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 שם המציע: ______________  חתימה וחותמת המציע: ________________
 

               

 02/2020מכרז פומבי מס' 
 

ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת   לאספקה התקנה ותחזוקה של ליבת רשת,
       מידע

 

, ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע  לאספקה התקנה ותחזוקה של ליבת רשת,עיריית יבנה  מבקשת לקבל הצעות 
 למסמכי המכרז. רטים בהסכם המצורףהכול באופן ובתנאים המפו

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 
ביבנה ,  1 תנאיםחשוב ברח' הי)התשלום לא יוחזר בשום מקרה(, במשרדי העירייה במחלקת מ ש״ח(אלף )ובמילים : ₪  1,000

 .(8:30-15:30) בודה הרגילותבשעות הע

האחריות על ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי מחלקת מחשוב או באתר האינטרנט העירוני. 

 המעיין להתעדכן בנוסח הסופי של המכרז ו/או ההבהרות לו. העירייה תשלח הודעות הבהרה לרוכשי המכרז בלבד. 

 עירייה השירותים בתחום שלעיל במשך כל תקופת ההסכם, בהתאם להזמנות עבודה.המשתתף הזוכה יבצע בעבור ה 

להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם ₪(, עשרים אלף ש"ח) ₪ עשרים אלף על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בגובה של  
 .18.5.2020יום או התניות, ותהא תקפה עד ל\להצעתו, אשר תהיה בלתי מותנית וניתנת למימוש ללא הגבלות ו

או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק \שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות ו 
,  z@yavne.muni.ilboa ,  למייל 12:00בשעה:   9.2.2020מיום   של כל סעיף או פרט, תתקבלנה אך ורק בכתב וזאת לא יאוחר 

 תשובות תימסרנה לכלל המשתתפים בכתב והן יהיו חלק ממסמכי המכרז.

את ההצעות, על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( במזכירות העירייה, רחוב דואני  
בשעה   18.2.2020׳ ה־געד ליום ״ 02/2020מסי  פומביכרז ביבנה )מעל בנק הפועלים(, במעטפה סגורה נושאת ציון ״מ 50

 בצהריים. 12:00

 מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.

 רט בתנאי המכרז.המציע חייב להמציא את כל המסמכים, אישורים, המלצות וכל מסמך אחר אשר נדרש להמציא, בהתאם למפו 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה יותר או כל הצעה אחרת. 

מובהר בזאת, כי השימוש בלשון ״הצעה״ נעשה לצרכי נוחות בלבד, והוא אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי  
 המשתתף כדי ״הצעה״ עפ״י דיני המכרזים.

 

 

 צבי גוב ארי    

    ראש העיר    
   

mailto:boaz@yavne.muni.il
mailto:boaz@yavne.muni.il
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 שם המציע: ______________  חתימה וחותמת המציע: ________________
 

 עיריית יבנה

 02/2020מכרז פומבי מס' 

ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת   לאספקה התקנה ותחזוקה של ליבת רשת,
       מידע

 הוראות למשתתפים .א

ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך   לאספקה התקנה ותחזוקה של ליבת רשת,עיריית יבנה  מבקשת לקבל הצעות לאספקת שרותי 
 והכול באופן ובתנאים המפורטים בהסכם המצורף למסמכי המכרז.״השירותים״(, )להלן:  ידעאבטחת מ

 הוראות כלליות -מהותה של העבודה 

 עיקרי ההתקשרויות והמחויבויות נשוא ההסכם והכלולות בו, הינם כדלקמן:

תוך הקפדה על עמידה מתחייב לספק לעירייה את השירותים במועד הנדרש ״הזוכה״( )להלן:  משתתף שיזכה במכרז .א
 בלו״ז ובתנאים שיפורטו ויידרשו בכל הזמנה הפרטנית שתוצא ע״י העירייה.

למכרז זה תוגש הצעה ע"י מציע שהינו אישיות משפטית כדין, ואשר יעמוד במלוא דרישות תנאי הסף או בעצמו או  .ב
ינו תקשורת ואבטחת מידע אזי באמצעות קבלני משנה מטעמו לפי הפירוט הבא: במידה ותחום מומחיות של המציע ה

יכול להגיש הצעתו בצירוף קבלן משנה לעניין המרכזיה )רכיבים ושירות(, כנ"ל לעניין מציע אשר תחום מומחיותו 
מרכזיות ולא תקשורת ואבטחת מידע. תשומת לב המציע לכך כי הוא יהא אחראי כלפי העירייה גם על עבודת קבלן 

לרבות  עמידה בתנאי הסף הרלוונטיםלהגיש עם מסמכי ההצעה למכרז הוכחה ל המשנה לכל דבר ועניין. על המציע
 . ע"י קבלן המשנה בחלקים הרלוונטים לביצוע מטעמו, בהתאם לאמור במכרז זה

הזוכה יציג לעירייה, טרם תחילת העבודה, הסכם שירות חתום מול יצרן המרכזייה להבטחת תמיכה הנדסית של היצרן  .ג
 רות ולתקופת ההארכה במידה והעירייה תאריך את תקופת ההתקשרות.למשך כל תקופת ההתקש

הזוכה יבצע בעבור העירייה השירותים הנדרשים, לאחר הוצאת הזמנה בכתב מאושרת ע״י מנהל מחלקת המחשוב  .ד
 וגזברית העירייה, בהתאם למועדים המפורטים בהסכם ההתקשרות.״המנהל״( בעירייה )להלן: 

 והכל כמפורט במכרז זה.  ציוד, התקנה, ניהול, תחזוקה, הדרכה, בקרה ותיקון תקלות -ר השירותים יכללו, בין הית .ה

' בנספחמובהר בזאת כי הסכומים אותם מציע המשתתף בכתב הכמויות,  .ו מחירים סופיים ומוחלטים והם  הינםב
 הסכם זה.נתנו לאחר שהמשתתף בדק וחישב את כל העלויות וההוצאות החלות עליו באספקת השירותים נשוא 

 התמורה אשר תשולם מכוח מכרז זה, תהיה על סמך ביצוע בפועל ובמחירים הנקובים בכתב הכמויות בלבד.

הזוכה במכרז מצהיר כי ידוע לו כי במידה וצפוי שינוי כלשהו כתוצאה מעדכון/שינוי/תכנון שגוי/ ממצא בלתי צפוי  .ז
רים בכתב של שניים מאורגני העירייה הבאים: ראש בעלויות החוזה/ הזמנה הרי ששינוי שכזה מחייב אישו /בשטח

 העירייה וגזברית העירייה. רק אישור זה יחייב את העירייה בתשלום העלות הנוספת.

החומרה לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי או מכון או ארגון זר הרלוונטי לעניין, ירכשו ממפעלים  .ח
 נדרש. ויצרנים בעלי תקן, או על פי כל תקן

הזוכה ינהל במשך כל תקופת ההתקשרות עם עיריית יבנה , תיעוד מלא של אספקת השירותים המסופקים לעירייה  .ט
 בתאום מלא עם העירייה, והמנהל יהיה זכאי לעיין בו בכל עת.

השירותים יבוצעו תוך שמירה על רמת שרות גבוהה, שתכלול נורמת התנהגות אדיבה ומתחשבת כלפי תושבי העיר  .י
 הצרכנים, ותוך שמירה על כללי זהירות ובטיחות.ו

 הזוכה יהא כפוף להוראותיו של המנהל או מי מטעמו, ויפעל על פי הנחיותיו. י. 

פרוט כל המטלות וההתחייבויות הכלולות בשירותים, היקפם, אופן ביצועם, לוח הזמנים לביצועם, וכל יתרת ההוראות     יא. 
 , הינם כמפורט בנוסח ההסכם המצ״ב למסמכי המכרז ובנספחיו.והתנאים באשר להתקשרות הנדונה

 
 
 
 
 : __________________________ חתימה וחותמת המציע: _________________ם המציעש
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 קנת ותחזוקה של ליבת רשת, מכרז לאספקה הת 02/2020מס'  פומבי מכרז

 ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע

 
 

  חתימה וחותמת המציע  שם המציע
 
 

 במכרז לעיל לעניין אפשרות הגשת הצעה ע"י מציע וקבלן משנה מטעמו( 1ב' לעמ'  1תנאי סף למציעים )בשים לב לס'  .1
 

( בהתקנה ומתן שירות לשלש מרכזיות לפחות 2017,2018,2019בשלש השנים האחרונות ) למציע ניסיון מוכח 1.1
שלוחות ומעלה, שמורכבות ממוצרים מתוצרת אותו יצרן שמוצריו  500, בהיקף של Pure IPבטכנולוגיית 

 מוצעים על ידי המציע במכרז זה.
 

ה של מערכת תקשורת נתונים אקטיבית ( בהתקנ2017,2018,2019למציע ניסיון מוכח בשלש השנים האחרונות ) 1.2
 משתמשים ללקוח. 500כולל מתן שירות לשלשה לקוחות שונים בהיקף של 

 
הכולל   (FW)הכוללות מערך תקשורת ומערך אבטחת מידע  (B.B)ליבות רשת  2המציע מנהל בעצמו לפחות  1.3

 משתמשים. 500( בהיקף של   URLסינון תוכן )לפחות 
 

על פי הנדרש במפרט השירות בנציגי שירות מקצועיים. מוקד השירות יכלול מערכת  למציע מוקד שירות מאויש 1.4
לתיעוד פניות הכוללת לפחות את הנתונים הבאים: משך ההמתנה למענה טלפוני, משך השיחה, תיאור של מהות 

ן הקריאה, תיעוד של הפעולות שננקטו לתיקון התקלה בגינה נפתחה הקריאה כולל משך הזמן שנדרש לתיקו
 התקלה.

 
המופעלת  9למציע מערכת ניטור מרכזית ומערכת ניהול קריאות כמתואר במפרט הטכני בפרק שירות בסעיף  1.5

 משתמשים ללקוח. 500לקוחות לפחות בהיקף של  3אצל 
 

טכנאים/מומחים טכניים עובדי החברה: מומחה טכני אחד לפחות בנושא אבטחת מידע,  5ברשות המציע לפחות  1.6
 טכנאים 5 טכנאי שטח. יש לצרף להצעה אישור מעו״ד/רו״ח, שברשותו לפחות 3 -רת ואחד בתחום תקשו

. יש לצרף להצעה את , כאמור לעילקבועים העובדים בחברה ומוסמכים ע״י היצרן לטיפול בציוד המוצע על ידו
 ואת תעודות ההסמכה שלהם מטעם יצרן הציוד.קורות החיים שלהם שמות הטכנאים 

 
יש להמציא אישור רו"ח  .2019עד  2017ש"ח )חמישה מיליון ש"ח( בשנים  5,000,000י של למציע מחזור שנת 1.7

 בהתאם. 
 

כל הפריטים המוצעים ע"י המציע  )פריטי חומרה, תוכנה או כל פריט אחר( יהיו פריטים המשווקים ומתוחזקים  1.8
ה טכנית ושירותי תחזוקה חברות לפחות, אשר ברשותן הסמכת היצרן לשיווק ומתן תמיכ 3במדינת ישראל ע"י 

לפריטים אלו. להוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף הצהרה חתומה בדבר עמידתו בתנאי הסף כנדרש כולל 
 שמות החברות אשר ברשותן הסמכת היצרן לשיווק ומתן תמיכה עבור כל אחד מהפריטים אותם הוא מציע.

 
 המרכזייה. לא תתקבל מערכת מוקד מתוצרת צד ג'.המרכזייה המוצעת תכלול מערכת מוקד אינטגרטיבית של יצרן  1.9

 
 נקודות לפחות מניקוד ברכיב האיכות של המכרז לפי הפירוט להלן.  70קבלת  1.10

 
לעיל( כולל  1.3עד  1.1המציע יפרט בהצעתו את שמות הלקוחות להם הוא מספק את השירות )כמתואר בסעיפים  1.11

 מספרי הטלפון שלהם. היקף ההתקנה אצל כל לקוח ואת שמות אנשי הקשר כולל
 

 המציע נדרש להציג אישור מיצרן / יצרני הציוד המעיד כי הוא רשאי לספק את הציוד המוצע על ידו. 1.12
 

 המציע נדרש להציג אישור מיצרן / יצרני הציוד המעיד כי הוא מוסמך לתחזק את הציוד המוצע על ידו. 1.13
 

שנים כולל חומרה, תוכנה ושדרוג  8צעים למשך המציע יצרף התחייבות יצרן / יצרנים לתמיכה במוצר/ים המו 1.14
 גרסאות.

 

 כל אלה הינן דרישות סף מוקדמות אשר אי מילויין עלול להביא לפסילת ההצעה.
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 קנת ותחזוקה של ליבת רשת, מכרז לאספקה הת 02/2020מס'  פומבי מכרז

 ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע

 
 

  חתימה וחותמת המציע  שם המציע
 
 

02/2020רז פומבי מס׳ כמ  
 

 מסמכי המכרז, ההצעה ואופן הגשתה .ב

 מסמכי המכרז כוללים:  .2 4
 הוראות אלה למשתתפים במכרז; .א
 נוסח הצעת המשתתף; .ב
 :םלרבות נספחיו שהנ נוסח החוזה .ג

 מפרט טכני הכולל הגדרות ודרישות הטכנולוגיה; -נספח א' 

 כתב כמויות; - נספח ב'

 אישור על קיום ביטוחים  - נספח ג'

 הצעת המשתתף במכרז; -נספח ד'

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום, תצהיר בדבר קיום חובות בעניין  – 'הנספח 
 עובדיםזכויות 

 תצהיר בדבר קיום הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין  – 'וח פנס

 טופס עדכון פרטי חשבון בנק של הקבלן; - ז'נספח 

 ;הצהרה בדבר ניגוד עיניינים -"  חנספח "

 ;נספחי ערבויות -טנספח 
 נספח אי תיאום מכרז;  -י'  נספח  

שעות העבודה הרגילות. מספר במשרדי מח׳ מחשוב ביבנה , ב רכושאת מסמכי המכרז בצירוף מעטפה מיוחדת ניתן ל .3

. פניות בשאלות תתקבלנה באמצעות שליחת boaz@yavne.muni.ilאו כתובת מייל   9433353-08׳ לבירורים: טלה

בפורמט וורד בלבד, והתשובות לפניות תופצנה לכל המשתתפים במכרז במייל כאמור לעיל,  השאלות לכתובת מייל 
 חוזר, תוך העלמת שמו של הפונה.

שתתף סתירה בין מסמכי המכרז ו/או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרק כלשהו, מצא המ .4

ולא יאוחר מיום עד למחלקת מחשוב עירית יבנה ,   boaz@yavne.muni.ILעליו להודיע על כך באמצעות המייל 

ר הפקס או כתובת מייל למתן תשובה, ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות. , תוך ציון שמו ומספ9.2.2020

תשובות תימסרנה במידת הצורך לכל המשתתפים. על כל משתתף לצרף את התשובות הנ״ל להצעתו ולחתום עליהן. 

את השאלות במסמך  יש לשלוח העירייה אינה אחראית לכל פירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים במכרז.
 וורד בטבלה ובה בטור אחד ההפניה לסעיף הרלוונטי במכרז/ העמוד הרלוונטי ובטור אחר לציין את השאלה בגינה פנה.

העירייה תראה במשתתף כמי שהצהיר שברשותו נמצאים המפרטים במכרז/חוזה וכל מסמכי מכרז זה בהוצאתם  .5

ברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו עפ״י תנאי החוזה האחרונה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההס

 אם הצעתו תבחר.

הצעת המשתתף תתייחס לפריטים המפורטים במכרז, ותנקוב בתעריפים )ללא מע״מ( עבור כל אותם פריטים במסגרת  .6

ד חובה על המשתתף להשלים, ביחס לכל אחד מפרטי הציו. בנספח ב׳הטבלה המצורפת לטופס הצעת המשתתף, 
 המוצע על ידו בכתב כמויות, את שם היצרן והדגם המדויק ומק״ט יצרן של הציוד המוצע על ידו.

הצעת המחיר של המשתתף תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז,  .7

ה, הדרכה, ואחריות, הכול כמפורט ותכלול את כל ההוצאות, מכל סוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים, לרבות, הובל

 בהסכם ההתקשרות.

8. 

 ובה על המשתתף/משתתפים במכרז לצרף להצעתו/תם את המסמכים הבאים:ח    

כלל מסמכי המכרז לרבות הסכם המכרז ונספחיו, כשהם חתומים על ידו במקומות המיועדים לכך, ובנוסף לכך חתומים  .1
ללא שנערך כל שינוי ו/או תוספת במסמכי המכרז. ככל שיערוך הטבעת חותמתו, על ידו בתחתית כל עמוד ועמוד בו, תוך 

 המציע שינוי ו/או תוספת תהא העירייה רשאית לפסול הצעתו.

mailto:boaz@yavne.muni.IL


5 
 קנת ותחזוקה של ליבת רשת, מכרז לאספקה הת 02/2020מס'  פומבי מכרז

 ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע

 
 

  חתימה וחותמת המציע  שם המציע
 
 

ערבות בנקאית עצמאית אוטונומית וצמודה כמפורט להלן, אשר תהיה ניתנת למימוש מיידי במשך כל תקופת תוקפה  .2
 ₪(.אלף עשרים )₪  20,000ום הערבות הבנקאית יהיה בסך ללא התניות ו/או הגבלות כלשהן. סכ

וזאת להבטחת הצעתו במכרז וכן חתימת הזוכה על החוזה והמצאת כל  18.5.2020הערבות תהיה בתוקף עד ליום 
 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז. 7המסמכים והאישורים הנדרשים, בתוך 

שצורפה להצעתו כנגד המצאת הערבות הבנקאית הקבועה לשם הבטחת העירייה תחזיר למשתתף הזוכה את הערבות 
 קיום תנאי החוזה והוראותיו. הערבות הנ״ל תוחזר לשאר המשתתפים לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה.

 תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף. .3

 אישור בתוקף מאת רו״ח או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כחוק. .4

ת רו״ח או שלטונות המס על עמידתו של המציע בתנאים לביצוע עסקאות עם גופים ציבוריים עפ״י חוק אישור מא .5
 עסקאות עם גופים ציבוריים ואכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס,

 .1976 -תשל״ו

בהתאם מלוא האישורים והמסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף. הן של המציע והן של קבלני משנה מטעמו  .6
 לדרישות המכרז לעיל.  

 לרבות פירוט אנשי קשר וטלפונים ניידים של בעלי התפקידים הממליצים.  המלצות .7

טופס הצעת המשתתף, בצירוף נספח ב/ שיכלול התעריפים המוצעים כמפורט בנספח הנ״ל, אשר ייחתם על ידי המשתתף  .8
 בשולי כל עמוד ועמוד שבו ובסופו, תוך הוספת חותמתו.

משתתף תאגיד או שותפות, העתק מתעודת רישום התאגיד או השותפות על פי דין או אישור מאת רו״ח או עו״ד היה וה .9
 המציין, בין השאר, את מועד הרישום.

 אישור כי המשתתף הינו יבואן או ספק רשמי של יצרן הציוד המוצע.    .10

 ד:זתצהירים חתומים כדבעי ומאומתים ע״י ער .11

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב של המציע כי שילם בקביעות בשנה וקי העבודה אישור תשלומים כמתחייב מח .1
ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים, ככל  האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה,

 שהם חלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים. התצהיר יאומת ע״י עו״ד;
 .והחוזה למסמכי המכרז ה' נוסח התצהיר בנספח

המציע יצרף תצהיר מאומת על ידי  -1991 -תצהיר בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ״א .2
 ׳ למסמכי המכרז.העו״ד, נוסח התצהיר בנספח 

 
ציע מתחייב לפעול בהתאם לחוק למניעת העסקה ־ המעמידה בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין  .3                   

 ׳ למסמכי המכרז.ונוסח התצהיר בנספח  ,2001 -של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס״א 
 : דרישה זו מתייחסת לכלל כוח האדם הקבוע והזמני המועסק ע״י הזוכה.הבהרה

א במצב של ניגוד עניינים בין השירותים, על המציע להצהיר, כי אינו נמצ - ('חהצהרה בדבר ניגוד עניינים )נספח  .4
הנדרשים במכרז זה, לבין עבודה עם גופים אחרים. המציע מתחייב להודיע למנהל באופן מידי על כל מקרה, בו 
יווצר או עלול להיווצר ניגוד עניינים שכזה. בכל מקרה כזה, הזוכה יפעל בהתאם להנחיות של היועץ המשפטי של 

 העירייה.
  מסמכי המכרז ע״ש המשתתף)קבלה(.אישור רכישת  .12
 לעיל.  1.1אישור ניסיון להתקנה ומתן שירות למרכזיות כנדרש בס'  .13
 . לעיל. 1.2אישור התקנה ושירות למערכת תקשורת נתונים כנדרש בס'  .14
 לעיל.  1.3אישור על ניהול שתי מערכות ליבה רשת כנדרש בס'  .15
 .  לעיל 1.4אישור בדבר מוקד כנדרש בס'  .16
 לעיל.  1.5בר מערכת ניטור כנדרש בס' אישור בד .17
 אישור יצרן על היות המציע מורשה לצורך אספקה ותחזוקת הציוד על ידו.  .18
 לעיל.  1.6פירוט טכנאים קורות חייהם לרבות אישור עו"ד/ רו"ח כנדרש בס'  .19
 לעיל.  1.7אישור רו"ח כנדרש בס'  .20
 לתנאי הסף, כנדרש בס' זה.  1.8הוכחת עמידה בתנאי ס'  .21
 לעיל.  1.9שור יצרן כנדרש בס' אי .22
 לעיל.  1.14עד וכולל  1.11אישורים בהתאם לנדרש בס'  .23

 הליך בחירת הזוכה .ג
משתתף  עירייה אינה מתחייבת למסור את ביצוע אספקת השירותים למשתתף שהצעתו הינה הזולה ביותר או לכל (1)
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 שהוא.
ם או יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם עדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחריו (2)

תנאי הסף במכררז. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את המציע אשר לא יעמוד  הזוכה לא ימלא אחר כל
שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות כלשהן בגוף בה  נכללוהצעת מציע אשר דרישות המכרז ו/או ש במלוא 

  מסמכי המכרז או בנוסף להם.
חירת הזוכה יינתן משקל מיוחד למוניטין שצבר הזוכה במהלך ביצוע שירותים דומים וזאת עפ״י יקוליה לבשב (3)

 כל מידע שיהא קיים בפניה בעת הליכי בחירת הזוכה.

 בחינת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז תעשה בשני שלבים: (4)
ציעים, לרבות עמידה בשלב ראשון יבדקו מסמכי המכרז, הערבות ויתר המסמכים והאישורים שהוגשו על ידי המ

 בתנאי סף. רק מעטפות שתעננה לדרישות המכרז תזכינה את מגישיהן לעבור לשלבי דרוג ההצעות.

 -לצורך קביעת הזוכה במכרז תדורגנה הצעות המשתתפים במכרז על פי ציון כמותי )בהצעה הכספית של המשתתף
מהשקלול הסופי, ועל פי ציון איכותי,  70%ויהווה  A(, יסומן באות מחיר לחודש סה"כ)טבלת סיכום הצעה( 

מציע שהצעתו תקבל ברכיב  וייקבע על ידי המחלקה המקצועית. מהשקלול הסופי 30%ויהווה  Bיסומן באות 
אחוז מהנקודות )מכלל רכיב האיכות( הצעתו תפסל ולא תעבור לדירוג יחד עם החלק  70פחות מ-האיכות 
 הכמותי. 

 או ישלים\או יבהיר ו\לדרוש מן המשתתף במכרז, כי יפרט ו םרשאי והיי הו/או מי מטעמ המחלקה המקצועית (5)
 או מסמכים נוספים, על מנת לבחון\או פרטים נוספים ו\או אישורים ו\או מידע חסר ו\מסמכים ו

לצורך קביעת איכות לרבות  ולדרג הצעתו. ההבהרות וההשלמות, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המשתתף במכרז.
 . העירייה רשאית להביא בחשבון ניסיון קודם ניסיון, תהא

  
 :, בהתאם לקבוע להלן100ל־  0המחלקה המקצועית תבחן את הציון האיכותי לכל משתתף בין  (6)

 
 

 קריטריון  ניקוד נושא לבדיקה מס'
ניקוד 
 יחסי

1 

שביעות רצון לקוחות 
)עדיפות ללקוחות  המציע

ארוכי טווח, המקבלים 
שירות דומה לשירותים 

 רשים במכרז זה(הנד

 נקודות 50

מקצועיות  המציע ואנשי הצוות 
 30% מטעמו

  
 30% לביצוע עמידה בלוח זמנים

זמינות שירות, מקצועיות  רמת שירות
 40% שירות

2 

שביעות רצון לקוחות 
קבלני המשנה לרבות 

שביעות רצון וניסיון של 
המציע עם קבלני המשנה 

בפרוייקטים אחרים 
לעבודות נשוא הדומים 

 נקודות 30 מכרז זה. 

יבחן את מקצועיות צוות הבדיקה 
הצוות המבצע עמידה בלוז רמת 

 100% שירות מקצועיות שירות. 

3 

התרשמות כללית מהציוד 
המוצע ומיכולת המציע 

 נקודות 20  לבצע את העבודה

צוות הבדיקה יבחן את טיב הציוד 
המוצע והתאמתו לצרכי העירייה ואת 

מציע לבצע את העבודה יכולת ה
את התרשמות צוות הבדיקה כנדרש 

ממנהל הפרוייקט והצוות המוצע 
לביצוע העבודות עם העירייה לרבות 

ממקצועיותם של מנהל הפרוייקט, 
אנשי הצוות ותודעת השירות הן 

 100% במציע והן בתחום בכלל. 
 
 



7 
 קנת ותחזוקה של ליבת רשת, מכרז לאספקה הת 02/2020מס'  פומבי מכרז

 ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע

 
 

  חתימה וחותמת המציע  שם המציע
 
 

 ההצעות ויתראת מלוא ניקוד האיכות במכרז, הצעה שקיבלה את ציון האיכות הגבוה ביותר, תקבל באופן אוטומטי 

 ביותר הגבוה הניקוד בעלת ההצעה של בציון הנבחנת ההצעה של הציון חלוקתלפי הנוסחה ההבאה:  אליה ביחס תיבחנה

 .100 -ב התוצאה והכפלת

 

 ות,יובאו כהמלצה בפני ועדת המכרזים של הרש )לפי ההליך לעיל( תוצאות הציון האיכותי, של הצעת המשתתף
 תיפסלנה. 70-, הצעות שתקבלנה ציון איכותי נמוך מ70הציון המינימאלי הנדרש ממשתתף הינו 

 

              
ההצעות האחרות   . וכל שאר100( יינתן באופן יחסי כך שההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון Aהציון הכמותי )

 קת סה״כיתקבלו ציון ביחס להצעה הזולה ביותר. לפי הנוסחה הבאה: חלו
 .100המחיר של ההצעה הנמוכה ביותר בסה״כ המחיר של ההצעה הנבחנת והכפלת התוצאה ב־ 

 ׳ למסמכי מכרזאהציון הכמותי יתבסס על הצעת המציע לפריטי כתב הכמויות המפורטים בנספח 
 זה. המשתתף מתחייב להגיש הצעתו לכל פריט מפרטי כתב הכמויות.

 וצע לפריט אחד או יותר, תהא העירייה רשאית לפסול אתבמקרה בו המציע לא יציין מחיר מ
 הצעת המשתתף, ללא שתינתן הודעה נוספת למעט האמור כאן, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 לצורך קביעת הזוכה במכרז, תשקלל הועדה את כלל ההצעות בהתאם לנוסחה הבאה: (7)
 

 Aמחיר הצעת המשתתף יסומן באות  ןציו     

 Bמשתתף יסומן באות ציון איכותי ל

 

i. AX0.7+ BX0.3 
 

תהיה הגבוהה ביותר תוכרז  0.3-ותוצאת ציון האיכות  ב 0.7-ההצעה שחיבור תוצאת מכפלת ציון המחיר שלה ב

 כהצעה הזוכה.

  בכפוף ומבלי לפגוע באמור לעיל, כחלק משיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז, תהא הרשות רשאית, אך לא  (8)
 יתר שיקולים כגון:חייבת, לשקול בין ה

בביצוע ידע מקצועי, יכולת כספית, ניסיונו המקצועי של המשתתף, המלצות מגורמים עימם התקשר המשתתף 
נשוא הצעתו במכרז או כל עסק אחר, אמינות המשתתף,יכולתו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע,  עבודות כגון

עם המשתתף בעבר וכן את ניסיונו הקודם של המשתתף ו/או  את ניסיונה של הרשות ו/או העירייה ו/או תאגיד עירוני
 כל פעילות אחרת וכן לשקול שיקולים הנובעים מההתרשמות האישית מהמשתתף.

מהווה    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולים אפשריים בלבד, ואינה 
פגוע בשיקולים אחרים ו/או נוספים שהרשות תהא רשאית להתחשב רשימה סגורה. אין באמור ברשימה זו כדי ל

 בהם.
המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם הרשות ו/או עם מי מטעמה שיבצעו  (9)

את הבדיקות המצוינות לעיל. הרשות תהא רשאית שלא לבחור הצעה אם לדעת הרשות המשתתף איני משתף פעולה 
 לא עם הרשות.באופו מ

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים אריתמטיים )בלבד(, ככל שיימצאו טעויות חישוב בהצעת המציע. (10)
בעת הדיון בעניינו, הסברים ו/או ניתוחי מחיר ו/או דוגמאות  ףהעירייה שומרת לעצמה זכות לדרוש מאת המשתת  (11)

הניתוחים והדוגמאות הנדרשים. לחילופין,  ההסברים,המערכת המוצעת, והמשתתף מתחייב למסור את כל  של 
 הציוד במקום ובמועדים שיסוכמו מראש עם המציע, לשם בחינת ההצעות.\העירייה רשאית תהא לבחון את המערכת

רות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שיהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה זהה שהיא מל  (12)
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר, ובלבד   ,התוצאה הטובה ביותר

 שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 
  יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. -יע שהינו עסק בשליטת אישה מצ

  -ניין סעיף זה על
אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת  עסק –"עסק בשליטת אישה" 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )
 אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:  –"אישור" 
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  חתימה וחותמת המציע  שם המציע
 
 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא(  -משרה שאינו אישה  מכהן בעסק נושאאם 
 של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -שליש מהדירקטורים אינם נשים אם 
קיפין, נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בע –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בלמעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור  –"נושא משרה" 

 בעסק אף אם תוארו שונה;
יף, או חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשק –"עסק" 

 שותפות הרשומה בישראל.
 

 בהר כי לאחר קבלת המענה, העיריה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל מהמציעים לפי שיקול דעתה ומ (13)
הבלעדי, לרבות שילובו ופרסומו במסגרת הליך התקשרות ו/או כל הליך אחר, ככל שיינקט, או ככל שיוחלט. 

טענה בעניין סוד מסחרי או עסקי או אחר. למען הסר ספק, נתונים  בהשתתפותם, מוותרים המציעים מראש  על כל
כספיים / פרטי מחיר, ככל שיימסרו במסגרת המענה, לא יועברו לצד ג', זולת נציגי העירייה ו/או ועדת המכרזים, 

 ככל שהדבר יידרש לבחינת ההצעה.  
 

כל הגבלה וללא כל תמורה מצידה בגין כך, רייה רשאית לעשות כל שימוש במידע שהתקבל בעקבות הליך זה, ללא עה (14)
 בין היתר, לצורך הכנת מכרז ו/או בקשה לקבלת הצעות, היה ותחליט על כך.

 
כל שמגיש המידע יתנגד לעשיית שימוש במידע לצרכי העירייה עליו לציין זאת במפורש בהצעתו תוך שהוא מציין  (15)

היה שמורה לעירייה האפשרות שלא להתיר למציע במפורש באיזה מחלקי הצעתו אין לעשות שימוש. במקרה זה ת
 התקשרות עם העירייה בתחום לגביו נדרש המידע וכן לעשות שימוש בכל מידע של המציע שאינו מוגן.  

 
 ירייה לא מתחייבת להשתמש במידע, כולו או מקצתו, למטרת הכנת מכרז, או לכל מטרה אחרת.עה (16)

 
 זכות כלפי העירייה ואינה מטילה על העירייה חובה כלשהי.  העברת המידע איננה מעניקה למוסר המידע כל (17)

 
בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו  (18)

ל לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככ
שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול 

 את ההצעה.
 

עוד רשאית העירייה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה,  (19)
ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו הדרושים, לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, להערכת 

 כתנאי סף במכרז זה.
 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות  (20)
ון גם את או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. העירייה רשאית לבח

ניסיונם של המציעים, כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, לרבות במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה 
 עבורה בעבר.

 
אית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף המכרז שין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. כמו כן העירייה רא (21)

 רגוניות ו/או אחרות, לפי שיקול דעת העירייה.בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהלתיות ו/או א
 

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או עם מי מהם, בהתאם להוראות הדין. (22)
 

 המפעיל. -ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו תחולנה על המשתתףכ (23)
 

ות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק ם מציע ימצא במסמכי המכרז סתירא (24)
 של סעיף או פרט כלשהו עליו להודיע על כך במכתב שיימסר למזכירות העירייה  וזאת כמפורט להלן.

 
רון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, חהעירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד הא (25)

ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, 
בכתב לידיעתם של כל רוכש, מסמכי המכרז בדואר רשום או ביד או בפקסימיליה לפי הכתובת או מספר הפקסימיליה 

ם לא נמסרה ע"י רוכש מסמכי המכרז מטעמו שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז. לא תישמע כל טענה ממציע א
 כתובת ו/או כתובת מדויקת ו/או מספר פקסימיליה.
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למען הסר ספק רק שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב יחייבו את העירייה. המציע לא יהא רשאי לטעון כי   בהצעתו  (26)

 שניתנו לו אלא אם התשובות ניתנו כאמור בכתב. הסתמך על תשובות
 

ל המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי החוזה על נספחיהם גשת הצעתו שה (27)
ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל  בחינה 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז והחוזה. -דות נשוא המכרזושהיא לבצע את העב
 

לא תתקבל לאחר הגשת  -טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרזכל  (28)
 הצעת המציע.

 זוכהחובותיו של ה .ד

  הזוכה, יהא מחויב לחתום על הסכם לפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, וכן להמציא את כל המסמכים והאישורים  .1
 על זכייתו במכרז. ימים מיום שנמסר לו 7הנדרשים, הכל בתוך 

 
לא התחיל הזוכה במתן השירותים ואספקת המערכת בתאריך הנקוב בכל הזמנה פרטנית, תהא העירייה רשאית  .2

לבטל את זכייתו במכרז ו/או את החוזה שנחתם עמו. ו/או  ת אשר נתן הזוכה במסגרת מכרז זהלחלט את הערבו
תימסר לזוכה הודעה בכתב על ההפרה לעיל, בה יידרש העירייה תהא רשאית לנקוט בצעדים האמורים לעיל לאחר ש

והוא לא עשה כן. בנסיבות דלעיל, העירייה תהא רשאית לבצע את העבודה  הוא לתקן את המעוות תוך שבעה ימים,
או להעביר ביצוע ע"ח הקבלן לספק אחר, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד או /ו  בין בעצמה ובין ע״י

 .ו/או מכרז זה ספים העומדים לה עפ״י כל דיןתרופה נו

הערבות תהיה צמודה ₪ ₪ חמישים אלף הזוכה ימציא לעירייה במעמד חתימתו על החוזה, ערבות בנקאיות בסך  .3
יום  90להלן ותהיה בתוקף עד  4למדד המחירים הכללי לצרכן החל מהמועד האחרון להגשת הצעות כאמור בסעיף 

הנ״ל מיועדת להבטחת ביצוע השירותים ויתרת מחויבויותיו במסגרת ההסכם וזאת  מתום תקופת ההסכם. הערבות
בשיעורים ובתנאים המפורטים בנוסח ההסכם המצורף למסמכי המכרז. העירייה תחזיר לזוכה את ערבות הנ״ל כנגד 

 המצאת הערבות הבנקאית להבטחת טיב המערכת, כמפורט בס״ק ה׳ להלן.

חודשים מיום אספקתם; בפועל, ולמסור  60או לציוד למשך תקופה של \למערכת ו הזוכה יהא מחויב לתת אחריות .4
 לעירייה ערבות טיב לשם הבטחת קיום חובתו זאת, הכול בהתאם לתנאי ההסכם המצורף.

עם מתן אישור על ידי המנהל, אשר תעיד על סיום שלב אספקת המערכת למעט מתן שרות ואחריות, הזוכה מתחייב  .5
מערכם כולל מע״מ, כאשר תוקפה  10%או הציוד בסך \ערבות בנקאית לשם הבטחת טיב המערכת ולמסור לעירייה 

תהיה למשך תקופת האחריות וממועד מתן תעודת הגמר כאמור. שאר תנאי הערבות יהיו זהים לאלה המפורטים 
 .בס״ק ג׳ לעיל, בהתאמה

 ת כלליותעוהוד .ה
תפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את השותפות, תוך ציון שמו/ם , יחתמו מספר השורשומה כדין היה הזוכה שותפות .1

 המלא, וכתובתו/ס ויצרף/ו חותמת השותפות, הכל כאמור לעיל.
היה הזוכה חברה רשומה או אגודה שיתופית)להלן: ״תאגיד״{ יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב את  .2

 צרפו חותמת התאגיד,התאגיד תוך ציון שמו/ס המלא וכתובת התאגיד, וי
 ( לעיל. כמו כן, תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.1הכל כאמור בס״ק) .3
  ההצעות למכרז זה יוגשו ע"י מציע אשר הינו יישות משפטית אחת כדין. .4
למסור במסירה ידנית)לא  לעיל, יש 8את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז בצירוף כל המסמכים והאישורים שפורטו בסעיף  .5

 02/2020לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים במזכירות העירייה , במעטפה סגורה וחתומה שעליה יירשם ״מכרז פומבי מס׳ 
 .12:00שעה  18.2.2020 -ה שלישיעד ליום ״ בלבד, 

 טופסי המכרז שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין ההצעות. .6
בזאת כי השימוש בלשון ״הצעה״ בגוף הממסך, אינו בא להכשיר בשום דרך את המסמכים שיוגשו ע״י הזוכה  מובהר .7

 כהצעה עפ״י דיני המכרזים.
. לבקשת העירייה בלבד, תאריך 18.5.2020״ הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של עד וכולל יום -תוקף ההצעה  .8

 ימים נוספים. 90 -המציעה  את תוקף הצעתה ל 

רייה. המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים יל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעכ
במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנה והגשת הצעה במכרז זה. על כל רוכשי מסמכי 

שו הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק המכרז להחזיר המסמכים עד למועד האחרון להגשת הצעות בין אם יגי
 מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

או כל  אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז  
וואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב ל
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 לפסילת ההצעה.

 

ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מהות העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת   
 שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז

 

חירת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בב  
 המוצע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.

 

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת   
 ת המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור.ההצעות, על מנת לבחון א

 

 בהתאם לתנאי החוזה. העירייה תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתם במכרז  

 

 עירייה תודיע לזוכה, במכתב רשום   או במייל, על הזכייה במכרז.ה 

 

ו רשאים לקבל חזרה את הערבות שהומצאה על העירייה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז והם יהי
 ידם בקשר עם השתתפותם במכרז זה, לאחר שנחתם חוזה עם המפעיל הזוכה.

זוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז בערבות הימים ממועד ההודעה, כאמור, יחליף  7תוך 
ציא בהתאם לתנאי המכרז והודעת העירייה ויחתום המפורטת בחוזה וימציא את כל המסמכים והאישורים שעליו להמ

 על החוזה על נספחיו.

 .ו ההצעהאחולטה הערבות ישמש סכומה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי עמידה בתנאי המכרז ו/ 

כל שינוי או תוספת או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות בייחס אליהם, בין ע״י שינוי או תוספת בגוף 
 סמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.המ

 
כל משתתף במכרז רשאי לעיין בהחלטה/ות ועדת המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז. משתתף במכרז אינו רשאי  .9

  לעיין בחלק ההצעה של הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
 

יה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה ה .10
בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את 

נקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן ש
 על פי כל דין.

בוטלה הזכייה, מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה להגיש את הערבות שבידה ולחלט את סכום הערבות כפיצויים מוסכמים  .11
יא להכריז כזוכה חלופי וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין. וכן רשאית ה

 את המשתתף שדרוגו היה הבא בתור

  

 חתי 



11 
 קנת ותחזוקה של ליבת רשת, מכרז לאספקה הת 02/2020מס'  פומבי מכרז

 ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע

 
 

  חתימה וחותמת המציע  שם המציע
 
 

 מכרז לאספקה התקנת ותחזוקה של ליבת רשת,  02/2020מכרז פומבי 

 ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע

 הצהרת והצעת המציע

ליו ובין שאינם מצורפים אליו אך אנו הח״מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז בין המצורפים א
  :מהווין חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן

אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לעל האמור במסמכי  
 או מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.\או אי הבנה ו\ידיעה ו המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי

 .מצ״ב להצעה זו מסמך כתב הכמויות עם ההצעה הכספית כחלק בלתי נפרד מהצעתנו 
 

סה"כ הצעתנו הינה בסך _____________ש"ח לחודש ובמילים ____________________לחודש 
 ללא מע"מ.

 

 הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים
 המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע אספקת תחזוקת הציוד בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

  ימים פרוט וניתוח מחירים לגבי הסכומים הנקובים  3אנו מתחייבים כי, במידה ונידרש על ידכם נמציא לכם בתוך
 ו וזאת כנדרש בהוראות למשתתפים.בהצעתי/נ

 .אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים 

 וככל שנדרש כן על ידי העירייה, 18.5.2020ל או לשינוי ותהא תקפה עד וכולל הצעתנו זו הנה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטו .
 נאריך תוקפה של ההצעה, בהתאם.

 הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. להבטחת קיום 

  אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו
 לבינכם.

 ידינו עם הצעתנו במכרז תוגש לגביה  היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על
 על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

  אנו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים לרבות אישור ביטוח וערבות בנקאית
ולא נעשה כן, תהיה העירייה רשאית לחלט את הערבות ימים מיום שיודע לנו על זכייתנו במכרז ובמידה  7להסכם תוך 

הבנקאית שנמסרה לה על, מבלי לתן לנו כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם 
 לעירייה כתוצאה מאי עמידה בתנאי המכרז והחוזה.

 י המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו רשאים אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכ
 על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתנו על הצעה זו. ציעלחתום בשם המ

 
 

 חתימה וחותמת   כתובת וטלפון   תפקידו במציע   שם החותם 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ם 
ה
מ
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י
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 התקשרות -הסכם 

 __________ שנת ________ ביום _______ חודש יבנה שנערך ונחתם בהסכם 

 

 יבנה עיריית  :בין

 ("העירייה" -)להלן  

 

 מצד אחד        

 

 שם _____________________ לבין:

 ח.פ./ח.צ./ת.ז. _____________  

 כתובת: _________________ 

 טל':  ___________________ 

 ("הקבלן" -)להלן  

  

 מצד שני      

 

 

לאספקה התקנת ותחזוקה של ליבת רשת, ציוד מיתוג,  לאספקת שרותי 02/2020מכרז שמספרו רייה פרסמה והעי  :הואיל

 ;הכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה על כל נספחיומרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע, 

 והקבלן הגיש הצעתו במכרז הנדון והצעתו היא זו שנבחרה והתקבלה ע"י העירייה;  :והואיל

 

 .הצדדים מעוניינים לעגן בהסכם זה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדייםו :והואיל

 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא

 המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 

 הגדרות

 בהסכם זה על נספחיו יהיו למונחים הבאים הפרושים המובאים להלן: .2

 או מי מטעמו שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלק  ממנו; יבנה מחשוב בעיריית  אחראי  -"המנהל"    

 שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו; ההעירייה או מי מטעמ יתגזבר  -"הגזבר" 
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 יבנה עיריית   -"  המזמין"

יהיה אחראי על ביצוע בדיקות איכות גורם שימונה מטעם המזמין  לבדיקת פעולותיו של הקבלן . המפקח  - מפקח, מתכנן ""
 הרכיבים והשירותים שניתנו ע"י הקבלן והתאמתם לדרישות ולתצורה שאושרה ע"י המזמין. 

 מכרז זה על כל חלקיו ונספחיו.   -" המכרז"

תשובת הקבלן לבקשה להצעות מחיר. הצעת הקבלן שהוגשה למזמין, לרבות קובצי הבהרות, תכניות עבודה   -" הצעה"
 וטים במידה יהיו כאלה.שרט

 לוח זמנים לביצוע העבודה כנדרש במפרט המצורף.  -" לוח זמנים"

 קבלן מגיש ההצעה למכרז זה, לרבות מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלקו;  - המציע""

 קבלן אשר יבחר ע"י המזמין למימוש הפרוייקט.   -" המציע הזוכה"

קו ע"י הקבלן לאתרי המזמין, לרבות כל מוצר נלווה או נוסף שייכלל בפתרון שיבצע התוכנה והחומרה שיסופ  -" הציוד"
הקבלן במסגרת הפרויקט בין אם ייכלל ברשימת הציוד המפורטת בכתב הכמויות בדרישה זו, האחריות 

רי "הסכם תחזוקה"(, בין אם לאו, וכן שינויים, עדכונים, שדרוגים וגרסאות חדשות למוצ -והתחזוקה )להלן  
 התוכנה והחומרה, כמו גם כל מוצר נוסף שהצדדים יסכימו עליו בכתב כנכלל בהתקשרות ביניהם.

ציוד מערכת תקשורת הנתונים והטלפוניה המותקן כיום באתרי המזמין אשר תיאורו הכללי מובא בפרק   -" הציוד הקיים"
 הטכני של המפרט.

 מצויים ברשות הלקוח/המזמין.כל מבנה ו/או שטח ו/או מתחם ה -" אתר הלקוח/מזמין"

 אספקה התקנה ותחזוקה של ליבת רשת, ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע.   -" הפרויקט"

 להלן; 90התמורה הכספית לה זכאי הקבלן מכח ההסכם בעבור ביצוע העבודות, כמפורט בסעיף    -"התמורה" 

 :הסכם זה לרבות נספחיו שהינם -"ההסכם"/"החוזה" 

 מפרט טכני הכולל הגדרות ודרישות הטכנולוגיה; -נספח א' 

 כתב כמויות; - נספח ב'

 אישור על קיום ביטוחים  - נספח ג'

 הצעת המשתתף במכרז; -נספח ד'

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום, תצהיר בדבר קיום חובות בעניין  – 'הנספח 
 זכויות עובדים

 צהיר בדבר קיום הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין ת – 'וח פנס

 טופס עדכון פרטי חשבון בנק של הקבלן; - ז'נספח 

 ;הצהרה בדבר ניגוד עיניינים -"  חנספח "

 נספחי ערבויות; -טנספח 
 מהות ההסכם

כולל מערכות , ך אבטחת מידעלאספקה התקנת ותחזוקה של ליבת רשת, ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערהקבלן יספק שרותי  .3

 נלוות כמתואר במפרט הטכני ויתחזק את כלל המערכת כולל ציוד המיתוג.

 להסכם זה. כנספח א'הקבלן הזוכה יבצע את העבודות בהתאם למפרט הטכני המצ"ב  .4

ציוד שווה ערך המפקח או נציגו המוסמך של המזמין, הינו הפוסק האחרון בקשר לחילוקי דעות בכל נושא הדורש החלטה לגבי  .5

 לזה הנדרש בבקשה להצעת מחיר זו.

 פיקוח עליון יבוצע ע"י המפקח או נציגו המוסמך של המזמין. .6
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 תאום מערכות

 הקבלן מתחייב לתיאום מערכות כולל . פעילות באתר תתבצע בתיאום מלא עם נציגי העירייה והמפקח מטעם העירייה. .7

 המזמין או המפקח מטעמו . הקבלן מתחייב להשתתף בכל הישיבות שיקבעו ע"י .8

 

 עדיפות בין מסמכים

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז  .9

להוראות החוזה/ המסמכים, תכרענה הוראות המסמכים לפי הסדר הבא, כאשר כל מסמך גובר על הבאים אחריו: מפרט, כתב 

  צעה, חוזה.כמויות, ה

יובהר כי, בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההסכם למסמכי המכרז, לרבות ולא רק, התיקונים שבוצעו במסגרת הליך 

 ההבהרות ייגברו הוראות מסמך ההבהרות.

 

 תכנון מקדים

ת כל תנאי הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריו את המפרטים, התוכניות וכתב הכמויות ובהצעתו הביא בחשבון א .10

 העבודה ופרטיה.

הקבלן מחויב לבדוק את התאמת התוכניות למציאות באתרי הלקוח ולהתריע על כל אי התאמה לנציג המזמין ולמפקח לשם  .11

 קבלת הנחיות לביצוע.

ימים לפני מועד תחילת העבודות כפי שנקבע בצו  30בטרם יתחיל הקבלן בביצוע העבודות יגיש למפקח מטעם המזמין בתוך  .12

( למימוש הפרויקט. התוכנית תכלול בין השאר תכנון פרטני של העבודה S.O.Wחלת עבודה תוכנית עבודה מפורטת )הת

כולל תכנון פריסת ציוד מרכזי, תרשים המפרט את כלל החיבורים הנדרשים  ) VISIOהנדרשת במלל ועל גבי תרשימים )

תוך מינימום פגיעה בעבודת המשתמשים. הקבלן יתאר במערכת. הקבלן יציג את תכנית המעבר המפורטת למערכת החדשה 

במלל ובתרשימים את כל הגורמים המעורבים )כולל קבלני משנה במידה ויפעיל( מטעמו לפרויקט זה, ואת אופן התארגנותו 

 לביצוע הפרויקט.

 א תגרע ממנו. מובהר ומוסכם בזאת, כי תוכנית עבודה כאמור לא תחרוג מן האמור במפרט הטכני, נספח א' להסכם ול .13

האמור אך ורק לאחר שיערוך בדיקה מוקדמת של אתר העבודה וסביבתו, בשים לב  S.O.W -הקבלן יגיש לעירייה את ה  .14

 לנושאים הבאים: 

  .דרכי גישה לאתר העבודה 

  .תנאי אתר העבודה וסביבתו בהקשר להעסקת עובדים 

  .טיב החומרים הדרושים לביצוע העבודות וכמויותיהם 

 ע"י המנהל והמפקח.  S.O.W-א יתחיל בביצוע העבודות אלא לאחר אישור ההקבלן ל .15

 

 אופן ביצוע העבודות, ניהול העבודות ופיקוח

המפקח הוא הממונה מטעם המזמין לבדוק ולפקח על טיב העבודה ולדאוג שתבוצע לפי לוח הזמנים המפקח יהיה בעל  .16

 הסמכויות הבאות:
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וי של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או להוראותיו ויהיה הקבלן המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינ .א

 חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתיקבע על ידו.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה, וכמו כן יהיה רשאי  .ב

יקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש נוסף לבד –לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

 בחומר שנמסר לבדיקה ללא אישור מוקדם של המפקח.

למפקח תהיה הסמכות להפסקת העבודה או חלק מהעבודה בתחום מסויים, אם לפי דעתו העבודה אינה מתבצעת לפי  .ג

 י המתכנן ו/או מפקח ו/או המזמין.התוכניות ו/או המפרט הטכני ו/או הוראות אחרות שנמסרו בכתב ע"

 המפקח יהיה הפוסק היחידי והאחרון בכל נושא שיתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה. .ד

 ימים לפני סיום עבודה לצורך בקרה וקבלת הנחיות לסיום העבודה.. 10הקבלן יעביר הודעה מראש ובכתב למפקח  .ה

, עפ"י דרישת העירייה, בתנאים , בהתאם להצעתו למכרזה המשלימים את הצעתו למכרזהקבלן יהא רשאי להפעיל קבלני משנ .17

 הבאים: 

מה  -הקבלן יפרט לגבי כל רכיב בהצעתו למכרז מי המציע, המשווק, הבעלים של אותו רכיב, ובמידה ויש יותר מאחד .1

 חלקו של כל אחד מהם. 

, וגורמים אחרים שברצונו להפעיל לצורך ביצוע הסכם זההקבלן ימציא לעירייה רשימה של כל קבלני המשנה, סוכנים  .2

 והכל בהתאם לתנאי המכרז.

 לעירייה שמורה הזכות לאשר את קבלני המשנה שהוצעו על ידי הקבלן עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.  .3

סגרת הקבלן יהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה, סוכנים, או גורמים אחרים שיופעלו על ידו במ .4

 הסכם זה. 

 הקבלן אינו רשאי להחליף קבלן משנה ללא קבלת אישור העירייה מראש ובכתב.  .5

לצורך קבלת שירות ברכיבים המסופקים ע"י קבלני משנה/סוכנים רשאית העירייה לפנות אליהם ישירות מבלי שהדבר  .6

 יגרע מאחריות הכוללת של הקבלן לביצוע כל התחייבויותיו מכוח הסכם זה. 

 כל יום עבודה הקבלן והמפקח או מי מטעמו יחתמו על היומן במקום המיועד לכך. בסוף  .18

 הקבלן ימנה נציג מטעמו. מינויו של נציג הקבלן יהא טעון אישור המנהל והמפקח.  .19

 מובהר כי, אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן מכוח ההסכם ו/או כל דין ו/או כל נוהג. .20

לן ומהנדס או מנהל העבודה יהיו כפופים להוראות ביצוע מאת המנהל והמפקח, ויהיו חייבים למלא אחר אותן נציג הקב .21

 הוראות מידית וללא עוררין. 

המנהל ו/או המפקח יהיו רשאים בכל עת להיכנס לאתר העבודה ו/או לכל מקום אחר בו מתבצעות העבודות ולפקח על אופן  .22

 יב החומרים המשמשים לביצוע העבודות. ביצוע העבודות וכן לבדוק את ט

 

 תאום עם מנהל האתר ונציגיו

כאשר העבודה כוללת תוספת ו/או שינויים בתחום מתקן קיים ופעיל, הקבלן יתאם את העבודה עם כל הגורמים נוגעים בדבר  .23

הקפדה מיוחדת לנושא ומתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה מלא עמם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, דרושה 

 הפסקות חשמל, השבתת טלפוניה ומחשוב.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע תאונות ונזקים לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן יישא בכל האחריות  .24
תוצאה במקרה של תביעות פיצויים נגדו, נגד המזמין או כל אדם אחר ויחויב בתשלום עבור נזק שיגרם לאדם או לרכוש כ

 מעבודתו, שליחו בא כוחו או קבלן משנה שלו. 
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 לוח זמנים לביצוע

ובהתאם להוראות  על הקבלן לתאם את זמני הביצוע לפי התקדמות הפרויקט ולפי הדרישות של המזמין/ מנהל הפרויקט/ מפקח .25

דה, ובכל מקרה לא לפני אישור . הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות אלא במועד הנקוב בצווי התחלת עבוהמפרט והנחיות המזמין

יום קלנדארים ממועד  120-סיום התקנת מלוא המערכות לא יארך יותר מלעיל.  15ע"י המנהל והמפקח כאמור בסעיף  S.O.W -ה

 ימים ממועד חתימת העירייה על ההסכם.  10צו התחלת עבודה אשר ימסר לקבלן בתוך 

וע מס' צוותים בהתאם ללוח הזמנים. זכות המזמין לדרוש מהקבלן לתגבר הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות המזמין ויעמיד לביצ .26

את הצוותים או כל אמצעי ביצוע אחר. אי עמידה בלוח הזמנים תגרום להחלפתו המידית של הקבלן ו/או תשלום קנסות ע"י 

 הקבלן.

 הארכה וחריגה מלוח זמנים:

a. לוח זמנים הנקוב בצווי התחלת העבודה יבקש מן המנהל  ראה הקבלן כי אינו יכול לבצע את העבודות או חלק מהן עפ"י

 והמפקח ארכה לביצוען. הבקשה תוגש בכתב ויפורטו בה הסיבות בעטיין מבקש הקבלן ארכה. 

b.  החליטו המנהל והמפקח, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, כי בקשת הקבלן מוצדקת וכי הקבלן אינו יכול למנוע את העיכוב

נהל והמפקח לתת לקבלן ארכה להשלמת ביצוע העבודות. החלטתם של המנהל והמפקח או האיחור הנ"ל, רשאים המ

 תהא סופית ותחייב את הצדדים. 

 

בכתב,  יתהגזברראש העיר ובמידה ומתן הארכה עלול להגדיל את היקפו הכספי של ההסכם טעונה היא אישור של 

 בנוסף לאישורם של המנהל והמפקח. 

c. יטי מכדי להבטיח את השלמת העבודות עפ"י לוח זמנים הנקוב בצו התחלת עבודה, החליט המנהל כי קצב העבודה א

או תוך תקופת הארכה שניתנה להשלמתן, יודיעו על כך המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב. הקבלן ינקוט מיד באמצעים 

 הדרושים לדעתו, כדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן או תוך הארכה שניתנה. 

d.  המפקח בדעה כי האמצעים בהם נקט הקבלן אינם מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבודות בזמן היו המנהל ו/או

 יורו לקבלן בכתב על האמצעים בהם יש לנקוט.  -הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן 

e. הסכם למען הסר קבלן מובהר בזאת כי נקיטת אמצעים כאמור לעיל, לא תזכה את הקבלן בכל תוספת לתמורה הנקובה ב

 זה.

f.  לא נקט הקבלן באמצעים כפי שהורו המנהל ו/או המפקח, רשאית העירייה, להשלים את העבודות, כולן או מקצתן

בעצמה או באמצעות קבלן אחר ולנכות את מלוא סכומי עלות ביצוע העבודות מסכומים המגיעים לקבלן מן העירייה 

 רות.  עפ"י כל דין או הסכם ו/או לגבות ממנו תשלומים אלה ישי

מבלי לגרוע מהאמור ברישת הסעיף, רשאית העירייה לעשות שימוש בכל פריטי הציוד שנמצאים באתר העבודה ולקבלן 

 יהיו כל תביעות ו/או דרישות שהן בגין שימוש כאמור. לא 

 

 דחייה

g. ודה כולה על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאי המנהל ו/או המפקח לדרוש מן הקבלן בכתב לדחות את העב

(. הודעה על דחייה לתקופה העולה על "תקופת הדחייה"או חלק ממנה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים )להלן: 

 .  יתחודשים תכלול גם את אישור הגזבר 3

 קיבל הקבלן דרישה כאמור מאת המנהל והמפקח, ידחה את העבודה או את חלקה כמפורט בדרישת המנהל.  

h. שיך הקבלן בביצוע העבודה.  בתום תקופת הדחייה ימ 
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 ימים מיום סיום תקופת הדחייה.  15הקבלן יהא מחויב לשוב להמשך ביצוע העבודה תוך 

i.   חודשים לא תהא עילה לתשלום תוספת תמורה ו/או פיצוי לקבלן, לרבות  3דחיית העבודה ו/או חלקה לתקופה של עד

 תקורה.

זכות תביעה כנגד העירייה בגין נזקים שיגרמו לו כתוצאה  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לקבלן לא תהיה כל
  מדחייה כלשהי.

 

 חומרים, אספקת הציוד וטיבו

הקבלן ישתמש במוצרים חדשים בלבד. הקבלן יפרט בהצעה את מכללי המוצרים ותיאור טכני מפורט ויקבל אישור היועץ לכל  .27

 מרכיב של המערכת לפני ההתקנה.

די הקבלן על חשבונו באם יידרש. אישור זה אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של ציוד שלא יאושר, יוחלף על י .28

 הקבלן לטיב המוצרים המסופקים ולעמידותם בתנאי המפרט.

יספק, על חשבונו, את כל הציוד הדרוש חדש, מאיכות מעולה במצב תקין וללא כל יבצע את העבודות נשוא מכרז זה וא. הקבלן  .29

 להסכם(. נספח ב'להסכם( וכתב הכמויות ) נספח א'ביצוע היעיל של ההסכם בהתאם לדרישות המפרט הטכני )פגם וליקוי ל

ו/או לכל תקן אחר יתאימו מכל הבחינות הרלוונטיות לתקן הישראלי, כפי שנקבע ע"י מכון התקנים הישראלי,  פריטי הציוד .ב     

 המתבקש ונדרש לעניין פריטי ציוד אלה.

 

פריט ציוד פגום ו/או לא מתאים שיסופק על ידו, וזאת עפ"י דרישת המנהל ו/או בלן יחליף לאלתר, על חשבונו, כל הק .ג     

המפקח. לחילופין ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יתקן הקבלן על פי דרישת המנהל ו/או המפקח כל פגם וליקוי שיתגלה בפריטי 

 הציוד. 

 

 שימוש בציוד 

י ציוד שסופקו על ידו, כאמור דלעיל, אלא לאחר שפריטי הציוד כאמור נבדקו ואושרו לשימוש ע"י קבלן לא יעשה שימוש בפרט .30

 המנהל ו/או המפקח. 

לא אישרו המנהל ו/או המפקח שימוש בפריטי ציוד מסוימים במסגרת העבודות או הורו לקבלן שלא לעשות שימוש בפריטי  .31

 אתר העבודה, ככל שיידרש ובמועד שנקבע לכך בדרישה. ציוד מסוימים, יסלק הקבלן את פריטי הציוד הנ"ל מ

ימים, למכור פריטי הציוד האמורים  7לא מילא הקבלן אחר דרישת המפקח, רשאית העירייה, לאחר מתן התראה בכתב של  .32

 ולזכות את הקבלן בגין כל סכום שיוותר לאחר ניכוי כל ההוצאות הכרוכות בפעולת המכירה. 

מובהר, כי הקבלן לא יהא רשאי להוציא פריטי ציוד שסופקו על ידו, כולם או חלקם, מאתר העבודה,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל .33

 אלא באישור בכתב מאת המפקח. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזאת, כי המנהל והמפקח רשאים להורות לקבלן לעשות שימוש, במסגרת ביצוע העבודות,  .34

 "ציוד העירייה"(.  -או חלקו )להלן בציוד אשר יסופק ע"י העירייה, כולו 

. החל ובהתאם להוראות המפרטהקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לתקינות פעולת ציוד העירייה החל ממועד ביצוע ההתקנה  .35

העירייה היא אשר תהא  חודשים( ואילך, ובהתאם להוראות המפרט,  60סיום ביצוע התשלומים החודשיים )היינו בתום ממועד 

 תקינות פעילות ציוד העירייה. אחראית ל

 במקרה של אספקת הציוד ע"י העירייה כאמור לעיל, תחולנה ההוראות הבאות: .36
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אין באמור ברישא של סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן ביחס לטיב השירות שהוא מחויב לו מכוח הסכם זה ו/או  .1

 כל דין. 

 נשוא הסכם זה.  הקבלן יעשה שימוש בציוד העירייה אך ורק לביצוע עבודות .2

 הקבלן לא יחליף את ציוד העירייה, כולו או מקצתו, בכל ציוד אחר, אלא אם קיבל אישור לכך מראש בכתב מאת המנהל.  .3

 הקבלן לא יוציא מאתר העבודה את ציוד העירייה, כולו או מקצתו, אלא אם קיבל אישור לכך מראש בכתב מאת המנהל.  .4

הקבלן לעירייה את ציוד העירייה שלא נעשה בו שימוש במסגרת העבודות, וכן  בתום תקופת ההסכם או במהלכה יחזיר .5

 וזאת בהתאם לדרישת המנהל ו/או המפקח. שיירי ציוד כאמור, ככל שיהיו, 

לא החזיר הקבלן את ציוד העירייה או שיירי ציוד כאמור, ישלם לעירייה את שווים של אלה בכפוף לסכום שייקבע ע"י  .6

 על בסיס מחירי השוק של הציוד או שיירי הציוד או במועד הדרישה. המנהל ו/או המפקח 

 

 אספקת והתקנת פריטי ציוד נוספים

 העירייה. יתוגזבר ראש העיראספקת והתקנת הציוד הנוסף תבוצע על פי הזמנת עבודה בכתב החתומה ע"י  .37

 גד הזמנת עבודה כאמור.מובהר בזאת, כי העירייה לא תחויב בכל תשלום בגין הציוד הנוסף שהותקן שלא כנ
 אין באמור דלעיל בכדי לחייב את העירייה לרכוש ציוד נוסף כאמור מהקבלן. 

 

 

 כפיפות ודווח

 א.  הקבלן יהא כפוף להוראות המנהל ו/או המפקח ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על ידם בקשר עם ההסכם. .38

ת ביצוע העבודות, וכן ידווח על כל בעיה והתפתחות באשר להם הקבלן ידווח למנהל ו/או למפקח באופן שוטף על התקדמו .א

 וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה לעיל, ידווח הקבלן למנהל ו/או למפקח ויקבלן להם תשובות והסברים ביחס לכל פניה  .ב

 של המנהל ו/או המפקח אליו בעניין העבודות וההסכם.

 

 שינוייםביצוע 

"פקודת השינויים"(. אלא שמוסכם בזאת, כי  -הקבלן יבצע כל שינוי בעבודות לפי דרישה בכתב מאת המנהל והמפקח )להלן  .39

היה ולא היה בידי המנהל והמפקח להכין פקודת שינויים עקב צורך מידי בשינוי כאמור, יורו המנהל והמפקח בעל פה על ביצוע 

 דין פקודת השינויים. השינויים, ודין הוראה בעל פה כ

 ימים מיום הינתנה. 7מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, כל הוראה שניתנה בעל פה, תאושר בכתב על ידי המנהל והמפקח בתוך  

ההתקשרות עם הקבלן הזוכה תכלול התקנה וביצוע הגדרות ואו שינויים בהגדרות בכלל הציוד החדש שיותקן ובציוד הקיים  .40

ציוד מיתוג, מרכזייה, אבטחת מידע וכל ציוד אחר שיסופק ע"י הספק הזוכה או ציוד קיים שייעשה בו  כבר בעירייה ובכלל זה

 שימוש.

למען הסר ספק מובהר בזאת שהתשלום החודשי יכלול ביצוע הגדרות ואו שינויים בהגדרות בכלל הציוד החדש שיותקן ובציוד  .41

טחת מידע וכל ציוד אחר שיסופק ויותקן ע"י הספק הזוכה או ציוד הקיים כבר בעירייה ובכלל זה ציוד מיתוג, מרכזייה, אב

 קיים שייעשה בו שימוש.
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מהיקפן הכספי, כאמור בהסכם  25%העירייה תהא זכאית לדרוש מהקבלן להגדיל או להקטין את היקף העבודות בשיעור של עד  .42

 ר ייחשב כהפרת הסכם. זה, והקבלן יבצע את העבודות בשיעורן המוגדל או המוקטן כאמור, מבלי שהדב

, מוסכם ומוצהר בזאת, כי הקטנת היקף העבודות לא יהא בה כדי לזכות את הקבלן בפיצויים ו/או תשלומים ספקלמען הסר  
 כלשהם מהעירייה בגין הפסד רווחים שייגרם לקבלן עקב הקטנה כאמור. 

העירייה, וזאת ע"ג מפרט  יתוגזבר ראש העירת הגדלת היקף העבודות כאמור תעשה ותהא בתוקף רק באישור מראש ובכתב מא 
שיגיש הקבלן לגבי הציוד והעבודה הכרוכים בתוספת, כשהוא מאושר ע"י המנהל. הקטנת היקף העבודה תעשה עפ"י הוראה 

 בכתב מאת המנהל.

עד שנקבע ולא מובהר כי, כל שינוי, בין במהות העבודה ובין בהיקפה, לא יגרע מחובתו של הקבלן לסיים את העבודות במו .43

ישחרר את הקבלן מכל אחריות ו/או מחויבות מכח ההסכם או עפ"י כל דין או נוהג. אלא שהמנהל יהא רשאי ליתן לקבלן ארכה 

להשלמת ביצוע העבודות אם ראה כי הקבלן אינו יכול להשלים את ביצוען במועד לאור השינוי כאמור. החלטתו של המנהל 

 תהא סופית ותחייב את הצדדים. 

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של העירייה להפסיק את עבודת הקבלן כאמור בהסכם זה, ואין בכך בכדי לפגוע בזכותה  .44

 לביטול חוזה עקב הפרתו ע"י הקבלן ולכל סעד ותרופה שהינה זכאית להם עפ"י כל דין או הסכם.

 

 הצהרות והתחייבויות של הקבלן

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: .45

i.  במסגרת ההצעה להקמת תשתיות תקשורת, מתחייב הקבלן על כך שקרא, הבין ויפעל לאספקת הציוד והשרותים

המפורטים במפרט זה על כל סעיפיו וכי לא תהיה לו כל דרישה לתוספת ושינוי בטענה שחלקים מהמפרט לא היו 

 ו המקורית.ברורים לו או הבין אותם באופן שגוי, כמו כן על הציוד להיות חדש ובאריזת

ii.  כי הוא בעל זכויות מכירה, שיווק, שימוש והפצה בציוד שיסופק על ידו, וכי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם

 להתקשרותו עם העירייה בהסכם זה. 

iii.  השימוש בציוד אינו מהווה ולא יהווה הפרה של כל פטנט, זכות יוצרים, סימון מסחרי, סוד עסקי או זכות קניינית

 דם כלשהו. אחרת של א

iv.  אין כל תביעה או הליך המתקיימים או תלויים ועומדים בגין הפרת פטנט, זכות יוצרים, סימון מסחרי או זכות קניין

רוחני, או בגין שימוש שלא כחוק בסוד עסקי או בזכות קניינית אחרת, נגד הקבלן או נגד אדם כלשהו אשר ממנו הקבלן 

יה לפי הסכם זה. הספק לא יישא באחריות לתביעת קניין רוחני הנובעות קיבל זכויות בהקשר לציוד שיסופק לעירי

 ממודיפיקציה שבוצעה בציוד על ידי המזמין או מי מטעמו ללא אישור הספק.

v.  אם הציוד או חלק ממנו, כפי שיסופקו לפי הסכם זה יהוו נשוא של תביעה או הליך בגין הפרת זכויות של צד שלישי

 ל איסור על השימוש בציוד או בחלק ממנו, ינהג הקבלן באחת הדרכים הבאות ועל חשבונו:כלשהו, אשר בעיקבותם יוט

a. .הקבלן ישיג עבור העירייה את הזכות להוסיף ולהשתמש בציוד או בחלק ממנו או יחליף את הציוד 

b. שר העירייה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תבחר בין האפשרות כי הקבלן יחליף את הציוד בציוד שווה ערך א

ידי העירייה, -אין בו הפרה שכזאת, או לחלופין ישפה את העירייה בגין הוצאות החלפה כאמור שתעשה על

 לרבות הוצאות רכישת הציוד נשוא הסכם זה.

 אופן תשלום התמורה

 בהתגבש זכאותו של הקבלן לקבלת סכומי התמורה האמורים בסעיף דלעיל, תשולם התמורה לקבלן באופן כדלקמן: .46
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i.  להצעת הקבלן הזוכה במכרז )בהתאם לנספח ד'( ותעמוד על סך של _________ ש"ח החודשי יהיה בהתאם התשלום

 .בתוספת מע"מ כדין

ii.  הקבלן יעביר למנהל המחלקה אחת לחודש חשבונית מס עבור החודש האחרון. לאחר אישור מנהל המחלקה, החשבון

או תורה על תיקונו, לפי העניין. התשלום יבוצע על פי הגזברות תבדוק את החשבון ותאשרו ר לגזברות. המאושר יעבו

 חשבונית מס או על פי חשבונית עסקה ובתנאי שהקבלן יעביר חשבונית מס תוך תקופה הקבועה על פי דין.

iii.  ימים ממועד העברת החשבון כאמור, יחשב  45ככל שלא תועבר לקבלן כל השגה ביחס לחשבון שהעביר הקבלן תוך

 שבון.הדבר כאילו אושר הח

יום מתום החודש בו הומצאו לעירייה החשבונות והינם   45סכום התמורה המאושר ישולם לחברה בתוך  .1
 כנדרש. 

על אף האמור בהסכם זה, לעירייה תהא הזכות לשנות את תנאי התשלום בהתאם לחוק מוסר תשלומים  .2
 . 2017התשע"ט 

 

 היתרים אישורים ורשיונות

   -במידת הצורך, יגיש הקבלן לרשויות המוסמכות בקשות להיתרים ו/או לאישורים ו/או לרישיונות מוסכם ומוצהר בזאת, כי .   47

ימים ממועד חתימת ההסכם על ידי הקבלן, ויעשה כל שיתבקש  14ככל שיידרשו לצורך קיום חובותיו מכוח הסכם זה, תוך 

 בהקשר לבקשותיו אלו ע"י הרשויות המוסמכות תוך זמן קצר.

 

ימים יקנה לעירייה זכות לבטל  25 -בהליכי הרישוי שלא באשמתו של הקבלן לא ייחשב כהפרת חוזה, ואולם עיכוב שמעבר ל עיכוב. 48

 את ההסכם, והיא לא תהא חשופה לטענה כלשהי מצד הקבלן בשל כך.

 הקבלן יודיע לעירייה בכתב על קבלת כל האישורים ו/או ההיתרים הנחוצים כאמור.. 49 .87

 

 וכללי התנהגותשמירת דינים 

 הקבלן ישמור על הוראות כל דין בנוגע לעבודה ובקשר לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם. א. .50

 .1953 -וער, התשי"ג נמבלי לגרוע בכלליות האמור בס"ק א' לעיל, יקפיד הקבלן לפעול בהתאם לחוק עבודת  ב. 

ההסכם, הן מצידו והן מצד כל גורם מטעמו,  הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ג. 
 בכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם וכלפי תושבי העיר בפרט.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יקפיד הקבלן להימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לכל אדם בגין ובמהלך  ד. 
 ביצוע השירותים.

 

 סי עובד מעבידאי קיום יח

למען הסר קבלן מוצהר בזאת כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל המבצע עבודות מטעמו לא יחשבו כעובדים של העירייה ובשום  .51
 מעביד. -מקרה לא ייווצרו בין הקבלן ו/או עובדיו לבין העירייה כל יחסי עובד 

יהיו בעתיד כל תביעות ו/או דרישות שהן לעניין הטבות למען הסר קבלן מוצהר בזאת כי לקבלן ו/או עובדיו אין ולא  .52
 מעביד. –סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד 
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מבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל, מובהר ומוסכם בזה כי במידה ויוכרע ע"י כל ערכאה שהיא כי בין הצדדים מתקיימים  .53
מהתשלום אשר ניתן לקבלן יחשב כניתן בעבור ההטבות והתמלוגים הסוציאליים השונים  45% -מעביד, הרי ש –יחסי עובד 

אשר יש לשלם לעובד עפ"י דין, ועל כן, יש לקזז סכום זה מהסכום שיפסק לקבלן ו/או לעובדיו כמגיע לקבלן בעבור אותן 
 ההטבות ותמלוגים סוציאליים.

 

 ימי ושעות מנוחה

 ור בהסכם זה, מצהיר הקבלן ומתחייב כי:.    מבלי לגרוע מכלליות האמ54

i.  ,עבודות נשוא ההסכם יבוצעו על ידו בימים ובשעות שאינם ימי ושעות מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט

 , אלא אם הודיע לו המנהל אחרת.1948 –התש"ח 

ii.  בימים ובשעות מנוחה, אלא אם שירותי תיקוני תקלות קריטיות יבוצעו ע"י הקבלן בכל עת, בכל שעות היממה, לרבות

ההחלטה לעניין סיווג תקלה כתקלה קריטית הינה של המנהל ולקבלן לא תהא  הודיע לו המנהל ו/או המפקח אחרת.

 כל טענה בעניין. 

iii. .מספר שעות העבודה היומית של כל סוגי הפועלים העובדים מטעם הקבלן יהיה כחוק 

iv. ,בנוגע לעבודות נשוא ההסכם, מכונה, כמשמעותה בתקנות נפגעים )רעש  הקבלן מצהיר, כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל

 06:00 -ל 19:00, לצורכי חפירה, בנייה או כיו"ב, באזור מגורים, בין השעות 1979 –בלתי סביר מציוד בנייה(, התשל"ט 

 .1948 –למחרת ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח 

v. ד לעיל, תהא העירייה רשאית להורות לקבלן לעבוד בימי ושעות מנוחה כאמור או להפעיל -על אף האמור בס"ק א

לפי העניין, באם יהא הדבר דרוש, לדעת המנהל ו/או המפקח, לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה  -מכונה 

 לביטחון הציבור ו/או לצרכיו הדרושים.

vi.  "ה לפני תחילת יום המנוחה ושעה לאחר סיום יום המנוחה.שע -לעניין סעיף זה, "תחילת ימי מנוחה וסיומם 

 

 סודיות

שנים שלאחר מכן בלבד, לגבי כל מידע אשר  3על הקבלן תחול חובת סודיות, במהלך תקופת הההתקשרות בין הצדדים ולמשך  .55
 יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה. 

שלא למסור או להעביר כל מידע אשר יגיע לידיעתם, במהלך תקופת הקבלן יחתים את עובדיו על הצהרת סודיות בה יתחייבו  
( המידע היה 1)ההתחייבות האמורה לשמירת סודיות לא תחול בנסיבות הבאות: ביצוע העבודות נשוא הסכם זה או אחריה. 

להוראות  נחלת הכלל עובר למסירתו כאמור או היה לנחלת הכלל לאחר מכן שלא מחמת מעשה או מחדל של הקבלן בניגוד
( מידע אשר נדרש לגלותו על פי דין מחייב 3( המידע היה מצוי בחזקתו החוקית של הקבלן עובר למסירתו כאמור; )2הסכם זה; )

 או על פי צו בית משפט, בכפוף לכך שהקבלן נתן הזדמנות נאותה לעירייה להתגונן מפני גילוי כאמור זמן סביר מראש

 ושיפוי בנזיקין אחריות

56. 

מטעמה ו/או  למי או/ו לעובדיה אוו/ לעירייה שייגרמוו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או אחר,  אובדןאו /ו נזק לכל אחראי הקבלן .א
 .זה חוזה פי על התחייבויותיו הפרת עם בקשראו /ו קבו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ע קבלןו/או ל כלשהו שלישי לצד

 

עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או מי מטעמו, טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה הקבלן אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם  .ב
 חוסר או/ו במוצרים פגם אובמעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ו/
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ן תחול גם לגבי כל מקרה . אחריותו של הקבלמהמוצרים הנדרשים לתקנים התאמתם חוסר או/ו העירייה לדרישות התאמתם
 בוצעוש שירותיםעל פי חוזה זה. אחריותו של הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין  ההתקשרותשיתגלה לאחר תום קופת 

 על ידי מי מטעמו או בשליחותו.
 

 

פי -תן השירותים עלתוך כדי ו/או בקשר עם מ עירייהאחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד  ה הקבלן .ג
 ללא, כאמור, נזק כל ולתקן אובדן כל להשלים מתחייב והוא, קבלןהסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת השגחת ה

 .דיחוי
 

ו/או על ידי מי  ולכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו או שהובא על ידבלעדית אחראי  קבלןה .ד
 השירותיםובכלל זאת למערכות, לחלקים, לרכיבים, לאביזרים ולחומרים הנדרשים לביצוע ר עם ביצוע השירותים, בקש ומטעמ

 .מכל נזק ו/או אובדן שיגרם לציוד כאמור עירייההוהוא פוטר את  עירייהעד למסירתם ל
 

 
שהם באחריותו על פי ובדן ו/או נזק , מכל אחריות לכל אהו/או כל אדם הנמצא בשירות הו/או עובדי עירייההפוטר את  קבלןה .ה

ו/או את עובדיה  עירייההמיד עם קבלת דרישה בכתב, את  חוזה זה ו/או על פי כל דין ומתחייב לשפות ו/או לפצות באופן מלא,
בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שהם  הו/או את שלוחיה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם ל

על קבלת תביעה  קבלןתודיע ל עירייההחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. בא
 כאמור בתוך זמן סביר מקבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה. 

  ביטוח

57. 

או ממועד תחילת מתן השירותים,  תקופת ההתקשרותעל פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת  קבלןלפגוע באחריות ה מבלי .א
לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח  קבלן(, מתחייב ההתקשרות )לרבות כל הארכה שלהלפי המוקדם ולמשך כל תקופת ה

המצורף  'ג כנספחמסומן  -מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים 
 אחריותולעניין ביטוח  "( אצל חברת ביטוח המורשית בישראל ,הביטוח אישורוה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "להסכם זה ומהו

  .העבודות כל השלמת ממועד חודשים 24 של נוספת לתקופה מקצועית
 

חתום  הואכשעם החתימה על הסכם זה, את אישור הביטוח  עירייהמתחייב להמציא לידי  קבלןה, העירייהכל דרישה מצד  ללא .ב
מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי למתן  קבלןעל ידי מבטחו. ה

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  קבלןהשירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של ה
 

 

את אישור הביטוח כאמור לעיל  העירייהלהפקיד בידי  קבלןה מתחייב, קבלןה ביטוחי תתקופ תום מועד לפני יום 14- מ יאוחר לא .ג
 ..א87כאמור בסעיף  ביטוח לערוך תחייבבגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח נוספות, מידי תקופת ביטוח ולמשך כל התקופה בה ה

 
 

מתחייב לבצע כל שינוי  קבלןכאמור לעיל, וה בלןקשיומצא על ידי ה הביטוח אישוררשאית, אך לא חייבת, לבדוק את  העירייה .ד
 קבלןעל פי הסכם זה. ה להתחייבויותיוו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא אישור הביטוח 

כל חובה ו/או מי מטעמה  העירייהלעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על  העירייהמצהיר כי זכויות 
ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין  קבלןשהיא המוטלת על ה
 ים ובין אם לאו.אם נבדק אישור הביטוח
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לעת לפי הצורך ולא  מעתמתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם  הקבלן .ה
יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות  קבלןלעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי ה

 .לןקבהעצמיות הנקובים בביטוחי ה
כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי  קבלןכי, אין בעריכת הביטוחים על ידי ה מובהר .ו

אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  קבלןנזק שה כלבגין  העירייהמחובתו לשפות ו/או לפצות את  קבלןלשחרר את ה
ו/או מי מטעמה  העירייההיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא י

 בגין נזק או הפסד.
 

בבחינת דרישת מינימום  הינהכמפורט באישור עריכת הביטוחים  הביטוחיכי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי  מוסכם .ז
לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות  קבלןלפי הסכם זה. על ה חבותושאינה פוטרת אותו ממלוא  קבלןההמוטלת על 

ו/או מי מטעמה בכל  העירייהמצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  קבלןהאחריות בהתאם. ה
 שהוצא על ידו.  הביטוחיהקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי 

 
על זכות התחלוף כלפי  ויתורהציוד, ייכלל גם  אספקתבקשר עם ביצוע השירותים ו/או  הקבלן שיערוך טוחהבי פוליסות בכל .ח

 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון. הויתור, חברות בנות, עובדים ומנהלים של הנ"ל.  עירייהה
 

 
 העירייהרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק ל עירייהפוטר את ה הקבלן .ט

ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או  העירייהו/או המשמש לצורך מתן השירות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
 נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

 הפרות, ביטול מכרז ופיצויים

להסכם זה הינן בבחינת תנאים עיקריים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה 44-58, 65-77, , 29-33, 10-24, 3-8עיפיםהוראות ס .58
 יסודית של ההסכם.

מוסכם בין הצדדים, כי בנוסף לאמור דלעיל, העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם מידית מבלי שיחשב הדבר משום הפרת  .59
 הבאים: חוזה מטעמה, וזאת, בין השאר, במקרים

ניתן לגביו צו פירוק ומינוי הנ"ל לא  -באם הינו תאגיד  -מונה לקבלן כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  .1

 יום. 30בוטל בתוך 

נגד הקבלן נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשיו שהרשעה לגביהם הינה בבחינת הרשעה  .2

 שיש עימה קלון. בגין עברה

 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, במתן שוחד או לקיחתו, או בכל מעשה מרמה. .3

 הוכח לעירייה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת. .4

או \ם לתיקון הפרה רגילה. אם לא תוקנה ההפרה וימי 10ימים לתיקון הפרה יסודית וכנ"ל של  4לספק תינתן התראה של  .5

או דרישה העומדים לה מכוח הסכם \אם תוקנה לא לשביעות רצון המנהל מטעם העירייה, תהא זכאית העירייה לכל סעד ו

 או מכוח כל הדין.\זה ו

ין במנייתם בכדי לגרוע אלא שמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול החוזה בבחינת רשימה סגורה, וכי א .6

 מזכות העירייה לבטל החוזה מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל החוזה עקב הפרתו על ידי הקבלן.

בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או ששולמה ביתר, לפי העניין,  .7

 ם. לעיל ובשינויים המתחייבי 73בהתאם לאמור בסעיף 

 בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם, תחולנה ההוראות הבאות:  .60
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i.  זכויותיה של העירייה, חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא ייפגעו, כל אלה יישארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל

 ההסכם.

ii.  לדרוש את תשלומי הביטוחים למטרת השלמת הפרוייקט העירייה תוכל לחלט את פיקדון הערבות של הקבלן ו/או

 באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה אחרת.

iii.  העירייה תהא ראשית לעכב בידה כל מיטלטלין השייכים לקבלן והמצויים בתחומה, וזאת ע"י מילוי מלוא מחויבויותיו

או חלופיים המגיעים לעירייה עפ"י מכוח ההסכם. מובהר, כי האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים 

 כל דין או הסכם.

לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה על פי חוזה זה או על פי כל   60-ו 59, 58מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .61
 כנספח א'. פורט דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן, תהא העירייה זכאית לפיצויים מוסכמים כמ

 לא יחול קנס על עיכוב שאינו בשליטת הקבלן. שיקול הדעת בנושא הינו של העירייה בלבד.           

העירייה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת,  .62
 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו. .63

מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, הרי אם הפר הקבלן את המכרז הפרה יסודית תהא העירייה זכאית לכל סעד ותרופה משפטית על  . 64
מבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהא העירייה זכאית  ועל פי הדין. 1970-פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א

לתבוע את אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות הבנקאית/יות 
 ימים 10 ימים לתיקון הפרה יסודית וכנ"ל של 4ו/או להשלים את ביצוע ההסכם באמצעות קבלן אחר. לספק תינתן התראה של 

לתיקון הפרה רגילה. אם לא תוקנהההפרה ו/או אם תוקנה לא לשביעות רצון המנהל מטעם העירייה, תהא זכאית העירייה 
 לכל סעד ו/או דרישה העומדים לה מכח הסכם זה ו/או מכח כל דין.

 פיקדון ערבויות

 הערבויות הר"מ: להבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה, ימציא הקבלן לעירייה את .65

 -לכל תקופת ההסכם )להלן ₪( )חמישים אלף ₪   50,000במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית בשיעור של  .א

 "ערבות ביצוע '"( .

הערבות תשמש גם כערבות בדק לשירותים  חוזה.תקופת התום תשעים יום מתום ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד סיום  .ב

 שכבר בוצעו במהלך ההסכם.

בדק בשיעור של טיב וימסור הקבלן לעירייה ערבות  שלאחר סיום תקופת ההרצהיום ההפעלה הראשון של המערכת ב .ג

"ערבות הבדק"(. ערבות הבדק תהיה בתוקף במשך  -התמורה הכולל והסופי לה זכאי בתוספת מע"מ )להלן  מסכום 5%

 כל תקופת האחריות, והיא תוחזר לקבלן עם אישור על סיום האחריות.

 

כנגד מסירתה של ערבות הבדק תחזיר העירייה לקבלן את ערבות ביצוע. לא נמסרה ערבות בדק על ידי הקבלן, רשאית תהא  
העירייה לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות כמפורט בהסכם להלן ומבלי לגרוע 

 או הסכם. מכל סעד או תרופה הקיימים לעירייה מכוח כל דין

 

סכומי הערבויות הנ"ל, שימסור הקבלן לידי העירייה כאמור לעיל, יהיו צמודים למדד המחירים הכללי לצרכן על בסיס המדד  
ימים מדרישתן ע"י  4האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת ההצעות במכרז. הערבויות תהיינה ניתנות למימוש תוך 
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ו/או התניות כלשהן. המנהל יחליט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, באם יש מקום לממש הערבויות,  העירייה, בכל עת ללא הגבלות
 כולן או מקצתן.

  –יובהר 

ימי עסקים לתיקון הפרה  3חילוט הערבות יבוצע ע"פ שיקול דעת העירייה. מבלי לגרוע מהאמור, לספק תינתן התראה של 
 לה. ימי עסקים לתיקון הפרה רגי 7יסודית וכנ"ל של 

או דרישה \או אם תוקנה לא לשביעות רצון המנהל מטעם העירייה, תהא זכאית העירייה לכל סעד ו\אם לא תוקנה ההפרה ו
 או מכוח כל הדין.\העומדים לה מכוח הסכם זה ו

ההסכם או תרופות להם היא זכאית מכוח \או סעדים ו\ובכל מקרה יובהר כי אין בחילוט הערבות לפגוע באי אילו מהזכויות ו
 ומכוח כל דין.

 

 איסור המחאה

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הקבלן מכח ההסכם הינן מכח מומחיות המקצועית ולפיכך הינן  א. .66
 אישיות ועליו לבצען בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד.

לאחר/ים, לרבות המחאת הזכות הקבלן לא יהא רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכח ההסכם או חלק מהן  .א

לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר, אלא בהסכמת העיריה מראש ובכתב. העסקת קבלן משנה באשור המזמין, 

 לא תחשב להסבת ההסכם.

 לענין סעיף זה "המחאה" :

 לרבות העברת זכויות וחובות ו/או מתן הרשאה לביצוע העבודות ע"י קבלן משנה.

או יותר מאחוזי השליטה בתאגיד מבעלי המניות בתאגיד, במועד כריתת  25%רבות העברה של ל -היה הקבלן תאגיד 
 ההסכם, לאחר/ים.

 

ישאר  -המחה הקבלן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה, או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לאחר  .67
סכם, על אף ההמחאה האמורה, ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הה

 העירייה כלפי הגורם הנמחה.

לעירייה שמורה הזכות להמחות את כל זכויותיה ו/או חובותיה עפ"י הסכם זה או חלקן לצד ג' מבלי צורך בקבלת הסכמת  .68
בים ובלבד שזכויות ומחויבויות הקבלן מכוח הקבלן הקבלן לכך ומבלי לחרוג מתנאי הסכם זה, למעט השינויים המתחיי

 תישמרנה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל זכאי הקבלן למסור את ביצועו של חלק מסויים מתוך העבודה לקבלני משנה, בכפוף לאמור  .69
 בהסכם זה. 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

 .1975 -פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו הקבלן מצהיר בזאת, כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" ל .70

הקבלן מצהיר, כי הוא מנהל ספרים כדין, כי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי שלטונות  .71
 המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.
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קבלן יעסיק את עובדיו עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים עפ"י מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים דלעיל, ה .72
 כל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הנו מפריש עבורם את כל  .73
 כם.ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בתקופת חלות ההס

במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן לעירייה אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם  .74
פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת, כי במידה ולא יומצא לעירייה אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר 

 ו בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא את האישור לאחר מכן.מהעירייה בגין סכומי מס שנוכו משכר טרחת

על גבי דוגמת הטופס  -בנוסף לאמור לעיל, ימציא הקבלן לעירייה במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי חשבונו בבנק  .75
 המצורפת להסכם זה כנספח ו'. 

 טעמו, וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו. טופס זה יהא חתום ע"י הקבלן ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מ .76

מובהר בזאת, כי באם עוכב תשלום כלשהו, המגיע לקבלן מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת פרטים מתאימים החסרים  .77
 בטופס זה, לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיו"ב.

 

 פרשנות

אירעה סתירה בין הוראותיו של הסכם זה גופו לבין הוראות אחד הנספחים המצורפים להסכם, תגברנה הוראות הנספחים על  .78
 הוראות ההסכם.

גילה הקבלן סתירה בין הוראות ההסכם או בין הוראות הנספחים, בינן לבין עצמן, או היה מסופק בפירושה הנכון של הוראה  .79
 ל נספחיו, יפנה למנהל בכתב והמנהל יכריע בסתירה. מהוראות ההסכם על כ

אירעה סתירה בין הוראות של הצעת המשתתף במכרז )נספח א' להסכם( לבין הוראות המפרט הטכני, תגברנה הוראותיו של  .80
 המפרט הטכני על הוראות הצעת המשתתף במכרז. 

 ו י ת ו ר

ע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם, לא ייחשב הדבר ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או כל ביצו .81
 לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור זה משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור. 

 כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. 82

 

 תובות והודעותכ

 כתובות הצדדים הנן כמפורט בכותרת להסכם. 83

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה יישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו  
 ימים מתאריך המשלוח. 5כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 :בנה יבשם עיריית 
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________________      ___________________ 

 הקבלן           ראש העירייה      

 

________________ 

 העירייה יתגזבר      

 אישור תקציבי

 הריני לאשר בזאת כי:

 . נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.1

 ל הסכם זה מתוקצבת מסעיף תקציב רגיל מס' __________. ההוצאה הכספית לביצועו ש2

 ₪.בסך של ____________     

       ___________________  __________________ 

 גזבר העירייה                     ראש העירייה      

 

  

 אישור

 

 

_____ הופיעו בפני ה"ה _______ מנהל/י הקבלן אני הח"מ _______ עו"ד של _______ ) להלן: "הקבלן" ( מאשר בזה כי ביום __

וחתמו בפני על חוזה זה, כי נתקבלו בו החלטות והאישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן לחתימה על חוזה זה וכי חתימת 

 ה"ה המפורטים לעיל בצירוף חותמת הקבלן מחייבת את הקבלן.

 

 

         ________________________ 

 ,עו"ד            
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 טכנימפרט  -נספח א' 

 כללי .1

ציוד מיתוג, הקמת ליבת עיריית יבנה מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקה, התקנה והפעלה של  1.1

רשת כולל מערך אבטחת מידע עבור חיבור העירייה לרשת האינטרנט, אספקה והתקנה של 

ל תקופת ההתקשרות עבור כלל אתרי העירייה ותחזוקת כלל המערכת לכ IPTמרכזיית 

 כמפורט בהמשך.

 

 תיאור מצב קיים .2

רשת התקשורת של העירייה משלבת בין תקשורת בסיב אופטי ללשכת ראש העירייה, בניין  2.1

לרווחה, חינוך, מוקד  WANסגנים, אגף ביטחון, ומחסן לבין תקשורת באמצעות רשת 

 .VRFעירוני, שירות פסיכולוגי חינוכי, מיטל והיכל התרבות בתצורת 

העירייה נמצאת בתהליך של פריסת סיבים אופטיים לאתרים המחוברים כיום באמצעות  2.2

 .WANרשת 

ליבת העירייה מחוברת לספק אינטרנט אשר מספק קישור לרשת האינטרנט ושירות של  2.3

 אבטחת מידע לכל אתרי העירייה.

 ציוד המיתוג ברשת הינו מתוצרת חברת נורטל וחברת ג'וניפר. 2.4

העיר הסמוך לבניין העירייה ומחובר אליו בסיב אופטי מותקנת מרכזיית בבניין סגני ראש  2.5

 10שלוחות אנלוגיות,  80כולל רישיונות,  IPטלפוני  280הכוללת   CS-1000Eטלפון מסוג 

במוקד  PRIציר  1בעירייה,  PRIצירי  2לגיבוי,  106במוקד  SMGיחידות הרחבה, יחידת 

 .Call Pilotקולי בהיכל התרבות, דואר  PRIציר  1, 106

 

 תכולת העבודה 3

נדרש להקים ליבת רשת, להתקין ציוד מיתוג בכל האתרים, להקים מערכת אבטחת מידע וסינון 

ה לכל תקופת ההתקשרות הקיימת ולספק שירותי תחזוקה ותמיכהחליף את המרכזייה לתוכן, 

 כמתואר להלן:

 

 (.DR) ובמוקד (DATA CENTER)הקמת ליבת רשת בעירייה  3.1

 נת ציוד מיתוג וביצוע כל ההגדרות הנדרשות בכל האתרים.התק 3.2

 חיבור כל אתרי העירייה לליבת הרשת. 3.3

הקמת מערך אבטחת מידע וסינון תוכן שיעבוד בגיבוי הדדי עם מערך אבטחת המידע של רשת  3.4

 מוסדות החינוך הקיים כיום.

 חיבור רשת העירייה לספק אינטרנט אשר ייבחר ע"י העירייה. 3.5

ושלוחות אחרות( בתצורה של   IPשלוחות )  2,000בהיקף של עד   Pure IPיה התקנת מרכזי 3.6

אשר יותקנו אחד בחדר השרתים של  V.Mשני שרתים פיזיים שיעבדו בגיבוי הדדי בסביבת 
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 ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע

 
 

  חתימה וחותמת המציע  שם המציע
 
 

 של העירייה.  D.R -( שהוא אתר ה106העירייה והשני במשל"ט )מוקד 

 .PRIעבור שני צירי GW ) בכל אתר יותקן נתב )  3.7

המרכזיות לרשת הציבורית למפעיל פנים ארצי שייבחר ע"י עיריית יבנה כאשר  2חיבור  3.8

 . ACTIVE – STANDBYהמרכזיות יעבדו בתצורה של 

, שרת פקסים, מערכת מוקד, מערכת UMהפעלה של המרכזיות כולל מערכות נלוות כגון:  3.9

 וכל מערכת אחרת המופיעה במפרט הטכני.  לרישום שיחות

 האתרים. פריסת טלפונים בכל 3.10

 ביצוע בדיקות והרצה. 3.11

 הפעלה בתצורה מלאה. 3.12

, ציוד הכולל מרכזייה קיימת, יחידות רחק של המרכזייופינויו מהאתר פירוק ציוד קיים  3.13

 מיתוג וציוד אחר במידה ויידרש.

למשך כל תקופת ההתקשרות ולתקופת ההארכה במידה והעירייה תאריך כלל הציוד תחזוקת  3.14

 את תקופת ההתקשרות.

ביצוע הגדרות ואו שינויים בהגדרות יכלול  הסר ספק מובהר בזאת שהתשלום החודשי למען 3.15

בכלל הציוד החדש שיותקן ובציוד הקיים כבר בעירייה ובכלל זה ציוד מיתוג, מרכזייה, 

כה או ציוד קיים שייעשה בו ע"י הספק הזוויותקן אבטחת מידע וכל ציוד אחר שיסופק 

 שימוש.

 

 התשלום תקופת ההתקשרות ואופן .4

 חודשים. 60ההתקשרות של העירייה עם הספק הזוכה תהיה לתקופה של  4.1

 בתום תקופת ההתקשרות כלל הציוד שיותקן יהיה בבעלות העירייה ותחל תקופת השירות. 4.2

מועד התחלת החיוב יהיה בתום ביצוע העבודה, קבלתה של העבודה ואישורה ע"י הגורמים  4.3

 המוסמכים מטעם העירייה.

 חודשים. 60ביצוע העבודה תשולם אחת לחודש למשך התמורה בגין  4.4

המחיר . ישולם במסגרת התשלומים החודשיים, ככל שתידרשנה, המחיר לתוספות עתידיות 4.5

ומחולק במספר  60 -מוכפל ב( בחשבון האחרון שהוגש לעירייה)יהיה מחיר הפריט שיתווסף 

 .החודשים מיום התקנת הפריט ועד לתום תקופת ההסכם

תחליט לשלם את מחיר הפריט בתשלום אחד, המחיר יהיה מחיר מחירון  רייהבמידה והעי 4.6

 יצרן בניכוי אחוז הנחה לרכש עתידי על פי הצעת הספק הזוכה לסעיף.

התשלום החודשי יכלול שרות מלא לכלל המערכת לכל תקופת ההתקשורת כולל לפריטים  4.7

 שיתווספו במהלך תקופת ההסכם.

מהיקף סה"כ ההתקשרות ע"פ ההסכם,  25%שרות בעד ניתן יהא להגדיל את היקף ההתק 4.8

מורשי החתימה בעירייה) ראש העיר  יוהכל בהתאם לשק"ד העירייה ולהזמנות חתומות ע"

 והגזברית(.  



 

 עיריית יבנה 

 מכרז לאספקה התקנת ותחזוקה של ליבת רשת,  02/2020מס'  פומבי מכרז

 ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע

 

  חתימה וחותמת המציע  שם המציע
 
 

 מבנה ההצעה הנדרש .5

בהצעה יהווה תשובה לסעיף  2.1על ההצעה להיות במבנה זהה למבנה המפרט )לדוגמא, סעיף  5.1

לסעיף יצוין במלים: "קראתי והבנתי, מוסכם עלי". במקרה  במפרט, וכך הלאה(. מענה 2.1

במקרה כזה יש  –של תשובה ארוכה, מומלץ למציעים להפנות לנספחים אשר יצורפו להצעה 

 לסמן את הנספח במספור זהה למספר הסעיף. 

 חומר מקצועי ומפרטים טכניים של כלל הציוד המוצע יצורפו כנספחים להצעה.  5.2

 רטת על כל סעיפי הבקשה.  יש לענות בצורה מפו 5.3

הספק יציג  את הסבריו בנוגע לסעיפים מסוימים,  בהסבר מפורטבמידה והספק מעוניין  5.4

 בקשה.בנספח שיהיה  בנוי בסעיפיו באופן זהה למסמכי ה

 כאמור במכרז.שאלות המציעים לבקשה זו תועברנה בכתב  5.5

וגיות ומחשוב( לכתובת את השאלות נדרש לשלוח לאיש הקשר מר בועז שלמון )מנהל טכנול 5.6

, התייחסות לשאלות תשלח בכתב לכל הנוגעים בדבר, boaz@yavne.muni.ilהאי מייל הבאה: 

 . בהתאם לתנאי המכרז

 

 שלמות ההצעה ואחריות כוללת .6

 על ההצעה המוגשת להיות שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית אחת. 6.1

בכל מקרה, דרישות מפרט זה  על המציע לתת תשובה מפורטת וברורה על כל סעיפי הבקשה. 6.2

מחייבות את המציע, גם אם לא ענה על חלקן בצורה מפורטת. אי מענה לסעיף כלשהו 

 יתקבל ע"י העירייה כהסכמה של הספק לנאמר באותו סעיף.

, בהתאם לתנאי המכרז ולרבות בפרויקט זה משנה ניקבלבכוונתו להעסיק  אם יצייןהמציע  6.3

 וכן, יש להציג: במידה .למכרז( 1ב' בעמ'  1ס' 

 .רשימת קבלנים מועמדים 

 .סוג והיקף פעילותם בפרויקט  

 ם המציע.טיב ההתקשרות ע  

 ופרטים כגון ניסיון בעבודה, שנות פעילות ומספר  המשנה ניפרופיל עסקי של קבל

 הצוותים שכל קבלן מפעיל.

 .עמידה של קבלן המשנה בתנאי הסף הרלוונטים לעניין 

 עבודה בשלמותה ולהיות אחראי באופן מלא על כל המציע יתחייב לבצע את ה 6.3.1

 המשנה. נישל קבל הםעבודותי
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מובהר בזאת כי עיריית יבנה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר העסקתו של  6.3.2

 קבלן משנה המוצע ע"י הקבלן הראשי.

   כלכולל מגיש ההצעה ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי להגשת ההצעה בשלמותה  6.4

 ים של קבלני המשנה או סוכניו.הפעילויות והתוצר

 העירייהלצורך קבלת שירות ברכיבים המסופקים בידי קבלני משנה או סוכנים, רשאית  6.5

המערכות הספק מתחייב לדאוג לתחזוקה התקינה של הספק. לפנות ישירות אליהם או אל 

 Single Pointמבלי לגרוע מאחריות הספק לאינטגרציה ומהיותו שיסופקו ויותקנו על ידו, 

of Contact  האחריות למוצרי צד ג', המשולבים במערכת, תינתן על ידי היצרן ישירות

בהתאם לרישיון התוכנה או תעודת האחריות, לפי העניין. תחזוקה למוצרי תוכנה של צד ג', 

העירייה תינתן על ידי היצרן, בהתאם להסכם התחזוקה, ככל שייחתם בין  המזמין ליצרן. 

עם הספק לצורך תחזוקת המערכת לתקופה של שנתיים נוספות,  תהיה רשאית להתקשר

 שנה בכל פעם )להלן התקופה המוארכת(.

 תהיה רשאית לבחור בחלק מההצעה וליישמה בחלקים ו/או בשלבים. עיריית יבנה  6.6

מאחד,  בכל רכיב ורכיב יהיה ברור מי הספק / משווק / בעלים של אותו רכיב, ואם יש יותר 6.7

 ד.מה חלקו של כל אח

 

 דגשים .7

, לכן המתגים המופיעים EXמתגים מתוצרת חברת ג'וניפר דגם  7כיום מצויים בידי העירייה  .7.1

בכתב הכמויות הינם מתוצרת אותו יצרן על מנת לשמר את ההשקעה של העירייה במתגים 

 אלו.

על המציעים להציע ציוד מתוצרת חברת ג'וניפר אולם במידה ומציע מעוניין להציע ציוד  .7.2

מתוצרת יצרן אחר יוכל המציע להציע ציוד של אחת החברות המופיעות ברביע הימני אקטיבי 

 EX -מתגי ה 7( ובלבד שיחליף על חשבונו את HPהעליון של גרטנר )קרי חברת סיסקו וחברת 

 המותקנים באתרי העירייה.

ופק במידה והספק הזוכה יציע ציוד מתוצרת חברת ג'וניפר, השירות למתגים הקיימים כיום יס .7.3

על ידו לכל תקופת ההתקשרות על פי מפרט השירות ועל פי המחיר שינקוב בהצעתו. במידה 

והספק הזוכה יציע ציוד מתוצרת אחרת, השירות לכלל הציוד שיסופק על ידו מיהיה על פי 

 מסמכי המכרז. 

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או חלק ממנה או הצעה כלשהי, עיריית יבנה  .7.4

 א רשאית לפסול או לדחות את כל ההצעות.והי

תהיה רשאית, גם לאחר קביעת הזוכה  לחזור בה מן ההזמנה ולא להתקשר עם עיריית יבנה  .7.5

המציע  .אף אחד מן המציעים לרבות המציע שהצעתו נקבעה כזוכה ושלא לחתום על חוזה כלל

ים לה יימסרו  לספק, הודעה על החלטה כאמור והנימוק. לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בשל כך
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 מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.

עם המציעים, חלקם או כולם, בדבר פרטי הצעתם,  ערוך בירוריםרשאית לעיריית יבנה  .7.6

 המחירים בהצעה  ותנאים אחרים הכלולים בה.

אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו עיריית יבנה  .7.7

 גם בשל אי קביעת הצעתו כזוכה.  , בלי לגרוע מכלליות האמורמוההצעה,  הגשתבהליך 

 מטעם המציע. וח אדםתהיה זכות וטו לגבי העסקת כעיריית יבנה ל .7.8

 . אין לשנות את מבנה כתב הכמויות ואת תוכנו .7.9

הספק הזוכה יעמיד צוות מימוש שיכלול מנהל פרויקט, מעצב פתרונות ומומחה טכני בתחום  .7.10

 הרלבנטי. 

עירייה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הדגמה של המערכת וקבלת הבהרות לגבי הפתרון ה .7.11

 המוצע.

עיריית יבנה תמנה נציג מטעמה )להלן: "נציג העירייה"( אשר ילווה את ביצוע העבודה ומפקח  .7.12

 אשר יפקח על ביצוע העבודה. 

ה ואו המפקח את לפני ביצוע כל שלב משלבי העבודה יביא הספק הזוכה לאישור נציג העיריי .7.13

הפריטים בהם יש בכוונתו להשתמש באותו שלב. לאחר קבלת אישור מנציג עיריית יבנה יוכל 

 הספק להשתמש בפריטים המאושרים.

על המציע להביא בחשבון כי יהיה צורך לבצע חלק מהעבודות בשעות חריגות על מנת שלא  .7.14

קף העבודות אשר ביצוען יהיה להפריע לפעילות השגרתית. עיריית יבנה אינה מתחייבת על הי

 בשעות חריגות ולא תשולם תוספת בגין עבודה בשעות חריגות.

באחריות הקבלן המבצע לבדוק את כל הדרכים, המעברים והפתחים ואת מידותיהם, על מנת  .7.15

 לאפשר הובלה והתקנה של הציוד המסופק.

 באחריות הספק הזוכה לבצע את המדידות הנדרשות לפני ביצוע העבודה. .7.16

התשלום עבור העבודה יהיה על פי כמויות מותקנות בפועל לאחר אישור הכמויות על ידי נציג  .7.17

 העירייה ואו המפקח.

 

 עירייהחלטות הה .8

 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי. .8.1

 את המכרז ו/או לשנות את הכמויות ו/או לשנות את היקףרשאית לבטל יבנה  עיריית .8.2

מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע החליטה עיריית יבנה כאמור . השירותים הנצרכים על ידה

 והמחירים בהצעתו יחייבו אותו. כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק

 ובכישורי ובניסיונתהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי,  עיריית יבנה .8.3

תת את השירות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט אחר שנדרש של המציע ל

כי  יצוין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הוהוראותי בקשה זוהמציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי 

תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לתת את השירות ולעמוד  עיריית יבנה
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יסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם נגם על סמך  וז בקשהבהתחייבויותיו נשוא 

העירייה ו/או חברות עירוניות בבעלות העירייה ו/או רשויות וגופים אחרים ו/או בהליכי מכרז 

 שנערכו ע"י העירייה או ע"י חברות עירוניות בבעלותה.

 ניסיון היה לעירייה אשר משתתף לפסול רשאית תהיה המכרזים ועדתכאמור בתנאי המכרז,  .8.4

 בסטנדרטים עמידה אי, מעבודתו משמעותי שביעות אי של מקרה לרבות, עמו כושל או/ו רע

 שקיימת או בזאת וכיוצא למרמה חשד, העירייה כלפי התחייבויות הפרת, הנדרש השירות של

 . ,עבודתו טיב על בכתב שלילית דעת חוות לגביו

 רכת המוצעת על ידוהמעהדגמה של מהמציע שומרת לעצמה את הזכות לבקש  יבנה עיריית .8.5

 צעתו.קבלת הבהרות לגבי הכן ו

במידה וספק בוחר שלא להציע מחיר לפריט מסוים, עליו לרשום מחיר "אפס" בשורת הפריט  .8.6

 בכתב הכמויות. במקרה זה גם תוספות עתידיות של אותו פריט יהיו במחיר "אפס".

 נית בקיומו של תקציב מאושר.תההתקשרות עם המציע הזוכה מו .8.7

ס שיקולים אלו רשאית ועדת המכרזים, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה הזולה על בסי .8.8

 ביותר או לא להמליץ על הצעה זוכה כלל.

 :בהתאם לפרמטרים שנקבעו במכרז ולרבות ע"פ ההצעות תבחנה .8.9

עמידה בכל תנאי ההשתתפות כמפורט במכרז זה. הצעה אשר לא תענה במלואה  8.9.1

 סל.על כל תנאי ההשתתפות עלולה להיפ

 עמידה בדרישות האיכות. 8.9.2

 ישימות הפתרון הטכנולוגי המוצע ע"י הספק והתאמתו לצרכי העירייה. 8.9.3

 המחיר המוצע. 8.9.4

 

 מחיריםונתונים  9

וכל הוצאה  את המסים, ההיטלים, הוצאות היבוא וכדומהתכלול ו צעת המחיר תהיה בש"חה 9.1

 שהיא בין ישירה ובין עקיפה.

 מחיר מלא, סופי וקבוע, בין היתר יכללו:שלהלן יהיו  בכתב הכמויותכל המחירים  9.2

 מחירי התקנה לכלל המערכת. .א

 שירות ואחריות לכל תקופת ההתקשרות על פי מפרט השירות. .ב

 בדיקות קבלה. .ג

 .עלויות ביטוח .ד

 למעט מע"מ. עלויות מיסוי כחוק, .ה

מסמך החומרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה, על פי דרישות , כל העבודות .ו

 .זה
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לא על פי מפרט השירות לכל תקופת ההתקשרות כולל אחריות יצרן שירות מ .ז

לכל המוצרים לכל תקופת ההתקשרות )הספק הזוכה יצטרך להציג לעירייה 

את ההסכם שלו מול היצרן לרכישת שירותי תמיכה למוצרים של יצרן 

 הציוד(.

הובלת החומרים וכלי העבודה למקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם  .ח

 בלת העובדים למקום העבודה וממנה.הו וכן

עבודות   כןאחסנת החומרים במקום העבודה, כלים, מכונות, ציוד וכדומה ו .ט

 שבוצעו עד למסירתן הסופית.

 .S.O.W .י

 תיעוד והדרכה. .יא

 סיוע טכני. .יב

 

 ביצוע ושלבי העבודה .10

ימים קלנדריים מיום קבלת הזמנת  70המציע הזוכה מתחייב בזאת לבצע את העבודה תוך  10.1

 ה.עבוד

 להלן פירוט השלבים ואבני הדרך לפרויקט: 10.2

 הקמת ליבת הרשת. 10.2.1

 התקנת ציוד מיתוג באתרי העירייה. 10.2.2

 הקמת מערך אבטחת מידע. 10.2.3

 ביצוע בדיקות תקינות. 10.2.4

 חיבור הרשת לספק אינטרנט. 10.2.5

 .DC -התקנת מרכזייה ב 10.2.6

 .DRהתקנת מרכזייה באתר  10.2.7

 חיבור של המרכזייה החדשה למרכזייה הקיימת. 10.2.8

 וגיבויים.בדיקות תקינות  10.2.9

 בדיקת תקינות שיחות פנים, כניסה ויציאת שיחות חוץ, קבלה ושליחת פקסים. 10.2.10

התקנת והפעלת מערכות נלוות )מוקד, שרת פקס, מערכת רישום שיחות וכל  10.2.11

 מערכת אחרת על פי המפרט הטכני וכתב הכמויות(.

 התקנת מכשירי טלפון בבניין העירייה ובסניפים. 10.2.12

 ה וחיבור החדשה למפ"א.ניתוק ופירוק המרכזייה הישנ 10.2.13

 פינוי כלל הציוד שיפורק מאתרי העירייה. 10.2.14

 בדיקות קבלה. 10.2.15

 הדרכה. 10.2.16
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 הכנת תיק תיעוד. 10.2.17

 

 הכרת האתר והתארגנות לביצוע העבודה .11

הקבלן מצהיר כי למד הכיר והבין את המפרטים, התוכניות וכתב הכמויות ובהצעתו הביא  11.1

 בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה.

בדוק את התאמת התוכניות למציאות באתר ולהודיע על כל אי התאמה לנציג הקבלן מחויב ל 11.2

 העירייה ולמפקח לשם קבלת הנחיות לביצוע.

אשר יכלול תכנון פרטני  SOWהקבלן יציג לנציג העירייה ולמפקח לפני תחילת העבודה תיק  11.3

ים כולל תכנון פריסת הציוד ותרש AutoCAD/Visioשל העבודה הנדרשת במלל ובשרטוטי 

 המפרט את כלל החיבורים הנדרשים במערכת.

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עיריית יבנה תיק תכנון פרטני ולהתחיל בביצוע העבודה רק  11.4

 לאחר קבלת אישור מנציג העירייה ואו המפקח.

 

 חומרים .12

למען הסר ספק מובהר כי הציוד שיסופק ע"י המציע יהיה חדש. לא יתקבל ציוד משומש ו/או  12.1

 ( .  As new( ו/או ציוד כחדש )  Refurbishedודש )ציוד מח

, או כזה שיצרן הציוד הודיע לגביו רשמית   End of Saleהציוד המסופק  לא יהיה בסטאטוס   12.2

, או נמצא בסטאטוס אחר שמשמעותו הפסקת שיווקו או הפסקת תמיכת  End of Saleעל מועד  

 היצרן בציוד.

תמש כולל תיאור טכני מפורט ויקבל את אישור עיריית הקבלן יפרט בהצעתו את הציוד בו יש 12.3

 יבנה לכל מרכיב של המערכת לפני ההתקנה.

ציוד שהותקן ללא אישור המפקח, יוחלף על ידי הקבלן ועל חשבונו באם יידרש. אישור זה אינו  12.4

גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים על ידו 

 אי המפרט. ולעמידתם בתנ

 

 תיעוד המערכת .13

במסמך דיגיטלי. המלל יוגש  As Madeבסיום הפרויקט יגיש הקבלן לעיריית יבנה תיק מתקן  13.1

 .Visioאו  AutoCAD -והשרטוטים יוגשו ב Word -בעברית ב

 התיעוד יכלול:

 רשימת סוגי ציוד וכמויות. .א

 מפרטים טכניים של הציוד שהותקן. .ב

 רכת.מפורטות של המע As Madeתכניות  .ג
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 מערך שהותקן וכל הקשרים בין המערכות.השרטוט  .ד

 התיעוד יופק במסמכים דיגיטליים. .ה

 

 בדיקות קבלה .14

ביצוע     תנאי הכרחי לקבלת אישור גמר ל וניה ומוצלחותביצוע בדיקות קבלה מושלמות  14.1

 .העבודה

ע לצורך ביצו יידרשכל שספק את אשר יהקבלן מלאה של באחריות ביצוע בדיקות הקבלה הינו  14.2

 .בשלביהן השונים בדיקותה

 תכנית בדיקות קבלה לאישור נציג עיריית יבנה. הקבלן הזוכה יגיש 14.3

 בדיקות הקבלה יכללו לפחות: 14.4

בה ייבדק אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש כפי שמופיע  –בדיקה ויזואלית  14.4.1

 במפרט זה, כולל סימון ושילוט וניקיון שטח העבודה. 

וייצוב כל הפריטים שהותקנו, לרבות כבלים, חיבור נכון  –בדיקה מכאנית  14.4.2

 הארונות והארקות.

 ספירת הציוד שסופק בפועל מול כתב הכמויות. –בדיקת כמויות  14.4.3

 בדיקת תיעוד והתאמתו למערכת כפי שהותקנה בפועל. 14.4.4

 בדיקת אמינות המערכת. 14.4.5

 התאמת המערכת לדרישות הלקוח. 14.4.6

להבטיח הטמעה  בדיקת פעילות האפליקציות השונות דרך המערכת על מנת 14.4.7

 מלאה ושקיפות.

 תקינות מנגנוני הגיבוי. 14.4.8

 בדיקות תחת עומס באמצעות מכשור יעודי שיסופק על ידי הקבלן . 14.4.9

 בדיקת מערכת הניהול שליטה ובקרה 14.4.10

 שאר תכונות המערכת ואבטחת המידע כמפורט במפרט זה. 14.4.11

בדיקת הפעלה מערכתית לכל פריט ציוד, לרבות תרחישי שרידות ויתירות,  14.4.12

 ישי תקיפה )אבטחת מידע(, עומס, השבתה והגדרות שגויות לציוד.,תרח

 הזמנה.לו SOW -בדיקת התאמה של הציוד שהותקן  למפרט, ל 14.5

עם  יוגדרוי המפקח מטעמה של עיריית יבנה, "כפי  שיוגדרו ע בדיקות נוספות, במידת הצורך, 14.6

יע מתחייב לבצע יודגש שקביעת נציג המפקח תהיה הקובעת והמצ  .SOW -הספק בעת הכנת ה

 הבדיקות הנוספות כפי שייקבעו על ידו.

 מם מראש.ויתואמו ע נציג עיריית יבנה והמפקח,בדיקות הקבלה יעשו בנוכחות  14.7

במסגרת תכנית בדיקות הקבלה ייקבעו קריטריונים מדויקים למעבר של כל בדיקה וכן לוח  14.8

 זמנים לתיקון וביצוע בדיקות חוזרות לבדיקות שנכשלו.

ספק, עלות בדיקות הקבלה כלולה בהצעה ולא תשולם תוספת בגין ביצוע הבדיקות  למען הסר 14.9
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 ואו הבדיקות החוזרות.

 

 הדרכה .15

בנושאים שונים נציגי עיריית יבנה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה להזוכה ספק ה 15.1

, התגברות על םושינוית , יצירת הגדרות וכגון: תפעול המערכלמערכות המותקנות הקשורים 

 וכו'.  תפעול המוקדיםלות בסיסיות, תק

וכן הדרכה שוטפת במהלך ההתקנה באתרי עיריית יבנה שרותי ההדרכה יכללו השתלמות   15.2

 .ולאחריה להטמעה וחניכה שוטפת

עיריית יבנה שיוכשרו  נציגימטרת ההדרכה בין היתר לאפשר תפעול שוטף של המערכת ע"י   15.3

 לכך ע"י הספק הזוכה.

 :מערכי הדרכה 15.4

ברמות  הטכני של עיריית יבנהזוכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה לצוות הספק ה .א

 טכניות שונות. 

כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו על ידי הספק  .ב

 .המודרכיםלמועד ההדרכה עבור כל אחד מ

ספקת התיעוד אאספקת חומר זה אינה מהווה תחליף ל. המידע יסופק במדיה מגנטית .ג

 הנדרש ותיק המתקן.

 

 ההדרכה תכלול: 15.5

 הסבר כללי על המערכת. .א

 .הכשרה בסיסית לתפעול המערכת .ב

 .הכשרה להפעלת שירותים מתקדמים במערכת .ג

 .הכשרה מתקדמת לניטור, ניתוח ומתן פתרונות .ד

 תיעוד עבור כל הנ"ל. .ה

על ידי  יה מגנטיתבמד כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו 15.6

הספק למועד ההדרכה. יובהר כי מסירת הספרות המקצועית ותיק התיעוד זה אינה מהווה 

 תחליף להספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקן.

 

 פיקוח ובקרה .16

הקבלן מתחייב לעבוד בתאום מלא עם נציג העירייה, היועץ התקשורת והמפקח  ולהשתתף  16.1

 נה או המפקח.בכל הישיבות שייקבעו על ידי עיריית יב

למפקח תהיה הסמכות להפסקת העבודה, או חלק מהעבודה אם לפי דעתו העבודה אינה  16.2

מתבצעת לפי התוכניות ואו המפרט הטכני ואו הוראות אחרות שנמסרו בכתב ע"י 
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 המתכנן/מנהל הפרויקט/מפקח.

דה המפקח יהיה הפוסק היחידי והאחרון בכל נושא שיתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבו 16.3

 ואופן ביצועה.

כל העבודות תבוצענה ללא הפרעה לפעילות השוטפת של המערכת הקיימת גם אם פירוש הדבר  16.4

 עבודה בשעות חריגות.

בהגשת הצעתו מסכים הקבלן כי על פי שיקול דעתה של עיריית יבנה, יבוצעו עבודות בשעות  16.5

אם לאילוצים, במידה חריגות, קרי מעבר לשעות העבודה הרגילות, או בימי מנוחה והכל בהת

 ויהיו, לעיריית יבנה. במקרה זה הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין העבודות הנ"ל.

של רת ובכל מקרה של חילוקי דעות מקצועיים או כספיים בין הספק לעירייה, יועץ התקש 16.6
 עירייה יכריע והכרעתו תהיה סופית ומחייבת את שני הצדדים.ה

 

 משך ביצוע הפרויקט .17

שבועות מיום קבלת  6זמן להזמנת הציוד, קבלתו, הגדרתו והכנתו להתקנה הינו עד משך ה 17.1

 הזמנת עבודה.

 שבועות מקבלת הזמנה וצו התחלת עבודה. 10התקנת הציוד והפעלת המערכת בכללותה  17.2

בין  SOW -בגמר ההתקנה יבצע הספק הזוכה בדיקות קבלה למערכת כפי שיוגדרו בשלב ה 17.3

 הספק לנציגי העירייה.

ימי העבודה הראשונים לפעולת המערכת יחשבו כתקופת הרצה בהם תיבחן המערכת  30 17.4

 ויתוקנו כל הליקויים שיתגלו.

במידה ולא יתוקנו כל הליקויים שיתגלו, תוארך תקופת ההרצה עד לתיקון כל הליקויים  17.5

 והפעלה מלאה של המערכת.

 וב.בתום תקופת ההרצה ובכפוף לאישור נציג העירייה תחל תקופת החי 17.6

 העירייה תתיר חריגה של עד שבועיים מלוח הזמנים המתוכנן בגין עיכובים שלא נצפו מראש. 17.7

של  פיצוי דרישת יגרור ודרישות העירייה  הספק למחויבות אי עמידה בלוח הזמנים בהתאם 17.8

 לכל יום איחור קלנדרי.₪  1,000
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 יישום .1

 כללי 1.1

 ע"י מנוהלת ,IP טכנולוגיית מבוססת העירייה לאתרי טלפוניה רשת הקמת 1.1.1

 בתאימות הקיימות למערכות חיבור שיאפשרו מתאימים ממשקים עם הספק,

 פנים מפעילים )רשתות הציבוריות והרשתות המערכות לכלל מרבית ושקיפות

  התקשורת. משרד באישורי המחזיקים ( וסלולר בינלאומיים, ארציים,

 וכפי העירייה להנחיית בהתאם מאובטחים טלפוניה ותישיר אספקת 1.1.2

 ההתקשרות. בתקופת לעת מעת שיעודכנו

 ואתרים העירייה אתרי כלל עבור בתקלות וטיפול תחזוקה שירותי אספקת 1.1.3

  העירייה. עם הקשורות החברות של

 רמות. במספר וניהול בקרה ושליטה, ניטור שירותי אספקת 1.1.4

 שירותי כגון: הטלפוניה לשירותי נלווים שירותים לרבות מוצרים סל אספקת 1.1.5

IVR,  הקלטת פתרונות ועידה, שירותי שירות, מוקדי  תורים, לניהול פתרונות 

 שולחן וסביבת המחשוב מערך עם אינטגרציות שיחות, רישום שלוחות,

 מהספק. אלו שירותים לרכוש העירייה לכוונת בהתאם ועוד, העבודה

 אפיון, הכוללים תקשורת פתרונות של אינטגרציה שירותי לקבלת אופציה 1.1.6

  והטמעה. פיתוח

בבניין סגני ראש העיר הסמוך לבניין העירייה ומחובר אליו בסיב אופטי  1.1.7

כולל  IPטלפוני  280הכוללת   CS-1000Eמותקנת מרכזיית טלפון מסוג 

במוקד  SMGיחידות הרחבה, יחידת  10שלוחות אנלוגיות,  80רישיונות, 

בהיכל  PRIציר  1, 106במוקד  PRIציר  1בעירייה,  PRIי ציר 2לגיבוי,  106

 כולל שרת פקסים. Call Pilotהתרבות, דואר קולי 

 2,000בהיקף של עד  Pure IPהעירייה מתכננת לבצע התקנה של מרכזייה  1.1.8

ושלוחות אחרות( ,אשר תסופק ע"י הספק הזוכה, בתצורה של  IPשלוחות ) 

אשר יותקנו אחד  V.Mדדי בסביבת שני שרתים פיזיים שיעבדו בגיבוי ה

  D.R -( שהוא אתר ה106בחדר השרתים של העירייה והשני במשל"ט )מוקד 

 של העירייה.

 .PRIעבור שני צירי  GWבכל אתר יותקן נתב/ 1.1.9

חיבור שתי המרכזיות לרשת הציבורית למפעיל פנים ארצי שייבחר ע"י  1.1.10

 .ACTIVE – STANDBYהעירייה כאשר המרכזיות יעבדו בתצורה של 
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, שרת פקסים, מערכת UMהפעלה של המרכזיות כולל מערכות נלוות כגון:  1.1.11

 וכל מערכת אחרת המופיעה במפרט הטכני.  מוקד, מערכת לרישום שיחות

 פריסת טלפונים בכל האתרים. 1.1.12

 ביצוע בדיקות והרצה. 1.1.13

 הפעלה בתצורה מלאה. 1.1.14

של  כולל מרכזייה קיימת, יחידות רחקופנויו מהאתר פירוק ציוד קיים  1.1.15

 , ציוד מיתוג וציוד אחר במידה ויידרש.ההמרכזיי

 

 המפרט הטכני .2

 שירותים נדרשים -מרכזיה   2.1

 חדשה.   PURE IPנדרשת התקנת מרכזיית  .א

שלוחות ו  IPשלוחות משולבות: שלוחות  2,000עד   המרכזייה תתמוך בהפעלת .ב

 אנלוגיות.

ת הגבלת כל המערכות הנלוות יאפשרו תמיכה בכלל השלוחות, במידה וקיימ .ג

 רישיונות, הספק יציין זאת במפורשות.

כולל במכשירי הטלפון,  על המערכת לתמוך בשפה העברית באופן מלא .ד

 .בכל מקום בו יש ממשק עם מערכות העובדות בשפה העבריתבמוקדים ו

גרסאות התוכנה שיופעלו במרכזייה והמערכות הנלוות יהיו המתקדמות  .ה

ם השונים. במשך תקופת ההתקשרות ביותר שהותרו להתקנה על ידי היצרני

, את גרסאות התוכנה למהדורות עירייהיעדכן המציע, לאחר קבלת אישור ה

 .האחרונות המאושרות על ידי היצרנים ללא תוספת מחיר

המציע יפרט את אופן הקישור בין המרכזייה למערכות נלוות/משלימות  .ו

 .בפתרון המוצע

 .ירי הקצהבמכש SIP המערכת המוצעת תתמוך בפרוטוקול .ז

 
 

 רותירמות ש 2.2

 רמות שרות שונות. 5תמיכה בלפחות  .א

 אפשרות לשיוך מספר בלתי מוגבל של משתמשים לכל רמת שרות. .ב

בעת הקמת שיחה ממערכת נלווית כגון  והגבלה בהתאם,השרות "משיכת" רמת  .ג

 דואר קולי וכו'.

 קווי קשר בפרוטוקולים שונים. אפשרות להקצאת רמת שרות לקווי חוץ, .ד
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 לי שרותצלי 2.3

 המרכזייה תתמוך בלפחות בצלילי החיוג הבאים: 

 צליל חיוג .א

 צליל צלצול פנימי .ב

 צליל צלצול חיצוני .ג

 צליל תפוס .ד

 צליל אזהרה לחדירה לשיחה .ה

 צליל שרות בעת גישה לתכונה .ו

 צליל אשור לאחר בצוע נכון של גישה לתכונה .ז

 צליל שגיאה לאחר בצוע פעולה שגויה .ח

 צליל לשיחה ב"חניה" .ט

 להפריע" צליל "לא .י

 תמיכה בהגדרת צלצול שונה לשיחה פנימית וחיצונית. .יא

 צליל אינטרקום דלת )פנקוד(. .יב

 

 מספור וחיוג 2.4

 המרכזייה תאפשר לפחות את התכונות הבאות:

 .ספרות 4 –וב  3 -במספור שלוחות פנימיות  .א

 אפשרות למספור שלוחות ותכונות המתחילות ב * ו #. .ב

 חיוג מלחצנים מתוכנתים. .ג

 מספר אחרון.חיוג חוזר ל .ד

 חיוג מספריה פרטית/ציבורית .ה

 .חיוג מרשימות של שיחות נכנסות/יוצאות/שלא נענו .ו

 .Outlook  (Click to Call)חיוג ממערכות ארגוניות כדוגמת  פורטל ארגוני, .ז

 
 אינטרקום וכריזה 2.5

 המרכזייה  תאפשר הפעלת אינטרקום בטלפוני מנהלים בתצורות הבאות: .א

 יעד.פתיחת רמקול בלבד בטלפון ה .ב

 פתיחת רמקול ומיקרופון בטלפון היעד. .ג
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 הבחירה בין שתי החלופות לעיל תקבע באופן מערכתי או על פי רמת שרות   .ד

 של היוזם/היעד.

 יש , וקולי ויזואלי היעד תפוסה/אינה עונה יינתן חיווי במצב ששלוחת .ה

 סוג החיווי.את לפרט 

 ונים יש לפרט  במידה וקיים הבדל במימוש התכונה בין סוגי ציודי קצה ש .ו

 לגבי כל סוג מוצע.

 להם קיים רמקול, בעת  IP/ המרכזייה תאפשר כריזה לטלפוני מנהלים .ז

 הפעלת התכונה יפתח הרמקול בשלוחת היעד ועם סיומה הוא ייסגר 

 המיקרופון בשלוחה לא יפתח . אוטומטית,

 תתאפשר הגדרת קבוצות שלוחות אליהן ניתן יהיה לכרוז באמצעות חיוג  .ח

 הקבוצה.קוד 

 יכולת הפעלת התכונה תוגבל ברמת השרות של המשתמש. .ט

הספק הזוכה יבדוק  המרכזייה תכלול ממשק לחיבור מערכת כריזה חיצונית. .י

את מערכת הכריזה הקיימת במטה ויבצע חיבור בין המרכזייה למערכת 

הכריזה. החיבור יכול להיות ישיר או באמצעות מתאם במידה ונדרש, באחד או 

 העירייה. בכל אתרי

 
 

 העברה והתייעצות 2.6

 המרכזייה תתמוך בסוגי העברה הבאים:

 העברה לאחר מענה של היעד שאליו מועברת השיחה ואישורו. .א

 העברה ללא המתנה למענה מהיעד שאליו מועברת השיחה.-"העברה עיוורת" .ב

 העברה ליעד חליפי במקרה של הפעלת תכונת "לא להפריע" או "עקוב אחרי". .ג

 רות המפורטות לעיל יועבר זיהוי המנוי הקורא.בכל סוגי ההעב .ד

בין השלוחה היוזמת לשלוחה שאליה  המרכזייה תאפשר ביצוע התייעצות, .ה

בעת ההתייעצות תושמע לפונה מוסיקה  לפני ביצוע ההעברה, מיועדת השיחה,

 בהמתנה.

וע פעולת התייעצות במהלך שיחה עם גורם נוסף למנוי ביצהמערכת תאפשר  .ו

 .צה להםאו מחו בארגון

והפונה ישמע  בעת ייזום התייעצות השיחה המקורית תעבור למצב "החזק" .ז

 מוזיקה בהמתנה.

ושיחת ההתייעצות.  שב"החזק"עצות יוכל היוזם לדלג בין השיחה יבעת התי .ח

 המשתתף שאינו בשיחה יועבר אוטומטית למצב "החזק".
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שאיר את במקרה של ניתוק שיחת ההתייעצות הראשונית ע"י היוזם, המערכת ת .ט

 עצות.יהמנוי שנמצא במצב "החזק" עד לשחרורו באופן יזום על ידי יוזם ההתי

 תתמוך בביצוע מספר התייעצויות כאשר המנוי נמצא ב"החזק".  המערכת .י

 
 ועידה  2.7

המרכזייה תאפשר ביצוע שיחת ועידה בין שישה משתתפים לפחות, ובנוסף  .א

 .דים בכל שיחת ועידהתוועמ 20 עםשיחות ועידה  4המרכזייה תאפשר להקים 

המשתתפים יוכלו להיות שלוחות פנימיות או גורמי חוץ או כל שילוב נדרש  .ב

 ביניהם.

 יש לפרט סוג החיווי לגבי סטאטוס השיחה/המשתתפים. .ג

 
 החזק שיחה 2.8

 המרכזייה תאפשר לבצע החזקת שיחה למספר שיחות בו זמנית. .א

 .SIPגילות/טלפוני המרכזייה תאפשר ביצוע תכונת "החזק שיחה" גם בשלוחות ר .ב

 בעת הכנסת שיחה ל"החזק" תושמע לפונה מוסיקה בהמתנה. .ג

  .FIFOבשיטת  הוצאת שיחות מהמתנה תבוצע על ידי לחיצה על לחיץ הקו .ד

 
 שיחה ממתינה 2.9

 .IPבמכשירי  יכולות חווי בעת הפעלת התכונההמערכת תתמוך ב .א

ן השיחות תאפשר מעבר ביהמערכת  ("שיחה ממתינה"בעת כניסת שיחה נוספת ) .ב

בכל סוגי הטלפונים. בציוד קצה התומך בכניסה של מספר שיחות, נדרשת תמיכה 

 בדילוג בין השיחות לא על פי סדר הגעתן.

תאפשר הפעלת התכונה ברמה מערכתית וברמת שלוחה בודדת או המערכת  .ג

 קבוצת שלוחות.

 שיחה מזוהה 2.10

פונים יחידות המערכת תתמוך בהעברת נתוני שיחה מזוהה ללא תלות בסוגי הטל .א

 , ציוד אנלוגי( כמפורט בסעיף זה.IP , SIPהקצה שיסופקו )

 המערכת תתמוך בזיהוי שיחה ב: .ב

 הציבורית. מהרשת נכנסות שיחות 

 ה רשת גבי על העירייה אתרי בין ושיחות פנימיות שיחות- WAN 

 קיימות. למרכזיות ובקישוריות המרחבית

 שיחות ל- Soft Phone. 
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 מתוך לרבות מחשוב יישומי מתוך חיוג עתב מתקשר זיהוי העברת 

 .  CONTACT LIST-ב רשימות

 חיצוני. ליעד אחרי עקוב תכונות הפעלת בעת ליעד שיחה זיהוי העברת 

 בשלוחה במקביל חיוג מתבצע לפיה ניידות תכונות הפעלת בעת 

 זיהוי יועבר הנייד, במכשיר השיחה וקבלת הנייד ובטלפון השולחנית

 חיצוני. מתקשר ינוה אם לרבות המתקשר

 הטלפוניה למערכת מקושרות למערכות המרכזייה בין זיהוי העברת 

 נתבי קולי, דואר שיחות, רישום ,IVR, CTI למערכת שיחה העברת כגון:

 תקופת במסגרת יישומן לבקש העירייה שבכוונת ועוד שיחות

 ההתקשרות.

 

 חסימת זיהוי 2.11

  ה כמפורט:המערכת תאפשר חסימת זיהוי חיוג יוצא משלוחותי

 .חסימת זיהוי מערכתית 

  ברמת שלוחה.חסימת זיהוי 

 

 חסימות שיחה 2.12

קבוצת עורקים תיתכן שתוגדר  .קבוצת עורקיםעורק/מ/אל חסימת גישה  2.12.1

 .IP ,SIP, ם, דיגיטאלייםכערוצים אנלוגיי

 חסימה לקבוצות יעדים )למשל ע"פ קידומות( וליעדים מוגדרים. 2.12.2

מוגדרים ברמת משתמש בודד, ברמת חסימת אפשרות ביצוע עקוב ליעדים  2.12.3

 משרד, ובאופן מערכתי לכלל המנויים במרכזייה.

בשלוחה בה  .(Do Not Disturbתמיכה בחסימת הטלפון לקבלת שיחות ) 2.12.4

 הופעלה התכונה יופיע חיווי על הצג ללא צליל. 

ניתן יהיה להחיל את כל החסימות המתוארות להלן גם בעת יזום השיחה על  2.12.5

 ת וביצוע ניסיון העברה.יידי שלוחה מורש

 חסימה מוחלטת לגישה לקווי עורק .א

 חסימה לשיחות נכנסות בלבד .ב

 חסימה לשיחות יוצאות בלבד .ג

 חסימה לקידומת/קבוצת קידומות .ד

 חסימה למספר בודד מוגדר .ה

 חסימה לשיחות לחול. .ו
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 חניה  2.13

 המרכזייה תתמוך בהפעלת תכונת חניה על שלוחה תפוסה.  .א

 על לחיץ או חיוג קוד הפעלה. התכונה תופעל על ידי לחיצה .ב

 בעת הפעלת התכונה יינתן חיווי קולי וויזואלי ליוזם. .ג

 
 לקט שיחות 2.14

 המרכזייה תאפשר ביצוע לקט שיחות)חטיפה( בשני אופנים: .א

 לקט שיחות "ישיר" במצב שידוע מספר השלוחה המצלצלת. .ב

לקט שיחות מקבוצה במצב בו השלוחה המלקטת חברה בקבוצה עם השלוחה  .ג

 ת.המלוקט

 התכונה תופעל על ידי לחיצה על לחיץ או חיוג קוד הפעלה. .ד

 
 קבוצות גישוש 2.15

 המרכזייה תאפשר הגדרת קבוצות גישוש שיפעלו בשלושה אופנים:  .א

 גישוש טורי 

 גישוש אקראי 

 ACD 

 .בקבוצה שתפעל בגישוש טורי הגישוש יחל משלוחה קבועה וינוע במסלול קבוע .ב

שוש משלוחה אקראית וימשיך במסלול בקבוצה שתפעל בגישוש אקראי יחל הגי  .ג

 קבוע.

יחל הגישוש משלוחה קבועה/שלוחה אקראית/שלוחה  ACD -בקבוצה שתפעל ב .ד

 .שדיברה משך זמן נמוך יותר וזאת לגבי השלוחות שביצעו כניסה לקבוצה בלבד

 נציג יוכל להיות חבר ביותר מקבוצת גישוש אחת. .ה

 לאחר זמן מוגדר. לכל קבוצת גישוש ניתן יהיה להגדיר יעד חלופי .ו

 .נדרשת אופציה להכנסת קוד זיהוי נציג בזמן כניסה לקבוצה  ACDבקבוצות .ז

ומהן הדרישות  ACDיש לתאר בפירוט את מערכת הבקרה לניטור קבוצות  .ח

להתקנתה, כמו כן יש לתאר איזו אינפורמציה ניתן לקבל בכלים הבנויים במרכזיה 

 .ACD ואיזו אינפורמציה מחייבת התקנת מערכת בקרת

 קבוצות לפחות. 20המערכת תאפשר הפעלת  .ט
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 עקוב אחרי 2.16

 .על פי הרשאה ברמת השירות, הפניית שיחות על ידי תכונת עקוב אחרי תתאפשר .א

המרכזייה תאפשר בעת הפעלת התכונה מתן חיווי ויזואלי וקולי הן למנוי המפעיל  .ב

 והן למנוי הפונה לשלוחה.

 הפעלת תכונת עקוב אחרי: י ש לפרט את תמיכת המרכזייה בסוגים של .ג

 הפניית כלל הפניות ליעד חליפי. - עקוב אחרי כללי 

 הפניית שיחות ליעד חליפי במצב של תפוס בלבד. - עקוב אחרי בתפוס 

 הפניית שיחות ליעד חליפי במצב של אין מענה  - עקוב אחרי באין מענה

 בלבד.

 
 ( LCR ניתוב שיחות ) 2.17

 LCR-LEAST) פי הגדרת עדיפויותהמערכת תאפשר הגדרת ניתוב שיחות על  .א

COST ROUTING ועל פי אישור העירייה להעברת שיחות בנתיבים )

 .םאלטרנטיביי

המערכת תתמוך בהגדרת מספר ניתובים אלטרנטיביים במקרה שלא ניתן לבצע  .ב

חיוג בנתיב הראשון שהוגדר. לדוגמא: במקרה של כשל בהוצאת שיחה דרך אחד 

יה לנתב את השיחה למרכז אחר המהווה את ממרכזי ליבת המערכת ניתן יה

 -הליבה או ניתוב לכל רכיב אחר המאפשר הוצאת שיחות תוך שימוש ברשת ה

WAN. 

במקרה של הגדרת ניתובים אלטרנטיביים, המערכת תכלול  תמיכה במניעת  .ג

 ניתוב זה בהתאם לרמת ההרשאה של השלוחה המחייגת.

 

 ניתוב שיחות נכנסות: 2.18

תוכנן לתמוך בכניסת שיחות לאתרי העירייה המערכת ת ארכיטקטורת .א

באמצעות מספרי חי"פ בליבת המערכת ו/או באתרי המשנה )אתרים המהווים 

 שהוגדרו כאלואתרים מרוחקים בהם נפרשים מכשירי קצה בלבד למעט 

 ומשם שיחות ניתוב אפליקציית דרך וכן(, מקומית שרידות בעלי כאתרים

 .העירייה לאתרי

 ות במצבי כשל:ניתוב שיח -כללי  2.19

של העירייה, כלל התנועה  DC -במצבי כשל ברכיבים של הליבה הנמצאים ב .א

בצורה שקופה, קרי בצורה  DR -הנכנסת והיוצאת תועבר לליבה הנמצאת ב

 אוטומטית, ללא התערבות חיצונית/ידנית. 
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 ניתוב שיחות לאתר עירייה במצבי כשל. .ב

 אילו הבלעדי ולשיקולה  הלעיריי האפשרות תינתן לאתר, שיחה העברת בכשל .ג

 יופעלו. שיחה תסריטי

 בהתאם כאמור והכל הבאות האפשרויות את יכללו שיופעלו, השיחה תסריטי .ד

 העירייה: להחלטת

 וניתוקה השיחה החזרת 

 הודעה  השמעת 

 קולי בתא הודעה להשארת אפשרות 

 רט"ן. למכשיר השיחה העברת 

 

 :Time Of  Dayניתוב שיחות נכנסות על פי  2.20

 קרי ותאריכים, שעות לפי שלוחה ברמת ניתוב בהגדרת לתמוך נדרשת תהמערכ .א

 ובשעות לשלוחה השיחה תנותב מסוימות בשעות לפיה שעות טבלת הגדרת

 זה יישום וכו'(, אחר יעד הודעה, קולי, תא )  אחר ליעד השיחה תנותב אחרות

 מענה ושעות קהל קבלת שעות לדוגמא להן יחידות לאותן מענה לספק נועד

 טלפוני.

 חוקיות להגדיר יהיה ניתן שעות, פי על שיחות לנתב העירייה בחירת של במקרה .ב

 לדוגמא, ניתוב. תסריטי שעוקף יעודי שירות יקבלו מזוהים טלפון מספרי לפיה

 השירות, לנותני שיחות כניסת למנוע המשרד מעונין בהן קהל קבלת בשעות

 מספרים לתיעדוף היא נההכוו אחר. שירות או קולי למענה ינותבו השיחות

 יעודיים. מספרים מקבוצות שיחות או ארגוניות פנים לשיחות מזוהים,

 ניתוב שיחה נכנסת מבחוץ לנתב באין מענה בשלוחה. .ג

 

 יוצאת טלפון שיחות 2.21

שיחות יוצאות מליבת המערכת יבוצעו מהמרכזים המהווים את ליבת הרשת  .א

 וקת עומסים זה.בחלוקת עומס בניהם. נדרש לפרט הפעלת מנגנון חל

במצב כשל של אחד המרכזים הטכנולוגים המהווים את הליבה, תתבצע הוצאת  .ב

 השיחות דרך המרכז השני בצורה שקופה למשתמש.

במקרה ויוגדרו נתיבים זולים להוצאת שיחות ליעדים מוגדרים, יוגדרו כל  .ג

המשאבים הנ"ל כקבוצה וירטואלית ללא תלות במקום התקנתם הפיזי. שיחה 

 ים אלה תצא דרך המרכז הרלוונטי ובהתאם לחוקיות איזון עומסים.ליעד

 



- 49 – 
 יבנה  עיריית

 02/2020מס'פומבי  מכרז 

 מכרז לאספקה התקנת ותחזוקה של ליבת רשת, 

 לפון ומערך אבטחת מידעציוד מיתוג, מרכזיית ט

 
 

 
  חתימה וחותמת המציע  שם המציע

 

 

 מזכירה-מנהל 2.22

בעת חיוג למספר הטלפון המפורסם של המנהל תאפשר המרכזייה את המצבים  .א

)ויזואלי/קולי( בעמדת  )ויזואלי/קולי( בעמדת המזכירה, חיווי חיווי :הבאים

בעמדת המזכירה ולאחר )ויזואלי/קולי(  המזכירה ובעמדת המנהל גם יחד, חיווי

 פרק זמן בעמדת המנהל.

ניתן יהיה להגדיר בעמדת המנהל מספר שיעקוף מנגנונים אלו וינותב ישירות  .ב

 למנהל.

 נדרשת תכונת אינטרקום בין המנהל למזכירה. .ג

 נדרשת תמיכה בהגדרת מספר מזכירות למנהל אחד. .ד

 נדרשת תמיכה בהגדרת מספר מנהלים למזכירה אחת. .ה

לתא קולי אישי על פי היעד  באין מענה/תפוס, הפניית השיחות,נדרשת אפשרות  .ו

 המחויג )המנהל או המזכירה( או לתא קבוצתי.

 
 חדירה לשיחה 2.23

 יינתן חיווי למשתתפים בשיחה לגבי החדירה והיציאה מהשיחה. - חדירה רועשת .א

לא יינתן חיווי לגבי החדירה ויציאה  -)לשלוחות מוקד בלבד(  חדירה שקטה .ב

 מהשיחה.

חדירה לשיחה ואפשרות לחישה למנוי בשפופרת  -)לשלוחות מוקד בלבד(  ישהלח .ג

 ללא חיווי רועש.

 החדירה תתאפשר בהתאם לרמת שרות מיוחדת ונפרדת. .ד

 ניתן יהיה לחסום חדירה לשלוחות ספציפיות על פי הגדרה ברמת שרות. .ה

 
 נעילה 2.24

 )טלפון ןביצוע פעולת נעילה או פתיחת נעילה של מכשיר הטלפולמנוי תתאפשר  .א

 ( באמצעות קוד אישי )סיסמא(.  ,Soft-Phone שולחני

 פתיחת הנעילה תהייה באמצעות קוד אישי לכל עובד. .ב

 .על ידי העירייה או לבקשתה מהספקהמערכת תתמוך באיפוס סיסמא  .ג

)צליל, לטלפון הנמצא במצב נעול תתמוך ביכולות חווי שונות  המערכת .ד

 , יש לפרט.אינדיקציות חוזי וכו'(

תתמוך באפשרויות להגבלת רמות שרות במצב הנעילה ויכולת חיוג  מערכתה .ה

 פנימי בלבד.
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 תתמוך בביצוע נעילה מערכתית ופתיחתה לפי שעות וקבוצות מנויים המערכת .ו

 על פי דרישת העירייה.

בעת שימוש בקוד נעילה, נדרשת תמיכה בהעברת המידע למערכת רישום שיחות  .ז

משלוחה ברמת עובד )מספר חשבון/קוד  לצורך מעקב אחר פעילות שבוצעה

 חיפוש שיחה לפי קוד עובד. –עובד( 

ההרשאות לחיוג בעת פתיחת הנעילה תהייה בהתאם לרמת ההרשאה של העובד  .ח

 )בעל הסיסמא( ולא השלוחה.

 נדרשת תמיכה במתן קודי נעילה לעובדים להם לא קיימת שלוחה שולחנית. .ט

רישום שיחות או כל מערכת  נדרשת תמיכה בהעברת קוד המשתמש למערכת .י

 בקרה אחרת לצורך מעקב והפקת דוחות.

 
  Extension Mobility  - ניידות  2.25

( Presetלשלוחה פעילה והחלפת המסכה ) Logon היכולת הנדרשת היא ביצוע  .א

 שלה למסכה של המנוי החדש.

 המערכת תתמוך בהעלאת פרופיל משתמש מלא לרבות רמות השירות שלו. .ב

 לשלוחה של מנוי אחר.   Loginחסימת אפשרות ביצוע המערכת תתמוך ב .ג

נדרשת תמיכה בהגדרת התכונה ברמת שלוחה בודדת, קבוצת שלוחות והגדרה  .ד

 מערכתית לפי בחירת העירייה.

 התכונה תתאפשר לתחזוקה על ידי מנהל המערכת מטעם העירייה. .ה

 בעת ביצוע (Logout -מעבר ל הדממת השלוחה הקבועה )המערכת תתמוך ב .ו

 תקין מרחוק.  Loginהליך  ת

 (MOBILITY) ניידת של המרכזייהחיבור טלפון נייד כשלוחה  -ניידות  2.26

צלצול במקביל בשלוחה הנייחת המערכת המוצעת נדרשת לאפשר  –כללי  .א

יוכל המשתמש להפעיל  במכשיר הנייד, . לאחר המענהוהניידת )ציוד קצה נייד(

צעותו תכונות שלוחה )העברת ולהפעיל באמ ההמרכזייאת הטלפון כשלוחה של 

 שיחה, חיוג פנימי וכו'(.

הפעלת התכונה והוצאת שיחות במקביל לשלוחה השולחנית לשלוחה הניידת  .ב

 תיתמך בכל תצורת ממשק מול מפעילי התקשורת השונים.

משתמש ומתן הרשאות בהתאם למפורט הגדרת השירות לאופן אפשר תהמערכת  .ג

 להלן:

ספר יעדים )שולחני, נייד, אחר( ללא תלות במקור חיוג במקביל למ -ללא הגבלה  .ד

 השיחה. 
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 פנים ארגוניות ו/או שיחות נכנסות מחוץ לארגון.שמקורן שיחות  הוצאתהגבלת  .ה

בשימוש בתכונה זו, לאחר מענה ביחידת הקצה הניידת, נדרשת אפשרות החזרת  .ו

 ללא ניתוקה. השיחה לשלוחת המרכזייה ממנה הופנתה השיחה לטלפון הנייד

 ניהול עצמי על ידי המשתמש בתזמון הפעלתו.לאפשרות מערכת תתמוך במתן ה .ז

 
 אישית לחיוג מקוצרספריה  2.27

מספרים לפחות לכל משתמש ללא  10המרכזייה תאפשר הקצאת חיוג מקוצר של  .א

 תלות בסוג ציוד הקצה שלו.

כמות  יש לפרט מגבלות באם קיימות לגבי סה"כ החיוגים המקוצרים במערכת, .ב

 יה וכו'.ספרות בספר

 הספריות יאוחסנו במרכזיה ולא בציוד הקצה. .ג

חיוג הקיצורים גם בעת חסימת השלוחה  בהגדרה מראש,, המרכזייה תאפשר .ד

 לחיוג.

בהתאם לרמת שרות, ביצוע עקוב אחרי למספרים  המרכזייה תאפשר/תמנע, .ה

 בספריה הפרטית.

 
  מערכתית לחיוג מקוצרספריה  2.28

 .מערכתיהמרכזייה תאפשר הקצאת חיוג מקוצר  .א

 הפעלת הקיצורים תתאפשר לכל משתמש ללא תלות בסוג ציוד הקצה שלו. .ב

כמות  יש לפרט מגבלות באם קיימות לגבי סה"כ החיוגים המקוצרים במערכת, .ג

 ספרות בספריה וכו'.

חיוג הקיצורים גם בעת חסימת השלוחה  בהגדרה מראש, המרכזייה תאפשר, .ד

 לחיוג.

שרות, ביצוע עקוב אחרי למספרים בהתאם לרמת  המרכזייה תאפשר/תמנע, .ה

 בספריה הציבורית.

 
 מוסיקה בהמתנה 2.29

מקורות מוסיקה ויכולת הגדרת קבוצות שונות  במספרהמערכת תאפשר תמיכה  .א

 למקורות מוסיקה שונים.

 .בכל הפניית שיחה להודעה בממשק שמוצע, תושמע ההודעה/מוסיקה מתחילתה .ב

 ית מוסיקה ממקור כלשהו.לא תהיה מגבלה בכמות המנויים השומעים בו זמנ .ג
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 תמיכה בשפות 2.30

 המרכזייה המוצעת תאפשר הפעלת יחידות הקצה בשפה העברית. .א

 המרכזייה תאפשר בכל הממשקים עם המשתמשים עבודה בשפה העברית. .ב

 יכול להיעשות בשפה האנגלית.בלבד ניהול המרכזייה והמערכות הנלוות  .ג

 ם וקישוריםממשקי 2.31

המפורטים מוך בסוגי הממשקים תמערכת הטלפוניה המוצעת נדרשת ל 2.31.1

 :להלן

  PRIספרתי  ממשק 2.31.1.1

 בזק לקישור – EURO ISDN בפרוטוקול התומך E1, PRI ממשק 2.31.1.2

 .תקשורת למפעילי

 העברת מספר  מנוי. .א

 העברת שם בעברית    .ב

 הדלקת נורית  .ג

 הפעלת תכונת "חנייה" בשיחה פנימית. .ד

 תכונות נוספות לפי דרישת העירייה. .ה

  עורקים אנלוגיים 2.31.2

  .FXO אנלוגיים CO  יעורק .א

  VOIPממשק  2.31.3

 .WAN  -ל לקישור VOIP(GATEWAY)   בממשק תתמוך המרכזייה .א

 הבאים: פרמטריםב הממשק תמיכת לפרט  המציע על 2.31.4

 H323 ,SIPפרוטוקולים:  .א

 CODECS :G711 ,G723 ,G729 -תמיכה ב .ב

 PSTN -גלישה אוטומטית ל .ג

 TOLL QUALITYאיכות השיחות ברמת  .ד

 תקשורת מפעילי מול לחיבור SIP TRUNK ממשקי רבחיבו תתמוך המערכת 2.31.5

 ו/או המכרז מסלי אחד בכל המזמינים אצל הפועלות אחרות מרכזיות ומול

 ב: יתמוך זה ממשק אחרים. גופים

 העברת שיחות .א

 העברת שיחות בשילוב נתוני שיחה .ב
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העברת נתונים כגון נתוני  שיחה, נתוני מתקשר וכל מידע אחר שנאסף  .ג

 ערכות המידע הארגוניותמהמתקשר ו/או ממ

 .SIP עורקי גבי על DTMF בחיוג תתמוך המערכת 2.31.6

  תורים: ניהול למערכות ממשק 2.31.7

בפרוטוקולים  לקישור מערכות ניהול תוריםתתמוך בממשק  המערכת .א

 וכו'. ,CSTA, TSAPI, TAPI-2 ,JTAPI  ,CCTשונים: 

הממשק יתמוך בקישוריות למספר מערכות ניהול תורים למקרה  .ב

 תדרוש קישור למערכות הקיימות ברשותה. שהעירייה

 

 IVR למערכת ממשק 2.31.8

 E1 / SIPממשק זה יתמוך בפרוטוקול  .א

ממשק זה יתמוך בהעברת נתוני שיחה ונתונים נוספים כפי שנאגרו  .ב

מ/אל מערכות משיקות כגון   או  הועברו אליה IVR -במערכת ה

 מרכזייה, מערכת ניהול תורים, מערכת זיהוי דיבור ועוד.

 

2.32 ck to dialCli 

 .Outlook -המערכת תאפשר לכלל המשתמשים לבצע חיוג מ  .א

 
 UM (Unified Messaging) / מערכת דואר קולי 2.33

 .UM המרכזייה תכלול מערכת דואר קולי .א

יש לציין האם המערכת המוצעת הינה מערכת אינטגראלית במרכזייה או מערכת  .ב

 חיצונית משלימה.

את החומרה/תוכנה/רישוי של המערכת במידה ומוצעת מערכת חיצונית יש לפרט  .ג

 ואת ממשקי ופרוטוקולי החיבור המוצעים.

המערכת המוצעת תוכל לספק תאי דואר קוליים לכל שלוחות המרכזייה ללא  .ד

 הגבלת כמות.

 המערכת תתמוך בכל סוגי השלוחות ללא תלות בסוג יחידת הקצה. .ה

 המערכת תספק רמת שירות אחידה לשלוחות בכל האתרים ברשת. .ו

 לציין את המודולאריות בערוצי הגישה למערכת. יש .ז

 יש לציין את המודולאריות בנפחי ההקלטה לכל שלוחה. .ח

 התפריטים הקוליים למשתמש ולפונה החיצוני יהיו בשפה העברית. .ט
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 הגישה להודעות תהיה מוגנת בסיסמא. .י

 תינתן אפשרות לחסימה של גישה חיצונית למערכת וביצוע שיחות המשך. .יא

 כל סוגי יחידות הקצה המוצעות.צג על גבי ה חדשה יוחיווי על הודע .יב

 המערכת תאפשר הפעלת נתבי שיחות ללא הגבלה כמותית. .יג

 יש לציין כמות ענפים/תתי ענפים נתמכים. .יד

 יש לציין משך הודעה נתמך. .טו

 הודעות מערכתיות יהיו בשפה העברית. .טז

 יש לציין סוגי קבצים קולים נתמכים. .יז

 ת בנתבים.יש לציין את שיטת הקלטת ההודעו .יח

 יש לאפשר הקלטת מספר הודעות יוצאות עם אפשרות בחירה ביניהן. .יט

 הקלטת שם משתמש במקום מספר שלוחה. .כ

 אפשרות העברת הודעה נכנסת לשלוחה אחרת או לקבוצת שלוחות. .כא

 יש לציין משמעות תמיכה ומודולאריות בקבלת פקסים. .כב

מערכת הדואר )האם בשרת המקומי או ב יש לפרט את מנגנון אחסון ההודעות .כג

 הארגונית(.

המערכת תבצע סנכרון מלא לפעולות מחיקה שיבוצעו הן מהטלפון והן מהדואר  .כד

 האלקטרוני.

 
2.34  Client להתקנה/הפעלה על טלפונים ניידים חכמים(Soft Phone). 

 .להתקנה/הפעלה על טלפונים ניידים Sip Client .א

 .IOS ,Android ,Windows ,Kaios תמיכה במערכות הפעלה מסוג .ב

 .VoIP -תמיכה ב .ג

 .Sip Client - בין טלפון שולחני ל  Mobility-תמיכה ב .ד

 קבלה והוצאת שיחה באפליקציה זו. תהמציע יפרט כיצד מתבצע .ה

 
 שרת פקסים 2.35

המערכת המוצעת תכלול שרת פקסים לקבלה ושליחה של פקס באמצעות הדואר  .א

 האלקטרוני.

 לא תהיה מגבלה לכמות המשתמשים. .ב

 ה בארבע מבואות לפחות.השרת יחובר למרכזיי .ג
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 ANI ל פיזיהוי עפניות פקס יתקבלו באופן ישיר דרך הרשת הציבורית ויתמוך ב .ד

 .הפקס השולח

 (.DNISניתוב הפקס יתבצע ע"פ מספר הפקס ) .ה

  שרת הפקסים ישמש גם לפקסים יוצאים ביוזמת משתמשים רגילים. .ו

ל במערכות התמיכה בפקסים יוצאים ונכנסים תתבצע באמצעות כל ממשק שיופע .ז

 , ועוד.Voice GW, יחידות המרה מסוג FXSהשונות: ליבת המערכת, ממשקי 

לטלפון  (One Number)למשתמשים להם יש תיבת פקס נכנס יהיה מספר אחד  .ח

 ולפקס.

 
 רישום שיחות 2.36

הכולל רישום מידע של כל שלוחה  רישום שיחותתכיל כלי המערכת  2.36.1
 במערכת.

 שלהלן: הנתונים תא לפחות יכילו השיחות רישום נתוני

 .השלוחה היוזמת/מקור השיחה הנכנסת .א

 העורק ממנו בוצעה השיחה. .ב

 תאריך ביצוע השיחה בפורמט של יום, חודש, שנה. .ג

 hh:mm:ssשעת השיחה בפורמט של  .ד

 .hh:mm:ssבפורמט  משך השיחה .ה

 שהוקש )כפי שהוקש או מספר שהומר על יד ספרייה(.המספר  .ו

ר השלוחה אליה הועברה השיחה את מספ נדרש להציג בהעברת שיחה, .ז

, כולל חיווי על העברת השיחה המועברתמשך מהשלוחה היוזמת ואת 

 השיחה.

  DISAשיחות המשך שבוצעו באמצעות שימוש בהרשאות  .ח

מספר חשבון/קוד עובד לצרכי בקרת מעקב שיחות לפי עובד לשיחות  .ט

 שבוצעו באמצעות פתיחת מכשיר עם קוד.

וש במרכזיית הספק כמרכזיית מעבר. שיחות המשך שבוצעו תוך שימ .י

לדוגמא שיחות שהגיעו מאתר מרוחק שמחובר לליבה הטכנולוגית ויציאה 

 דרכו לרשת הציבורית.

 (.Click to Callשיחות שבוצעו מתוך יישומי מחשוב )באמצעות  .יא

 Desktopפקסים שחויגו מתוך  .יב

 רישום שיחות שלא נענו. .יג
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 מועבר על ידי המרכזייה.שיחות נכנסות והצגת מספר המתקשר במידה ו .יד

 שיחות לחול, שיחות למספרים מיוחדים ואו שיחות עם חיובים מיוחדים. .טו

 .PRIדוחות תנועה כולל גרף עומס על צירי  .טז

המערכת תאפשר הפקת דוחות בצורה יזומה לפי כל אחד מהפרמטרים  .יז

 .CSV, EXCEL לפורמט ויצוא ואחרים המפורטים לעיל

 

 לשלוחה אנלוגית IP שלוחות אנלוגיות ומתאם שלוחת 2.37

על מנת להפעיל שלוחות אנלוגיות בבניין העירייה ובאתרים, המרכזייה בבניין  .א

שלוחות  8העירייה ובמוקד העירוני תכלול כרטיס שלוחות אנלוגיות של לפחות 

 ויאפשר שימוש בשלוחות אנלוגיות. IPשיחובר לנקודת  GWאו לחילופין יותקן 

 או שווה ערך מאושר. MP112ודס מדגם יהיו מתוצרת חברת אודיוק GW -ה .ב

 

 ופתיחת דלתחיבור מכשירי פקס  2.38

 פקס. מכשירי חיבור תאפשר המערכת .א

 במערכות לצלילים הזהים הפקס למכשירי צלילים העברת תאפשר המערכת .ב

  שינויים. ללא הציבורית ברשת הטלפוניה

 .דלת פתיחת יחידת והפעלת חיבור .ג

 הפועלות (PANCODE) לתד פתיחת יחידות בחיבור תתמוך המערכת .1

 IP, SIP אנלוגי, : שונות בשיטות

 דלת. פתיחת ליחידות במרכזייה פנימי מנוי בין שיחה ביצוע תאפשר המערכת .2

 אימות לאחר הדלת ופתיחת דלת פתיחת ביחידת קוד חיוג תאפשר המערכת .3

 הקוד.

 מתאימה. הרשאה בעלת שלוחה מכל הדלת פתיחת תאפשר המערכת .4

 במספר זמני בו צלצול תאפשר המערכת בפנקוד, CALL ןלחצ על לחיצה בעת .5

 טלפון. מכשירי של מוגבל לא

 

 ותכונות המוצעים IPטלפוני  דגמי .3

 כל הטלפונים המוצעים יהיו מתוצרת יצרן המרכזייה  יתמכו בתכונות הבאות: 3.1

 802.1Q -, וP/Q 802.1מתג פנימי מובנה תומך   –מתג אינטגרלי  3.1.1

 .AF 802.3  המתג בפרוטוקולתאימות הזנת מתח לטלפון מ 3.1.2

 תמיכה בהזנת מתח מספק כח. 3.1.3
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 .RJ45 -בשני שקעי ה 10/100/1000Mbהפעלה בקצבים  3.1.4

 .צג אלפא נומרי 3.1.5

 .משתמש בעברית ממשק 3.1.6

 . X 802.1 הפעלת פרוטוקול אימות  3.1.7

 .איתותים הצפנת 3.1.8

 .שיחה הצפנת 3.1.9

 .הטלפון לזיהוי סרטיפיקט לטעינת אפשרות 3.1.10

 Full Duplex –רמקול דו כיווני  3.1.11

 (.DHCPתמיכה בקבלה והגדרת כתובות בצורה סטטית או דינאמית ) 3.1.12

 Personal Directory –ספרייה אישית  3.1.13

 .שיחות יומן 3.1.14

 Busy Indicator –חיווי על שלוחות בסטאטוס תפוס  3.1.15

 .Redial –חיוג חוזר למספר אחרון  3.1.16

 כולל חיווי. MUTEלחצן השתק  3.1.17

 פנימית. חניה 3.1.18

 .הצגת שיחה מזוהה 3.1.19

  LDAP-להתממשקות  ו -( Active Directoryערכתית )נגישות לספרייה מ 3.1.20

 חיוג ודיבור ללא הרמת שפופרת. 3.1.21

3.1.22 Dial from the list  הוחמצו ונמצאות תחת ה  ,שיחות שלא נענושלCall Log  של

 .הטלפון

3.1.23 Whisper Coaching .לעמדות מוקד בלבד 

 לשיחות ולהודעות ממתינות LEDנורית  3.1.24

 רוק( למידע על סטטוס הקובשני צבעים )אדום או י LEDנוריות  3.1.25

 זיהוי מתקשר המציג שם ומספר 3.1.26

 ניתנים לתכנות.לפחות מקשי קוו  2 3.1.27

 

 סוגי טלפונים 3.2

 T1טלפון מסוג  3.2.1

 אינצ' לפחות. 2.8מסך בגודל של  3.2.1.1

 .מקשים תלויי הקשר הניתנים לתכנותארבעה  3.2.1.2
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 G.711, G.726, G.729A/B, G.722קודקים נתמכים:  3.2.1.3

 .WEBקינפוג באמצעות ממשק  3.2.1.4

 הנמכה של עוצמת שמע ברמקול ובשפופרת.הגברה/ 3.2.1.5

 T2טלפון מסוג  3.2.2

 אינצ' לפחות. 3.5אך עם צג בגודל  T1כמו טלפון מסוג  3.2.2.1

 אפשרות לחיבור יחידת הרחבה. 3.2.2.2

 

 יחידת הרחבה 3.2.3

יחידת ההרחבה תכיל צג ליד כל לחיץ ו/או אפשרות לכיתוב ליד כל  3.2.3.1

 לחיץ.

 בכל לחיץ ניתן יהיה להגדיר מספר תצורות עבודה: 3.2.3.2

  על סטטוס שלוחה אחרת במרכזייהחיווי. 

 .חיוג מהיר ליעד 

  אינטרקום/קו חם לשלוחה אחרת במרכזייה לרבות הצגת

 סטטוס היעד.

  לא תהייה מגבלה בהגדרת מספר השלוחות במרכזיה בהן

 הוגדר קבלת חיווי על סטטוס שלוחה מסויימת.

 אספקת מתח ליחידת ההרחבה: 3.2.3.3

ות ממכשיר יחידת ההרחבה תוזן במתח המגיע אליה ישיר 3.2.3.3.1

 הטלפון.

יחידת ההרחבה תואר בתצורה זהה להארת צג מכשיר  3.2.3.3.2

לא תפחת אחרת שעוצמת ההארה הטלפון או  בכל 

. הארת הצג תתבצע באמצעות קבלת מעוצמת הארת הצג

 מתח המסופק למכשיר הטלפון.

 שרתי מרכזייה 5

 יבויגהראשי ועבור אתר האתר העבור  הספק המציע יספק את השרתים הנדרשים לפתרון

 .וירטואליזצייה של השרתים לרבות כל סוגי הרישיונות הנדרשיםכולל 

 כל אחד.  ספקי כח 2השרתים יעמדו בדרישות היצרן לכמות השלוחות הנדרשת ויכללו 

יש לספק עם השרתים המוצעים את מפרט השרתים ואת דרישות יצרן הפתרון עבור כל 

 .האפליקציות הנדרשות
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 שימוש בתוכנה 6

( ותשאב משם את מספרי הטלפון. A.D) העירייה נתונים של הממשק לבסיס המערכת תת

ולספק כל רכיב  העירייההמידע של  באחריות הספק לבצע את האינטגרציה הנדרשת מול בסיס

 ( לצורך גישה לבסיסי הנתונים., עבודה בשיתוף עם נציגי העירייה)חומרה, תוכנה

 

  IVR אפליקציית .6

 :IVR ישוםלי המרכזיות הדרישות להלן 6.1

הצבת תשתית לניתוב שיחות מרכזי הכולל תמיכה בעצי תפריט מותאמי  .יא

 שירות/לקוח

 תמיכה בניהול תסריטים לפי שעות ואו חוקיות עסקית אחרת. .יב

 ניהול הודעות משתנות .יג

 ניהול תפריטים דינאמיים .יד

 תמיכה בזיהוי מתקשר מול בסיסי נתונים  .טו

 Down)נתונים שגויים, תמיכה בזיהוי וניהול מצבי כשל בשליפת המידע  .טז

Time  .)ועוד 

 בדיקת תקינות ולידציה ספרות/הקשות .יז

 תמיכה במספר פניות לבסיס נתונים לצורך הפעלת שירותים עצמיים .יח

 תמיכה בשרשור הודעות בהתאם לסוג המידע שנדרש להעביר. .יט

תמיכה בממשק ניהול עבור המשתמש לתפעול המערכת: פתיחה וסגירת  .כ

 ודעות משתנותתפריטים/ענפים, שילוב ה

 להצפנת מידע PCIתמיכה בתקן  .כא

תמיכה בממשקים סטנדרטים לצורך התממשקות למערכות אפליקציות כגון  .כב

WEB SERVICE ,API. 

אינטגרציה מוכחת עם מערכת ניהול התורים המוצעת לצורך קבלת נתונים על  .כג

מצב התורים לצורך הפעלת אסטרטגיות תואמות שירות, לדוגמא, ירוט 

 לאור זמני המתנה צפויים טרום העברת השיחה לתור.  Call Backלשירות 

 

 ממשק דוחות מפורט לצורך הצגת: 6.2

 אמת בזמן ערוצים סטטוס .ד

 השיחה עברה/הסתיימה בהם הצמתים למערכת, מכניסה החל שיחה נתוני .ה

 .(IVRלקוח/ המנתק, הצד )זיהוי ניתוק בקרת דוחות .ו
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או בפרוטוקול שווה  SIPשקי  יקושרו למערך הטלפוניה הכולל בממ IVR -עורקי ה 6.3

ערך אשר ייתמך על ידי כלל הרכיבים המקושרים, באם תידרש התאמת פרוטוקול 

(, יבצע הספק את SIPלקישור ציוד שאינו תומך בפרוטוקול המוצע )באם אינו 

 ההתאמה על חשבונו.
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 שליטה ובקרה  7

 כללית של מערכת לשליטה ובקרה תצורה 7.1

 כלל על מלאה יטהלש המאפשר וידידותי רכזימ ניהול כלי ויספק יציע המציע 7.1.1

  .האתרים וכל המערכת

 תקלות. ותיקון ניטור שירות, לתחזוקה, כלים תכלול הניהול מערכת 7.1.2

 תהליך את המרכיבים יישומים זמינות זמינות/אי על בקרה תאפשר המערכת 7.1.3

 השיחה.

 יםהמהוו) המערכת אתרי בין חלקיים או מלאים תקשורת כשלי על תתריע המערכת 7.1.4

 .(הטכנולוגית הליבה את

 האירוע. לחומרת בהתאם המתקבלות התראות על סינון בביצוע תתמוך המערכת 7.1.5

 בדיקות יתבצעו המערכת, אישור מתהליך וכחלק למערכת הקבלה בדיקות בשלב 7.1.6

 השונות. הדיווח לדרישות בהתאם המערכת יכולות את לבחון מנת על כשל

 גישה 7.2

 רמות מספר ויכיל אוסיסמ משתמש שם ע"י תמבוקר גישה בעל יהיה הניהול ממשק 7.2.1

 :הרשאה

 הרשאה עבור מנהל הרשת מטעם העירייה. 7.2.1.1

הרשאה עבור נציג של העירייה )הנציג יכול להיות יועץ טכני או עוסק  7.2.1.2

 בבקרת עלויות(.

 .מקבל השירות הסופי -הרשאה עבור משתמש  7.2.1.3

עשתה כולל נ( של כל פעולה שLOGיומן )יתמוך ביצירת ממשק הניהול  7.2.1.4

 .חודשים לפחות 6של  לתקופה ,זמן, ושם המשתמש שביצע

 חיווי אירועים 7.3

 ניהול ברמת הן הרשאה רמת כל עבור הניהול ממשק יאופיין המערכת אפיון בשלב 7.3.1

 המדווחים. האירועים ברמת והן

 תוכנה, )חומרה, במערכת כשלים על התרעות שליחת מנגנון יכלול המוצע הפתרון 7.3.2

 .  SNMP ממשק באמצעות משתמשה הגדרות פי על מערכת( מצב

 בנפרד. אתר כל עבור תתבצע ההתראות שליחת 7.3.3
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 אירוע כל על ותדווח העירייה באתרי הטלפוניה מערכת פעולת את תנטר המערכת 7.3.4

 הכולל: סיווג לפי במערכת שמתרחש

מצב עבודה לא סדיר של המערכת ללא השפעה על פעולת   -אזהרה  7.3.4.1

 המערכת.

העלולה לגרום לשיבוש בפעולת בעיה במערכת  -התראה רגילה  7.3.4.2

 מתן שרות.  או \המערכת ו

בעיה קריטית במערכת העלולה להביא להשבתה של  -התראה קריטית  7.3.4.3

 או מתן שרות.\המערכת ו

בהגדרה אירועים יכללו: תקלות, מעבר של ספים שהוגדרו מראש,  7.3.4.4

פעולות שבוצעו במערכת ע"י משתמשים ובעלי הרשאות לביצוע 

 הגדרות במערכת.

הדיווחים ישלחו למסך אשר יכיל את פרטי האירוע, כולל  הרכיב  כל 7.3.4.5

 והאתר, זמן האירוע וחומרתו.

הספק יהיה אחראי ליצירת סינון על החיוויים והדיווחים על האירועים  7.3.4.6

 השונים למשתמשים השונים בהתאם לדרישת העירייה.

תקלות חמורות יסומנו בצורה בולטת כולל צבע שונה או הדגשה  7.3.4.7

 אחרת. 

תקלות שינוטרו יכללו לפחות: מצב מעבד )לפי סף ניתן להגדרה(, ה 7.3.4.8

באלומות,  ניתוקי שיחות בכמות מעל סף ניתן להגדרה,  עומסים 

עורקים, ערוצי איתותים, ספקי כוח, מאווררים, שלוחות ויחידות 

 קצה, התרעות אבטחה ועוד.

 Mac)לדוגמא: הספק יתאר פתרון לניהול מיקום יחידות הקצה  7.3.4.9

Address )של המערכת.  

 ממשק ניהול 7.4

 ידידותי (GUI) גרפי ממשק בעלי יהיו וניהול שליטה בקרה, לצרכי המשתמש ממשקי 7.4.1

 השונים. המסכים ותיאור לממשקים דוגמאות לספק נדרש .למשתמש

 ולאחריה בעברית ראשונה בעדיפות תהיה נלוות אפליקציות עבור הממשק שפת 7.4.2

 באנגלית.

 עתידית. סטנדרטית הפעלה מערכת לכל רכתהמע להתאמת אחראי יהיה ספקה 7.4.3
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 .רמות במספר גישה אפשרי הניהול ממשק 7.4.4

  הבאות: התכונות של גרפי ממשק ויכלול למשתמש נוח יהיה הניהול אמצעי 7.5

  .מסכים מובנים 7.5.1

 ם המאפשרים בחירה מתוך רשימה.תפריטי 7.5.2

 המערכת תמנע בחירת פקודה לא חוקית. 7.5.3

 זמנות.אמצעי הניהול יאפשר ביצוע משימות מתו 7.5.4

אל וממערכת הניהול כגון טבלאות ניתוב, בסיסי נתונים,  יבוא ויצוא של נתונים 7.5.5

 טבלאות מצאי, מספרי שלוחות, שמות וכד'

אמצעי הניהול יאפשר גישה לממשק הניהול ממקומות שונים ברשת העירונית או  7.5.6

 .WEBמחוצה לה לרבות דרך 

 תפעול 7.6

 ציוד ברמת המשתמש ידי על יותפונקציונאל הגדרות בביצוע יתמוך הניהול ממשק 7.6.1

 שלוחה. ופרופיל קצה

 

 הדרכה לניהול המערכת 8

הספק הזוכה יעביר לנציגי העירייה הדרכה מקיפה לתפעול וניהול המרכזייה, מערכת  8.1

 המוקדים ומערכות נלוות, כולל הגדרות המערכת בהתאם לצרכי העירייה.

כזייה ובכלל זה הגדרה והפקת ההדרכה תכלול את כל הדרוש לביצוע פעולות ניהול של המר 8.2

 דוחות שונים כולל מוקדים.

 היקף ההדרכה ורמת ההרשאות שיינתנו לנציגי העירייה יקבעו בין הספק לנציג העירייה. 8.3

 למנהל המחשוב יהיו הרשאות מלאות למקרי חרום או מקרי קיצון שונים. 8.4
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 בטחת מידע  א 9

ואת הפתרונות בנושא: ציתות  המציע יפרט את טכנולוגיית אבטחת המידע המוצעת על ידו 9.1

פגיעה ביכולת להתקשר  , DOSלשיחות במערכת, חדירה למערכת וגניבת שיחות, התקפות 

ביכולת להתקשר מפנים הארגון החוצה, פגיעה ביכולת להתקשר  פגיעה מחוץ לארגון פנימה,

 יה,התקפות על רשת הטלפוניה, התקפות על שרתי הנתונים מתוך רשת הטלפונ בתוך הארגון,

 . מידור בין רשתות הטלפוניה והנתונים וירוסים, תוכנות מעקב וריגול, תולעים,

על הטכנאים, הפועלים מטעם הספק הזוכה, המטפלים במרכזיה, הן באמצעות תקשורת  9.2

יה, לפעול על פי הנחיות אבטחת המידע הנהוגות ימרחוק, והן בטיפול ישיר בנתוני המרכז

מוש במידע הקיים אלא לצורכי עבודתם הכרוכה בהתקנה ובפרט לא לעשות כל שיבעירייה 

 יה.יואו בתיקון המרכז

הגישה לתקשורת מרחוק לצורך ניהול, תפעול ותחזוקת המרכזייה תהיה בשליטה מלאה של  9.3

   העירייה. המציע יפרט את ההגנות הפיסיות והלוגיות המתאימות.

שבים/שרתים ולהעבירו מ/אל יה ואו מהמחיבשום אופן, אין להוציא/להכניס מידע מהמרכז 9.4

, כולל  למשרדי הספק הזוכה.  במקרים חריגים, כל סטייה אתרי העירייהגורם אחר מחוץ ל

 .העירייהמנוהל זה מחויבת באישור של  

 .סודיותשמירת על המועסקים על ידו משנה ההספק יחתים  את עובדיו ועובדי קבלני  9.5

 .בעירייה בטחת המידע הנהוגותהספק יתקין את רכיבי התקשורת על פי הנחיות א 9.6

 על פי רוב, מכשירי הטלפון בעירייה מחוברים לשקע הרשת והמחשבים מחוברים לטלפונים. 9.7

 הספק נדרש לתת מענה לנקודות הבאות: 9.8

 מנגנוני הגנה בפני חיבור טלפונים לא מורשים לרשת. 9.8.1

)טלפוניה בנפרד( תוך הגדרת יחסי  VLAN’S -סגמנטציה של הרשת וחלוקה ל 9.8.2

 השונים ונקודות הקישור לרשת הנתונים. VLAN’S -מלין בין ההגו

לטיפול בפרצות אבטחה ו להתאמה לתקנים חדשיםאופן שדרוג גרסאות התכנה  9.8.3

 .חדשות

 הגנה בפני האפשרות להיכנס למערכת ההפעלה של הטלפון ולשנות הגדרות. 9.8.4

 הגנה בפני וירוסים, תולעים וסוסים טרויאניים. 9.8.5

 נים.מניעת שכפול זהות טלפו 9.8.6

 מניעת יכולת העברת טלפון בין סגמנטים ברשת. 9.8.7

 מהטלפון. DATAמניעת גישה ליכולות  9.8.8

 מניעת השתלטות מרחוק על טלפונים. 9.8.9

 אשר תתחבר לטלפון במידה ויוחלט. PCמיגון תחנת עבודה  9.8.10
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 הגנה בפני ציתות. 9.8.11

 גישה של גורמים חיצוניים לצורך תחזוקת המערכת. 9.8.12
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 מוקד עירוני .1

של  CRMומשתמש בתכנת  ללא תכנת מוקד ACDקד העירוני מקבל שיחות בתצורת המו 1.1

העירייה תחליט על פי האפשרויות התקציביות העומדות לרשותה באם . CRMCחברת 

לשדרג את המוקד העירוני וליישם תכנת מוקד. במקרה זה על המוקד לענות לדרישות 

 הבאות:

 להלן תקציר הדרישות ממוקד השירות. 1.2

 שיחות על פי תחומי מומחיות.ניתוב  1.2.1

 ממשק בין מערכת המוקד לבסיס הנתונים והקפצת מסך עם פרטי הפונה. 1.2.2

 אופציה להשארת הודעה ע"י הפונה. 1.2.3

 בעברית בתחנת העבודה של הנציג. Agent Toolbarאופציה ל:  1.2.4

תצוגה בזמן אמת של מצב העומס במוקד על גבי: מסך מוקדן, מסך מנהל מוקד,  1.2.5

 יגים ושל המנהל.בטלפונים של הנצ

 הכרזה בהמתנה של מספר בתור ומשך המתנה משוער. 1.2.6

חיוג חוזר לפונה שהשאיר פרטים להתקשרות על פי אחד מהפרמטרים הבאים: שעות  1.2.7

 ביום, עומס במוקד, הגדרה ידנית ע"י מנהל המוקד.

הקלטת שיחות לכל עמדות המוקדים. בעירייה קיימת מערכת הקלטת שיחות של  1.2.8

 שר תמשיך לשמש כמערכת הקלטה.חברת ארגוקום א

 מוזיקה בהמתנה. 1.2.9

 השמעת הודעות מנדטוריות לפונים ניתנות לשינוי, כל הודעה תושמע מתחילתה. 1.2.10

 אפשרות לתעדוף מתקשרים. 1.2.11

אפשרות להחזקת שיחה כל עוד לא נסגר המסך של הפנייה הקודמת ולא הושלמה  1.2.12

 הקלדת פרטי השיחה הקודמת.

 טיסטיים.הפקת דוחות מעקב כולל דוחות סט 1.2.13

יכולות הפעלת חוקיות על אופן ניהול השיחות בהמתנה לרבות מתן מענה בהתאם  1.2.14

 .2012 – תקנות הגנת הצרכן )מתן שירות טלפוני(, התשע״בלהוראות 

 אישית. מותאמות הודעות השמעת 1.2.15

 זמני התור, מצב הלקוח, השירות, )סוג עסקיים חוקים פי על קוליים לתאים ירוט 1.2.16

 ועוד(. הנדרש לשירות המתנה

 וכו'(. אחרים תורים קוליות, הודעות )שלוחות, שונים ליעדים בגלישות תמיכה 1.2.17

 חיוג וביצוע ( המתקשר מספר טלפון/זיהוי מספר )השארת CALL BACK שירותי הפעלת 1.2.18

 לאפיון. בהתאם אחר במועד יזום חוזר
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 ניתן שלא במקרה למנוי כתובה הודעה בשליחת תמיכה נדרשת ,CALLBACK יישום בעת 1.2.19

 נסיונות. מספר ו/או מסוים זמן פרק תוך להשיגו היה

 

 דרישות נוספות 1.3

מערכת ניתוב שיחות חכמה הכוללת ניתוב ותעדוף שיחות לפי גישה לבסיסי נתונים,  1.3.1

שליפת נתוני המתקשר לפי מספר הטלפון שלו או כל נתון אחר, המצב במוקד 

 ומיומנויות הנציגים הזמינים לעבודה במוקד.

, ללא WEBמבחינת כלי ניהול, מסכי זמן אמת ודו"חות, תהיה מסוג כלל המערכת,  1.3.2

 צורך בביצוע התקנה במחשבי המשתמשים.

 המערכת תבצע קבלת שיחות למוקד וניתובן לפי כללים מוגדרים מראש. 1.3.3

המערכת תבצע השמעת מוזיקה ממספר מקורות, או הודעות קבועות לממתינים  1.3.4

 בתור.

שיחות מתור לתור לפי כמות ממתינים ולפי הזמן המערכת תאפשר בניית חוקי גלישת  1.3.5

 שהשיחה ממתינה בתור.

רגיל ברמת  ACDבמקרה של נפילת מערכת המוקד, המערכת תבצע חזרה למצב  1.3.6

 המרכזייה, תוך שימוש בטלפוני המוקדנים.

י. -WEBהמערכת תכלול מספר בלתי מוגבל של עמדות ניהול באמצעות כלי ניהול  1.3.7

באמצעות מערכת הרשאות מתאימה, שינוי הגדרות עמדות הניהול תאפשרנה, 

 אמת ודו"חות היסטוריים.-במערכת, שינוי תסריטים במערכת, הפקת דו"חות זמן

אמת על מצב -המערכת תכלול מסך נציג, בר שינוי וקונפיגורציה, להצגת נתוני זמן 1.3.8

 אליהם משויך הנציג. Skills -המשמרת וה

( הניתנים להפקה Real Timeועכשוויים ) המערכת תכלול מגוון דו"חות היסטוריים 1.3.9

 ע"י משתמשי המערכת. 

 להלן רשימת דו"חות מינימאלית הנדרשת כמובנית במערכת: 1.3.10

דו"ח ביצועים ברמת מוקד )כמות שיחות נכנסות, נענות, ננטשות, זמני  1.3.10.1

 המתנה מקסימאליים וממוצעים לנטישה ולמענה, וכיו"ב(.

 דו"ח ביצועים ברמת תור. 1.3.10.2

 ברמת מוקדן. דו"ח ביצועים 1.3.10.3

 רשימה מפורטת )מספרי טלפון( של שיחות נענות ושיחות ננטשות. 1.3.10.4

 כלל הדו"חות יתאפשרו להפקה לפי טווח תאריכים ושעות. 1.3.10.5

 .Excelכלל הדו"חות יתאפשרו להפקה לתוכנת  1.3.10.6
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המערכת תאפשר חיוג חוזר אוטומטי לשיחות ננטשות. המערכת תאפשר למנהל  1.3.11

 לפי הפרמטרים הבאים:המוקד להגדיר את החיוגים לפונים 

 שעות ביום. .1

 עומס במוקד. .2

 הגדרה ידנית )חייג!( .3

 פרק זמן שחלף מאז השארת ההודעה. .4

מסך למוקדן, מסך לאחראי משמרת  –המערכת תכלול לפחות שלושה מסכי זמן אמת  1.3.12

 .WEBומסך ברמת מוקד. כלל המסכים בעברית ומסוג 

 

 טלפונית ניהול תוריםאפליקציית  1.4

 יצירת תהליכי ניהול שיחות  עבור מוקדים מערכת המוצעת תכיל רישוי מתאים לה           1.4.1

 :עפ"י דרישה, התומכת בתכונות המפורטות

 ב לפי תורים.ניתו 1.4.1.1

 (SKILLSניתוב לפי תחום התמחות של נציג/מוקדן ) 1.4.1.2

 .עירייהשל ה  ניהול לפי חוקיות עסקית שתיגזר מהמערכות העסקיות 1.4.1.3

אם לזיהוי מתקשר שמתקבל או על בסיס ניהול לפי פרופיל מתקשר )בהת 1.4.1.4

מול מערכות מידע/או כל בסיס נתונים אחר וקבלת  IVR -הזדהות ב

 פרופיל לקוח(

 ניהול לפי סוג השירות הנדרש 1.4.1.5

 ע"י נציג למספר תורים, תחומי התמחות   Loginתמיכה בביצוע  1.4.1.6

 ניהול שיחות בהמתנה: 1.5

 סוג השירות/אחר./מותאמות לתסריטי הניתוב תמיכה בהודעות המתנה שונות 1.5.1

 , בנפרד מהגדרת המוסיקה המערכתית לכלל המערכת.תמיכה במוסיקה בהמתנה 1.5.2

לא תהייה מגבלה בכמות השיחות הפונות בו זמנית לשמיעת ההודעה/מקור  1.5.3

 המוסיקה.

יכולות הפעלת חוקיות על אופן ניהול השיחות בהמתנה לרבות מתן מענה בהתאם  1.5.4

 .2012 – ות טלפוני(, התשע״בתקנות הגנת הצרכן )מתן שירלהוראות 

 אישית. מותאמות הודעות השמעת 1.5.5

 זמני התור, מצב הלקוח, השירות, )סוג עסקיים חוקים פי על קוליים לתאים ירוט 1.5.6

 ועוד(. הנדרש לשירות המתנה

 וכו'(. אחרים תורים קוליות, הודעות )שלוחות, שונים ליעדים בגלישות תמיכה 1.5.7
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 חיוג וביצוע המתקשר מספר טלפון/זיהוי רמספ )השארת CALL BACK שירותי הפעלת 1.5.8

 ממשלת ידי על לעת מעת שיעודכנו כפי לאפיון/הנחיות בהתאם אחר במועד יזום חוזר

 טלפוני( שירות במתן ישראל

 המתקשר ע"י לבחירה ירוט לצורך  צפוי המתנה זמן השמעת 1.5.9

  צפוי המתנה וזמן בתור מיקום השמעת 1.5.10

 שלא במקרה למנוי כתובה הודעה ליחתבש תמיכה נדרשת ,CALLBACK יישום בעת 1.5.11

 נסיונות מספר ו/או מסוים זמן פרק תוך להשיגו היה ניתן

 יוצאות. שיחות בביצוע תמיכה 1.5.12

המערכת תאפשר הגלשת שיחות /הרחבת חיפוש נציגים מתאימים לפחות בהתאם   1.5.13

לכמות ממתינים לקבוצה/סוג שירות, משך ההמתנה,  שילוב בינהם, הספק יפרט 

 . קיות נוספת הקיימת במערכת המוצעתמיכה בחובסעיף זה ת

 :הנציגים ניהול 1.6

  .שיעבדו בו זמנית במספר עמדות פיקוחהמערכת תתמוך  1.6.1

כאשר  נציג השירותתמיכה ביכולות פיקוח שונות: האזנה שקטה, התייעצות מול  1.6.2

המתקשר לא בהאזנה, שליטה ידנית על מצבי התור )הגלשה, חסימה וכו'(, בקרות 

 '.חזותיות וכו

יכולת שינוי בזמן אמת מצבי תורים, מיומנות נציג )הוספה/גריעה של מיומנויות(  1.6.3

 והחלתם בזמן אמת.

 אמת זמן דוחות 1.7

 דוחות זמן אמת יוצגו על מסכים במוקדים ובתחנות עבודה של מנהלים במוקדים. 1.7.1

 הדוחות יהיו בעברית )שדות, מבנה, נתונים( ויותאמו בהתאם לצרכי המוקד. 1.7.2

רות/קבצים ויצוגם במצגי זמן האמת ביבוא נתונים ממערכות אח המערכת תתמוך 1.7.3

 .עירייהבשילוב עם נתוני המערכת הכל בהתאם לדרישת ה

 שניות( 3כל הנתונים יציגו התנהלות בזמן אמת )זמן עדכון הנתונים לא יעלה על  1.7.4

 מבין הנתונים המרכזיים שיוצגו במסכי זמן אמת: 1.8

 תור/קבוצה/שירות שם 1.8.1

 נציג שם 1.8.2

 ועידה( התייעצות, פרטי, יוצא מוקד, יוצא פרטי, נכנס מוקד, )נכנס חההשי סוג 1.8.3

 שהוגדר( מסוג בהפסקה זמין, לא פנוי, )בשיחה, נציג סטטוס 1.8.4

 בולטים בצבעים יסומנו השיחה סוגי 1.8.5

 להם שמעבר זמן ספי להגדיר יהיה ניתן כאשר בולטים בצבעים יסומנו הסטטוס סוגי 1.8.6

 אחר. לצבע הצבעוני החיווי יתחלף
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 בסטטוס שךמ 1.8.7

 נתונים נוספים שיתכן ויוצגו במסכי זמן אמת כדוחות סיכומיים לזמן אמת: 1.9

 נציגים/מיומנות תור/קבוצת 1.9.1

 סטטוס בכל נציגים כמות 1.9.2

 ממתינים כמות 1.9.3

 נטישות כמות 1.9.4

 זמן בפרק שנענו שיחות לסה"כ המתייחסת שירות טיב  נוסחת -  שירות רמת 1.9.5

 במוקד. שהתקבלו השיחות סה"כ חלקי שהוגדר

ונים נוספים שיתכן ויוצגו במסכי זמן אמת כדוחות סיכומיים לזמן אמת בתצורה נת 1.10

 גראפית )לדוגמא: תצוגת עוגה(:

 נציגים/מיומנות תור/קבוצת 1.10.1

 סטטוס בכל נציגים כמות 1.10.2

 ממתינים כמות 1.10.3

 נטישות כמות 1.10.4

המערכת תכיל דוחות מובנים ודוחות מותאמים אישית. כל המצגות שיוגדרו בצגי הבקרה  1.11

 נים לשמירה.יהיו נית

דוחות הסטוריים יוצגו על מסכים במוקדים ובתחנות עבודה של מנהלים  1.11.1

 במוקדים.

הדוחות יהיו בעברית )כותרות,  שדות, מבנה, נתונים( ויותאמו בהתאם לצרכי  1.11.2

 המוקד.

 הפקת הדוחות תהיה באמצעות בחירת פרמטרים:  1.11.3

 וכו נציגים מיומנות/קבוצת/תור ברמת :המידע סוג 1.11.4

 תאריכים טבלת מתוך הדוח תקופת בחירת 1.11.5

 . שעה חלקי לרבות שעה עד משעה  הזמן: אינטרוול בחירת 1.11.6

 אחר אינטרוול באמצעות אחרת רזולוציה שעתי, סיכומי,יומי, הדוח: תצוגת 1.11.7

 שעה(. חצי שעה, )רבע לבחירה

כל הנתונים יציגו סיכומים של עד חצי שעה לאחור ממועד הפקת  -עדכנות המידע  1.11.8

 הדוח 

 ו/או מיומנות:  ם המרכזיים שיוצגו בדוחות ההיסטוריים ברמת תורמבין הנתוני 1.11.9

  מיומנות. ו/או תור שם 1.11.10
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 פרטי, יוצא מוקד, יוצא פרטי, נכנס מוקד, )נכנס השיחה לסוג כמות סה"כ 1.11.11

 ועידה( התייעצות,

  הדוח בתקופת נציגים סה"כ 1.11.12

 הפסקות( בשיחה, )זמין, סטטוס בכל נציגים זמן סה"כ 1.11.13

 נכנסות שיחות סה"כ 1.11.14

 שנענו שיחות סה"כ 1.11.15

 שגלשו שיחות סה"כ 1.11.16

 נציג ידי על שנדחו שיחות סה"כ 1.11.17

 שננטשו שיחות סה"כ 1.11.18

 ליירוט שהועברו שיחות סה"כ 1.11.19

 )נוסחה( השירות רמת אחוז 1.11.20

 מבין הנתונים המרכזיים שיוצגו בדוחות ההיסטוריים ברמת מיומנות: 1.11.21

 המיומנות שם .א

 הנציגים פירוט .ב

 פרטי, יוצא מוקד, יוצא פרטי, נכנס מוקד, )נכנס השיחה לסוג סה"כ .ג

 ועידה( התייעצות,

 מסוג בהפסקה זמין, לא פנוי, )בשיחה, מצב בכל נציג סטטוס  משך סה"כ .ד

 שהוגדר(

 שנענו שיחות סה"כ .ה

 שנדחו שיחות סה"כ .ו

המערכת תכיל דוחות מובנים ודוחות מותאמים אישית. כל המצגות  .ז

 שיוגדרו בצגי הבקרה יהיו ניתנים לשמירה.

  IVR אפליקציית 1.12

 :IVRלהלן הדרישות המרכזיות ליישום  1.12.1

הצבת תשתית לניתוב שיחות מרכזי הכולל תמיכה בעצי תפריט מותאמי  1.12.1.1

 שירות/לקוח

 תמיכה בניהול תסריטים לפי שעות וחוקיות עסקית אחרת 1.12.1.2

 ניהול הודעות משתנות 1.12.1.3

 ניהול תפריטים דינאמיים 1.12.1.4

 תמיכה בזיהוי מתקשר מול בסיסי נתונים  1.12.1.5
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 Downצבי כשל בשליפת המידע )נתונים שגויים, תמיכה בזיהוי וניהול מ 1.12.1.6

Time  )ועוד. 

 בדיקת תקינות ולידציית ספרות/הקשות 1.12.1.7

 תמיכה במספר פניות לבסיס נתונים לצורך הפעלת שירותים עצמיים 1.12.1.8

 תמיכה בשרשור הודעות בהתאם לסוג המידע שנדרש להעביר. 1.12.1.9

תמיכה בממשק ניהול עבור המשתמש לתפעול המערכת: פתיחה וסגירת  1.12.1.10

 תפריטים/ענפים, שילוב הודעות משתנות

 להצפנת מידע PCIתמיכה בתקן  1.12.1.11

תמיכה בממשקים סטנדרטים לצורך התממשקות למערכות אפליקציות  1.12.1.12

 .WEB SERVICE ,APIכגון 

אינטגרציה מוכחת עם מערכת ניהול התורים המוצעת לצורך קבלת  1.12.1.13

נתונים על מצב התורים לצורך הפעלת אסטרטגיות תואמות שירות, 

לאור זמני המתנה צפויים טרום העברת   Call Backוגמא, ירוט לשירות לד

 השיחה לתור.

 ממשק דוחות מפורט לצורך הצגת: 1.12.2

 אמת בזמן ערוצים סטטוס 1.12.2.1

 השיחה עברה/הסתיימה בהם הצמתים למערכת, מכניסה החל שיחה נתוני 1.12.2.2

 (IVRלקוח/ המנתק, הצד )זיהוי ניתוק בקרת דוחות 1.12.2.3

או בפרוטוקול שווה ערך  SIPהטלפוניה הכולל בממשקי   יקושרו למערך IVR -עורקי ה 1.12.3

אשר ייתמך על ידי כלל הרכיבים המקושרים, באם תידרש התאמת פרוטוקול לקישור 

(, יבצע הספק את ההתאמה על SIPציוד שאינו תומך בפרוטוקול המוצע )באם אינו 

 חשבונו.

 דוחות המערכת 1.13

תרחש במערכת. המערכת תאגור המערכת תאפשר אספקת מגוון רחב של דוחות על המ 1.13.1

 דוחות לחודשיים ותאפשר הורדת דוחות היסטוריים למאגר מידע.

הדוחות יתייחסו לבחינה וניתוח של התנועה במערכת. תתאפשר קבלת דוחות בכל  1.13.2

נקודת זמן במסגרת ניתוח הפעילות להסקת מסקנות טכניות ותפעוליות לבחינת 

 ביצועי המערכת.

ית של דוחות באמצעות תוכנה ייעודית אשר תסופק עם המערכת תאפשר בנייה עצמ 1.13.3

 .Excelהמערכת וייצוא דוחות אלו לתוכנות סטנדרטיות כגון 

 ניתן יהיה לייבא ולייצא נתונים. 1.13.4
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תתאפשר הצגה שוטפת של פעילות המערכת אצל מנהל המערכת ואצל מנהלי  1.13.5

 המוקדים.

 

 הקלטות 1.14

ית מקצועיים. כל ההקלטות ההקלטות הנדרשות יבוצעו באולפן ע"י קריין/קריינ 1.14.1

 יבוצעו ע"י אותו קריין/קריינית.

 מחיר המערכת יכלול הקלטות מקצועיות של הודעות והנחיות המערכת. 1.14.2

מחיר המערכת יכלול את עלות ההקלטות עד לשלב הפעלת המערכת וכן את העדכונים  1.14.3

 שיידרשו לאחר שלב הרצת המערכת.

צעות מכשיר טלפון, במידה ויהיה צורך יתאפשר ביצוע הקלטות ע"י נציגי עירייה באמ 1.14.4

 בכך.

 

 ניהול המערכת 1.15

המערכת תכלול אמצעים לניהולה ע"י מנהל מערכת. מערכת הניהול תתחבר לרשת  1.15.1

 המחשוב ותאפשר למנהל המערכת כניסה לביצוע הניהול.

מנהל המערכת יוכל לבחון בזמן אמת את המתרחש במערכת כגון: בדיקת עומסים,  1.15.2

 רפה בתהליכים, ניצול דיסקים וכו' כולל הפקת דוחות.נטישות, נקודות תו

מנהל המערכת יוכל לבנות תרחישים ליישומים חדשים ולתכנת המערכת בהתאמה,  1.15.3

 בקלות בפשטות ובמינימום זמן. 

 

 מערכת הקלטה  1.16

 תחת העירייה את לשמש תמשיך לעיל( 1.2.8 בסעיף )כמופיע הקיימת ההקלטה מערכת 1.16.1

 ארגוקום. חברת עם קיים שירות הסכם
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 סינון תוכן וחומת אש
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 כללי .1

של חברת הוט אשר   500Mשל העירייה מחוברים לרשת האינטרנט בקו בקצב  ךחלק ממוסדות החינו

 .(ISP)( וגם את שירות הגישה לרשת האינטרנט Last Mileמספקת גם את התשתית הפיזית )

לביצוע ניתוב, סינון תוכן וחומת אש  יירייה מותקן התקן אפליקטיבי על גבי שרת ייעודשל הע D.C -ב 

 כמתואר בשרטוט. 

נוסף לביצוע  ינדרש להקים ליבת רשת ולהתקין במוקד העירוני התקן אפליקטיבי על גבי שרת ייעוד

יחוברו לרשת  ניתוב, סינון תוכן וחומת אש מול ספק אינטרנט נוסף כך שהעירייה ומוסדות החינוך

 (.1האינטרנט בגיבוי הדדי )ראה שרטוט מס' 

ההתקן הנוסף לביצוע ניתוב, סינון תוכן וחומת אש צריך להיות תואם להתקן הנוכחי על מנת ששני 

עליו אחר חומרתי או אפליקטיבי דה ומציע מעוניין להציע התקן ההתקנים יפעלו בגיבוי הדדי. במי

 יבוי הדדי מלא.להציע פתרון שיפעל בתאימות ובג

תשומות    CARPאו   VRRPכדוגמת   High Availabilityזמינות יתרה   תהמערכת תהיה בתצור

גיבוי מלא ושקוף במקרה של תקלה באחת  וספקיו הקווים יחוברו לשתי המערכות בו זמנית 

 מהיחידות או במקרה של תקלה בקישור לרשת האינטרנט.
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 1שרטוט מס' 

 

 

10G

500M

ב י ס ר קיימי 

2ס ק אינטרנט 

אבטח  מיד  וסינון  ו ן 

 ירייה
אבטח  מיד  וסינון  ו ן 

מוסדו  חנו 

1ס ק אינטרנט 

500M

D R D.C

סיב אלחוט

א רי  ירייה

V C
מוקד ירייה

ב י ס ר   ידי

סיב אלחוט

10G
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 דרישות חומרה .2

מגה  10,000 -לא פחות מ רוחב פס שלבתומכת מערכת ניתוב, סינון תוכן, ואיומי אינטרנט מנוהלת, 

 גיגה,  64של   RAM ן: זיכרוDELLתוצרת חברת  Power Edge R330המותקנת על שרת   ביט לשנייה

UDIMM 2133MT/s, ECCטרה ביט 1כוח, דיסק   , שני ספקי,   MTBF = 2  ,10ממשקי  2מיליוןGB   

ROHS R6   2002/95בהתאם לדירקטיבה.EC. 

 מערכת סינון תוכן .3

, אשר תספק סינון תוכן לכל בליבת הרשתמערכת סינון תוכן והגנה מפני איומי אינטרנט  המותקנת  

יט לשנייה. מערכת הגנת הגלישה מגה ב 10,000תעבורת האינטרנט, ותתמוך בלא פחות מרוחב פס של 

תכלול: מערכת מטמון לאצירת תכנים לשימוש חוזר, מערכת רשימות שחורות ולבנות של אתרי 

קטגוריות סיווג תכנים שונות  מתוכן ניתן לבחור אילו אתרים ניתן ולא  100מנוע של לפחות , אינטרנט

ם כדוגמת רוחב פס להעלאת תוכן ניתן להציג. מערכת להגבלת רוחב פס למשתמשים בהתאם לתבחיני

, אנטי DNSבוטים, תולעים, התקפות   ,(MALWAREאו הודרה של תוכן, יכולות הגנה בפני נוזקות )

וירוס, אנטי ספאם ואיומי סייבר שונים ע"י חיבור למערכת מידע עולמית המעדכנת אוטומטית את 

בצים, אתרי אינטרנט ושינויים במנוע מערך ההגנה המקומי לפחות פעם ביום בכל הנוגע למוניטין של ק

. למערכת הגנת הגלישה תהיינה יכולת גרנולרית רחבה המאפשרת ניהול DLPהקטגוריות, יכולות 

וכן ברמת לוח שעות. ניהול התצורה יבוצע  ע"י המציע בהתאם  VLANתצורת גלישה פרטנית ברמת ה 

 Activex, Attack ת חסימה הכוללות:  עם יכול IPSהפתרון המבוקש כולל יכולות  .עירייהלבקשות ה

Response  Botcc, Chat, CIArmy, Compromised, DNS, DOS, Dshield, Exploit, FTP, Games, 

IMAP, ICMP, Inappropriate, Malware, Mobile Malware, Netbios, P2P, Policy, POP3, RPC 

,SCADA, Scan, Shellcode SMTP, SNMP, SpamHaus, SQL, TELNET, TFTP, TOR, Trojan, User 

Agents, VOIP, Web Client, Web Server, Web Apps WORM . 

: בעל יכולות ניתוב תעבורה בהתאם ליכולות מספר סשנים. לעמידה בעומסי נתב לנפח תעבורה גבוה .4

ולמערכת ניהול קריאות,  CMDB. הנתב יחובר למערכת Bandwidth Peakהתחברות רגעיים גבוהים 

 :ולל במצטבר גם את היכולותוהכ

 .יכולות מטמון  ופרוקסי בתצורה שקופה 4.1

 .שרת רדיוס \פורטל התחברות לצרכי אבטחה 4.2

 מערכת ניהול אישורי אבטחה לחיבור מרחוק 4.3

 עם יכולות סטטיות כולל מערכת לוגים   DHCPשרת  4.4

4.5 DNS, DNSSEC 
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4.6 FW  מדינותויכולות חסימת טווח כתובות 

 VRRPאו  CARPתמיכה ביתירות  4.7

 IPSיכולות  4.8

 VLAN, LAGG, Q-in-Q, LAN to LAGGתמיכה ב  4.9

4.10 IP  וירטואלי, יכולות היצמדות לכתובתIP, NAT 

 NTPשרת  4.11

 ניהול רוחב פס ועיצוב התעבורה 4.12

 תמיכה בהתקנה ווירטואלית 4.13

 חיבורים בו זמנית 50לפחות  VPNיכולות  4.14

 בהתאם לכתב הכמויות TCPתמיכה ב במספר סשנים בו זמנית  4.15

 ות אינטגרלית לנתבמערכת קריא 4.16

 .CMDBהכוללת  ITILמערכת ניהול קריאות תומכת מתודולוגיית  4.17

 המערכת תעודכן ע"י הספק בזמן אמת לגבי כל תקלה שנפתחה אצלו ע"י העירייה. 4.18

 (.Service Catalogהמערכת תאפשר לכלל את כל הציוד השייך לפרויקט ) 4.19

 הקריאות שיפתחו ישויכו לציוד הקשור לתקלה. 4.20

 אוטומטי לגבי הקריאות בהתאם למפרט השירות. SLAב מעקכולת י 4.21

המערכת תכלול פורטל קריאות אינטרנטי עבור המשתמשים המורשים לפתיחת קריאות  4.22

 במערכת.

המערכת תשלח הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרון לנייד, למוגדרים על פי דרישות העירייה,  4.23

 (.SLAבהתאם לרמת קריטיות של הקריאה )

 אירועי שירות והסלמות )אסקלציות( עבור הקריאות השונות.המערכת תנהל  4.24

( הינה באחריות SMS עלות משלוח הקמת המערכת, הרישוי, האינטגרציה והתחזוקה )לרבות 4.25

 המציע ועל חשבונו.

למערכת הקריאות יכולת אינטראופרבילית עם מערכת הניטור, תקלה שהוגדרה משביתה,  4.26

שרות אוטומטית במערכת הקריאות. מערכת ניהול שתאותר במערכת הניטור, תייצר קריאת 

 הקריאות ומערכת הניטור יעשו שימוש משותף בבסיס הנתונים.

 

 תצורת מערכת הניתוב הנדרשת: 5

 .CARPאו   VRRPמערכות חומרה  מגובות בפרוקוטול   5.1

 סשנים בו זמנית לכל מכונה. 55,000,000יכולות ניהול סשנים של לפחות  5.2
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לעמידה  New Session Per Secondסשנים חדשים לשנייה   500,000פחות  יכולות   לניהול של ל 5.3

 .Bandwidth Peakבעומסי התחברות רגעיים גבוהים 

 לפחות לממשק. 1GBשל  WANממשקי  6 5.4

, לפחות על פי רמות גיגה ביט לשנייה בו זמנית 10יכולות סינון תוכן פדגוגי לנפח של לפחות  5.5

 הסינון הבאות:

 לכתי.בית ספר יסודי ממ 5.5.1

 בית ספר תיכון ממלכתי. 5.5.2

 בית ספר יסודי ממלכתי דתי. 5.5.3

 בית ספר תיכון ממלכתי דתי. 5.5.4

 בית ספר יסודי חרדי. 5.5.5

 בית ספר תיכון חרדי. 5.5.6

תפעולי,  תספק מידעש NETCONF  (Network Configuration Protocol) תומכת מערכת הניהול 5.6

על כלל רכיבי הפתרון  OAM (Operations, Administration and Maintenance) ניהולי ואחזקתי

 מהכלל.  ללא יוצא

העירייה תספק למציע פרטי אנשי קשר לדיווח אוטומטי על תקלות ודוחות בהתאם לדרישת  5.7

 העירייה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- 81 – 
 יבנה  עיריית

 02/2020מס'פומבי  מכרז 

 מכרז לאספקה התקנת ותחזוקה של ליבת רשת, 

 לפון ומערך אבטחת מידעציוד מיתוג, מרכזיית ט

 
 

 
  חתימה וחותמת המציע  שם המציע

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 מפרט שרות
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 כללי .1
 

כל המערכות נשוא להשירות מפרט של דרישות הקבלן הזוכה יספק אחריות כוללת לביצוע ה 1.1

וכל שיידרש ניטור, ביצוע גיבויים , תיקון תקלות, תחזוקה שוטפתההתקשרות ובתוך כך 

 לפעילות מלאה ותקינה של כל המערכות.

ימי עבודה מיום סיום ההתקנה בה תיבדק תקינות המערכת  30תקופה בת  –תקופת הרצה  1.2

 ע"י העירייה.

ע את כל השינויים והשיפורים שיידרשו הספק הזוכה מתחייב לתקן את כל התקלות ולבצ 1.3

 ע"י העירייה בתקופת ההרצה.

ימי  30במידה ותיקון התקלות ואו ביצוע הבקשות לשינויים ושיפורים לא יסתיימו בתוך  1.4

עבודה, תוארך תקופת ההרצה עד לסיום ביצוע התיקונים והבקשות לשינויים ושיפורים 

 לשביעות רצונה המלא של העירייה.

 ההרצה תוכרז המערכת כמבצעית ויחל התשלום הראשון עבור המערכת. בסיום תקופת 1.5

תקופת האחריות לכלל המערכת תהיה למשך כל תקופת ההתקשרות ותחל מיום הכרזת  1.6

 המערכת כמבצעית.  

 
  אחריות כוללת .2

כל המערכות למען הסר ספק, על הקבלן הזוכה לדאוג ולהבטיח פעילות תקינה ושוטפת של  2.1

ל ליבת הרשת, מערך אבטחת המידע, קישור לספק אינטרנט, ציוד המיתוג נשוא מכרז זה כול

וכלל המערכות הנלוות לרבות כל  כולל מכשירי הטלפון על כל רכיביה  IPT –ומרכזיית ה 

 רשת הבזק הציבורית. י/הממשקים עם מפעיל

 בכל מקרה של דיווח על תקלה, הקבלן הזוכה יבצע את כל הבדיקות הנדרשות, לשם איתור 2.2

התקלה ותיקונה. הקבלן הזוכה יעריך שהתקלה נובעת מתקלה בתחום שאינו במסגרת מכרז 

זה רק לאחר שביצע את כל הבדיקות הנדרשות במסגרת תחום פעולתו הוא. במקרה זה 

עיריית יבנה  -או למנהל עיט"ם  שדיווח על התקלה עירייההקבלן הזוכה יודיע על כך לנציג ה

 טכנולוגיות ומחשוב.

 מערכות מחשוב,המטפל בתחום של בעירייה הזוכה חייב לשתף פעולה עם כל גורם  הקבלן 2.3

או מערכות אחרות שאינן נשוא מכרז זה, אך קשורות למערך התקשורת, לשם איתור ותיקון 

העירייה , לרבות הגעת טכנאי מטעם הקבלן הזוכה לאתר עירייהתקלה, בהתאם לדרישת ה

 בתיאום עם הגורם הרלוונטי. 

שירות. כל נזק הכרוך בליקוי ההביצוע ו ,אחריות מלאה לטיב המוצריםבשא יהזוכה י הקבלן 2.4

ע"י הקבלן  ףאו הנובעים מהם יתוקן/יוחל יםמוצרואו בטיב ה ביצועואו ב בתכנון העבודה

לא יפטור את הקבלן הזוכה מאחריות לשגיאות,  עירייהאישור העבודה ע"י ה ועל חשבונו.

 ויים אחרים העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר.טעויות, אי דיוקים או ליק
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חובת הקבלן הזוכה להתריע על כל בעיה ו/או מכשול אשר עלולים להשפיע במישרין או  2.5

 בטווח הקצר המיידי ובטווח הארוך.של כלל המערכת בעקיפין על הפעילות השוטפת 

של  שוטפתהביצוע עבודת האחזקה, שירות או תיקון יתבצע בלי להפריע כלל לפעילות  2.6

לביצוע  עירייהקבל מראש את אישור הלהקבלן הזוכה על . לפני התחלת העבודה העירייה

 העבודות הנדרשות.

מערכת הטלפוניה שתוקם תתוחזק עם אפשרות התחברות מרחוק ממערך השליטה והבקרה  2.7

 באתר המרכזי לביצוע אבחון ראשוני וטיפול בתקלות על בסיס תשתית השליטה והבקרה. 

 יציג את נוהלי הטיפול בתקלה כולל אסקלציה הנהוגים אצלו.  הקבלן 2.8

פריט או דבר  ,אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה תחול על כל חומר, ציוד, חומרה, תוכנה 2.9

אחר שסופק על ידו בין אם הוא ייצרו ובין אם רכש אותו מצד שלישי, והקבלן לבדו יהיה 

בכל יתר הדרישות על פי דין או על פי הסכם  ועמידתו עירייהחייב לוודא התאמתו לדרישות ה

 זה.

אופציה להזמין שירותי תחזוקה ושרות, לתקופה  עירייהתהא ל התקשרותעם תום תקופת ה 2.10

ו/או תקופות נוספות. על התקופה ו/או התקופות הנוספות כאמור לעיל יחולו הוראות מפרט 

 זה והוראות הסכם התחזוקה.

 
 השירות של הספק מוקד .3

ימים  364שעות ביממה,  24ה יעמיד מוקד שירות טלפוני ממוחשב אשר יפעל הזוכ ספקה 3.1

 שניות. 90מהפניות זמן המתנה למוקדן לא יעלה על  90% -,  בבשנה

המוקד ישמש הן לפתיחת תקלות ולמעקב אחריהן באמצעות תוכנת ניהול קריאות והן  3.2

 היתר בנושאים הבאים:בין  עירייהלתמיכה תפעולית שוטפת. המוקד ישמש לפניות נציגי ה

 ה.דיווח על תקל .א

 .המוסמכים לכך עירייהתמיכה תפעולית והדרכה לנציגי ה .ב

 .טיפול בדרישות / תקלות / עדכונים .ג

 טיפול בשינויים ושיפורים. .ד

 .החלפת חומרה פגומה .ה

 

 

 .    נוהל טיפול בתיקוני תקלות / דרישות שירות 4

 הספק הזוכה נדרש לפעול בהתאם לדרישות הבאות:

 להלן. 5ווח על תקלות יתקבל בהתאם לרמות השירות שיפורטו בסעיף די 4.1

 פניה מהעירייה על תקלה תעשה בטלפון או בדואר אלקטרוני . 4.2
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כל קריאת שרות  או פנייה תקבל מספר זיהוי עם קבלתה, אליה יתייחסו כל גורמי הספק   4.3

 הזוכה והעירייה לכל אורך הטיפול.

הודיע למדווח את מספר התקלה מיד עם הקצאתו אנשי המוקד של הספק הזוכה ידאגו ל 4.4

 דקות מקבלתה. 15ולכל היותר 

בכל פנייה ודיווח על תקלה, אנשי מוקד השירות יבררו עם המדווח וינסו להעריך את מהות  4.5

 התקלה, ע"י אבחון מרחוק ו/או באמצעות גישה מרחוק.

עירייה, אף אם לאחר זיהוי התקלה, יחל טיפול מרחוק או ע"י שליחת טכנאי לאתרי ה

 יהיה צורך בסיוע גורמים חיצוניים.

תחייב בזאת לשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים החיצוניים, בהתאם מהספק הזוכה      4.6

לצורך, לשם תיקון תקלות הדורשות תיאום שכזה. באחריות הספק הזוכה להפעיל 

יפגע בפעילות  גורמים חיצוניים במידה ותיקון התקלה מצריך זאת. הטיפול בתקלה לא

 השוטפת של הציוד באתר בו מתבצע התיקון.

עם סיום התקלה יודיע הספק לעירייה על סיום הטיפול, אפשרי גם בשיחת טלפון. הפנייה  4.3

 אישור העירייה. בדיקה ורק לאחר  רתיסג

 המציע יציג את נהלי הטיפול בתקלה הנהוגים אצלו וכן נהלי ביצוע אסקלציה לתקלות. 4.4

 רמות שירות  5
 

 פרמטרים: לשהברמות שירות ישנם ש    5.1

 זמינות המוקד לקבלת קריאה על תקלה. .5.1.1

 הגדרות תקלה/קריאה. ל פיטיפול בתקלה עתחילת זמן תגובה ל  5.1.2

 .טיפול בתקלה עד החזרת המערכת לפונקציונליות תקינהזמן למשך ה 5.1.3

 
 זמינות המוקד   5.2

 364שעות ביממה,  24על הספק הזוכה יעמיד מוקד שירות טלפוני ממוחשב אשר יפ     5.2.1

 שניות. 90מהפניות זמן המתנה למוקדן לא יעלה על  90% -ימים בשנה. ב

מספר הטלפון לקריאות שרות בשעות שמעבר לשעות הפעילות מוקד השרות של  5.2.2

הספק יהיה זהה למספר הטלפון בשעות הפעילות. במידה ומספר הטלפון לקריאות 

 הספק הזוכה לעירייה את מספר הטלפון.שירות לאחר שעות הפעילות שונה, יעביר 

זמני המענה לקריאות שרות אחרי שעות הפעילות יהיה זהה לזמני המענה של מוקד  5.2.3

 השרות של הספק בשעות הפעילות.

  זמן תגובה   5.3

 . הגדרות:5.3.1
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 : תקלה מקומית אשר אינה משביתה את מערכת התקשורת.תקלה רגילה 5.3.1.1

 10-תה חלק מהמערכת או למעלה מתקלה המשבי: תקלה קריטית / דחופה 5.3.1.2

משתמשים שעל פי הגדרת העירייה השיבוש בעבודה עקב התקלה  הינו 

קריטי. במקרה כזה, טיפול הספק הזוכה יתבצע בהתאם להגדרת הטיפול 

בתקלה קריטית. נציגי העירייה  רשאים להגדיר תקלה קריטית על פי שיקול 

 מדובר בתקלה קריטית.ובלבד שיציינו מפורשות בפני הספק כי הדעתם 

 -: תקלה המשבשת את פעילות המוקד העירוני  (106) תקלה במוקד העירוני 5.3.1.3

 תוגדר לטיפול כתקלה קריטית.

 להלן זמני ההגעה לתיקון תקלות:  5.3.2

שעות בימים א' עד  8טיפול בתקלה ו/או הגעת טכנאי עד   –תקלה רגילה   5.3.2.1

 .18:00עד שעה  07:00ה משעה 

שעות מפתיחת  3בתקלה ו/או הגעת טכנאי עד טיפול  –תקלה קריטית   5.3.2.2

 ימים בשנה. 364שעות ביום  24הקריאה 

 תקלה קריטית. –תקלה במוקד העירוני  5.3.2.3

 כל תקלה תטופל מיד עם קבלתה. –אין צבירת תקלות  5.3.2.4

 

 

 :זמני הגעה לתיקון תקלות בטבלהלהלן דרישות ל .5.3.3

 סוג תקלה ימים שעות מועד הגעת טכנאי

 רגילה ראשון עד חמישי 18:00עד  7:00 שעות  8עד 

שעות  מקריאה 3עד   קריטית שעות ביום 24ימים בשבוע,  7 
 

 הסבר והבהרות: 5.4

הספק הזוכה ייתן שירות בשעות העבודה הרגילות. היה ונציג הספק  – תקלה רגילה 5.4.1

הזוכה הגיע לאתר העירייה ולא סיים את תיקון התקלה בשעות העבודה הרגילות, 

ם לאחר שעות העבודה הרגילות, עד תיקון התקלה והפעלת ימשיך העובד בתיקון ג

 המערכת בצורה תקינה.

הספק הזוכה ייתן שירות מידי, והגעת טכנאי לאתר תוך שלש שעות  –תקלה קריטית 5.4.2

ממועד פניית הגורם המוסמך באתר, על פי שעות זמינות המוקד בטבלה לעיל. למען 

אופן הטיפול, לרבות שליחת  הסר ספק, אבחון התקלה מרחוק וקבלת החלטה לגבי

 טכנאי לאתר, יעשה מיד עם קבלת הפניה מהגורם המוסמך בעירייה.
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 :טיפול בתקלה עד החזרת המערכת לפונקציונליות תקינהזמן למשך ה 5.5

 שעות לכל היותר לסיום טיפול בתקלה רגילה. 8 5.5.1

 שעות לכל היותר לסיום טיפול בתקלה קריטית. 4 5.5.2

  עמידה במפרט שירות .6

ידו  על השירותים המוצעים איכות להבטחת מפרט השירות בדרישות לעמוד נדרש הספק 6.1

 זו.  בבקשה והנדרשים

 דרישת יגרור ודרישות העירייה  הספק למחויבות בהתאם מפרט השירות בדרישות עמידה אי 6.2

 : להלן בטבלה כמפורט פיצוי

 רתיאו מס'
קנס בגין 

 חריגה

1 
יקון תקלה רגילה איחור של שעה ראשונה או חלק ממנה להגעה לת

 5.3.3 -ו 5.3.2כמתואר בסעיפים 
 ש"ח 250

2 
איחור של שעה נוספת או חלק ממנה להגעה לתיקון תקלה רגילה 

 5.3.3 -ו 5.3.2כמתואר בסעיפים 
 ש"ח 500

3 
איחור של שעה ראשונה או חלק ממנה להגעה לתיקון תקלה 

  5.3.3 -ו 5.3.2קריטית כמתואר בסעיפים 
 ש"ח 500

4 
ר של שעה נוספת או חלק ממנה להגעה לתיקון תקלה קריטית איחו

 5.3.3 -ו 5.3.2כמתואר בסעיפים 
 ש"ח 1,000

5 
איחור של שעה ראשונה או חלק ממנה לסיום תיקון תקלה רגילה 

 5.5כמתואר בסעיף 
 ש"ח 250

6 
איחור של שעה נוספת או חלק ממנה לסיום תיקון תקלה רגילה 

 5.5כמתואר בסעיף 
 ש"ח 500

7 
איחור של שעה ראשונה או חלק ממנה לסיום תיקון תקלה קריטית 

 5.5כמתואר בסעיף 
 ש"ח 500

8 
איחור של שעה ראשונה או חלק ממנה לסיום תיקון תקלה קריטית 

 5.5כמתואר בסעיף 
 ש"ח 1,000

 

 שדרוגי גרסאות .7

ם יכלול הספקת עדכוני תוכנה לכל אחד מהרכיבי התקשרותהסכם התחזוקה בתקופת ה .7.1

 3לציוד האקטיבי, מערכות הפעלה ותוכנות ייעודיות תוך תוכנה המוצעים, שדרוגי גרסאות 

עירייה חודשים מיום הכרזת הגרסאות על ידי היצרן וללא תמורה או התחייבות נוספת מצד ה

 . ולאחר קבלת אישור העירייה בכתב

על ויתור ביוזמתו. הודיע לקבלן בכתב  עירייהאי אספקת השדרוג רק באם נציג מוסמך של ה .7.2

 בהודעה נוספת בכתב. הויתורומ הלחזור ב תרשאי עירייהה

 ( מהווה שדרוג לכל דבר ועניין. X.2לגרסה  X.1)למשל מגרסה  ראשיתאספקת גרסה  .7.3

יצאה גרסה מחליפה או עדכון לגרסה במהלך ביצוע הפרויקט, יתקין הקבלן גרסה זו בציוד  .7.4

 הותקן.הרלבנטי. עדכון יבוצע גם בציוד שכבר 
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משמעויות עדכון הגרסאות יוצגו לנציג העירייה  מיד עם הגעתם לידי הקבלן, יתקיים דיון בו  .7.5

יציג היצרן את משמעות ביצוע העדכון ותתקבל החלטה על דעת נציג העירייה לגבי תהליך 

 העדכון. 

עול על מנת לסייע להם בתפ עירייהבאחריות הקבלן לתת תמיכה טכנית והדרכה שוטפת לנציגי ה .7.6

 .המערכת

עדכוני גרסה, עדכונים הנוגעים לאבטחת מידע ותחזוקה שוטפת יבוצעו ללא הפרעה לשוטף.  .7.7

במידה והעירייה תחליט לבצע עדכונים אלו לאחר שעות הפעילות השוטפת )כגון עבודות 

בלילה, בסופי שבוע או במועדים בהם אין פעילות בעירייה כמו חול מועד וכו'( לא תשולם 

 יר הנקוב בגין עבודה בשעות חריגות.תוספת למח

 

 תחזוקה מרחוק .8

על הספק הזוכה להשתמש בתחזוקה מרחוק בהתאם לצורך כדי לקבל חיוויים בזמן אמיתי  .8.1

על תקלות, עומסים והתנהגות לא שגרתית של המערכות השונות, לאתר את המקור ולתקן / 

 לבודד את הבעיה.

ם שינוי תכונות במרכזייה ובמערכות בנוסף, הספק הזוכה ישתמש בתחזוקה מרחוק לש .8.2

 .עירייההנלוות, לפי הנחיית ה

קודי כניסה למרכזיה ולציוד האקטיבי: הספק הזוכה מתחייב שקודי הכניסה למערכות  .8.3

השונות ישמרו בסודיות מוחלטת וישמשו רק את הטכנאים המורשים לצורך ביצוע העבודה 

שינוי שיתבצע מכל סיבה שהיא בקודי בכל   נציגי העירייהבלבד. הספק הזוכה יעדכן את 

 הכניסה הנ"ל.

 

 גיבוי / ניטור / מערכת ניהול .9

התקשורת )להלן  רכיביל 365/7/24על המציע לספק מערכת ניטור מרכזית שתבצע ניטור  9.1

 .או "מערכת"(/:"המערכת" ו

במידה ולשם כך נדרש להוסיף רשיונות, התשלום עבור הרשיונות יהיה על חשבון הספק רק  9.2

 ר רשיונות כמתואר במסגרת המכרז.עבו

במידה והעירייה תקים מערכת שליטה ובקרה מרכזית, מערכת הניהול תדווח למערכת  9.3

 השליטה והבקרה שתוקם ע"י העירייה.

 אתרי בכל  SNMP/API המערכת תכלול ניטור של רכיבי התקשורת האקטיביים תומכי 9.4

 עירייה. ה

 במידה ויהיו כאלו. 'ספקי צד געל הספק לבצע את ההתאמות הנדרשות לניטור  9.5

 Agent)אפשרי  Agentבאמצעות  המערכת תתמוך בניטור של כל מערכות ההפעלה הקיימות 9.6

Less.וכן בכל ציוןדי החומרה והתקשורת הקיימים בעירייה ) 
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המערכת תבצע ניטור מלא לכל הרכיבים האקטיביים בכל אתר ואתר ללא הגבלה על כמות  9.7

ר בין היתר גם: זיכרון, התראות חמורות, שטח אחסון ואחוז . לכל ציוד ינוטהסנסורים

 ניצול של יכולות הציוד.

השייך לרשת  SNMP מערכת הניטור תספק מידע רלוונטי על כל ציוד תקשורת תומך 9.8

 וכל ציוד אשר (ספק ותשתית)חיבורי אינטרנט , F.Wת התקשורת לרבות מתגים, מערכו

, Wi Fiמערכות חיישנים, בקרות מבנה, , IOTת  ערכועל ניטורו כגון מתורה  עירייההנהלת ה

יצרן  MIBs ולל הכלה שלכ SNMP  ת  אבטחה ומערכות תקשורת מכל סוג תומכו מצלמות

 .ככל שיידרש לשם ניהול הרשת לא סטנדרטי

  , בהתאם להחלטתעירייההמערכת תשלח הודעות דואר אלקטרוני ומסרון לנייד, לעובדי ה 9.9

 .קריטיות של התקלהההמנהלים, בהתאם לרמת 

המערכת תאפשר הגדרת תלויות בין רכיבי הניטור השונים על מנת לקבל בזמן תקלה  9.10

 .תראותהתראה בודדת ולא מספר רב של הרוחבית 

של כל אתרי  מהספק( API)בכפוף לקבלת  GISאו המערכת תציג ממשק על גבי מפות גוגל  9.11

עילית שתאפשר למנהלים לקבל  התצוגה תהיה ברמה. אתרי המרכזייה 2לרבות  עירייהה

 .באופן מידי תמונת מצב של זמינות משאבי התקשוב

 אתר.לרמת  "צלילה"המערכת תאפשר  9.12

לכל אתר מקומי תהיה מפת פריסת ציוד מקומית הכוללת לפחות: נתב, קווי תקשורת  9.13

מערכות אל פסק  ,IPטלפון מתג ראשי ומתגי משנה ככל שיהיו, מכשירי   וספק קישוריות,

 .להצגת הרשת הפנימית כרטיס תקשורת ללותהכו

תהיה גישה למערכת הניטור מכל מקום במידה ויש דרישת לקוח להתקנה של  עירייהל 9.14

 .On Premiseה המערכת המקומית , המערכת תתמוך בהתקנ

ועל פי  על המציע לעדכן את המערכת בצורה שוטפת כולל הוספת ניטורים על פי צורך 9.15

 דרישת העירייה.

ואר וד SMS כולל משלוח הודעות רכת, הרישוי, האינטגרציה ותחזוקההקמת המע 9.16

 .הינה באחריות המציע ועל חשבונו לכל אורך תקופת ההתקשרותאלקטרוני 

 .Event Per Second 500,000 המערכת תתמוך בקצב של לפחות 9.17

 צד שלישי. APIבכפוף למערכת  למערכת יכולת שליחת נתונים למערכות צד שלישי 9.18

 .ושמירתו עד שנה אחורה  לספק שרות לאיסוף נתוניםעל המציע  9.19

 במידה וניתן. המערכת תשמור גיבוי של תצורת הרכיבים המנוטרים ברמת הרכיב 9.20

 ת.המערכת תיישם גיבוי יומי וארכיון חודשי לבסיס הנתונים של המערכ 9.21

 .לפתוח ולצפות בתקלות נציגי העירייההספק יאפשר ל 9.22



- 89 – 
 יבנה  עיריית

 02/2020מס'פומבי  מכרז 

 מכרז לאספקה התקנת ותחזוקה של ליבת רשת, 

 לפון ומערך אבטחת מידעציוד מיתוג, מרכזיית ט

 
 

 
  חתימה וחותמת המציע  שם המציע

 

 

על ת לגבי כל תקלה שנפתחה אצלו ע"י מי שהוסמך המערכת תעודכן ע"י הספק בזמן אמ 9.23

ע"י מי שהוסמך . גם דרישה להוספה, שינוי ואו שיפור )שו"ש( ח תקלהולפתיד העירייה 

 לכך על יד העירייה, תעודכן כקריאת שירות.

 .Service Catalog המערכת תכלול את כל הציוד השייך לפרויקט בתצורת 9.24

 .ר לתקלההקריאות שיפתחו ישויכו לציוד הקשו 9.25

 .אוטומטי לגבי הקריאות בהתאם למפרט השירות SLA יערך מעקב  9.26

למען הסר ספק מובהר בזאת כי מערכת הניהול / ניטור צריכה להיות כלולה בפתרון  9.27

המוצע ע"י המציע וכי עליו לכלול את המערכת בהצעתו לא כפריט בכתב הכמויות אלא 

 כחלק מההצעה.

 

 דוחות .10

 דוח תקלות אשר יכלול:הספק הזוכה יגיש לעירייה 

 תאריך הקריאה, יוזם הקריאה ושעת הקריאה. 10.1

 סיבת הקריאה. 10.2

 הפעולות שננקטו לתיקון התקלה לפרט את תהליך האסקלציה. 10.3

 שעת הגעה לאתר. 10.4

 רכיבים או מכלולים שהוחלפו. 10.5

 תאריך ושעת סגירת הקריאה. 10.6

 כמות השעות שהושקעה בתיקון התקלה. 10.7

 המערכות. ביצוע בדיקות "החזרה לכשירות" של 10.8

 

 תיק תפעול .11

ינהל תיק תפעול ממוחשב. בתיק התפעול יופיע רישום פרטני של תקלות, פעולות ספק הזוכה ה 11.1

 טוס נוכחי. איזומות, זמן התחלת וסיום הפעילות, גורמים מטפלים וסט

 מטרות התיעוד הן: 11.2

 סיכום רמת פעילות חודשית. 11.2.1

 רישום היסטורי של אירועים. 11.2.2

 ים. תיוק דוחות מכינים ומסכמ 11.2.3

 לימוד לגבי תקלות מתמשכות ותקלות אופייניות. 11.2.4

 ניהול מלאי ציוד וחלפים תקין. 11.2.5

 ריכוז נתונים לצורכי תשלום. 11.2.6
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 תיוק דיווח על תחזוקה תקופתית. 11.2.7

 תיק הניהול יעשה באופן ממוחשב.  11.2.8

 

  מלאי חלקים .12

 כללי 12.1

לצורך עמידה ברמות השירות שהוגדרו לזמן טיפול בתקלות, הספק מתחייב להחזיק  12.1.1

אי זמין של חלפים עבור תחזוקת המערכות שסופקו על ידו, וכן ידאג הספק מל

לקיומו של כל מלאי אחר להבטחת רציפות תפעולית של מערך התקשורת שהוקם על 

 ידו.

הספק יחזיק מלאי חלקי חילוף לרכיבי המערכות לצורך מתן שירות שוטף בהתאם  12.1.2

 לרמות השירות המפורטות במפרט דרישות זה.

י החילוף יימנע מצב של תלות בספקים חיצוניים לתיקון של תקלות מערך חלק 12.1.3

 ותחזוקה שוטפת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 עיריית יבנה 

 מכרז לאספקה התקנת ותחזוקה של ליבת רשת,  02/2020מס'  פומבי מכרז

 ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע

 

  חתימה וחותמת המציע  שם המציע
 
 

 כתב כמויות –נספח ב' 

 1טבלה 

 

 

תאור פריט או עבודהסעיף

יחידת 

כמותמדידה

שם יצרן 

ודגם/מק"ט 

פריט

מחיר יחידה 

לחודש 

סה"כבש"ח

1

אספקה, התקנה, קינפוג, ביצוע הגדרות  והפעלה מלאה כולל שירות לכל תקופת 

 EX4600-40F-AFO  דגם Juniper מתוצרת חברת Back Bone ההתקשרות של מתג

 ,EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots :תאור הפריט

redundant fans, 2 AC power supplies, front to back airflow או שווה ערך מאושר 

ע"י העירייה.

2יחידה

2

אספקה, התקנה, קינפוג, ביצוע הגדרות  והפעלה מלאה כולל שירות לכל תקופת 

                              EX3300-24P דגם Juniper ההתקשרות של מתג מתוצרת חברת

 EX3300, 24-Port 10/100/1000BaseT (24-Ports PoE+) with 4 :תאור הפריט

SFP+ 1/10G Uplink Ports או שווה ערך מאושר ע"י העירייה.

4יחידה

3

אספקה, התקנה, קינפוג, ביצוע הגדרות  והפעלה מלאה כולל שירות לכל תקופת 

                              EX3300-48P דגם Juniper ההתקשרות של מתג מתוצרת חברת

 EX2300 24-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G  :תאור הפריט

SFP/SFP+ או שווה ערך מאושר ע"י העירייה.

8יחידה

ציוד מיתוג
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   50%יהיה  על פי מחירון יצרן ציוד המיתוג  בניכוי הנחה של  שאינם כלולים בכתב הכמויות, רכש עתידי של פריטי ציוד 

 

 

4

אספקה, התקנה, קינפוג, ביצוע הגדרות  והפעלה מלאה כולל שירות לכל תקופת 

                              EX2300-24P דגם Juniper ההתקשרות של מתג מתוצרת חברת

 EX2300 24-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G  :תאור הפריט

SFP/SFP+ או שווה ערך מאושר ע"י העירייה.

8יחידה

5

אספקה, התקנה, קינפוג, ביצוע הגדרות  והפעלה מלאה כולל שירות לכל תקופת 

                              EX2300-48P דגם Juniper ההתקשרות של מתג מתוצרת חברת

 EX2300 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G  :תאור הפריט

SFP/SFP+ או שווה ערך מאושר ע"י העירייה.

4יחידה

6
 Small Form Factor :תאור הפריט EX-SFP-1GE-LX אספקה התקנה חיבור והפעלה

Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics או שווה ערך מאושר ע"י העירייה
20יחידה

7

 Small Form :תאור הפריט EX-SFP-10GE-LRM אספקה התקנה חיבור והפעלה

Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LRM Optics או שווה ערך מאושר 

ע"י העירייה

4יחידה

8S.M LC/LC 1GB 20יחידהכבל גישור אופטי

9S.M LC/LC 10GB 4יחידהכבל גישור אופטי

כלולקומפלטבדיקות קבלה, הדרכה ותיעוד10

סה"כ כללי ציוד מיתוג
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 2טבלה 

 שסינון  ו ן וחומ  א

  אור  ריט או  בודה ס יף
יחיד  
  מו  מדידה

ש  יצרן 
 ודג /מק"ט  ריט

מחיר יחידה 
לחודש 
 סה"  בש"ח

1 

אספקה, התקנה, קינפוג, ביצוע הגדרות  והפעלה מלאה 
כולל שירות לכל תקופת ההתקשרות של מערכת סינון 
תוכן וחומת אש כמתואר במפרט הטכני או שווה ערך 

 מאושר ע"י העירייה.

 1 מפלטקו

      

     סה"  סינון  ו ן וחומ  אש  
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 3טבלה 

 

 

תאור פריט או עבודהסעיף

יחידת 

כמותמדידה

שם יצרן 

ודגם/מק"ט 

פריט

מחיר יחידה 

לחודש 

סה"כבש"ח

1

 AVAYA IP Offfice Server  אספקה, התקנה, קינפוג, הפעלה והרצה של מרכזיה מסוג

Edition )עד 2,000 שלוחות( מותקנת על גבי שרת )פיסי וירטואלי( שיסופק ע"י הספק, 

העונה באופן מלא לדרישות המפרט הטכני. יחידה אחת תותקן בחדר השרתים בבניין 

העירייה והיחידה השנייה באתר ה- DR במוקד 106כולל רישיון VM ושירות ואחריות יצרן 

ושדרוג גרסאות לכל תקופת ההתקשרות או שווה ערך מאושר ע"י העירייה.

2יחידה

2

אספקה, התקנה, קינפוג, הפעלה והרצה של Media Gateway כולל 2 כרטיסי PRI וכולל 

שירות ואחריות יצרן ושדרוג גרסאות לכל תקופת ההתקשרות או שווה ערך מאושר ע"י 

העירייה.

2יחידה

3
אספקה התקנה קינפוג והפעלה של טלפון מדגם J139, או שווה ערך מאושר ע"י העירייה 

כולל רישיון Basic User וכולל שירות ואחריות יצרן ושדרוג גרסאות לכל תקופת ההתקשרות.
80יחידה

4
אספקה התקנה קינפוג והפעלה של טלפון מדגם J169, או שווה ערך מאושר ע"י העירייה, 

כולל רישיון Basic User וכולל שירות ואחריות יצרן ושדרוג גרסאות לכל תקופת ההתקשרות.
200יחידה

5
אספקה התקנה קינפוג והפעלה של טלפון מדגם J179, או שווה ערך מאושר ע"י העירייה, 

כולל רישיון Basic User וכולל שירות ואחריות יצרן ושדרוג גרסאות לכל תקופת ההתקשרות.
100יחידה

מרכזיית טלפון
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6
אספקה התקנה קינפוג והפעלה של טלפון מדגם K175, או שווה ערך מאושר ע"י העירייה, 

כולל רישיון Basic User וכולל שירות ואחריות יצרן ושדרוג גרסאות לכל תקופת ההתקשרות.
5יחידה

7
אספקה התקנה קינפוג והפעלה של יחידת הרחבה כולל שירות ואחריות יצרן ושדרוג גרסאות 

לכל תקופת ההתקשרות.
10יחידה

8
אספקה והתקנה של M.G תוצרת חברת Audiocodes דגם MP112 או שווע ערך מאושר 

ע"י העירייה כולל שירות לכל תקופת ההתקשרות.
30יחידה

9

אספקה, התקנה והפעלה על גבי שרת המרכזיה הראשי של תוכנת שרת פקסים לשליחה 

וקבלת פקסים המחובר למרכזיה ב- 4 מבואות כולל רישיון SQL ושירות לכל תקופת 

ההתקשרות או שווה ערך מאושר ע"י העירייה

1יחידה

10
אספקה, התקנה והפעלה של מערכת לררישום שיחות כמתואר במפרט הטכני כולל שירות 

לכל תקופת ההתקשרות.
1יחידה

11Basic User 30יחידהרישיון

12Office Worker 100יחידהתוספת לרישיון
13Power User 10יחידהתוספת לרישיון

1יחידהרישיון ל- SBC מותקן על גבי שרת פיזי14

1יחידהרישיון  SIP לחיבור המרכזייה למרכזיה צד ג'15

סה"כ כללי מרכזיית טלפון
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 4טבלה 

 מוקד  ירוני

  אור  ריט או  בודה ס יף
יחיד  
  מו  מדידה

מחיר 
יחידה 
לחודש 
 סה"  בש"ח

1 
 Call Backאספקה והקמת מוקד עירוני כולל הקלטת שיחות בשרת קיים וכולל 

 ואר במפרט הטכני ועמדת צפייה בזמן אמת הכל כמת
 1 קומפלט

    

     5 יחידה רישיון למוקדן/מפקח 2

   כלול 1 קומפלט הדרכה, תיעוד והטמעה 3

   סה"   ללי מוקד  ירוני  
 

   40%יהיה  על פי מחירון יצרן המרכזייה  בניכוי הנחה של  שאינם כלולים בכתב הכמויות, רכש עתידי של פריטי ציוד 
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 5טבלה 

 ארונו   קשור  ושר י  סידור

  אור  ריט או  בודה ס יף
יחיד  
  מו  מדידה

מחיר יחידה 
 סה"  בש"ח

     4 קומפלט 10Uסידור כבילה וציוד בארון תקשורת בגודל של   1

     4 יחידה 10-24Uסידור כבילה וציוד בארון תקשורת בגודל של   2

     4 יחידה 40-44Uסידור כבילה וציוד בארון תקשורת בגודל של   3

4 
סידור כבילה וציוד בארון שרתים או ארון משולב תקשורת ושרתים 

 40-44Uבגודל של  
 3 יחידה

    

   סה"   ללי סידור ארונו   קשור  ושר י   
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  חתימה וחותמת המציע  שם המציע
 
 

 טבלת סיכום הצעה

 טבל  סי ו  הצ ה

 מחיר מוצ   אור ס יף

   1סה"כ טבלה  1

   2סה"כ טבלה  2

   3סה"כ טבלה  3

   4סה"כ טבלה  4

   סה"   ללי 5
 

 

 דגשים

המציע מתחייב להציע הצעתו לכל פריט מפרטי כתב הכמויות המפורטים להלן. במקרה בו המציע  .1

לא יציין מחיר מוצע לפריט מסוים, תהא העירייה רשאית לפסול את הצעת המציע ללא שתינתן 

 ה הבלעדי.הודעה נוספת למעט האמור כאן, והכל על פי שיקול דעת

 .ביום התשלוםע"פ שיעורו החוקי מצויינים להלן הנם לפני מע"מ, המע"מ יתווסף ההמחירים  .2

ות כמויות ירכשו במחירי מחירון יצרן בניכוי ההנחעתידי של פריטים שלא נכללים בכתב הרכש  .3

 תב הכמויות לעיל. י העירייה בכל פרק מפרקי כינו ע"שצו
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 הנפקת האישור:תאריך  אישור קיום ביטוחים  -ג'  נספח

באישור זה אינו , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 קש האישורמב מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 יבנה עיריית
בנות ועובדים  חברותו/או 

 .ומנהלים של הנ"ל
 

 שם
 
 

 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☒

 אחזקה☒
 

 אחר : ☒
 

מכרז לאספקה התקנת 
ותחזוקה של ליבת 
רשת, ציוד מיתוג, 

מרכזיית טלפון ומערך 
ו/או  אבטחת מידע

 שירותים נלווים.

 

 מזמין שירותים☒
 

 ת.ז./ח.פ. ______________אחר ________☐
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 יבנה 1התנאים  

 

 מען
 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 ים כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריג
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

מ סכום
ט
ב
 ע

אחריות כלפי 
 צד שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309 ₪  20,000,000  
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

אחריות 
 מקצועית

משולבת בחבות 
 המוצר

     
 
 
 

ת. 
 רטרו: 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 מרמה ואי יושר עובדים 325
 עיכוב /שיהוי עכב מקרה ביטוח 327
 ראשוניות 328
 חודשים. 12תקופת גילוי  332

טים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפור
 (*:ג'בנספח 

 מחשוב 043
 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 098

 ביטול/שינוי הפוליסה *
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 'הנספח 
 

 תצהיר
 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 
 

אני הח"מ __________ נושא ת.ז. מס' ___________ מורשה החתימה מטעם _________ 

עלי לאמור את האמת  שמספרו _____________ )להלן:"נותן השרותים( לאחר שהוזהרתי כי

 שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן :

 הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה : .1

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה  .א

 לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת התצהיר.

השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי  אם נותן .ב

ההרשעה האחרונה לא היתה  –עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים 

 בשלוש השנים שקדמו.

  –לענין סעיף זה 

מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר של בני  –"בעל זיקה" 

 בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.גם בעל השליטה בו או חבר  –אדם 

 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –"חוק עובדים זרים" 

 .1991 –הוגנים(, התשנ"א 

 

 .1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –"שליטה" 

 

 הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה : .2

קה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר נותן השירותים ובעל הזי .א

 מינימום.

נותן השירותים או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר  .ב

מינימום, אך במועד חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד 

 ההרשעה.

בדבר השינוי  האישור מבקשלהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 או הביטול.

 חתימת האישור
  המבטח:
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נותן השירותים או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי  .ג

תימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות חוק שכר מינימום, אך במועד ח

 ממועד ההרשעה האחרונה.

  –לענין סעיף זה 

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –"שליטה" -אמצעי שליטה", "החזקה", ו

 .1981 –התשמ"א 

 כל אחד מאלה: –"בעל זיקה" 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. (1

 מאלה: אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד (2

 בעל שליטה בו; (א)

חבר בני אדם שהרכב מניותיו או  (ב)

שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו 

להרכב כאמור של נותן השירותים, 

ותחומי פעילותו של חבר שני האדם 

דומים במהותם לתחומי פעילותו 

 של נותן השירותים;

מי שאחראי מטעם נותן השירותים  (ג)

 על תשלום שכר עבודה;

חבר  –א חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית אם נותן השירותים הו (3

בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולא בנותן 

 השירותים;

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום  –"הורשע" 

 (31.10.02כ"ה בחשון התשס"ג )

 .1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"חוק שכר מינימום" 

החשקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה  –"שליטה מהותית" 

 בחר בני אדם.

הנני מצהיר כי שמי הוא __________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי 

 אמת. –וכי תוכן תצהירי 

_______________          
          ________________ 

 המצהיר + חתימהשם          תאריך
 אישור

 
, אני הח"מ 1971 –לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א  15בהתאם לסעיף 

עו"ד )מ.ר.__________(  מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום _____  \______________
בחודש ___ שנת _____ הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס' 

אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהשהרתי אותו, כי אליו להצהיר  _________/ המוכר לי
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את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו וחתם 
 עליה בפני.

    _________________ 
             
 , עו"ד      
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 תצהיר -נספח ו'

 
 בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים

 
 

ח"מ __________ נושא ת.ז. מס' ___________ מורשה החתימה מטעם אני ה

______________ שמספרו _____________ )להלן:"נותן השירותים"( לאחר שהוזהרתי 

כי עלי לאמור את האמת שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב 

 כדלקמן :

את חובותיו בעניין זכויות העובדים, על פי חוקי  הנני מצהיר כי נותן השירותים מקיים .1

 .ככל שחלים עליו עבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף

 הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה : .2

נותן השירותים, בעל שליטה בו ובעל שליטה בחברות אחרות  א.

שעו בפסק דין חלוט בעבירה בבעלות מי מבעלי השליטה לא הור

לפי חוקי העבודה עובדים זרים בשלוש שנים שקדמו למועד 

 חתימת התצהיר.

  -לחילופין 

נותן השירותים ו/או בעל שליטה בו ו/או בעל שליטה בחברות  ב.

אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה הורשעו בדין פלילי כמפורט 

 להלן :

 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

על נותן השירותים ו/או בעל שליטה בו ו/או בעל שליטה בחברות אחרות בבעלות   

ת על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד מי מבעלי השליטה הושתו קנסו

התעשיה והמסחר והתעסוקה בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש שנים האחרונות 

 שקדמו לחתימה על תצהיר זה כדלקמן :

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 
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  –לענין סעיף זה 

 .1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –"שליטה" 

 

הריני מצהיר כי השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא  .3

 לשעה.₪ יפחת מ_____________ 

יני מצהיר כי עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים הר .4

 לשעה.₪ בהצעת המחיר מטעמינו לא תפחת מ______________ 

 
 

הנני מצהיר כי שמי הוא __________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי 

 אמת. –וכי תוכן תצהירי 

 
 

_______________        ;  
          ________________ 

 שם המצהיר + חתימה         תאריך
 
 

 אישור
 

, אני הח"מ 1971 –לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א  15בהתאם לסעיף 
עו"ד )מ.ר.__________(  מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום _____  \______________

ה עצמו על ידי ת.ז. מס' בחודש ___ שנת _____ הופיע בפני מר/גב' __________שזיה
_________/ המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי אליו להצהיר 
את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו וחתם 

 עליה בפני.
 

 

עו"ד            
_________________ 
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 טי בנק של הקבלןעידכון פר –' זנספח 

 
 לכבוד

 יחידת החשבות/מח' תשלומים
 יבנה עירית  

 
 ג.א.נ.,

 
 

 שם החברה/שותפות/עסק ביצוע תשלום: רח' ___________________ מס' בית ______
 ישוב ____________ מיקוד _________ טלפון ___________ פקסימיליה ________

 ______.מס' עוסק מורשה/תעודת זהות _______________
 

 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק _________________.
 

 ן בבנק _______________________ כתובת הבנק ___________________-מס' ח
 

 מס' סניף ___________________.
 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, 
 ללא שהוי. יבנה נו לגזברות עיריית להחזירם על ידי

 
 שם הממלא

 
 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור

 
 אני עו"ד/רו"ח __________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של 

 
הספק ____________________________, וחתימתו מחייבת את מורשה חתימה מטעם 

 הספק.
 
 
 

      __________________ 
 עו"ד / רו"ח       

 
 
 

 אישור הבנק
 
 

 של הלקוח הנ"ל. כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את נכונות הפרטים לעיל 
 
 
 

 תאריך__________
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 תצהיר אודות העדר ניגוד עניינים -' חנספח 
        

      
 אני הח"מ, נושא ת.ז. ______________, מצהיר בזאת כדלקמן: 

ירי זה, אינני יודע על מניעה חוקית כלשהי, שיש בה כדי למנוע ממני נכון למועד עריכת תצה .1
לבצע את השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה. ואינני קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, 
בכל צורה או דרך, בכל עניין אחר, שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים, ביחס להתחייבויותיי 

 פי מכרז זה.-על
מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות לא להתקשר בנושאים שיש בהם משום כמו כן הנני  .2

ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יהיה ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים, אבקש את הסכמת 
 העירייה, מראש ובכתב, להתקשרות.

כל  מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי כי עלי לדווח מראש לעירייה  או לנציג מטעמו על .3
כוונה שלי, של מי מעובדי, להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול בהתאם 
להוראותיו בעניין. העירייה  רשאית  לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות 

 שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.
יים והאישיים עם גורמים אחרים העלולים להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסק .4

ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים לעירייה, בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם 
 קשרים של בני משפחה או תאגידים(:

 _____________________________________________________________. .א
 __________  ________.__________________________________________ .ב
 _____________________________________________________________. .ג
 _____________________________________________________________. .ד
 

______________________                                                     ______________ 
 תאריך                                                                         חתימת המצהיר                  

 
 

 אישור עורך/ת הדין
  

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

______ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ /המוכר/ת לי _______
באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 

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

     

 חתימה וחותמת עו"ד            מס'  רישיון עו"ד           תאריך            
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 תאריך: _________                                           לכבוד

 יבנהעיריית 

 שדרות דואני יבנה 

 א.ג.נ.,

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 אים:הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הביבנה הנני מצהיר בזאת כי עיריית  1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 
 אחות."

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  1.2
 הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר  
עלי שליטה בו )ראה חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו ב -מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 

ם העירייה ובשום עבודה זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה ע-או על ידי בן
 המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
 בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. 2.1
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  2.2

 ו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.או ברווחי
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 2.3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  3
 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 פרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי ה 4
( לפקודת העיריות, 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של 
 העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.א')א( לפקודת 122

 שם המשתתף: ____________________________   

 

 חתימת המשתתף: __________________
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 מסמך ט'

 המכרזערבות בנקאית לקיום 

 עירית יבנה

 כבוד ל

 עיריית יבנה 

 א.נ.,

 תב ערבותכנדון:  ה
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  המבקשים"(" –ל פי בקשת __________ )להלן ע

אחרון הידוע הבתוספת הפרשי הצמדה למדד, הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד , "חשב, ₪ עשרים אלף 
עם השתתפותם הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר " –מפורט להלן, )להלן כ ,2/2020למכרז במועד הגשת ההצעות 

ליבת רשת, ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע לעיריית  אספקת,  התקנת ותחזוקה שלבמכרז ל
 .מכרזולהבטחת מילוי תנאי היבנה, 

ם עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם יאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומ
לשהו או באופן הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כ

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 ן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי בסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.המ

 במכתבנו זה:

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( –"מדד" 
 כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

המדד החדש"(, " –ל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן ם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כא
נקודות  יינו ________המכרז ל ידוע במועד הגשת ההצעות האחרון הכי המדד החדש עלה לעומת המדד 

"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן  -)להלן
 דד היסודי.המצויין בדרישתכם הנ"ל, מחולק במ

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת  ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .

  18.5.2020וכולל יום רבות זו תישאר בתוקף עד  ע

 לא תענה., 18.5.2020יום  רישה שתגיע אלינו אחריד

 בטלה מבוטלת., רבותנו זוע 18.5.2020 יום אחרל

 א.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהי

 

 תאריך: ___________ בנק: ____________
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  לקיום החוזה נקאיתב וסח ערבותנ

 כבודל

 עיריית יבנה

 רבות בנקאיתענדון: ה

 -של סךל דע כוםס לכ לפיכם לסילוקכ זהב רביםע נוא משתתף"("ה– ל פי בקשת ________ )להלןע
 -הלן )להלןל מפורטכ דמדל נ"לה בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך₪  50,000_
 2/2020מכרז ע"פ זכייה ב וזה ההתקשרותח נאית ילוימיום וק הפרשי הצמדה"( זאת להבטחת"

מכרז לאספקה התקנת ותחזוקה של ליבת רשת, ציוד מיתוג, מרכזיית טלפון ומערך אבטחת מידע 
 . בעיר יבנה

צמדה מיד עם דרישתכם ה שיפרה תוספתב נ"לה סךל דע כומיםס וא כוםס לכ כםל שלםל נו חייביםא
 וא לשהוכ תהליךב נמק את דרישתכםל וא בססל ליכםע הטילל , מבליוהראשונה בכתב שתגיע אלינ

חרת, א רךד כלב וא שפטיתמ תביעהב את המשתתףמ חילהת סכוםה תא דרושל לשהו, אוכ אופןב
 .לפיכםכ הולשכ חיובל קשרב עמוד למשתתףל גנה כלשהי שיכולה ה ענתט לפיכםכ טעוןל ומבלי

 מספר דרישות, שכלב וא חתא פעםב נ"לה סכוםה לש ושלומת תא אתנומ דרושל אתם תהיו רשאים
 סך הכוללה לע רישותיכם לא יעלה ד סךש לבד, בתנאיב "לנה  הסכוםמ חלקל תייחסתמ הןמ חתא
 .נ"לה

 :הז מכתבנו ב

לסטטיסטיקה  מרכזיתה לשכהה דיי לע משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם –המדד" "
 .ולמחקר כלכלי

 ושבו כדלקמן:חהפרשי הצמדה י

"המדד  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם  לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
 ידוע בעת חתימת החוזה שפורסם ביום ______ההחדש"(כי המדד החדש עלה לעומת המדד המדד 

ווה ש"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום ה –היינו _________ נקודות )להלן 
 להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

א תענה. רישה שתגיע אלינו אחרי ל. דחצי שנה מתום תקופת החוזה -לרבות זו תישאר בתוקפה עד ע
 מבוטלת.וערבותנו זו בטלה  ועד זהמלאחר 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
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 מ רז  או  אי בדבר צהיר - י' ח נס

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 
למכרז  "(,המש  ף________________ )להלן: "____________________הצעת בקשר עם 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המ רז)להלן: " ________מכרז פומבי מס' , ____________

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

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

משתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר המחירים המופיעים בהצעת ה .3
 או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו  .4
 את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 הניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.לא הייתי מעורב בנסיון ל .5

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז. .6

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

ן ודברים כלשהו עם מתחרה או הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או די .8
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 )יש לסמן ב יגול א  ה שובה(   נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 אם לא נכון, נא פרט: 

_______________________________________________________________________
_ 

_______________________________________________________________________
_ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של  .10
            אם לא נכון, נא פרט: . מן ב יגול א  ה שובה()יש לסנכון / לא נכון   –תיאומי מכרזים 

_______________________________________________________________________
_ 

_______________________________________________________________________
_ 

 אני מוד  ל    י ה ונש  ל  יאו  מ רז י ול להגי   ד חמש שנו  מאסר ב ו ל  .11
     ______________________     _____________________     __________ _____________ 

 חתימת המצהיר                 תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו      

 אישור

התייצב בפני ____________ כי ביום , מאשר________________________ ד "עו, אני החתום מטה
והמוסמך להתחייב _________________ ז שמספרה .הנושא ת__________________________ 

תה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק או
 .לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני

_______________                                                                      ________________________ 

  חותמת + חתימה + שם מלא                                                             תאריך                                           

 


