13הוא יקבל שירותי
תמיכה ותחזוקה ל –  12חודשים ,ולאחר מכן יפסיק את קבלת שירותי
התמיכה והתחזוקה ,וישוב לקבלם בהמשך וכן הלאה .מדובר בדוגמא
להמחשה בלבד .
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הליך ביצוע פרויקט מהותי
23.1

הספק יבצע פרויקט מהותי של פיתוח שינויים ושיפורים ב התאם לבקשת
התאגיד או לפי הצעות של הספק בעלות ו ב לו"ז שיקבע התאגיד מראש
ובכתב לכל פרויקט מהותי.

23.2

ככל שה תאגיד י פנה לספק בבקשה ל ביצוע פרויקט מהותי  ,על הספק לתן
מענה לפניית התאגיד בתוך  5ימי עבודה  ,אלא אם ביקש התאגיד תקופה
אחרת  .הספק יכלול במענה שלו בין היתר את הפרטים הבאים :אפיון
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הפרויקט המהותי ,היקף שעות העבודה שיידרשו ,הערכות עלות  ,לוז
וכדומה (להלן " :מענה הספק לפרויקט המהותי ").
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23.3

ה תאגיד יאשר מראש ובכתב את היקף שעות העבודה ,הלו"ז ואת מענה
הספק לפרויקט המהותי ,וה ספק יבצע את הפרויקט המהותי בהתאם
ל אישור התאגיד .ככל שתהא צפויה חריגה מ אישור התאגיד שניתן בכתב,
בכל היבט שהוא  ,על הספק יהא לקבל אישור התאגיד מראש ובכתב לכל
חריגה שהיא  .מובהר כי לא יבוצע תשלום בקשר לפרויקט מהותי ,או
לחריגה הימנו ,אלא אם הדבר אושר במפורש מר אש ובכתב על ידי התאגיד.

23.4

התשלום עבור הפרויקט המהותי יהיה לפי תעריף לשעת עבודה או לפי
תעריף מוסכם אחר לפי הנמוך בין שני התעריפים.

23.5

" פרויקט מהותי " –
23.5.1

עד לשלב של הנפקת " אישור התאגיד לקבלת אתר ההצבעה
הסופי "  -פרויקט המצריך ביצוע פעולות המהוות שינוי מהותי
וקיצוני לעומת הנדרש במפרט הטכני.

23.5.2

ל אחר הנפקת "אישור התאגיד לקבלת אתר ההצבעה הסופי" -
פרויקט המהווה שינוי של ממש ב אתר ההצבעה ( הכרוך
ב הטמעה מאסיבית ו ב אפיונים שלא על דרך השגרה ) ואשר
מצריך שעות עבודה מרובות העולות על  10ש עות לפי אומדן
התאגיד .מובהר כי כל פרויקט הכרוך בפחות מ –  10שעות
עב ו דה לא ייחשב כפרויקט מהותי ,וייחשב כחלק מפעולות
התמיכה במהלך שנת האחריות  ,גם אם מדובר בשינוי של ממש
באתר ההצבעה.

23.6

לאחר שנת האחריות הבסיסית ,וכל עוד התאגיד לא יפעיל את זכות
הברירה לקבלת שירות י תמיכה ותחזוקה ,התאגיד יהא רשאי לפי שיקול
דעתו הבלעדי להזמין גם ביצוע פעולות נוספות ושונות תמורת תשלום
התעריף השעתי ,גם אלה אינן בגדר פרויקט מהותי ,ובלבד שמסר לספק
הודעה מפורטת על כך מראש ובכתב.

23.7

מובהר כי עבור פעולות שאינן בגדר פרויקט מהותי ,לא יבוצע כל ת שלום
נוסף שהוא מעבר למפורט בהצעת המחיר.

בנק שעות (כלול במחיר המערכת)
בנק השעות יהיה של  100שעות לצורך ביצוע השירותים הבאים:
24.1

במהלך תקופה שתחל במועד תחילת ההתקשרות ועד להנפקת אישור
התאגיד לקבלת אתר ההצבעה הסופי – בעבור ביצוע פעולות נוספות
שיידרשו על ידי התאגיד אשר יש בהן כדי ל הוות "שינוי מהותי וקיצוני".
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במהלך  12החודשים הראשונים מיום הנפקת אישור התאגיד לקבלת אתר
ההצבעה הסופי (תקופת האחריות הבסיסית)  -בעבור ביצוע כל פעולה
שהנה בגדר פרויקט מהותי.
מובהר כי בנק השעות לא ישמש בעבור ביצוע פעולות תמיכה ותחזוקה ,כל
עוד התאגיד מקבל מאת הספק שירותי תמיכה ותחזוקה בין אם בתקופת
האחריות הבסיסית ובין אם מכוח מימוש זכות הברירה.
24.2

24.3
24.4

24.5
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מתום תקופת  12החודשים של שירותי תמיכה ו ת חזקה וכל עוד התאגיד לא
יממש את זכות הברירה לאספקת שירותי תמיכה ותחזוקה – ב עבור כל
פעולה שהיא שת י דרש מהספ ק.
שימוש בבנק השעות טעון אישור מראש ובכתב מאת התאגיד.
מ ובהר כי בנק השעות יהיה בתוקף לכל תקופה שהיא עד ש הספק ייתן את
מלא  100השעות וכי כל תשלום נוסף יחל רק לאחר שהתאגיד יאשר בכתב
כי נעשה שימוש לשביעות רצונו המלאה בכל  100השעות הנכללות בבנק
השעות.
הצעת המחיר תכלול את בנק השעות לפי סעיף זה.

אבני דרך לתשלום
25.1

אפיון
קבלת אישור התאגיד לאפיון –  100%מתעריף האפיון.

25.2

עיצוב
קבלת אישור התאגיד לעיצוב  100% -מ תעריף העיצוב .

25.3

25.4

פיתוח והקמ ת אתר ההצבעה
25.3.1

אישור התאגיד למסירת מערכת הבטא  30% -מתעריף פיתוח
והקמת אתר ההצבעה.

25.3.2

אישור התאגיד ל שימוש במערכת הבטא –  40%מתעריף פיתוח
והקמת אתר ההצבעה.

אישור התאגיד לקבלת אתר ההצבעה הסופי ו סיום תק ו פת
25.3.3
הרצה  30% -מתעריף פיתוח והקמת אתר ההצ בעה.
יצירת לינק ייחודי מקוצר  ,אפשרות שיתוף השוואתית  ,אפשרות ידנית
לסידור הצבעות  ,ממשק עם מערכת  BIשל התאגיד כולם :
ככל שיב וצעו אחד או יותר מהפעולות האמורות ,התעריף המגיע בגין ביצוע
כל אחת מן הפעולות שיתבקשו ,יתווסף לתעריף פיתוח והקמת אתר
ההצבעה ,וישולם בהתאם לאבני הדרך האמורות בסעיף  24.3לעיל.
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25.5

שעת עבודה מעבר לבנק השעות של  100השעות
התעריף ישולם לאחר אישור התאגיד לביצוע שעת העבודה לשביעות רצונו
המלאה.
שירותי תמיכה ותחזוקה מעבר למשך  12חודשים
התשלום עבור שירותי התחזוקה יהיה חודשי וישולם חודש בחודשו כנגד
חשבונית .

. 26

הליך היפרדות מהספק הזוכה
ההיפרדות נועדה להגדיר את התהליכים והאמצעים שיינקטו במקרה של הפסקת
ההתקשרות עם התאגיד מכל סיבה שהיא או במידה והתאגיד יחליט לא להמשיך
בתמיכה ותחזוקה של הספק הזוכה  .מטרת התוכנית הינה שמירה על המשכיות
ורציפות המערכת ,תוך העברה מסודרת של האחריות להספקת תוצרי המכרז
מהזוכה לתאגיד ,לספק אחר שתאגי ד יבחר בבוא העת או לשילוב של השניים

26.1

הספק מתחייב לשתף פעולה עם התאגיד או מי מטעמו על מנת להבטיח
מימוש מוצלח של תוכנית ההיפרדות באופו שימנע נזקים לתאגיד במהלך
העברת האחריות לאספקת תוצרי המכרז .הזוכה יישא בכל העלויות בגין
יציאה ומימוש תוכנית ההיפרדות ולא יהא זכאי לכל תמורה נוספת .הזוכה
ישלים את כל המשימות אשר נמצאות בביצוע ,גם אן מועד הסיום המתוכנן
שלהן יחול לאחר השלמת תוכנית ההיפרדות.

26.2

התוכנית תכלול את הנושאים הבאים:
לוח זמנים להשלמת תהליך ההיפרדות
26.2.1
תוכנית חפיפיה לכל הגורמים המעורבים
26.2.2
גישה לקוד מקור ומתן הרשאות אדמין (בכל הרכיבים
26.2.3
ובסיסים הנתונים)
26.2.4

גישה לכל ניהול תצורה (  , SVN , GITוכד)

26.2.5
26.2.6
26.2.7
26.2.8

עדכון והעברת תיעוד טכני עדכני לקליטת מערכת
העברת מידע וחו מרי ניהול
השלמת משימות שבביצוע
הסבת חוזים עם ספקי משנה (קבלי משנה ,סוכנים וחברות צד
שלישי)
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צרופה  1למסמך ב'
אלמנטים חשובים בעיצוב שיש להתחשב בהם :
•

שימוש בעיצוב בפונט התאגיד

•

עמוד פתיחה ממנו עוברים לאתר ההצבעה

•

עמודי ההצבעה כולל כל האלמנטים המפורטים בהתאם לתבנית הנבחרת

•

חיווי לבחירה /ביטול בחירה

•

אפשרות לשנות בחירה /להוריד מה שנבחר

•

אפשרות לחזור אחורה לעמוד הקודם

•

אפשרות לשמוע את השיר

•

אפשרות לראות סרטון יוטיוב/וימיאו של השיר

•

אפשרויות שיתוף כללי בכל הפלטופורמות המפורטות

•

אפשרויות שיתוף ספציפי לבח ירה של גולש

•

אפשרות לדלג על שאלה מסויימת

•

נראות עמוד בחירות המשתמש אחרי ההצבעה

•

אפשרות לקרוא פרטים נוספים על המשתתף במידה ויש

•

אפשרות לשים קרדיט של התמונה/צלם על התמונות

•

אפשרות לראות את השלב בו נמצאים אם יש כמה קטגוריות  /כמה עמודים

•

נראות טופס הכנסת פרטים

•

לייבלים על מתחרים מסויימים – לוהט /השיר החדש /הצביעו כעת

•

נראות עמוד תודה אחרי ההצבעה

•

נראות עמוד ההצבעה הסתיימה

•

מצעד שהסתיים כבר עם הזוכים

•

מיקרואינטרקציות

•

סינון לפי קטגוריה  /אותיות

•

לינק לפלייליסט

•

עמוד התחברות

•

תקנון שיופיע בטופס או בתחילת הכניסה להצ בעה

•

נראות מצעד ללא תמונות

•

אפשרויות הצפת תוצאות הבחירה כפי המופרט מעלה

•

לואדרים מעבר בין עמודים
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צרופה  2למסמך ב'
נספח דרישות אבטחת מידע וסייבר לספק
 . 1כללי
. 1.1

חברה המספקת שירותים ל תאגיד השידור הישראלי חייבת לעמוד בהנחיות
ומדיניות התאגיד  ,נספח זה מפרט את דרישות הבסיס שהספק.

. 1.2

נוהל זה כוחו יפה במסגרת התקשרות חוזית מול הספק על פי כללי ההסכם
ואין האמור בו להחליף או לגרוע מהכתוב בהסכם.

. 1.3

המסמך מתעדכן בתאגיד ועל הספק לעמוד בכול השינויים הנדרשים.

 . 2הסמכות לתקני אבטחת מידע וסייבר
. 2.1

בהתאם להנחיות משרד המשפטים בכל הקשור לחוק הגנת הפרטיות ,ספק
של התאגיד  ,לו גישה ו/או מידע אודות המידע הרגיש השמור ב תאגיד חייב
להחזיק בהסמכה לתקן . ISO 27001

. 2.2

בהעדר הסמכה שכזו אצל הספק ,עליו לעמוד לכל הפחות בנ ו הלי אבטחת
המידע של התאגיד בהתאם לרשום מטה.

. 2.3

התאגיד רואה בהסמכה של ספק לתקן  ISO 27001יתרון.

. 2.4

עמידה בדרישות תקנות להגנת הפרטיות הישראלית יינתן יתרון לעמידה
ב .GDPR -

 . 3שמירה על סודיות
. 3.1

עובדי הספק מחויבים לשמור על סודיות המידע אליו הם נחשפים במסגרת
עבודתם עבור התאגיד .

. 3.2

הספק יוודא עבור כל אחד מעובדיו שהוא מבין א ת האחריות המוטלת עליו
במסגרת תפקידו בנוגע להיבטי אבטחת מידע.

. 3.3

הספק ינקוט הליך משמעתי פורמאלי שייושם לגבי עובדים אשר חרגו
מנהלי אבטחת המידע.

. 3.4

אם מועברים מאגרי מידע של התאגיד במייל לספק  ,הוא נדרש למחוק
אותם לאחר הזנתם למערכת.
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 . 4מהימנות עובדים
. 4.1

ה ספק יבצע בדיקות אימות רקע של כל מועמד להעסקה במסגרת הפרוייקט
נשוא מכרז זה. .

. 4.2

כל שינוי בהרכב העובדים עבור התאגיד יתבצע בידיעה ובאישור התאגיד.

. 4.3

אם עובדי הספק נחשפים למידע רגיש האגור ב תאגיד  ,הספק יוודא כי הם
מודעים לדרישה לשמור על חיסיון המידע ללא הגבלה בזמן.

. 4.4

הספק יבצע הדרכות תקופתיות להעלאת המודעות לאבטחת מידע בקרב
העובדים.

. 4.5

במידה ועובדי הספק נחשפים למידע אישי הנאסף ע"י התאגיד  ,הספק
יוודא כי הם מודעים לדרישה לשמור על חיסיון המידע ללא הגבלה בזמן.

 . 5ספקים בעלי גישה
. 5.1

דרישות עבור ספקים שמקבלים גישה למערכות המידע של התאגיד או
מחזיקים במידע של התאגיד באתר הספק.

 . 6אבטחה פיזית ומידור
. 5.2

הספק יאפשר ביצוע ביקורות במשרדיו עפ"י דרישת התאגיד .

. 5.3

הספק ינקוט באמצעים לבקרת כניסה פיזית לאתרו וינהל יומן מבקרים
לאזורים בהם קיים/מוחזק מידע פי זי של התאגיד  .אזורים אלו יוגנו
וימודרו באמצעים כדוגמת בקרת גישה ,מצלמות ,ארונות נעולים וכספות.

 . 7הרשאות גישה
. 5.4

הספק יישם מדיניות הרשאות גישה שתצמצם את הגישה למידע השייך
ל תאגיד למינימום ההכרחי ואך ורק לגורמים מורשים מטעם הספק.

. 5.5

תיושם ותתועד בקרה (  ) LOGלהרשאות הג ישה וכניסות משתמשים
ומנהלים לכלל המערכות בהן קיים מידע השייך ל תאגיד .

. 5.6

הקצאת הרשאות (  ) administratorלעובדים העובדים על מערכת הקשורה
ל תאגיד תהיה מוגבלת ,ומגובה באישור מתועד של גורם מוסמך מטעם
התאגיד.

 . 8ניהול סיסמאות
. 5.7

הספק יישם מדיניות סיסמה מורכבת כמקובל בשוק ( ה חלפת סיסמאות
בפרקי זמן נתון ,שמירת היסטורית סיסמאות ,מורכבות סיסמא וכו') או
בהתאם לדרישת התאגיד בהתאם למדיניות סיסמאות של המשרד.
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ייושם מנגנון  Timeoutאוטומטי למערכות בהן קיים מידע השייך ל תאגיד .

. 5.8
 . 9רשתות

הספק ינקוט באמצעי אבטחה בכל הקשור להתחברות מרחוק אל הרשת

. 5.9

הארגונית שלו.
הספק ינהל בצורה מאובטחת את הרשת הארגונית שלו ,תוך ביצוע שוטף

. 5.10

של סקרי סיכונים ,מבדקי חדירה ,עדכוני גרסאות של רכיבי תקשורת
ותיעוד מלא של כל האירועים ברשת הארגונית.
בהקשר זה ,על הספק לעדכן את התאגיד על כל ממצא העולה מסקרי

. 5.11

הסיכונים שיכול להוות סיכון בעבור המידע השייך ל תאגיד  ,בין אם
הממצא עלה בחצרות הספק ובין אם באמצעות המערכות השונות אותם
הספק מספק ל תאגיד .
 . 10גיבויים
 10.1הספק יגבה את כל המערכות הקשורות בפעילות עבור התאגיד.
 10.2עותקי הגיבוי יישמרו גם באתר מרוחק (משרדי החברה או אתר  DRבלבד /
ענן באזו ר אחר).

 . 11קווים מנחים נוספים לאבטחת מידע אצל הספק
11.1

יש לוודא כי הגישה מוגבלת לכתובות  IPקבועות אשר יינתנו על ידי התאגיד
וזאת על ידי החלת  ACLפרטני.

11.2

יש לוודא כי ישנה הפרדה לוגית מלאה לכל הפחות בין ממשק גישת
משתמשים ,לממשק גישת מנהלי מערכת.

11.3

יש לוודא כי תעבורת פרטי ההזדהות מתבצעת אל מול תווך מאובטח.

11.4

יש לוודא כי מפתחות ההצפנה והאימות לא נשמרים בזיכרון באופן גלוי
( .) clear text

11.5

בשירותים מבוססי  WEBיש לוודא כי תהליך העברת פרטי האימות כולל
שימוש במנגנון הצפנה סטנדרטי (לדוגמא .) TLS

11.6

הספק יידרש להציג תוצאות בדיקת אבטחת מידע .בדיקה זו תכלול את
אופן ההקשחה של השרתים ,עמדות קצה וציוד התקשורת (לרבות שימוש
בעדכוני תוכנה עדכניים ,שימוש בפרו טוקולים בטוחים ,חסימת שיתופי
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רשת מיותרים וכו') .במידת האפשר ,יבחן תוצאות על ידי הרצת כלי ייעודי
( .) Scanner Vulnerability
11.7

הספק יצטרך להציג שיש ברשותו שירות של  Anti DDOSוביצוע בדיקות
עומסים (ברמת התשתית וברמת האפליקציה).
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מסמך ג'  -חוברת ההצעה
את ההצעה יש להגיש על גבי מסמך זה ולצרף אלי ו את כל הטפסים המצורפים לו וכן כל
תיעוד נוסף שיש לצרף לפי מסמך א' – הזמנה להציע הצעות .מסמך זה וכל הטפסים
יצורפו למעטפה א'.
לתשומת לב המציע יש למלא את הטופס באופן קריא ,ולהתייחס לכל הסעיפים.
פרטי המציע

.1
נושא

פרטים למילוי

שם המציע

סוג התאגיד ככל המציע מאוגד

מספר מזהה של המציע

תאריך הרישום

מנכ"ל המציע

רחוב:
_____________________________________
כתובת:

מספר:
_____________________________________
ישוב:
_____________________________________
מיקוד:
_____________________________________
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פרטים למילוי

נושא
מספר טלפון

כתובת דוא"ל

.2

פרטי איש הקשר מטעם המציע
פרטים למילוי

נושא

שם איש הקשר

תפקיד

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

מספר פקס

כתובת דוא"ל

חתימת המציע

תאריך

שם מלא של החותם בשם
המציע

חתימה וחותמת המציע
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טופס מס פר  – 1פרטי המציע
•

טופס זה ימולא ו יחתם ע"י עו"ד ו/או רו"ח .

•

לטופס זה יש לצרף את המסמכים המפורטים.

•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ___________________________________ [יש למלא את
השם המלא] מ"ר _______________ [יש למלא את מספר הרישיון] ,שכתובתי
___________________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע
במכרז שבנדון :
.1

שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:
........................................................................................

.2

סוג ההתאגדות ............................................. .................... :

.3

מספר זיהוי/רישום:
.........................................................................................

.4

הריני לאשר כי המציע אי נו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור
בסעיף  362א ב חוק החברות  ,התשנ"ט . 1999 -

.5

שמות המוסמכים לפי מסמכי היסוד של המציע לחתום בשם במציע ולחייב את
המציע לעניין מכרז זה ,ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני ,הנם:

 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו
 ............................נושא/ת ת "ז מס' .........................
.6

ההחלטה בתאגיד המציע/הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה,
התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע.

.7

מצורפים למסמך זה :
א  .תדפיס פרטי חברה  /שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר
האינטרנט של רשות התאגידים .
ב  .מסמך החלטת המציע בדבר אישור מורשה חתימה מטעם המציע כשהוא
מאומת כ"מתאים למקור".
ג  .אישור מרשם התאגידים על דבר שינוי שם המציע ,ככל שקיים.

בכבוד רב,
___________
שם מלא

_____ ________ ________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 2תצהיר המציע לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים  ,התשל"ו 1976-

(להלן":חוק עסקאות גופים ציבוריים")

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

•

לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.

•

יש להשלים את כל התיבות הרלוונטיות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעט פה א'.

 ,לאחר שהוזהרתי,
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ,
כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 . 1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________
(להלן " :המציע ")  .......עבור תאגיד השידור הישראלי ,וזאת לאור היותי מורשה
לעשות כן ומוסמך/ת מטעמו ,וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר .

 . 2לאור האמור ,הריני להצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,מתקיימים
כל אלה במצטבר[ :המציע יסמן √ במקום הרלוונטי]
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו לא
הורשעו ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים)  ,התשנ"א – ( 1991להלן " :חוק עובדים זרים "),
וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ( 1987 -להלן " :חוק שכר מינימום ").
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו
ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,אך נכון
למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (  ) 1לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ו בעל הזיקה אליו הורשעו
ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,על פי
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הפירוט דלהלן ,ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ( ) 1
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
פירוט העבירה

תאריך ההרשעה

[מספר סעיף ושם חוק]

[חודש ושנה]

.1
.2
.3
*מספר השורות הנו להמחשה בלבד

לצורך סעיף זה " :הורשע " ו  " -בעל זיקה " – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים .

 . 3נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז [המציע יסמן √ במקום

הרלוונטי ]

❑ סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן " :חוק
שוויון זכויות " ) לא חל על המציע.
❑ סעיף  9לחוק שוויון זכויות חל על המציע והוא מקיים אותן ,והיה ומעסיק 100
עובדים ומעלה ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב,
גם כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך –
לשם קבלת הנחי ות בקשר ליישומן; או לחילופין מצהיר כי התחייב בעבר לפנות
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות בהתאם לסעיף זה ,ונעשתה עמו
התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר בזאת ,כי אכן פנה בפועל כאמור,
ו במידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין ,אכן פעל ליישומן .
לצורך סעיף זה " :מעסיק " – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.
 . 4המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה ,למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד
האחרון להגשת הה צעות במכרז.
 . 5לתצהיר זה מצורפים המסמכים הבאים :
 ) 1אישור מפקיד מורשה כהגדרתו ב חוק  ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס  ,או
העתק ממנו המעיד ש המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות
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שעליו לנהלם על פי פקוד ת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף  ,ה תשל " ו -
 1975או שהוא פטור מלנהלם ;
 ) 2אישור מפקיד מורשה כהגדרתו ב חוק  ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס  ,או
העתק ממנו המעיד ש המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו
ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,
התשל"ו ; 1975 -
 ) 3אישור " עוסק מורשה " ו  /או תעודת " עוסק מורשה " ככל שקיימים .

אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא.
________
תאריך

_____________________

______________________

שמו של המצהיר

חתימת המצהיר
(ללא חותמת המציע)

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  ........ .....................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך

66

טופס מספר  - 3התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה
למכרז
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

•

טופס זה יש להגיש במעטפה א'.

 ,לאחר שהוזהרתי,
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ,
כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני עושה תצ הירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________
(להלן " :המציע ") מכרז  4/2021ב עבור תאגיד השידור הישראלי .

.2

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

.3

הנני מוסמך ליתן ,ונותן תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.

.4

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

.5

הנני מעוניין לספק לתאגיד את השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז
ולתנאי מסמך ב'  -המפרט הטכני.

.6

הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז ,על כל מסמכיו ו נספחיו,
ואני מצהיר שהבנתי את דרישות המכרז ותנאיו ,וכי אני מסכים/ה לדרישות
המכרז ללא סייג.

.7

כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע (להלן  " -ההצעה ") נבדקו על  -ידי ,ואני
מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים.

.8

הוראו ת המכרז על כל חמשת מסמכיו וכל המצורפים לכל מסמך ובכלל זה ההסכם
המצורף למכרז ,על נספחיהם ,ידועות למציע ומקובלות עליו ,והוא יקיים ללא סייג
את התחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם על נספחיו ,הצעת המציע ועל  -פי דין.

.9

אי תיאום הצעות במכרז:
9.1

המציע והח"מ לא ת י א מו מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר
כלשהו שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז.

9.2

ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצורפת בנפרד במעטפה נפרדת  ,מוגשת
על  -ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היו בין המציע לבין מציעים אחרים
או מציע ים פוטנציאליים למכרז הסכם ,הבנות ,התייעצות ,קשר או שיתוף
פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
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9.3

ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצורפת בנפרד ,גובשה על  -ידי המציע בתום
לב ,ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם משתתף או
משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

9.4

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או
תאגיד אחר אשר מציע הצעות למכרז או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע
הצעות במכרז ,או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

9.5

המציע והח"מ לא היו מעורב ים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות
למכרז.

9.6

המציע והח"מ לא הי ו מעורב ים בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה
גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.

9.7

המציע והח"מ לא היו מ עורב ים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי
תחרותית מכל סוג שהוא.

9.8

המציע והח"מ מודע ים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש
שנות מאסר בפועל.

. 10

הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה ,וכן הגשת הצעת המחיר החת ומה,
מהוות ראיה חלוטה לכך שהמציע והח"מ קראו את כלל האמור במסמכי המכרז
ובהסכם המצורף לו ,על נספחיהם ,את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על
עדכונים  -אם היו כאלה ,הבי נו את האמור בהם ,ונת נו לכך את הסכמתו הבלתי
מסויגת.

. 11

המציע והח"מ בדקו באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות ,התנאים ,המגבלות,
העלויות ,הסיכונים וכל פרט אחר הקשר ים לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום
התחייבויותינו על פי המכרז ,במועדן ובמלואן ,בירר כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך
ווידא כי יהיה ביכולתו לקיים את כל התחייבויותיו על פי המכרז אם י זכה בו .

. 12

המציע ב על היד ע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות ההיתרים
והאמצעים ,לרבות כוח האדם והציוד ,הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על -
פי ההסכם המצורף למכרז ,ונכון למועד הגשת ההצעה ,לא ידוע לי על קיומה של
מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי למנוע מהמציע לק יים איזו
מהתחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם ,הצעת המציע או על  -פי דין.

. 13

המציע  ,רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על  -פי דין ,ובידיו כל הרישיונות
וההיתרים הנדרשים על  -פי כל דין  ,הנחיה או נוהל .

. 14

המציע  ,מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד ,במסגרת
הספקת השירותים נשוא המכרז ,אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

. 15

המציע פועל ומקיי ם חובותי ו בעניין שמירת זכויות עובדים ,ככל שיש לו עובדים,
לפי דיני העבודה  -ובכלל זה צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  -החלים על
המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים ,לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים) ,תשנ"א  1991 -ובהתאם לחוק שכר
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מינימום ,תשמ"ז  , 1987 -ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ,כמתחייב מחוקי
העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים הא ישיים החלים עליו.
. 16

ידוע ומוסכם על המציע כי במידה ו י זכה במכרז דנן ,ההתקשרות עימ ו וכן היקפה
מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי התאגיד ,בצרכים המשתנים של התאגיד
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים ,ככל שידרשו.

. 17

במקרה בו לא יהיה לתאגיד תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו
כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לרכישת השירותים  ,לא יינתן השירות
ע"י הזוכה ו/או לא יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית ,לא תהיה
ל מציע כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

. 18

התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה והוא רשאי לבטל א ת
המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ,ו/או לפצל את ההתקשרות
כמפרט במסמכי המכרז או לקבל רק חל מהצעת המציע הכל בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותו ויועברו אליו בפועל.

. 19

המציע מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה ל ו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז ,דחיית ביצועו ,או שינוי כלשהו בהיקף
השירותים המבוקשים על ידי התאגיד ,מכל סיבה שהיא  .מבלי לגרוע מכלליות
האמור דלעיל ,המציע מסכים לכך שהוא לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך
אף אם יגרם לו נזק .כמו כן ,לא תהא ל ו כל תביעה בגין אי ביצוע השירותים מכוח
המכרז בהיקף מסוים או לתקופה מסוימת .

. 20

ה מציע מצהיר כי לא י בוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי התאגיד ,בגין כל
עיכוב בהשלמת השירות או הפסקת השירות ,זמנית או קבועה מכל סיבה שהיא
ככל שתחול בכל עת ובכלל בשל הליכי משפט שיינקטו  ,אם יינקטו ,על ידי מציע או
צדדים שלישיים כלשהם.

. 21

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז .במידה וידרוש התאגיד יוארך תוקפה
של הצעתי לתקופה נוספת.

. 22

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

חתימה_____________ :

תאריך__________ :

שם המצהיר___________ :

69
אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכ י היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב
ויתור
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

•

יש לפרט במדויק אילו פרטים בהצעה מהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים
במקרה הרלוונטי.

•

טופס זה יש להגיש במעטפה א'.

אני הח"מ _____ ______ ____ __ _ ,מס' רישום ( _____ __________________ :להלן:
" המציע ") מצהיר בזאת ,כדלקמן:

נא לסמן  Xבחלופה הרלוונטית:
 ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס'  4/2021עבור תאגיד
השידור ,אינה כוללת פרטים סודיים.
 הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן
[במקרה של מילוי חלק זה ,יש לצרף עותק נוסף של ה ה צע ה ,שבו החלקים
הסודיים מושחרים ] :

 . 1ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז  ,המבקש לעיין במסמכים
שונים  ,עיון במסמכים  ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג  , 1993 -בהתאם לחוק חו פש המידע ,התשנ"ח  , 1998 -ובהתאם להלכה הפסוקה.
 . 2אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון
מציעים אחרים ,אם אבחר כזוכה במכרז ,ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או
תביעה בקשר לכך.
 . 3ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,והנני מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
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 . 4ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים  ,וכי שיקול הדעת בדבר היקף
זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם
להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
___________________
תאריך

____________________
חתימה  +חותמת (אם נדרש)

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכ תובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר – 5
תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף מקצועיים
בהתאם לסעיפים  6 .3עד  6.6ב מסמך א' – הזמנה להציע הצעות

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

•

טופס זה יש להגיש במעטפה א'.

• מו בהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול
להביא לפסילת ההצעה.
אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מס'  ..........................המוסמ ך
והמורשה לתת תצהיר זה בשם ה מציע /ה תאגיד _______________________ מספר
תאגי ד ___________________ (להלן" :המציע") נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן:
א.

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

ב.

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  6 .3למסמך א'
להלן נוסח תנאי הסף:
" 6.3

המציע מעסיק ביחסי עובד מעביד ,נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,
לפחות עשרה עובדים .
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר ." 5

.1

האם המציע מעסיק ביחסי עובד  -מעביד עובדים?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.2

מספר העובדים שהמציע מעסיק ביחסי עובד  -מעביד_____________ :
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להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  6 . 4למסמך א'
להלן נוסח תנאי הסף:
"  6.4המציע בעל ניסיו ן  ,במהלך  36החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת
הצעות למכרז ,בפיתוח  ,הקמה ומתן שירות תחזוקה של לפחות שלושה פרויקטים
כאמור להלן:
 6.4.1על פרויקט אחד לפחות מתוך של ו שת הפרויקטים להיות בשפה העברית.
6.4.2

על פרויקט אחד לפחות מבין שלושת הפרויקטים לקיים תהליך של
דרישות אבטחת מידע והגנת הפרטיות לשם רישום מאגר מידע רשום.

 6.4.3על כל אחד משל ו שת הפרויקטים לעמוד בכל האמור להלן:
6.4.3.1

בהיקף של  ₪ 75,000לכל הפחות.

6.4.3.2

לעמוד באחת מהדרישות הבאות:
6.4.3.2.1

פרויקט של מערכת הצבעות דיגיטליות.

6.4.3.2.2

פרויקט המשיק לנדרש במפרט הטכני גם
אם אינו בגדר פרויקט של הצבעות
דיגיטליות.

"פרויקט המשיק לנדרש במפרט הטכני"  -פרויקט הכולל את מהות הרכיבים
הטכנולוגים כולם או חלקם ,גם אם זה לא נועד לצורך הצבעות אלא לכל עניין
אחר.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר . 5
.3

האם המציע בעל ניסיו ן  ,במהלך  36החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז ,בפיתוח  ,הקמה ומתן שירות תחזוקה של לפחות שלושה
פרויקטים ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

" 5.1

"פרויקט" – אתר אינטרנט  ,מערכת וכיוצא באלה

5.2

"פיתוח והקמה" – ביצוע מרבית הפעולות ו/או הפעולות המהותיות לשם
יצירת הפרויקט החל מהתכנון הראשוני ועד להשקתו לאוויר.

5.3

"מתן שירותי תחזוקה" – מתן מענה לבעיות ככל שעלו והדרכה בעת
הצורך " .
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.4

האם פרויקט אחד לפחות מתוך של ו שת הפרויקטים נשוא סעיף  3לעיל ,הוא בשפה
העברית ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.5

האם פרויקט אחד לפחות מתוך של ו שת הפרויקטים נשוא סעיף  3לעיל ,קיים
תהליך של דרישות אבטחת מידע והגנת הפרטיות לשם רישום מאגר מידע רשום ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.6

האם כל אחד משל ו שת הפרויקטים נשוא סעיף  3לעיל ,הוא ב היקף של ₪ 75,000
לכל הפחות ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.7

האם כל אחד משל ו שת הפרויקטים נשוא סעיף  3לעיל ,ע ומד באחת מהדרישות
הבאות:
7.1

הנו פרויקט של מערכת הצבעות דיגיטליות.

7.2

הנו פרויקט המשיק לנדרש במפרט הטכני גם אם אינו בגדר פרויקט של
הצבעות דיגיטליות.



כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.8

על המציע להשלים את הטבלה הבאה:

פרויקט 1
שם הפרויקט

פרויקט 2

פרויקט 3
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פרויקט 1
מהות הפרויקט

תיאור הפרויקט
שביצע המציע

הלקוח בעבורו
נעשה הפרויקט
שם מלא של איש
קשר מטעם הלקוח
כתובת מייל של
איש הקשר
מספר טלפון של
איש הקשר
האם הפרויקט כלל
ביצוע פעולות של
פיתוח והקמה?
מועד תחילת ביצוע
פעולות של פיתוח
והקמה
יום/חודש/שנה
מועד סיום ביצוע
פעולות של פיתוח
והקמה
יום/חודש/שנה

פרויקט 2

פרויקט 3

76

פרויקט 1
האם הפרויקט כלל
מתן שירותי
תחזוקה?
המועדים בהם
ניתנו שירותי
התחזוקה
מועד תחילה ומועד
סיום
יום/חודש/שנה
האם הפרויקט היה
בשפה העברית ?
האם הפרויקט
קיים תהליך של
דרישות אבטחת
מידע והגנת
הפרטיות לשם
רישום מאגר מידע
רשום ?
האם הפרויקט היה
בהיקף של 75,000
 ₪לכל הפחות (יש
לציין את היקף
הפרויקט)
האם הפרויקט ה נו
פרויקט של מערכת
הצבעות דיגיטליות

פרויקט 2

פרויקט 3
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פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

האם הפרויקט הנו
פרויקט המשיק
לנדרש במפרט
הטכני גם אם אינו
בגדר פרויקט של
הצבעות
דיגיטליות ?

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  6 . 5למסמך א'
להלן נוסח תנאי הסף:
" 6.5

המציע בעל ניסיון במהלך  36החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת
הצעה למכרז  ,לפחות בכל האמור להלן:
 6.5.1אפיון ותכנון ממשק משתמש בלפחות שלושה פרויקטים.
 6.5.2עיצוב של לפחות שלושה פרויקטים.
אפשר שהפרויקטים (כולם או חלקם) נשוא סעיף  6.5.1ונשוא סעיף  6.5.2יהיו
אותם הפרויקטים ואפשר שיהיו פרויקטים שונים.
לצורך סעיף זה:
"אפיון ותכנון" – תכנון ארכיטקטורה ויצירת מסמכי אפיון.
"עיצוב"  -עיצוב בעבור מ ובייל ודסקטופ ,אשר יכלול מספר אלמנטים שונים
ובכלל זה אלמנטים גרפיים.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר " 5

.9

האם המציע בעל ניסיו ן ,במהלך  36החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז ,ב אפיון ותכנון ממשק משתמש בלפחות שלושה
פרויקטים ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 10

על המציע להשלים את הטבלה הבאה:
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פרויקט 1
שם הפרויקט

מהות הפרויקט

תיאור הפרויקט
אשר ביצע המציע

הלקוח בעבורו
נעשה הפרויקט
שם מלא של איש
קשר מטעם הלקוח
כתובת מייל של
איש הקשר
מספר טלפון של
איש הקשר
האם הפרויקט כלל
ביצוע פעולות של
אפיון ותכנון ממשק
משתמש ?
מועד תחילת ביצוע
פעולות אפיון
ותכנון ממשק
משתמש
יום/חודש/שנה

פרויקט 2

פרויקט 3
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פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

מועד סיום ביצוע
פעולות אפיון
ותכנון ממשק
משתמש
יום/חודש/שנה

. 11

האם המציע בעל ניסיו ן ,במהלך  36החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז ,בעיצוב של לפחות שלושה פרויקטים ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 12

על המציע להשלים את הטבלה הבאה:
פרויקט 1
שם הפרויקט

מהות הפרויקט

תיאור הפרויקט
אשר ביצע המציע

הלקוח בעבורו
נעשה הפרויקט
שם מלא של איש
קשר מטעם הלקוח

פרויקט 2

פרויקט 3
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פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

כתובת מייל של
איש הקשר
מספר טלפון של
איש הקשר
האם הפרויקט כלל
ביצוע פעולות של
עיצוב הפרויקט ?
מועד תחילת ביצוע
פעולות עיצוב
הפרויקט
יום/חודש/שנה
מועד סיום ביצוע
פעולות עיצוב
הפרויקט
יום/חודש/שנה

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  6 . 6למסמך א'
להלן נוסח תנאי הסף:
" 6.6

המציע מעסיק בישראל ביחסי עובד מעביד מנהל פרויקט דובר השפה העברית,
אשר ניהל לפחות שלשה (  ) 3פרויקטים ,שכל אחד מהם בהיקף של ₪ 75,000
לפחות.
לצורך סעיף זה :
"ניהול" –

ליווי תהליך הפיתוח ו הקמה ומתן שירותי תחזוקה וליווי תהליך
הבדיקות.

אפשר שהפרויקטים נשוא הסעיף דנן (כולם או חלקם) יהיו אותם הפרויקטים
נשוא סעיפים  6.4ו/או ( 6.5כולם או חלקם) ואפשר שיהיו פרויקטים שונים.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5ולצרף את קורות
החיים של מנהל הפרויקט.
(להלן" :מנהל הפרויקט המיועד") ".
. 13

האם המציע מעסיק בישראל ביחסי עובד מעביד מנהל פרויקט מיועד?


כן

81


לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 14

האם מנהל הפרויקט המיועד נשוא סעיף  13דובר השפה העברית?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 15

האם מנהל הפרויקט המיועד נשוא סעיף  13ניהל לפחות של ו שה (  ) 3פרויקטים ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 16

האם כל אחד משלושת הפרויקטים נשוא סעיף  15לעיל ,בהיקף של ₪ 75,000
לפחות ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 17

על המציע להשלים את הטבלה הבאה:
פרויקט 1
שם הפרויקט

מהות הפרויקט

פרויקט 2

פרויקט 3
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פרויקט 1
תיאור הפרויקט
אשר מנהל
הפרויקט המיועד
ניהל ותיאור
הפעולות שעשה
מנהל הפרויקט
המיועד בניהול
הפרויקט
הלקוח בעבורו
נעשה הפרויקט
שם מלא של איש
קשר מטעם הלקוח
כתובת מייל של
איש הקשר
מספר טלפון של
איש הקשר
האם מנהל
הפרויקט המיועד
עסק ב ליווי תהליך
הפיתוח וההקמה
של הפרויקט?
האם מנהל
הפרויקט המיועד
עסק ב ליווי תהליך
הבדיקות ?
האם מנהל
הפרויקט המיועד
עסק ב ליווי מתן
שירותי התחזוקה
לפרויקט ?

פרויקט 2

פרויקט 3
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פרויקט 1

פרויקט 3

פרויקט 2

האם הפרויקט היה
בהיקף של 75,000
 ₪לכל הפחות

. 18

שם מנהל הפרויקט המיועד ומספר ת.ז_____________________ .

. 19

על המציע לצרף קורות חיים של מנהל הפרויקט המיועד.

ה נני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכ י היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר – 6
תצהיר המציע לצורך בחינת רכיבי האיכות
לפי סעיף ( 13ב) למסמך א' – הזמנה להציע הצעות

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

• טופס זה ו דיסק או קי (שלא יכלול את פרטי הצעת המחיר) יש להגיש במעטפה
א'.
•

מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש ב ו כדי להטעות עלול
להביא לפסילת ההצעה.

אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מס'  ..........................המוסמ ך
והמורשה לתת תצהיר זה בשם המציע  /התאגיד _______________________ מספר
תאגיד ___________________ (להלן" :המציע") נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן:
א.

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

ב.

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

רכיב א ' = תיק עבודות
.1

מהו הפרויקט אשר יהווה את ת יק העבודות לצורך בחינת רכיב א' לניקוד
האיכות?
יובהר כי תיק העבודות יכול לכלול רק פרויקט אחד.

.2

יש לציין  Vבמשבצת המתאימה:


פרויקט אחד בלבד מבין שלושת הפרויקטים שהמציע פירט במסגרת סעיף
 6.4לתנאי הסף .על המציע לצרף קישור לפרויקט ככל שנדרש אפשר לתת
לתאגיד שם משתמש וסיסמה .ככל שלא ניתן לצרף קישור על המציע לנמק
את הטעם לכך ולצרף במקום קישור צילום של מסכי הפרויקט.

יש לציין את שם ה פרויקט__________________________:
יש לציין את הקישור לפרויקט__________________________:
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פרויקט אחד בלבד מבין שלושת הפרויקטים שהמציע פירט במסגרת סעיף
 6.5.1לתנאי הסף .על המציע לצרף לגבי הפרויקט את מסמכי התכנון
והאפיון של הפרויקט וזאת על ידי סריקה לדיסק און קי.

יש לציין את שם הפרויקט__________________________:



פרויקט אחד בלבד מבין שלושת הפרויקטים שהמציע פירט במסגרת סעיף
 . 6.5.2על המציע לצרף קישור לפרויקט ככל שנדרש אפשר לתת לתאגיד שם
משתמש וסיסמה .ככל שלא ניתן לצרף קישור ,על המציע לנמק את הטעם
לכך ולצרף במקום קישור צילום של מסכי העיצוב.

יש לציין את שם הפרויקט________________________ __:
יש לציין את הקישור לפרויקט__________________________:

.3

על המציע לצרף הסבר מילולי לגבי הפרויקט ,הצוות שביצע את הפרויקט ,פירוט
לגבי מרכיבי הפרויקט והטכנולוגיה ששימשה בכל אחד מהפרויקטים.
על ההסבר המילולי ל היות בה י קף שלא יעלה על שני עמודי  A4ברווח כפול .

רכיב ב' = בריף מקצועי
.4

על המציע לצרף להצעתו בריף שיכ י ן לצורך אתר ההצבעה נשוא המכרז (להלן:
"בריף").

.5

הבריף יהיה בה י קף שלא יעלה על חמ י שה עמודי  A4ברווח כפול.

.6

במסגרת הבריף על המציע להתייחס לכל אחד מהרכיבים הבאים:
6.1

תיאור רעיוני של אתר ההצבעה

6.2

הצעה לפתרונות טכנולוגיים וקריאטיביים אשר ישמשו בפיתוח אתר
ההצבעה.

6.3

תיאור טכנולוגי ופונקציונלי של מערכת הניהול.

6.4

הצעה לפתרונות בתחום אבטחת מידע ,הגנת הפרטיות ואבטחת הצבעות

6.5

.

רכיב ד' = חוות דעת לקוחות
.7

להלן ר שימה של לפחות חמ י שה לקוחות להם נתן המציע שירותים במהלך 60
החודשים האחרונים ואשר למציע הייתה עמם התקשרות במשך  24חודשים
ברציפות.

.8

על המציע להשלים את טבלה הבאה:
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מהות
השירותים
שניתנו ללקוח

שם הלקוח

מועד תחילת
התקשרות בין
המציע והלקוח
יום/חודש/שנה

מועד סיום
התקשרות בין
המציע והלקוח

פרטי איש
קשר מטעם
הלקוח
שם מלא,
כתובת מייל,
מספר ניד

ה נני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה_____________ :

תאריך __________ :שם המצהיר___________ :

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעני ין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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מסמך ד' – טופס הצעת מחיר
מסמך זה יצורף רק למ עטפה ב'
מסמך זה לא יצורף לדיסק און קי
יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף המסמך
מכרז פומבי מס' 4/2021
אנו החתומים מטה _____________________ מס' מזהה ( ...................להלן:
" המציע ") לאחר שקראנו בעיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו ,על כל תנאיו
ודרישותיו וכן לאחר שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט
במסמכי המכרז על נספחיהם ובכלל זה במסמך ב' – מפרט הטכני ובהסכם ,מתכבדים
בזאת להגיש הצעת המחיר כדלקמן:
"אפיון" – כמשמעו בסעיף  2במסמך ב' – המפרט הטכני .
"עיצוב" – כמשמעו בסעיף  2למסמך ב' – המפרט הטכני.
"פיתוח והקמת אתר ההצבעה " – כמשמעו בסעיף  2ב מסמך ב' – המפרט הטכני ובכלל
זה בנק השעות.
" בנק שעות " –  100שעות לפי סעיף  24למפרט הטכני
" יצירת לינק ייחודי מקוצר " – כהגדרתו בסעיף  4.5למסמך ב' – המפרט הטכני.
" אפשרות שיתוף השוואתית "  -כהגדרתו בסעיף  7.4למסמך ב' – המפרט הטכני
" אפשרות ידנית לסידור הצבעות "  -כהגדרתו בסעיף  12.10.5למסמך ב' – המפרט הטכני
" ממשק עם מערכת  BIשל התאגיד "  -כהגדרתו בסעיף  13.3למסמך ב' – המפרט הטכני
" הנפקת אישור התאגיד לקבלת אתר הצבעה סופי " – כהגדרתו בסעיף במסמך ב' – 21.12
במפרט הטכני.
" שירותי תמיכה ותחזוקה " – כפי שהוגדרו בסעיף  22.2במסמך ב' – המפרט הטכני.
" פרויקט מהותי " – כהגדרתו בסעיף  23.5במסמך ב'  -המפרט הטכני.
" תקופת האחריות הבסיסית " – כהגדתה בסעיף  22.1למסמך ב' – המפרט הטכני.
על המציע להשלים את הטבלה הבאה ולנקוב בהצעת המחיר שלו בקשר לרכיבים הבאים :
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רכיבי הצעת המחיר

המחיר
המוצע
בש"ח לא
כולל מע"מ
במילים

המחיר
המוצע
בש"ח לא
כולל מע"מ
במספרים

משקל
רכיב
הצעת
המחיר

.1

אפיון1

8%

.2

עיצוב2

8%

 . 3פיתוח והקמת אתר

ההצבעה4 3

30%

 . 4יצירת לינק ייחודי מקוצר

0.5%

 . 5אפשרות שיתוף השוואתית

1%

 . 6אפשרות ידנית לסידור הצבעות

0.5%

 . 7ממשק עם מערכת  BIשל
התאגיד

1%

 . 8שעת עבודה מעבר לבנק השעות
של  100השעות 5

6%

 1מובהר כי התעריף יכלול את כל הפעולות שתידרשנה לאפיון בין אם אלה
מפורטות במסמך ב' המפרט הטכני ובין אם לאו .
 2מובהר כי התעריף יכלול את כל הפעולות שתידרשנה לעיצוב בין אם אלה
מפורטות במסמך ב' המפרט הטכני ובין אם לאו .
 3מובהר כי התעריף יכלול את כל הפעולות שתידרשנה בין אם אלה מפורטות
במסמך ב' המפרט הטכני ובין אם לאו.
 4מובהר כי התעריף כולל שירותי תמיכה ותחזוקה בעבור תקופת האחריות
הבסיסית וכן בנק שעות.
 5התשלום יחל רק לאחר ובכפוף לכך שהתאגיד יאשר בכתב כי הספק ביצע
לשביע ות רצונו המלאה את כל  100השעות הניתנות בבנק השעות  ,וישולם
לאחר מכן ,בגין ביצוע פרויקט מהותי ו/או בגין שעות עבודה שלא במסגרת
פרויקט מהותי ככל שאלה יוזמנו בתקופה שבה התאגיד לא יממש את זכות
הברירה לקבלת שירותי תמיכה ותחזוקה  .שעת עבודה =  60דקות מלאות .
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רכיבי הצעת המחיר

המחיר
המוצע
בש"ח לא
כולל מע"מ
במילים

המחיר
המוצע
בש"ח לא
כולל מע"מ
במספרים

 . 9תעריף שירותי תמיכה ותחזוקה
למשך  12חודשים7 6
סה"כ ניקוד מחיר מקסימלי

משקל
רכיב
הצעת
המחיר
5%
60%

יש למלא את ההצעת המחיר בכתב ברור וקריא ,וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך
בטופס זה .
אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או
ה סתייגויות מכל סוג שהוא .
המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר ,יהא רשאי התאגיד
לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו
על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע ,בנוסף התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי
לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה .ככל שתחול סתירה בין המילים והספרות יגבר

האמור במילים .

המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:
.1

.2

תשלום התמורה הנו בכפוף להזמנת התאגיד מראש ו בכתב מאת המציע הזוכה את
השירותים  ,בהיקף שיוזמן ובכפוף לביצוע מלא השירותים שהוזמנו בפועל על ידו
לשביעות רצונו המלאה של התאגיד .
הצעת המחיר המוצעת כ ולל ת את כל העלויות ,תשלומי המיסים ו ההוצאות
שיידרשו למציע מכל מין וסוג שהם ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה את כל הרווחים,
השירותים ,החומרים ,שכר עובדים ,נסיעות ,עזרים  ,תכנות מחשב ,אמצעים
טכנולוגיים ,שליחויות ,ה הוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש

 6בתקו פה בה יממש התאגיד את זכות הברירה הנתונה לו ,לקבלת שירותי
תמיכה ותחזוקה לא ישולם כל תשלום בגין שעות עבודה שאינן במסגרת
פרויקט מהותי.
 7ככל שהתאגיד יממש את זכות הברירה לקבלת שירותי תמיכה ותחזוקה שלא
לכל התקופה של  12חודשים ,התמורה תחושב באופן יחסי לתקופה שתוזמן.
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.3

ל ביצוע התחייבויותיי על  -פי מכרז זה  ,וכל הוצאה אחרת פרט למע"מ .מובהר כי
לא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמני נסיעות של המציע ו/או מי מטעמו ו בכלל זה
לא ישולם מאומה בגין הוצאות כלשהן הכרוכות בנסיעה או בזמן הנסיעה וכיו"ב .
למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה הנקובה
לעיל ,למעט מע"מ.

.4

הצעת המחיר ת כלול ביצוע מושלם  ,מלא ומעולה של כל התחייבויות והפעולות
הנדרשות למתן השירותים לשביעות רצו נו המלא של התאגיד.

.5

הצעת המחיר דנן ת חייב א ת המציע.

.6

יובהר ,כי אי התקיימות של איזו מהערכות ה מציע ו /או אי התממשות של איזו
מציפיותי ו  ,תחזיותי ו או ת ו כניותי ו  ,לרבות בנוגע ל פרט כלשהוא בשירותים ו/או
בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של
הצעת המחיר דנן ו  /או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי
המכר ז ,אף אם התאגיד יפצל את השירותים ,יבצע חלק מהם באופן עצמאי או
באמצעות אחרים או לא ידרוש שירותים כלל מאת המציע.
מובהר כי מועדי התשלום יהיה בהתאם לאבני הדרך לתשלום כפי שאלה מפורטים
בסעיף  24למסמך ב' – המפרט הטכני.

.8

תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  30יום ,מ יום אישור החשבונית על ידי
התאגיד.

.9

הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא
התחייבויותיי לפי הדין  ,ההסכם ומסמכי המכרז .

.7

שם המציע............................... :
מספר מזהה (מס' ת"ז  /מס' עוסק מורשה  /מס' רישום)......... .................. :
כתובת....................................................... :
טלפון........................................................ :
שם איש קשר ותפקידו.................................. :
טלפון איש הקשר.. ....................................... :
טלפון נייד איש הקשר.................................. :
כתובת דוא"ל של איש הקשר............................................................ :
על החתום:

_____________
תאריך

______________________
שם המציע  +חתימה
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אישור

הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על  -ידי הגורמים המוסמכים לחייב
את המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו ,הצהרותיו ומצג יו של המציע במסמכי המכרז
ובהסכם הכלול בהם.
במקרה של מציע שהינו יחיד :החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של
המציע.

_______________________
עו"ד
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מסמך ה' – הסכם
לאספקת שירותי פיתוח  ,הטמעה ותחזוקה של אתר אינטרנטי
להצבעות גולשים בעבור תאגיד השידור הישראלי
שנערך ונחתם ביום  ........................לחודש  ..........בשנת 2021
בין:
תאגיד השידור הישראלי
באמצעות מנכ"ל התאגיד וסמנכ"ל הכספים
מרחוב כנפי נשרים  23ירושלים
(להלן " -התאגיד" ו/או " המזמין ")
מצד אחד
ל ב י ן:
 ...................................ח"פ ....................
באמצעות... ................................................... :
המוסמכים והמורשים בשם הספק להתקשר בהסכם זה ולחתום עליו
מרחוב ................................
(להלן – " הספק " ו/או " הזוכה" )
מצד שני

הואיל

והתאגיד מעוניין בקבלת שירותי פיתוח ,הטמעה ותחזוקה של אתר
אינטרנטי להצבעות גולשים כמפורט במסמכי מכרז  4/2021אשר פרסם
התאגיד (להלן  " -המכרז ");

והואיל

והספק השתתף במכרז ,והצעתו במכרז ,נבחרה כהצעה הזוכה במכרז על ידי
וועדת המכרזים של התאגיד בישיבתה מיום __________;

והואיל

והספק מצהיר ומתחייב בפני התאגיד כי יש לו את כל היכולת והאמצעים
הדרושים ,לרבות ה ציוד ,ה אמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים
לרשותו וכן את הידע המקצועי ,הניסיון והמומחיות הנדרשים לאספקת
השירותים כהגדרתם בהסכם זה לפי כל תנאי המכרז וההסכם;

והואיל

והצדדים מבקשים ומסכימים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי
הוראות ה סכם זה להלן ובכפוף להן.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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.1

המבוא ,כותרות הסעיפים ,הגדרות ונספחי ההסכם
. 1.1

המבוא ל הסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות
הצדדים לפיו  .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות
הקריאה בלבד .למונחי ם הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה
להם במסמכי המכרז ,אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם
משמעות אחרת.

. 1.2

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם
זה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול ,ובכל מקרה יחולו ההוראות
המיטיבות עם התא גיד ומוסיפות על זכויות התאגיד ועל חובות נותן
השירותים אלא אם נאמר במפורש אחרת .למען הסר ספק ,מובהר כי חוסר
לא ייחשב כסתירה.

. 1.3

המונחים " :השירותים " " ,הספק" ו/או "הזוכה " " ,אתר ההצבעה ",
"פעילות הצבעה" ו/או " הצבעה" " ,פיתוח והטעמת אתר ההצבעה",
" הגולש" ו/או "המצביע" " ,התבנית " ו/או " הפונקציה "" ,יצירת לינק
ייחודי מקוצר " " ,אפשרות שיתוף השוואתית " " ,אפשרות ידנית לסידור
הצבעות " " ,ממשק עם מערכת  BIשל התאגיד "  " ,הפגישה הראשונית " ,
" בדיקות הספק למערכת בטא " " ,מסמכי האפיון " "( ,אישור התאגיד
לאפיון " " ,קבצי העיצוב" " ,אישור התאגיד לעיצוב " " ,אישור התאגיד
למסירת מערכת הבטא " " ,אישור שימוש במערכת הבטא "  " ,תקופת
" תקופת
ההרצה " " ,אישור התאגיד לקבלת אתר ההצבעה הסופי ",
האחריות הבסיסית " ,שרותי תמיכה ותחזוקה "" ,תקלה "" ,תמיכה ",
" מענה הספק לפרויקט המהותי " " ,פרויקט מהותי "  " ,שינוי מהותי
וקיצוני " וכל מונח אחר - ,יהיו כפי שהוגדרו במסמך ב' – המפרט הטכני.

. 1.4

המונחים " מנהל הפרויקט המיועד" ו כל מונח אחר  -יהיו כפי שהוגדרו
במסמך א' – הזמנה להצעה הצעות .

. 1.5

בהסכם זה " :כל דין " לרבות כל חוק ,תקנה ,צו ,כלל ,פסיקת רשות שיפוטית
מוסמכת ,חוקי עזר ,צו מינהלי ,תכנית בת תוקף ,הנחייה ,דרישה ,היתר,
פקודה ,תקן מחייב ,הוראה מאת רשויות מוסמכות והכל (א) כפי שישתנה
ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; (ב) בקשר ישיר
או עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות הספק בהסכם; (ג) בין אם נזכרו
בהסכם במפורש ובין אם לאו.

. 1.6

הנספחים להסכם המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
נספח א' –

מסמך ב' – מפרט טכני על שני צרופותיו ;

נספח ב' –

מסמך ד' – הצעת המחיר של המציע שאושרה על ידי
התאגיד;

נספח ג' -

התחייבויות לשמירה על סודיות;
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נספח ד' -

התחייבות למניעת ניגוד עניינים;

נספח ה' -

נספח אבטחת מידע ופרטיות ;

נספח ו ' -

מסמכי ביטוח;

נספח ו' – 1

אישור קיום ביטוחים;

נספח ז' -

תשובות ההבהרה מיום _________;

נספח ח' -

נוסח ערבות ביצוע.

. 1.7

מובהר כי השירותים נשוא המכרז כרוכים בנושאי אבטחת מידע והגנת
הפרטיות ומצריכים עבודה איכותית בין היתר כדי להבטיח אמינות
ומהימנות ויש בהם כדי להשליך על המוניטין של התאגיד .על הספק הזוכה
לתן את השירות ים באיכות מעולה ,באופן שוטף ורציף  .ת נאי זה הנו יסודי
עקרי ומהותי להתקשרות מכוח המכרז דנן.

. 1.8

לתאגיד בלבד תהיה נתונה בכל עת זכות הברירה לשנות ,להקטין ,להגדיל,
להוסיף או להחליף כל שירות מהשירותים המפורטים בנספח א' להסכם -
המפרט הטכני ,וזאת לפי שיקול דעתו הבל עדי.

. 1.9

ידוע לספק כי התאגיד ר שאי י היה ל בחור מספר מציעים מתאימים ולפצל
ביניהם את ההתקשרות הצפויה ,ו/או לבחור רק בחלק מסוים של אחת
ההצעות ,וכן יהא רשאי לבצע את השירותים כולם או בחלקם בעצמו ו/או
באמצעות כל גורם אחר גם אם זה לא הגיש הצעתו למכרז ,הכל לפי שיקול
דע תו הבלעדי של התאגיד  .מובהר כי ככל והתאגיד יעשה כן הרי
שההתקשרות עם הספק תחול אך ורק בקשר לחלק של ההצעה בגינו הוא
זכה  ,וכי על הספק יהא לשתף פעולה באופן מלא ומוחלט עם כל גורם אחר
שיבצע כל חלק אחר של השירותים.

. 1.10

כתנאי מתלה להתקשרות עם המציע בהסכם זה המציע מתחייב ומצהיר
כדלקמן:
א  .כי הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של ה ספק אינם כוללים הערה
בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי".
ב  .אין התכנות או ספקות משמעותיים להערת "עסק חי" נכון למועד בו
חתם ה ספק על הסכם דנן.
ג  .ה ספק אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או
פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה ,ולא הוטלו על נכסיו
עיקולים מהותיים.

.2

מסירת קוד מקור
על הזוכה ליתן לתאגיד קוד מקור באופן שהתאגיד יהא הבעלים היחידים של כל
הזכויות המשפטיות מכל מין וסוג שה ם במערכת ,באתר האינטרנט ובכל מוצר
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שיסופק על ידי הספק לכל דבר ועניין .בכלל זה התאגיד יהא רשאי בכל עת ,ללא
צורך בתשלום ו/או בהסכמת הספק ,לשנות ,להוסיף ,להחליף  ,לבטל  ,לפתח בעצמו
או להעביר לאחרים כל דבר וכל היבט הכרוך במערכת ,באתר ההצבעה או במוצר
שיסופק על ידי הספק במסגרת ההתקשרות עמו.
" מוצר " נכס מוחשי או לא מוחשי ,תהליך ,שירות או חלק במערכת ,לרבות תהליכי
ייצור ותוכנת מחשבים ובכלל זה ,פיתוח ,שיפור ,שדרוג ,וכיוצא באלה
.3

התחייבויות והצהרות הספק
הספק מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
3.1

כי יספק את השירותים שיוזמנו ממנו לפי מסמכי המכרז על נספחיו,
לרבות הסכם זה ובכפוף ל הוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא
הסכם זה ובכפוף להוראות ההסכם והכל באופן מעולה ולשביעות רצונו
המלאה של התאגיד .

3.2

כי ישתף פעולה עם התאגיד ועם כל גורם מטעמו בכל הקשור למילוי
התחייבויותיו על פי הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד
באופן שוטף וברמת זמינות מלאה בהתאם לצרכי התאגיד ככל שיידרש .

3.3

כי קיבל מהתאגיד את כל הפרטים הנוגעים להסכם זה ,וכי בדק את כל
הנתונים ,קרא והבין את ההסכם ,את נספחיו ואת כל מסמכי המכרז  ,וכן
בדק כל נתון אחר הנדרש לצורך ביצוע השירותים .עוד מצהיר הספק כי
אינו מסתמך על כל מצג שאינו מופיע במפורש בהסכם זה ,לרבות כאלו
שניתנו ע"י מי מנציגי התאגיד.

3.4

כי הוא בעל הידע  ,המומחיות  ,ההכשרה  ,הניסיון  ,כוח האדם המתאים  ,כל
ה ציוד האיכותי ,ה אמצעים הנדרשים  ,היכולת המקצ ועית והכספית
והמוניטין בתחום ביצוע השירותים  ,וכי יעמוד בהתחייבויותיו עפ " י
ההסכם מבחינה מקצועית ויספק ויבצע את השירותים באופן יעיל ומקצועי
ותוך עמידה מלאה ומדויקת בהנחיות שהתקבלו מ התאגיד בלוחות הזמנים
שיקבעו ע " י התאגיד ולשביעות רצונ ו  ,וכן תוך שמירה על זכויות יו ו רכושו .

3.5

כי הוא יזום ויציע בכל עת הצעות כלשהן שיש בהן כדי להביא לשיפור,
לייעול ,לטיוב אתר ההצבעה.

3.6

כי מצויים בידיו כל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל
דין ,תנאי המכרז והסכם זה לביצוע כלל התחייבויותיו באופן ,במועד
ובאיכות הנדרשת ,תוך עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו ו/או יוגדרו לו ע"י
התאגיד.

3.7

כי לצורך ביצוע השירותים יעשה שימוש בתוכנות מורשות וחוקיות בלבד .
ככל שנדרש רישיון לגבי פריט כלשהו של השירותים ו/או המוצרים ו/או
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הציוד ו/או כל עניין אחר הקשור באספקת השירותים ,האחריות להשגתו
תהיה של הספק בלבד.
3.8

כי אין ולא יהיו ב מילוי התחייבויותיו של הספק על פי ההסכם ב שום דרך
או אופן הפרת זכויות כלשהן של צד ג' כלשהו ,במישרין או בעקיפין.

3.9

כי השירותים שיסופקו לתאגיד יעמדו בכל עת בכל דרישות החוק בכלל
ובעניין ניהול ספרים והוראות חשבונאיות שונות המפורסמות ע" י רשות
המיסים ,וכן באמות מידה חשבונאיות ,כפי שתהיינה באותה עת ,בפרט.

3.10

לעדכן באופן שוטף את כלל התוכנות והמערכות והציוד עמן הוא עושה
שימוש במסגרת המכרז ,כך שיהיו בגרסה האחרונה והעדכנית ביותר ,בין
אם באופן יזום ובין אם בעקבות דרישות התאגיד .

3.11

הוא בעל כל הניסיו ן ,הידע מקצועי ומומחיות באספקת והשירותים מושא
ההתקשרות ,באופן המאפשר לו לבצע את השירותים בעצמו ובאמצעות
עובדים המועסקים על ידו ואשר תחום מומחיותם הינו בתחום השירותים.

3.12

לבצע את השירותים באיכות מעולה ול שביעות רצונו המלאה של התאגיד,
במומחיות ובמקצועיות הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים.
הספק מתחייב לעשות את כל הדרוש לביצוע השירותים ,להקדיש את מרצו,
ניסיונו וכושר עבודתו לשם כך ,לעשות את מיטב מאמציו ולהפעיל את
מלוא כישוריו באספקת השירותים.

3.13

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב לעשות כל דבר נדרש
וסביר שמומחה ו/או בעל מקצוע היה עושה לשם ביצוע השירותים על פי
הסכם זה בהתחשב בכך שמדובר בשירותים הנוגעים לעשייה של התאגיד
וביצועם באופן יסודי ,איכותי ,מקצועי ומעולה הנו מעקרי ההתקשרות דנן.

3.14

לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי התאגיד ,עובדיו ו/או הקשורים עמו ולחתום
על כל מסמך או תצהיר בקשר למהימנות שירותיו ו/או מילוי תפקידו כלפי
התאגיד ולא לפגוע ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לתאגיד
או לעובדיו ,מנהליו מטרותיו ובכלל זה לשמ ם הטוב ,למוניטין שלהם,
לעסקי הם ולפעילויותי הם וכדומה .

3.15

מקום ששירות או חלק כלשהו ממנו ניתן על ידי ,או באמצעות ,מי מטעם
הספק שאינו הספק עצמו ,ידאג הספק כי מבצעי השירותים הרלוונטיים
יקיימו את מלא ההתחייבויות המוטלות על הספק מכוח הסכם זה בנוגע
לאספקת השירותים ויעמדו בדרישות כל דין  .מ ובהר כי אין באספקת
השירותים באמצעות או על ידי צד שלישי כלשהו מטעם הספק ו/או
בהסכמת התאגיד לקבלת השירותים על ידי מי מטעם הספק כדי לגרוע
מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ,ואין בו כדי ליצור מערכת יחסים
משפטית כלשהי בין התאגיד לבין קבלני המשנה ו/או צדדי ג' כאמור .
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מובהר כי באחריות הבלעדית של הספק לוודא כי ספקי המשנה מקיימים
את כל הוראות כל דין ואת כל הוראות הסכם זה.
3.16

התאגיד יהיה רשאי לדרוש החלפת מי מטעם ה ספק שיספק לתאגיד את
השירותים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה,
וללא חובת הנמקה ,ועל ה ספק י היה להעמיד במקומו כ ו ח אדם מיומן
ומנוסה כנדרש לעיל  .מובהר כי הפסקת העסקתו של מי מטעם הספק במתן
השירותים ,לא תזכה את הספק בפיצויים ו/או בתשלום אחר כלשהו ואין
בה כדי להטיל על התאגיד חבות כלשהיא.

3.17

לספק את השירותים ככל ניתן על ידי מנהל הפרויקט המיועד (כהגדרתו
במסמך א' למכרז) .מובהר כי הספק לא יהא רשאי ל ספק לתאגיד את
השירותים באמצעות מנהל פרויקט אחר ,אלא אם כן קיבל הסכמת
התאגיד לכך מראש ובכתב .התאגיד יהא רשאי לסרב לתן אישור כאמור
מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

3.18

לבצע את השירותים נשו אי הסכם זה באמצעות כוח האדם מקצועי ומהימן
ביותר  .ובכלל זה כי כל מי שיעסוק מטעמו במתן השירותים ,יהי ה מיומ ן
ובעלי הכשרה ו ניסיון מוכח ב ביצוע השירותי ם.

3.19

מובהר כי במידה והשירותים שניתנו על ידי הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו
לשביעות רצונו של התאגיד ,רשאי התאגיד על פי שיקול דעתו הבלעדי
לדרוש את תיקון התוצר שהתקבל ,על חשבונו של הספק ,והספק מתחייב
לפעול כאמור ללא כל תוספת תשלום ,ובהתאם להנחיות נציג התאגיד,
במועד שייקבע לכך על ידי התאגיד .כמו כן מובהר כי כל שינוי שאינו שינוי
מהותי וקיצוני לא יהיה כרוך בתוספת תשלום.

3.20

כי התחייבות אחרות שלו ,ככל שתהיינה לכל גורם שהוא לא יפגמו ו/או
לא יפגעו כלל ברמת הזמינות שלו והעדיפות שיתן לתאגיד מכל ההיבטים.

3.21

כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות  ,התשנ " ח  ( 1998 -להלן  " :חוק שוויון זכויות ") במידה והן חלות
עליו ו  /או יחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות  ,וכן בנוסף  ,במידה והוא
מעסיק ו  /או יעסיק  100עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות  ,יפנה
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום הוראות והנחיות הקשורים בחוק שוויון זכויות כאמור  ,ככל
שיינתנו .

3.22

להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו  ,לרבות על כל צו
שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו להעניק את השירותים בהתאם
להסכם זה על נספחיו  .הספק יודיע לתאגיד בע " פ ובכתב  ,לכל המאוחר
בתוך  48שעות  ,על כל שינוי במעמדו החוקי ו  /או על כל מקרה בו עולה כי
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לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים ו  /או על כל אפשרות
מסתברת כי לא יוכל לעמוד אחר התחייבותו לפי הסכם זה .

.4

.5

3.23

מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו
כמו גם הצהרותיו בהצעתו במכרז  ,היא תנאי מהותי בהסכם זה  .אי נכונות
הצהרות אלה או חלקן  ,בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר
מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק  ,על כל הכרוך בכך .

3.24

לסייע לתאגיד ולכל מי מטעמו בכל עניין ונושא הכרוך באספקת
השירותים.

אספקת השירותים
4.1

הספק מתחייב להעסיק צוות עובדים מנוסים ,אחראים ומקצועיים במספר
ובהיקפי זמן הדרושים לביצוע השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובלוח
הזמנים שיקבע ,ואשר תחום מומחיותם תואם את אופי השירותים
שיבוצעו על ידם.

4.2

הספק מתחייב כי הוא ,מנהל הפרויקט וצוות העובדים יהיו זמינים ככל
שיידרש על – ידי התאגיד לשם מתן השירותים ובכלל זה לצורך השתתפות
בישיבות ויענו בהקדם האפשרי לכל פניה מצדה התאגיד .מובהר כי על
הספק ומי מטעמ ו לקחת חלק פעיל בכל ישיבה ו/או שיחה בכל פורום
שהוא ,לפי בקשת התאגיד ,במשרדי התאגיד או מחוצה להם ,ולקיים
פגישות מעקב שוטפות עם כל גורם רלוונטי.

4.3

הספק מתחייב לקיים ולנהוג בהתאם להנחיות התאגיד כפי שיינתנו בכל
עת ,וכן לדווח על מכלול פעולותיו ותוצאותיהן וכן לתן כל דיווח אחר כפי
שיידרש על ידי התאגיד או מי מטעמו

אבטחת מידע והגנת הפרטיות
הספק מתחייב כי השירות יסופק על ידו באמצעות מערכות מאובטחות ולקיים
אחר כל הוראות הדין ולא פחות מדרישות ההסכם והמפרט הטכני על כל
צורפותיהם ונספחיהם בדבר אבטחת המידע והגנת הפרטיות ,ובכלל זה צרופה 2
לנספח א'  -המפרט הטכני ,ונספח ה' להסכם דנן.

.6

תקופת ההתקשרות
6.1

תקופת ההתקשרות עם הספק תחל ביום ___________  ,ותהיה עד לתום
תקופה של  12חודשים ממועד הנפקת אישור התאגיד לקבלת אתר ההצבעה
הסופי או עד לאישור התאגיד על סיום מכסת בנק השעות לפי סעיף 24
למפרט הטכני לפי המאוחר בין שני המועדים (להלן " :תקופת ההתקשרות
הראשונה ") .

6.2

ל תאגיד בלבד תהיה נתונה זכות הברירה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי,
להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה ,באותם תנאים או בתנאים

99
המטיבים עם התאגיד ,לתקופות נוספות של עד  48חודשים נוספים ,בכל
תמהיל תקופתי שיבחר ,בקשר לכל שירות שימצא לנכון ביחס לכל תמהיל
תקופתי (להלן " :תקופת ההארכה" ) הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של
התאגיד.

.7

6.3

במהלך תקופות ההארכ ה יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם ,
בשינויים המתחייבים .

6.4

מבלי לגרוע מן האמור ,לתאגיד שמורה הזכות  ,להביא את ההתקשרות
לסיומה בכל עת ,מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ,וזאת מבלי שיצטרך לנמק או לבסס החלטתו זו  ,בהודעה מוקדמת
בכתב לספק בת  30ימים שתועבר אליו מראש  .הספק מוותר בזאת על כל
תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לכך  ,ובכלל זה כל טענה בדבר
הסתמכותו למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו
למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה (כולן או חלקן) ובפרט טענות
בדבר השקעה ו/או אובדן רווח.

6.5

בכל מקרה של ביטול ההסכם על  -ידי התאגיד ,לא תהיה על התאגיד חובה
לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט התמורה
היחסית עבור מתן השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם בעבור השירותים
שניתנו לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.

6.6

האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכו ת הביטול הנתונה לתאגיד לפי הוראות
כל דין וההסכם לרבות בשל נסיבות הביטול כמפורט להלן בהמשך הסכם
דנן.

התמורה
7.1

תמורת אספקת השירותים ומילוי כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה
במלואן ובמועדן ,התאגיד ישלם לספק תמורה לפי המחירים והתעריפים
שנקב ב נספח ב' – מסמך ד' הצ עת המחיר אשר תאושר על ידי התאגיד.

7.2

התמורה תשולם לפי אבני הדרך המפורטות בנספח א' – המפרט הטכני
בקשר לכל שירות שיסופק על ידי הספק.

7.3

לתמורה יתווסף מע"מ כדין ,כשיעורו במועד התשלום בפועל ,ומודגש כי
לא יתווספו לתמורה ריבית ו/או הפרשי הצמדה כלשהם.

7.4

לאחר אספקת מלוא השירותים שבהזמנת השירותים המזכה את הספק
לתמורה לפי אבני הדרך שבנספח א' – המפרט הטכני ,יגיש הספק לתאגיד
חשבונית מס מקורית כחוק בגין התמורה ובה פירוט השירותים שסופקו,
וכל מרכיבי החיוב ,והם יועברו לאישור נציג התאגיד.

7.5

התאגיד יאשר את דרישת התשלום ככל שהשירותים הושלמו לשביעות
רצונו המלא ה של התאגיד .
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7.6

לאחר אישור דרישת התשלום על  -ידי התאגיד יבוצע התשלום כנגד חשבון
כאמור ,בתנאי שוטף  30 +ימים מיום אישור החשבונית על  -ידי נציג
התאגיד.

7.7

הספק מתחייב להשיב כל סכום עודף ו/או שגוי שה ועבר אליו מידי התאגיד,
וזאת בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ  7 -ימים ממועד שליחת הדרישה .

7.8

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  , 1976 -וכן
כל אישור שיידרש על  -פי כל דין ועל  -פי נהלי התאגיד ,כפי שיהיו מעת לעת.

7.9

התאגיד ינכה במקור מכל תשלום לספק ,כל מס ,היטל או תשלום חובה
אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין ,אלא אם ימציא הספק ,זמן סביר
לפני ביצוע התשלום ,אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי
מס לפי שיעור אחר.

7.10

התמורה האמורה הינה התמורה המלאה ,הסופית ,המוחלטת ,הכוללת ,
ההוגנת בעבור מילוי כל התחייבויותיו של ה ספק לפי הסכם זה ונספחיו ,
ובכלל זה התקורה והרווח של ה ספק ,ו כן כל ה עלויות וההוצאות ה נוספות
שיש לו ,ו/או שתהיינה לו ,מכל מין וסוג שהם .מובהר כי לא תשולם כל
תמורה נוספת שהיא בגין נסיעות ,ו  /או זמני הנסיעות וכיוצא באלה.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן זה ,הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל
התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת אספקת
השירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם ,ציוד וכל הכרוך בכך
וכן הוצאות אשל של המועסקים על ידו ,דמי לינה וכיוצא באלה.

7.11

.8

כל יתר תנאי ה מכרז ובכלל זה תנאי נספח א' להסכם – המפרט הטכני,
ותנאי נספח ב' להסכם – מסמך ד' הצעת המחיר יחולו על ההתקשרות דנן
כחלק בלתי נפרד הימנה ,באופן שהוראות ההסכם והוראות נספח ב' באותו
להוסיף על התחייבויות הספק.

היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד לספק
8.1

הסכם זה מסדי ר את התקשרות הצדדים ביניהם על בסיס קבלני ,לפי
בחירתו של הספק ,ובהנחה כי חבותו של התאגיד אל מול הספק ו/או
עובדיו ו/או צוות הספק ו/או מנהל הפרויקט ו/א ו/או בעלי מניותיו ו/או
אחר כלשהו מטעמו בגין השירותים לפי הסכם זה תתמצה בתשלום
התמורה הקבלנית המוסכמת שבהצעת המחיר וזאת בלבד .

8.2

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ,יפעל הספק כקבלן עצמאי
על כל הנובע ומשתמע מכך .הספק ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או כל
גורם אחר כלשהו מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים
של התאגיד ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו ביניהם
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יחסי עובד  -מעסיק ,וכי אין בכל זכות של התאגיד להורות ,לפקח ,או
להדריך את הספק ו/או את עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או כל גורם מטעמו
בביצוע הסכם זה כדי ליצור ביניהם יחסי עובד  -מעסיק.
8.3

מ ובהר בזאת ומוסכם כי התמורה חושבה בהנחה שהספק יוכל לממן
מתוכ ה את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים בהתאם לכל דין
עבורו ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם
אספקת השירותים.

8.4

מובהר בזאת ומוסכם כי הספק בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו
על פי כל דין לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/או לאחר כלשה ו מטעמו ו/או
לכל אדם המועסק על ידו בקשר עם אספקת השירותים לפי הסכם זה.
התאגיד לא יהא חייב בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעיל בביצוע
השירות ,לרבות לא בתשלום שכר ,דמי ביטוח לאומי ו/או כל תנאים
סוציאליים או נלווים ,או כל זכות אחרת המגיעה על פי כל דין.

8.5

הספק מתחייב לשלם לעובדיו את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי
העבודה ,וכפי שיהיו מעת לעת ,לרבות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז –
 ; 1987חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א –  ; 1951חוק חופשה שנתית,
התשי"א –  ; 1951חוק הגנת השכר ,התשי"ח –  ; 1958צווי ההרחבה בעניין
הפרשות לביטוח פנ סיוני ,תשלום דמי ההבראה והשתתפות המעביד
בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכיו"ב חוקים/צווים/הסכמים מחייבים,
וכפי שיעודכנו מעת לעת .הספק מתחייב להמציא לתאגיד אישורים
תקופתיים בכתב ,מעת לעת ,לפי שיקול דעתו ולפי דרישתו ,על ביצוע
האמור בסעיף זה.

8.6

מוסכם על הצדדים כי ה יה וייקבע  -על ידי ערכאה מוסמכת ומכל סיבה
שהיא  -כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם
זה ,רואים את הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו כעובד התאגיד ו/או
כי התקיימו יחסי עבודה בין התאגיד ובין מי מטעם הספק  ,אזי שכרו של
הספק ו/או עובדו ו/או מי מטעמו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם
זה על פי השכר שהיה משולם לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו הם
הדומים ביותר לאלה של הספק ,ועל הספק יהיה להשיב לתאגיד את
ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד
התאגיד  ,ובנוסף הספק יפצה ו/או ישפה את התאגיד ,מיד עם דרישתו
הראשונה לעשות כן ,במלוא סכום כל הוצאה לרבות הוצאות משפט ושכ ר
טרחת עורך דין.

8.7

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת
הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את הספק
ו/או עובדיו כעובד התאגיד ,הרי ששכרו של הספק ו/או עובדו יחושב
למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי השכר שהיה משולם לעובד
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התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של הספק ,ועל הספק
יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה
לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד.

.9

8.8

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמו ר לעיל ,אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם
כאמור בסעיף זה ,רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו ,מכל סכום שיגיע
לספק מהתאגיד.

8.9

לשם אספקת השירותים ,הספק מתחייב להעסיק כוח אדם בהיקף ובעל
כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז ,בהצעה ובהסכם וכן הוא מתחייב
לשלם לכל ספק כל תשלום המגיע לו.

8.10

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ומבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או
סעד עפ"י כל דין בגין הפרה זו ,מובהר בזאת כי התאגיד יהיה רשאי לקזז
מהתמורה שהוא חייב להעביר לספק עקב מתן השירותים ,סכומים
יחסיים ,אם יתברר כי הספק אינו מקיים את מצבת כוח האדם בה תאם
לדרישות התאגיד והוראות הסכם זה על נספחיו או כי הספק לא שילם
לספק שלו סכום שהוא חב בו כלפיו.

8.11

מבלי לגרוע מזכותו של התאגיד לסרב לקבל שירותים מכל גורם מטעם
הספק ובכפוף לאמור במסמכי המכרז ,לתאגיד אין זכות להורות לספק
להעסיק/להפסיק את העסקת עובדים/מועסקים מס וימים ,אלא לדרוש
להחליפם בכל עת כנותני השירותים לתאגיד מטעם הספק .שאלת זהות יתר
עובדי הספק מסורה לחלוטין לספק .עם זאת ,התנהגות של אחד או יותר
מעובדי הספק ,שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות
המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת התאגיד משום פגיעה בו א ו בצד
ג' – תחשב כהפרת הסכם זה על ידי הספק.

8.12

הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה
הינו תנאי יסודי ועיקרי ,אשר התאגיד מסתמך עליו ומסכים לאורו
להתקשר בהסכם זה.

שימוש בכלים ובחומרים
9.1

כל הציוד ,הכלים והחומרים  ,המערכות ,הרישיונות וכיוצא באלה  ,הדרושים
לשם אספקת השירותים ,יירכשו על ידי נותן השירותים ועל חשבונו ,אלא
אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

9.2

כל הציוד ,הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך מתן
השירותים ,יהיו מסוג המתאים ללא סייג ל מתן השירותים בהתאם להסכם
זה.

9.3

מובהר כי עשיית שימוש בציוד ,כלים ,חומרים או תוכנות ,שיש בה פגיעה
בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם זה.
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אחריות הספק
10.1

הספק יישא באחריות מלאה בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שהוא חב
בו לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ,שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו
שלו או של מי מטע מו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי מטעמו ,או
לרכוש התאגיד או לגופו של כל אדם אחר כתוצאה מאספקת השירותים
שבהסכם זה.
מבלי לגרוע מהאמור ,הספק יהיה האחראי הבלעדי ,באופן מלא ומוחלט
לטיב השירותים שסופקו ו/או היו צריכים להיות מסופקים על ידו .מבלי
לגרוע מאחריו תו לפי הדין ,המכרז וההסכם על כל נספחיהם על כל
צרופותיהם ,הספק יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהם שייגרמו לכל
מאן דהוא עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו ובכלל זה נזקים
בגין הפרת חובת אבטחת המידע והגנת הפרטיות .מובהר כי אין באישור
התאגיד לפעולות הספק ו/או במתן הנחיות לספק כדי לשחרר את הספק
מאחריותו המלאה והמוחלטת כאמור
מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל
סיבה שהיא שייגרמו לכל הנ"ל ,כתוצאה ישירה או עקיפה מהתקשרות זו,
וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.
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10.2

הספק מתחייב לשפות את התאגי ד על כל נזק ,תשלום או הוצאה מכל סוג,
שייגרמו לתאגיד מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק
כתוצאה ישירה או עקיפה מאספקת השירותים שבהסכם זה  ,מיד עם קבלת
הודעה על כך מאת התאגיד .במקרה של תביעה יחול האמור בסעיף זה,
ובלבד שהתאגיד יודיע לספק על קבלת תביעה כאמור אצלו ,בסמוך ככל
הניתן לאחר קבלתה ,ולספק תינתן אפשרות להתגונן בפניה.

10.3

אישור התאגיד על ביצוע בפועל של אספקת שירותים על  -יד הספק בהתאם
להסכם זה ,לא יהיה בו כדי לשחרר את הספק מאחריותו המקצועית
המלאה ,ואין באישור האמור כדי להטיל על התאגיד אחריות כלשהי לטיב
העבודה.

ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין  ,על הספק לערוך
ולקיים  ,על חשבון הספק  ,למשך כל תקופת ההסכם ביטוחים נאותים בהתאם
לאופי והיקף ההתקשרות  ,ובכלל זה על הספק למלא אחר כל הוראות הביטוח
המפורטות בנספחים ו' ו  -ו'  1להסכם זה.
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איסור המחאת חובות וזכויות
12.1

הספק אינו רשאי להעביר ,לשעבד ,למשכן ,למסור ,להסב או להמחות כל
זכות או התחייבות הנובעות ממסמכי המכרז ,כולם או חלקם ולרבות
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הסכם זה  ,במישרין או בעקיפין ,לאחר או לאחרים ,והכל אלא אם ניתנה
לכך הסכמת התאגיד מראש ובכתב ,לפי שיקול דעתו הב לעדי .ניתנה
הסכמת התאגיד כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות,
אחריות ו/או חובה כלשהן ,בהן הוא חב ,על  -פי מסמכי המכרז או על  -פי כל
דין  ,והוא ימשיך להיות אחראי למלא התחייבויותיו לפי המכרז וההסכם
ביחד ולחוד עם הנמחה.
מובהר ,כי כל העברת או המחאת זכות או התחייבות על  -ידי הספק כאמור,
ללא הסכמת התאגיד בכתב כאמור ,תהווה הפרה יסודית של ההסכם  ,אשר
תקנה לתאגיד ,בין היתר ,ומבלי לגרוע מיתר זכויותיו ,את הזכות לבטל את
ההתקשרות עם הספק .
12.2

אם הספק הינו תאגיד  -יודיע הספק ל תאגיד בתוך  72שעות על כל שינוי
במעמדו המשפטי ו/או במבנה הספק  ,בין על ידי הוספת חבר או שותף ,על
ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש ,על ידי הקצאת מניות מחדש,
על ידי העברת מניות או הקצאת מניות חדשות ,בין שנעשו בין חברי תאגיד -
הספק לבין עצמם ובין מי שאינו חבר תא גיד  -הספק  ,וכיו"ב .
במקרים אלו ,וככל שלדעת התאגיד הדבר מהווה שינוי מהותי יהיה
לתאגיד ש י קול דעת סופי ומלא לבטל ההסכם מכאן ואילך אף בלא צורך
בנימוק נוסף ,ובלבד ש י ודיע על כך ל ספק בהתראה מוקדמת של  60יום
טרם מועד הביטול .

12.3
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התאגיד י הא רשאי להמחות את זכויותי ו וחובות י ו על פי הסכם זה  ,ובלבד
שזכויותיו של הספק על פי הסכם זה לא תפגענה .

העדר זכות ייצוג
13.1

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק איננו סוכן ,שלוח או נציג של
התאגיד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו,
וזאת בהתחשב ב מהות השירותים נשוא הסכם זה ,למעט אם הוסמך לכך
על ידי התאגיד ,מראש ובכתב .אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז ו/או
ההסכם כהסמכה כאמור.

13.2

הספק מתחייב שלא להצ יג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות
הבלעדית לכל נזק לתאגיד או לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור
בסעיף זה.

איסור ניגוד עניינים ושמירת סודיות
14.1

הספק מתחייב להימנע מניגוד עניינים ולשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע,
למסור או להביא לידיעת כל גורם ,במישרין ,בעקיפי ן ו/או בכל דרך שהיא,
כל מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכך סוג שהוא או כל
דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן " :מידע סודי ") שיגיעו לידי
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הספק ,עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה ,או בקשר עם ביצועו
ו/או בקשר עם התאגיד ,וזאת במהלך ביצוע ההס כם ,לפניו ו/או לאחר מכן
 ללא אישור התאגיד מראש ובכתב.14.2

הספק מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי
שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה  ,בתוקף או בקשר עם ביצועו
או בקשר עם התאגיד .

14.3

התאגיד רשאי ליתן הוראות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת
סודיות  ,לרבות קביעת הסדרי ב י טחון מיוחדים  ,הסדרי מידור או נוהלי
עבודה מיוחדים והספק הזוכה מתחייב למלא אחר דרישות התאגיד בנדון .

14.4

הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע
הסכם זה  ,אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד המוסמך .

14.5

עם סיום הסכם זה  ,מכל סיבה שהיא  ,הספק יעמיד לרשות התאגיד בצורה
מלאה  ,מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר
לשירות ולביצוע הסכם זה ו  /או במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה
( להלן  " -המידע ") .כל המידע יועבר לתאגיד ו  /או לצד שלישי שימנה
התאגיד  ,בכל אופן שבו הוא קיים ( בכתב  ,בקבצי מחשב  ,בע " פ ו  /או כל אופן
אחר ) בלוח זמנים שייקבע ע " י התאגיד  ,וללא כל תמורה נוספת  .למען הסר
ספק  ,מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של התאגיד .

14.6

מבלי לגרוע מהמפורט לעיל ומאחריות הספק לפיו  ,הספק מתחייב לחתום
ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן השירותים נשואי מכרז
זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על " התחייבות למניעת ניגוד עניינים "
ועל "התחייבות לשמירה על סודיות" בנוסחים המצורפים כנספחים ג' ,ו -
ד' להסכם זה  ,שיהווה חלק בלתי נפרד הימנו .

14.7

מובהר בזאת ,כי כל האמור לעיל חל גם על עובדי הספק .באחריות הספק
ליידע את עובדיו וכל מי שיעסוק במתן השירותים מטעמו בכל האמור לעיל
ו לוודא כי הוראות אלו נשמרות ומיושמות על ידי עובדי ו וכל מי מטעמו.

14.8

הספק מצהיר ,בחתימתו על הסכם זה ,כי ידוע לו וכי יידע את עובדיו ו כל
מי מטעמו ,כי אי מילוי התחייבות על פי סעיף זה מהווים בין היתר ,עבירה
לפי סעיף  118לחוק העונשין  ,תשל"ז . 1977 -
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זכויות יוצרים
15.1

כל השירותים שיסופקו על  -ידי הספק במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם  ,ו כל
מוצר וכל התוצרים שהוכנו במסגרת הסכם זה  ,בכל שלב של הכנתם ללא
יוצא מן הכלל  ,ולרבות החומרים שהועברו לספק מהתאגיד בכל שלב שהוא
(להלן " :תוצרי השירותים") ייחשבו כקניינו המוחלט והבלעדי של
התאגיד ,ובכל מקרה הם לא ייחשבו קניינו של הספק  .לפיכך התאגיד יהיה
הבעלים היחיד במלוא זכויות הקניין הרוחני והזכות המוסרית  ,וזאת
במידע ו/או במסמכים ו/או ב מוצר ו/או ב תוצר כלשהוא מתוצרי השירותים
כאמור  ,והוא יהיה רשאי לנהוג בהם מנהג בעלים לכל דבר ועניין ולעשות
בהם כל שימוש שהוא ללא תשלום נוסף כלשהוא לספק .

15.2

למען הסר ספק ,מבלי לגרוע מהאמור ,התאגיד יהיה רשאי בכל עת להעביר
כל זכות שהיא לכל צד שלישי שהוא בתוצרי השירותים כולם או בחלקם,
ב ין בתמורה ובין שלא בתמורה  .וכן התאגיד יהא רשאי בכל עת לבצע כל
שינוי ו/או תיקון ,ו/או תוספות ו/או החלפות בכל תוצר מתוצרי
השירותים .על הספק לשתף פעולה באופן מלא ומוחלט עם התאגיד ככל
שידרש לצורך ביצוע כל פעולה מצ דו של התאגיד בתוצרי השירותים.

15.3

התאגיד יהיה זכאי לדרוש ולקבל מהספק בכל עת במהלך מתן השירותים ,
או לאחר מכן  ,כל תכנית  ,מסמך  ,או דבר הקשור למתן השירותים ואת
תוצרי השירותים בכל מדיה ובכל שלב של הכנתם .

15.4

הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב תחת ידו כל חומר ו/או תוצרי
השירותים גם ככל שיגיע לו לטענתו תשלומים מאת ה תאגיד .

קיזוז ועכבון
16.1

התאגיד יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או כל סכום המגיע לו
מאת הספק לפי הסכם זה ו/או הסכמים אחרים ,מכל סכום המגיע לספק,
על  -פי הסכם זה או לפי כל דין ,בין שהסכום האמור הינו סכום קצוב ובין
שאיננו קצוב .

16.2

התאגיד יהיה רשאי בנוסף לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או
מסמכים ו/או מידע מכל סוג ומין ,להבטחת חובות והתחייבויות הספק
כלפי התאגיד.

16.3

הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע
ממנו לתאגיד ,וכן לא יהיה רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או
מסמכים ו/או מידע שנמסר לו על ידי התאגיד ו/או תוצר מתוצרי עבודתו
בקשר עם הסכם זה ,מכל מין וסוג ,תהא הסיבה לכך אשר תהא.
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פיצויים ו/או ניכויים מוסכמים
17.1

בכל אחד מהמקרים שלהלן ,יהא רשאי התאגיד לנכות מהתמורה המגיעה
לספק ,באמצעות כל דרך חוקית המתאימה בנסיבות העניין ,לשיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד ,את הניכויים המפורטים להלן ,ובלבד שהיה במקרים
המפורטים כדי להפריע לאספקת השירותים ,אלא אם נכתב אחרת:
סכום הפיצוי
בש"ח (ללא מע"מ)

המקרה

המוסכם

איחור של מעל שבעה ימי עבודה בהעברת
מסמכי אפיון בהתאם לסעיף  19.2למסמך ב'
– המפרט הטכני

 ₪ 700לכל יום של איחור

איחור של מעל שבעה ימי עבודה העברת
קבצי העיצוב בהתאם לסעיף  20.1למסמך ב'
– המפרט הטכני

 ₪ 700לכל יום של איחור

איחור של מעל עשרה ימי עבודה בהעברת
מערכת הבטא לתאגיד לפי סעיפים – 21.1
 21.3למסמך ב' – המפרט הטכני

₪ 1,200
איחור

לכל שבוע של

איחור של מעל ארבעה ימי עבודה בביצוע
בדיקות נוספות למערכת הבטא לפי דרישת
התאגיד לפי סעיף  21.4למסמך ב' – המפרט
הטכני

 ₪ 700לכל יום של איחור

איחור בתיקון התקלה ו/או אי תיקונה
לשביעות רצונו המלאה של התאגיד בהתאם
לסעיף  22.3למסמך ב' – המפרט הטכני

 ₪ 1,000לכל תקלה

איחור בתיקון התקלה ו/או אי תיקונה
לשביעות רצונו המלאה של התאגיד בהתאם
לסעיף  22.4למסמך ב' – המפרט הטכני

 ₪ 5,000לכל תקלה.

17.2

קודם לניכוי לפי סעיף זה התאגיד יאפשר לספק זכות טיעון בכתב או בע"פ
לפי שיקול דעתו.

17.3

ניכוי התאגיד את הפיצוי המוסכם לפי סעיף זה היא בנוסף לכל זכות ו/או
סעד אחר הנתונים לתאגיד לפי כל דין ותנאי ההסכם בגין הפרה כלשהיא
של תנאי ההסכם .למען הסר ספק ,מודגש ,כי מנגנו ני הפיצויים ו/או
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הסעדים העומדים לרשות התאגיד הנם בלתי תלויים זה בזה ויופעלו
במקביל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד .
17.4
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מ ימוש פיצויים מוסכמים על ידי התאגיד ,ייעשה בהתאם לשיקול דעתו של
התאגיד ,ובכלל זה יהיה רשאי התאגיד ל גבות את התשלום בדרך של קיזוז
מכל סכום המ גיע לספק מכל מקור התקשרות שהוא ובגין כל שירות שהוא.

ביטול ההסכם מחמת הפרה
מבלי לגרוע מזכותו של התאגיד לבטל את ההסכם בכל עת ,התאגיד יהיה רשאי
לבטל ההסכם עם הספק בהתרחש אחד מהמקרים הבאים:
 18.1.1בתקופת ההתקשרות ,הספק לא יעמוד ברכיב כלשהו מרכיבי האיכות שעל
בסיסם נוקד ציון האיכות של הצעתו – היינו שאיכות השירותים שיספק
לתאגיד תהיה נמוכה מאיכות השירותים נשוא הצעתו כפי שבאו לידי ביטוי
בניקוד איכות ההצעה .לצורך כך יהא רשאי התאגיד ,בכל עת ,לנקד את
איכות השירותים שיעניק הזוכה לתאגיד ברכיב אחד או יותר מבין רכיבי
האיכות שלפיהן נוקדה הצעתו .ככל ויימצא כי ניקוד איכות השירותים
כאמור ברכיב אחד או יותר ,יהיה נמוך מניקוד האיכות שהוענק לספק בעת
בחינת הצעתו ייחשב הדבר שאיכות השירותים שסיפק לתאגיד נמוכה
מאיכות השירותים נשוא הצעתו.
 18.1.2בתקופת ההתקשרות הספק הפר את ההתקשרות בהפרה יסודית.
 18.1.3במהלך שלושה חודשים אירעו מעל לחמשה מקרים המזכים את התאגיד בפיצויים
מוסכמים כהגדרתם בהסכם.
18.2

הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס
נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול
במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך  30יום ממועד הגשתה.

18.3

הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא
נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני
או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצ ו או ההליך
לא בוטל בתוך  30יום ממועד הגשתם.

18.4

הוטל עיקול על רכוש הספק ,כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי
הרכוש כאמור ,באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע השירותים
(כולם או חלקם) ,והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך  30ימים ממועד
נקיטתם.
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18.5

הספק ,או מי מ נושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס ק דין בביצוע עבירה
פלילית .

18.6

ככל שלתאגיד לא יהא אישור תקציבי להתקשרות מכל סיבה שהיא ,ו/או
שמבחינת תיעדופי ו/או שיקולים תקציביים התאגיד יסבור לפי שיקול דעתו
הבלעדי כי ההתקשרות אינה כדאית.

מובהר בזאת ,כי ביטול ההסכם בהתאם להו ראות סעיף זה לעיל ,לא יגרע מכל זכות
אחרת העומדת לתאגיד בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם להוראות כל דין.
למען הסר ספק ,מודגש ,כי מנגנון הפיצוי וכל יתר הסעדים העומדים לרשות התאגיד
בהתאם לכל סעיף אחר בהסכם ,במפרט הטכני והעומדים לתאגיד לפי כל דין הנם
מצטברים ,הנם בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל לפי שיקול דעתו הבלעדי של
התאגיד.
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ערבות ביצוע
19.1

להבטחת זכויות התאגיד לפי הסכם זה ,ומילוי התחייבויות הספק על  -פי
מכרז זה ,ההצעה והוראות הסכם זה .ימציא הספק על חשבונו ,לתוך 7
ימים מקבלת הודעה בדבר זכייתו ,ערבות ביצוע אוטונומית בנקאית או של
חברת ביטוח ישראלית ,שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק
הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א  1981 -לפקודת התאגיד ,בסך 5,000
ש"ח ,בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח ח' להסכם (להלן " :ערבות
הביצוע " או " הערבות ").

19.2

ערבות הביצוע תהא צמודה למדד המחירים לצרכן .מדד הבסיס יהא המדד
הידוע במועד האחרון להגשת הצעות.

19.3

ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לתום ( 60ששים) ימים מסיום תקופת
ההתקשרות (להלן" :תוקף הערבות").

19.4

במקרה שתמומש האופציה על ידי התאגיד ,ותקופת ההתקשרות תוארך
לתקופה/ות נוספת/ות ,בהתאם לסעיף  3.2לעיל ,תוארך ערבות ההסכם
לתקופה של  60ימים לאחר תום תקופת האופציה הרלוונטית .הספק
מתחייב בזאת ,כי ,במקרה הצורך ,ובכל מקרה על פי דרישת התאגיד ,הוא
יאריך את תוקפה של ערבות ההסכם ,וזאת לא יאוחר מאשר ( 30שלושים)
ימים לפני תום תוקפה.

19.5

לא האריך הספק את תוקף הערבות כאמור לעיל ,יהיה התאגיד רשאי לחלט
את הערבות ללא כל התראה מוקדמת ,גם אם הספק מילא אחר יתר כל
חיוביו.
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19.6

בלי לגרוע מהאמור לעיל ,התאגיד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה
שבו לדעת התאגיד הפר הספק או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ,הוראות
המכרז וההצעה ולא תיקן את ההפרה בהתאם להוראות התאגיד בעניין,
וזאת בלי לחייב את התאגיד להוציא כל התראה נוספת.

19.7

הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של התאגיד לבנק ,בלי שהתאגיד יצטרך
להציג לבנק האמור כל מסמך או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט,
ובלי שיצטרך לנמק את דרישת החילוט .התאגיד יהיה רשאי לממש את
ערבות הביצוע ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידיו מתוך סכום ערבות
הביצוע ,ולפיכך ,בכל מקרה שבו ערבות הביצוע לא תמומש במלואה בפעם
אחת ,תישאר ערבות הביצוע במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום ערבות
הביצוע שלא מומש.

19.8

בכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע ,ישלים הספק את סכום ערבות
הביצוע לסכום שהיה נקוב בה עד לחילוט האמור ,וזאת בתוך ( 7שבעה)
ימים מיום החילו ט.

19.9

חילט התאגיד את הערבות ,והסכם זה לא בוטל או הופסק ,יהיה על הספק
לדאוג על חשבונו לערבות חדשה באותו סכום.

 19.10למניעת ספק ,אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה ,כאמור לעיל ,כדי
לפגוע בזכויות ובסעדים המוקנים לתאגיד על פי הסכם זה ו/או על פי יתר
מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.
. 20

כללי
20.1

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד .

20.2

כל הצעה ,מסמך ,מכתב ,היקפים ,כמויות ,מחירים וחילופי דברים מכל
סוג שהוא ,בין בעל  -פה ובין בכתב ,שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם
ו/או נציגיהם ו/או אחר ים מטעמם ,לפני חתימת הסכם זה ,מבוטלים בזאת
ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים ,אלא אם צוין מפורשות לגבי
אותו מסמך מוקדם כאמור ,כי הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .

20.3

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על  -פי
הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
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20.4

כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם.
הודעות על  -פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן,
במידה ונמסרו ביד ,ותוך  48שעות מיום משלוחן בדואר ,אם נשלחו בדואר,
ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל  -כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף
לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

_____________________

___________________________
הספק

התאגיד

אישורי חתימות

אני הח"מ ,עו"ד  ..................מ"ר  ,......מאשר/ת את חתימתה של  ...............מספר
מזהה  ,..................באמצעות מורשי החתימה שלה  ................. .......ת"ז .................
ו  ..................... -ת"ז  .................אשר חתמו על ההסכם לפי החלטה בת  -תוקף שהחברה
הנ"ל קבלה ,ובהיותם מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה.
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נספח א' להסכם
מסמך ב'  -מפרט טכני
יצורף להסכם לאחר שיוטמעו בו כל השינויים ככל שיהיו במהלך ניהול המכרז
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נספח ב' להסכם
מסמך ד' – הצעת המחיר
מסמך חתום על ידי המציע כפי שאושר על ידי התאגיד יצורף כנספח ב' רק לאחר בחירת
הזוכה במכרז
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נספח ג' להסכם
התחייבות לשמירת סודיות
[לחתימה על ידי מנהלי המציע וכל גורם מטעמו שיספק את השירותים לתאגיד]

הואיל והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור
הישראלי לבין ( ............................המציע) יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא
לידיעתי מידע (  ,) Informationאו ידע ) ) Know- Howכלשהם לרבות תכתובת,
חוות דעת ,חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או
ידיע ות מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו
תשמש כ "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו ,בין
בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,ב אמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי
ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות  ,אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן " :המידע ") ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה
שהיא לכל אדם או גוף כל שהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין
ההסכם ,ללא קבלת אישור נציג התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום
לתאגיד או לצדדים נזק ו גם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,תשל"ז ; 1977 -
נוכח האמור ,אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:
.1

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.

.3

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת
מתן השירותים ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי
או לכל שימוש ע צמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר
לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.

.4

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי
על  -ידי נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד
כלשהם לקבל את המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר,
להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחז קתי את
המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל
שהוא.

.5

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את
התחייב וי ות י י על פי כתב התחייבות ז ה ו בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית א ו אחרת.
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.6

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי  ,ככל שישנם ,את האמור
בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי
החובה.

.7

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה
מכל סוג ,אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שה וא כתוצאה מהפרת
התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה
אחראי ביחד עם אחרים.

.8

להחזיר לידי התאגיד ולחזקתו מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או
חפץ שקיבלתי מ התאגיד או מכל גורם שהוא או השייך ל תאגיד או שהגיע
לחזקתי או לידי עקב מת ן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן
השירותים או חומר שהכנתי עבור ה תאגיד  .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור
אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

.9

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ו שאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד  ,תהיה
לתאגיד זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

. 10

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה
לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז  1997 -וחוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א . 1981 -

. 11

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר י תקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו
כל הוראות כתב התחייבות זה.

. 12

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות
אחרת המוקנית לתאגיד על  -פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ו לראיה באתי על החתום

מלא __________________:
שם
חתימה________________:

ת"ז______________:
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נספח ד' להסכם
ה תחייבות למניעת ניגוד עניינים
[לחתימה על ידי המציע ועל ידי כ ל גורם שיספק את השירותים לתאגיד]

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות ה מכרז על נספחיו ו ממסמכי ההצעה שהוגשה על  -ידי
המציע -
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________ (להלן " :המציע " ) מצהיר
ומתחייב בזאת ,כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות ,ו אם אזכה
במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות ,במשך כל תקופת ה התקשרות,
על הארכותיה (ככל שתהיינה) כדלקמן:
 . 1המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים
נשוא המכרז ,לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים
או חשש לניגוד עניינים  ,בין ביצוע השירותים לפי במכרז זה לבין עניין אחר של
מי מהם או של עובדיהם.
 . 2בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות
המוצע  -על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו
ו  /או עיסוקו במסגרת מתן השירותים לתאגיד לבין עניין אחר שלו או עניין של
קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.
לעניין נספח זה ,בכלל "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של
גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו ,מנהל אותו או
עובד אחראי בו ,או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו,
בהון מניות ,בזכות לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ,וכן גם
ענינו של לקוח ,שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו ,או עובד
העובד עימו או בפיקוחו ,מיצגים /מייעצים /מבקרים .
__________
______________________
תאריך

שם מורשה החתימה +חתימה

117

נספח ה' להסכם
נספח אבטחת מידע ופרטיות
נספח זה יהווה חלק בלתי נפרד ממסמך ה'  -ההסכם לאספקת שירותי פיתוח והטמעה של
אתר אינטרנטי להצבעות גולשים (להלן " :ההסכם" ) במסגרת מכרז  4/2021אשר פרסם
התאגיד (להלן" " המכרז ") ,לבין ________ ח  .פ ( _______ .להלן" :הספק" ) ביום
________ .
מטרת נספח זה היא להסדיר את אופן השימוש שיעשה הספק במידע שייחשף אליו במסגרת
מתן שירותיו לתאגיד ,והן באות להוסיף על התחייבויות של הספק לעמוד להוראות כל דין
בעניין אבטחת מידע ,פרטיות וסודיות ולהנחיות הרשות להגנת הפרטיות .במקרה של
סתירה בין הוראות ההסכם להוראו ת נספח זה ,תגברנה הוראות הבאות להוסיף על
התחייבויות הספק.
.1

.2

לעניי ן נספח זה -
. 1.1

"חוק הגנת הפרטיות"  -חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א . 1981 -

. 1.2

"תקנות אבטחת מידע"  -תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,תשע"ז -
. 2017

. 1.3

"הנחיית מיקור חוץ"  -הנחיית רשם מאגרי המידע מספר . 2/2011

. 1.4

"מידע"  -כל מידע על ענייניו האישיים של אדם מזוהה או ניתן לזיהוי
במאמץ סביר ,ומידע מזהה אדם ,לרבות מידע שבאמצעות הצלבתו עם
מידע אחר ניתן לזהות אדם או ללמוד על ענייניו הפרטיים ,ולרבות "מידע"
ו " -מידע רגיש" כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות וכפירושם בהנחי ות
ובפסיקה.

. 1.5

" עובד"  -יחיד המבצע פעולות בקשר למאגר המידע מטעמו של הספק ,ועל
פי הרשאתו.

. 1.6

"נושא המידע"  -לרבות עובדי התאגיד ,לקוחותיו ,אנשים פרטיים
המתקשרים עם התאגיד לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו ,קבלני
משנה שלו ,וגורמים נוספים עמם הוא מתקשר במסגרת פעילותו.

. 1.7

" נוהל אבטחה"  -נוהל אבטחת מידע שיערוך הספק ,בקשר למידע
שבשימושו.

. 1.8

"מערכות המאגר"  -מכלול רכיבי המערכות המשמשות את המאגר .

. 1.9

"ממונה אבטחת מידע"  -ממונה על אבטחת מידע ,כהגדרתו בסעיף  17ב(א)
לחוק הגנת הפרטיות.

. 1.10

"חומר מחשב" ו"מחשב"  -כהגדרתם בחוק המחשבים ,התשנ"ה . 1995 -

. 1.11

"התקן נייד"  -מחשב נייד או התקן נתיק המשמש לאחסון חומר מחשב.

הוראות כלליות
. 2.1

נספח זה הינו תנאי יסודי להתקשרות בין הצדדים והפרת הוראה כלשהי א
מהוראות נספח זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם ,שמקנה לתאגיד זכות
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לבטל מיד את ההסכם ,מבלי לגרוע מכל סעד או זכות נוספים המוקנים לו
על פי דין ,והספק מתחייב כי לא יתנגד למתן סעד כאמור.

.3

. 2.2

נקבע בין הצדדים כי היקף השירותים שעל הספק להעניק לתאגיד מחייב
טיפול במידע אי שי בדרך של מתן הרשאות גישה למידע במאגר מידע אצל
התאגיד ,בהיקף הנדרש לצורך מתן שירות ספציפי בלבד ,וללא העברת
מאגר המידע במלואו לספק.

. 2.3

בעת א ספקת השירותים ,הספק יפעל כקבלן מיקור חוץ של התאגיד בכל
הקשור לשימוש במאגר י מידע ,ובתוך כך יפעל בהתאם להוראות הדין
לעניין זה כפי שמפורטים להלן.

. 2.4

הספק מתחייב לעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות בתקן - ISO 27001
ניהול מערכות אבטחת מידע (" התקן ") .הספק יעביר תעודה תקפה המעידה
על היותו עומד בתקן לתאגיד בעת דרישה.

. 2.5

הספק מתחייב כי לא יעשה כל שימוש שה וא במידע שלא למטרות
המוגדרות במכרז ,בהסכם ו/או בנספח זה ואשר התאגיד אישר את השימוש
מראש ובכתב.

. 2.6

הספק מתחייב כי לא יעשה שימוש במידע ולא יעביר מידע של התאגיד לצד
שלישי ללא הסכמת התאגיד מראש ובכתב ובהתאם לתנאי והוראות המכרז
והסכם זה .ככל שהתקבל אישורו של התאג יד להעברה כאמור ,יערוך הספק
הסכם בכתב עם הגורם הנעבר .ההסכם יחיל על הגורם הנעבר את כלל
החובות החלות על הספק בהתאם להוראות המכרז ,ההסכם ,דיני הגנת
הפרטיות ונספח זה .מובהר כי הספק ימשיך להיות אחראי כלפי התאגיד
בכל מקרה בו הגורם הנעבר לא ימלא את חובותיו כאמור .

. 2.7

הספק מצהיר כי ידוע לו שמידע המתקבל מהתאגיד אודות עובדיו,
לקוחותיו או ספקיו הוא קניינו הבלעדי של התאגיד והשימוש במידע לפי
ההסכם אינו מקנה לו כל זכות קניינית במידע.

פרטיות
. 3.1

הספק מתחייב לעבד אך ורק מידע הדרוש לו למטרת אספקת השירותים
בלבד ובהתאם להנחיות התא גיד.

. 3.2

בכל הקשור למידע אישי שמקורו בתאגיד ,הספק מתחייב לקיים ולעמוד
בכל הוראות הדין הישראלי לעניין פרטיות ,לרבות חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א  1981 -והתקנות וההנחיות שהותקנו מכוחו ,וכי הוא יקפיד לקיים
דינים אלה ככתב ם וכלשונ ם על כל עדכון כפי שיהא בכל עת ,בכל מהלך
תקופת התקשרות ,ו יפעל ויבצע כל הנדרש כמתחייב מדינים אלו .

. 3.3

הספק מתחייב לסייע לתאגיד בכל הנדרש לשם עמידתו בהוראות כל דין
החלות עליו ,לרבות חוק הגנת הפרטיות והתקנות וההנחיות שהוצאו
מכוחו ,וכפי שיעודכנו מעת לעת ולרבות כל הוראה אחרת שהתאגיד יבקש
לפעול על פיה .

. 3.4

בכלל זה מתחייב הספק כדלקמן:
. 3.4.1

שלא י אסוף מידע מנושאי מידע ו/או משתמשים ללא אישור
מראש ובכתב של התאגיד  .לתאגיד שיקול הדעת הבלעדי באם
לאשר איסוף ו/או העברת כל מידע ופרט שהוא ,והוא יהא רשאי
לסרב לבקשת הספק  ,מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה.
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. 3.4.2

בכפוף לסעיף  . 3.4.1לעיל ,אם אישר התאגיד לספק לאסוף מידע
מנושאי מידע ,מתחייב הספק לקיים את חובת ההודעה הקבועה
בסעיף  11לחוק ה גנת הפרטיות במקרה של פניה ישירה על ידו
לנושא המידע ,לשם קבלת מידע לצורך שימוש בו עבור הספק.

. 3.4.3

ככל ותתקבל בקשה של נושא מידע למתן זכויות נושאי מידע,
הספק יעדכן את התאגיד על כל פניה מסוג זה בתוך שני [  ] 2ימי
עבודה וישתף פעולה עם התאגיד במימוש זכויות נושאי המידע .

. 3.4.4

הספק  ,או מי מעובדיו ,מתחייב ים כי לא י אספו מידע ביחס
לנושאי מידע בדרכים בלתי חוקיות ולא יעשו שימוש במאגרי
מידע בלתי חוקיים.

. 3.4.5

הספק מתחייב כי הוא או מי מעובדיו לא יעבירו מידע השייך
לתאגיד לצד שלישי ולא י שתמש ו במידע הנכלל במאגרי המידע
של התאגיד מעבר למטרות המנויות בנספח זה ,בהסכם ובמכרז.
יובהר  ,כי העברת מידע מהספק לצד שלישי בתור ספק  -משנה
כגורם נוסף שיפעל לצורך אספקת השירותים כהגדרתם בהסכם ,
תהיה בכפוף להוראות ההסכם והמכרז ו בהסכמת ו מראש ובכתב
של התאגיד ,ובאחריות הספק לכלול בהסכם עם הגורם הנוסף
את כל ההוראות והדרישות שבנספח זה ,בהסכם ובהוראות
המכרז .אספקת השירותים באמצעות גורם נוסף לא תגרע
מאחריות הספק כלפי התאגיד.

משך שמירת המידע
. 4.1

הספק ישמור מידע של התאגיד שהגיע אליו כחלק מהסכם ההתקשרות
למשך פרק הזמן הנדרש במישרין לביצוע תפקידו על פי ההסכם בלבד
וימחק את המידע כאמור מכל אמצעי מדיה שברשו תו ,לרבות כוננים
קשיחים ,אמצעי גיבוי וכל מדיה מגנטית או אופטית אחרת ,באופן שלא
מאפשר לאחזר את המידע במערכות הספק ,מיד עם סיום תקופת ההסכם
או בכל עת לבקשת התאגיד .הספק יאפשר לתאגיד לקבל אישור על מחיקת
המידע כאמור בסעיף זה.

. 4.2

על אף האמור בסעיף  4.1לעיל ,הספק רשאי לשמור את המידע שייאסף
אצל ו בקשר עם מאגרי המידע של התאגיד כאשר קיימת דרישה בדין
לשמירת המידע או כשהמידע דרוש לספק לצורך התגוננות בפני תביעות
בקשר עם תפקידיו לפי ההסכם בינו לבין התאגיד .שמירת המידע כאמור
והשימוש בו יעשו בהתאם למטרות המצוינות לעיל בלבד ,באופן שיפחית
את סיכוני אבטחת המידע לשימוש לא מורשה במידע ורק למשך הזמן
הנדרש .

. 4.3

הספק ימחק מידע שכבר אין בו צורך לתפעולו השוטף של השירות שניתן
על ידו ,והוראות פרק זה יחולו גם על מחיקה זו.

. 4.4

על מנת להפחית את סיכוני אבטחת המידע  ,הספק יבחן לכל אורך פעילותו
ולכל הפחות אחת לשנה  ,כי המידע הנאסף והנשמר על ידו  ,אם נשמר ,אינו
חורג מעבר לנדרש לצורך מימוש מטרת ההסכם .

. 4.5

אם נשמר אצל הספק מידע אישי שמקורו בתאגיד ,הספק יקבע סדרי בקרה
לגילוי פגיעות בשלמות המידע ותיקון ליקויים .

סודיות
. 5.1

במהלך ההתקשרות ולאחריה ,הספק ומי מעובדיו ישמרו בסודיות מוחלטת
ולא יגלו ,יעבירו ,ימסרו ,יביאו לידיעת צד שלישי כלשהו ,במישירין או
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בעקיפין ,כל מידע על נושאי מידע כהגדרתם לעיל ,שהגיע אליהם מתוקף
תפקידם ,אלא לצורך ביצוע עבודתם לפי הסכם זה ,או על פי דרישת
התאגיד  ,או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי או על פי סמכות בדין.

.6

. 5.2

בטרם קבלת גישה למידע ממאגר המידע  ,יחתים הספק את עובדיו על
התחייבות לשמור על סודיות בנוגע למידע שבמאגר בהתאם להוראות סעיף
 16לחוק הגנת הפרטיות  ,להשתמש במידע רק לצורך העיבוד המותר על פי
ההסכם ,ליי שם את אמצעי האבטחה הקבועים בנספח זה ולקיים את יתר
החובות ל פי נספח זה .חובת הסודיות תמשיך לחול על עובדי הספק  ,גם
לאחר סיום תקופת התקשרותם עמו .

. 5.3

הספק מתחייב לא לעשות כל שימוש בסוד מסחרי כהגדרתו בחוק עוולות
מסחריות ,תשנ"ט  1999 -ובכל מידע הדומה באופן מהותי לסוד מסחרי
כאמור ,ובכלל זה לא להעבירו לאחר ולא להשתמש בו ללא הסכמת התאגיד
מראש ובכתב.

אבטחת מידע
. 6.1

במסגרת ביצוע תפקידיו על פי ההסכם ,מתחייב הספק לפ עול בהתאם
להוראות המכרז ,לרבות ההוראות שיפורטו להלן.

. 6.2

הספק י עניק לכל עובד אצל ו אשר נדרש למידע הקיים במאגרי המידע של
התאגיד לצורך תפעול או מתן השירותים ,הרשאות גישה בהתאם לתפקיד
ו בהיקף הנדרש לצורך התפעול ומתן השירותים על יד ו  .הספק ינהל רשימה
מעודכנת של תפק ידים ,הרשאות הגישה שנקבעו להם ועובדים שממלאים
תפקידים אלה .הספק ידאג לביטול ההרשאות של עובד שסיים את תפקידו
ולשינוי ס י סמאות וקודי גישה למאגר ,שהעובד עשוי היה לדעת ,מיד עם
סיום ת פ קידו של העובד.

. 6.3

הספק יקבע תנאים לגבי אמינות עובדים ועבר של עבירות הקשורות
בשימוש במידע ,וינקוט אמצעים להתאמתם לתפקיד ,בהתאם לרגישות
המידע.

. 6.4

השימוש במאגרי המידע על ידי הספק יהיה אך ורק לשם תפעול ומתן
מסוג
במידע
שימוש
תוך
הספק ,
ידי
על
השירותים
[_____________________] ,באמצע ות מערכות [_____].

. 6.5

בטרם קבלת גישה למידע ממאגר המידע  ,הספק מתחייב לקיים לעובדים
הרלוונטיי ם הדרכות בנושא מטרות השימוש במידע  ,וכל חובה אחרת
המוטלת בהתאם להוראות המכרז ,ההסכם ונספח זה ,נ והל האבטחה שלו
ונספח זה.

. 6.6

הספק יקבע נוהל אבטחה ובו דרישות אבטחת המידע בהתאם לנדרש לפי
נספח זה.

. 6.7

אחת לשנה לכל הפחות ,הספק ידווח לתאגיד על אופן ביצוע חובותיו לפי
המכרז ,ההסכם ונספח זה.

. 6.8

הספק ידווח מיד לתאגיד על כל אירוע שעשוי להיות בעל השפעה מהותית
על יכולתו לספק את השירותים ביעילות ובהתאם להוראות הדין ,וכן ידווח
מיד על כל מקרה של חשש לדליפת מידע ,או שימוש חורג מהרשאה.

. 6.9

הספק יבטיח לבצע סקר סיכונים אחת ל  18 -חודשים באמצעות גוף חיצוני
בלתי תלוי במערכות המידע המנהלות מידע אישי שהתקבל מהתאגיד.
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. 6.10

הספק מתחייב כי לא יעבד ו/או יאחסון מידע אישי מחוץ לישראל ו/או
האיחוד האירופי  .המידע לא יועבר ( בין על ידי הספק ובין על ידי מי מטעמ ו ,
לרבות על ידי מקבלי המידע ) מחוץ לישראל /או האיחוד האירופי ללא
קבלת הסכמה מפורשת ובכתב מהתאגיד.

. 6.11

הספק ישתף פעולה עם התאגיד ככל הנדרש כדי לאפשר לתאגיד מעקב
ובקרה שוטפים על פעילות הספק על פי הוראות נספח זה (לרבות ביקור
במשרדי הספק) ,ובכלל זה התאגיד י היה רשאי להורות לספק למסור ל ו
דיווחים שוטפים בכל הנוגע לניהול המידע ,עיבוד המידע ,דליפת המידע או
שימוש חורג מהרשאה .הספק מתחייב לספק לתאגיד דיווחים כאמור מיד
עם דרישתו.

. 6.12

אם נהלי האבטחה של התאגיד החלים על הספק מתירים שימוש בהתקני
אחסון ניידים ,אזי העתקה של מידע מהמאגר על גבי התקנים ניידים
תיעשה באופן המונע שימוש לרעה בהם ,ותוך נקיטת אמצעי הגנה סבירים
ומקובלים  .לעניין זה ,שימוש תקין בשיטות הצ פ נה מקובלות ייחשב
כנק יטת אמצעים סבירים.

. 6.13

הספק יפריד ,בהיקף ובמידה הסבירים האפשריים  ,בין מערכות המידע
שברשותו אשר ניתן לגשת מהן למידע של התאגיד  ,לבין מערכות מחשוב
אחרות המשמשות את הספק .

. 6.14

מערכות המידע של הספק המשמשות לעיבוד מידע של התאגיד לא יחוברו
לרשת האינטרנט  ,או לרשת ציבורית אחרת ללא התקנת אמצעי הגנה
סבירים מ פ ני חדירה לא מורשית או מ פ ני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או
שיבוש למחשב או לחומר מחשב .העברת מידע ממערכות המידע ברשת
תקשורת אלחוטית ,ברשת ציבורית או באינטרנט ,תיעשה תוך שימוש
באמצעי הצפנה.

. 6.15

במאגר מידע שניתן לגשת אליו מרחוק באמצעות רשת תקשורת ,בנוסף
לאמצעי אבטחה כאמור בנספח זה ,ינקטו אמצעי זיהוי ואימות המאפשרים
לזהות באופן סביר את זהות המתקשר ולאמת את ההרשאה שלו לביצ וע
הפעילות מרחוק ואת היקף ההרשאה.

. 6.16

ה ספק ידאג לגבות את הנתונים של התאגיד ויקיים מנגנונים לאחזור
והתאוששות מאסון  .הספק יאפשר ביצוע גיבוי מאובטח ומוצפן בכל שיטה .

. 6.17

הספק ישמור יומני ביקורת ( לוגים ) מלאים עבור פעולות משתמש ( כל
הגדרה  /כניסה  /שינוי שנעשה במערכת ) למשך הזמן הנדרש בדין הישראלי,
אך לא פחות משנתיים.

. 6.18

מבלי לגרוע מתפקידי הספק בנספח זה ,במקרה בו מונה ממונה אבטחת
מידע אצל הספק ,יהיה הממונה אחראי על אבטחת המידע במאגר.

אחריות הספק
. 7.1

הספק יחזיק בתקופת ההסכם ב ביטוח אחריות מקצועית ,אשר יבטח בין
היתר את אחריות ו בגין הפרה של איזה מן הוראות ההסכם או נספח זה ,
ככל שאלו מתייחסות למאגרי המידע אשר הספק ישמש כקבלן בקשר עמם
על פי הוראות נספח זה.

. 7.2

מבלי לגרוע מזכויות התאגיד ומהתרופות אשר עומדות לו על פי כל דין,
הספק מתחייב בזאת לשפות את התאגיד מיד עם דרישתו ולפטו ר אותו ומי
מטעמו (לרבות נושאי משרה ,מנהלים ,עובדים ,נציגים ו/או שותפים) מכל
חבות ואחריות בגין כל הפסד ,חיוב ,קנס ,הוצאה ,נזק ו/או אחריות ישירה
ו/או עקיפה בקשר עם כל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה ו/או דרישה (להלן:
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"תלונה" ) בכל הקשור למעשה ו/או מחדל של הספק ,לר בות הפרה של כל
דין שאליו כפוף הספק לפי ההסכם ולפי נספח זה ,אשר נבעו מפעולות הספק
ו/או על ידי גורמים מטעם הספק.
. 7.3

בנוסף לחובת הספק לשפות את התאגיד באופן מלא כאמור ,הספק מתחייב
לשתף פעולה עם התאגיד בהתגוננות מפני כל תלונה כאמור ,ובכלל זה
מסירת כל חומר רלוונטי לעניין נושא התלונה לידי התאגיד .

. 7.4

במקרה בו התאגיד יקבע דרישות אבטחה נוספות ,הספק מתחייב לקיימן.
במצב של סתירה בין ההוראות תחול ההוראה המחמירה יותר.

. 7.5

הספק יקבע איש קשר מטעמו  ,אשר יעמוד בקשר עם איש קשר מטעם
התאגיד  .אנשי הקשר יתאמו ביניהם את כל הטעון בירור בקשר להדרכה
והטמעה של השירות  ,תוך הסבר מפורש על אודות השימוש המותר במידע .

.8

כל התחייבויות הספק על פי מסמך זה תעמודנה בתוקפן ללא מגבלת זמן או נסיבות,
אלא אם התאגיד יאשר לספק מראש ובכתב ,כי תוקפן של התחייבויותיו אלו פג.

.9

הספק מצהיר כי החותם בסיפת מסמך זה ,מוסך לחתום בשם הספק וכי חתימתו
בצירוף חותמת הספק מחייבת את הספק לעמוד בכל תנאי והתחייבויות מסמך זה.

. 10

סמכות השיפוט לגבי כתב התחייבות זה תהיה נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט
ב ירושלים בלבד  ,אשר יידונו לפי דיני מדינת ישראל.
ולראייה באתי על החתום היום _________:

חתימה_________ :שם מלא _________ :תפקיד _________:
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נספח ו' להסכם
נספח ו'  -ביטוח

.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים,
על חשבו ן הספק  ,למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית ,למשך
שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם)  ,את הביטוחים המפורטים באישור
עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ו'  1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן:
" ביטוחי הספק" ו " אישור עריכת הביטוח"  ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית
כדין בישראל.
נוסחי הפוליסות  -על הספק לוודא כי חריג " רשלנות רבתי " יבוטל בכל ביטוחי הספק
( אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין ).

.2

.3

.4
.5

.6

.7
.8

.9

ללא צורך בכל דרישה מצד התאגיד ,על הספק להמציא לידי התאגיד ,לפני תחילת
מתן השירותים וכתנאי מוקדם ל התקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את
אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי ה מבטח  .כמו כן ,מיד בתום תקופת
הביטוח ,על הספק להמציא ל ידי התאגיד אישור עריכת ביטוח מעודכן  ,בגין חידוש
תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה
בתוקף ו/או לתקו פה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הספק יודיע לתאגיד ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או
עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הספק לערוך
את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או
השינוי לרע ה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה
מזערית  ,המוטלת על הספק  ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי
ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם
זה ו/או על פי דין ,ול ספק לא תה יה כל טענה כלפי התאגיד או מי מטעם התאגיד ,
בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
לתאגיד תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח  ,שיומצא על
ידי הספק כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי  ,תיקון  ,התאמה או הרחבה,
שיידרש ו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה .
מוצהר ומוסכם כי זכויות התאגיד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט
לעיל  ,אינן מטילות על התאגיד או על מי מטעם התאגיד כל חובה או כל אחריות
שהיא לגבי ביטוחי הספק  ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי
לגרוע מכל חובה שהיא  ,המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת
בין אם נ דרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נ בדק אישור עריכת
הביטוח ובין אם לאו .
הספק פוטר את התאגיד ואת הבאים מטעם התאגיד מאחריות לכל אובדן או נזק
לרכוש או ציוד כלשהו ,המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי התאגיד ו/או
המשמש לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה ל ספק כל טענה  ,דרישה או תביעה כלפי
ה נזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור  ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.
ב כל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ,ייכלל ס עיף בדבר ויתור
המבטח על זכות התחלוף כלפי התאגיד וכלפי הבאים מטעם התאגיד; ה ו ויתור על
זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
השירותים או חלק מה ם י ינתנו על ידי קבל ני משנה מטעם הס פק ,על הספק לדאוג כי
בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
מובהר בזאת  ,כי על הספק מוטלת ה אחריות כלפי התאגיד ביחס ל שירותים במלואם,
לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם  .על אף האמור
לעיל ,אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם
חלפו  10ימים ממועד בקשת התאגיד מאת הספק בכתב ,להמצאת אישור עריכת
הביטוח כאמור.
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נספח ו'  - 1אישור עריכת הביטוח

הנפקת
תאריך
האישור ( ) DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת
הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

ה מבוטח

מבקש האישור
שם :תאגיד השידור
ו/או חברות האם ו/או
ו/או
בנות
חברות
חברות קשורות

שם

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה
☐ נדל"ן

☐ משכיר

☒ שירותים  -לאספקת שירותי
פיתוח והטמעה של אתר אינטרנטי
להצבעות גולשים ומתן שירותי
תמיכה ותחזוקה
בעבור תאגיד השידור הישראלי
☐ אספקת מוצרים

☐ שוכר

☐ מזמין מוצרים

☐ אחר______ :

☐ אחר______ :

☐ זכיין
☐ קבלני משנה
☒ מזמין שירות ים

כיסויים
סוג
הביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
סכום

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח X

חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח

₪

 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 – 328ראשוניות

רכוש
צד ג'

1,000,000

₪

חבות
מעבידים

20,000,000

₪

 – 302אחריות צולבת
 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 - 321מבוטח נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח
 – 315כיסוי לתביעות מל"ל
 – 328ראשוניות
 - 332מבקש האישור יוגדר כצד ג'
 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 – 319מבוטח נוסף – היה וייחשב
מעבידו של מי מעובדי המבוטח
 – 328ראשוניות
 - 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור (רלוונטי רק
בחברות כח אדם)

אחריות
מקצועית

500,000

₪

 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 - 321מבוט ח נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 332תקופת גילוי (  6חודשים)
 – 303דיבה ,השמצה והוצאת לשון
הרע
 – 325מרמה ואי יושר עובדים
 – 326פגיעה בפרטיות
 – 327עיכוב /שיהוי
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פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח

ג' ) * :

 – 043מחשוב
 – 044מידע
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ז' להסכם
תשובות הבהרה מהתאריכים________________:
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נספח ח' להסכם
נוסח ערבות ביצוע
לכבוד תאגיד השידור הישראלי
א  .ג  .נ ,.
.

הנדון  :ערבות בנקאית מספר

לבקשת______________(להלן " :המבקש ") אנו ערבים בזאת כלפיכם בערבות מוחלטת
בלתי מסוגיית וללא תנאי ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 5,000ובמילים חמשת אלפים
שקלים חדשים) (להלן " :סכום הערבות ") שיוצמד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום
__________ (להלן " :המדד ") ,להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקש כלפי תאגיד
השידור הישראלי ,בקשר עם מכרז  4/2021לאספקת שירותי פיתוח ,הטמעה ותחזוקה של
אתר אינטרנטי להצבעות גולשים בעבור תאגיד השידור הישראלי
.1

אנו נשלם לכם תוך  7ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום עד לגבול
סכום הערבות ,מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו או
לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהספק ,ומבלי שתיטען כלפיכם טענת
הגנה כלשהי שיכולה לעמוד בקשר לחיוב כלפיכם .

.2

לשם הסרת ספק ,דרישתכם לתשלום סכום הערבות ,ותשלום הערבות ,יכול שיעשו
לשיעורין ,ובלבד שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות .

.3

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ______________ועד בכלל ,ותוארך על פי
דרישתכם .כל דרישה על פי הערבות צריכה להגיע בכתב לידנו עד לתאריך האמור,
ועד בכלל .

.4

דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו הינם:
_ _________
הבנק:
שם
הסניף________________:

.5

מס'

הסניף:

_________כתובת

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה .
*המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

בכבוד רב,
בנק /חברת ביטוח

תאריך_____________ :שם _________________ :חתימה וחותמת___________ :

