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החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ
מכרז  -3/2019מתן שירותי מחשוב

החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ (להלן" החברה") מבקשת בזאת
הצעות מחיר למתן שירות מחשוב לחברה וזאת ,על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום.
סיור מציעים יתקיים ביום שלישי  21.5.2019ט"ז ניסן בשעה  11:00השתתפות בסיור הנה חובה ומהווה
תנאי להשתתפות במכרז .על כל משתתף לאשר מראש את הגעתו בכתובת tzur001@gmail.com :בצרוף:
שם המשתתף ,שם המציע ,תפקיד המשתתף ,מספר נייד ,אימייל.
המפגש וסיור הקבלנים הינו חובה
על המציע לקרוא בדייקנות את הוראות המכרז ולשים לב לכל דרישות ההסכם והנספחים ולאחר חתימתו
אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחיו .מובהר ,בזאת כי
התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות תכלול את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות
לביצוע כל עבודה לפי תנאי המכרז בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה
בעתיד.
את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז ,כשהם מלאים כנדרש וחתומים ע"י המציע יש להכניס
למעטפה סגורה כשעליה כתוב "מכרז סגור  3/2019מתן שירותי מחשוב" ולהפקידם ידנית (לא לשלוח
בדואר)  ,אצל גב' שירן אליהו במשרדי החברה ברחוב כיכר בתי מחסה בית רוטשילד קומה 2
המועד האחרון להגשת ההצעה הוא  30.5.2019כ"ה ניסן יום חמישי בשעה 14:30
המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו ניסיון מוכח על פי
תנאי הסף במכרז זה
מציע שאינו עומד בתנאי הסף של המכרז תפסל הצעתו.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כל שהיא  ,הכל לפי ראות עיניה ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי .
לפרטים ניתן לפנות אל שירן אליהו בטלפון  02-6265919או במייל shirane@jqc.org.il
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החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ
מכרז  -3/2019מתן שירותי מחשוב
רשימת מסמכים

שם המסמך
תנאים כלליים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז
הסכם – למתן שירותי מחשוב
נספח א'-

מפרט השירותים

נספח ב' -

טופס הצעת משתתף

נספח ג'-

הצהרות המציע והצעה כספית

נספח ד  -נסיון מקצועי ורשימת ממליצים
נספח ה  -תצהיר עובדים זרים
נספח ה' - 2תצהיר זכויות עובדים
נספח ה' - 3תצהיר העדר הרשעות
נספח ה' -4תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
נספח ה' -5תצהיר פשיטת רגל והיעדר תביעות
נספח ה' -6התחייבות להיעדר ניגוד ענינים
נספח ה' - 7התחייבות לשמירה על סודיות
נספח ה' -8התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
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החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ

מכרז סגור מס'  -3/2019מתן שירותי מחשוב
 .1החברה הינה חברה ממשלתית אשר פועלת ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים ב  3תחומים
עיקריים :תחום התיירות במסגרתו מפעילה החברה מוקד הזמנות ואתרי תיירות ואירועים ,פיתוח
תכנון ובינוי  ,ניהול ואחזקת הנכסים ברובע.
 .2בכוונת החברה לקבל הצעות מחיר למתן שירותי תמיכה ותחזוקה של רשת המחשבים וציוד המחשוב,
בכל תחומי הפעילות שלה על פי מפרט השירותים המצ"ב כנספח א'.
 .3תנאי ההתקשרות עם הזוכה/זוכים במכרז יהיו עפ"י מסמכי המכרז נספחיו וצרופותיו וחוזה
ההתקשרות המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .4הצעות המחיר יוגשו לפי מחיר קבוע לחודש ועלות טכנאי לפי שעה ,לפעילות מיוחדת שתתבצע על פי
הצורך במהלך השנה כנדרש בסעיף ג' הצהרות המציע והצעה כספית.
 .5הזוכה/הזוכים במכרז יפעלו התאם להוראות החברה ו/או מי מטעמה לכל אורך מתן השירותים.
 .6על הזוכה להתחייב להקצאת כוח אדם בהיקף ובאיכות שיידרשו לעמידה בתוכניות העבודה שיוגדר
על ידי מנהל הפרוייקט של החברה.
 .7החברה מזמינה את המציעים העומדים בתנאי הסף להגיש הצעות מחיר בהתאם להוראות מכרז זה.

.8

תיאור השירותים
.8.1

.8.2

.8.3

השירותים שעל המציע לספק לחברה הינם על פי מפרט השירותים המצורף כנספח א' למסמכי
המכרז וכוללים תחזוקה שוטפת של רשת המחשבים והתקשורת וציוד המחשבים בחברה ,הכל
כמפורט בהרחבה בנספח ד'.
על המציע להציג מנהל פרויקט ,אשר יהיה המנהל העסקי והטכני האחראי מטעם הלקוח על ניהול
השרות הכולל מול החברה .מנהל הפרויקט מטעם המציע יהיה מהנדס או טכנאי מחשבים מוסמך,
בעל ניסיון בניהול פרויקטים דומים למתן שירותי תחזוקת מחשוב בחברות עסקיות ,אשר יעמוד
בקשר עם החברה באופן שוטף לצורך ניהול ההתקשרות העסקית והתמיכה הטכנית.
על המציע להציג טכנאי מוסמך מטעמו ,אשר עבר הסמכה רשמית לניהול רשתות מחשוב ,ומיועד
להגיע לחברה פעמיים בשבוע לצורך תחזוקה שוטפת של רשת ושרותי המחשוב בחברה .הטכנאי
יגיעה ל  4שעות בכל ביקור ,בשעות פעילות החברה ( .)17:00 – 8:00ימי הביקור יתואמו מראש עם
החברה .ככל שידרשו ימים או שעות נוספות בקשר עם התחזוקה השוטפת  ,המזמין מתחייב לתת
למזמין את השירות במסגרת עלות התחזוקה השוטפת.
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.9

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז זה מציע ,אדם או תאגיד רשום כדין בישראל ,העומד במועד הגשת ההצעה ,בכל
התנאים ,במצטבר ,המפורטים להלן:
•

אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות ,הרשומה כדין בישראל).

•

הינו בעל ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בענף ,תחזוקת מחשוב  ,ניהול שרתים ותקשורת על פי
מפרט השירותים המצ"ב כנספח א'.

•

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה
בלבד ושל לפחות  4טכנאים במשרדו בירושלים בעלי נסיון מקצועי בפרויקטים דומים.

•

לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית
משפט ,בגין עבירה שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים  (297-290עבירות שוחד( לחוק
העונשין ,התש"ז (1977 -להלן" :חוק העונשין"( ,או לפי סעיפים  393-383לחוק העונשין )עבירות
גניבה( ,או לפי סעיפים  414עד  438לחוק העונשין )עבירות מרמה ,סחיטה ועושק( ו/או בעניין
הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא ,ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל
ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב.2001-

*להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף על המציע לפרט את הנסיון המקצועי הנדרש על פי תנאי הסף
בטופס המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים המתבקשים.
.10

מסמכים שעל המציע לצרף:
המציע יצרף להצעתו את האסמכתאות ,האישורים והמסמכים שלהלן :
.10.1

תיאור המציע ,פרופיל חברה.

.10.2
.10.3

אסמכתאות המעידות כי המציע הוא בעל הידע הוותק והנסיון בתחום מתן שירותי המחשוב .
על מגיש ההצעה להציג קורות חיים של מנהל מקצועי מטעמו ,את ההסמכות המקצועיות ואת
ניסיונה בניהול בפרויקטים דומים.

.10.4

על מגיש ההצעה להציג  2קורות חיים של טכנאים מקצועיים מטעמו ,את ההסמכות המקצועיות
ואת ניסיונם במתן שרות בפרויקטים דומים.

.10.5

החברה תבחן את הצעות המחיר שיתקבלו , ,ותקבל החלטה מהירה על הזוכה.

.10.6

הצגת יכולת ניהול מרכז לניהול קריאות שרות ,כולל מענה טלפוני בשעות המצוינות ותוכנה
למעקב וטיפול בקריאות שרות.
אישור רו"ח /פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות

.10.7

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום (,התשל "ו – )1976
 .10.8אישור תקף לניכוי מס במקור.
 .10.9משתתפת במכרז חברה שהיא חברה רשומה ,תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל
רשם החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה מה שמו המלא,
שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי חתימה מלאה.
 .10.10משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה ,תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל
רשם השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות
השותפות
 .10.11להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום
ולהתחייב בשם התאגיד
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.10.12
.10.13
.10.14
.10.15
.10.16
.10.17

.11

אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה ,עלולה
להביא לפסילת המשתתף .
אישור על ניכוי מס במקור .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה ,עלולה להביא לפסילת
המשתתף
מסמכי המכרז ונספחיו כשהם מלאים וחתומים כנדרש על פי הוראות הסכם זה.
מסמכי ההבהרות חתומים על ידי המציע .
קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המשתתף.
פרוטוקול סיור מציעים חתום.

הגשת מסמכי המכרז ולוחות זמנים
נושא

.12

מועד

יום

שעה

הפצת המכרז

15.5.2019

רביעי

---------

סיור מציעים

21.5.2019

שלישי

11:00

מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה

26.5.2019

חמישי

12:00

מועד אחרון לקבלת ההצעות

30.5.2019

חמישי

14:30

הבהרות ובירורים
פניות לשאלות ובירורים תוגשנה במייל בלבד לכתובת המייל  .shirane@jqc.org.il :עד ליום 26.5.2019
בשעה .12:00
התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין בעמוד "מכרזים" בעילום שם ,וישלחו באמצעות אימייל
לכלל המציעים אשר נרשמו למכרז ,ללא ציון שם הפונה.

.13

שמירה על סודיות והיעדר ניגוד ענינים
המציע מתחייב בזה כי כל מסמך ,מידע ,פרטים ונתונים מכל סוג שהוא ,לרבות נתונים ו/או סודות
מסחריים אודות החברה ו/או גופים הקשורים לחברה (להלן "המידע") שיגיעו לידיעתו ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,או יופקו על ידו ,בקשר עם ביצוע השירותים על פי הצעה זו ,ישמרו על ידו בסודיות
מלאה ומוחלטת .
המציע מתחייב שלא לגלות ,בין במישרין ובין בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו
ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין ,אלא כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט הרלבנטי ,וכן לנקוט
בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה בה יהיה אגור .
הספק מצהיר ומאשר ,כי התקשרותו של הספק בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינה מעמידה ולא
תעמיד את הספק או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בין התחייבויות הספק על פי
הסכם זה וביצועו לבין כל עניין אחר של הספק ,במישרין או בעקיפין ,לרבות כל דבר הנובע ממצבו
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של הספק ,מעמדו ,עיסוקיו ,לקוחותיו ,וכל כיוצא באלה; וכי אם קיים חשש כאמור ,הצהיר עליו
במפורש ובאורח בולט במסגרת ההצעה.

 . 14אי תחולת יחסי עובד מעביד
המציע יספק את השירותים נשוא המכרז כאדריכל עצמאי ולא יהיו בין המזמין לבין הספק או בין
המזמין לבין מי שיועסק ע"י הספק ,לרבות המנהל ,עובדי הספק ,קבלני המשנה ,עובדיהם וצד ג' אחר
מטעמו ,כל יחסי עובד ומעביד או יחסי שליחות מכל סוג ומין שהם .הספק או עובדיו או מי מטעמו
לא יהיו זכאים לקבל מהמזמין פיצוי ,הטבה או תגמול כלשהם המגיעים לעובד ,בעילה שמקורה
ביחסי עובד ומעביד כאמור ,לא במשך תקופת הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.

 .15זכויות יוצרים
מוסכם בזאת כי המזמין יהיה הבעלים הראשון ,היחידי והבלעדי של כל זכות שבדין בקשר עם כל יצירה
שמוזמנת על-ידה במסגרת מכרז והסכם זה ,לרבות זכות היוצרים של כל יצירה וכל זכות קניינית אחרת
בה והיא רשאית לעשות בהם כל שימוש וללא הגבלה ,לרבות המחאתן לצד ג'.
המציע הזוכה מתחייב כי בביצוע השירותים על ידו לא יפר זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו .היה ויתברר
שהמציע הזוכה הפר את זכויות היוצרים של צד ג' כלשהו ,המציע הזוכה יהיה אחראי לתת את הדין על
כך ולמזמין לא יהיה כל חלק באחריות על הפרת זכויות היוצרים כאמור לעיל .ככל שהמציע הזוכה
ישתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך אספקת השירותים ,עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים
אלה ואם ההיתר כרוך בתשלום ,יבצע זאת המציע הזוכה על חשבונו.

 . 16אי העברת זכויות או חובות של המציע הזוכה לאחר
המציע אינו רשאי להעביר לגורם אחר את זכויותיו או את חובותיו הנובעות מההסכם וממכרז זה ,כולן
או מקצתן ,אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש של המשרד.
בכל מקרה ,אין בהסכמה כאמור כדי להעביר אחריות כלשהי לגורם אחר ,והמציע יישא באחריות המלאה
לביצוע כל התחייבויותיו על-פי ההסכם ומכרז זה.

 .17תקופת ההתקשרות
.17.1

תוקף הסכם זה הינו לתקופה של  12חודשים .בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל
דין ,רשאי המזמין להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות ,כאשר אורכה של כל
תקופה לא יעלה על  12חודשים כל פעם ,וזאת במתן הודעה בכתב לצד השני 90 ,יום לפני תום
תקופת ההתקשרות .סך כל תקופות הארכת התקשרות לא יעלה על 3שנים נוספות.

.17.2

סה"כ תקופות ההתקשרות המצטברות לא יעלו על  4שנים.
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 .18התמורה ותנאי התשלום
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.18.1

המציע יגיש את הצעתו הכספית לביצוע העבודות כולל מע"מ על גבי נספח הצעת המחיר המצורף
כנספח ג' למסמכי המכרז לאחר שבחן את כל ההשלכות והוצאות בגין עמידה בתנאי המכרז
והעבודות נשוא המכרז והצעתו תהיה סופית ומוחלטת.

.18.2

על המציע להגיש הצעה עבור עלות לתחזוקה שוטפת לחודש והצעה עבור עלות בגין שעת טכנאי
בנפרד .הגדרת תחזוקה שוטפת והגדרת שעות טכנאי מפורטים בסעיף  1ו 2 -לנספח א' שירותים.

.18.3

התשלום החודשי בגין התחזוקה השוטפת יתבצע פעם ברבעון כדלהלן15.12 ,15.9 ,15.3 ,15.3 :
כנגד חשבונית מס כחוק ואישור החברה.

.18.4

מובהר כי סכום ההצעה הינו סופי ולא ישולמו למציע החזרי הוצאות מכל מין וסוג שהוא ישירים
ו/או עקיפים.

.18.5

המפורטת לעיל ממצה את כל התשלומים וטובות ההנאה מכל מין וסוג להם יהיה זכאי המציע
הזוכה מהחברה ווהמציע הזוכה לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום או טובת הנאה או הוצאה
מהמזמין עובר לסכום שנקבע לתשלום בחוזה זה אלא אם פורטו מפורשות בהסכם זה או אם
סוכם בכתב ,בידי מורשה החתימה ,כי הוא יהיה זכאי להם.

ביטוחים
מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה ו/או על פי דין או חוזה ,מתחייב המציע
להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז ,בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי
שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף כנספח ז' .
למען הסר ספק ,מובהר בזאת  ,כי בשלב הגשת ההצעות אין צורך לצרף את אישור קיום ביטוחים חתום
על ידי חברות ביטוח.

.20

דרישת פרטים מהמציע
החברה תהא רשאית ,בכל עת שתראה לנכון ,גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחת ן ,לדרוש מהמציע
להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן" :הפרטים" לשביעות רצונה
המלא ,על מנת לבחון את המציע ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי ,תוכן הצעתו  ,איכותה או לכל צורך
או מטרה הנוגעות למכרז ,למציע ולהצעתו ,ככל שתראה לנכון ,במסגרת שיקוליה ,ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי.
המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים ,לשביעות רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע והיה
ולא יעשה כן ,מכל סיבה שהיא ,רשאית החברה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כמי
שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

.21

אופן הגשת ההצעה
.21.1

על המציע להגיש את הצעתו רק לאחר שקרא בעיון את כל תנאי המכרז והבין את כל תנאי המכרז
וערך את כל הבדיקות המקדמיות הנדרשות לו ומצא כי הוא עומד בתנאי הסף והינו בעל היכולות
לבצע את העבודות נשוא המכרז.
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.21.2

ההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז והנספחים המצורפים למכרז.

.21.3

על המציע לחתום כל מסמכי המכרז והמסמכים המצורפים כנספחים למכרז זה ולהצעה בשולי
כל דף ובמקומות המיועדים לכך ,בכל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז המקוריים למעט מעטפת
המכרז בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך .

.21.4

על המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים לתמיכה בהצעתו וכראיה לעמידתו בתנאי הסף

.21.5

המציע יחתום על המסמכים כאמור ללא כל שינוי ו/או הסתייגות ו/או תוספת .מובהר כי אם
החברה תשנה ו/או תוסיף תנאים במכרז עקב שאלות ההבהרה ,ייחשבו השינויים האמורים כחלק
בלתי נפרד מן מתנאי המכרז ,וזאת בין אם יוכן נוסח חדש ומתוקן של ההסכם ובין אם לא.

.21.6

בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום/ו מורשה/י החתימה מטעמו ,אשר בחתימתו/ם ניתן
לחייב את המציע ,זאת בצירוף חותמת המציע.

.21.7

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התמורה הכוללת (הפאושלית ) כוללת את כל החומרים
ועבודות העזר הדרושים לביצוע העבודות .מציע אשר ייתן תוספת – תיפסל הצעתו על הסף והצעתו
לא תובא לדיון.

.21.8

הצעת המציע תגובה באישורים ואסמכתאות לכל חלקי הצעתו כאמור .במידה ויחסר אישור
הנדרש לצורך הוכחת אי אילו מחלקי הצעתו של המציע רשאית ועדת המכרזים לפסול  /לא לקבל
חלק זה בהצעה .נא תשומת לב המציע בפרט לסעיפי תנאי הסף ושקלול ציוני האיכות.

.21.9

הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.

 .21.10מודגש כי בשלב זה יש לחתום על אישור קיום הביטוחים בראשי תיבות בלבד .חתימה סופית על
אישור קיום הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה .במידה וחברת הביטוח של המציע שיזכה
תחפוץ לערוך שינויים בנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכרז ,אזי היא תהא
רשאית לעשות כן רק לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה.
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בחינת ה ה צעות
ההצעות יבחנו ב  3שלבים כמפורט להלן :
שלב ראשון-
במסגרת שלב זה תכריע החברה בדבר עמידתו של המציע בתנאי הסף המפורטים שלעיל .מציע
אשר לא עמד בתנאי הסף ,הצעתו תיפסל והמזמין ימשיך לבחון אך ורק את הצעותיהם של
מציעים אשר עמדו בתנאי הסף ,והכול – למען הסר ספק – מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לחברה.
מציעים אשר יעמדו בבחינת תנאי הסף של המכרז יעברו לשלב ניקוד האיכות  .וועדת ההיגוי
ו/או ועדת המכרזים אשר תדון בהצעות תהא רשאית אך לא חייבת והכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי להזמין את המציעים אשר עברו את תנאי הסף כולם או חלקם לצורך ראיון או
התרשמות ואף לא לזמן אף אחד מהם לצורך כך.
שלב שני -ניקוד ההצעה
הניקוד עבור האיכות יינתן על בסיס הטבלה המפורטת להלן:
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1

קריטריון
איכות ההצעה

3

הצעת מחיר

אחוז
40%

תיאור
התרשמות מנסיונו של
המציע והיקף פעילותו
ההצעה תנוקד על פי גובה ההצעה 60%
כשאר ההצעה הזולה ביותר תקבל
ציון גבוה יותר

תשומת לב המציעים מופנית לכך שההיקפים המינימאליים לניסיונם בתחום ,כפי שהוגדרו בדרישות
הסף ,די בהם לבדיקת "עמידת ההצעה בתנאי הסף" ,אך אין די בהם לבדיקת "איכות ההצעה" .לכן,
על המציע ,במקרים הר לוונטיים ,לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף ,על פי
הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז.
שלב שלישי – בחירת ההצעה הזוכה
ההצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר תיבחר כהצעה הזוכה.
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הודעה למציע הזוכה
המציע מתחייב להתחיל את העבודות תוך  14יום מיום ההודעה על הזכיה ולהעביר את כל המסמכים
והערבויות בהתאם לדרישת החברה ובהתאם לתנאי מכרז זה .על שהזוכה לא יעמוד בלוחות הזמנים
רשאית החברה שלא להתקשר עם המציע.
במקרה בו תחליט החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה ,מכל סיבה
שהיא ,לא יהיו זכאים המציעים ,לרבות מציע אשר הצעתו הייתה המיטבית ביותר עבור החברה  ,לכל
פיצוי או שיפוי מאת החברה ו/או מאת מי מטעמה ,והמציעים מוותרים בזאת ,באופן בלתי חוזר ,על כל
טענה ו/או תביעה ו/או השגה כלשהי בקשר לכך.
בהתאם לתקנות חוק המכרזים ,מתחרים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת המציע שזכתה.
המציע רשאי לציין בטופס ההצעה המצ"ב כנספח ב' אלה סעיפים ו/או מסמכים בהצעתו חסויים בפני
הצגה למתחרים .מציע שיבקש להטיל חיסיון על הצעתו בהתאמה לבקשתו ימנע מעצמו אפשרות חשיפת
ההצעות המתחרות.
למרות זאת ,ועדת המכרזים תהיה רשאית ,עפ"י שיקול דעתה ,להציג בפני המתחרים שלא זכו במכרז,
כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד
בתקנות חוק המכרזים
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שונות
החברה תהיה רשאית לבטל את כל המכרז ,או חלקו ,לצאת במכרז חדש ,כאשר הודעה מנומקת תשלח
למציעים .למשל :אם אפילו ההצעה הטובה ביותר לא תענה על הדרישות או תעמוד במסגרת התקציב.
החברה תהיה רשאית לצמצם את היקף הפרויקט או לבטלו מסיבות ארגוניות ,תקציביות או אחרות,
ללא צורך בנימוק החלטתו ,ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי .במקרה זה תימסר הודעה מתאימה
לספק הזוכה.
החברה רשאית לשנות את המועדים שנקבעו במכרז זה על פי שיקול דעתה
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אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עם המציע ההתקשרות עם זוכה
כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות ,שייחתם עם הזוכה המצורף לחוברת המכרז ,לאחר
ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה.
לפנות במהלך הבדיקות וההיערכות אל המציע כדי לקבל הבהרות להצעתו ,בכתב או במצגת ,וזאת לפי
שיקול דעת בלעדי של המשרד.
לבחור בהצעה המעניקה למשרד את מירב היתרונות ואין המזמין מתחייב לקבל כל הצעה שהיא,
בשלמותה או חלקים ממנה.
לחברה שמורה הזכות לבצע מעל המערכת שינויים ותוספות כאשר תנאי החוזה נשארים ללא שינוי.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,בשלמותה או חלקים ממנה.
ככל ומיום ההודעה על הזוכה במכרז לא הוגשו תוכניות העבודה ו/או המסמכים הדרושים לתחילת עבודה
ו/או החלה התנעה לפי דרישות המשרד ו/או נחתם ההסכם לשביעות רצון המשרד ,המשרד שומר לעצמו
את הזכות לפסול את זכייתו של הספק הזוכה ולקבל במקומה את הצעתו של הספק הכשיר הבא בכפוף
לשיקול דעת ועדת המכרזים.
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מכרז - 3/ 2019

הסכם מסגרת רב שנתי למתן שירותי מחשוב
שנערך ונחתם ביום ______ בחודש _______ בשנת 2019

ב י ן
החברה לשיקום הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ ח.פ______________________ .
(להלן" :המזמין" )
מצד אחד
ל ב י ן
הזוכה _______________________

מספר מזהה (ח.פ /ת.ז__________________ ).

אשר כתובתו ________________________________________________________
באמצעות המוסמך/ים לחתום בשם הזוכה ולחייבו בחתימתו/תם __________________ (להלן:
"הספק")
מצד שני
הואיל:

והמזמין פרסם מכרז  ,3/2019המתייחס למתן שרותי מחשוב עבור המזמין (להלן" :המכרז").

והואיל:

והספק הגיש הצעתו למכרז והצעתו נבחרה ע"י המזמין כהצעה הזוכה;

והואיל:

והספק מצהיר כי הינו בעל כל הזכויות הנדרשות על פי כל דין לביצוע הסכם זה וכי לא
קיימת כל מניעה ,חוקית ו/או חוזית ו/או כל מניעה אחרת ,להתקשרותו עם המזמין לביצוע
הסכם זה במלואו.

והואיל

והספק מצהיר כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי המזמין ,כמפורט במסמכי המכרז והסכם
זה ,משום הפרת זכויות קניינות של אדם ו/או גוף אחר ,לרבות הפרה של זכויות יוצרים או
פטנט;

והואיל:

והספק הצהיר והתחייב בפני המזמין ,כי יש לו הידע ,המומחיות והאמצעים הדרושים למתן
השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה;

והואיל  :והמזמין מעוניין לקבל את השירותים ונותן השירותים מעוניין להעניקם ,הכול כמפורט
ובכפוף למסמכי המכרז וחוזה זה;

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן :
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.1

כללי

 .1.1המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם ,יחד עם מסמכי המכרז,
מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.
1.2

מסמכי המכרז על צרופותיו הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.3

הספק מתחייב לבצע את השירותים ביעילות ובמקצועיות והוא מחויב לסדר תיעדוף המשימות
כפי שייקבע על ידי המזמין.

1.4

הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא
ומתן ,הצהרה ,מצג ,התחייבות ו/או הסכמה ,זיכרון דברים ,טיוטת הסכם וכיו"ב ,אשר היו ,אם
היו ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין במפורש ובין במשתמע ,בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.

1.5

לא תהא נפקות לכל ארכה ,הנחה וויתור אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם
זה .הספק מצהיר בזה כי הוא עומד בכל התנאים המפורטים בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ז( 1976-להלן  -חוק עסקאות גופים ציבוריים) .עוד מצהיר הוא בזאת כי לא קיימים לגביו
התנאים המפורטים בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים המונעים מהמזמין להתקשר עימו
בהסכם זה.

1.6

הסכם זה על נספחיו והרחבותיו הינו בכפוף לכך שהמזמין יקבל את כל האישורים הנדרשים
מהגורמים המוסמכים בהתאם לחוק ולתקנות חובת המכרזים.

.2

הצהרות הספק:

הספק מצהיר ומתחייב בזה כלפי המזמין כדלקמן:
2.1

הספק הינו חברה רשומה העוסקת ומתמחה בעיצוב ,פיתוח ,התאמה ובמתן שירות תמיכה
ותחזוקה של מערכות מחשוב בהתאם לנספח השירותים המצ"ב כנספח א'

2.2

אין במילוי התחייבויותיו כלפי המזמין ,כמפורט במסמכי הסכם זה ,משום הפרת זכויות קניינות
של אדם ו/או גוף אחר ,לרבות הפרה של זכויות יוצרים או פטנט;

2.3

יש לו כל הנתונים והתנאים הנחוצים והדרושים לצורך ביצוע העבודות ,ויש לו הידע ,הניסיון,
הכישורים ,המומחיות והיכולת ,לרבות כוח האדם המתאים והיכולת הפיננסית ,לבצע את
העבודות ,לעצב ולפתח עבור המזמין ובתי החולים את התוכנות ,להתקין את התוכנות ולדאוג
לפעולה מלאה ומושלמת של כל המערכת.

2.4

הספק מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות בהסכם זה ,אין הוא יודע על מניעה חוקית כלשהי שיש
בה כדי להפריע לביצוע השירותים על פי הסכם זה וכי אין הוא קשור ו/או מעורב ,באופן ישיר או
עקיף ,בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד אינטרסים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה .כמו כן,
מתחייב הספק שלא להתקשר בתקופת הסכם זה בעניינים שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור.
במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד אינטרסים כנ"ל ,יבקש הספק את הסכמת המזמין ,מראש
ובכתב להתקשרות.
ידוע לספק כי השירותים הינם בהתאם לנספח השירותים המצורף כנספח א' למסמכי המכרז.
הספק מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו למתן שירות תמיכה ,לאתר כל תקלה שתתגלה במערכת
על כל מרכיביה ולתקן כל תקלה שתתגלה בתוכנות וכל מרכיביהן בהתאם לאמור בהסכם זה
ובנספחיו .הספק מתחייב לבצע התחייבויותיו אלה במשך כל תקופת האחריות באופן שלא יפריע
לפעילות השוטפת של בתי החולים ,ולהישמע להוראות בעלי התפקידים בבתי החולים ובאתר
המרכזי בתחומי פעילותם.
הספק מתחייב כי העובדים שיעסקו בהתקנת והטמעת התוכנות בבתי החולים ישמעו להוראות
צוות ביה"ח ועובדי המזמין ובכלל זה להוראות קציני הביטחון של בתי החולים.

2.5
2.6

2.7
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2.8
.2.9

.3

מתן השירותים על ידי המזמין יתבצעו בהתאם לקריאות המזמין כמפורט בהסכם ,מועדים
ובזמנים הנוחים ביותר למזמין כפי שייקבעו על ידו והכל תוך צמצום ההפרעה למינימום האפשרי
וללא תשלום עבור עבודה בשעות חריגות או מעבר לשעות העבודה המקובלות ,ככל שיידרש.
הספק מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות בהסכם זה ,אין הוא יודע על מניעה חוקית כלשהי שיש
בה כדי להפריע לביצוע השירותים על פי הסכם

מהות השירותים והתחייבויות הספק
 .3.1עבודת הספק עשויה להתבצע בין השאר בתוך המזמין והמתקנים של המזמין כמפורט בנספח
השירותים המצ"ב כנספח א .הגדרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה באות להוסיף ולא
לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז .במקרה של סתירה בין ההסכם למפרט ,יגברו הוראות
ההסכם.
 .3.2על הספק לכוון את עבודתו כך שתיגרם הפרעה מינימאלית לעבודה השגרתית באתרי המזמין.
 .3.3הספק מתחייב לתאם מראש עם נציגי המזמין את מועד ההתקנה או כל עבודה אחרת שתידרש.
אם נדרשת השבתת ציוד קיים או מערכת קיימת ,על הספק להתריע על כך מראש ,ולהתחייב
מראש על משך זמן ההשבתה הנדרש.

.4

שירותי תחזוקה
.4.1

הספק מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים בנספח א' למסמכי המכרז מטעמו ,בין היתר:
טיפול בתקלות
•
ביצוע שדרוגים למערכת לצורך התאמתה לטכנולוגיות עדכניות דרושות
•
בדיקות תקינות ותיקונים בעקבות בדיקות קבלה למערכת בעקבות שינויים ושדרוגים
•
אספקת ועדכון תיעוד מלא למערכת (איפיון מערכת ותיעוד טכני)
•
אספקת ועדכון מדריך למשתמש
•
ייעוץ למזמין בכל נושא הקשור למערכת ,מגבלותיה ,והשפעותיה על סביבתה
•
סיוע למזמין בביצוע שינויים בתשתיות המזמין ,ככל שקיימת השפעה על המערכת
•
שירותי ניהול פרויקט לטובת מערכת זו ,בהיקף הנדרש.
•
משימות נוספות כפי שיוסכמו בין הצדדים.
•

 .4.2הספק יעדכן את נציג המזמין בכל שינוי שבוצע במערכת ,ויעדכן את מסמכי התיעוד בהתאם.
 .4.3הספק יעביר אחת לחודש דו"ח לידי נציג המזמין אשר יכלול (להלן – "דוח פעילות חודשי"):
פרוט הטיפול בכל תקלה או קריאה שנסגרו מאז הדו"ח האחרון.
•
פרוט התקלות הפתוחות.
•
התפלגות התקלות לפי אורך זמן הטפול.
•
פירוט השירותים שניתנו במהלך החודש.
•
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תקופת ההתקשרות

.5
.5.1

תוקף הסכם זה הינו לתקופה של  12חודשים ,אשר תחל ביום ____________ותסתיים ביום
_____________ (להלן" :תקופת ההתקשרות").

5.2

בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ,רשאי המזמין להאריך את תקופת
ההתקשרות לתקופות נוספות ,כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על  12חודשים כל פעם,
וזאת במתן הודעה בכתב לצד השני 90 ,יום לפני תום תקופת ההתקשרות .סך כל תקופות
הארכת התקשרות לא יעלה על 3שנים נוספות.
סה"כ תקופות ההתקשרות המצטברות לא יעלו על  4שנים.

5.3

על אף האמור לעיל ,המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות קודם לכן בכפוף להוראות
הסכם זה .
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

נציגים

.6
6.1

נציג המזמין לצורך ביצוע הסכם זה הינו דניאל שוקרון או מי שיוסמך על ידו בכתב (להלן" :נציג
המזמין") .המזמין רשאי להחליף את נציגו ו/או נציגיו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.
הספק מתחייב להישמע להוראות נציג המזמין.
בכל הקשור לביצוע שירותיו המקצועיים יהיה הספק בקשר עם נציג המזמין ,שגם יפקח על
עבודות הספק .האחראי יהא רשאי מעת לעת לדרוש מהספק ביצוע מטלות נוספות שאינן
מוגדרות בהסכם זה אולם הן נכללות בתחום הרחב של דרישות המכרז וכישורי ספק השירות.
נציג הספק (להלן" :מנהל הפרוייקט") לעניין הסכם זה הוא מנהל העבודה שיוגדר מטעמו
במסמכי המכרז.
החלפת הנציג הניהולי מותנית באישור מוקדם של המזמין ,בכתב .במקרה של התפטרות הנציג
הניהולי מתפקידו אצל הספק ,או במקרה של התקיימות נסיבות אשר בעטיין ניתן לשלול
מהנציג הניהולי פיצויי פיטורין והוא פוטר מהעסקתו אצל הספק ,יעמיד הספק תחליף בתוך 7
ימים ,אשר יהא מקובל על המזמין ויאושר בכתב.

6.6

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את
נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין ,ללא פיצוי כלשהו,
והספק מתחייב לעשות כן בתוך  7ימים.

6.2
6.3
6.4
6.5

.7

אחריות

7.1

הספק יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם .האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף
ומלא של כלל השירותים המוגדרים במכרז  /הסכם.

7.2

במקרה של רישיון או תעודה הנדרשים במסגרת מכרז זה אשר תוקפם פקע ,באחריות הספק
להודיע על כך באופן מיידי למזמין; באחריות הספק לוודא את חידושם.
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם.
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.8

בעלות וזכויות יוצרים

8.1

מוסכם על הצדדים כי הבעלות על המערכת הבסיסית כ"מוצר מדף" ,הינה בבעלותו הבלעדית של
הספק .הספק ,בחתימתו על הסכם זה ,מעניק למשרד זכות שימוש מלאה במערכת.

8.2

מוסכם על הצדדים כי המערכת ,כפי שהותאמה ,פותחה והוסבה לצורכי המזמין ,במסגרת ביצוע
הסכם זה ,תהיה בבעלותו של המזמין .הספק מתחייב להעברה מלאה של הבעלות על המערכת
המוצעת למזמין ,כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים ,כולל תיעוד מלא ותוכניות מקור,
בצורה ובזמן שהמזמין ידרוש וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות.

8.3

למען הסר כל ספק מובהר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני בכל הפיתוחים שיבוצעו על גבי מוצר
המדף כחלק ממכרז  /הסכם זה הינם בבעלותו הבלעדית של המזמין .כך גם לגבי כל מערכות
המזמין המוסבות ,בנתוני מערכות המזמין המוסבות ובנתונים החדשים שהינם תוצר של תהליכי
ההסבה ,הנם ויהיו בכל עת בבעלותו המלאה והבלעדית של המזמין ,ולמציע ו/או למי מטעמו לא
תהא כל זכות בהם והוא לא יהא רשאי להעבירו או לגלות פרט כלשהו אודותיו לצד שלישי.

8.4

למען הסר ספק – במידה ונוכח נסיבות שלא היו ידועות בחתימת הסכם ההתקשרות ו/או לא נלקחו
בחשבון תבנה מערכת חדשה השונה ממוצר המדף הראשוני כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני
במערכת החדשה תהא בבעלותו המוחלטת של המזמין ולמציע ו/או למי מטעמו לא תהא כל זכות
בהם והוא לא יהא רשאי להעבירו או לגלות פרט כלשהו אודותיו לצד שלישי.

8.5

המציע מתחייב למסור למשרד בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל התוצרים וכל חומר אחר
שיוכן על ידו במסגרת ביצוע ההסכם .הספק מתחייב כי בכל עת יימצא בידי הנאמן עותק עדכני
ביותר של קוד המקור של המערכת ,כולל גירסאות הנמצאות בשלבי פיתוח .לכל הפחות מתחייב
הנאמן להפקיד קוד מקור עדכני לאחר תום כל פיתוח ו/או כל חצי שנה לפי המוקדם מביניהם.

8.6

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי למשרד שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לקחת
אחריות על תחזוקת המערכת ולהמשיך ולבצע בה פיתוחים ,התאמות ,יישום וכיו"ב באמצעות
עובדי המזמין ו/או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים ו/או על ידי ספק חלופי לזוכה.
במקרה זה ,האחריות המלאה על תחזוקת המערכת תחול על המזמין.

8.7

המציע מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע
מחויבויותיו על פי חוזה זה.

8.8

המציע מתחייב לשפות את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי כי המערכת מפרה זכות יוצרים
ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי.

.10
10.1

התמורה
תמורת ביצוע השירותים ,לשביעות רצונו המלאה של המזמין ,ישלם המזמין לספק את התמורה
המפורטת בהצעת המחיר שהגיש הספק במכרז כדלהלן :
 .10.1תחזוקה שוטפת
עבור פעילות לתחזוקה שוטפת לרשת המחשבים והתקשורת ע"פ סעיף  1למפרט
השירותים* :עלות חודשית לפני מע"מ_____________________ :ש"ח.
 .10.2התמורה בגין פעילות טכנאי
עלות פעילות טכנאי לפי שעה ,ע"פ סעיף  2למפרט השירתים * :עלות לשעת טכנאי לפני
מע"מ_________________________ :ש"ח
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מוסכם כי התשלום יתבסס על המחירים שהציע הספק בהצעתו ,בהתאם לדוח פעילות חודשי
וכנגד חשבונית ואישור המזמין.

.11

קנסות ופיצויים מוסכמים

11.1

במידה והספק יפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה ,רשאי המזמין לחלט תשלום עבור חודשי
העבודה בהם בוצעו ההפרות ,עד לתיקון ההפרה .לאחר תיקון ההפרה רשאי המזמין להשאיר
בידיו מחצית מסכום התחזוקה המגיע לספק בגין החודשים מראשית ההפרה ועד תיקונה ,או עד
סכום של ( ₪ 5,000הגבוה מביניהם) כפיצוי מוסכם.

11.2

הספק מתחייב לזמינות לתחילת עבודה בתוך  7ימי עבודה ממועד אישור הצעת המחיר על ידי
המזמין .אלא אם הוסכם אחרת על ידי המזמין בכתב.

11.3

במידה והספק אינו עומד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה  ,תוך עמידה בתכולה שהוסכמה
ובאיכות הנדרשת על ידי המזמין ,רשאי המזמין להפחית מהתשלום המגיע לספק.

 .11.4ככל והאמור לא יעמוד ברף האיכות כפי שסוכם בין הצדדים רשאי המזמין לעכב תשלומים
המגיעים לספק מכח התקשרות זו עד לתיקון ההפרה.
 11.5בטרם הפעלת זכותו להטלת קנס יעביר המזמין התראה בכתב לספק ויאפשר לו  14ימי עבודה
להתייחסות בטרם גביית הקנס בפועל .ימים אלה הינם לצורך תגובת הספק ואינם מעכבים את
מועד תחילת חישוב החריגה מלוחות הזמנים המפורטים לעיל.

.12

היעדר יחסי עובד מעביד

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי:
12.1

היחסים בין המזמין לספק ,עובדיו ומי מטעמו בביצוע הסכם זה הינם יחסי מזמין  -ספק
עצמאי.

12.2

לספק ולכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה ,לא יהיו זכויות של עובד מדינה או עובד
המועסק על ידי המזמין ,והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע
הסכם זה או סיומו.

12.3

על הספק בלבד יחולו המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס לעובדיו
ובהתאם לדין ולנוהג ,לרבות תשלומים לביטוח לאומי ,מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות,
והספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה של עובד ומעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבניהם.

12.4

אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים כאמור לעיל ,יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית
מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד – מעביד ,על כל הנובע מכך ,מתחייב הספק מבלי לגרוע מהאמור
בהסכם זה בכללותו ,לשפות את המזמין מיידית ,במלוא ההוצאות שיגרמו לו לרבות הוצאות
ותשלומים בהם יחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד .זאת בכפוף לכך שתינתן לספק אפשרות
לנהל את קו ההגנה של עצמו ,בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו.

12.5

אין לראות בכל זכות שניתנה על פי חוזה להדריך ו/או להורות לספק או לכל אחד מהעוסקים
בה ,אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו ,בכל שלביו.

12.6

הספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה הנובעת מיחסי עובד – מעביד והוא מתחייב לשפות את
המזמין בגין כל תשלום שישלם המזמין בקשר לתביעות שנושאן יחסי עובד – מעביד ,בכפוף לכך
שתינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו ,בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו.
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12.7

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את
נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין ,ללא פיצוי
כלשהו ,והספק מתחייב לעשות כן בתוך  7ימים.

.13

קיום יחסי העבודה על ידי הספק
13.1

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים
לפי הסכם זה ,את האמור בחוקי העבודה.

13.2

הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת בקשר לשירותים ו/או ביצוע
החוזה וכל הנובע והכרוך בהם.

 13.3כל התקשרות של הספק עם קבלני משנה לצורך מתן שירותי תקשורת הינה התקשרות של
הספק עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה
והמזמין .עם זאת ,הספק מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה ,בין אם
מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו ,יעמוד בכל הדרישות והתנאים
במפורטים בהסכם זה על נספחיו.

.14

שמירת סודיות
14.1

הספק ,עובדיו ומי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא
להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם במהלך או עקב ביצוע הסכם זה תוך תקופת
ההסכם או לאחר מכן.

14.2

הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שיועסק על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם
זה ,את דבר ההתחייבות לסודיות כאמור לעיל.

14.3

הספק ועובדיו ומי מטעמו יחתמו על התחייבות לסודיות מלאה ,טרם התחלת פעילותם
במסגרת מתן שירותים למכרז זה ,בנוסח נספחים א' 4ו -א' ,7כי ידוע להם שאי  -מילוי
ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ו' ,סימן ה' ,לחוק העונשין ,התשל"ז-
.1997

14.4

הצדדים מתחייבים הדדית לשמור בסוד כל מידע מקצועי ,או אישי הקשור במזמין ,או מי
מהנבדקים ,אשר יגיע על לידיעתם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע הסכם זה .התחייבות זו
תקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

14.5

מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת
הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח
באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא
הפרת חובת סודיות  ,ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים
על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי ,כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי
המזמין  .יחד עם זאת ,מידע אשר המזמין רואה כסודי ,גם אם התקבל באופן שאינו מפר
את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

14.6

הספק מתחייב להחזיר לידי המזמין ולחזקתו מיד כשיתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או
חפץ שקיבל מהמזמין או השייך למזמין שהגיע לחזקת הספק או לידיו עקב מתן השירותים
או שקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכין עבור המזמין .כמו כן,
מתחייב הספק לא לשמור אצלו עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

 .14.7על נותן השירות או מי שעובד מטעמו בעבודות הקשורות למכרז זה לחתום על טופס שמירת
סודיות.
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סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

.15

מניעת ניגוד עניינים

.15.1

הספק ומי מטעמו מתחייבים להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה ,או שיש חשש כי
תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.

.15.2

הספק מתחייב לפנות למזמין בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם
להחלטתו.

.15.3

אם לדעת המזמין הספק או כל צד אחר שבו ו/או עימו קשור הספק ו/או מטעמו ,בכל שלב של
ביצוע ההסכם ,במצב בו עלול להימצא בניגוד עניינים בין התפקידים והשירותים המוגדרים
בהסכם זה לבין עניין אחר רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של הספק או מי מהעובדים
מטעמו ,מטעם זה בלבד.
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

.16

אחריות בנזיקין וביטוח

 .16.1הספק מצהיר כי קיימים ברשותו כל הביטוחים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות אצל מבטח
מורשה את והוא מתחייב להציגם למזמין לפי בקשתו .
.16.2

הספק יישא באחריות כוללת בהתאם להוראות הדין לכל נזק שייגרם עקב מעשה או מחדל של מי
מצוות הספק ו/או מי מקבלני המשנה ועובדיהם במסגרת אספקת השירותים בכלל ,ובפרט לעניין
בסיס הנתונים ולעניין אופן העברת והצגת הנתונים לגורם המטפל;

 .16.2הספק מתחייב לשפות את המזמין מיידית ,במלוא ההוצאות שיגרמו לו לרבות הוצאות ותשלומים
בהם יחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד .זאת בכפוף לכך שתינתן לספק אפשרות לנהל את קו
ההגנה של עצמו ,בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו.
 .16.3כתנאי לחתימת המזמין על הסכם זה ,מתחייב הספק להמציא למזמין את אישור קיום הביטוחים
מיד דרישתו כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מוכרת בארץ .הספק מתחייב לדאוג לחדש על
חשבונו את כל הביטוחים הנדרשים ולהמציא למזמין את אישור קיום הביטוחים כשהוא תקף
לתקופת ההתקשרות.

.17

תנאי מתן השרות

 .17.1הספק מתחייב להעמיד לרשות המזמין מנהל פרוייקט ו 2 -טכנאים קבועים לניהול ההתקשרות
אשר התחייב להם במסמכי המכרז .הספק מתחייב כי מתן השירותים תתבצע ע"י גורמים אלו
בלבד המכרז .החלפת מנהל הפרוייקט ו/או הטכנאיים מותנית באישור מוקדם של המזמין.
 .17.2הספק ידווח על השירות שניתן באופן חודשי ובהתאם למתכונת השירות (דיווח שעות ,תפוקות
וכיו"ב).
 17.3המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את הגורמים המספקים את השירותים בפועל
למזמין ,והספק מתחייב לעשות כן בתוך  7ימים ,בלא שיהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
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.18

סיום התקשרות

18.1

המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת ,וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 30
יום מראש ,ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך למרות האמור לעיל ,המזמין יהא רשאי להפסיק
את ההתקשרות עם הספק ללא צורך במתן הודעה מוקדמת במקרה שימונה לו מפרק סופי או
זמני.

18.2

בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום
בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור ,למעט עבור תשלום בגין שירותים שסופקו בטרם סיום
ההתקשרות.

18.3

במידה ויוחלט על הפסקת עבודתו של הספק מכל סיבה שהיא ,בין בשל סיום החוזה ובין בשל
הפסקתו ,מתחייב הספק לסיים את אספקת העבודות/שירותים אליהם הוא מחויב בגין הזמנות
שחלו בתקופת ההתקשרות .כמו כן מתחייב הספק במידה והמזמין ידרוש כן ,להעביר כל
החומרים עליהם עבד הספק וטרם סיים את עבודתו בהם למזמין ו/או לכל אדם אחר כפי שיורה
לו המזמין ולהעביר חפיפה והדרכה מסודרת לכל גורם אחר כפי שיורה לו המזמין וזאת עד
למועד הפסקת ההתקשרות בין המזמין והספק.

18.4

במידה והופסקה עבודת הספק טרם סיום תקופת החוזה ,סיום הפעילויות בהן התחיל הספק
תלויה בהחלטת המזמין שיקבע על פי סיבת הפסקת ההתקשרות.

18.5

הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום
ההתקשרות לפי סעיף זה.

18.6

המזמין מתחייב לשלם לספק את התמורה בגין השירותים שניתנו עד מועד סיום ההתקשרות
בפועל.

 .18.7הספק מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם ,מכל נימוק שהוא ,הוא ישתף פעולה ככל שיידרש
על מנת לאפשר למזמין המשך קבלת שירותים כראוי ,וזאת בין היתר על ידי העברה מסודרת
ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המזמין .במידה ויפר הספק התחייבות זו רשאי המזמין
לעכב תשלומים בהיקף של עד עלות תחזוקה דו חודשית עד שתתוקן ההפרה לשביעות רצונו.

.19

העדר בלעדיות
לספק לא תהיה בלעדיות ,בקבלת עבודות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מן הסוג
נשוא חוזה זה ,ומכל סוג אחר ,מכל גורם אחר כלשהו ,וכן רשאי המזמין שלא לבקש מהספק
או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל ,ולבצע שירותים אלו בעצמו ,הכל לפי שיקול דעתו
המוחלט של המזמין.

.20

איסור המחאת זכויות וחובות
.20.1
.20.2
.20.5

הספק לא יעביר לאחר את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה ,לרבות כל זכות ו/או חובה
הנובעים ממנו ,אלא אם קיבל לכך רשות מהמזמין מראש ובכתב.
למען הסר ספק מוצהר בזה כי בהעברת הזכויות ו/או החובות ובמידה ובוצעה המחאת
זכויות שלא באישור המזמין כאמור בסעיף קטן דלעיל ,אין כדי לפטור את הספק
מאחריות כלפי המזמין על פי חוזה זה.
הספק מתחייב להחליף איש צוות מטעמו אשר לדעת המזמין הוא אינו מתפקד כראוי
לשביעות רצונו של המזמין .נדרש הספק להחליף איש צוות מטעמו כאמור ,מתחייב הוא
להעמיד איש צוות חלופי ואושר על ידי המנהל.
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שינוי בתנאי ההסכם
כל שינוי בתנאיו של ההסכם ו/או נספחיו יעשה הסכמת שני הצדדים מראש ובכתב .ויתור
בדרך של התנהגות לא ייחשב כויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.

22

משלוח הודעות
כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר רשום או בפקס ,ובהישלחן כך ,תחשבנה שהגיעו
לתעודתן תוך  72שעות מעת המשלוח כיאות ,אלא אם הוכח ,כי לא הגיעו לתעודתן.
הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב שהגיעה לתעודתה ביום העבודה הראשון שלמחרת
משלוחה  -יש לאשר הגעת הפקס בטלפון.
כתובת הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:
המזמין  -ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל :המזמין ,רחוב ירמיהו  ,39ירושלים.
הספק _________________________________________________ -
בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת ,על הספק להודיע על כך בכתב ללא דיחוי לאחראי.

23

סמכות השיפוט
על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד .רק בית משפט ישראלי יהיה מוסמך לדון ולהכריע בכל
הנוגע להסכם זה לרבות לעניין ביצועו ו/או מתן כל סעד הנובע מאי ביצועו ו/או הפרתו.
הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך
בירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________
המזמין
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי -
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נספח א '  -מכרז  3/2019מתן שירותי מחשוב
מפרט השירותים
 .1פעילות לתחזוקה שוטפת לרשת המחשבים והתקשורת
 .1.1על המציע להציג מנהל פרויקט ,אשר יהיה המנהל העסקי והטכני האחראי מטעם הלקוח על
ניהול השרות הכולל מול החברה .מנהל הפרויקט מטעם המציע יהיה מהנדס או טכנאי
מחשבים מוסמך ,בעל ניסיון בניהול פרויקטים דומים למתן שירותי תחזוקת מחשוב בחברות
עסקיות ,אשר יעמוד בקשר עם החברה באופן שוטף לצורך ניהול ההתקשרות העסקית
והתמיכה הטכנית.
 .1.2על המציע להציג  2טכנאים מוסמכים מטעמו ,אשר עברו הסמכה רשמית לניהול רשתות
מחשוב .הטכנאי מיועד להגיע לחברה פעמיים בשבוע לצורך תחזוקה שוטפת של רשת ושרותי
המחשוב בחברה .הטכנאי יגיע ל  4שעות בכל ביקור או יותר על פי הצורך על לתיקון התקלות
 ,בשעות פעילות החברה ( .)17:00 – 8:00ימי הביקור יתואמו מראש עם החברה.
 .1.3שרות התחזוקה של הטכנאי יכללו את אתרי החברה ברובע היהודי:
.1.3.1משרד רוטשילד
.1.3.2משרד קרדו
.1.3.3דירה דליצקי
.1.3.4מוזיאון הבית השרוף
.1.3.5מוזיאון הרובע ההרודיאני
.1.3.6בית הכנסת החורבה
.1.3.7הבריכה המדורגת
.1.3.8תערוכה לבד על החומות
.1.3.9חניון צפוני
 .1.3.10חניון דרומי
 .1.3.11מתחם עזרת ישראל
 .1.3.12ייתכן ובמהלך תקופת השירות יתווספו עוד מוקדי שירות.
 .1.4הטכנאי יטפל בציוד ,בתקשורת ,במצלמות ,ובמערכות המחשוב של החברה ,בין המערכות
שיתוחזקו ע"י הטכנאי הנם:
 .1.4.1שרתי החברה וציוד נלווה
 .1.4.2שרת גיבוי
 .1.4.3מערכות UPS
 .1.4.4נתבים וחייגנים
 .1.4.5רשת התקשורת IP
 .1.4.6פיירוול (כולל ניהול פרוטוקול האבטחה)  ,אנטי-ווירוס והרשאות ברשת.
 .1.4.7ניהול שרת אקצ'נג' וחשבונות האימייל
 .1.4.8תחזוקת מערכות המחשוב (תחזוקת התשתית) ובסיסי הנתונים ,חשבשבת ,תוכנת
התירות ,תוכנת הנכסים  ,תוכנת הארכיון ותוכנות מותקנות אחרות.
 .1.4.9מחשבים אישיים ,שולחנים וניידים
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 .1.4.10מדפסות וסורקים
 .1.4.11מצלמות (מצלמות  )IPותוכנת ניהול המצלמות
 .1.4.12ניהול רשת המחשבים בחברה ,כולל ניהול עומסים והקצאות משאבים ללקוחות
הרשת.
על המציע יהיה להעמיד מספר טלפון ,מספר פקס וכתובת אימייל קבועים ,לצורך
.1.5
ניהול מרכז שרות לקבלת קריאות שרות ותקלות מעובדי החברה ומתן שירות
מרחוק.
מרכז השרות יפעל בשעות פעילות החברה 17:00 8:00 :בימים ראשון עד חמישי,
.1.6
בערבי חג ובחופשות יפעל מרכז קריאות השרות על פי שעות העבודה של החברה.
לכל קריאת שרות יפתח כרטיס שרות במערכת ניהול השרות של המציע וינוהל תהליך
.1.7
הטיפול בקריאה ,משלב פתיחת הקריאה ועד לסגירת הטיפול בקריאה.
המרכז יפיק דו"ח חודשי לטיפול בקריאות ,וישלח את הדוח אחת לחודש לאחראי
.1.8
על השרות מטעם החברה.
על המציע לסווג כל תקלה על פי  3רמות דחיפות:
.1.9
 .1.9.1רמת דחיפות רגילה – תקלה שאינה משביתה את פעילות החברה וניתן לתקנה
ביום הביקור הקרוב של הטכנאי בחברה.
 .1.9.2רמת דחיפות בינונית – תקלה משביתה פעילות חיונית בחברה .במקרה של
תקלה בדחיפות בינונית ,יתבצע תיקון של התקלה מרחוק ע"י השתלטות
מרחוק ושיחות טלפון לאתר החברה ,במידה והתקלה לא נפתרה עפ"י הנחיית
נציג החברה תבוצע הגעה לאתר החברה ביום הטכנאי או במועד קרוב יותר
בהתאם לחומרת התקלה.
 .1.9.3רמת דחיפות גבוה – תקלה המשביתה פעילות חיונית של החברה שלא ניתן
לדחות את ביצועה (לדוגמא :הפסקת פעילות מערכת חיונית קריטית) .במקרה
זה ישלח טכנאי עוד באותו היום ועד שלוש שעות מפתיחת הקריאה לחברה
לצורך טיפול בתקלה.
בנוסף לפעילות התחזוקה בעזרת הטכנאי ,תפנה החברה על פי הצורך לקבלני תקשורת
.1.10
וציוד של החברה אלו הקיימים ואלו שיתווספו לצורך תיקון תקלות וטיפול בקריאות שרות.
הקבלנים הקיימים כיום שאותם ינהל המציע הנם:
 .1.10.1חברת בר-עוז ,לנושא מרכזית הטלפוניה וציוד טלפוניה.
 .1.10.2חברת בזק
( 0k 2 go .1.10.3שעוני נוכחות)
 .2פעילות טכנאים לפי שעה (להגדיר מחדש שיהיה יותר ספציפי)
 .2.1בהתאם לדרישות מיוחדות שיעלו מידי פעם ,כגון עבודות פיתוח והרחבת רשת המחשבים ,או
שידרוג מערכות וציוד ,תוציא החברה הזמנת עבודה חדשה לשעות טכנאי לביצוע הפרויקט על
המציע להגיש הצעה לעלות שעת עבודת טכנאי בחברה.
 .2.2הערכת החברה הנה כי במהלך השנה יהיו הזמנות ל כ  200שעות טכנאי לדרישות מיוחדות.
 .2.3מובהר כי לספק אין בלעדיות לביצוע העבוודת וכי החברה רשאית לפנות לכל חברה אחרת
לביצוע העבודות על פי סעיף  2.1על פי שיקול דעתה .
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נספח ב '  -הצעת המשתתף
מכרז  - 3/2019מתן שירותי מחשוב
פרטי המציע :

שם מלא של הגוף המציע,
כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

מספר ח.פ.

חתימה וחותמת המציע

.1

הגשת ההצעה פירושה ,כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים
האמורים לעיל ,הבין את מהות העבודה ,הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו,
קיבל את מלוא המידע האפשרי ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך יהא
מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל
פרטיו וחלקיו .הצעת הספק ,יחד עם מסמכי פניה זו על נספחיה ,הם בגדר "הצעה בלתי
חוזרת" מאת המציע אל החברה ,כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג – 1973
המחייבת את המציע ,וניתנת לקיבול על ידי המשרד בכל עת ובכפוף להוראות פנייה זו.

.2

הצעת המציע בתשובה למכרז זה ,וכן גם ההבהרות אשר יעביר למשרד בתשובה לבקשתו,
וכן גם ההדגמות והמצגות אשר יציג בפניה במהלך בחינת ההצעות ,כאמור להלן יהיו גם
הם חלק בלתי נפרד מההסכם.
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נספח ג ' – הצהרת המציע והצעה כספית
מכרז  3/2019מתן שירותי מחשוב
לכבוד
החברה לשיקום הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ

הנדון  :הצהרה למכרז פומבי מס'  3/2019למתן שירותי מחשוב
 .1אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון ,בהתאם לתנאי המכרז.
 .2הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל
על כל נספחיו ,ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.
 .3אני חותם בזה על נוסח המכרז והחוזה.
 .4להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי .וכן הנימוק למניעת
החשיפה:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף ,אינם חסויים .הכל בכפוף לאמור
במכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא ,הינה של ועדת
המכרזים של המזמין אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .5אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק
בלתי נפרד מהחוזה הסכם ההתקשרות ,שייחתם באם נזכה במכרז ,ויש לראותם כמשלימים אותו;
ואולם ,בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים ,המצורפים להצעה זו,
ובין תנאי כלשהו המופיע בחוזה ,תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.

 .6הצעתנו הכספית לביצוע העבודות נשוא המכרז עומדת על סך של
 .6.1עלות חודשית :פעילות לתחזוקה שוטפת לרשת המחשבים והתקשורת ע"פ סעיף  1למפרט
השירותים:
*עלות חודשית לפני מע"מ_________________________________ :
 .6.2עלות פעילות טכנאי לפי שעה ,ע"פ סעיף  2למפרט השירתים:
* עלות לשעת טכנאי לפני מע"מ______________________________ :

*בתוספת מע"מ ותשולם בהתאם לתנאי החוזה.
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 .7ידוע לי ואני מסכים לכך כי התמורה אותה תשלם החברה עבור ביצוע העבודות על כל חלקיהן
באופן מלא ושלם בהתאם לאבני הדרך ולהוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו הינה פאושלית .
 .8אני מציע את הצעתי לאחר שהבנתי בחנתי ובדקתי את כל ההשלכות והוצאות בגין עמידה בתנאי
המכרז והעבודות נשוא המכרז והצעתי הינה סופית ומוחלטת.

 .9פרטים על הגוף המציע
 .9.1שם המציע:
 .9.2המס' המזהה (מספר חברה ,ת.ז:).
 .9.3סוג התארגנות (חברה ,שותפות):
 .9.4תאריך התארגנות:
 .9.5שמות הבעלים (במקרה של חברה,
שותפות):
 .9.6שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב
בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם:
 .9.7שם המנהל הכללי:
 .9.8מען המציע (כולל מיקוד):
 .9.9הנציג הניהולי למכרז זה:
 .9.10טלפונים:
 .9.11פקסימיליה:
 .9.12מס' טלפון נייד:
 .9.13אי-מייל:

אימות ע"י עו"ד
הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע הרשומים לעיל (פרטים  1-6והם נכונים.

תאריך
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נספח ד ' – נסיון מקצועי ורשימת ממליצים
מכרז  3/2019מתן שירותי מחשוב
מס' שנות ניסיון ___________________בתחום הנדרש במכרז_________:
.1
ניסיון המציע בעבודות דומות :על המציע לפרט לפחות ________פרויקטים רלוונטיים
.2
לצורך הוכחת ניסיונו .עבור כל פרויקט יש לציין את שם הלקוח ,שם איש קשר
ומס' טלפון להתקשרות ,מהות הפרויקט ותפקיד המציע ,מועד תחילת וסיום
הפרויקט.
מספר העבודות בתחום בתחום ______________
.3
פירוט העבודות:
.4
 .4.1שם הפרוייקט__________________________:
הלקוח
שם הלקוח

איש הקשר +
אימייל

טלפון

תחום
הפרויקט

עלות
הפרויקט
וכמות
משתמשים

מועד
תחילת
עבודה

מועד
סיום
עבודה

1
מהות הפרויקט:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
א .במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה ,ככל שיידרש.
ב .המציע רשאי להוסיף בסוף הנספחים המצורפים את פרופיל החברה ודוגמאות לפרויקטים שביצע.
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 .4.2שם הפרוייקט _______________________
הלקוח
שם הלקוח

איש הקשר +
אימייל

טלפון

תחום
הפרויקט

עלות
הפרויקט
וכמות
משתמשים

מועד
תחילת
עבודה

מועד
סיום
עבודה

2
מהות הפרויקט:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 .4.2שם הפרוייקט ______________
הלקוח
שם הלקוח

איש הקשר +
אימייל

טלפון

תחום
הפרויקט

עלות
הפרויקט
וכמות
משתמשי
ם

מועד
תחילת
עבודה

מועד
סיום
עבודה

3
מהות הפרויקט:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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 .2פירוט הנסיון המקצועי של מנהל הפרוייקט
א .שם מלא של הטכנאי ___________________________________________________
ב .מספר שנות נסיון בענף __________________________________________________
ג .טלפון במשרד וטלפון נייד _______________________________________________
ד .מיייל______________________________________________________________
ה .השכלה ____________________________________________________________
ו_ .הסמכות מקצועיות  +שם המוסד המסמיך________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________________
ז .פירוט הנסיון המקצועי (יש לפרט שנים ,שם החברות להם ניתן השירות  ,היקף השירות,
פרטים אודות השירות שניתן)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 .3פירוט נסיון מקצועי של  2טכנאים שיעבדו עם החברה
א .שם מלא של הטכנאי __________________________________________________
ב.

מספר שנות נסיון בענף _________________________________________________

ג.

טלפון במשרד וטלפון נייד _______________________________________________

ד.

מיייל______________________________________________________________

ה .השכלה ____________________________________________________________
_הסמכות מקצועיות  +שם המוסד המסמיך_______________________________________
_______________________________________________________________
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ו.

פירוט הנסיון המקצועי (יש לפרט שנים ,שם החברות להם ניתן השירות  ,היקף השירות,
פרטים אודות השירות שניתן)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________ _______________________________________________________

טכנאי 2
א .שם מלא של הטכנאי ________________________________________________
ב .מספר שנות נסיון בענף _______________________________________________
ג .טלפון במשרד וטלפון נייד ____________________________________________
ד .מיייל___________________________________________________________
ה .השכלה _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
פירוט הנסיון המקצועי (יש לפרט שנים ,שם החברות להם ניתן השירות  ,היקף השירות ,פרטים
אודות השירות שניתן)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
*על המציע לצרף את כל האסמכתאות והאישורים התומכים בהצעה ובעמידה בתנאי הסף.
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על המציע לצרף אישורים ואסמכתאות בדבר השכלתם ופרטי נסיונם של בעלי התפקידים שתוארו
לעיל.

 .4פרטי הממליצים
שם
הממליץ

חברה

תפקיד

תיאור
מפורט של
הפרוייקט
בגינו
ניתנת
ההמלצה
(כולל
שנים)

טלפון

מייל

.1

.2

.3

.4
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נספח ה'1
תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ ___________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
המשרד (להלן" :הגוף") .אני מכהן כ ______________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר
זה בשם הגוף.
 .2למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה:
 הגוף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו ( 1976 -להלן:
"בעל זיקה")) לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א  1991 -או חוק שכר מינימום ,תשמ"ז .1987 -
 הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק
עסקאות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א  1991 -או
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז .1987 -
 .3למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א -
 1991או חוק שכר מינימום ,תשמ"ז :1987 -
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק (להלן" :מועד
ההתקשרות").
 הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.
 .4ידוע לי כי לצרכי החוק ,הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה
בחשוון תשס"ג ( 31באוקטובר .)2002
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________________
המצהיר
אישור עו"ד
אני הח"מ ___________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי
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.
__________________
______________________
____________
חתימת עוה"ד
חותמת ומספר רישיון עו"ד
תאריך
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נספח ה'2
הצהרה בדבר העדר הרשעה מסוג פשע או הרשעה בעבירה הנושאת עימה
קלון
אני הח"מ __________ ת.ז ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ (להלן" :המציע") שהוא המציע במכרז מס' 05/2016
להפעלת בית קפה במתחם מרכז דוידסון ירושלים (להלן" :המכרז") המבקש להתקשר עם המזמין/
החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בירושלים בע"מ (להלן" :החברה").
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני
מבין/ה אותם.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
המציע או "בעל זיקה" אליו לא הורשעו בעבירה מסוג פשע כהגדרתו בחוק העונשין ,תשל"ז 1977-ולא
בעבירה הנושאת עימה קלון.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________
תאריך

________________
שם

_______________
חתימה וחותמת

אישור עורך הדין
הנני מאשר בזה ,כי ביום ________ הופיע בפני עורך דין _________ במשרדי ברח' __________ בעיר/
בישוב _________ מר /גב' _______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מס'
__________ /המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו ,כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה /תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.
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נספח ה'3
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ ,_____________ ,נושא/ת ת.ז ,___________ .מרחוב ___________________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
.1

הנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ (להלן" :הספק").

.2

הנני מוסמך/ת להצהיר בשם האדריכל כנדרש בתצהיר זה.

.3

הנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת האדריכל למכרז  11/2017של המשרד לקליטת העלייה
(להלן" :המכרז").

.4

(סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות):
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו האדריכל ובעל זיקה אליו ביותר
❑
משתי עבירות;
האדריכל או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת
❑
הצעת במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

בסעיף זה-
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )2חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
( )3אם האדריכל הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א .בעל השליטה בו;
ב .חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב
כאמור של הספק ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי
פעילותו של הספק;
ג .מי שאחראי מטעם האדריכל על תשלום שכר העבודה;
ד .אם האדריכל הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר,
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
האדם;
"עבירה"  -עבירה לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
"הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר
;)2002
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הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן תצהירי  -אמת.
(חתימה)
אישור
בהתאם לסעיף  15לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל"א.1971-
אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מרחוב _____________________ ,מאשר/ת
כי ביום ____ בחודש _______ שנת ______ הופיע/ה לפני מר/גב' _____________ המוכר/ת לי
אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא
צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.
(חתימה)
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נספח ה'5
תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

אני הח"מ _________________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם משרד העלייה
והקליטה במסגרת מכרז זה (להלן" :המציע") .אני מכהן כ ________________ והנני מוסמך/ת
להצהיר בשם המציע.
 .2הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה ____________ המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל
ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________
המצהיר

אישור עו"ד
אני הח"מ ________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
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/מה בפני על
התצהיר דלעיל.
________________
תאריך
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נספח ה'6
התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

אני ____________________ ,נושא ת.ז ,____________ .מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1נכון למועד עריכת תצהירי זה ,אינני יודע על מניעה חוקית כלשהי ,שיש בה כדי למנוע ממני 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 על פי מכרז זה.
 .2כמו כן הנני מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות של המשרד עמי ,לא אתקשר בנושאים שיש
בהם משום ניגוד עניינים כאמור .במקרה בו יהיה ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים ,אבקש את
הסכמת המשרד ,מראש ובכתב להתקשרות.
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ידוע לי כי עלי לדווח מראש למשרד או לנציג מטעמו על כל כוונה שלי
ו/או של מי מעובדי ,להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה ,ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין.
המשרד רשאי לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים,
ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.

______________
תאריך
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נספח ה'7
התחייבות לשמירה על סודיות
אני החתום מטה ,__________________ ,ת.ז ,________________ .העובד  /מועסק אצל
_________________ ,מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ו/או לא
להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה וכל מידע ,אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי מטעם
___________________ הנותן שירותים למשרד העלייה והקליטה ,בתקופת עבודתי כאמור ,או
לאחר מכן.
התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע ,בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו
לידיעתי בכל דרך אחרת.
כמו כן ,הריני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של משרד העלייה והקליטה ,אעשה
זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד ,ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המשרד.
אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א  1981 -והוראות כל חוק הנוגע
לעניין.
אני מצהיר בזאת שידוע לי ,כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה על פרק ז' ,סימן ה ,לחוק
העונשין ,התשל"ז  1977 -וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.

_______________
תאריך
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נספח ה'8
התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
האדריכל מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז ,לגבי העובדים
שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:
חוק שירות התעסוקה תש"יט 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951
חוק דמי מחלה תשל"ו 1976
חוק חופשה שנתית תשי"א 1950
חוק עבודת נשים תשי"ד 1954
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1965
חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953
חוק החניכות תשי"ג 1953
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א 1951
חוק הגנת השכר תשי"ח 1958
חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1963
חוק שכר מינימום תשמ"ז 1987
חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח 1988
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה 1995
(כולל חוק בריאות ממלכתי)
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים /התפטרות 2001
חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 2001
תאריך ____________________________
שם מלא של החותם בשם המציע_____________________________
חתימה וחותמת המציע ________________________
אישור רו"ח  /עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

תאריך _______________________
שם מלא של עו"ד/רו"ח _____________________
חתימה וחותמת _________________________
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