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 נוסח מודעה 

 

למתן שירותים בזאת הצעות מחיר  נה"( מזמיהמזמין""/ המועצה")להלן:  ת'מועצה מקומית ג .א

פי התנאים -, הכל עלהמועצה עבור ושירותים נלווים (IPT, טלפוניה )תקשורת נתוניםבתחום 

 המפורטים במסמכי המכרז.

 לשם הגשת ההצעה. המועצהאת מסמכי המכרז יש להדפיס מאתר  .ב

 .ש"ח 500בסך  בתשלום דמי השתתפות כרוכההגשת ההצעה  .ג

בכתובת  עצההמואתר דף המכרז ביפורסמו בשעדכונים  על המציעים לעקוב אחר .ד

https://www.jatt.muni.il/bids/  ועל המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים. לא תתקבל

 טרם המועד להגשת הצעות למכרז. המועצהטענה על אי ידיעה אודות פרסום שהועלה לאתר 

שא עליה סימני ייש להכניס למעטפה סגורה, שלא ת מסמכים לרבות חוברת המכרז,כלל האת  .ה

למתן שירותים  – 6/2023מכרז מס' למעט הכיתוב : ", וללא ציון שם המשתתף זיהוי כלשהם

 ."ושירותים נלווים (IPT, טלפוניה )בתחום תקשורת נתונים

לא באמצעות  , במסירה ידנית בלבד )( 3בלשכת מנכ"ל )קומה את מעטפת ההצעה יש למסור  .ו

בחותמת "התקבל" בציון המנכ"ל משלוח בדואר( לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי 

המועד האחרון )להלן: " 14:00בשעה  23/03/2023  -הוזאת לא יאוחר מיום התאריך והשעה, 

 "( להגשת הצעות למכרז

 ון להגשת ההצעות, לא תתקבל ולא תובא לדיון. המועד האחר הצעה שתוגש לאחר .ז

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. המזמין שומר לעצמו את  .ח

 הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה, בכפוף להוראות הדין.

 

 בברכה,                                                                                                                           

 

 מר חאלד גרה                                                                                                                     

 ת'מועצה מקומית גראש                                                                                                             
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 תנאים כלליים –מסמך א'  

 רקע .1

ת מבקשת לקבל שירותי תקשורת נתונים, שירותי ענן מנוהל, שירותי גיבוי 'המועצה המקומית ג .1.1

וכן שירותי ניטור רשת וחסימת נוזקות ברמת רשת וכן שירותי מרכזיית  DRנתונים ושירותי 

 ושירותים נלווים כמפורט במסמכי המכרז דנא. ( בענן הספקIPTטלפוניה )

 הנחיות למשתתפים .2

המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם, והנספחים כל המסמכים  .2.1

מסמכי )ככל שיפורסמו(, ויקראו להלן " המועצהלרבות מסמכי ההבהרה שיפורסמו על ידי 

 ".המכרז

על המציע לוודא כי צירף להצעתו את כלל המסמכים, הנספחים, פרוטוקולים, מסמכי הבהרות,  .2.2

כלל מענה לשאלות, התצהירים והאישורים הנדרשים ממנו, והמפורטים בחוברת זו )להלן: 

 (.המסמכים

ד וכן לצרף דיסק און קי עליו סרוקים כלל המסמכים על המציע להגיש חוברת זו בהעתק מקור יחי .2.3

 .dpi 200קריא ברזולוציה של לפחות  PDFבפורמט 

 :ואבני דרך לוח זמנים .3

. נא לעקוב אחר הפרסומים להשתנות ו/או להידחותהמועדים והנתונים המפורטים בטבלה עלולים  .3.1

 באתר ובמסמכי ההבהרות

 פרטים נוספים תאריך ושעה נושא

פרסום 

 המכרז
03/03/2023 

: המועצהאינטרנט של באתר ה

https://www.jatt.muni.il/bids/ 

עלות 

השתתפות 

 במכרז

 תנאי להשתתפות במכרז.

 ש"ח. 500

באשראי , מועצהב חלקת הגביהבמניתן לשלם 

אחמד אבו רחוב בהמחאה או במזומן. בכתובת: 

 04/6176811טלפון:  ת', געסבה

 .לא יתקיים כנס מציעים לא יתקיים כנס מציעים

הגשת 

שאלות 

 הבהרה

 עד ליום:

 12:00בשעה  12/03/2023

בדוא"ל בלבד לכתובת 

kol.kore2021.jatt@gmail.com 

 04-6176804לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון: 

המועד 

האחרון 

להגשת 

 הצעות

 עד ליום:

 14:00בשעה  23/03/2023

, המועצהבבניין  מנכ"ל לשכתבהגשה ידנית בלבד, ל

 .ת', גאחמד אבו עסבהרחוב 

תוקף 

 ההצעה
 ימים מיום הגשתה 180

לבקש מהמציעים להאריך את תוקף  תרשאי המועצה

 בר למניין הימים המקורי.ימים מע 90הצעתם ב 

https://www.kadima-zoran.muni.il/tender-category/מכרזים-2022
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 פרטים נוספים תאריך ושעה נושא

משך תקופת 

 ההתקשרות
 חודשים. 24תקופה עיקרית: 

 שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות למועצה

, באותם התנאים, נוספותאופציונליות  תקופותל

ים חודש 60ובלבד שמשך כל ההתקשרות לא יעלה על 

 .מיום חתימת ההסכם בין הצדדים

 הצמדה

המחירים יוצמדו למדד 

המחירים לצרכן החל מתום 

 חודשי התקשרות 12

 הראשונים.

מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום חתימת החוזה בין 

 הצדדים.

 ערבות מכרז

תוקף ערבות מכרז עד ליום 

23/06/2023 

 5,000: מכרזסכום ערבות 

 ש"ח

ערבות  –למסמך א'  9נספח נוסח המפורט בהעל פי 

 השתתפות בהליך )ערבות מכרז(בנקאית ל

 ערבות ביצוע

 24תוקף ערבות ביצוע : 

 חודשים מיום חתימת ההסכם.

 10,000סכום ערבות ביצוע: 

 ש"ח

 הערבות תידרש מהזוכה בלבד.

גם  דרישות המזמיןהערבות תוארך מעת לעת על פי 

 בתקופות האופציה.

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה, או תאגיד רשום כדין בישראל  .4.1

המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר. גופים 

 .הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה בנפרד, וכן לא תותר

בהתאם לנוסח המפורט ( ערבות מכרז)להלן:  להבטחת השתתפותו במכרזהמציע צרף ערבות  .4.2

לא יבדוק  מזמיןהלהלן.  השתתפות בהליך )ערבות מכרז(בנקאית לערבות  –למסמך א'  9נספח ב

לא תצורף כנדרש או שהנוסח המפורט בה אינו בהתאם לנוסח הנדרש ו/או  המכרז ערבותהצעה ש

 .מהותי הדורש פסילתה שנפל בה פגם

רשאי לדרוש  מזמין. הת הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זההגיש אהמציע  .4.3

מהמציע להשלים מסמכים חסרים ו/או לקבל הבהרות בכתב ו/או מסמכים נוספים לאחר מועד 

 ההגשה ובתנאי שאינם בגדר "שיפור הצעה".

 :ים הבאיםהעומד בקריטריונו אספקת קווי תקשורת נתוניםלמציע ניסיון מוכח במתן שרותי  .4.4

 משרד התקשורת לאספקת שירותי תקשורתמטעם  בתוקף המציע בעצמו מחזיק ברישיון .4.4.1

לפחות אחד מסוגי הרישיונות הבאים )נא לוודא כי המציע רשום באתר משרד התקשורת 

 תחת הקטגוריות המתאימות(:

כללי מפ"א )מפעיל פנים  -רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים  .4.4.1.1

 .ארצי(
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 בלבד ISPמסוג מפ"א נייח או  – רישיון כללי אחוד .4.4.1.2

שנים במתן שירותי תקשורת וטלפוניה וסיפק שירותים אלו לכל  5למציע ניסיון של לפחות  .4.4.2

 עובדים לכל הפחות בכל גוף. 100גופים ציבוריים בעלי  3חודשים ברציפות, ל  12הפחות 

וות שרתים בישראל העומדת ברשות המציע או מי מטעמו שירותי אירוח שרתים בענן בח .4.4.3

 הכוללת לפחות:  TIER2לכל הפחות בתקן 

 ומעלה. TIER2חוות השרתים בישראל עומדת בתקן  .4.4.3.1

 ג'יגה סימטרי בחווה לשדרת האינטרנט הישראלית  1חיבור של  .4.4.3.2

 ק"מ מהחווה 60לאתר המרוחק מעל  מנוהלים DRשירותי  .4.4.3.3

 .שבועימים ב 7שעות ביממה  24שירותי מומחה תקשורת הזמינים  .4.4.3.4

 .IOPS 100,000אחסון שרתים ומכונות בתצורה של לפחות   .4.4.3.5

 NOCשירותי ניטור פעיות באמצעות צוות  .4.4.3.6

שנים בתחום התקשורת ובעל תעודה  10מנהל פרויקט בעל ניסיון של מעל  .4.4.3.7

או אחרת מטעם יצרן ציוד  CCNA ,CVEכדוגמת בתחום התקשורת, אבטחת מידע, 

 תקשורת ו/או אבטחת מידע.

 גדרות לטובת פרשנות תנאי הסף:הבהרות וה .4.5

יועסק בפועל ויועמד לרשות  – , לעיללהוכחת תנאי הסףמטעם המציע,  המוצע מנהל הפרויקט .א

החלפת נותן השירותים מטעם הזוכה במהלך . לכל תקופת ההתקשרות בין הצדדים מזמיןה

ובלבד שנותן , המועצה כ"למנובכתב מטעם  תקופת ההתקשרות תהיה אך ורק באישור מראש

הא רשאי להפסיק י מזמיןהשירותים המחליף יעמוד בתנאי הכשירות על פי תנאי הסף  לעיל. ה

 ואינ -מטעם הזוכה  ףמחליההשירותים  ןמכל סיבה לרבות בשל כך שנות הזוכההתקשרות עם 

 תנאי אלו. עומד בדרישות

עסקאות גופים בחוק  גופים ציבוריים על פי הגדרתם – "גופים ציבורייםהפרשנות לעניין " .ב

 .1976-תשל"והציבוריים, 

 המציע פרטי –למסמך א'  1נספח להוכחת תנאי הסף על המציע למלא את הטבלאות המצורפת ב .4.6

העובדים המוצעים על ידו, ניסיונו של המציע ואת ניסיון להלן ולפרט את  ,ועמידתו בתנאי הסף 

להוכחת ניסיון קורות חיים של כל עובד, פרטי הארגונים ופרטי הממליצים בכל אחד מהארגונים 

 של המציע.

 לעיל. 3.1מי השתתפות במכרז כמפורט בטבלה בסעיף על המציע לצרף קבלה המעידה על ד .4.7

 :מסמכים נוספים שעל המציע לצרף .5

שם המציע בלבד על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן, כאשר כל המסמכים הם על 

 ותקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:

 –למסמך א'  3נספח בהתאם ל, 1976 –תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .5.1

 חתום ומאומת כדין. ,תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

והתחייבות תצהיר  –למסמך א'  4נספח בהתאם ל עניינים, ניגוד היעדר על והתחייבות תצהיר .5.2

 חתום ומאומת כדין. ,לעניין העדר ניגוד עניינים
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תצהיר  –למסמך א'  5נספח בהתאם ל העבודה, דיני על שמירה לעניין והתחייבות תצהיר .5.3

 חתום ומאומת כדין. ,והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה

 ותקנות הפלילי המרשם לחוק השנייה התוספת לפי קודמות פליליות הרשעות העדר בדבר תצהיר .5.4

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות  –למסמך א'  6נספח בהתאם ל, 1981-השבים, התשמ"א

 חתום ומאומת כדין. ,קודמות

 תעודת רשם החברות. –במידה והינו חברה בע"מ  תעודת עוסק מורשה מתאימה למקור. .5.5

ים ציבוריים )אכיפת ניהול אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופ .5.6

, תקף לשנה הנוכחית, מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ, על שם 1976-חשבונות(, התשל"ו

 המציע מתאים למקור.

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית מתאים למקור.  .5.7

בתוקף לשנה אישור במקור ו/או מתאים למקור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד  .5.8

 .חתום ומאומת כדין ,אישור בדבר מורשי חתימה –למסמך א'  7נספח בהתאם ל הנוכחית,

 מסמכים שהינם בבחינת סוד מסחרי .6

סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד ככל שבהצעת המציע קיימים  .6.1

פירוט חלקים חסויים  –למסמך א'  8נספח עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי  מקצועי",

 להלן. ,בהצעת המציע

מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב עפ"י דין, כדי  .6.2

ו/או  מזמיןהלחייב את המזמין לשמור על חסיונם, והמציע מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 בעניין מתן זכות עיון בסעיפים ו/או מסמכים אלו. ועדת המכרזים

 עסק בשליטת אישה .7

יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר חתום ומאומת כדין של  - ם המציע עסק בשליטת אישהא .7.1

 מחזיקה בשליטת העסק.

 כנס מציעים .8

 .לא יתקיים כנס מציעים .8.1

 הנחיות למילוי ההצעה .9

 עיון וקבלת מסמכי המכרז .9.1

 המועצהלהדפיס את חוברת המכרז מאתר נדרש הגשת הצעה לטובת  .9.1.1

https://www.jatt.muni.il/bids/ " חוברת המכרז על כל  "(, ולכרוך אתמכרזים)לשונית

 עמודיה.

. ניתן לשלם דמי 3.1כמפורט בטבלה בסעיף  הגשת המכרז כרוכה בתשלום דמי השתתפות .9.1.2

 השתתפות כמפורט בטבלה דנא. 

 דרישות לאופן הכנת ההצעה: .9.2

על המציע להגיש הצעה לכל השירותים כשהיא כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז  .9.2.1

וכן לחתום )חתימה וחותמת( בכל לרבות המפרטים כשהם חתומים בתחתית כל עמוד, 

 המקומות המיועדים.

https://www.kadima-zoran.muni.il/tender-category/מכרזים-2022
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( של ההצעה יחד עם כל האסמכתאות הנדרשות PDFיש לצרף גם עותק דיגיטלי סרוק ) .9.2.2

 .)בדיסק און קי( DOKולצרף אותו ב 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת   .9.2.3

 ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

מהמועד האחרון להגשת ההצעות  3.1בהתאם לטבלה בסעיף תוקף ההצעה: ההצעה תהיה בתוקף  .9.3

 יום נוספים. 90 -למכרז. למזמין שמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעה ב

 אופן ומועד הגשת הצעות: .10

שא עליה סימני זיהוי יאת ההצעה ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא ת .10.1

, טלפוניה למתן שירותים בתחום תקשורת נתונים – 6/2023מכרז מס' "ליה כלשהם, שייכתב ע

(IPT) מועצה מקומית ג'תעבור  ושירותים נלווים" . 

, במסירה ידנית בלבד  לתיבת בבניין המועצה המועצה מנכ"לאת מעטפת ההצעה יש למסור ל .10.2

יאוחר מהמועד )להלן: המכרזים, לאחר שנחתמה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, לא 

 לעיל.  3.1הצעות למכרז"( המפורט בהתאמה בסעיף  "המועד האחרון להגשת

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  .10.3

 ל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.משלוח ההצעה בדואר או בכ .10.4

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  .10.5

 .המועצהההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של 

 מחירי ההצעה .11

מחירון השירותים וההצעה  –למסמך ב'  5נספח בהתאם להצעת המחיר תפורט בנספח התמורה  .11.1

 להלן. הכספית

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העלויות, הציוד, החומרים,  .11.2

דם , המיסים )למעט מע"מ(, האגרות, ההיטלים וכל היתר הדרוש להספקת חומרי העזר, כוח הא

 פי כל מסמכי המכרז/ההסכם. -השירותים על

 בהסכם. המפורט ההצמדה למנגנון בכפוף קבועים, במחירים תהיה ההצעה .11.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקה של חשבון תתי הסעיף בהצעת המשתתף, וכי  .11.4

ועדת המכרזים יכול/ים לתקן את גובה ההצעה הסופית בשים לב לטעות  הבודק/המומחה ו/או

דפוס, טעות אנוש, או טעות חישוב שנפלה בהצעת המחיר של המציע או של מציע אחר, ולא ייחשב 

 ההצעה.  הדבר כשינוי

ועדת המכרזים כי טעות כנ"ל בהצעה לא נעשתה בתום לב ו/או נעשתה  תשתכנעיחד עם זאת אם  .11.5

את ההצעה ו/או לפסול  מעם את ההצעה או להטעות את המזמין, הם רשאים לא לקבלעל מנת לע

 אותה ולו מטעם זה בלבד.

 המזמין. את לחייב כדי בהן ואין בלבד, אומדן הן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות כל .11.6

המציע מתחייב לספק את כל השירותים, בכל היקף, כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על  .11.7

 המזמין וזאת בהתאם להצעתו או כאמור להלן. ידי

 הודעות, שאלות מציעים והבהרות .12
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ים יהיה רשאי כל אחד מהמציע ,לעיל 3.1סעיף , עד למועד המפורט בטבלת לוחות הזמנים .12.1

בלבד, לאחר מועד זה לא  docxבפורמט , שאלות הבהרה בכתב על גבי קובץ למועצהלהפנות 

 תתקבלנה כל פניה. 

ולוודא קבלת  kol.kore2021.jatt@gmail.com: דוא"לה לכתובתאת שאלות ההבהרה יש להגיש  .12.2

 .04-6176804הדוא"ל טלפונית למספר 

 :יהיה כדלקמן בהרהההמבנה להגשה של שאלות ובקשות ה .12.3

 השאלה / ההבהרה סעיף / מראה מקום עמוד ספ'

    

 

, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או רשאי מזמיןה .12.4

הכלולים במסמכי לפרסם מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו 

פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין -, בין עלוהבלעדי, בין ביוזמת והמכרז וזאת לפי שיקול דעת

 "(. המועצההודעות המציעים )להלן: " בתשובה לשאלות

תחת לשונית  המועצה, ככל שתהיינה כאלה, יפורסמו באתר האינטרנט של מזמיןההודעות  .12.5

  מס' המכרז. –מכרזים 

. לא תתקבל האינטרנטשיועלו לאתר  המועצהחלה האחריות להתעדכן בהודעות  על המשתתפים .12.6

טרם המועד  ,המועצהשל  האינטרנטשהועלתה לאתר  המזמיןטענה על אי ידיעה אודות הודעת 

 להגשת הצעות למכרז.

אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס  .12.7

 חשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.לפניה י

יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות , מזמיןהודעות ה .12.8

 .ועמודכל עמוד בלהצעה ולחתום  מזמיןה

 אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים ואינ מזמיןהלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי  .12.9

.  בכל אותויחייבו  מזמיןהבמכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות 

ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר  מזמיןהמקרה של סתירה, בין האמור במסמכי הודעות 

ובין עצמם, יגבר  מזמיןהמסמכי הודעות  . במקרה של סתירה ביןמזמיןההאמור במסמכי הודעות 

 .בהודעה המאוחרת יותר האמור

 

 ערבויות נדרשות במסגרת המכרז .13

 המכרז: במסגרת הנדרשות הערבויות פירוט .13.1

למסמך א'  9נספח ערבות לקיום הצעת המציע. נוסח הערבות מובא ב –ערבות השתתפות  .13.1.1

להלן. סכום הערבות ותאריך תוקף  ,השתתפות בהליך )ערבות מכרז(בנקאית לערבות  –

 לעיל. 3.1הערבות מפורטים בטבלה בסעיף 

mailto:kol.kore2021.jatt@gmail.com


 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג

 

   _________________ 

Page 10 of 65   חתימה וחותמת המציע  

ערבות להבטחת ביצוע וטיב נאותים של הספק הזוכה. נוסח הערבות  –ערבות ביצוע  .13.1.2

להלן. סכום הערבות ותאריך תוקף הערבות  ערבות ביצוע –למסמך ב'  1נספח מובא בנספח 

 לעיל. 3.1מפורטים בטבלה בסעיף 

 

 הסתייגויות בהצעת המציע .14

ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל בכל מקרה של שינוי  .14.1

 הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאי המזמין:

 לפסול את הצעת המציע למכרז.  .14.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.  .14.1.2

 י בלבד. לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכנ .14.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את  .14.1.4

 ו/או פרט מהותי בה. מחיר ההצעה

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. אם יחליט המזמין  .14.2

לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי  14.1לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בסעיף 

 המזמין לפסול את ההצעה.

 

 אופן קביעת הזוכה במכרז .15

מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה  ואינ מזמיןהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  .15.1

את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא  ושומר לעצמ מזמיןהי, וכי הכלש

 ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים. מזמיןלבמידה שוויתור כזה לא יגרום נזק 

 בחירת ההצעה הזוכה תעשה על פי השלבים כדלקמן: .15.2

ת בתנאי הסף ועונות בשלב זה ייבדק האם כל ההצעות עומדו -בדיקת תנאי סף  –שלב א'  .15.2.1

 ולא תעבור לשלב הבא. הצעה שלא תענה על כל תנאי הסף תיפסל על דרישות המכרז.

כלכלית. הצעה אשר סה"כ סיכום מחירון הצעה אשר עברה את שלב א' תיבדק  –שלב ב'  .15.2.2

תומלץ  –כלל השירותים )מכפלת מחיר באומדן כמות של כל פריט( הינו הנמוך ביותר 

לועדת המכרזים כהצעה הזוכה וזאת בכפוף לבדיקות אריתמטיות, בדיקות כלכליות, 

 בדיקת מחירי שוק ובדיקות נוספות שהמועצה תבצע.

הזכות לדרוש מאת המשתתפים להתייצב לראיון ביחד עם מי את ו שומר לעצמ מזמיןה .15.2.3

במסגרתו יבחנו ההיבטים  ,המיועד למועצה מנהל הפרויקטהמיועד לשמש  ,מטעמם

את  מועצהוהתאמתו לספק ל מזמיןלהבאים: ניסיונו, הבנתו את אופי השירותים הנדרש 

 לרבות שירותי תחזוקה ותמיכה שוטפים. השירותים

 ים בבחירת הזוכהשיקולי ועדת המכרז .16

המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שוויתור  .16.1

 יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים. כזה לא
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לבחור כזוכה במציע בעל  .16.2

ו ככדאית ביותר בשבילו, אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר, הכל ההצעה הנראית ל

 בהתאם לכללים והדינים החלים על ההליך.

בין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול את ניסיונו של המציע בתחום השירותים   16.3

ובהתאם לכך,  סיונו הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציעיהנדרשים, את נ

מי ין שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה ללמזמ

 .ניסיון עבר שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו מלקוחותיו או למזמין

 על הצעה כל שהיא. ,המועצהיו"ר אינה מתחייבת להמליץ בפני ועדת המכרזים  .17

המציע הבהרות ביחס להצעתו יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת  .17.1

 ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת הוועדה ו/או מי מטעמה.

ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר הוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח  .17.2

ת בין לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלו

המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי 

ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה 

כל דרישות המכרז ו/או אם מדובר בהצעה החורגת באופן  בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר

 .מזמיןהותי מהאומדן המצוי בידי משמע

 עסק בשליטת אישה:  .17.3

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת  .17.3.1

שהיא התוצאה הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר  זהה

 אישור ותצהיר.ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .17.3.2

 של מחזיקה בשליטת העסק.

 :לעניין סעיף זה .17.3.3

          

עסק "

בשליטת 

 –" אישה

נשים אחרות,  עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם

( של ההגדרה 2)-( ו1שהתקיימו הוראות פסקאות ) היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד

 אישור;

 אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף – "אישור"

 אחד מאלה:

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -( אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1) 

 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה; 

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;  -( אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

מחזיקה "

 –" בשליטה

או  עם נשים אחרות, במישריןנושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

נושא "

 – "משרה

 מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג
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ורסה ולא הוצאו לציבור חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בב  –" עסק"

 על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 

 הודעה על תוצאות המכרז והתקשרות עם הזוכה .18

תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר  ועדת המכרזיםמזכירות  .18.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי, על הזכייה במכרז.-אלקטרוני, על

מובהר, כי אין בהודעה על זכייה כאמור בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים  .18.2

על חוזה ההתקשרות  מזמיןהוהזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם  מזמיןהחוזיים בין 

 הבלעדי והמוחלט. ועל פי שיקול דעת ורשאי לבטל או לשנות את החלטת מזמיןהבין הצדדים, 

את המסמכים  מזמיןה( ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי 7) שבעהתוך  .18.3

 הבאים: 

סכם, חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת ( עותקים של הה3שלושה ) .18.3.1

 עו"ד.

 3.1להלן בסכום המפורט בטבלה  ,ערבות ביצוע –למסמך ב'  1נספח ערבות ביצוע, בנוסח  .18.3.2

 לעיל

( חתום על ידי להלן ביטוחיםאישור קיום  –למסמך ב'  2 נספחאישור קיום ביטוחים )  .18.3.3

 חברת הביטוח כנדרש.

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו -הבלעדי, לנהל משא ופי שיקול דעת-היה רשאי, עלי מזמיןה .18.4

 וטרם חתימת ההסכם.

ו כל מסמך אחר שנדרש להמציאו לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/א .18.5

 לבטל את זכייתו במכרז. מזמיןרשאי ה – בזמן שנקבע

 -הבלעדי, ליתר המשתתפים במכרז על אי וודיע, במכתב, פקס, או דוא"ל לפי שיקול דעתי מזמיןה .18.6

 זכייתם במכרז.

 

 כשיר שני .19

מובהר כי אם יפר הזוכה את התחייבויותיו כלפי המועצה וזאת בתוך תקופה של שנה מיום  .19.1

במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל ההתקשרות עם הזוכה, וכן 

 .רשאי, אך לא חייב, להתקשר תחתיו עם מציע באופן המתואר להלן המזמיןהא יסיבה שהיא, 

הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה,  פנה אל המציעי מזמיןה .20

 על פי תנאי המכרז, ועל בסיס הצעתו למכרז )להלן: "המציע הכשיר השני"(. וותציע לו להתקשר עמ

, והתחייבותו ובדבר קבלת הצעת מזמיןלימי עבודה יידרש המציע הכשיר השני להשיב  7בתוך  .20.1

ות עם זוכה במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת לקיים את כל הדרוש להתקשר

 אישור קיום ביטוחים.

אך  ,מזמיןאו לא השיב, רשאי הו לא קיבל את הצעת מזמיןה הככל שהמציע הכשיר השני אליו פנ .20.2

 לא חייב, לפנות למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות, וכך הלאה.



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג
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 ביטוח .21

כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב  .21.1

 את אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו . מזמיןל

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו  .21.2

י עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסו

 , ככל שיש כאלה.מזמיןהביטוחי העומד לרשותו לדרישות ה

הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי  .21.3

 מכרז זה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת:  .21.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או  .21.4.1

להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת  ביטוח מסרבת חברת

 לא נלקחו בחשבון בהצעתו. מזמיןהכיסוי הביטוח שלו לדרישות 

, שמורה מזמיןהמציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות  .21.4.2

פק אחר על הבלעדי, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ס והזכות, לפי שיקול דעת מזמיןל

לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים  וחשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות

 .והמציע בהתחייבות זו כלפי מעצם אי עמידת ושיגרמו ל

 שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל מזמיןמובהר, כי ל .21.5

ובמקרה כזה המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום 

ועלול לגרום לביטול  המזמיןכנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי  המזמיןלידי 

הבלעדי  וחילוט ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעת זכיה / הסכם,

 .מזמיןשל ה

ו/או הספק יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת  זמיןמובהר כי ככל שהמ .21.6

נספח ביטוח עדכני על  מזמיןהמפקח על הביטוח ו/או הוראת חוק אחרת, ימציא יועץ הביטוח של ה

פי הוראות המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והספק יהיה מחויב 

 מלא אחר הוראות נספח הביטוח.ל

 עיון בהצעת הזוכה .22

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,  .22.1

למסמך  8נספח בכפוף לאי גילוי סודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם בנספח 

, מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות להלן ,פירוט חלקים חסויים בהצעת המציע –א' 

אחרים  שלא לחשוף בפני משתתפיםמסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים 

 .ולנמק את טענתם בנושא זה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד  .22.2

כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת 

להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון 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



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג
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 הצהרות המציע .23

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור  .23.1

וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, הצעתו כוללת את 

והוא מוותר מראש על כל טענה כי  ונגזרותיההתמורה המלאה והכוללת עבור כל מרכיבי העבודה 

 ממרכיבי העבודה. לא נלקח בחשבון מרכיבבהצעתו 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .23.2

המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות 

המכרז, הכל כמפורט והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא 

 במסמכי המכרז/ההסכם.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים  .23.3

ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או 

ין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו, מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בג

 תהיה כל טענה ו/או דרישה למזמין ביחס למצגים שהוצגו במסגרת המכרז. וכי למציע לא

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או  .23.4

 לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 

 שמירת זכויות .24

ולחברת תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ,  למועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .24.1

. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא במשותף

יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת 

 שאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/אוהצעה למכרז זה. אין המציע ר

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
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 4.4ועמידתו בתנאי הסף   המציע  פרטי –למסמך א'   1נספח 

 תאריך: __/__/__                                                                                                                                    

 לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

 המשולש  ת'ג ,אחמד אבו עסבהרחוב מ

 

 הנחיות: 

למילוי נספח זה בכתב  כחלופה ניתן למלא את נספח זה על דף לוגו של המציע ולצרפו לנספח זה .א

  . יד

  נא לציין מראה מקום לכל מסמך מצורף. .ב

  תעודות על שם המציע: נא לצרף .ג

   החברות.תעודת רשם  –תעודת עוסק מורשה מתאימה למקור. במידה והינו חברה בע"מ ( 1)

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול ( 2)

, תקף לשנה הנוכחית, מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ, על שם המציע 1976-חשבונות(, התשל"ו

 מתאים למקור. 

 למקור אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית מתאים( 3)

 

 :נא למלא את טופס פרטי המציע .1

 שם המציע

 

  ת.ז. / ע.מ. / ח.פ. 

 סוג התאגדות  שנת ייסוד

 )יחיד / עוסק / חברה(

 

 כתובת הסניף הראשי

 

  מען למכתבים 

 פרטי בעלי המניות

 )שם מלא(

   

 פרטי מורשי החתימה

 )שם מלא(

   

 מנכ"ל המציע

 )שם מלא(

מנהל הפרויקט  

 המיועד

 )שם מלא(

 

 

 :וסעיפי המשנה 4.4הוכחת ניסיון המציע ועמידתו בתנאי הסף  .2

רישיון בתוקף מטעם משרד התקשורת לאספקת שירותי תקשורת לפחות אחד מסוגי הרישיונות  .2.1

 הבאים )נא לוודא כי המציע רשום באתר משרד התקשורת תחת הקטגוריות המתאימות(:
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 כללי מפ"א )מפעיל פנים ארצי(. -ק פנים ארציים נייחים רישיון כללי למתן שירותי בז .2.1.1

 בלבד ISPמסוג מפ"א נייח או  –רישיון כללי אחוד  .2.1.2

 

 : פירוט חוות השרתים של המציע בהתייחס לסעיפים הבאים .2.2

 מסמכים ותצהירים שהמציע נדרש לספק דרישה תנאי סף

חוות השרתים בישראל עומדת בתקן  3.4.2.1

TIER2 .ומעלה 

אישור על נייר לוגו של מפעיל חוות השרתים 

 הנדרש TIERבישראל על עמידה בתקן 

ג'יגה סימטרי בחווה  1חיבור של  3.4.2.2

 לשדרת האינטרנט הישראלית

תצהיר על גבי נייר מכתבים של המציע או מי 

 מטעמו לעמידה בדרישה זו

מנוהלים לאתר המרוחק  DR שירותי 3.4.2.3

 הראשית ק"מ מהחווה 60מעל 

תצהיר על גבי נייר מכתבים של המציע או מי 

 מטעמו לעמידה בדרישה זו

3.4.2.4 

 24שירותי מומחה תקשורת הזמינים 

 ימים בשבוע 7שעות ביממה 

תצהיר על גבי נייר מכתבים של המציע או מי . 1

 מטעמו לעמידה בדרישה זו

שירותי המומחה בצירוף קו"ח של לפחות פירוט . 2

 מומחי: סיסטם, רשת, אבטחת מידע. 3

אחסון שרתים ומכונות בתצורה של  3.4.2.5

 .IOPS 100,000לפחות  

מסמך הצגת מבנה / תצורת השרתים בחווה 

 המיועדת עבור המזמין

שירותי ניטור פעיות באמצעות צוות  3.4.2.6

NOC 

 3צירוף קו"ח של לפחות פירוט שירותי המומחה ב

 מומחי: סיסטם, רשת, אבטחת מידע.

 10מנהל פרויקט בעל ניסיון של מעל  3.4.2.7

שנים בתחום התקשורת ובעל תעודה 

בתחום התקשורת, אבטחת מידע, 

או אחרת  CCNA, CVEכדוגמת 

מטעם יצרן ציוד תקשורת ו/או 

 אבטחת מידע.

 .קו"ח של מנהל הפרויקט1

 הטבלה מטה פירוט ניסיון מנהל הפרויקט. מילוי 2

 

 ( 4.4.3.7פירוט ניסיון מנהל הפרויקט מטעם המציע )פירוט תנאי סף  .2.3

בו  שם הארגון #

עבד מנהל 

 הפרויקט

השירותים תיאור 

 שניתנו

שנות פעילות  ההתמחויות

 )משנה עד שנה(

פרטי איש הקשר למתן 

המלצה )שם מלא 

 ומספר טלפון נייד(

1  

 

 

    

2  
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בו  שם הארגון #

עבד מנהל 

 הפרויקט

השירותים תיאור 

 שניתנו

שנות פעילות  ההתמחויות

 )משנה עד שנה(

פרטי איש הקשר למתן 

המלצה )שם מלא 

 ומספר טלפון נייד(

 

3  

 

 

    

4  

 

 

    

5  

 

 

    

6  

 

 

    

7  

 

 

    

8  

 

 

    

9  

 

 

    

10  

 

 

    

 

 הערה:

 .דנא העומדים בתנאי סף מנהלי פרויקטיםהמציע רשאי לשכפל טבלאות אלה עבור ולהציג מספר 
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 הצהרת המציע   –למסמך א'   2נספח 

 תאריך: __/__/__                                                                                                                                    

 לכבוד

 "(המזמין)להלן: " ת'מועצה מקומית ג

 ת', גאחמד אבו עסבהרחוב מ

 

המסמכים כמפורט במכרז ובהסכם, הבנתי את האמור בהם אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל  .1

בדיקה שערכתי באופן עצמאי ובלתי תלוי, ואני מסכים לכל האמור בהם. רצ"ב כל המסמכים  לאחר

וההוכחות  כנדרש במסמכי המכרז. בנוסף, רצ"ב נוסח המכרז חתום בחתימתי, כהוכחה לכך 

 .והסכמתי לכל האמור בו שקראתי, בדקתי, הבנתי

 ,ספק בעל ניסיון ובעל הרישיונות הנדרשים בתחומי התקשורת והטלפוניהמצהיר בזאת כי הנני  אני .2

מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל  באופן במסמכי המכרז, כנדרש

 .מזמיןשל ה ולשביעות רצונ יםהשירותמלוא את  ספקיכולת ל

סמכי המכרז וההסכם. אני מצהיר, כי ידוע לי שחתימתי על פי מ-אני מציע לספק את השירותים על .3

 ההצעה ועל החוזה מחייבת אותי לכל דבר ועניין.

דרש לעשות זאת, על העתקים נוספים של יאני מתחייב, כי אם הצעתי תתקבל, אחתום, במועד שא .4

 החוזה, בהיקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים.

ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת  180 -בתוקף להצעתי זו, על כל המשתמע ממנה, הינה  .5

 ההצעות.

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד  .6

תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כן אני מצהיר 

הא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה ומתחייב בזאת, כי לא ת

 השירותים מכל סיבה שהיא. שהיא, ו/או ביטול ביצוע

למען הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע לי, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה  .7

עתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול ד

שיהא עליכם לנמק את החלטתכם. כן אני מצהיר, כי ידוע לי, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת 

המכרז, בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה 

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  אחרת הכרוכה בהצעה זו, תחולנה עלי בלבד במלואן, ולא תהיה לי כל

 כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.

רשאי לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז. אני מתחייב לשתף פעולה  מזמיןשהאני מצהיר, כי ידוע לי  .8

 בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור. מזמיןהעם 

מה גבוהה של אמינות ידוע לי, כי הספקת השירותים, על פי מסמכי המכרז, מחייבת שמירה על ר .9

ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי במהימנות ואמינות, תוך 

 שמירה קפדנית על הוראות כל דין.

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעתי כולל את כל העלויות, הציוד, חומרי העזר, כוח אדם  .10

 ל מסמכי המכרז/החוזה.פי כ-וכל יתר הדרוש לביצוע השירות על
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, ולא תהינה לי כל טענה בטופס הצעת המחיר, הינם סופייםעל ידי ים המוצעים דוע לי, כי המחירי .11

 בדבר הפסד.

( 5אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך חמישה ) .12

 ימי עבודה מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 כשהוא חתום. מזמיןלונספחיו להחזירו  להלן ,תוהסכם התקשר –מסמך ב' לחתום על ההסכם  .12.1

מבוילת כדין, להבטחת להמציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי הדירה, צמודה למדד חתומה ו .12.2

למסמכי המכרז, ועל פי מסמכי  להלן ערבות ביצוע –למסמך ב'  1נספח קיום תנאי ההסכם, בנוסח 

 המכרז.

למסמכי  ,ביטוחיםאישור קיום  –למסמך ב'  2 נספחלהמציא אישור על קיום ביטוחים בנוסח  .12.3

 המכרז.

לעיל כולן או מקצתן  12אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .13

הא רשאי לבטל את זכייתי, להתקשר י מזמיןבמועד אאבד את זכותי לבצע השירותים נשוא המכרז וה

 ע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז.עם מצי

עקב  המזמיןכן ידוע לי שבביטול הזכייה כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .14

 הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

 :חתימת המורשה לחתום בשם המציע

 

     

 תאריך          המציע חתימת וחותמת  שם מלא של מורשה החתימה  

 

 אישור עו"ד                                                                          

 

 עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: ה"ה _________________ ___________ אני הח"מ

)למילוי כשהמציע הוא אדם(. ה"ה  ____________ת.ז. 

___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. 

ולחייב את התאגיד.   ______________ וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________

 )למילוי כשהמציע הינו תאגיד(.

 

     

 תאריך          מ.ר.            חתימה וחותמת העו"ד       
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 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים   –למסמך א'   3נספח 

 תאריך: __/__/__                                                                                                                                    

 לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

 ת', גאחמד אבו עסבהרחוב מ

 

י עלי להצהיר את האמת וכי לאחר שהוזהרתי כ, אני הח"מ____________ , ת.ז ______________ 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע_______________________ )להלן: "המציע"(.  .1

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .2

 **ביותר משתי עבירות***;המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו  

המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת ההצעות  

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. למכרז חלפה

 

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  – * "בעל זיקה"

 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  - ** "הורשע"

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-התשמ"ז  עבירה לפי חוק שכר מינימום, – *** "עבירה"

. ולעניין עסקאות  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

-של דיני העבודה, התשע"ב לחוק להגברת האכיפה  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. גם עבירה על הוראות החיקוקים 2011

 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

)להלן: "חוק  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  -חלופה א 

 .מציעשוויון זכויות"( אינן חלות על ה

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב  

 

 הרלוונטיות להלן: יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה -לעיל  3למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  .4

 .עובדים 100-המציע מעסיק פחות מ  - (1)חלופה  

והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  עובדים לפחות, 100המציע מעסיק  - (2)חלופה  

לחוק שווין זכויות,  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  הרווחה והשירותים

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות  –ובמידת הצורך 

לעיל ,ונעשתה עמו  (2)הוראות חלופה למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי 

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם  (2) –התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה 

 הוא גם פעל ליישומן. לחוק שוויון זכויות, 9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 

 



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג

 

   _________________ 

Page 21 of 65   חתימה וחותמת המציע  

ר העתק מתצהיר זה למנכ"ל המציע מתחייב להעבי –לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5

ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור(.

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

 :חתימת המורשה לחתום בשם המציע

 

     

 תאריך          חתימת וחותמת המציע  שם מלא של מורשה החתימה  

 

 אישור עו"ד                                                                          

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ____( מאשר כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' 

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה _, ____________, ת.ז.___

לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו 

 בפני.

 

     

 תאריך          מ.ר.            חתימה וחותמת העו"ד       

 

  



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג

 

   _________________ 
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 והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים תצהיר   –למסמך א'   4נספח 

 תאריך: __/__/__                                                                                                                          

 לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

 ת', גאחמד אבו עסבהרחוב מ

 

_________ _________, המשמש כ____________ אני ______________, ת"ז

 בחברת___________________, )להלן: "המציע"( מתחייב בזאת כדלקמן :

הנני מתחייב שלא יהיה למציע, לפי העניין, ו/או לעובדים מטעם המציע או לספקי / קבלני משנה  .1

מין וסוג מטעמו או לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים מכל 

ומילוי תנאיו, וכי המציע אינו  6/2023שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים נשוא מכרז 

 .שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד

ו מי מטעמו במצב הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו ו/א .2

של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור 

 עלולה להעמיד את המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

ו/או מצב שבשלהם עלול להימצא  הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון .3

 ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.המציע במצב של 

הנני מתחייב כי המציע ו/או מי מטעמו ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה  .4

 שלא למטרת ביצוע התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.

ונה שלו, להתקשר עם כל הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע, כי המציע ידווח מראש למזמין על כל כו .5

גורם, העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם 

להוראות המזמין בעניין. המזמין רשאי לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות 

 .שר זהוהמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו, בהק שיבטיחו העדר ניגוד עניינים,

לא תהיינה למציע כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של  .6

 .עם מניעת ניגוד עניינים המזמין בקשר

ובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש מ .7

 לניגוד עניינים.לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל 

 ולראיה באתי על החתום: .8

 

 :חתימת המורשה לחתום בשם המציע

 

     

 תאריך          חתימת וחותמת המציע  שם מלא של מורשה החתימה  

 

                                                                           

 



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג

 

   _________________ 
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 אישור עו"ד

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ____( מאשר כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה ____________, ת.ז.___

נשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעו

 בפני.

 

     

 תאריך          מ.ר.            חתימה וחותמת העו"ד       

 

  



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג

 

   _________________ 
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 תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה   –למסמך א'   5נספח 

 תאריך: __/__/__                                                                                                                          

 לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

 ת', גאחמד אבו עסבהרחוב מ

 

מטעם ית חתימה /____________ מורשה'ת ת"ז מס/אני הח"מ__________________ נושא

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי  "המציע"(.: _)להלן____________ זיהוי/ח.פ. '______________ מס

ת /ה ומתחייב/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\לומר את האמת וכי אהיה צפוי

 :בזאת ובכתב כדלקמן

זכויותיהם של עובדי החברה  המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת .1

לפי דיני העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה, ככל 

 שחלים הסכמים או צווים כאמור.

המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות  .2

 ת נשוא מכרז זה.לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרו 1בסעיף 

המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל  .3

הפרת דיני העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח 

בשל הפרת דיני , ביותר משני קנסות 1985-לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו 5שמונה לפי סעיף 

ולחילופין חלפה שנה ממועד  1987-חוק שכר המינימום התשמ"ז העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה לפי

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.  3חלפו  כי -ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר

ם שקדמו המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השני .4

 ההצעה במכרז זה. להגשת

המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל  .5

 בעניין עובדים זרים.  הוראות הדין

 נחשבים לקנסות שונים.–אך במועדים שונים  -ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה .6

 :  לעניין תצהיר זה

, אשר 1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - "העבודהדיני "

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.

 

 :חתימת המורשה לחתום בשם המציע

 

     

 תאריך          חתימת וחותמת המציע  שם מלא של מורשה החתימה  

 

  



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג

 

   _________________ 
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 אישור עו"ד                                                                          

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ____( מאשר כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה ____________, ת.ז.___

ים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונש

 בפני.

     

 תאריך          מ.ר.            חתימה וחותמת העו"ד       

 

 

  



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג

 

   _________________ 
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות   –למסמך א'   6נספח 

 תאריך: __/__/__                                                                                                                          

 לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

 ת', גאחמד אבו עסבהרחוב מ

 

ה מטעם ית חתימ/_______________ מורשה'ת ת"ז מס/אנו הח"מ מר/גב __________ נושא

זיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: "המציע"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר  '____________ מס

ת בזאת /ה ומתחייב/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/את האמת וכי אהיה צפוי

 ובכתב כדלקמן:

תן השירותים נשוא מכרז בתחום מהמציע על תצהיר זה בתמיכה להצעה  הנני מורשה לחתום בשם .1

 "(.המכרז) להלן: " ומילוי תנאיו 00/2023

 הריני מצהיר כדלקמן: .2

; 1952-המציע לא הורשע ו/או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .2.1

; חוק הפיקוח על המטבע, 1975-פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978 -התשל"ח

 .1981-שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א  למעט הרשעות

 את המיותר( י/או )מחק            

המציע הורשע בעבר בביצוע העבירות הבאות: ________________________________  .2.2

 ____________________________________ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(.

וכך, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע על פי דין הקיים ו/או שיהיה הואיל  .3

קיים אודות המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

 .1981-השבים, תשמ"א

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון. .4

 :חתימת המורשה לחתום בשם המציע

     

 תאריך          חתימת וחותמת המציע  שם מלא של מורשה החתימה  

 

 אישור עו"ד                                                                          

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ____( מאשר כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה ____________, ת.ז.___

ם הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשי

 בפני.

     

 תאריך          מ.ר.            חתימה וחותמת העו"ד       

 



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג

 

   _________________ 
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 אישור בדבר מורשי חתימה  –למסמך א'   7נספח 

 תאריך: __/__/__                                                                                                                          

 לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

 ת', גאחמד אבו עסבהרחוב מ

 

 _________________________, מ.ר ____________אני הח"מ , עו"ד/ רו''ח  .א

מורשים המפורטים להלן ו _____________, הנני לאשר הזאת כי ה"ה כעו"ד / רו"ח של המציע .ב

 :להתחייב בשמו

 

 תפקיד ת.ז. שם מלא #

 דירקטור מנהל     

 דירקטור מנהל     

 דירקטור מנהל     

 דירקטור מנהל     

 

 

בצירוף חותמת  חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד  כמו כן, הנני לאשר בזאת כי:  .ג

 המציע מחייבת את המציע.

 

     

 תאריך          מ.ר.            חתימה וחותמת העו"ד / רו"ח

 

 

 **ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.

 

  



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג

 

   _________________ 
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 פירוט חלקים חסויים בהצעת המציע  –למסמך א'   8נספח 

 תאריך: __/__/__                                                                                                                          

 לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

 ת', גאחמד אבו עסבהרחוב מ

 

 .עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי תתינתן זכומבקש שלא אני הח"מ 

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני יתר 

 ההצעות, שיוגשו למכרז זה.

 

 נימוקים לחיסיון נושאים סעיפים כותרת המסמך #

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

     

 תאריך          חתימת וחותמת המציע  שם מלא של מורשה החתימה  

 

  



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג

 

   _________________ 
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 השתתפות בהליך )ערבות מכרז( בנקאית לערבות   –למסמך א'   9נספח 

 לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

 ת', גאחמד אבו עסבהמרחוב 

 תאריך: __/__/__                 

 בנק: ________________                 

 סניף: _______________                 

 

 הנדון:  ערבות בנקאית מס' _____________                                                  

 

מבקש"( בנוגע להגשת הצעת המבקש למכרז ה)להלן: " __________________פי בקשת -על .א

 ושירותים נלווים (IPT, טלפוניה )למתן שירותים בתחום תקשורת נתונים 6/2023פומבי  מס' 

₪ )במלים:  5,000, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ת'מועצה מקומית געבור 

 שקלים חדשים(.חמשת אלפים 

ימים ממועד  7ד לסך הנ"ל,  מיד ולא יאוחר מתוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום ע .ב

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן 

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  .ג

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .ד

 ועד בכלל.  23/06/2023תישאר בתוקפה עד יום  ערבות זו  .ה

 

 לא תענה. 23/06/2023דרישה שתגיע אלינו אחרי יום              

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 23/06/2023לאחר יום              

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.             

 

 בכבוד רב,              

 

 בנק : _____________________       

 

  



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג
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 תוהסכם התקשר – מסמך ב' 

 

 ביום _________ לחודש _______ שנת _______, ביישוב ג'תשנערך ונחתם                          

 

 ת'מועצה מקומית ג בין

 500206289 אישיות משפטית מספר

 המשולש ת', גאחמד אבו עסבהמרחוב 

 דוא"ל: ___________________________

 

 ("המזמין" או "המועצהלהלן: ")

 

 

 

 

 

 מצד אחד

   

 _______שם הספק: _________________ לבין

 _______________________ מספר זיהוי:

 : _____________________מען למכתבים

 _____טלפון: ______________________

 ___________________________דוא"ל: 

 

 "(הספק)להלן: "

 

 

 

 

 

 

 מצד שני

   

 (IPT, טלפוניה )למתן שירותים בתחום תקשורת נתונים 6/2023 מכרז מהפרס המועצהו הואיל

 "(;השירות/השירותים" :)להלן ושירותים נלווים

כהצעה הזוכה, כפי שיפורט  המועצהוהספק הגיש הצעה למתן השרות והצעתו נבחרה על ידי  והואיל

 להלן;

והספק מצהיר בזאת שלצורך מתן השירותים הינו מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל אמצעים  והואיל

כלכליים וכוח האדם המתאים ושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות 

 ;מזמיןההמוחלט של  ורצונ

והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן  והואיל

 נשוא הסכם זה. יםהשירות

  

 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :                           

 

 מבוא וכותרות .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

במסגרת  מזמיןשל ה ומובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם, אשר צורפו לפרסומי .1.2

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. המכרז,

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.  .1.3



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג
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 כללי של המכרז. על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק ה .1.4

 במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה. .1.5

 הגדרות .2

הסכם זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה.  .2.1

 ובמסמכיו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן: בהסכם

 

 ת'מועצה מקומית ג "המזמין"

  "הממונה"

 "המפקח"או 

כאחראי מטעמו על  המועצהמי שימונה על ידי מנכ"ל ו/או  מנכ"ל המועצה

 .הפעילות נשוא המכרז מול הספק

ושירותים  (IPT, טלפוניה )למתן שירותים בתחום תקשורת נתונים 00/2023מכרז  "המכרז"

 נלווים

 מי שהגיש הצעתו למכרז זה "המציע"

ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה. לרבות עובדיו, מועסקיו, המציע אשר  "הספק"

מנהליו, קבלני המשנה, נותני שירותים, שיועסקו על ידו וכל הבאים בשמו או 

 מטעמו

מכלול העבודות והשירותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת מכרז זה וכל  "השירותים"

כמפורט במכרז ובמפרטים הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו,  שירות

 .המצורפים אליו

לו על ידי הממונה מטעם  התשלום לו זכאי הספק בגין ביצוע עבודה שאושר "התמורה"

 מזמיןה

 מדד המחירים לצרכן, הידוע ביום חתימת ההסכם, המתפרסם על ידי הלמ"ס. "המדד"

 המצורפים לו.הסכם זה לרבות נספחיו, מוספיו והמפרטים הטכניים  "ההסכם"

 

 השירותים: .3

השירותים אותם מתחייב הספק לבצע, לפי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה המצורפים להסכם זה  .3.1

כמצורף  ושירותים נלווים (IPT, טלפוניה )למתן שירותים בתחום תקשורת נתוניםלהספקת  להלן,

, ומהווה נספח מפרט טכני לביצוע השירותים –למסמך ב'  4נספח המצ"ב כהטכני וכמפורט במפרט 

להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו, בפרט, ובכל מסמכי המכרז המצורפים בזה ומהווים נספח להסכם 

 בלתי נפרד ממנו, בכלל. וחלק

 וושיקול דעת ולפי צרכי על ידוקבע יבהיקף שעות חודשיות כפי ש מזמיןלופקו השירותים יס .3.2

 הבלעדי.

שמורה הזכות, בכל עת, לשנות את היקף השעות בהן יסופקו השירותים על ידי הספק,  מזמיןל .3.3

את השירותים בכל  מזמיןלוהספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה עקב כך והוא מתחייב לספק 

 .ול ידהיקף כפי שיקבע ע

, מזמיןההספק מתחייב לבצע את השירותים על פי הסכם זה בהתאם ללוח הזמנים שייקבע ע"י  .3.4

 הבלעדי והמוחלט. ולפי שיקול דעת



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג
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 התחייבויות הספק .4

הספק מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון, כוח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים  .4.1

א מתחייב לבצע את עבודתו באופן המקצועי הטוב הדרושים למתן השירותים על פי הסכם זה והו

 ביותר.

הספק יישמע להוראות הממונה באופן קפדני ויבצע את העבודה על פי הנחיותיו והוראותיו  .4.2

 ובהתאם להוראות כל דין.

מוסכם בין הצדדים כי הספק לא יהיה רשאי להזמין את שירותיו של כל מבצע ו/או מומחה ו/או  .4.3

יצוע עבודתו, אלא אם קיבל לכך את אישורו של הממונה מראש ובכתב. צד ג' כלשהו בקשר עם ב

כל חבות כספית נוספת על זו  וכאמור, לא תטיל עלי מזמיןההסכמה בכתב מטעם  ואולם, מתן

 שבהצעת הספק, וכל הזמנה כאמור בסעיף זה תהא על חשבון הספק בלבד.

כה במהלך תקופת ההתקשרות מוסכם בין הצדדים כי החלפת נותן השירותים מטעם הספק הזו .4.4

, ובלבד שנותן השירותים המחליף יעמוד ממונהתהיה אך ורק באישור מראש ובכתב מטעם ה

להפסיק התקשרות עם ספק מכל סיבה  יהא רשאי מזמיןתנאי הסף לעיל. ה בתנאי הכשירות על פי

 . ונותני שירותים מחליפים שאינם עומדים בדרישותי ושהספק יציע ל שהיא, לרבות בשל כך

מנע מניגוד עניינים, לרבות יהספק מתחייב שלא להעמיד עצמו במהלך תקופת ההתקשרות ולה .4.5

 במתן שירותיו על פי הסכם זה. עניינים, חשש לניגוד

, הממונההספק מתחייב לבצע את השירותים על פי הסכם זה בהתאם ללוח הזמנים שייקבע ע"י  .4.6

 הבלעדי והמוחלט. ולפי שיקול דעת

 תקופת ההסכם .5

 חודשים, החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים.  24תקופת ההסכם תהיה למשך  .5.1

 סכם לתקופותהבלעדי להאריך את הה ובהתאם לשיקול דעת זמיןבתום תקופת ההסכם, רשאי המ .5.2

 חודשים. 60לא יעלה על נוספות, ובלבד שסך תקופת ההסכם, כולל תקופות ההארכה, 

פקס או דואר אלקטרוני או ב הארכת תקופת ההסכם כאמור תעשה בכתב, באמצעות דואר רשום .5.3

, לא יאוחר משבעה ימים לפני תום תקופת ההסכם, או תום כל זמיןהבלעדי של המ ולפי שיקול דעת

 הארכת ההסכם, לפי העניין. תקופה של

כאמור לעיל, על סיום ההתקשרות בין הצדדים, תוארך יחד עם זאת, במידה ולא תצא הודעה  .5.4

 חודשים נוספים. 12ההתקשרות אוטומטית לתקופה של 

 התמורה .6

 המזמיןשלם י, מזמיןהמלא של ה ותמורת מתן השירות כנדרש על פי הסכם זה לשביעות רצונ .6.1

 מחירון השירותים וההצעה הכספית –למסמך ב'  5נספח בלספק את הסכומים בהתאם להצעתו 

 "(.התמורהלהסכם, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן "

שך כל תקופת ההתקשרות, בכל היקף, המחירים המפורטים להלן יהיו המחירים יהיו תקפים במ .6.2

תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, והם כוללים את כל העלויות הציוד, כח האדם, החומרים, 

 סים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מביצוע העבודותיהמ



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג
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לי לצרכן, המתפרסם על ידי המחירים הנקובים בהצעה יוצמדו תקופתית למדד המחירים הכל .6.3

 "(, כמפורט להלן:המדד" הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי )להלן

 .הספקממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם  13 –הצמדת המחירים תחל החל מהחודש ה  .6.3.1

 חודש כל אחת. 12ההצמדה למדד תהיה בתקופות בנות  .6.3.2

 24 –התקשרות ועד לחודש ה ל 13 –מדד הבסיס לתקופת ההצמדה הראשונה )מהחודש ה  .6.3.3

 כאמור. ,ההסכם חתימת ביוםלהתקשרות( יהיה המדד הידוע 

ההצמדה למדד, בכל תקופה לאחר תקופת ההצמדה הראשונה, תהיה שווה להפרשי המדד  .6.3.4

כגון, ההפרש בין  בין המדד הידוע בחודש העדכון לבין המדד הקודם לפיו עודכן המחיר. )

להחלתה,  13 –להחלת ההצמדה לבין זה שהיה ידוע בחודש ה  24 –המדד הידוע בחודש ה 

 (. וכן הלאה

החודשים הבאים  12 התעריף לאחר כל הצמדה יהיה תקף למשך כל תקופת ההצמדה ) .6.3.5

 (. לאחר עדכון המחיר

יא לרבות אך לא רק מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שה .6.4

לעיל. כמו כן, מוסכם כי התמורה  6.3בשל שינוים בשכר עבודה, למעט הצמדה כאמור בסעיף 

כוללת את התשלום המלא עבור ביצוע העבודה בהתאם להסכם לרבות כל הוצאות הספק, מכל מין 

הנדרשות לביצוע העבודה, לרבות הוצאות נסיעה, אש"ל הדפסות וכל הוצאות  וסוג שהוא,

משרדיות ו/או אחרות של הספק ו/או מי מעובדיו, לרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו, אם יגרמו, 

 התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה או שייגרמו בקשר להסכם זה. לספק בקשר עם מילוי

הזכות, לפי  למזמיןמוסכם כי התמורה משקפת את היקף השירותים המפורט בהצעה וכי שמורה  .6.5

 די, לשנות את היקפם בכל עת, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת הספק.הבלע ושיקול דעת

וזאת בהתאם ליכולת  על ידי הספק ורשאי לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם ל יהא המזמין .6.6

 .ימי עבודה לכל הפחות לתקן את נזקיו 21מדידת הנזק ולאחר שניתנה לספק שהות בת 

 להלן : תשולם לספק בכפוף לתנאים המפורטים התמורה .6.7

 –למסמך ב'  5נספח ב המחיר הצעתהחיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה בהתאם ל .6.7.1

עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש  להסכם, מחירון השירותים וההצעה הכספית

 הקודם.

חשבון המפרט את  המזמיןלצורך קבלת התמורה יגיש הספק לאישור הממונה מטעם  .6.7.2

השירותים שבוצעו וכן את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו, והכל לרבות פרוט השירותים 

 .זמיןבחשבון יהיה בהתאם לדרישות המ

 של הכספים"ל וסמנכהתמורה תשולם לספק לאחר ובכפוף לאישור החשבון על ידי הממונה  .6.7.3

 .המזמין

, בכפוף לכך לממונהיום מתום חודש הגשת החשבון  90התמורה תשולם לספק בתוך  .6.7.4

 (.יםימים קלנדארי 90+תשלום שוטף  תנאישאושר כאמור )

 

 עובד מעבידאי קיום יחסי  .7



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג
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נקבע בזאת ומוצהר במפורש, כי עבודת הספק, לפי הסכם זה, מתבצעת על ידיו כספק עצמאי וזאת  .7.1

מהיותו מבצע את עבודתו כבעל עסק עצמאי והן מהכוונה המפורשת של הצדדים שלא תהיה 

, וכי בשום נסיבות שהן לא ייווצרו יחסים של עובד ומעביד בין המזמיןשל  ומשולבת בעבודת

לבין מי מעובדי הספק. מטעם זה, לא יהיה הספק ולא יהיו עובדיו  המזמיןבין  לספק ו/או המזמין

פי כל דין ו/או -תמורה ו/או זכויות כלשהן המגיעות לעובד ממעבידו על זכאים לכל תשלום ו/או

 נוהג.

 המזמיןל ידי מי מעובדי הספק ו/או גורם כלשהו בגין אחריות נטענת של תבע עי שהמזמיןבמקרה  .7.2

יום בגין כל סכום  30תוך  המזמיןכמעביד לעובדיו הנובעת מהסכם זה, הספק יפצה ו/או ישפה את 

חויב לשלם. האמור לעיל יחול גם לגבי כל תביעה בקשר לשכר ששולם בנגוד לחוק י זמיןשאותו המ

 המקובל בענף אליו התובע משויך על פי הסכם קיבוצי כלשהו. המינימום או השכר שכר

הספק ישלם עבור עצמו ויפריש עבור עובדיו את כל התשלומים המחויבים על פי דין, לרבות מס  .7.3

הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, וכל מס או תשלום החלים על ספק עצמאי ו/או מעביד עקב ביצוע 

חוק שכר המינימום ו/או השכר המגיע לו על פי הסכם הסכם זה ולא פחות מהמגיע לעובד על פי 

 הגבוה מביניהם. - קיבוצי החל עליו

 

 קאחריות הספ .8

הספק מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות על  .8.1

ום שכר הסכם זה, וכי הוא מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין לגבי עובדיו, לרבות תשלי פ

שא באחריות ימינימום וכל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו על פי כל דין. המזמין מצידו, לא י

 כלפי עובדי הספק. כלשהי

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין הספק זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות הנהוגות על  .8.2

 פי כל דין או נוהג.

נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם למזמין, למועסקים על ידו, או הספק מצהיר בזאת כי הינו אחראי לכל  .8.3

מטעמו, או לכל צד שלישי, כפועל יוצא, ישיר או עקיף מן השירות ו/או בגין הפרת דין כלשהו או 

תנאי הסכם זה, בין שיתגלה בזמן שהחוזה יהיה בתוקף, ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו, וישפה 

שלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין בגין כל תביעה שיידרש ל את המזמין

 בגין האמור לעיל.

הספק מצהיר בזאת כי באחריותו להנחות את עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת  .8.4

ביצוע השירותים נשוא הסכם זה, לרבות הספקת כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם 

 בדבר אופן השימוש בהם.לפי מכרז זה וביצוע הדרכות 

היה ויחויב המזמין לשלם לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, תשלום כלשהו המשתלם כרגיל  .8.5

חויב בתשלום פיצויי נזיקין לצד שלישי או אחר, יפצה הספק את המזמין ילעובד ממעבידו, או ש

 יחויב כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין. בכול סכום בו

ספק, למזמין לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק, ו/או כלפי צד ג' כלשהו, על פי חוק למען הסר  .8.6

ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו  ןלמיטלטלי, ו/או על פי כל דין אחר, 1967-השומרים, התשכ"ז

 הספק, לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.
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 ביטוח .9

דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל  .9.1

המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל  למסמך ב' 2נספח בחשבונו את הביטוחים המפורטים 

חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, 

 .מתן השירותים ע"פ הסכם זהלכל משך תקופת 

וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי המזמין אישור על  מתן השירותיםלפני תחילת  .9.2

להסכם זה, כשהוא חתום על ידי  'ב למסמך 2לנספח המפורטים לעיל בהתאם  עריכת הביטוחים

 מבטחיו. 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת  .9.3

 המזמין, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל  היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת .9.4

מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר 

ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין ו/או הפועלים מטעמו לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם 

ניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות המבוטח לכלול את המזמין ו/או הפועלים מטעמו לע

 צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין וכי  .9.5

נאי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן יכלל בביטוחים ת

לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על 

 יום מראש. 30כך בדואר רשום לידי המזמין, 

הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין  .9.6

לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה  נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי

בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את המזמין מאחריות לכל נזק כאמור 

 לעיל.

 הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח. .9.7

הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי  לבקשת המזמין יעביר הספק עותק של פוליסות .9.8

התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי 

 הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת  .9.9

הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או להוות אישור בדבר העתקי הפוליסות על ידי 

 התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי המזמין הינם תנאים  .9.10

אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו  יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או

 כהפרה יסודית של ההסכם.

הספק מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו.  .9.11

כן מתחייב הספק לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם 

. הספק מתחייב להמציא למזמין המתאימות לסוג עיסוקםישות ביטוח ביצוע הסכם זה, יופיעו דר
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לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע 

 הסכם זה.

 ביטול ההסכם .10

( 30רשאי לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת בכתב בת שלושים ) המזמין .10.1

ימים. במקרה כאמור, לספק לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בשל סיום ההסכם 

 האמור.

בכל מקרה של ביטול ההסכם, ישולם לספק, החלק היחסי של התמורה בהתאם לשלב הפסקת  .10.2

 העבודה.

 

 ערבות בנקאית .11

ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה למדד,  למזמיןתנאי לחתימת הסכם זה הינו כי הספק מסר  .11.1

בלתי ניתנת לביטול בכל צורה שהיא, בלתי מותנית ונתונה לפירעון מיידי, עפ"י הנוסח המצורף 

ימים לאחר תום תקופת  60, בסך ובתוקף להלן ערבות ביצוע –למסמך ב'  1נספח להסכם כ

 למסמך א' למסמכי המכרז. 8ההתקשרות, וכמפורט בסעיף 

בכל פעם שיוארך תוקפו של הסכם זה, וכתנאי להארכתו, מתחייב הספק להאריך את תוקף  .11.2

יום מתום המועד החדש לסיום ההתקשרות, על חשבונו. הספק  60-הערבות בהתאמה, קרי עד ל

ימים ממועד  10-, בכל פעם, לא יאוחר מלמזמיןמתחייב להמציא את הארכת הערבות כאמור 

 ההתקשרות. על הארכת המזמיןהודעת 

לעיל לתקופת  11.2ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף קטן  למזמין,לא המציא הספק  .11.3

רשאי לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת  המזמיןהא י –ההתקשרות המוארכת 

 סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה. ולגבות מלוא

 

 קיזוז ועיכבון .12

 מהמזמין,רשאי לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  זמיןהמ .12.1

לבין  שבינועל פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר  זמיןלמעל פי הסכם זה לספק, כל חוב המגיע 

של  ומהספק. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות למזמיןחוב קצוב אחר המגיע  הספק וכן כל

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או  זמיןהמ

 ספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. כלפי ה זמיןלרשות המ אמצעי אחר העומד

 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא.  .12.2

 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא. .12.3

 

 העברת זכויות .13

מהם אלא אין הספק רשאי להעביר לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ואף לא חלק  .13.1

 נתן לספק בכתב ומראש.ישי המזמיןבהסכמת 
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 מידע ומסמכים .14

ו כניות ו/או המפרטים ו/או כל מידע אחר שיוכנו ע"י הספק יהיו בבעלותוכל המסמכים ו/או הת .14.1

 זמיןיהיו מלוא הזכויות במסמכים אלו, לרבות זכויות יוצרים. המ ולמזמין, זמיןשל המ המשותפת

המוחלט, ולספק לא יעמוד כל  והא רשאי לעשות כל שימוש במסמכים אלו בהתאם לשיקול דעתי

 .המזמיןשימוש כאמור ע"י  סעד בגין עשיית

 את כל למזמיןלספק לא תהא זכות עכבון במסמכים, כולם או חלקם והוא המתחייב להעביר  .14.2

 לאלתר, וללא כל עיכוב. והמסמכים שיידרשו על יד

מיד עם סיום ההתקשרות בהתאם להסכם ו/או הודעה בדבר הפסקת עבודתו, ימסור הספק את  .14.3

מלוא המסמכים שברשותו, ומסירת המסמכים כאמור תהווה תנאי לביצוע התשלום המגיע לספק, 

 ההתקשרות בהתאם להסכם. ככל שמגיע לו תשלום כלשהו, והשבת הערבות לידיו בעת סיום

 

 שינוי ההסכם .15

 אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בהסכמה בכתב ומראש. .15.1

 

 הפרות ופיצויים .16

הפר צד לחוזה זה הוראה מהוראותיו יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק החוזים  .16.1

 או תרופה ספציפיים, גם במקרה ומוקנים בחוזה זה סעד 1970 -)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 להפרה כזו, וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה או הוראות כל דין.

על כל סעיפי המשנה  14, 13, 11, 8, 7, 4, 3הספק מצהיר, כי ידוע לו כי המבוא להסכם זה, סעיפים  .16.2

 המזמיןשבהם, הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את 

שקלים חדשים בע"מ( לכל מקרה  אלףש"ח ) 300ים מוסכמים וקבועים מראש בסך של בפיצוי

בטל את ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק, וזאת מבלי ילא  שהמזמיןהפרה, זאת גם במקרה 

על פי מסמכי ההסכם או על פי כל  ולכל סעד ותרופה אחרים העומדים ל זמיןשל המ ולגרוע מזכות

 לויות האמור לעיל ביטול ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.מכל דין, ומבלי לגרוע

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי האירועים הבאים ייחשבו אף הם כהפרה יסודית  .16.3

 ההסכם: של

נגד הספק ו/או ביחס אליו הוגשו התראה לפשיטת רגל ו/או בקשה לפשיטת רגל ו/או צו  .16.3.1

 צו פירוק. כינוס נכסים ו/או בקשה לפירוק ו/או

כי אין הוא יכול או רוצה לספק את השירותים ו/או למלא אחר  למזמיןהספק הודיע  .16.3.2

 הוראות ההסכם.

, המזמיןהספק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את ההסכם, כולו או מקצתו, ללא אישור  .16.3.3

 בניגוד להוראות ההסכם.

 כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם. המזמיןשל  והוכח להנחת דעת .16.3.4

ל על נכסי הספק ו/או ננקטו פעולות גבייה כנגד הספק ביחס לנכסי הספק, הוטל עיקו .16.3.5

 ימים ממועד ביצועם. 7כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה לא הופסקו תוך 
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 הספק נהיה בלתי כשיר לעשיית פעולה משפטית. .16.3.6

כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה הייתה  למזמיןהתברר  .16.3.7

ו/או בלתי נכונה, או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על  כוזבת

 ההתקשרות  נשוא הסכם זה ו/או על זכייתו של הספק במכרז.

תחייבויותיו על פי תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מה .16.4

 מסמכי ההסכם.

 ויתור והימנעות מפעולה .17

על  המזמין, לא ייחשבו כוויתור המזמיןכל ויתור או הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד  .17.1

 על כך בכתב ומראש. המזמין, אלא אם כן ויתר וזכויותי

 ואבטחת מידע סודיות .18

ד ג' כלשהו, כל ידיעה ו/או מסמך הספק מתחייב לשמור בסוד ולא למסור ו/או להביא לידיעת צ .18.1

 שיגיעו אליו בקשר לעבודתו, וזאת במהלך תקופת ההסכם ולאחריה. 

הספק מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו למתן  .18.2

 השירותים לפי הסכם זה.

עמידה  –למסמך ב'  3נספח הספק מתחייב לנהוג על פי דרישות אבטחת המידע המפורטות ב .18.3

להסכם זה ולכל הוראה אחרת של הממונה או מנהל אבטחת המידע  אבטחת מידעבדרישות 

ים, הגנת הפרטיות, ביטחון ו/או כל הוראה, חקיקה, הנחיה או רגולציה ביחס לשמירת נתונ מזמיןב

 המידע ורציפות עסקית של המזמין.

 כתובות והודעות .19

 כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא להסכם זה. .19.1

הודעות שיש לשלחן על פי הסכם זה או בקשר להסכם זה, תישלחנה לפי הכתובות המצוינות  .19.2

ב לצורכי הסכם זה במבוא להסכם ומכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובות כמצוין בהסכם, ייחש

שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אף אם יוחזר  72שהגיע לתעודתו תוך  כמכתב

 סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.  לשולחו מכל

 ולראיה באו הצדדים על החתום :                                                              
 

       

המורשים  פרטי

 מטעם המזמין

חותמת וחתימות  

המורשים  מטעם 

 המזמין

המורשים  פרטי 

 מטעם הספק

חותמת וחתימות  

המורשים  מטעם 

 הספק

 

 אישור עו"ד לאימות חתימות המורשים מטעם הצדדים:                                               
 

     

 תאריך          מ.ר.            חתימה וחותמת העו"ד / רו"ח
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 ערבות ביצוע  –למסמך ב'    1נספח 

 לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

 ת', גאחמד אבו עסבהמרחוב 

 תאריך: __/__/__                 

 בנק: ________________                 

 סניף: _______________                 

 

 הנדון:  ערבות בנקאית מס' _____________                                                  

 

במסגרת מכרז  להסכם מיום _________ערבות מס' _______ "ערבות ביצוע" בקשר מצורפת  .א

מועצה עבור  ושירותים נלווים (IPT, טלפוניה )למתן שירותים בתחום תקשורת נתונים 6/2023

 )להלן: "ההסכם"(. מקומית ג'ת

ש"ח(  עשרת אלפים ₪  )ובמילים: 10,000סכום עד לסך של הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  .ב

 "( בקשר עם ההסכם שבנדון.הנערב____________ )להלן: "המגיע או עשוי להגיע לכם מאת __

כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת  .ג

הפרשי הצמדה למדד מחירי צרכן באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות 

"( גבוה מהמדד המדד החדשבפועל )להלן: "המדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום זה, יהיה 

"( נשלם לכם את אותו המדד הבסיסילהלן: "שהתפרסם לאחרונה לפני יום חתימת ההסכם )

 סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

זה, המונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם  .ד

המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, 

 לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין שהוא מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו.

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס  .ה

 .נערבתחילה את סילוק הסכום האמור מאת ה את דרישתכם או לדרוש

 , ועד בכלל.ממועד הנפקתה 24 -ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד ל .ו

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה. .ז

 

 בכבוד רב,                                                                                             

 בנק __________                                                                                             

 סניף _________                                                                                             
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 ביטוחים אישור קיום   –למסמך ב'    2 נספח

הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים

(DD/MM/YYYY ) 

, בהתאם למידע המפורט בה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

  ת'מועצה מקומית ג: שם

 הבבעלותו/או גופי סמך 

 הו/או עמותות בשליטת

ו/או מנהליהם ו/או 

 שלובות עובדיהם

 נדל"ן☐ : _________שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

      אחר: ☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנהקבלני ☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:  500206289ת.ז./ח.פ.: 

_________ 

ג'ת  81ת.ד מען: 

 3009100במשולש מיקוד 

 מען: _________

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

לפי  חלוקה

 גבולות

אחריות או 

 ביטוח סכומי

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

ת. 

 תחילה

ת. 

 סיום

גבול האחריות/ סכום 

 ביטוח

 נוספים כיסויים

  חריגים וביטול בתוקף

 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

 (302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000     צד ג'

קבלנים וקבלני משנה 

(307) 

ויתור על תחלוף 

לטובת מבקש האישור 

(309) 

לתביעות המל"ל כיסוי 

(315) 

מבוטח נוסף בגין 

מעשי או מחדלי 
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 כיסויים

מבקש  -המבוטח 

 (321) האישור

מבקש האישור מוגדר 

 (322כצד ג' )

 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור 

 (329ייחשב כצד ג' )

אחריות 

 מעבידים

ויתור על תחלוף  ₪  20,000,000    

לטובת מבקש האישור 

(309) 

 היה - נוסף מבוטח

 של כמעבידם וייחשב

 המבוטח מעובדי מי

(319) 

 (328ראשוניות )

אחריות 

 מקצועית

משולב חבות 

 מוצר

 (301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000    

דיבה, השמצה והוצאת 

 (303לשון הרע )

 (304הרחב שיפוי )

ויתור על תחלוף 

לטובת מבקש האישור 

(309) 

מבוטח נוסף בגין 

מעשי או מחדלי 

מבקש  -המבוטח 

 (321) האישור

מרמה ואי יושר 

 (325עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )

עיכוב/שיהוי עקב 

 (327מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )

 12 -תקופת גילוי 

 (332חודשים )
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פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 

 (*:ג'השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

  מחשוב -043

 שירותי חומרה ו/או תוכנה - 103

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 אבטחת מידע עמידה בדרישות  –למסמך ב'    3נספח 

 תאריך: __/__/__                                                                                                                   לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

 ת', גאחמד אבו עסבהרחוב מ

 

 )להלן: "המזמין"(  ת'מועצה מקומית גהנדון: הצהרת המועסקים על ידי המציע ב                 

 . המועצהלעמידה בדרישות אבטחת המידע של                                           

 

מטעם המועסק ____________ 'ת ת"ז מס/אני הח"מ__________________ נושא

ת בזאת /ה ומתחייב/"(. מצהירהמציע": _)להלן____________ זיהוי/ח.פ. '______________ מס

 :כדלקמןובכתב 

 

השייך למזמין ו/או לצדדים ו/או מידע ארגוני למידע רגיש ו/או מידע עסקי  ףבמסגרת תפקידי איחש .1

תחת הגדרת מאגרי מידע עפ"י חוק הגנת הפרטיות ו/או חוקים ותקנות השייכות לצנעת  שלישיים

 ארגוני שהינו חסוי ו/או מסווג. –הפרט וכן מידע פנים 

 ארגוני. -שהובאו לידיעתי המשמעויות הנוגעות לשימוש שלא לצורך במידע פניםהנני מצהיר על כך  .2

 הפרת הנוהל עלולה להיחשב כעבירת משמעת על פי חוק הרשויות לעבירות משמעת. .3

כמו כן הובאו לידיעתי הסיכונים הנוגעים לשימוש בעמדת הקצה הארגונית )המחוברת לרשת  .4

 ידע המוגדרים.האינטרנט(, באופן שחורג מנהלי אבטחת המ

והבנתי את הדרישות  הנני מצהיר בזאת בי הובאו לידיעתי נהלי אבטחת המידע הארגוניים הבאים .5

 המפורטות בהם:

 .נוהל מדיניות אבטחה ארגונית .5.1

 .נוהל מאגרי מידע .5.2

 .התנהלות עם מידע רגישנוהל  .5.3

שהינו מידע ולמידע פנים ארגוני  המזמיןלקוחות במסגרת תפקידי איחשף למידע אישי רגיש של  .6

לעיני כל. בחתימתי על הצהרת הסודיות והצהרה זו, הנני מתחייב  המוגן על פי חוק ואסור בחשיפה

 שלא למסור מידע לגורמים בלתי מורשים.

רק למידע הרלוונטי למילוי התפקיד אך ו ףאיחש ומתן השירותים עבור המזמיןבמסגרת תפקידי  .7

ואמנע ככל הניתן מחשיפה למידע שאינו רלוונטי למילוי התפקיד, גם אם מערכת ההרשאות 

 הטכנולוגית תאפשר בפועל גישה אליו.

תבוצע ע״י הזנת שם משתמש וסיסמא הידועים לי בלבד  ,של המזמיןגישתי אל מערכות המידע  .8

אפשר גישה ו/או שימוש של עובד אחר במשתמש האישי שלי וכן ומיועדים אך ורק לשימוש שלי. לא א

לא אסכים לבצע את עבודתי באמצעות משתמש אחר. כמו כן, אתחייב שלא לחשוף את פרטי 

ולא אתעד את פרטי המשתמש המחשוב המשתמש האישי שלי, בדגש על סיסמת הגישה למערכות 

 במקום חשוף לעיני כל.
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, באופן שימנע מזמיןה לנהלימסמכים המתעדים מידע רגיש בכפוף במסגרת עבודתי, אשמור ואאחסן  .9

 גישה של גורמים בלתי מורשים.

 שימוש בתיבת דוא״ל .10

לא אפתח הודעות דוא״ל מכתובות שולח שאינן מוכרות לי. אוודא בעת פתיחת ההודעה כי זו  .10.1

 נשלחה מכתובת שולח לגיטימית ומוכרת.

רפו להודעות דוא״ל אשר נשלחו מכתובות שאינן לא אפתח קבצים ו/או אלחץ על קישורים שצו .10.2

 מוכרות לי.

לא אמסור את פרטי המשתמש האישיים שניתנו לי ו/או את פרטי הגישה לתיבת הדוא״ל  .10.3

  שברשותי, לגורמים שאינם מוכרים בוודאות.

הנני מתחייב לדווח לאחראי אבטחת המידע בכל מקרה בו אקבל הודעת דוא״ל חשודה ו/או  .10.4

 בת שולח בלתי מזוהה.שהתקבלה מכתו

 שימוש בעמדת הלבנה .11

(, מכשירים dokהתקני מדיה נתיקה ) -לא אחבר התקנים חיצוניים לעמדת הקצה. בכלל זה  .11.1

 סלולריים ומחשבי לוח )טאבלטים(.

לא אשתף את פרטי המשתמש האישי שלי עם אף גורם אחר )מלבד אחראי המחשוב( ולא אתעד אותם  .12

 באופן גלוי.

ל קבצים מרשת האינטרנט שלא לצרכים ארגוניים ובכל מקרה אוודא כי מקור לא אבצע הורדה ש .13

לא אבצע את הורדת הקבצים ללא אישור  -הקבצים הינו מקור מזוהה ומהימן. במקרים של ספק 

 אחראי המחשוב.

 לא אעשה שימוש ברשתות חברתיות כלל ו/או בשירותי דוא״ל שאינם במסגרת שרת הדוא״ל הארגוני. .14

 ב לדווח לאחראי המחשוב אודות כל פעילות חריגה או חשודה המתרחשת בעמדת הקצה.הנני מתחיי .15

ההרשאות שהוקצו לי לטובת מילוי הגדרת הנני מצהיר שהובא לידיעתי כי במקרה של שינוי תפקיד,  .16

 שתנה, בהתאם לנהלי המידור המוגדרים.תתפקידי הקודם 

, חל עליי האיסור לעשות כל עבור המזמיןהנני מצהיר שהובא לידיעתי כי במקרה של סיום העסקה  .17

, , לרבות העברה לגורמים בלתי מורשיםאצל המזמיןשימוש במידע אליו נחשפתי במסגרת פעילותי 

 .ללא הגבלת זמן

 

 ,המועצהנהל המחשוב של הנני מצהיר כי בחתימתי מטה, אמלא בקפדנות את כל התנאים לעיל ואדווח למ

 :על כל חריגה ו/או הפרה

 

     

 תאריך          חתימת המועסק     שם מלא של המועסק    
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 מפרט טכני לביצוע השירותים –למסמך ב'    4נספח 

 רקע

 

תקשורת נתונים, שירותי ענן מנוהל, שירותי גיבוי מבקשת לקבל שירותי  ת'גהמועצה המקומית  .1

וכן שירותי מרכזיית טלפוניה  וכן שירותי ניטור רשת וחסימת נוזקות ברמת רשת DRנתונים ושירותי 

(IPTבענן הספק ) כמפורט במפרט זה. 

, םמוניציפלייתושבים לרבות שירותים  14,000 –המועצה הינה מועצה מקומית המספקת שירותים לכ  .2

, שירותי הנדסה בתי ספר יסודיים ועל יסודיים( –מוסדות חינוך  6 -גני ילדים וכ 35 -)כ שירותי חינוך

 .)הוועדה לתכנון ובנייה הינה מרחבית(, שירותי רווחה ושירותים נלווים

זי מרכבתחום השיפוט של המועצה קיימים מתקנים ואתרים השייכים למועצה: בתי ספר, גני ילדים,  .3

 ., שצ"פים ומרחבים ציבורייםגני משחקים וגינות ציבוריותקהילה, מגרשי ספורט, 

המועצה מקיימת אירועים ציבוריים בשטח השיפוט שלה באמצעותה ו/או באמצעות ספקים חיצוניים  .4

 ו/או עמותות ו/או גופים הקשורים בתחומי החינוך והתרבות.

 אתרים .5

 קיימים מספר אתרים מאוישים: 

 40 -. )כעירייההמשמש כמשרדי ה ת'בום, ג-ביר אל 'ברחוב רח העירייהמבנה  –אתר ראשי  .5.1

 . FortiGate 100fוכן  100/100בו קיים היום קו סימטרי  – משתמשים(

 . FortiGate 40fבו קיים היום קו ביזנט וכן  –מבנה ברחוב _ בג'ת,  –בניין רווחה  .5.2

 :משתמשים בכל אתר( 5)מונים כ  משנהאתרי   .5.3

 ללא ציוד אבט"מ. ADSLהמחובר באמצעות קו בזק  –שירות פסיכולוגי חינוכי  .5.3.1

 ללא ציוד אבט"מ. ADSLהמחובר באמצעות קו בזק  –מתנ"ס  .5.3.2

 ללא ציוד אבט"מ. ADSLהמחובר באמצעות קו בזק  –מרכז צעירים  .5.3.3

 יוד אבט"מ.ללא צ ADSLהמחובר באמצעות קו בזק  –מגרש כדורגל  .5.3.4

 ללא ציוד אבט"מ. ADSLהמחובר באמצעות קו בזק  –אולם ספורט חדש  .5.3.5

 ללא ציוד אבט"מ. ADSLהמחובר באמצעות קו בזק  –אולם ספורט ישן  .5.3.6

 ללא ציוד אבט"מ. ADSLהמחובר באמצעות קו בזק  –ספריה  .5.3.7

 ללא ציוד אבט"מ. ADSLהמחובר באמצעות קו בזק  –בית הקשיש  .5.3.8

 בכל מתחם. ADSLמתחמים בהם נדרשים קווי  12גני ילדים: קיימים  .5.4

 מערכות מידע .6

 :המועצהמערכות המידע של 

 .הספקהמערכת מופעלת מענן  – המופעלת על ידי החברה לאוטומציה –מערכת גביה ואכיפה  .6.1

בה מופעלים כלל המערכות לניהול כספי, הכנסות, רכש,  פיננסית של החברה לאוטומציהמערכת  .6.2

 ספק.ההמערכת מופעלת מענן  –ופיננסית.  תקציב, הנח"ש

 .הספקהמערכת מופעלת מענן  – EPRשל חברת  –מערכת רווחה  .6.3
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 .קומפלוט )מבית החברה לאוטומציה(של חב'  GISמערכת  .6.4

)כוללת  אפליקציה למשיכת נתוני שעוני נוכחות והעברתם לתוכנת השכר –מערכת שעוני נוכחות  .6.5

 ועתידה לפעול מענן הספק הזוכה. מועצהההמערכת מותקנת בשרתי  - (MSSQLשרת 

ועתידה לפעול מענן  מועצההמערכת מותקנת בשרתי ה -אפליקציה לחישובי שכר של חברת עוקץ  .6.6

 הספק הזוכה.

המערכת מותקנת  -ח"ש ושכר( האפליקציה כל נתון של חברת חשב )מדדים ועלויות לצרכי הנ .6.7

 ועתידה לפעול מענן הספק הזוכה. מועצהבשרתי ה

 מועצהמערכת ניהול רשת מצלמות אבטחה של מתקני ואתרי ה –מערכת ניהול רשת מצלמות  .6.8

 ספק צד ג' )אינה באחריות הספק הזוכה(.והמתוחזקת על ידי 

 רשתות תקשורת קיימות .7

 ברשות המועצה מספר רשתות מחשוב ותקשורת נפרדות פיזית: 

 Domain Controller. ברשת זו, המנוהלת על ידי המועצהרשת ארגונית לעובדי  – ITרשת  .7.1

Windows Server 2016  וכן מופעלות מערכות מידע, שירותי דוא"ל וניהול קבצים לפי הרשאות

התקנים )מחשבים, מדפסות,  250 -משתמשים וסה"כ כ 120 -משתמשים ארגוניות. ברשת זו כ

 סורקים, מכונות צילום, שעוני נוכחות, קודנים וכו'(.

רשת נפרדת לניהול מערך האבטחה הכולל מצלמות, מערכות בקרת כניסה,  –ת מצלמות ביטחון רש .7.2

 מערכות אבטחה נוספות. ומערכות גילוי פריצה, 

המנוהלות על ידי ספקי צד ג'  -( Asterisk PBXקוד פתוח קיימות רשתות נוספות כדוגמת טלפוניה ) .7.3

 ה.ולא נדרשות לתמיכה אפליקטיבית על ידי הספק הזוכ

 שירותי ניהול, אחסון והפעלת מערך שרתים וירטואליים, בענן מנוהל פרטי .8

תצורה להפעלת שירותי מחשוב בענן הנדרשת מהספק הזוכה )להלן " תצורה מינימאלית נדרשתלהלן 

 "(:בסיסית

אספקת שירותי אחסון שרתים בענן פרטי של הספק בחוות שרתים בישראל העומדת בדרישות תקן  .8.1

TIER2 .ומעלה  

 . ISO 27001החווה תעמוד בכל תקני הבטיחות ואבטחת המידע לרבות עמידה בדרישות תקן  .8.2

 1( תהיה בקצב מינימאלי של ISPהחיבור בין שרתי הספק לשדרת שירותי האינטרנט בישראל ) .8.3

Gbps ( בערוץ העולה והיורדupstream downstream bandwidth הקצאת רוחב פס אינטרנט.)

 מ"ב סימטרי. 150 – מועצהלטובת ה

הכולל בקרים מותאמים וקצב  Flash SSDדיסקים מסוג  20TBמערך אחסון מרכזי הכולל לפחות  .8.4

בין מערך האחסון למערכי השרתים. מערך אחסון נוסף בנפח של  10Gbpsהעברת נתונים של 

20TB  לטובת גיבויים וארכוב קבצים מסוגSAN  הכולל מערך דיסקים מכאנייםSAS כלל מערכי .

וכו'. לא יתקבל  DELL EMC, HP, NetApp, IBM, Hitachiהאחסון תוצרת היצרנים המובילים: 

 (QNAP ,Synology)כדוגמת  NASאישור להפעלת והקצאת אחסון על גבי מערך אחסון 
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ליבות  24ממנו הקצאה של לפחות  Xeon Gold Editionמערך שרתים מבוסס מעבדי אינטל  .8.5

(cores פיזיות )  128וכן לפחותGB .זיכרון פיזי לטובת המזמין 

  Hyperconvergedאו מערכת וירטואליזציה של ספקי  VMwareמערך וירטואליזציה מבוסס  .8.6

וכו', המספק שירותי העברת מכונות בין שרתים פיזיים ומערכי  DELL ,HP ,Nutanixכדוגמת 

 מערך תקשורת / אתר פיזי. ( במקרה של כשל או נפילת שרת /VMotionאחסון שונים )כדוגמת 

ואפשרות להעלאת  DRחיצוני המספקת שירותי גיבוי ורפליקציה לאתר  DRמערכת גיבוי באתר  .8.7

 דקות מקבלת החלטה על מעבר מאתר ראשי לאתר משני. 60המערכות בתוך ועד 

במהירות  Active-Activeמתגי תקשורת מנוהלים בין סביבת השרתים לסביבת האחסון בתצורת  .8.8

 . 10Gbpsשל 

מערכות אבטחת מידע מרכזיות הכוללות ניטור של כלל הפעילות ברשת באמצעות מערכת  .8.9

Network Operation Center   כדוגמתSolarWinds . 

 (:לציוד קייםוגיבוי  ITבחוות השרתים של הספק )רשת  -השרתים הנדרשים עבור המזמין  .8.10

רישוי נדרש על חשבון  תכונות שרת שרת #

 הספק

מכונה  1

וירטואלית 

 Aמטיפוס 

יחיד מהירות לפחות  intel Xeon gold edition מעבד 

, DDR4ג"ב  16ליבות(, זיכרון מוקצה  4גה"צ ) 2.4

 .Flash SSDג"ב בתצורת  150נפח אחסון מוקצה נטו 

 Windowsמע' הפעלה 

כולל רישוי לכלל  2022

 –( CALSהמשתמשים )

 משתמשים( 35 -)כ

מכונה  2

וירטואלית 

 Bמטיפוס 

יחיד מהירות  intel Xeon gold edition שני מעבדים 

ג"ב  16ליבות(, זיכרון מוקצה  4גה"צ ) 2.4לפחות 

DDR4 ג"ב בתצורת  150, נפח אחסון מוקצה נטו

Flash SSD  וכן נפח אחסון עבור קבצים ארגוניים

 טרה בייט. 2בנפח של 

 Windowsמע' הפעלה 

2022 

מכונה  3

וירטואלית 

 Cמטיפוס 

יחיד מהירות  intel Xeon gold edition שני מעבדים 

ג"ב  32ליבות(, זיכרון מוקצה  4גה"צ ) 2.4לפחות 

DDR4 ג"ב בתצורת  500, נפח אחסון מוקצה נטו

Flash SSD. 

 Windowsמע' הפעלה 

2022 

גיבוי ורפליקציה של כלל השרתים המוצגים בטבלה  DRאתר  8

יקציה לשרתי המזמין לאתר פיזי משני וכן גיבוי ורפל

של הספק. התקשורת בין אתר הראשי לאתר הגיבוי 

 Mbps 500תכיל חיבור תקשורת סימטרי ייעודי של 

 (.p2pלכל הפחות בין האתרים )

. המערכת 6TB( snapshotsנפח גיבוי נתונים )כולל 

 .Data deduplicationתתמוך ב 

רישוי מלא לרפליקציה 

השרתים  וגיבוי של כלל

והמידע הנדרש ללא 

 הגבלת נפח.
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רישוי נדרש על חשבון  תכונות שרת שרת #

 הספק

גלישה באינטרנט מכלל משרדי המזמין לרשת  ISPשירותי  9

( במהירות סימטרית שלא תפחת מ ISPהאינטרנט )

 .24/7מ"ב סימטרי לרבות שירותי ניטור קו  150

 Firewall, IPS, Sandboxהשירותים יכללו הגנת 

 .DDOSוהגנה בפני מתקפות 

ד לרבות רישוי לציו

אבטחה נדרש להפעלת 

שירותי ניטור ואבטחה 

 מצד הספק.

חיבור מאובטח  10

 מרחוק

 Fortiחיבור מאובטח מרחוק באמצעות שירותי 

Mobile Token (.MFA) 

לפי כמות רישוי נדרש 

משתמשים בחיבור 

 מרחוק.

 

 )יישום מיידי כחלק מתהליכי מעבר לענן( 365שירותי דואר הקמת ותחזוקת  .9

( וטיפול מול חב' מיקרוסופט להקצאת רישיונות tenantחדשה למועצה ) 365ותפעול סביבת הקמת  .9.1

 )עבור עובדי המועצה(. businessברישוי  –מתאימים על פי דרישות המועצה 

במינימום הפרעה ו/או השבתה  365יובהר כי הספק הזוכה יציג תוכנית עבודה למיגרציה לשירותי  .9.2

רק עם סיום העתקת כלל התוכן  cutoverוביצוע  תורה היברידישל הארגון לרבות עבודה בתצ

 משרת הדואר הקיים במועצה.

מיפוי ראשוני של תיבות הדואר הקיימות במועצה על כלל המשתמשים בה, העברת התיבות  .9.3

 ללא הקצאת רישוי. shared mailboxהפעילות לענן. ארכוב תיבות ומידע ישן תחת 

של קבלן הגבייה משרת דוא"ל מקומי  30-שתמשי המועצה ועוד כמ 30 -העברת תיבות דוא"ל של כ .9.4

(exchange 2019 לשירותי דוא"ל )365. 

מעבר בין כלל תחנות העבודה והמשתמשים במשרדי המועצה ובאתרים המאוישים, והעברת  .9.5

וכן קבצי דואר שמורים בארכיב מקומי של המחשב לתיבת הדואר החדשה  365פרופיל דואר ל 

 בטלפונים הסלולאריים. 365סיוע למשתמשים במעבר לשירותי דואר  בענן. כמו כן

בדיקה והגדרה מחדש של שיתופי יומנים ואנשי קשר משותפים למשתמשים המוגדרים כמורשים  .9.6

 לצפיית יומני עבודה וזימון פגישות )כדוגמה מזכירות, מנכ"ל ומנהלי מחלקות(.

 sharedלמשתמשים עם כינויים נוספים, והקצאת  aliasצמצום תיבות דואר קיימות, הגדרת  .9.7

mailboxes .עבור שימושי דואר ויומנים מחלקתיים משותפים 

 לתיבות דואר הקמת והגדרת שירותי גיבוי ורפליקציהדרישות לעניין  .10

לתיבות דואר וקבצים  או אחר VEEAMהגדרת שירותי גיבוי ורפליקציה באמצעות שירותי  .10.1

 .365ארגוניים המאוחסנים בשירותי מיקרוסופט 

או שוות ערך לטובת גיבוי תיבות  VEEAMהקצאת רישוי לטובת מערכת גיבוי ורפליקציה של  .10.2

. הגיבוי TIER2דואר, קבצים ותיקיות לשרת מנוהל בענן של הספק בחוות שרתים העומדת בתקן 

דורות גיבוי קבצים וכן שמירת הודעות שנמחקו למשך  7ת הכולל שמיר snapshotsיבוצע בתצורת 

 .מועצהלפחות שנה או לפי הגדרת מנמ"ר ה
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וכן  Dashboardברישוי   מועצההספק יעמיד ממשק משתמש למערכת הגיבוי לטובת מנמ"ר ה .10.3

משתמשים לכל  2גישה ללוג הגיבויים, וכן יכולת שחזור קבצים ותיבות דוא"ל, זאת בהיקף של 

 הפחות.

 הקיימים בשרתי המועצה לנתונים רישות גיבוי ורפליקציהד .11

כחלק מהשירות החודשי על הספק להפעיל מערכת גיבוי ורפליקציה של כלל המידע הארגוני  .11.1

 VEEAMמתוצרת  הספק לרבות שרתים וירטואליים באמצעות מערכת הרפליקציה והגיבוי של 

, לרבות חיבור ציוד התקשורת הספק(של  DR)אתר  לאתר הגיבוי הנוסף בחוות השרתים של הספק

 פסק בזמינות מירבית.-והשרתים הפיזיים לאספקת חשמל ומתח מיוצב מגובה מצברים ואל

לכל  2TB DATA + SNAPSHOTSהיקף הגיבוי נטו של כלל השרתים והנתונים יהיה בהיקף של  .11.2

 הפחות ויכלול דורות גיבוי על פי מדיניות הגיבוי להלן.

 דורות גיבוי תדירות גיבוי סוג ילגיבו קבצים סוגי #

 גיבוי 

 גיבוי מועדי

 5 יומי Daily אינקרמנטלי (CIFS) קבצים גיבוי 1

יומי בשעות 

הלילה 

)מינימום 

traffic  

 באתר(

 4 שבועי Weekly מלא

DB (Data Files ) קבצי 2

 דואר, אפליקציותמשרתי 

 SQLושרתי 

 10 יומי Daily אינקרמנטלי

 8 שבועי Weekly מלא

 12 חודשי Monthly מלא

 4 שבועי Weekly מלא )מכונה(  VM מכונות 3

 3 יומי Daily אינקרמנטלי וקבצי משתמש  פרופיל 4

 שירותי תקשורתדרישות  .12

 כדלקמן ברשתות פיזיות ומנוהלות בצורה נפרדת: מועצהניטור וניהול רשתות התקשורת של ה

בקו סימטרי במהירות  WANוחיבור  Class Cשטוחה ב  LANרשת תקשורת  – ITרשת תקשורת  .12.1

מסוגים  כתובות חוקיות. ברשת קיימים מתגים 4מ"ב סימטרי )קו מטרו של בזק( הכולל  100

 .  FortiGate 100Fהכולל  Fortinetוציוד אבטחת מידע של  )חלק מנוהל וחלק לא מנוהל(  שונים

 נפרד. VLAN  /LANעל גבי  Asterisk PBXמרכזיית  –רשת תקשורת למערכת הטלפוניה  .12.2

 נפרדות. VLANאורחים מנוהלות ברשתות  WiFiרשת  .12.3

התפיסה הנדרשת היא הפרדה פיזית של רשתות התקשורת אלו מאלו והפעלת שירותי ניהול רשת  .12.4

(. כמו כן הפעלת NGFW  +Forti Switch) Fortinetות ציוד נפרדים ועצמאים בכל רשת באמצע

 .IT -הלרבות איסוף לוגים על רשת  SOCשירותי 

 דרישות אבטחת מידע וניטור פעילות בשירותי ענן  .13

ואנליסטים מיומנים לבדיקת ובקרת  SOCמרוחק הכולל מערכת ניהול  SOCיידרש להפעיל מוקד  הספק

 . ITיהיו לרשת ה  SOCשירותי ה אירועי אבטחת מידע.  

 יידרש להציג במסמכי המענה את הרכיבים הבאים: הספק
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יידרש לספק מערכת  הספקהמוצעת לרבות יצרן, דגם וסוג הרישוי המוצע.  SOCפירוט מערכת  .13.1

SOC  30 -)כ ברשות המזמיןים הקיים העומדת בדרישות הרישוי והיקף הפורטים והמתג 

 מתגי תקשורת(. 3 -פורטים פעילים, כ 80 -משתמשים, כ

 פירוט  הנושאים הבאים: .13.2

 אופן חקר האירועים באמצעות המערכת. .13.2.1

אופן הקורלציה והאגרגציה הקיימים במערכת לגבי המידע והאירועים וכן מהי יכולת  .13.2.2

 האנליסט –ההגדרה העצמאית על ידי החוקר 

 אירועים באמצעות המערכתאופן חקר ה .13.2.3

אופן הקורלציה והאגרגציה הקיימים במערכת לגבי המידע והאירועים וכן מהי יכולת  .13.2.4

 האנליסט –ההגדרה העצמאית על ידי החוקר 

דוגמאות לממשק המשתמש ואת יכולת ההתאמה לשפה העברית. יש לפרט את מגבלות  .13.2.5

רים, מספר האירועים המערכת: כמות הנתונים, שורות הלוג, מספר הרכיבים המנוט

 (EPSהמקסימלי בשנייה )

אפשרויות הרחבות של המערכת: מודולים קיימים, ממשקים והעברת מידע ממערכות  .13.2.6

וציוד מיתוג  Firewalls -ארגוני,  מ GPO, לרבות אך לא רק: ניטור פעולות מ זמיןהמ

 .ברשות המזמין הקיימת Endpoint security)מתגים(, מערכת ה 

 :איסוף נתונים .13.3

המערכת תאפשר איסוף לפי דרישה של אירועים המתגלים ע"י המוצרים לאבטחת מידע,  .13.3.1

שרתים, מתגים, נתבים וציוד רשת, מרכזית טלפונים וכן איסוף אירועים ממערכות 

לרבות שרתים, מערכות אחסון, מערכות ניהול חוזי וטמ"ס, מערכות  המזמיןהמחשוב של 

WiFi המזמיןת התקשורת של ומערכות נוספות הפועלות ברשתו. 

המערכת תתמוך באיסוף נתונים ומידע מהרכיבים המנוטרים בפרוטוקולים הבאים  .13.3.2

 SNMP – V2/V3,SYSLOG, SMTP, Windows event log, HTTP, XMLלפחות: 

.  מנמ"ר המזמיןלפי בחירת  AGENTLESSו/או  AGENTSהמערכת תאפשר עבודה עם  .13.3.3

 FortiGate Firewalls & Forti Switch , windows( הדרושים: agents) –רשימת הסוכנים 

,ESET , SIP , Linux ,MS-SQL  ,MS Exchange 365 ,CyberArk IIS. SharePoint . 

התקשורת בין רכיבי המערכת תתבצע בצורה מוצפנת, מאומתת ועל גבי פורטים  .13.3.4

 מינימליים הניתנים לשינוי.

 ניהול חוקים במערכת .13.4

 המערכת תכיל סט חוקי אגריגציה וקורלציות מובנה מראש.  .13.4.1

 המערכת תספק סט חוקים גנריים לזיהוי אירועי אבטחת מידע.  .13.4.2

המערכת תספק ממשק משתמש קל ונח לצורך הגדרת חוקים, אשר אינו מצריך כתיבת  .13.4.3

 קוד.
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מנגנון יצירת החוקים יאפשר לפחות איחוד אירועים, הצלבת אירועים שונים ממקור  .13.4.4

 מידע אחד והצלבת אירועים שונים ממקורות מידע שונים. 

המערכת תאפשר הגדרת פעולות שונות עם התממשות התנאים שהוגדרו בחוקים, כגון  .13.4.5

 הרצת סקריפט, שליחת דואר, הפקת הודעה מתפרצת או רישום שורת לוג.

המערכת תאפשר קורלציה והאגרגציה בין אירועים ומידע קיים כגון: אגריגציה של  .13.4.6

לוגים המעידים על אותו אירוע, ביטול כפולים, קורלציה בין כתובות חיצוניות ופנימיות, 

 קורלציות בין אירועים שונים וכדומה וכן הצגה גראפית דינמית של המידע.

ל פרמטרים סטטיסטיים כגון ממוצע, המערכת תאפשר הגדרת חוקים המבוססים ע .13.4.7

 תדירות וכדומה.

המערכת תספק מנגנון לכתיבת חוקים ובדיקתם במקביל לעבודה השוטפת, כך  .13.4.8

 שיתאפשר להריץ חוק במטרה לוודא תקינותו לפני העברתו לייצור.

המערכת תאפשר בדיקת חוקים חדשים מול נתונים היסטוריים, ניתן יהיה להריץ חוקים  .13.4.9

 קטיבי על כלל המידע שהצטבר.באופן רטרוא

 הצגת נתונים וממשק משתמש .13.5

 בצורה גרפית מלאה  WEBהמערכת תאפשר את הצגת הנתונים בממשק  .13.5.1

 המערכת תאפשר גמישות מירבית בהצגת נתונים.  .13.5.2

בתצוגת מערכת ממשק משתמש תתקיים גמישות תפעולית כדוגמת אך לא רק: ניתן  .13.5.3

פורמט תצוגה מותאם לפי משתמש ועפ"י יהיה למיין את הנתונים לפי שדות שונים. 

הרשאה, ממשק משתמש נוח וקל, שיאפשר התאמת תצוגות ברמות שונות והתאמת תצוגות 

 ומפות )כדוגמת מיפוי רכיבי רשת( אישיות לצורך תצוגה והבנה נכונה ומהירה של המצב.

 המערכת תכלול ממשק אחיד המכיל יכולות צפייה, חקירה והפקת דוחות. .13.5.4

 שים:דוחות נדר .13.6

 דוחות נדרשים: )כלל הדוחות ניתנים לגזירה לפי חתכי זמן )ממועד עד מועד(

 סוגי התרעות מכל מקור מידע.  .13.6.1

 ההתראות השכיחות ביותר  .13.6.2

 סוגי התראות לפי רמת חומרה. .13.6.3

 , שם רכיב חומרה. IPסוגי התראות לפי פרוטוקול / שירות מוגדר, לפי כתובת  .13.6.4

 חוקים לוגיים להצגה. דוחות מותאמים משתמש לפי רצף שדות ו .13.6.5

 המציע יפרט רשימת דוחות נוספים מובנים במערכת.  .13.6.6

 על המערכת לאפשר תזמון הפקת דוחות באופן אוטומטי והפצתם בדואר אלקטרוני. .13.6.7

 אחסון מידע ושמירת מידע היסטורי: .13.7

 המערכת תכיל שטח אחסון לאירועים לטווח של שנה לטובת תחקור אירועים והשוואות. .13.7.1

 המערכת תספק מנגנון ארכוב אירועים.  .13.7.2

 המערכת תאפשר יכולת מחיקת נתונים היסטוריים לפי תאריך ו/או כל פרמטר אחר. .13.7.3
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 (IRהפעלת צוות תגובה במקרה של אירוע אבטחת מידע )צוות  .13.8

המציע יפרט את הרכב הצוות ותהליכי עבודה לתגובה והגעה למשרדי המזמין לטובת  .13.8.1

הדורשים הגעה של צוות תגובה עד לייצובה והחזרת המערכת טיפול באירועי אבטחת מידע 

 לתפקוד מלא.

 IPTמפרט טכני למרכזית טלפוניה  .14

 ( הכוללת את הרכיבים הבאיםIPTהספק יידרש להספקת שירותי מרכזייה טלפונים בענן )

 הגדרה וקונפיגורציה .14.1

חוץ על פי דרישת המזמין  יולקשר אליה שלוחות וקוו ההספק יידרש להקים את המרכזיי .14.1.1

בתצורה  הלרבות הגדרת תווך תקשורת מאובטח בין משרדי / אתרי המזמין לבין המרכזיי

 (.softphoneאו  SIPבה לא תתאפשר גניבת שיחות והפעלת שיחות על מכשירים זרים )

הספק יגדיר את נתבי השיחות הנדרשים בהתאם לאפיון מפורט שיוגדר עם המזמין  .14.1.2

שעות הפעילות ושלא בשעות הפעילות של המחלקה. הספק יקליט את לרבות פתיח ב

הפתיחים לכל נתב שיחות בהתאם להנחיות המזמין ויתכנת את נתב השיחות המחלקתי 

בהתאם לדרישות המזמין לרבות ביצוע חיוג למספר שלוחות במקביל, דילוג בין שלוחות, 

 ות לתא קולי וכיו"בגישוש, הפניית שיחות למספר טלפון חיצוני, הפניית שיח

 בכל התכונות הבאות: מרכזיית הטלפונים בענן תתמוך .14.1.3

 callלתמוך בשפה העברית. תמיכה בשפת ממשק משתמש בטלפונים ובמסכי ה  המרכזייהעל  .א

center בכל מקום בו קיים ממשק / מסך למשתמשים בשפה העברית. במידה ובשלב זה אין ,

( לתמיכה Road Mapת ללוח זמנים של היצרן )תמיכה מלאה בעברית, יציג הקבלן התחייבו

בעברית ויפעיל את הגרסה תומכת עברית מיד עם הכרזת היצרן כי הינה מבצעית. כל המערכות 

 הנלוות יאפשרו תמיכה בעברית בכל השלוחות.

גרסאות התוכנה שיופעלו במרכזייה והמערכות הנלוות יהיו המתקדמות ביותר ששוחררו להפצה  .ב

השונים. במשך תקופת ההתקשרות יעדכן הקבלן, לאחר קבלת אישור המועצה,  על ידי היצרנים

את גרסאות התוכנה למהדורות האחרונות המאושרות על ידי היצרנים ללא תוספת מחיר. הקבלן 

 יפרט את אופן הקישור בין המרכזייה למערכות נלוות/משלימות בפתרון המוצע.

י הקצה. הקבלן יוכל להציג מכשירים מבוססי במכשיר SIPהמערכת המוצעת תתמוך בפרוטוקול  .ג

IP  גם אם לא נתמך פרוטוקול( הנתמכים על ידי יצרן המערכת באופן מלאSIP) 

קווי חוץ  500במרכזייה בכמות שלא תפחת מ  SIPהמערכת תתמוך בהתקנת צירי  –ציר אפיקים .ד

 בסך הכל.

 הגדרת פונקציונאליות, רמות מענה ושעות מענה של המרכזייה:  .14.1.4

המערכת תאפשר הגדרת רמת מענה כגון צלצולים בין שלוחות בצורה אוטומטית באין מענה,  .א

הגדרת נתבי שיחות מוקצים למחלקות ו/או למספר שלוחות ספציפיות ו/או ברמת כלל שלוחות 

המזמין, הגדרת שעות מענה ואי מענה )לפי שעות הפעילות של המזמין / של המחלקה(, 

חה, אפשרות למעבר ישיר לשלוחה גם מעבר לשעות הפעילות התפרצויות למכשיר בעת שי

)באמצעות קוד שלוחה(, הגדרת חדרי ישיבות רבי משתתפים )שיחות ועידה( ברמת קבוצה / 
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מחלקה, הגדרת חדרי ישיבות מאובטחים )שיחות ועידה( מתוזמנים ושאינם מתוזמנים, הגדרת 

חה. גישה להקלטות היסטוריות של תאים קוליים והעברת הקלטות לדוא"ל של המשתמש בשלו

 המשתמש, הקצאת רמות שירות שונות לקווי חוץ שונים לפי הגדרה ברמת שלוחה.

המרכזייה תתמוך בלפחות בצלילי החיוג הבאים בצורה מובדלת: חיוג, צלצול  -צלילי שרות .ב

ר בצוע פנימי, צלצול חיצוני, תפוס, אזהרה לחדירה לשיחה, שרות בעת גישה לתכונה, אישור לאח

נכון של גישה לתכונה, שגיאה לאחר בצוע פעולה שגויה, שיחה ממתינה, שיחה בחניה, לא להפריע 

(DND.) 

המרכזייה תאפשר לפחות את התכונות הבאות: מספור שלוחות פנימיות ושלוחות  -מספור וחיוג  .ג

צנים ספרות, אפשרות למספור שלוחות ותכונות המתחילות ב * ו #., חיוג מלח 7רשתיות עד 

מתוכנתים, חיוג מספריה פרטית/ציבורית, חיוג מרשימות של שיחות נכנסות/יוצאות/שלא נענו, 

 חיוג ממערכות ארגוניות כדוגמת פורטל ארגוני וספר טלפונים, אינטרקום וכריזה.

המרכזייה תאפשר הפעלת אינטרקום בטלפוני מנהלים בתצורות הבאות: פתיחת רמקול בלבד  .ד

רמקול ומיקרופון בטלפון היעד, הבחירה בין שתי החלופות לעיל תקבע  בטלפון היעד, פתיחת

 באופן מערכתי או על פי רמת שרות של היוזם/היעד.

נדרש לפרט סוג החיווי. במידה  -במידה ושלוחת היעד תפוסה/אינה עונה יינתן חיווי ויזואלי וקולי .ה

רט לגבי כל סוג מוצע וקיים הבדל במימוש התכונה בין סוגי ציודי קצה שונים. נדרש לפ

 המרכזייה.

המערכת תאפשר כריזה לטלפוני מנהלים להם קיים רמקול, בעת הפעלת התכונה יפתח הרמקול  .ו

בשלוחת היעד ועם סיומה הוא ייסגר אוטומטית, המיקרופון בשלוחה לא יפתח. תתאפשר הגדרת 

הפעלת התכונה  קבוצות שלוחות אליהן ניתן יהיה לכרוז באמצעות חיוג קוד הקבוצה. יכולת

 תוגבל ברמת השרות של המשתמש. המרכזייה תכלול ממשק לחיבור מערכת כריזה חיצונית.

המרכזייה תתמוך בסוגי העברה הבאים: העברה לאחר מענה של היעד  -העברה והתייעצות  .ז

העברה ללא המתנה למענה מהיעד שאליו  -שאליו מועברת השיחה ואישורו. ״העברה עיוורת״

. העברה ליעד חליפי במקרה של הפעלת תכונת ״לא להפריע״ או ״עקוב אחרי״. מועברת השיחה

בכל סוגי ההעברות המפורטות לעיל יועבר זיהוי המנוי הקורא. המידע לגבי יוזם ההעברה והיעד 

שאליו הועברה כל שיחה מועברת ישלח למערכת. רישום השיחות כך שניתן יהיה לחייב בעלות 

ה תאפשר ביצוע התייעצות, בין השלוחה היוזמת לשלוחה שאליה השיחה את היוזם. המרכזיי

 מיועדת השיחה, לפני ביצוע ההעברה, בעת ההתייעצות תושמע לפונה מוסיקה בהמתנה.

המרכזייה תאפשר ביצוע שיחת ועידה בין שישה משתתפים לפחות, ובנוסף המרכזייה  -ועידה  .ח

 -לא מאובטחים( במקביל בין לפחות לכתאפשר להקים שיחות ועידה )חדרי ועידה מאובטחים / 

משתתפים. המשתתפים יוכלו להיות שלוחות פנימיות או גורמי חוץ או כל שילוב נדרש  20

ביניהם. ״יציאה״ משיחת ועידה של שלוחה פנימית כך שנוצר מצב בו כל המשתתפים הנותרים 

לגבי סטאטוס  הם גורמי חוץ תותר רק על ידי רמת שרות נפרדת. נדרש לפרט סוג החיווי

 השיחה/המשתתפים, הקיים במרכזייה
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המרכזייה תאפשר לבצע החזקת שיחה למספר שיחות בו זמנית. המרכזייה תאפשר  -החזק שיחה  .ט

״החזק״ -. בעת הכנסת שיחה לSIPביצוע תכונת ״החזק שיחה״ גם בשלוחות רגילות/טלפוני 

 ידי לחיצה על לחיץ הקו. תושמע לפונה מוסיקה בהמתנה. הוצאת שיחות מהמתנה תבוצע על

ניתן יהיה להחיל את כל החסימות המתוארות להלן גם בעת יזום השיחה על ידי  -חסימות שיחה  .י

וביצוע ניסיון העברה. חסימה מוחלטת לגישה לקווי עורק חסימה לשיחות   שלוחה מורשית

למספר נכנסות בלבד חסימה לשיחות יוצאות בלבד חסימה לקידומת/קבוצת קידומות חסימה 

 בודד מוגדר.

המרכזייה תתמוך בהפעלת תכונת חניה על שלוחה תפוסה. הפעלת התכונה תיתמך גם על  -חניה  .יא

שלוחה פניית וגם על שלוחה ״רשתית״. התכונה תופעל על ידי לחיצה על לחיץ או חיוג קוד 

 הפעלה. בעת הפעלת התכונה יינתן חיווי קולי וויזואלי ליוזם.

תאפשר ביצוע לקט שיחות )חטיפה( בשני אופנים: לקט שיחות ״ישיר״  המרכזייה -לקט שיחות  .יב

במצב שידוע מספר השלוחה המצלצלת. לקט שיחות מקבוצה במצב בו השלוחה המלקטת חברה 

 בקבוצה עם השלוחה המלוקטת. התכונה תופעל על ידי לחיצה על לחיץ או חיוג קוד הפעלה.

ת גישוש שיפעלו בשלושה אופנים: גישוש טורי, המרכזייה תאפשר הגדרת קבוצו -קבוצות גישוש .יג

 . ACD -גישוש אקראי, או ב

הגישוש יחל משלוחה קבועה וינוע במסלול קבוע. בקבוצה שתפעל  -בקבוצה שתפעל בגישוש טורי  .יד

 - ACDבגישוש אקראי יחל הגישוש משלוחה אקראית וימשיך במסלול קבוע. בקבוצה שתפעל ב 

שדיברה משך זמן נמוך יותר וזאת לגבי  -חה אקראית/שלוחה יחל הגישוש משלוחה קבועה/שלו

 השלוחות שביצעו כניסה לקבוצה בלבד. 

נציג יוכל להיות חבר ביותר מקבוצת גישוש אחת. לכל קבוצת גישוש ניתן יהיה להגדיר יעד חלופי  .טו

 לאחר זמן מוגדר. 

. נדרש לפרט את נדרשת אופציה להכנסת קוד זיהוי נציג בזמן כניסה לקבוצה ACDבקבוצות  .טז

ומהן הדרישות להתקנתה. נדרש הסבר איזו אינפורמציה  ACDמערכת הבקרה לניטור קבוצות 

 .ACDניתן לקבל בכלים הבנויים במרכזיה ואיזו אינפורמציה מחייבת התקנת מערכת בקרת 

הפניית שיחות על ידי תכונת עקוב אחרי תתאפשר, על פי הרשאה ברמת השירות,  -עקוב אחרי  .יז

חיצוני, תא דואר קולי. המרכזייה  לשלוחות פנימיות של המרכזייה, שלוחות רשתיות, מנוי

תאפשר בעת הפעלת התכונה מתן חיווי ויזואלי וקולי הן למנוי המפעיל והן למנוי הפונה לשלוחה. 

-נדרש לפרט את תמיכת המרכזייה בסוגים של הפעלת תכונת עקוב אחרי: עקוב אחרי כללי

עד חליפי במצב של תפוס הפניית שיחות לי-הפניית כלל הפניות ליעד חליפי. עקוב אחרי בתפוס

הפניית שיחות ליעד חליפי במצב של אין מענה בלבד. ביצוע -בלבד. עקוב אחרי באין מענה

 ההפניות לעיל ליעדים חליפים שונים לגבי יוזם שיחה פנימי/חיצוני.

חיוג חיצוני למספר הטלפון המפורסם במחלקה תאפשר:  -מספרים מחלקתיים מובילים לתצוגה  .יח

ים חיווי )ויזואלי / קולי( בעמדת המזכירה, חיווי )ויזואלי / קולי( בעמדת את המצבים הבא

המזכירה ובעמדות נוספות גם יחד, חיווי)ויזואלי/קולי( בעמדת המזכירה ולאחר פרק זמן 

 בעמדות נוספות.
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ניתן יהיה להגדיר מספר / קוד שיעקוף מנגנונים אלו וינותב ישירות לעמדה ספציפית מחיוג  .יט

 חיצוני.

נדרשת תכונת אינטרקום בין המנהל למזכירה. נדרשת תמיכה בהגדרת מספר  -נטרקום אי .כ

מזכירות למנהל אחד. נדרשת תמיכה בהגדרת מספר מנהלים למזכירה אחת. נדרשת אפשרות 

הפניית השיחות, באין מענה/תפוס, לתא קולי אישי על פי היעד המחויג )המנהל או המזכירה( או 

  לתא קבוצתי.

יינתן חיווי למשתתפים בשיחה לגבי ההתפרצות והיציאה  -התפרצות רועשת  -שיחה התפרצות ל .כא

לא יינתן חיווי לגבי החדירה ויציאה מהשיחה. לחישה לשיחה -השיחה. התפרצות שקטה

ואפשרות לחישה למנוי בשפופרת ללא חיווי רועש. ניתן יהיה לחסום התפרצות לשלוחות 

 ספציפיות על פי הגדרה ברמת שרות.

. DNDהמרכזייה תאפשר לכל משתמש לנעול את השלוחה שלו על ידי הקשת מקש  - DNDב מצ .כב

המרכזייה תאפשר נעילה מערכתית לפי שעות/רמות שרות. נדרש לפרט את החיווי הוויזואלי/קולי 

. ניתן לאפס IPבשלוחות  Log-inהמתקבל בעת נעילה. נדרש לפרט יכולת שימוש בסיסמא לביצוע 

 י מנהל המערכת.את הסיסמא על יד

המרכזייה תאפשר ביצוע ניוד פרופיל מלא של המשתמש. הניוד יבוצע על פי קוד  -ניוד משתמשים  .כג

הכניסה של המשתמש. הניוד יוכל להתבצע בכל אתר ברשת. הניוד יוכל להתבצע ללא תלות בסוג 

 יחידת הקצה של המשתמש.

לכל סוג טלפון שיחובר אליה.  המרכזייה תאפשר הפעלת תכונת שיחה ממתינה -שיחה בהמתנה  .כד

יש לפרט את החיווי לכל סוג ציוד קצה)ויזואלי/קולי( ולכל סוג שיחה. נדרש לפרט את שיטת 

המעבר בין השיחות לגבי כל סוג ציוד קצה כולל עמדת מרכזנית. הפעלת התכונה תתאפשר בצורה 

ימיות לשיחות פרטנית לכל שלוחה ושלוחה. תתאפשר הפרדה בטיפול/חיווי בין שיחות פנ

 חיצוניות.

המרכזייה תאפשר יכולת זיהוי שיחה לכל סוג טלפון. נדרש לפרט  -שיחה מזוהה וחסימת זיהוי  .כה

אילו משאבים נדרשים על מנת לאפשר את זיהוי השיחה. המרכזייה תאפשר חסימת זיהוי 

 לשיחות יוצאות גם לכלל השלוחות וגם ברמה של שלוחות בודדות/קבוצות.

מספרים לפחות לכל משתמש )לפי  16המרכזייה תאפשר הקצאת חיוג מקוצר של  -חיוג מקוצר  .כו

הגדרת הלחצנים( בכל שלוחה. נדרש לפרט מגבלות באם קיימות לגבי סה״כ החיוגים המקוצרים 

במערכת. נדרש לפרט מגבלות בתלות בציוד הקצה. התכנות יבוצע דרך המרכזייה ולא בציוד 

מראש, חיוג הקיצורים גם בעת חסימת השלוחה לחיוג.  הקצה. המרכזייה תאפשר, בהגדרה

 המרכזייה תאפשר ביצוע עקוב אחרי למספרים בספריה הפרטית.

המרכזייה תאפשר מתן זיהוי שיחה יוצאת חלופי לשלוחות  -הצגת מספר מזהה מרכזייה  .כז

 ספציפיות, נדרש לפרט מגבלת כמות מספרים מזוהים.

המרכזייה תאפשר חיבור של לפחות שני מקורות שונים של מוסיקה בהמתנה  -מוסיקה בהמתנה  .כח

נדרש לפרט כמות מרבית של מקורות והחומרה הנדרשת לצורך חיבורם. ניתן יהיה להגדיר מקור 

מוסיקה בהמתנה שונה ברזולוציה של קבוצה במרכזייה. נדרש לפרט משמעות השמעת המוסיקה 

 מבחינת משאבים / תאים קוליים.  IPות בעת המתנה לשלוח
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המרכזייה המוצעת תאפשר הפעלת יחידות הקצה בשפה העברית. המרכזייה  -תמיכת שפה  .כט

תאפשר בכל הממשקים עם המשתמשים עבודה בשפה העברית )ויזואליים וקוליים(. ניהול 

 המרכזייה והמערכות הנלוות יכול להיעשות בשפה האנגלית.

ודיווחים ממספרים מזוהים השייכים לרכזת פריצה, במקרה  שתופעל המערכת תקבל התראות  .ל

אזעקה המערכת תפתח באופן אוטומטי קריאה על קיום התראה ממערכת האזעקות וכן, תשלח 

 לגורמים הרלוונטיים. SMSהודעות 

נדרש לציין דרישות מינימום מרשת התקשורת המקומית של המועצה.  - VOIPוקווי  IPשלוחות  .לא

וכו׳. נדרש לציין את רוחבי הסרט  Packet Loss, Jitter, QOSיכללו בין השאר הדרישות 

הנדרשים וסוגי הקידוד בכל סוג שיחה. נדרש לציין האם המרכזייה מבצעת בדיקה לגבי איכות 

הנתיב לפני ביצוע השיחה ובמידה והנתיב המועדף אינו עומד בדרישות המינימום מבוצע ניתוב 

 ם וכיצד מבוצעת תמיכה בהעברת תעבורת פקסים ומודם חיוג.חלופי. נדרש לציין הא

יש לפרט יכולות ומשמעויות של חיוג מתוך מערכות מידע ארגוניות. נדרש  - Outlook Dialer .לב

לציין חומרה/תוכנה/רישוי נדרש ליישום היכולות. נדרש לפרט ניסיון קודם מול אילו מערכות 

 הופעל היישום ואצל אילו תושבות.

המרכזייה תכלול מערכת דואר קוליים. נדרש  -( Unified Messaging) UMואר קולי / מערכת ד .לג

לציין האם המערכת המוצעת הינה מערכת אינטגראלית במרכזייה או מערכת חיצונית משלימה. 

במידה ומוצעת מערכת חיצונית יש לפרט את החומרה / תוכנה / רישוי של המערכת ואת ממשקי 

וצעים. המערכת המוצעת תכיל תאי דואר קוליים לכל שלוחות המרכזייה ופרוטוקולי החיבור המ

ללא הגבלת כמות. המערכת תתמוך בכל סוגי השלוחות ללא תלות בסוג יחידת הקצה. המערכת 

תספק רמת שירות אחידה לשלוחות בכל האתרים ברשת. נדרש לציין את המודולאריות בערוצי 

יות בנפחי ההקלטה לכל שלוחה. התפריטים הקוליים הגישה למערכת. נדרש לציין את המודולאר

למשתמש ולפונה החיצוני יהיו בשפה העברית. הגישה להודעות תהיה מוגנת בסיסמא. תינתן 

אפשרות לחסימה של גישה חיצונית למערכת וביצוע שיחות המשך. חיווי על הודעה חדשה יועבר 

רכת תאפשר הפעלת נתבי שיחות לכל סוגי יחידות הקצה המוצעות בכלל האתרים ברשת. המע

ללא הגבלה כמותית. נדרש לציין כמות ענפים / תתי ענפים נתמכים. נדרש לציין משך הודעה 

נתמך. הודעות מערכתיות יהיו בשפה העברית. נדרש לציין סוגי קבצים קולים נתמכים. נדרש 

אר אלקטרוני קיים לציין את שיטת הקלטת ההודעות בנתבים. נדרש לציין לאילו סוגי מערכות דו

ממשק מובנה. נדרש לציין תושבות בהם הופעל ממשק לכל סוג מערכת דואר אלקטרוני. נדרש 

לציין משמעות ומודולאריות של הפעלת השירות למשתמשי הקצה. נדרש לציין משמעות תמיכה 

ומודולאריות בקבלת פקסים. נדרש לפרט את מנגנון אחסון ההודעות(האם בשרת המקומי או 

רכת הדואר הארגונית(. נדרש לפרט את החיובים למשתמש בטלפון/במחשב כה. המערכת במע

 תבצע סנכרון מלא לפעולות מחיקה שיבוצעו הן מהטלפון והן מהדואר האלקטרוני.

כל סוגי יחידות הקצה המוצעות יתמכו בקבלת מתח מרשת המחשוב )מתגים עם  -יחידות קצה  .לד

י, לא יתקבלו יחידות קצה הדורשות התקנת סוללות. כל תמיכה באספקת מתח על ידי שנאי מקומ

לפחות. לכל יחידות הקצה הפיזיות המוצעות  100/10סוגי יחידות הקצה יכללו מתג פנימי של 
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יהיו יכולת לדיבור ללא הרמת שפופרת)דיבורית(,תמיכה בשפה העברית, חיוג מהיר, זיהוי שיחה 

 נכנסת, תא קולי, חיווי על הודעה.

המערכת תכלול אפליקציה להתקנה  –יקציית להתקנה / הפעלה ממחשבי משתמשים התקנת אפל .לה

המאפשרת הצגת לוג שיחות, יכולת חיוג מתוך  windowsבעלי מערכת הפעלה  PCעל מחשבי 

. הקבלן יפרט גרסאות ותכונות המשתנות outlookהאפליקציה, ממשק הצגת אנשי קשר מתוך ה 

 -ת הפעלת אפליקציה על מכשירים ניידים, תמיכה בכתלות במערכת ההפעלה לרבות אפשרו

VoIP תמיכה ב ,Mobility  בין טלפון שולחני לSoft Phone 

ינוהלו וינוטרו כשלוחות מרכזיה לרבות דוחות שימוש ופעילות ברמת  soft phoneשלוחות  .לו

 שלוחה ולרבות הקלטת שלוחה במידה ותידרש.

שי. הקבלן יפרט כיצד מתבצע קבלה והוצאת על הקבלן לפרט תמיכה במוצרי מדף של צד שלי .לז

שיחה באפליקציה זו. הטלפונים המוצעים יהיו מתוצרת יצרן המרכזייה או כאלו שנבדקו 

 והוסמכו ע״י היצרן. חיווי סטאטוס שלוחות במרכזייה בין כל יחידות הקצה זיהוי שיחה.

באמצעות הדואר המערכת המוצעת תכלול שרת פקסים לקבלה ושליחה של פקס  -שרת פקסים  .לח

 האלקטרוני. השרת יחובר למרכזייה בשני מבואות לפחות.

 השרת יתמוך בכל פורמטים / פרוטוקולים של מערכות שליחת פקס המקובלות בישראל. .לט

בכדי להפעיל את מכשירי הפקס  -חיבור שלוחות אנלוגיות  -לשלוחה אנלוגית  IPמתאם שלוחת  .מ

פקס אשר יתחבר לנקודת רשת שתיפרס ע״י לכל מכשיר  GWהקיימים במועצה, יש לחבר 

מדגם  AudioCodesיהיו מתוצרת חברת  GW -המועצה ולמכשיר הפקס כשלוחה אנלוגית. ה

שנות שירות ואחריות. במידה וקיימות שני  5או ש"ע בעל אותן תכונות בעל לפחות  MP20xסדרה 

 יחובר לשתי השלוחות. GW -ה - GWמכשירי פקס סמוכים לאותו 

 מתאם זה ישמש גם לטובת חיבור שלוחות אנלוגיות .מא

 SIPמפרט טכני למכשירי טלפון  .15

 כלל הטלפונים הנדרשים יכילו את התכונות הבאות:

 עם מבוא אחד לפחות )או יותר(.  802.3מתג פנימי מובנה תומך  .א

מכשיר הטלפון נפרד למכשיר הטלפון ולמחשב המחובר אליו גם כש VLANתמיכה במימוש  .ב

 . 802.1VLAN-based switching -מחובר לממשק יחיד במתג הקומתי 

 802.1DiffServ and VLAN tagging of both Telephony - QOS and PCתמיכה בפרוטוקול  .ג

port traffic  

 A/B 802.3הפעלת פרוטוקול זיהוי  .ד

 AF POE 802.3תמיכה  .ה

 SIP -תמיכה ב .ו

 .MUTEלחצן השתק  .ז

 ויסות עוצמת הצלצול ברמקול ובאוזניה.יכולת  .ח

 תמיכה בנטרול הרמקול בצורה תוכנתי ומותאמת פרופיל משתמש  .ט
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 תמיכה בשפה העברית )כתוביות הטלפון ומידע שמוזן כגון שם(. .י

 צג להצגת נתוני שיחה כמו זיהוי מתקשר ונתיב הכניסה, קבוצה לניתוב .יא

בשיחה, הפסקה, התייעצות, תדרוך /  ,log in/outתמיכה בהצגת סטטוס נציג במסך הראשי:  .יב

 . Not Ready Reasonהדרכה, קידוד מצב 

 (.12תמיכה בלחיצים קבועים לצורך הגדרת תכונות. )לפחות  .יג

 המכשירים יכללו לחצני החזק/שחרר, השתק, העברת שיחה, התייעצות וועידה. .יד

 לחיצים קבועים לצורך כניסה לתור, הפסקה, יציאה. .טו

ראש )בחיבור שהוא בנוסף לשפופרת( ובעבודה ללא שפופרת כולל  תמיכה בחיבור של מערכות .טז

 שליטה על עוצמת הצלצול ועוצמת הקול במערכות הראש. 

תמיכה בסנכרון מלא בין המכשיר לבין סרגל הנציג ללא תלות היכן בוצעה פעולת הנציג )בסרגל  .יז

 או במכשיר השולחני(.

 ון המוצע ותומכות בסינון רעשים.אספקת מערכות ראש המותאמות לעבודה עם מכשיר הטלפ .יח

 Aדגם  SIPטלפון  .15.1

 Yealink SIP T31Pכדוגמת  SIPמכשיר טלפון פשוט  .15.1.1

 Bדגם  SIPטלפון  .15.2

 Yealink SIP T48Sכדוגמת  SIP מנהליםמכשיר טלפון  .15.2.1

 Cדגם  SIPטלפון  .15.3

 Yealink SIP T54Wכדוגמת  SIP מנהלים דרג בכירמכשיר טלפון  .15.3.1

 יחידת לחצני הרחבה .15.4

 EXP50 Yealinkכדוגמת  Cאו  Bיחידת הרחבה מתאימה להתקנה לטלפון דגם  .15.4.1

 מפרט טכני לתשתיות תקשורת פסיביות .16

 CAT7נקודת תקשורת נחושת  .16.1

לכל הפחות כבל  RJ45 CAT7 AWS23 STPכלל החיווט הכבילה יהיה בכבלים מסוג  .16.1.1

 מסוכך ומעוטף תוצרת טלדור. הכבלים יכללו בידוד וסיכוך על פי התקן. 

הכבילה תתומחר לפי מטר ותכיל את כל עלויות ההשחלה בצנרת מרירון /מריכף / קוברה  .16.1.2

 .  RJ45 Cat6aשרשורי וכן התקנת קיסטונים בשני צידי הכבל בתקן  /

 EIA/TIA/568החיווט יבוצע עפ"י תקן  .16.1.3

 קצה )קיסטונים( ובדיקת נקודת תקשורת לאחר השלמת החיווט:  מתאמי .16.1.4

או ש"ע מאושר  3Mנקבה מתוצרת   CAT6aסיומת כבל נחושת תחווט לקיסטון מסוג  .16.1.5

 .3Mהכוללת אחוז נחושת לכל הפחות כפי הקיים במתאמי 

סיומת כבילה וגישורה לקיסטון תלווה בבדיקת מכשיר אלקטרוני מתאים לבדיקת  .16.1.6

הגידים והפקת דוח תקינות מודפס /  8ת נחושת ויכלול ממצאי תקינות כלל נקודות תקשור

 בקובץ המציג תקינות ברמת כלל זוגות הכבילה.
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 Indoor Rackמסדי שרתים ותקשורת  .16.2

 " להתקנה פנימית ע"ג רצפה או קיר.19מסד / ארון תקשורת  .16.2.1

רכיבי  ( יהיו עשויים מתכת בלבד ללאindoorארונות התקשורת להתקנה במבנים ) .16.2.2

 זכוכית ויכללו פתחי אוורור, דלתות מתכת בעלות מנעול ומפתחות לנעילת הארון.

בעצמה שלא תפחת מ   220vacהמחירים יכללו אספקת והתקנת מאווררים בחיבור  .16.2.3

4500bcm  6לכלu  15,000ועד לעוצמה של BCM  44למסד תקשורת גודלu. 

שקעים לכל הפחות בעלי  6ל  16A 220VACהארון יכלול לפחות מפצלי חשמל הזנה  .16.2.4

ושני מפצלים בארונות   10uמפסק חצי אוטומט. בכל ארון יהיה מפצל יחיד בארונות עד 

15u   .ומעלה 

המחירים יכללו את כל רכיבי הארון לרבות: אספקה והתקנה, קידוח ותליה באמצעות  .16.2.5

חות על קיר בלוקים / בטון, אספקת והתקנת מדף מתכת להנחת " לכל הפ3/8ברגיי ג'מבו 

, מסילות לשרתים, ברגים ואומים מתאימים לתליית ציוד בארון תקשורת, פנל 4uציוד לכל 

 .44uפנלים במסד תקשורת  6ועד  6uלכל  1uבגודל  spacerשערות / פנל 

ן עם אמצעי נעילה גלגלי סיליקו 4יותקנו על הרצפה ויכללו  15uארונות תקשורת מעל  .16.2.6

 מתאימים לעומס המירבי המותר על מסד התקשורת.

 פנים(:-עומק נדרש )פנים .16.2.7

 ס"מ לפחות. 50עומק נדרש  – 10uא. ארונות עד 

 ס"מ לפחות 60עומק נדרש  -  22uועד   10uארונות מעל  ב.

 ס"מ לפחות. 80עומק נדרש  – 22uמסדי תקשורת מעל  ג.

 ס"מ לפחות. 120נדרש  עומק - 40u-48uמסדי שרתים  ד.

המפקח רשאי להורות על עומק ארון קטן יותר בהתאם לשיקולי ביצוע בשטח וכל זאת  .16.2.8

ללא תמורה נוספת. כולל כל הפריטים והאביזרים הנדרשים לחיבור ותיעול התקשורת 

)נחושת ואופטית( וכן להמרת והזנת המתח למצלמות, למתג ולשופר ולכל אביזר אחר 

 .patch panelsשורת, כולל שימוקם בארון התק

מתאים לפליטת החום המחושבת של  BTUהמסד יותקן בחדר פנימי ממוזג בהספק  .16.2.9

 מעל הערך הנ"ל. 10%הציוד המיועד להתקנה בחדר, בתוספת יתירות של 

 חלון השירות ורמת השירות הנדרשת .17

בבוקר  8עות יידרש לספק שירותים למועצה בימים ראשון עד חמישי בין השהספק חלון השירות:  .17.1

 בערב, זאת למעט ימי שישי ושבת, ערבי חג וחגים יהודיים. 17ל 

רמת השירות הנדרשת: זמינות ומענה לדרישות המועצה בתוך ועד יום עבודה מפנייה בכתב.  .17.2

 שעות מפנייה. 3במידה ונערכה פנייה טלפונית: יחזור לפונה עד 

 ,SMS, WhatsAppקבלת הודעות ומסרונים )טלפוני וכן מערך  יפעיל מערך שירותהספק  .17.3

Telegram .אשר יהיה זמין לבעלי תפקידים במועצה בחלון השירות שהוגדר ) 
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 מחירון השירותים וההצעה הכספית  –למסמך ב'    5נספח 

 תאריך: __/__/__                                                                                                                          

 לכבוד

 ת'מועצה מקומית ג

 ת', גאחמד אבו עסבהרחוב מ

 

 מחירון השירותים וההצעה הכספיתהנדון:                                                       

 

הגיש הצעת המורשה ל____________ 'ת ת"ז מס/אני הח"מ__________________ נושא .א

, מורשה "(המציע": _)להלן____________ זיהוי/ח.פ. 'מטעם ______________ מס מחיר

למתן שירותים בתחום  06/2023להגיש הצעה כספית המחייבת את המציע במסגרת מכרז 

"( והכל בהתאם לדרישות המכרז)להלן: " ושירותים נלווים (IPT, טלפוניה )תקשורת נתונים

 המפורטים מסמכי המכרז.והתנאים 

 כל הסעיפים המפורטים במחירוןולמלא את בכל סעיף בטבלה,  י היחידהל המציע לנקוב במחירע .ב

 להספקת כל השירותים על פי הנדרש במפרט ובהסכם.

, וזאת רים המפורטים במחירוןידרש לבצע את כל הדרוש על פי ההסכם, בתמורה למחיי זוכהה .ג

אף  ולא ישתנמחירי היחידה ה בפועל לשם הספקת השירותים, בכל היקף שעות עבודה שתידרשנ

  היקף המשוער.או ירד ביחס לשעות העבודה החודשי יעלה האם היקף 

 היובהר כי עמודת "משקל פריט" נעשית לצרכי הערכת ההצעה הזוכה ואינה מהווה כל אינדיקצי .ד

או התחייבות לכל כמות שעות נדרשת ו/או שתצא על ידי המזמין. המזמין רשאי להזמין כל כמות 

שהיא של שעות עבודה ו/או שירותים ואף לא להזמין בכלל פריט או פריטים מהמחירון המפורט 

 להלן.

שגיאה! מקור ההפניה סעיף הצעת המחיר של המציע תשוקלל על פי אמות המידה המפורטות ב .ה

סך סכימת ההצעה הינו . יובהר כי התחשיב לשקלול תנאים כלליים –מסמך א' ב לא נמצא.

אחד מהפריטים במחירן במכפלת  המפורטים בכלנרשמו על ידי המציע, ת המחירים שומכפל

  המשקל המפורט בכל סעיף )סה"כ מחירון(.

יובהר כי המזמין רשאי לתקן טעויות חישוביות הקשורות במכפלות ו/או סכימת מחירים וכן  .ו

" או מחיר 0מחיר נמוך מהטווח או מחיר "או  גבוהלהתייחס למחירים החורגים מהטווח )מחיר 

מציע שינקוב בהצעתו מחיר כמחיר מוצע מינימאלי או מקסימאלי, בהתאמה. יובהר כי  –"כלול"( 

, או מחיר הנמוך מהמחיר המינימאלי  העולה על המחיר המרבי הנקוב בטבלת הצעת המחיר

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו ולא להתייחס אליה.

מפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, והם כוללים את כל המחירים ה .ז

סים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות יהעלויות הציוד, כח האדם, החומרים, המ

 מביצוע העבודות.

לא  – הנקוב בטבלת הצעת המחיר ים בטווח המחיריםמחיר ,ידוע למציע כי עליו לנקוב בהצעתו .ח

   .יר המירבי ולא ירד מהמחיר המינימאליעל המחיעלה 



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 
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 מחירון השירותים: .ט

 .המחירים המפורטים במחירון וכן המחירים שינקוב המציע יהיו במטבע שקל חדש ולא יכללו מע"מ

 .: אחוז הנחה 04בפרק . עמודת "מחיר מוצע" בלבד:  01-03בפרקים נא למלא את 

משקל  יח' מידה תיאור פריט #

 פריט

מחיר 

מקסי

 מום

מחיר 

 מוצע

מכפלה 

 לשקלול

כלל המחירון ימולא על ידי המציע וזאת  **

 4נספח בהתאם ועפ"י הדרישות המפורטות ב

 מפרט טכני לביצוע השירותים –למסמך ב' 

 - - - - הערה

אספקת קווי תקשורת נתונים  – 01פרק  1.00

 )חודשי(

  - - - הערה

אספקת קו תקשורת נתונים סימטרי במהירות  1.10

 ISPלרבות שירותי  Mbps 100של לפחות 

החיוב . כתובות חוקיות 4באותו רוחב פס  וכן 

 הוא לפי חודש קלנדרי

   1,300 12 חודשי

אספקת קו תקשורת נתונים סימטרי במהירות  1.20

 ISPלרבות שירותי  Mbps 200של לפחות 

החיוב . כתובות חוקיות 4באותו רוחב פס  וכן 

 הוא לפי חודש קלנדרי

   2,000 12 חודשי

סימטרי -תקשורת נתונים אאספקת קו  1.30

Mbps (download ) 100במהירות של לפחות 

באותו רוחב פס ובתוספת  ISPלרבות שירותי 

החיוב הוא לפי חודש . חוקית IPכתובת 

 קלנדרי

   300 36 חודשי

בנק דקות שיחות יוצאות בישראל בלבד לפי  1.40

 80%דקות שיחה חודשיות.  10,000בנק של 

 למפ"א נייחים 20%ו  מפ"א סלולארייםל

   850 12 חודשי

הגדרה, הפעלה ושירות לשלוחה במרכזית  1.50

בענן לרבות תא קולי, העברת  IPTטלפונים 

הודעות לדוא"ל של המשתמש, והקצאת 

 מספר לחיוג חוץ

   15 30 חודשי

הגדרה, הפעלה ושירות לנתב שיחות מחלקתי  1.60

)המאגד מספר שלוחות( לרבות הקלטת פתיח 

לשעות פעילות ופתיח לאחר שעות הפעילות, 

תכנות להעברת, ניתוב, גישוש שיחות נכנסות 

   30 6 חודשי



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 
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משקל  יח' מידה תיאור פריט #

 פריט

מחיר 

מקסי

 מום

מחיר 

 מוצע

מכפלה 

 לשקלול

בין השלוחות במחלקה ו/או הפנייה שיחות 

 למספרי חוץ. 

שירות מערכת הקלטת שיחות על שלוחה  1.70

ודדת לרבות יכולות האזנה לשיחות ב

מוקלטות, מערכת ניהול לחיפוש ושליפה לפי 

שלוחה, תאריך, שעה, משך שיחה וכו' וכן 

 CRMלחיבור עתידי למערכת  APIממשק 

חיצונית )קישור הקלטות לפניות(. אחסון 

לשלוחה  2GBעד  mp3או  wavבפורמט 

 בודדת.

שיחודש

 'לוח

 בודדת

10 25   

 - - - - הערה שירותי מחשוב מנוהלים בענן – 02פרק  2.00

שירות הסבת מכונות פיזיות / וירטואליות  2.10

קיימות לטובת מעבר לענן/ לטובת גיבוי 

 DRנתונים לאתר 

   7,500 1 חד פעמי

עפ"י דרישות  Aמכונה וירטואלית מסוג  2.20

 המפרט הטכני.

   800 12 חודשי

עפ"י דרישות  Bמכונה וירטואלית מסוג  2.30

 המפרט הטכני.

   1,000 12 חודשי

עפ"י דרישות  Cמכונה וירטואלית מסוג  2.40

 המפרט הטכני

   1,300 12 חודשי

שירותי אחסון / גיבוי / רפליקציה של נתונים  2.50

התחשיב הינו יחסי  DRבאתר ראשי / אתר 

לחודש קלנדרי. החיוב הינו לפי נפח  1TBלפי 

 .1TBבפועל לפי מפתח עלות של 

1TB 

 לחודש

24 750   

חיבור מאובטח מרחוק באמצעות שירותי  2.60

Forti Mobile Token (.MFA) 

משתמש 

 לחודש

60 50   

שירותי ניטור פעילות אבטחת מידע לכלל  2.70

רשת המחשוב של המועצה לרבות חסימת 

והסרת איומים חיצוניים באמצעות כלים 

. SolarWindsו  Forti Analyzerלניטור: 

 )הרישוי כלול במחיר(

   2,000 12 חודשי
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משקל  יח' מידה תיאור פריט #

 פריט

מחיר 

מקסי

 מום

מחיר 

 מוצע

מכפלה 

 לשקלול

שעות תמיכה מומחה סיסטם / רשת / אבטחת  2.80

 מידע

   300 50 ש"ע

 - - - - הערה אספקת והתקנת ציוד – 03פרק  3.00

אספקת, התקנה באתר והגדרת מכשיר,  3.10

 לרבות הרישוי הנדרש:

FG-40F-BDL-950-36 

(FortiGate-40F Hardware plus 3 Year 

FortiCare Premium and FortiGuard 

Unified Threat Protection UTP ) 

   5,000 1 יח'

באתר והגדרת מכשיר, אספקת, התקנה  3.20

 לרבות הרישוי הנדרש:

FG-60F-BDL-950-36 

(FortiGate-60F Hardware plus 3 Year 

FortiCare Premium and FortiGuard 

Unified Threat Protection UTP) 

   8,000 1 יח'

אספקת, התקנה באתר והגדרת מכשיר,  3.30

 לרבות הרישוי הנדרש:

FG-100F-BDL-950-36 

(FortiGate-100F Hardware plus 3 Year 

FortiCare Premium and FortiGuard 

Unified Threat Protection UTP) 

   21,000 1 יח'

אספקת, התקנה באתר והגדרת מכשיר,  3.40

 לרבות הרישוי הנדרש:

FortiSwitch-148F-POE + Forticare 

Support (FS-148F-POE + FC-10-

FSW00-628-02-36) 

   5,500 5 יח'

אספקת, התקנה באתר והגדרת מכשיר,  3.50

 לרבות הרישוי הנדרש:

FortiSwitch-148F-FPOE + Forticare 

Support (FS-148F-FPOE + FC-10-

148FF-204-02-36) 

   7,500 3 יח'

   450 25 יח' Aדרג  SIPאספקת, הגדרת והתקנת טלפון  3.60



 

 ( ושירותים נלוויםIPTלמתן שירותים בתחום תקשורת נתונים, טלפוניה ) 6/2023מכרז 

 ת'עבור מועצה מקומית ג

 

   _________________ 

Page 64 of 65   חתימה וחותמת המציע  

משקל  יח' מידה תיאור פריט #

 פריט

מחיר 

מקסי

 מום

מחיר 

 מוצע

מכפלה 

 לשקלול

   750 5 יח' Bדרג  SIPאספקת, הגדרת והתקנת טלפון  3.62

   1100 5 יח' Cדרג  SIPאספקת, הגדרת והתקנת טלפון  3.64

לטלפון דרג  אספקת יחידת הרחבה מתאימה 3.66

B  אוC –  לחצנים / קישורים  24לפחות

 מתוכנתים לחיוג מהיר

   650 5 יח'

 Analog) יציאות אנלוגיות 4ל  SIPמתאם  3.68

Gateways)  כדוגמתAudioCodes  דגם

MP204  להפעלת שלוחות שאינן תומכות ב

SIP  כדוגמת חייגן, לחצן מצוקה, אינטרקום

 דלת וכו'

   1200 2 יח'

התקנת נקודת תקשורת במבנה קיים, מסוג  3.70

RJ45 CAT7 כבל  אספקת והשחלת לרבות

, שני CAT7 AWG23מעוטף מסוכך 

קיסטונים, ייצוג בפנל קיים, סימון בשילוט 

PVC , ,שקע תקשורת בדיקת צב"ד

מ"א.  50)יחיד/כפול( על הטיח. אורך כבל עד 

המחיר יכלול תעלת כבילה פלסטית )תעלת 

 .אצבע( במידה ונדרש

   370 50 יח'

 RJ45יציאות  24אספקת והתקנת פנל ייצוג  3.72

 רונית תקשורת.לא

 ע"פ דרישה במחיר זה יסופק פנל שערות

   130 5 יח'

)כולל קידוח וברגי ג'מבו( פקה וקיבוע אס 3.74

לקיר בלוקים / בטון של ארון תקשורת תלוי 

לרבות מסילות  10Uס"מ גובה  60עומק 

ואומים )כלוב  ברגיםיח'  50לתליית ציוד, סט 

M6) מתאימים ומדף יחיד. ארונית מתכת 

)לא זכוכית( לרבות דלת עם מפתח  מחוררת

 ודלתות צד פריקות.

   1500 2 יח'

זכר -אספקת כבל תקשורת מסוכך יצוק זכר 3.76

מ'( מסוג  3מ' ל  0.5באורכים שונים )בין 

RJ45 CAT6a .ובצבעים שונים על פי דרישה 

   13 100 יח'

  01-03סה"כ לפרקים  
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מחיר  יח' מידה תיאור פריט #

 מקסימום

אחוז 

הנחה 

 מוצע

מכפלה 

 לשקלול

 - - - הערה 365רישוי מיקרוסופט  – 04פרק  04

לפי מחירון  365אספקת רישוי מיקרוסופט  4.10

רשמי של היצרן באתר : 

-https://www.microsoft.com/en

-365/business/compare-us/microsoft

products-business-365-microsoft-lla 

המועצה תרכוש את הרישוי במסלול 

business ל שנתי. במסלו 

הרישוי יהיה בהתאם לדרישות המועצה 

ותחת אחוז ההנחה הכולל שיינתן על ידי 

 המציע בסעיף זה.

* נא לרשום אחוז הנחה חיובי )במידה 

המועצה תראה  –ותרשם אחוז הנחה שלילי 

 (0%את הצעת המציע כהנחה בשיעור 

הנחה 

ממחירון 

רישוי 

מיקרוסופט 

365 

הנחה 

מקסימלית 

0% 

הנחת 

המציע 

%___ 

1000* 

(1- 

__%) 

     04סה"כ פרק  

 

 :אין צורך במילוי על ידי המציע( –)טבלה לשקלול סך הציון הכלכלי  להצעה ציון כלכלי

 

 ניקוד משוקלל משקל רכיב סכום גולמי רכיב

  נק' 80  01-03פרקים 

  נק' 20  04פרק 

 

 :חתימת המורשה לחתום בשם המציע

 

     

 תאריך          חתימת וחותמת המציע  שם מלא של מורשה החתימה  
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