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 תשומת לב המציעים: 

 יש להגיש את ההצעה על גבי חוברת זו בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות  .1

 ההצעה יחד עם כל האסמכתאות הנדרשות )בדיסק און קי( ( של PDFיש לצרף גם עותק דיגיטלי סרוק ) .2
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 הזמנה להציע הצעות 

 LGמתוצרת    IPלשדרוג מרכזיית    "( מזמינה בזאת הצעות מחירהמזמין" ו/או "עירייהה)להלן: "  כרמיאל  עיריית

 באחד מהאופנים הבאים: והמוקדים העירוניים 

 הקיים.   CCושדרוג ה    הקיימת LGית שדרוג מרכזי - 1אופציה מס'  .1

 . CC החלפת ה  כולל מרכזיה בענןל חיבור  - 2אופציה מס'  .2

 פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.  -הכל על 

 .www.karmiel.muni.ilבמסמכי המכרז ניתן לעיין באתר העירייה שכתובתו היא  

  ,העירייה האינטרנט של  מאתר  כפי שתורד    ,לשם הגשת ההצעה על המציע להדפיס את חוברת המכרז בשלמותה

 ולהגישה כרוכה על כל עמודיה.

את התשלום ניתן לבצע באתר האינטרנט   .₪ שלא יוחזרו בכל מקרה  500  של  סך  תשלוםמותנית ב   ההשתתפות במכרז

 של העירייה.

 .כמפורט לעיל בכתובת העירייה , ככל שתהיינה כאלה, יפורסמו באתר האינטרנט של עירייההודעות ה

שיועלו לאתר. לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות   העירייה  על המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בהודעות

 שהועלתה לאתר טרם המועד להגשת הצעות למכרז. היעיריהודעת 

את ההצעה, לרבות הערבות הבנקאית, דיסק און קי עם עותק סרוק של ההצעה, ויתר האישורים והמסמכים   .1

את  . "12/22מכרז מס' שא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "ייש להכניס למעטפה סגורה, שלא ת

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא   על ידי נציג המציעהמעטפה יש להגיש  

המסירה   13:00שעה ב  18/9/2022  סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום

  ניתסגת המכרזים בלשכת לתיב ל"תיבת המכרזים" תבוצע ידנית בלבד באמצעות נציג המציע )מסירה ישירה(, 

  -הצעות אשר תשלחנה בדרך אחרת, או לאחר המועד האחרון , ( , בעיריית כרמיאל302, חדר  3ר' העיר )קומה 

 לא תידונה. 

 

 , כמפורט בתנאי המכרז.₪ 10,000  על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה בסכום של 

 ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.  

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

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה, בכפוף להוראות הדין.

 

 

 משה קונינסקי 

 עיר ראש ה
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 הוראות והנחיות למשתתפים  –מסמך א'  

 רקע כללי  .1

"  כרמיאל  עיריית .1.1 הצעות  המזמין)להלן:  בזאת  מזמינה  הקיימת  "(  הטלפונים  מרכזיית  החלפת  או  לשדרוג 

 הכל על פי ההגדרות המופיעות להלן ובהתאם להוראות ולנספחים המצורפים למכרז זה.  ,LGמתוצרת 

 .על ידי בזק בינלאומי 2015בשנת  הותקנהאשר  LGרייה קיימת כיום מרכזיית טלפוניה מתוצרת יבע .1.2

 לקבל שירות תחזוקה בגינה.    וכןהעירייה מבקשת להחליף או לשדרג את המרכזייה לחדשה  .1.3

 מבין האפשרויות שלהלן: אחתמשתתף אשר מעוניין להגיש הצעה במכרז יוכל להציע  .1.4

 הקיימת. LGמרכזיית ושדרוג   יםהעירוני יםהמוקדשדרוג  .1.4.1

 . יםעירוני יםמוקד כולל הקמת ענןחדשה במרכזייה  .1.4.2

 . חודשים 60שירות ואחריות למשך   ייתן המציעלכל האפשרויות לעיל   .1.5

 תקופת ההתקשרות:  .1.6

 . חודשים 60  תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה הינה

שמשך   ובלבד  אחת  כל  שנה  בנות  נוספות  לתקופות  ההתקשרות  את  להאריך  הזכות  שמורה  לעירייה 

 חודשים.   84ההתקשרות כולה כולל תקופות ההארכה לא יעלה על 

 לוחות זמנים למכרז  .2

 פרטים נוספים תקופה/יום/שעה מהות

תקופה לעיון ורכישת מסמכי 

   המכרז

עד   23/8/22החל מתאריך 

 למועד ההגשה 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר  

העירייה בכתובת  

www.karmiel.muni.il   ולהורידם

 ממנו לצורך הגשת הצעות. 

 ₪   500 עלות רכישה:

הגשת  המועד האחרון ל

    שאלות הבהרה
 12:00בשעה   7/9/22

 WORDבדוא"ל בלבד בקובץ 

:  לכתובת

tammyz@karmiel.muni.il 

הגשת  המועד האחרון ל

  הצעות
  13:00בשעה  18/9/22

  18:00בשעה  18/9/22 פתיחת מעטפות המכרז 

 תוקף ההצעה  
יום מהמועד האחרון   120

 להגשת הצעות 
 

  

http://www.karmiel.muni.il/
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 : הערה

לעיל,   המפורטים  המועדים  מן  אחד  כל  לשנות  רשאי  להגשת  המזמין  האחרון  המועד  את  לדחות  זה  ובכלל 

 הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג המזמין.   .ההצעות

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .3

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

 תנאי סף לכל המציעים  .3.1

הי   ציעמ 3.1.1 אשר  יחיד  בישראל  שהינו  כדין  רשום  תאגיד  או  מורשה,  ועוסק  ישראל  מדינת  תושב  נו 

 העומדים בכל הדרישות ובתנאי הסף במצטבר.  

   .1976- עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 3.1.2

גופים   ידי  על  הצעה  הגשת  תותר  לא  וכן  בנפרד,  להשתתף  יכולים  לא  תאגיד  המרכיבים  גופים 

 לצורך הגשת הצעה למכרז זה.  שהתאגדו במיוחד

על   ומאושרמאת יצרן הציוד המוצע על ידו ( CERTIFIED PARTNER) בעל תעודת הסמכה  ציעמה 3.1.3

לספק את הציוד המוצע כולל מתגים מתוצרת היצרן וכן מתן שירות    ידו- די יצרן הציוד המוצע עלי

 לציוד. 

 ד.ומטעם יצרן הציהמאושרים ( טכנאים חמישה) 5המציע מעסיק צוות המונה לפחות   3.1.4

אשר לרשותו הניסיון    IPTהמציע מעסיק כעובד מן המניין מנהל פרויקט ייעודי לתחום מרכזיות   3.1.5

  100,000בהיקף של    IPTוהידע הנדרש ואשר ניהל באופן ישיר לפחות פרויקט אחד בתחום מרכזיות 

 . 2018-2022)מאה אלף( ₪ לפחות בין השנים 

 . 8שבנספח א/ת טבלת הניסיון לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי הסף ימלא המשתתף א

מובהר, כי הגשת ערבות בנוסח  .  2ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז זה כנספח א/  המציע צרף 3.1.6

 יביא לפסילת ההצעה ולרבות ערבות מטיבה.    2א/שונה מנספח 

 .בלבד  למכרז  ההצעה מגיש ש" ע והאישורים המסמכים כל 3.1.7

 לצרף להצעה קבלה על שם המציע(. המציע שילם את דמי ההשתתפות במכרז ) יש  3.1.8

 המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה.  3.1.9

   :הקיימת IP ה מרכזייתל שדרוג ים מציעל תנאי סף .3.2

( פרויקטים* לפחות שבהם סיפק מרכזת בטכנולוגיית שלושה)  3,  2022-2018, במהלך השנים  בעצמו המציע ביצע   3.2.1

IPT  ( שלוחות טלפון.  אלף)  1000ידו לעירייה, הכולל לכל הפחות -מהיצרן המוצע על 

" המונח  משמעות  ושירות פרויקט *  אחריות  מתן  וכן  מלא,  לתפקוד  והכנסתה  הפעלה  מרכזת,  של  התקנה   :"

 למרכזת.
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ות לקוחות, ( פרויקטים* לפחות שבהם סיפק מוקדי שירשלושה)  3,  2022-2018   , במהלך השניםבעצמו המציע ביצע   3.2.2

 בכל פרויקט. ( עמדות נציגחמישים) 50לכל הפחות 

": התקנה של מוקד שירות לקוחות, הפעלה והכנסתו לתפקוד מלא, וכן מתן אחריות  פרויקט* משמעות המונח "

 ושירות למוקד שירות לקוחות.  

 למציעים מרכזייה בענן:  תנאי סף 3.3

)שלושה( פרויקטים* לפחות שבהם סיפק מרכזת בענן, במרכזת    3,  2022-2018, במהלך השנים  בעצמו המציע ביצע   3.3.1

 )אלף( שלוחות טלפון.  1000לכל הפחות 

" המונח  משמעות  ושירות פרויקט *  אחריות  מתן  וכן  מלא,  לתפקוד  והכנסתה  הפעלה  מרכזת,  של  התקנה   :"

 למרכזת.

( פרויקטים* לפחות שבהם סיפק מוקדי שירות לקוחות שלושה)  3,  2022-2018   , במהלך השניםבעצמו המציע ביצע   3.3.2

 )חמישים( עמדות נציג בכל פרויקט. 50לרבות חיבורם למרכזיה בענן, לכל הפחות 

": התקנה של מוקד שירות לקוחות, הפעלה והכנסתו לתפקוד מלא, וכן מתן אחריות  פרויקט* משמעות המונח "

 ושירות למוקד שירות לקוחות.  

 הממוקמת בתחומי מדינת ישראל.   לפחות,  2TIERות שרתים חולמציע  3.3.3

 , בכל אחת מהשנים בשנה לפחות)לפני מע"מ(  ₪    5,000,000  בסך  מחזור הכנסות משירותי טלפוניה בענןלמציע   3.3.4

2019-2021 . 

 שיש לצרף להצעה  מסמכים .4

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

 במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:  

 מורשה.  עוסק תעודת .4.1

(, חשבונות  ניהול  אכיפת)  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  פי  על   ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  בדבר  אישור .4.2

 בתוקף.  -מ  "מע אזורי וממונה  השומה  פקיד  מטעם, 1976-ו "התשל

 . בתוקף -  במקור הכנסה מס ניכוי  על אישור .4.3

 7, ע"ג נספח א/אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית .4.4

 מציע שהוא יחיד יצרף להצעתו העתק תעודת זהות. .4.5

 את המסמכים הבאים:גם  ולהצעת יצרף מציע שהוא תאגיד,  .4.6

 מסוגו.  לתאגידים  דין פי  על המתנהל רישום ממרשם תעודת .4.7

 . בתוקף לשנה הנוכחיתרשם השותפויות, לפי העניין,  /תדפיס רשם חברות .4.8

 .1נספח א/הצהרת המציע, ע"ג  .4.9

 . 3נספח א/, ע"ג 1976  –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר לעניין חוק  .4.10

 . 4נספח א/תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח   .4.11

 .5נספח א/  ע"ג, העבודה דיני על שמירה לעניין והתחייבות  תצהיר .4.12
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יה לחוק המרשם הפלילי ותקנות  יפליליות קודמות לפי התוספת השנ   הרשעות   העדר  בדבר   תצהיר .4.13

 .  6א/ נספח , על גבי 1981-השבים, התשמ"א 

יובהר ספק  הסר    מהמרשם   לידיעתו  שיובא  המידע  את  שיקוליו  בעניין  להביא  רשאי  המזמין  כי  למען 

  הוראה המידע כאמור. י"עפ במכרז מציע של הצעה לפסול המזמיןזו רשאי  סמכותו הפלילי, וכי במסגרת

 .בו השליטה  בעלי או/ו תאגיד  של מנהליו על או/ו תאגיד על גם, תחול זו

 יהיה  המזמין.  כנגדו  המוגש  אישום  כתב  או  פלילי  רישום  כל  על  החוזה  בתקופות  גם  לדווח  במכרז  הזוכה  על

 .במכרז הזוכה עם עבודתו המשך  להפסיק רשאי

 .8בנספח א/כמצורף  3.3.2, 3.3.1, 3.2.2, 3.2.1טבלת הניסיון להוכחת עמידה בתנאי הסף   .4.14

תעודת הסמכה מיצרן/ יצרני הציוד המוצע על ידי המציע במענה למכרז כהוכחה לעמידת המציע   .4.15

 . 3.2.3בתנאי הסף 

תעודות הסמכה מטעם יצרן הציוד על שם חמישה טכנאים המאושרים מטעם היצרן, להוכחת תנאי   .4.16

 . 3.2.4סף 

 מפרטים טכניים מלאים של כל הציוד המוצע. .4.17

כי   .4.18 כנדרש    הממוקמת בתחומי מדינת ישראל.  לפחות,   2TIERחוות שרתים  לרשות המציע  אישור 

 .חתום בידי עו"ד/ רו"ח 3.3.3בתנאי הסף 

 , חתום בידי עו"ד/ רו"ח. 3.3.4אישור על מחזור הכנסות כנדרש בתנאי הסף  .4.19

או "סוד  /ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו .4.20

 . 10א/מקצועי",  עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי נספח 

מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב עפ"י דין, כדי   .4.21

 לחייב את המזמין לשמור על חסיונם 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה    -מציע שהינו עסק בשליטת אישה   .4.22

 בשליטת העסק.  

 הבהרות: .5

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם,   4.1

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו. 

זמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המ 4.2

אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור  

 לניסיונו ויכולתו של המציע.

ניסיונם    המלא, לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם, כישוריהם,  והא רשאי לפי שיקול דעתי  מזמיןה 4.3

גם לאחר    ו/או כל מידע נחוץ אחר  דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים  עבודהויכולתם הכספית לביצוע  

 הגשת הצעות. 

 צוות ואמצעים:  – כח אדם/אמצעים  .6

,  או בכוחובמועד הגשת ההצעות למכרז זה  ברשותו    , בעצם הגשת הצעתו למכרז זה, מצהיר ומתחייב כימציעה

את כח האדם המתאים והמיומן לביצוע העבודה,    להשיג, עד למועד חתימת החוזה,  כזוכה במכרז זה, ככל שיבחר  

המבטיחים ביצועה ברמת האיכות והמקצועיות הנדרשת במכרז    וידע בביצוע העבודה  כישורים  ,סיוןינ בעל  שהינו  
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)למעט מה שיצוין    מכרז זה   הדרושים על מנת לספק ו/או לבצע את העבודה עפ"י   וכן את כל הציוד והחומרים,  זה

 במפורש כי יסופק על ידי העירייה(.

 

 

 הגשת הצעות .7

  עיון במסמכי המכרז ורכישתם .7.1

על    .www.karmiel.muni.il:  שכתובתו  העירייהבאתר האינטרנט של  ניתן לעיין במסמכי המכרז   .7.1.1

 המציע חלה החובה להתעדכן באתר האינטרנט בדבר כל הודעת עדכון ביחס למכרז.  

 לשם הגשת ההצעה יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר העירייה, על כל עמודיה.  .7.1.2

סך  .7.1.3 לשלם  המציע  נדרש  במכרז  להשתתפות  מע"מ  ש"ח    500  כתנאי  לפקודת  כולל  ישולמו  אשר 

 המזמין. 

 על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.    .7.1.4

מכרז כמפורט לעיל, הצעתו תיפסל על  ב  ישלם את דמי ההשתתפותמובהר בזה, כי מציע אשר לא   .7.1.5

 הסף ולא תידון בפני ועדת המכרזים. 

 .שהיאמובהר בזה, כי הסך הנ"ל עבור רכישת חוברת המכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה  .7.1.6

 :לאופן הכנת ההצעה דרישות  .7.2

כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות    רותים כשהיאילכל הש  על המציע להגיש הצעה .7.2.1

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

 . המיועדים

 ( של ההצעה יחד עם כל האסמכתאות הנדרשות )בדיסק און קי(  PDFיש לצרף גם עותק דיגיטלי סרוק ) .7.2.2

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז   .7.2.3

 ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.  

ההצעה .7.3 בתוקף  תוקף  תהיה  ההצעה  למכרז.    120למשך  :  ההצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  למזמין  יום 

 יום נוספים.  120-שמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעה ב

  

http://www.karmiel.muni.il/
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 :הגשת הצעות  אופן ומועד .7.4

הבנקאית .7.4.1 הערבות  לרבות  ההצעה  קי  את  און  להכניס  והדיסק  יש  והמסמכים  האישורים  ויתר   ,

ת שלא  סגורה,  כלשהם,  ילמעטפה  זיהוי  סימני  עליה  מס'  שא  "מכרז  עליה  את    " 12/22שייכתב 

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז    המעטפה יש להגיש על ידי נציג המציע

  שעה ב  18/9/2022  כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום

נ  13:00 באמצעות  בלבד  ידנית  תבוצע  המכרזים"  ל"תיבת  ישירה(,  המסירה  )מסירה  המציע  ציג 

בלשכת   רלתיבת המכרזים  )קומה      'סגנית  כרמיאל302, חדר  3העיר  בעיריית   , . הצעות אשר  ( 

 לא תידונה.  -תשלחנה בדרך אחרת, או לאחר המועד האחרון 

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.   .7.4.2

 בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.  משלוח ההצעה .7.4.3

להגשת   .7.4.4 האחרון  להאריך את המועד  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  הזכות,  לעצמו את  שומר  המזמין 

 . עירייהשתפורסם באתר האינטרנט של הההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה 

 מחירי ההצעה  .8

 . 6נספח ב/בנספח התמורה המצ"ב ב, המופיע הצעת המחיר מפורטת על פי סעיפי כתבהצעת המחיר תהייה  .8.1

  חומרי ,  החומרים,  הציוד,  עלויותה   כל  את  יכלול  בהצעתו  המציע  שינקוב  ההצעה  מחיר  כי,  בזאת  מובהר .8.2

  פי -על  השירותים  להספקת  הדרוש  היתר  , המיסים )למעט מע"מ(, האגרות, ההיטלים וכל  האדם  כח,  העזר

 . ההסכם/המכרז  מסמכי כל

 . המפורט בהסכם, בכפוף למנגנון ההצמדה קבועים במחירים תהיה  ההצעה .8.3

  המומחה /הבודק  וכי,  המשתתף  בהצעת  הסעיף  תתי  חשבון  של  בדיקה   לערוך  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין .8.4

  טעות   או,  אנוש  טעות,  דפוס  לטעות   לב  בשים   הסופית  ההצעה  גובה  את  לתקן  ים /יכול  המכרזים   ועדת  או/ו

  זאת  עם  יחד.  ההצעה  כשינוי   הדבר  ייחשב  ולא,  אחר  מציע  של  או  המציע  של  המחיר  בהצעת  שנפלה  חישוב

  נעשתה  או/ו  לב בתום נעשתה לא בהצעה ל"כנ טעות  כי  המכרזים ועדת או/ ו המומחה/הבודק ו/ ישתכנע אם

  ולו   אותה  לפסול   או/ו  ההצעה   את לקבל לא  רשאים הם ,  המזמין את  להטעות   או ההצעה  את   לעמעם  מנת  על

 . בלבד זה מטעם

 . המזמין   את לחייב  כדי בהן ואין,  בלבד אומדן הן הכמויות  בכתב הנקובות  הכמויות כל .8.5

  המזמין   ידי  על   בפועל   שיידרש  כפי   או   במכרז   שנדרש  כפי,  היקף  בכל   לספק את כל השירותים,  מתחייב  המציע  .8.6

 .    להלן כאמור או להצעתו  בהתאם וזאת

 

 , שאלות מציעים והבהרותעירייההודעות ה .9

על    שאלות הבהרה בכתב   ,עירייהליהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות    12:00בשעה    7/9/2022ליום  עד   .9.1

באמצעות    להגיש, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש  בלבד  WORDגבי קובץ  

 . tammyz@karmiel.muni.il דוא"ל:

  

mailto:tammyz@karmiel.muni.il
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 שאלות ובקשות הבהרה: להלן תיאור המבנה להגשה של  .9.2

 מס"ד
המסמך או הנספח  

אליו מתייחסת  
 ההבהרה

 מס'
פרק וסעיף  עמוד

 נוסח השאלה  רלבנטיים 

     

     

רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או  לפרסם    עירייה ה .9.3

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי  

ות המציעים  פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאל-שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על

 "(. עירייההודעות ה)להלן: "

ה .9.4 העירייההודעות  של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  כאלה,  שתהיינה  ככל    בכתובת  עירייה , 

www.karmiel.muni.il  ה בהודעות  להתעדכן  האחריות  חלה  המשתתפים  לאתר    עירייהעל  שיועלו 

הודעת  עירייהה אודות  ידיעה  אי  על  טענה  תתקבל  לא  ה   עירייה.  לאתר  המועד   עירייהשהועלתה  טרם 

 להגשת הצעות למכרז. 

יחשב  אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה   .9.5

 הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.  

ה  עירייההודעות ה .9.6 הודעות  לצרף את מסמכי  מציע  כל  ועל  נפרד ממסמכי המכרז  בלתי    עירייה יהוו חלק 

 להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. 

אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז    עירייהלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ה .9.7

. בכל מקרה  עירייהיחייבו את ה  עירייהבעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות ה

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

ה  במקרעירייההודעות  ה.  הודעות  מסמכי  בין  סתירה  של  בהודעה    עירייהה  האמור  יגבר  עצמם,  ובין 

 המאוחרת יותר.

 

 ערבויות נדרשות במסגרת המכרז .10

 פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז:  .10.1

 תוקף הערבות ₪ שיעור ערבות  סוג ערבות

 30/11/2022 10,000 ערבות השתתפות

 מתום ביצוע הפרויקט  יום( 60שישים ) עד ל 25,000 לפרויקט ערבות ביצוע

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי   .10.2

'  2א/בנספח  המופיע  דוגמת  בנוסח   )להלן:  לפחות לתקופה  '(, בסך ובתוקף  'ערבות השתתפות'במכרז זה 

  להארכתה לתקופות נוספות. הערבות תהא בלתי מותנית, עם אפשרות  לעיל  10.1בסעיף כמפורט בהתאמה 

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. -והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות עללפקודת המזמין, 

,  יום  90, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך  עירייההמציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת  ה .10.3

 . עירייהוכי הוא יפעל בהתאם לדרישות  ה

כרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז,  ועדת המ .10.4

כולה או חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים, אם התקיים אחד  

 מאלה: 

http://www.karmiel.muni.il/
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 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .10.4.1

 המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;המציע מסר לוועדת  .10.4.2

 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;  .10.4.3

בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי    הודעה  למציע  נמסרה  לאחר ש .10.4.4

ההתקשרות; המצאת  המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה על חוזה 

החוזה ביצוע  להבטחת  ערבות  כגון:  ההתקשרות  חוזה  פי  על  נדרשו  אשר  קיום  מסמכים  אישור   ,

    .וכו'( ביטוחים נקי מהסתייגויות

  ולמציע לא   עירייהלעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ל 10.4חילוט הערבות בהתאם לסעיף   .10.5

 תהא כל דרישה או טענה בקשר לכך. 

 שאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן: מציע יהיה ר .10.6

הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר מתן הודעה של    עירייהה .10.6.1

 כאמור;  עירייהה

החוזה   .10.6.2 חתימת  לאחר  הערבות  לו  תושב  במכרז  הזוכה  כהצעה  המציע  של  הצעתו  שנקבעה  ככל 

, לרבות המצאת ערבות ביצוע  ם הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזהוהמצאת כל המסמכי

 . לעיל 10.1, בסך ובתנאים כמפורט בסעיף בהתאם לנוסח אשר צורף להסכם המכרז

 

 בהצעת המציע הסתייגויות  .11

כל   .11.1 ו/או  המכרז  במסמכי  המציע  ידי  על  שיעשו  תוספת  ו/או  השמטה  ו/או  שינוי  של  מקרה  בכל 

שהיא צורה  ו/או  דרך  בכל  לגביהם,  במכרז    הסתייגות  הדרישות  על  המתנה  מכתב  הוספת  )להלן:    או 

 לפסול את הצעת המציע למכרז. "הסתייגויות"(, רשאי המזמין
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 אופן קביעת הזוכה במכרז  .12

ההצעות למכרז של מציעים אשר הם והצעותיהם יעמדו בדרישות הסף, לרבות עמידה בהמצאת המידע או   .12.1

 אמות המידה הבאות: יבחנו על פי המסמכים הדרושים, 

 80%יוענק משקל בשיעור  (C)למרכיב המחיר  

 20%המציע יוענק משקל בשיעור   (Q)למרכיב איכות 

 וההצעה לבין המחיר יחושב באופן הבא: שקלול היחס בין איכות המציע 

 (Q) ניקוד משוקלל איכות 0.2  X+  (C) ניקוד משוקלל מחיר  X 0.8ניקוד משוקלל להצעה  = 

 
 אמות מידה לניקוד מרכיב המחיר:  .12.2

 לצורך ניקוד מרכיב המחיר יוענק משקל שווה למחירים שינקוב המציע בשתי חלופות הצעת המחיר. 

 כדלקמן: מובהר בזאת 

 . = מחיר חלופת טיפול בבקשה / תיק לפי פעולות+ מחיר חלופת טיפול בבקשה / תיק קומפלט מחיר ההצעה

 חישוב ניקוד מרכיב המחיר יעשה על פי הנוסחה הבאה: 

 x 100 = ניקוד מרכיב המחיר 
 הזולה ביותר   מחיר ההצעה

 הנבחנת   מחיר ההצעה
 

 :המציע איכות מרכיב לניקוד מידה אמות

 ניקוד אופן המידה  אמת #
 ציון
 נק'  מירבי

מעבר לנדרש    IPTכמות ההתקנות של מרכזיות   1
 2018-2022בין השנים   בתנאי הסף

 הסף נקודה לכל התקנה העומדת בדרישות   1
 

5 

עירוניים,   2 מוקדים  של  ההתקנות  מעבר  כמות 
שלוחות לפחות    50המונים  ,  לנדרש בתנאי הסף

 2018-2022השנים  בין   לכל מוקד,

 הסף   נקודה לכל התקנה העומדת בדרישות 1
 

5 

המוצעות 3 הנלוות  והמערכות  המרכזת  .  חדשנות 
כמות   את  יציג  אשר  למציע  יינתן  מרבי  ציון 

 המערכות הנלוות הגבוהה ביותר.

ינוקד בהתאם להתרשמות הועדה הבוחנת על  
סמך המפרטים הטכניים שיוגשו על ידי המציע  

 במסגרת הצעתו 

5 

 שביעות רצון לקוחות המציע, בהיבטי:  4
 עמידה בלוחות הזמנים  -
היכולת המקצועית של המציע, רמת   -

 הפעילות והניסיון 
אופן הטיפול בבעיות ותקלות במהלך   -

 הפרויקט 
רמת השירות והטיפול בתקלות לאחר   -

 גמר ביצוע הפרויקט 
מידת נוחות ההפעלה והשימוש במערכת   -

 והידידותיות למשתמש 

הועדה הבוחנת תקיים שיחות עם ממליץ אחד  
או יותר לשם קבלת המלצה. שמות הממליצים  

 8/אלנספח ימסרו במסגרת המענה 
 
 נקודה עבור כל סעיף  1

5 

 20 סה"כ:  
אמות המידה לניקוד מרכיב האיכות תבחנה מעבר לנדרש לעמידה בתנאי הסף, אלא אם כן צוין במפורש  

 אחרת.

תהא רשאית לפנות ללקוחות המציע, אף אם לא צרפו המלצה כאמור, לשם קבלת    העירייהמובהר בזה, כי  

  ה ניסיונ ו/או לשפוט מציע לפי    השירות שמספק המציע וכן על אמינותוהמקצועיות ורמת  חוות דעת על רמת  

   . היא עימו
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 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה  .13

  את  לעצמה  שומרת  עירייה, וכי הההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי  אינה מתחייבת לקבל את  עירייהה .13.1

  ולא   עירייהל  נזק  יגרום  לא  כזה  ויתורוש  במידה  שהיא  הצעה  באיזו  פורמאליים  בפגמים  להתחשב  לא  הזכות

 . המציעים של השוויון  בעקרונות יפגע

שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לבחור כזוכה במציע בעל ההצעה    המזמין  .13.2

לכללים   בהתאם  הכל  ביותר,  הזולה  ההצעה  איננה  היא  אם  אפילו  בשבילו,  ביותר  ככדאית  לו  הנראית 

 והדינים החלים על ההליך.

המזמין לשקול   .13.3 רשאי  שיקוליו  יתר  המציע  סיונוינ   אתבין  נבתחום השיר   של  הנדרשים, את  סיונו  יותים 

 הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.

שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון עבר    למזמין .13.4

 שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.

  על הצעה כל שהיא. עירייהלהמליץ בפני ראש האינה מתחייבת   עירייהה .13.5

  פרטים  או /ו  להצעתו  ביחס  הבהרות  המציע   מאת  לדרוש  הזכות  את   לעצמה  שומרת  המכרזים  ועדת   כי   יובהר  .13.6

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

  קשר   לכאורה   יוכח   אם  אחרים  מציעים  עם  בתיאום  הוגשה  אשר  הצעה  כל   לפסול  רשאית  המכרזים  ועדת .13.7

  בין   קשרים,  המציעים  בין  בעלות  קשרי  זה  ובכלל,  המציעים  בין  מוקדם  קשר  קיים   כי  מצאה  אם  או/ו  כזה

  בלתי   הצעה  או/ו  תכסיסנית  ההצעה  כי  חשש  קיים  אם  או/ו  ב"וכיו   בנות  חברות  בין  קשרים,  אחיות  חברות

  כל  אחר ימלא לא הזוכה אם או/ו בכללותה להצעה ביחס אם ובין מסוימים לפריטים ביחס אם בין סבירה

 . עירייהה בידי המצוי מהאומדן משמעותי באופן החורגת  בהצעה מדובר אם או/ו המכרז דרישות

 עסק בשליטת אשה:  .13.8

זהה   .13.8.1 יותר קיבלו תוצאה משוקללת  כי ככל ששתי הצעות או  לעיל, מובהר בזאת  למרות האמור 

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

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

תו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  יצרף להצע  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה   .13.8.2

 בשליטת העסק.  

   -לעניין סעיף זה  .13.8.3

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים    – "עסק בשליטת אישה"  

 ( פסקאות  הוראות  שהתקיימו  ובלבד  פעילותו,  את  לכוון  היכולת  ו1אחרות,  ההגדרה  2)-(  של   )

 אישור;  

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

 אחד מאלה:  

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

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

 קרובים של המחזיקה בשליטה;  אין הם -(  אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)
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נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין    –"מחזיקה בשליטה"  

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

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא    –"נושא משרה"  

 ר בעסק אף אם תוארו שונה; תפקיד כאמו

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על    –"עסק"  

 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל; 

 

 עם הזוכה  והתקשרותעל תוצאות המכרז הודעה  .14

פי שיקול דעתה  -תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על  עירייהה .14.1

 הבלעדי, על הזכייה במכרז.  

בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין    זכייה כאמור מובהר, כי אין בהודעה על   .14.2

ה  עירייה ה חתימת מורשי החתימה מטעם  בטרם  וכי  הצדדים,    ייהעירוהזוכה  בין  חוזה ההתקשרות  על 

 הבלעדי והמוחלט. העל פי שיקול דעת  הלבטל או לשנות את החלטת  תרשאי עירייהה

 את המסמכים הבאים:  עירייה ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי ה   (5חמישה ) תוך   .14.3

 חתימת עו"ד. ( עותקים של ההסכם, חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים ב 3שלושה ) .14.3.1

 .2נספח ב/ערבות ביצוע, בנוסח   .14.3.2

 . חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש (3נספח ב/ביטוחים ) קיוםאישור  .14.3.3

 בהודעת הזכייה.  עירייהכל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י ה .14.3.4

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם  -פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-תהיה רשאית, על   עירייהה .14.4

 חתימת ההסכם.  

לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו בזמן   .14.5

 לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.  עירייהרשאית ה –שנקבע

זכייתם  -ליתר המשתתפים במכרז על אי במכתב, פקס, או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי,  ,  תודיע  עירייהה .14.6

 במכרז. ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.

 

 כשיר שני  .15

רשאית, אך    עירייהבו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא, תהא ה  במקרה .15.1

 לא חייבת, להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן. 

תפנה אל המציע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה,    עירייהה .15.2

 ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז, ועל בסיס הצעתו למכרז. 

בדבר קבלת הצעתה, והתחייבותו לקיים את כל הדרוש    עירייהימי עבודה ידרש המציע להשיב ל  5בתוך   .15.3

 חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום ביטוחים. להתקשרות עם זוכה במכרז, לרבות 

, אך לא חייבת, לפנות  עירייהלא קיבל את הצעתה או לא השיב, רשאית ה  עירייהככל שהמציע אליו פנתה ה .15.4

 .  למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות, וכך הלאה

 

 ביטוח .16
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  עירייהוכה במכרז( ימציא ל, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כז המציע .16.1

 ללא כל שינוי בתוכנו . , 3בנוסח המופיע בנספח ב/ את אישור קיום ביטוחים 

בעצמו ועל חשבונו עם חברת  מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא   .16.2

ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד  

 , ככל שיש כאלה.עירייהלרשותו לדרישות ה

 הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי מכרז זה. .16.3

 מובהר בזאת:למען הסר ספק   .16.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת ביטוח   .16.4.1

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

 לא נלקחו בחשבון בהצעתו.  עירייהלדרישות ה

כיסו  .16.4.2 יתאים את  ולא  ה מציע שהצעתו תתקבל  לדרישות  שלו  ל עירייהיי הביטוח    עירייה , שמורה 

הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי  

על   פיצוי  ממנו  לדרוש  לרשותה  העומדת  חוקית  דרך  בכל  נגדו  לנקוט  וכן  חשבונו  על  אחר  ספק 

 ו כלפיה. הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות ז 

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה    עירייהמובהר, כי ל  .16.5

כנדרש,    עירייההמציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי ה 

ול זכיה / הסכם, חילוט ערבות  ועלול לגרום לביט   עירייהיהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי ה

 . עירייהההצעה / ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ה

ו/או הקבלן יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת המפקח על    עירייהמובהר כי ככל שה .16.6

נספח ביטוח עדכני על פי הוראות המפקח    עירייההביטוח ו/או הוראת חוק אחרת, ימציא יועץ הביטוח של ה

נספח   הוראות  אחר  למלא  מחויב  יהיה  והקבלן  אחרת  מחייבת  רגולטורית  הוראה  כל  ו/או  הביטוח  על 

 הביטוח. 
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 עיון בהצעת הזוכה .17

בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות    מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .17.1

המסמכים / נתונים המהווים סודות    מהם,  10/בנספח אמסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם  

וינמק את   חשוף בפני משתתפים אחרים מבקשים שלא ל מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם

   .טענתו בנושא זה

מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי    מבלי לגרוע .17.2

בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין    מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהאו סוד עסקי.  

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  . כן יובהר כי  והפסיקה

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות  

 המציעים האחרים.

 
 המציע  הצהרות .18

  שכל   וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת .18.1

והכוללת    ונהירים  ידועים  ההסכם/המכרז  ומסמכי  המכרז  פרטי כוללת את התמורה המלאה  לו, הצעתו 

עבור כל  מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב  

 ממרכיבי העבודה.  

ומסמכי   .18.2 המכרז  פרטי  שכל  וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 

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

 נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם.   תיםולספק את השיר הוא מסוגל מכל בחינה שהיא 

ו/או   .18.3 הנתונים  ו/או  המצגים  כי  וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 

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

 לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם   .18.4

 תקבל לאחר הגשת ההצעה. מפרטי המכרז לא ת

 

 שמירת זכויות  .19

ל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  והגשתה,  עירייהכל  לשם הכנת הצעתו  למציע  . מסמכי המכרז מושאלים 

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה  

תיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש  והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להע

 בהם לכל מטרה אחרת. 

 

_____________________ 

 עיריית כרמיאל 
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 הצהרת המציע  –  1נספח א/ 
 מצהיר ומתחייב כדלקמן: ,כמי שמוסמך להתחייב בשם המציע ,הח"מ אני

 :הבהרה

בהתאמה לשון נקבה ולשון רבים ומהווה הצהרה בשם המציע  ההצהרה מנוסחת בלשון יחיד זכר אך תקפה ומייצגת  

 לכל דבר ועניין. 

מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז ובהסכם, הבנתי את האמור בהם, ואני מסכים  אני   .1

בהם. האמור  חתום    לכל  המכרז  נוסח  רצ"ב  בנוסף,  המכרז.  במסמכי  כנדרש  וההוכחות  המסמכים  כל  רצ"ב 

 .לכל האמור בו תיוהסכמ  תי, הבנ תיהוכחה לכך שקראכ בחתימתי,

, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים  תקשורת וטלפוניהשירותי    ספק המציע הוא  אני מצהיר בזאת כי   .2

 . עירייהושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של ה

פי מסמכי המכרז וההסכם. אני מצהיר, כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה  -מציע לספק את השירותים על   המציע, .3

 לכל דבר ועניין.   ואת המציע  ועל החוזה מחייבת אותי

לעשות זאת,    ודרשי, במועד שמורשי החתימה מטעם המציע יחתמותתקבל,    המציע  אני מתחייב, כי אם הצעת .4

 יקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים. על העתקים נוספים של החוזה, בה

ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת    120  -, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לשל המציע  זו  ההצע .5

 ההצעות. 

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה    ו/או למציע ו/או לכל מי מטעמו   אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי .6

ילת השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו.  בקשר עם עיכובים במועד תח

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה    ו/או למציע ו/או לכל מי מטעמוכן אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי  

 במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא, ו/או ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא. 

, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה הנמוכה  ולמציע  הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע לילמען   .7

ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם לנמק  

לי ידוע  כי  מצהיר,  אני  כן  החלטתכם.  בדיק ולמציע  את  עם  בקשר  ההוצאות  שכל  החוזה  ,  בדיקת  המכרז,  ת 

ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות  

כל   ו/או למציע ו/או לכל מי מטעמובלבד במלואן, ולא תהיה לי   המציע עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה על

 ן וסוג שהוא בגין כך. טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מי

שתף  כי המציע ירשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז. אני מתחייב    עירייהשהולמציע  אני מצהיר, כי ידוע לי   .8

 בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.  עירייהפעולה עם ה 

ידוע לי, כי הספקת השירותים, על פי מסמכי המכרז, מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני   .9

מטעמומתחייב   מי  כל  ו/או  המציע  והתחייבויותי  כי  המכרז  מסמכי  הוראות  אחר  במהימנות    המציע  מלא 

 ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. 

כולל את כל העלויות, הציוד, חומרי העזר, כח אדם וכל    המציע  נקוב בהצעתמובהר בזאת, כי מחיר ההצעה ש .10

 פי כל מסמכי המכרז/החוזה. -יתר הדרוש לביצוע השירות על

כל    ו/או למציע ו/או לכל מי מטעמו  הוא סופי, ולא תהינה לי  עירייהל המציע  ידוע לי, כי המחיר שמוצע על ידי   .11

 טענה בדבר הפסד.  
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כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך   נה על ידי המציעצעובכי תתתקבל, הריני מתחייב  המציע אם הצעת .12

 במכרז:  המציע ( ימי עבודה מתאריך הודעתכם בדבר זכיית5חמישה )

 כנדרש. םמיחתו  םכשה עירייהל ייחתמו על ידי מורשי החתימה ויוחזרו ונספחיו   מסמך ב'ההסכם  .12.1

שקלים חדשים(, צמודה למדד חתומה  עשרת אלפים  ₪ )  10,000ת בסך  ערבות בנקאי  עירייהמציא להמציע י .12.2

 למסמכי המכרז, ועל פי מסמכי המכרז.  2/בנספח ומבוילת כדין, להבטחת קיום תנאי ההסכם, בנוסח  

 למסמכי המכרז.  3/בנספח אישור על קיום ביטוחים בנוסח   עירייהמציא ל המציע י .12.3

אבד  ילעיל כולן או מקצתן    12הפעולות המנויות בסעיף    תבוצענהשאם לא  ולמציע  אני מצהיר בזאת כי ידוע לי   .13

תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת    עירייהלבצע השירותים נשוא המכרז וה  ואת זכותהמציע  

 ט במכרז.ולהתקשר עם מציע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפור עיהמצ  להצעת

עקב הפרת    עירייה כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה  .14

 למכרז.  ועם הגשת הצעת  ונטל על עצמ  המציעההתחייבויות ש 

 

 

 לראיה באתי על החתום:

 מס' ת.ז./מס' חברה:________________________   ____:_____________________שם המציע

 

 חתימה:___________________     תאריך:______________ 

 

 

 אישור עו"ד

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

 (. יחידלמילוי כשהמציע הוא  ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

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

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגידוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 _______________________,עו"ד חתימה וחותמת       _____________________ תאריך 
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 השתתפות ערבות  -2נספח א/ 
   לכבוד: 

   עיריית כרמיאל 

 

                __________ 'בנקאית מס ערבות הנדון:

    10,000  "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלהמבקשעל פי בקשת _____________ )להלן: " 

 שקלים חדשים(, להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם השתתפותו במכרז פיםאל תעשר  במילים:ש"ח )הסכום 

 ומילוי תנאיו.  כולל שירותי תחזוקה  יםעירוני  יםמנוהלים ומוקד  IPTלשירותי טלפוניה  12/22  מס'

עם דרישתכם הראשונה בכתב  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 

מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו   ימים  3תוך  שתגיע אלינו  

או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  

 אשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש ב

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

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי הצמדה.

 ניתנת לביטול. זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא  ערבות

 ועד בכלל.   30/11/2022זו תישאר בתוקפה עד ליום   ערבות

 לא תענה.  30/11/2022דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  30/11/2022לאחר יום 

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  ערבות

 

 בוד רב, בכ

 בנק _____________בע"מ 
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 ציבוריים  גופים עסקאות  חוק לעניין  תצהיר - 3נספח א/ 

 ה/צפוי אהיה האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת,  ____________ מ"הח אני

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

 )להלן: "המציע"(.  _______________________ מציע ה מטעם זה תצהיר לתת מוסמך  הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף  את לסמן יש .2

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

 חלפה למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או מציעה  

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה

 .1976– ו"תשלציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק 2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

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

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

 כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ  הוגנים(,  תנאים והבטחת  כדין  שלא  העסקה 

העבודה של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף  החיקוקים הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע  ,דיני 

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

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

 . מציעאינן חלות על ה

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

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

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק מציע ה - (1) חלופה 

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

 בקשר  הנחיות קבלת לשם – הצורך  זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 הוראות לפי  החברתיים הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ  לפנות  בעבר  התחייב  מציע שה במקרה  .ליישומן

 כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו  ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה

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

מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה    מציע ה  – לעיל    4בסעיף  (2)שסימן את החלופה    מציע ל.  5

 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.   30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

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

 __________________ חתימה:

______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני  אני הח"מ  

מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  

לעיל  יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  ____________ חתימה וחותמת:
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 עניינים  ניגוד לעניין העדר  והתחייבות תצהיר -4נספח א/ 

אני ___________________________, ת"ז _____________, המשמש כ__________________  

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

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

 עניין בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת מקצועיים מטעמו במהלך

נשוא   בתחום השירותים  טלפוניה    12/22מכרז  מתן  שירותי    IPTלשירותי  כולל  עירוניים  ומוקדים  מנוהלים 

תנאיוו  תחזוקה מילוי  מילוי  עם  בקשר  כלשהו,  שלישי  מצד  טענה  ו/או  תביעה  לכל  צפוי  אינו  המציע  וכי   ,

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

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

גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את  ע ניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או 

 המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

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

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד

ביצוע   .4 למטרת  שלא  זה  מכרז  במסגרת  לידיו  שהגיע  כלשהו  במידע  משימוש  ימנע  המציע  כי  מתחייב  הנני 

 התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.

העלול   גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל למזמין על מראש  בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .5

 בעניין. המזמין להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 מתחייב והמציע עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא רשאי

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי

טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד  לא תהיינה למציע כל   .6

 עניינים. 

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

 או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.    

  ולראיה באתי על החתום: 

 

 _______________________    ______________________   

     חתימה       שם

 

 אישור עו"ד 

__ הח"מ,  מר/גב' אני  בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר  עו"ד,   ,____________

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר    __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

בחוק,   שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני. 

 

      _________________       _______________ 

 חתימה וחותמת       תאריך       
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 תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה  –  5נספח א/ 

הח"מ נושא_______אני  מורשה\___________  מס’____________  ת"ז  מטעם   ית\ת  חתימה 

זיהוי/ח.פ._________)להלן "(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת המציע"- ______________ מס’ 

      - ת בזאת ובכתב כדלקמן\ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\וכי אהיה צפוי

בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני    ציעהמ .1

ככל שחלים הסכמים או צווים    העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה,

 כאמור. 

לעיל   1בדי החברה המופרטות בסעיף ימשיכו לשמור על זכויות עו  מתחייבים כי בעלי השליטה בו ומנהליו ציעהמ .2

 במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה. 

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

  לחוק  5העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  

, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה לפי  1985-העבירות המינהליות,  התשמ"ו

כי    -ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר  1987-חוק שכר המינימום התשמ"ז

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.  3חלפו  

ומנהל  ציעהמ .4 בו  זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת  בעלי השליטה  עובדים  יו לא הורשע בעבירה של העסקת 

 ההצעה במכרז זה.                                                                                 

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

 בעניין עובדים זרים. 

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

 - לעניין תצהיר זה

העבודה" התשכ"ט-"דיני  לעבודה,  הדין  בית  לחוק  השנייה  בתוספת  המפורטים  שר  1969- החיקוקים  אשר   ,

                                                                                                          התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.       

ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי  \הנני מצהיר

 תוכן הצהרתי אמת.

 ______________________ תאריך____________________          שם המצהיר וחתימה ______ 

 

 אימות חתימה 

ביום_______ בחודש_________ בשנת_______  הופיע  כי אני הח"מ  עו"ד______________ מאשר בזאת  

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו   \מס’ זהות______________ _________________בפניי ה"ה

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את  

 תוכנו ואמיתתו.  

 __________________                                   _________________ 

 חתימה                                           תאריך       
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות  - 6נספח א/ 
 

ית חתימה מטעם ____________  \ת ת"ז מס’_______________ מורשה\__________ נושאאנו הח"מ מר/גב  

ה \"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי המציע זיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: "  מס’

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:   \ה ומתחייב\לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

מכרז  לצעה  ( לחתום על תצהיר זה בתמיכה לההמציע"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1

 "(.המכרז )להלן: " מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה IPTלשירותי טלפוניה   12/22

 הריני מצהיר כדלקמן: .2

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

;  1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

שנמחקו או    למעט הרשעות,  1977- לחוק העונשין, התשל"ז  438עד    414-ו  393עד   383,  297עד    290סעיפים  

 .  1981-התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 )מחק את המיותר(  או

 ________________________________ העבירות הבאות:   הורשע בעבר בביצועהמציע  .2.2

 ____________________________________ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(. 

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

 .  1981-המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א 

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

 
 

                                ____________________  :חתימת המצהיר       
          

 אישור:
 

בכתובת   בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,   ______________ הח"מ  אני 
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז.  
  מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי. 
 
 

_____________________     _________________ 
 עו"ד         תאריך   
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 אישור בדבר מורשי חתימה    -7נספח א/ 

 
 
 
 

 אני הח"מ , עו"ד/ רו''ח  _________________________,  מ.ר ____________  
 

 , הנני לאשר הזאת כי ה"ה: המציע_____________כעו"ד / רו"ח של 
 

 שם:_______________________________________ ת.ז.:____________________ 

 שם:______________________________________ ת.ז.:_____________________ 

 שם:______________________________________ת.ז:______________________ 

 

 _______________________________   ❑דירקטורים   ❑מנהלים  ❑משמשים 

 

 אצל המציע:________________________________________________ 

 ומורשים להתחייב בשמו.  

 כמו כן, הנני לאשר בזאת כי: 

 __________________________    ❑חתימתם גם יחד   ❑מהם   חתימת כל אחד ❑

   המציעבצירוף חותמת   ❑

 . המציעמחייבת את 
 
 
 

 רו"ח/עו"ד:_______________________  תאריך:____________________ 
 
 

 **ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה. 
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 עמידה בתנאי סף ולקביעת ניקוד האיכות לעניין  פרטים –  8נספח א/ 

 פירוט ניסיון קודם של המציע  -חלק א' 
  3.3.1או לחילופין    3.2.1לבחינת עמידתו בתנאי הסף    עירייהבטבלה להלן יפרט המציע את הנתונים הנדרשים ל (1

 וכן באמות המידה לאיכות כמפורט במכרז.  למסמך א'  

   :3.2.1להלן נוסח תנאי הסף 

( פרויקטים* לפחות שבהם סיפק מרכזת בטכנולוגיית  שלושה)  3,  2022-2018, במהלך השנים  בעצמוהמציע ביצע  

IPT אלף( שלוחות טלפון.   1000ידו לעירייה, הכולל לכל הפחות -מהיצרן המוצע על( 

 

   :3.3.1להלן נוסח תנאי הסף 

" המונח  משמעות  הפעלה  פרויקט *  מרכזת,  של  התקנה  ושירות  ":  אחריות  מתן  וכן  מלא,  לתפקוד  והכנסתה 

 למרכזת.

)שלושה( פרויקטים* לפחות שבהם סיפק מרכזת בענן, במרכזת    3,  2022-2018, במהלך השנים  בעצמוהמציע ביצע  

 )אלף( שלוחות טלפון.   1000לכל הפחות  

 אחריות ושירות למרכזת. ": התקנה של מרכזת, הפעלה והכנסתה לתפקוד מלא, וכן מתןפרויקט* משמעות המונח "

 
 

התקנה  מועד ה שם יצרן ודגם המרכזייה  הלקוח שם  
 )חודש ושנה( 

 

כמות 
 השלוחות

 פרטי איש קשר 
)שם, טלפון  בלקוח 

 ומייל( 
1)      

 

2)      
 

3)      
 

4)      
 

5)      
 

6)      
 

 ניתן לצרף את המידע במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יכלול את כל הפרטים המבוקשים.

 

 

  3.3.2או לחילופין    3.2.2לבחינת עמידתו בתנאי הסף    עירייהבטבלה להלן יפרט המציע את הנתונים הנדרשים ל (2
 וכן באמות המידה לאיכות כמפורט במכרז.  למסמך א'  

  :  3.2.2להלן נוסח תנאי הסף 
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ביצע   השניםבעצמוהמציע  במהלך  שירות    5,  2022-2018   ,  מוקדי  סיפק  שבהם  לפחות  פרויקטים*  )חמישה( 

 )חמישים( עמדות נציג בכל פרויקט. 50לקוחות, לכל הפחות 

 

 :  3.3.2להלן נוסח תנאי הסף 

( פרויקטים* לפחות שבהם סיפק מוקדי שירות לקוחות  שלושה)  3,  2022-2018   , במהלך השניםבעצמוהמציע ביצע  

 )חמישים( עמדות נציג בכל פרויקט.  50זיה בענן, לכל הפחות לרבות חיבורם למרכ

": התקנה של מוקד שירות לקוחות, הפעלה והכנסתו לתפקוד מלא, וכן מתן אחריות ושירות  פרויקט* משמעות המונח "

 למוקד שירות לקוחות.  

התקנה  מועד ה שם יצרן ודגם המוקד הלקוח שם  
 )חודש ושנה( 

 

כמות 
עמדות 
 הנציג 

 איש קשר פרטי 
)שם, טלפון  בלקוח 

 ומייל( 
1)      

 

2)      
 

3)      
 

4)      
 

5)      
 

6)      
 

 ניתן לצרף את המידע במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יכלול את כל הפרטים המבוקשים.

 . למסמך א' 3.1.5בטבלה להלן יפרט המציע את הנתונים הנדרשים לעירייה לבחינת עמידתו בתנאי הסף  (3

  :  3.1.5להלן נוסח תנאי הסף 

לתחום מרכזיות   ייעודי  פרויקט  מנהל  מן המניין  כעובד  והידע    IPTהמציע מעסיק  הניסיון  לרשותו  אשר 

)מאה אלף( ₪   100,000בהיקף של  IPTמרכזיות  הנדרש ואשר ניהל באופן ישיר לפחות פרויקט אחד בתחום

 .2018-2022לפחות בין השנים 

 

 שם מנהל הפרויקט המוצע _____________________

 

הפרויקט מועד  שם יצרן המרכזייה  הלקוח שם  
 ( מ___ עד____)

 

היקף  
 הפרויקט

 פרטי איש קשר 
)שם, טלפון  בלקוח 

 ומייל( 
1)      
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2)      
 

3)      
 

4)      
 

 ניתן לצרף את המידע במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יכלול את כל הפרטים המבוקשים.
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 הצהרה על שיתוף קבלני משנה  - 9נספח א/ 
 

רותים המסופקים על ידם מוצעים על ידו לעירייה במסגרת מכרז ישה על המציע לפרט את פרטי ספקי המשנה ש

 זה.

 

מובהר בזאת שככל שנקב מציע בפרטי ספק משנה עליו גם לצרף להצעתו את כל הפרטים ו/או  למען הסר ספק 

המידע ו/או המסמכים המוכיחים את עמידתם בתנאי הסף להספקת השרות המוצע על ידם וכן לבחינת עמידתם 

 באמות המידה לבחינת איכות ההצעה, כמפורט במכרז זה.

 

 לכבוד 

 עיריית כרמיאל, 

 

 זאת כדלקמן: הנני להצהיר ב

רותים המוצעים להספקה על ידם  יהצעתי למכרז זה מוגשת ביחד עם קבלני / ספקי המשנה שפרטיהם וסוגי הש 

 מפורטים להלן. 

צרפתי להצעתי את כל המסמכים והתיעוד המוכיחים כי כל קבלני / ספקי המשנה שפרטיהם להלן עומדים, כל  

 כרז זה.אחד בתחומו, בתנאי הסף הנדרשים להגשת הצעות למ

רותים המוצעים  ילמרות שהצעתי מוגשת ביחד עם ספקי משנה ברור לי כי המציע הוא האחראי הבלעדי לכלל הש

 במכרז זה, בין אם מסופקים על ידו והן על ידי ספקי משנה. 

 

שם העסקי המלא של הספק   #

 וכתובתו 

 מס' מזהה 

 )ח.פ. / עוסק מורשה( 

ידו  רותים המוצעים להספקה על יפרוט הש 

 במכרז

(1)     

(2)     

(3)     

 

 

 

 

 חתימת המצהיר  וחותמת המציע   תאריך   שם המצהיר 
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 חלקים חסויים בהצעה  –10א/ נספח 
 אני מבקש שלא תינתן זכו עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי: 

מסמך 
 בהצעה

עמוד/ים 
 בהצעה

סעיף 
 מהסיבות הבאות  בנושא בהצעה

     

     

     

     

  
   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות,  
 שיוגשו למכרז זה. 

 
 חתימת המציע: 

 
          ______________               _________            ___________   _________________ 

 מס' זהות/עוסק מורשה   שם המציע                       תאריך                          חתימה/חותמת        
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 טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה  -11נספח א/ 
מכל   לגרוע  המסמכים  מבלי  את  הצעתו  עם  יחד  להגיש  המציע  על  המרכז,  במסמכי  הכלולה  אחרת  דרישה 
 המפורטים להלן: 

 

 על פי נספח  אסמכתא  

 בחוברת

 יש/

 לא נדרש

כל מסמכי המכרז, לרבות חוברת זו, חתומים לאישור בחתימה    .1

 וחותמת + קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז 

  

  1נספח א/ הצהרת המציע   .2

  2נספח א/ ערבות השתתפות   .3

  3נספח א/ ציבוריים  גופים  עסקאות חוק  לעניין תצהיר  .4

  4נספח א/ עניינים  ניגוד   העדר  על והתחייבות  תצהיר  .5

  5נספח א/ תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה   .6

  6נספח א/ תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות    .7

 בתוקף  ד "עו   או  ח" רו  י"ע  מאושר  חתימה   מורשי  בדבר  אישור  .8

 . הנוכחית לשנה

  7נספח א/

  8נספח א/ פירוט ניסיון קודם   .9

  9נספח א/ הצהרה על שיתוף קבלני משנה   .10

  10נספח א/ חלקים חסויים בהצעה   .11

יצרן    .12 מטעם  הסמכה  טכנאים  תעודות  חמישה  שם  על  הציוד 

   המאושרים מטעם היצרן

  

תעודת הסמכה מיצרן/ יצרני הציוד המוצע על ידי המציע במענה    .13

 למכרז

  

   תעודת עוסק מורשה   .14

  עסקאות   חוק  פי  על  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  בדבר  אישור  .15

  תקף ,  1976-ו "התשל(,  חשבונות  ניהול  אכיפת)  ציבוריים  גופים

 מ. "מע אזורי וממונה  השומה  פקיד מטעם, הנוכחית לשנה

  

   הנוכחית   לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי  על אישור  .16

 דין  פי  על המתנהל ממרשם בתוקף רישום תעודת -תאגיד  .17

 . מסוגו לתאגידים
  

,  המניות  ובעלי התאגיד  מנהלי על  חברות  רשם תדפיס -תאגיד  .18

 . הנוכחית לשנה בתוקף

  

   מחזור הכנסות אישור על   .19

   מפרטים טכניים מלאים של כל הציוד המוצע   .20
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נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע   למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל 
לפי מסמכי מכרז זה, בין אם מופיעים ברשימה זו ובין    לצרף את כל המסמכים הנדרשים מאחריותו הבלעדית  

 אם לא.
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 הסכם התקשרות  –' מסמך ב 

 _______   שנת_______   לחודש_________   ביום ב__________ ונחתם שנערך

 

 עיריית כרמיאל בין:       

      ("המזמיןאו " "עירייהה"  להלן) 

 אחד; מצד

 :  ___________________  שם    : לבין

 :  _______________  מס' תאגיד/מס' ת.ז.

 :  _________________  כתובת

 ___ _____: __________  טלפון

 _____ :  _____________ פקס

       "( הספק"   להלן)

 שני;  מצד

 

  להלן) כולל שירותי תחזוקה יםעירוני  יםמנוהלים ומוקד IPTלשירותי טלפוניה  פרסמה מכרז עירייהוה הואיל 
 "(; השירותיםהשירות/"

 ; הזוכה  כהצעה עירייהה  ידי על  נבחרה והצעתו השרות  למתן  הצעה  הגיש  והספק והואיל 

  האדם  וכוח הציוד  בעל, מנוסה, מיומן, מקצועי הינושלצורך מתן השירותים  בזאת  והספק מצהיר והואיל 

 ;עירייהה של  המוחלט  רצונה לשביעות השירות את לתת הבחינות מכל  יכולת בעל ושהינו  המתאים

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

  . זה הסכם נשוא

 

 :   כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, לפיכך

 

  וכותרות מבוא .1

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

,  המכרז  במסגרת  עירייהה  של  לפרסומיה  צורפו  אשר,  נספחיהם  כל  על  המכרז  מסמכי  כי  בזאת  מובהר .1.2

 .זה מהסכם נפרד  בלתי חלק מהווים

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

 . על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז .1.4

 . זה בהסכם  האמור  יגבר ונספחיו  ההסכם בין סתירה של במקרה .1.5
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 הגדרות .2

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

 ובמסמכיו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן: 

 "(.הועדהעיריית כרמיאל / הועדה לתכנון ולבניה כרמיאל )להלן גם "     "עירייה"המזמין/ה

 מהנדס העיר או בא כוחו שהוסמך על ידו לעניין מכרז/ הסכם זה או חלק ממנו    "המנהל/הממונה"

 כולל שירותי תחזוקה  יםעירוני יםמנוהלים ומוקד IPTלשירותי טלפוניה מכרז                       "המכרז"           
 מי שהגיש הצעה למכרז זה.  "המציע"

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

  יורשיו(,  עירייהה  מן  אישור  קבלת  לאחר)  ידו   על   שיועסקו  המשנה  קבלני  ,מנהליו

  . מטעמו או בשמו הבאים וכל

קבלן אשר מספק שירותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז   ספק משנה"/קבלן"

 זה. 

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

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

 המצורפים אליו.  

 המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע העבודה.  "התמורה"

 המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס.  מדד   "המדד"

 הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו.  החוזה"/ההסכם"

בסעיף   "חג" מנוחה"  "ימי  הכותרת  תחת  כמפורט  מנוחה,  לפקודת  18יום  סדרי  א. 

 .1948-השלטון והמשפט, תש"ח 

 . 1הגדרות נוספות מפורטות במפרט השירותים המצ"ב בנספח ב/ .2.2

 

 השירותים: .3

מוקד    -יםעירוני   יםמנוהלים ומוקד   IPTטלפוניה  אספקת שירותי  השירותים אותם מתחייב הספק לבצע הינם  

, ומהווה נספח להסכם  1נספח ב/כמצורף וכמפורט במפרט המצ"ב כ  כולל שירותי תחזוקה  ומוקד הגבייה,  106

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

 בכלל. 

  

 ההסכם תקופת .4

 .  החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים ,731/12/202ליום עד תקופת ההסכם תהיה   .4.1

עד    נוספות  לתקופות  ההסכם  את  להאריך   דעתה  לשיקול  בהתאם   עירייהה  רשאית,  ההסכם  תקופת  בתום .4.2

 . חודשים  84 על  יעלה  לא, ההארכה תקופות   ההסכם, כוללשסך תקופת    ובלבד אחת, חודשים כל 12

הארכת תקופת ההסכם כאמור תעשה בכתב, באמצעות דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני לפי שיקול   .4.3

, לא יאוחר משבעה ימים לפני תום תקופת ההסכם, או תום כל תקופה של  עירייה דעתה הבלעדית של ה 

 הארכת ההסכם, לפי העניין. 
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   התמורה .5

  את   לספק  עירייהה  תשלם,  עירייהה של  המלא רצונה  לשביעות  זה  הסכם פי  על כנדרש  השירות מתן  תמורת .5.1

 "(.התמורה" להלן)  ממנו  נפרד  בלתי   חלק  , ומהווה6נספח ב/ הנספחת להסכם ב להצעתו  בהתאם   הסכומים 

 :  להלן כמפורט, ההתקשרות תקופת כל במשך  תקפים יהיו המחירים .5.2

  הלשכה   ידי  על  המתפרסם,  לצרכן  הכללי  המחירים  למדד  תקופתית  יוצמדו  בהצעה  הנקובים  המחירים .5.2.1

 . זו הצעה במסמכי כמפורט"(,  המדד"  להלן) כלכלי ולמחקר  לסטטיסטיקה המרכזית

 . הקבלן עם  ההתקשרות הסכם חתימת ממועד   19 – ה  מהחודש  החל תחל המחירים הצמדת .5.2.2

 . אחת כל חודש  12 בנות בתקופות תהיה למדד  ההצמדה .5.2.3

(  להתקשרות  30  –  ה  לחודש  ועד  להתקשרות  19  –  ה  מהחודש)  הראשונה  ההצמדה  לתקופת  הבסיס  מדד .5.2.4

 . שבהמשך' ד בסעיף כאמור  במערכת השימוש תחילת במועד הידוע  המדד יהיה 

  המדד  בין  המדד  להפרשי   שווה   תהיה,  הראשונה  ההצמדה  תקופת   לאחר  תקופה   בכל,  למדד  ההצמדה .5.2.5

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

 (. הלאה וכן, להחלתה  19 – ה בחודש ידוע שהיה  זה לבין   ההצמדה  להחלת 30 –

  עדכון   לאחר  הבאים  החודשים  12)  ההצמדה  תקופת  כל  למשך  תקף  יהיה  הצמדה  כל  לאחר  התעריף .5.2.6

 (. המחיר

למעט הצמדה כאמור,  מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא,   .5.3

לרבות בשל שינוים בשכר עבודה. כמו כן, מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום המלא עבור ביצוע העבודה  

ת הוצאות  , מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע העבודה, לרבוספקבהתאם להסכם לרבות כל הוצאות ה

ו/או מי מעובדיו, לרבות ההוצאות    ספק נסיעה, אש"ל הדפסות וכל הוצאות משרדיות ו/או אחרות של ה

בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה או שייגרמו בקשר להסכם    ספקוהנזקים שייגרמו ל

 .זה

 . ספקתהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם לה על ידי ה עירייהה .5.4

 וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו   עירייהספרי ה  .5.5

 : להלן  המפורטים לתנאים לספק בכפוף תשולם  התמורה .5.6

 ב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש הקודם.החיו  .5.6.1

חשבון המפרט את השירותים שבוצעו וכן    עירייהמטעם ה  לממונהלצורך קבלת התמורה יגיש הספק   .5.6.2

 את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו. 

 ועל פיו.   עירייה וגזבר ה  הממונההתמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי   .5.6.3

בתוך   .5.6.4 לספק  תשולם  ל   45התמורה  החשבון  הגשת  חודש  מתום  כאמור עירייהיום  שאושר  בתנאי   ,  

 (.45)ש+
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 מעביד  עובד יחסי קיום אי .6

  מהיותו  וזאת  עצמאי ספקכ  ידיו  על  מתבצעת,  זה  הסכם   לפי,  ספקה  עבודת  כי,  במפורש   ומוצהר  בזאת  נקבע .6.1

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

  עירייה ה  בין  או/ו  ספקל  עירייהה  בין  ומעביד  עובד  של  יחסים  ייווצרו  לא  שהן  נסיבות  בשום  וכי,  עירייהה

  או /ו  תמורה  או /ו  תשלום  לכל  זכאים  עובדיו  יהיו  ולא  ספקה  יהיה  לא,  זה  מטעם.  ספקה  מעובדי   מי  לבין

 .  נוהג או /ו דין כל פי- על ממעבידו לעובד המגיעות  כלשהן  זכויות 

  כמעביד   עירייהה  של  נטענת   אחריות  בגין  כלשהו  גורם  א/ו  ספקה  מעובדי  מי  ידי  על  תתבע  עירייהשה  במקרה .6.2

  עירייהה  שאותו   סכום  כל  בגין  יום  30  תוך  עירייהה   את   ישפה  או/ו   יפצה  ספקה,  זה  מהסכם  הנובעת  לעובדיו

  או   המינימום  שכר  לחוק   בנגוד  ששולם  לשכר  בקשר  תביעה  כל  לגבי   גם  יחול  לעיל   האמור.  לשלם  תחויב

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

,  הכנסה  מס  לרבות,  דין  פי   על  המחויבים  התשלומים   כל  את  עובדיו  עבור  ויפריש  עצמו   עבור   ישלם   ספקה .6.3

  פחות   ולא   זה  הסכם   ביצוע   עקב  מעביד  או /ו   עצמאי  ספק   על   החלים   תשלום   או   מס   וכל,  לאומי  ביטוח,  מ"מע

  הגבוה  -עליו  החל  קיבוצי  הסכם  פי  על  לו  המגיע  השכר  או/ו  המינימום  שכר  חוק  פי  על  לעובד  מהמגיע

 . מביניהם

 

 אחריות הספק  .7

  הסכם   פי  על השירות מתן  לצורך ידו על  שיועסקו  האנשים   לכל  כמעביד  אחראי הוא  כי   בזאת  מצהיר  הספק .7.1

  וכל  מינימום  שכר  תשלום  לרבות,  עובדיו  לגבי   דין  כל  פי  על  חובותיו  כל  את  למלא  מתחייב  הוא  וכי,  זה

  כלפי  כלשהי  באחריות   שאית  יהא  לא,  מצידו  המזמין.  דין  כל  פי  על  ממעבידו  לעובד  המגיעים  התשלומים

 .  הספק  עובדי

  דין  כל  פי  על  הנהוגות  אחרות  ולהטבות  פיטורים  לפיצויי  זכאי  הספק  אין,  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי .7.2

 . נוהג או

  צד   לכל   או   ידו  על   למועסקים,  למזמין  ייגרם  אשר הוצאה  או /ו   נזק   לכל   אחראי  הינו   כי   בזאת   מצהיר  הספק .7.3

בין שיתגלה  ,  זה  הסכם  תנאי  או  כלשהו  דין  הפרת  בגין  או/ו  השירות  מן  עקיף  או   ישיר,  יוצא  כפועל,  שלישי

בזמן שהחוזה יהיה בתוקף, ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו, וישפה את המזמין בגין כל תביעה שיידרש  

 לשלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין בגין האמור לעיל. 

מצהיר   .7.4 ביצוע  הספק  במסגרת  עליהם  החלים  הבטיחות  בכללי  עובדיו  את  להנחות  באחריותו  כי  בזאת 

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

 וביצוע הדרכות בדבר אופן השימוש בהם. 

לשלם  ויחויב  היה .7.5   לעובד   כרגיל  המשתלם  כלשהו  תשלום,  למועסקיו  או/ו  לעובדיו  או/ו  לספק  המזמין 

  בו   סכום  המזמין בכול   את   הספק  יפצה ,  אחר  או  שלישי   לצד   נזיקין  פיצויי   בתשלום  שתחויב  או ,  ממעבידו

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

לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק, ו/או כלפי צד ג' כלשהו, על פי חוק השומרים,    למזמיןלמען הסר ספק,   .7.6

, ו/או על פי כל דין אחר, למטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו הספק, לביצוע הסכם  1967-התשכ"ז

 זה ו/או לכל צורך אחר. 
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  ביטוח .8

פי ההסכם ו/או על פי כל דין, , מתחייב הספק לערוך למשך כל תקופת  - מבלי לגרוע מאחריות הספק על .8.1

עם   ה,  העירייהההתקשרות  הספק  -3ב'בנספח  ו  8בסעיף  כמפורט    יםביטוח את  ביטוחי  )להלן: –אישור  

 חלק בלתי נפרד ממנו.  המהווהלהסכם זה ו  ףהמצור אישור הביטוח(

כדי  ו המתכונת  על  בהנחיות הפיקוח    לעמוד  למבטח  לאפשר תמציתית של אישור הביטוח, הינה אך ורק 

 על פי נספח זה.  ואין בהם כדי לגרוע מהתחייבויות הספק  לעריכת הביטוחים , הביטוח

ימים  ממועד החתימה על הסכם זה וכתנאי מקדמי לתחילת    7הספק  מתחייב להמציא לידי העירייה  בתוך  

 אישור הביטוח כשהוא  חתום כדין בידי מבטחו . פעילותו את 

הספק    3 הספק, מתחייב  ביטוחי  תוקף  תום  לפני  הביטוח  ימים  אישור  תוקפו  להפקיד את  בגין הארכת 

במועדים הנקובים, מדי תקופת  לתקופת ביטוח נוספת. הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח,  

עוד   וכל  ביט ביטוח  עריכת  חובת  עליו  תגרע  וחים.  חלה  לא  במועד  הביטוח  אישורי  המצאת  אי 

 מהתחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה או עפ"י דין.  

 : את הביטוחים הבאים  ו/או מי מטעמו  בנוסף יערוך ויקיים הספק .8.2

 ביטוח חובה כנדרש עפ"י דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב. .8.2.1

בגין פגיעה שתיגרם לרכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי הרכב  ובגין פגיעה גופנית שאין חובה חוקית   .8.2.2

 ₪   1,000,000 -לבטחה  בגבול אחריות שלא יפחת מסך השווה ל 

 לרבות התוספות המותקנות עליו .  בגין אובדן או נזק לכלי הרכב  .8.2.3

ובלבד שהפטור מאחריות כאמור      8.2.3  ףהספק רשאי שלא לערוך ביטוח בגין אובדן או נזק עפ"י סעי .8.2.4

 יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.   8.6בסעיף 

הספק מתחייב לקיים את תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם, לא לעשות כל מעשה שיש בו   .8.3

,  ולקיים בכל עת את  האמצעים להקלת הסיכון שנכללו בביטוחיו  כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים

זכויות  לש של  ומימוש  שמירה  לשם  שיידרש  ככל  העירייה  עם  פעולה  הספק  -על  העירייה תף  ביטוחי  פי 

 פי ביטוחי הספק.  -ולהודיע בכתב למבטח מיד עם היוודע על אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על

בבדיקת .8.4 בעריכת הביטוחים, בהמצאת אישור הביטוח,  יהיה  לא  כי  בדיקת  ם מוסכם  באי  ידי    םו/או  על 

, בכדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הספק למוסכם, טיבם, תוקפם,  הו/או מי מטעמ  עירייהה

ו/או כדי להסיר    הו/או מי מטעמ  העירייההיקפם או היעדרם, ולא יהיה בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי על  

 אחריות כלשהי מהספק.  

בבחינת דרישת מינימום המוטלת    םהביטוח הינאישור  בהסכם ובכמפורט  והיקף הכיסוי  גבולות האחריות  .8.5

על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הספק מצהיר כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה  

ו/או דרישה כלפי העירייה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על  

 ערכו על ידי הספק יכללו כל הוראות  נספח זה .בכל ביטוח נוסף או משלים ככל שי ידו. 

בגין נזק    הו/או מי מטעמ  העירייההספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד   .8.6

וכן בגין אובדן או נזק לרכוש     8.2.3רכוש שהוא זכאי לשיפוי בגינו עפ"י הביטוחים הנערכים עפ"י סעיפים  

בין    כלשהו  המשמש בקשר עם מתן השירותים, בין אם נערכו במלואם ,או בחלקם או באם לא נערכו כלל

מכל אחריות לנזק    הו/או מי מטעמייה  העירוהוא פוטר בזאת את     ובין אם לאו   םהיה זכאי לשיפוי בגינאם  

 כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
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כי איזה מביטוחי הספק עומד להיות מצומצם ו/או משונה לרעה    למזמיןשל הספק יודיע    ובכל פעם שמבטח  .8.7

  חדשה ביטוח  האישור    למזמין את  לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא    הספקמתחייב    ו/או מבוטל, 

ימים  לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם,    7, לא יאוחר מאשר  שבתוקף

 ימים מיום דרישתו. 30כמו כן יעביר הספק לדרישת העירייה את  פוליסות הביטוח בתוך  כאמור.

ב הספק למלא אחר כל דרישות והוראות  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחיי .8.8

לפגוע   ובעיקר, אך מבלי  לפי החוק הנ"ל,  וכדומה, שהותקנו  וכל הצווים, התקנות  לאומי  החוק לביטוח 

זה, לרבות שליחיו,   נשוא הסכם  לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות  בכלליות האמור 

ו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות  משמשיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהי 

 שעל פי החוק הנ"ל. 

בשינוים המחויבים בכל הסכם הנחתם על ידו עם ספקי שירותים    8הספק מתחייב לכלול את הוראות  סעיף   .8.9

 מטעמו  וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת של הספק כלפי העירייה. 

 ק יכללו בין השאר את ההוראות הבאות :מבלי לגרוע מכלליות האמור ביטוחי הספ .8.10

 ספק. העל פי ביטוחי  ו/או סכומי ההשתתפות העצמית    פרמיות הביטוח    בתשלום    הספק לבדו יישא   .8.10.1

לא  בתום לב לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה במועד  הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות   .8.10.2

 לקבלת שיפוי על פיהן.  התפגע בזכות העירייה ו/או מי מטעמ

 מבוטל . –חריג רשלנות רבתי ככל שקיים בביטוחים דלעיל  .8.10.3

מי    כות התחלוף כלפי העירייה ו/או  זכל ביטוחי הספק יכללו סעיף מפורש לפיו המבטח מוותר על   .8.10.4

 מטעמה . 

  ללא  זכות   כל ביטוחי הספק יכללו סעיף מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה   .8.10.5

 .  שיתוף ביטוחים

 .ביטוח אחריות מקצועית יכלול מועד רטרואקטיבי שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים .8.10.6

 

 ההסכם ביטול .9

.  ימים (30שלושים )  בת  בכתב  מוקדמת  בהודעה  שהיא  סיבה  ומכל  עת  בכל  זה  הסכם  לבטל  רשאית  עירייהה .9.1

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

 . העבודה  הפסקת לשלב בהתאם התמורה של היחסי החלק, לספק ישולם, ההסכם ביטול של מקרה בכל .9.2

 

 ערבות בנקאית  .10

  ניתנת   בלתי ,  למדד  וצמודה  אוטונומית  בנקאית  ערבות  עירייהל  מסר  ספק ה   כי  הינו   זה   הסכם  לחתימת  תנאי .10.1

,  2נספח ב/ עפ"י הנוסח המצורף להסכם כ  ,מיידי  לפירעון  ונתונה  מותנית  בלתי,  שהיא  צורה  בכל  לביטול

 . במסמכי המכרז 2נספח א/כמפורט ב ובתוקף  בסך

  60-ל   עד  קרי,  בהתאמה  הערבות  תוקף  את  להאריך  הספק  מתחייב,  זה  הסכם  של  תוקפו   שיוארך  פעם  בכל .10.2

  הערבות  הארכת  את  להמציא  מתחייב  הספק.  חשבונו  על,  ההתקשרות  לסיום  החדש  המועד  מתום  יום

 .  ההתקשרות  הארכת  על עירייהה  הודעת  ממועד ימים 10-מ יאוחר לא, פעם בכל , עירייהל כאמור
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לעיל לתקופת ההתקשרות    10.2לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף קטן   .10.3

רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא סכומה    עירייהתהא ה  –המוארכת  

 לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה. 

 

  ועיכבון קיזוז .11

על פי    עירייהמה רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע    עירייהה .11.1

וכן כל   הספק לבין  שבינהאחר  הסכםזה או על פי כל   הסכםעל פי  עירייה ל, כל חוב המגיע  לספקזה   הסכם

לגבות את החוב    עירייה. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המהספק  עירייהלחוב קצוב אחר המגיע  

לרשות   ו/או אמצעי אחר העומד  ו/או צעד  סעד,  גורעות מכל  ו/או  פוגעות  ואינן  האמור בכל דרך אחרת 

   מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.  הספקכלפי  עירייהה

 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא.  .11.2

 זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא.למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה  .11.3

 

 זכויות העברת .12

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

 . ומראש בכתב לספק שתינתן עירייהה

 

 ההסכם  שינוי .13

 . ומראש  בכתב בהסכמה אלא זה בהסכם הוראה כל לשנות אין

 

 הפרות ופיצויים .14

כי    הספק .14.1 על כל סעיפי    7על כל סעיפי המשנה שבו,    6,  3סעיפים  המבוא להסכם זה,  מצהיר, כי ידוע לו 

הינם תנאים עיקריים ויסודיים  , 12על כל סעיפי המשנה שבו,   10על כל סעיפי המשנה שבו,   8המשנה שבו,  

ם מראש בסך של  בפיצויים מוסכמים וקבועי  עירייה בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את ה

תבטל    לא  עירייהזאת גם במקרה שהשקלים חדשים בע"מ( לכל מקרה הפרה,    חמשת אלפיםש"ח )   5,000

לכל סעד ותרופה אחרים   עירייהוזאת מבלי לגרוע מזכותה של ה את ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק, 

האמור לעיל ביטול ההסכם בגין  ן, ומבלי לגרוע מכללויות  העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על פי כל די

    הפרה יסודית של הספק.

על פי מסמכי    ומהתחייבויותי   ספקלא ישחררו את ה   ספקל תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים   .14.2

 ההסכם.   
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 מפעולה והימנעות ויתור .15

  אלא, זכויותיה על עירייהה  כויתור ייחשבו  לא, עירייהה  מצד מחדל  או במועדה מפעולה הימנעות או  ויתור כל

 . ומראש בכתב כך  על  עירייהה  ויתרה כן אם

 

 והודעות  כתובות .16

 . זה להסכם במבוא כמפורט הינם הצדדים  כתובות .16.1

  להסכם   במבוא  המצוינות  הכתובות  לפי  תישלחנה,  זה  להסכם  בקשר  או  זה  הסכם  פי  על  לשלחן  שיש  הודעות .16.2

  לתעודתו   שהגיע  כמכתב  זה  הסכם  לצורכי  ייחשב,  בהסכם   כמצוין  הכתובות  לפי   רשום  בדואר   שישלח   ומכתב

  או /ו  שהיא  סיבה  מכל  לשולחו  יוחזר  אם  אף,  רשום  דואר  כדבר  הדואר  לבית  מסירתו   לאחר  שעות  72  תוך

 . לתעודתו יגיע לא

 

 : החתום על הצדדים  באו ולראיה

 

 

                                        ___________________ ___________________ 

 הספק                                                                       עירייהה

 
 

 

 לספק שהוא תאגיד -אישור עו"ד

 מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:מ.ר________  אני הח"מ ________________ עו"ד,  

 _________________ת.ז.___________, וה"ה ______________ ת.ז. ________ ה"ה 

מספר    ,___________________ התאגיד:  בשם  לחתום  מוסמכים  אלה  וכי 

 תאגיד:________________ ולחייב את התאגיד בחתימתם.

 

 _________________,עו"ד    _____________ 
 חתימה וחותמת                           תאריך          

 

 לספק שהוא יחיד-אישור עו"ד

 מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: _______  מ.ר.אני הח"מ ____________________ עו"ד,   

 ה"ה ___________________ ת.ז. ______________

 
 ____________________,עו"ד        _________________         

 חתימה וחותמת     תאריך                               



 עיריית כרמיאל 
 12/22מכרז פומבי מספר 

 מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה  IPTלשירותי טלפוניה 

   

 חתימה וחותמת המציע   81מתוך  40עמוד 
   

 

 מפרט המכרז –  1נספח ב/

 הגדרות  .0.1

יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם   נוחות, לשון  המכרז וההסכם למכרז זה מנוסחים בלשון יחיד מטעמי 

 למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן:לנקבה. כמו כן במכרז ובהסכם שלו, יוקנו 

 . עיריית כרמיאל     "המזמין/העירייה"

 או בא כוחו שהוסמך על ידו לעניין מכרז/ הסכם זה או חלק ממנו.  מנהל הרשת   "המנהל"

 מי שהוא ישות משפטית )אדם, או תאגיד( והגיש הצעה למכרז זה. "המציע"

לרבות מי שהוסמך על ידו  אשר ייבחר לספק את השרותים לפי מכרז זה.    המציע  "הקבלן"/"הספק"/"הזוכה"

 לעניין הסכם זה או חלקו. 

אשר מספק שרותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז    קבלן "קבלן משנה"

 זה. 

הזוכה    ספק "קבלן אחר"   הספק  עמידת  אי  של  מיוחדים  במקרים  נוסף  מפעיל  ישמש  אשר 

 בדרישות המפרט. 

מכלול השרותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת הסכם זה וכל שירות כיו"ב   "השירותים"

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

( ההיסאליו,  התיקים  שיטתית  מטופלים  בו  יקרא  השלב  גם  טוריים  להלן 

 "(. הפרויקט"

מי שימונה על ידי הספק כמנהל הפרויקט מטעמו ויאושר על ידי העירייה אשר   "מנהל הפרויקט"

ואיש   הספק  של  כוחו  בא  ישמש  הספק,  מטעם  הפרויקט  לניהול  אחראי  יהא 

 הקשר שלו לעירייה לכל דבר ועניין.

ת עובדיו אשר יהא אחראי, בין השאר,  מי שימונה על ידי הספק לשמש ראש צוו "ראש צוות"

להפעלה ישירה שלו צוות ספק ולביצוע היומיומי של העבודות הנדרשות  לביצוע  

 בכלל ובמשרדי העירייה בפרט. 

 המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע השרותים.   "התמורה"

 ;  הלמ"סמדד המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי    "המדד"

מכרז זה, כל מסמך לסוגיו וכן כל פרסום הנוגע למכרז זה, לרבות מסמך    לעניין  המכרז"  "מסמכי

זה על נספחיו, ההסכם, שאלות / פניות המציעים, התייחסות המזמין וכל מסמך  

 אחר שהתקבל על ידי המזמין בעניין מכרז זה ו/או נשלח  / פורסם על ידו;

 לרבות נספחיו המצורפים לו. הנכלל במסמכי מכרז זה  ההסכם "ההסכם/החוזה"

חוברת זו, על כל פרקיה וסעיפיה, כל הודעה או מסמך שתפרסם העירייה ו/או   "מסמכי המכרז" 

תעביר למשתתפים במכרז, הצעת מציע על כל צרופותיה, וכל מסמך אחר הנוגע  

נשוא מכרז זה בין אם נכתב או הומצא על ידי העירייה או על ידי המציע    לשרותים

 במהלך ההתקשרות לפי מכרז זה.
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 . הסכם ההתקשרות – הגדרות נוספות מפורטות בנספח ב

 כללי  -רותים ימאפייני הש  .1

. דגשים מיוחדים וארכיטקטורת פתרון עבור  רכזייה יובהר כי הנתונים בסעיף מתייחסים לשדרוג המ 1.1

 להלן.   8ראו בסעיף  -מרכזייה בענן

מנוהלים    IPTטלפוניה  לאספקת שירותי  "( מבקשת להתקשר עם ספק  העירייהעיריית כרמיאל )להלן: " 1.2

 במפרט ובמסמכי המכרז.להלן,  כמפורט , ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה

 )שני( אתרים עיקריים, כדלקמן:  2מערך התקשורת בפרויקט יכלול  1.3

שתוקם. חדר השרתים    IP- עתיד לשמש כאתר הראשי למרכזת ה  100העירייה ברחוב קק"ל  אתר   1.3.1

 "(.האתר המרכזיהקיים היום באתר ימשיך לשמש את העירייה לאחר החלת הפרויקט )להלן: "

ארון תקשורת מחשוב המחובר בסיב  36בירנית  בנין הרווחה הממוקם ברחוב   1.3.2 . במקום קיים 

( ומוקד  106נמצא כיום מוקד שירות הלקוחות העירוני )מוקד  לאתר הראשי. באתר    mmאופטי  

 הגבייה. לאחר מימוש הפרויקט יהווה אתר גיבוי. 

קווי התקשורת השונים )קווי טלפוניה, קו תקשורת נתונים רחב סרט    אליה מגיעיםהמרכזת באתר המרכזי,   1.4

 ד.  כחלק ממערך הסיבים האופטיים( באמצעות שרתים ייעודיים לפרויקט זה בלב

מרוחקות, שיתחברו    IPמרכזת זו תשרת את משרדי העירייה וכן את כל יחידות הסמך, באמצעות שלוחות   1.5

, ומעל גבי קווים אלו ינותבו שיחות הטלפון בטכנולוגיית  ADSLלמרכז באמצעות סיבים אופטיים ו/או קווי  

 .VDSLוקווי  VoIP-ה

 .  35ברחוב מירון   DR (Disaster Recovery)-אתר הרווחה יהווה את אתר ה 1.6

)אם יידרש( או    IPVPNהאתרים העיקריים יחוברו באמצעות הסיב האופטי הקיים או באמצעות תקשורת   1.7

או קו נל"ן ישיר. על הקבלן יהיה להתאים עצמו לשיטת העבודה הנהוגה בעירייה, בתווך    ADSLבאמצעות  

   המקשר בין אתרי העירייה.

הצעה לשדרוג המרכזייה לא תכלול מכשירי טלפון. יובהר כי הצעה למרכזייה בענן תכלול את החלפת כל מכשירי   .1.1

 הטלפון בעירייה בהתאם למפרט להלן.  

 מצב קיים  .2

בתחזוקת חברת    IPT-IPECS-CM ERICSSON-LG S2K  מדגם  LGשל חברת    IPבעירייה כיום מרכזיית   2.1

 להלן איור המצב הקיים:   מתוצרת חברת אספייר. ומוקד גבייה, שניהם  106וכן מוקד  בזק בינלאומי 



 עיריית כרמיאל 
 12/22מכרז פומבי מספר 

 מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה  IPTלשירותי טלפוניה 

   

 חתימה וחותמת המציע   81מתוך  42עמוד 
   

 

 

כולם לרשת   2.2 עירונית אשר מחוברים  כיום ממספר אתרים בפריסה  פועלת  בזק,   IP-VPNהעירייה  של 

 ( של העירייה. multy mode) MMבאמצעות סיב אופטי )מדגם  

 הקיימות בעירייה התשתיות  2.3

בעמדות העבודה אין שקעים נפרדים למחשבים ולטלפוניה. לרוב, המחשבים מחוברים לטלפון. שתי   2.3.1

 .  SWITCH ברמת ה  VLAN הרשתות מופרדות ב

 .cat7כל מערך התקשורת הקיים הנו מדגם  2.3.2

העירייה תעמיד לרשות הקבלן את חדר המחשב, תשתיות החשמל והתקשורת הקיימות באתר, וכן   2.3.3

את הקישורית למרכזייה ולתשתיות המחשוב הקיימות באתר, עבור שרתי המרכזייה החדשה ומוקד  

 . השירות, הכל בתיאום ובליווי יחידת המחשוב בעירייה

 העיקריים.    בעירייה מבוססת סיבים בין שני האתרים DATAתעבורת  2.4

המותקנים    PRIשיחות יוצאות ונכנסות מתבצעות באמצעות קווים אנלוגיים וקווי     -   VOICEתעבורת   2.5

 באתר העירייה המרכזי ומחוברים למרכזת הכוכב הקיימת באתר.

 מערך המחשוב של העירייה מרוכז באתר המרכזי, וכולל שרתים וירטואליים.  2.6

המותקנים   FW( ומערכת ROUTERS(, נתבים )SWITCHESנוסף לשרתים כולל מערך המחשוב: מתגים ) 2.7

 בארונות התקשורת של האתר המרכזי. 

מתגי  הערה:   2.8 בקרוב.    PoEקיימים  להחליפם  העירייה  כוללים  שבכוונת  אינם  הקיימים  המתגים 

באחריות     .VOICEואינם כוללים מנגנוני תעדוף    IPלטלפוני    LANאפשרות הזנת מתח על גבי רשת  

 .המתגים הקיימים מתאימים למרכזיה החדשה לשלב הראשון עד להחלפתם כי המציע לוודא

על 2.9 ומופעל  מנוהל  המרכזי,  באתר  מקומית  מתבצע  המחשוב  למערך  הגיבוי  מערכות  - מערך  מנהל  ידי 

 המידע של החברה לאוטומציה. 
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 מחברת אספייר.  -מוקד שירות הלקוחות ומוקד הגבייה 2.10

 את תושבי העיר כרמיאל.  מוקד שירות הלקוחות המופעל בעירייה משרת 2.10.1

 רגילה.  ACDמערכת מבוסס על  C .C-מערך ה 2.10.2

 תהליך השיחה מתחילתה ועד קבלת מענה אנושי כוללת הודעות המתנה בתור ומוזיקה ייעודית. 2.10.3

 שעות ביממה.   24המוקד העירוני פועל  2.10.4

   סה"כ.  עמדות נציג 18  ובמוקד הגביה 106 במוקד 2.10.5

לצרכי אבטחת מידע למערכות המידע    FIREWALLאבטחת מידע: באתר המרכזי מופעלת מערכת   2.11

 של העירייה.  

 קיימים  תקשורת מתגי 2.12

 :בעירייה קיים המצב האיור  

 דרישות כלליות  .3

 המערכות המוצעות צריכות לעמוד, מעבר לדרישות המפורטות במפרט זה, בדרישות הבאות:  3.1

התקשורת הקימות בעירייה, בהתאם לסטנדרטים הטכנולוגים המקובלים, ובלי  התחברות לתשתיות   3.1.1

 שתתרחש פגיעה ו/או הפרעה לציוד ולפונקציונאליות הקיימים. 

דרישות   3.1.2 ועל  ציבוריות  דרישות מפעילי רשתות מפ"א  על  לענות  צריכים  המוצע  והשירות  המערכת 

 הנתונים בארץ ובעולם.  תקניות כלליות המקובלות בתחום התקשורת הטלפונית ותקשורת

כל המערכות והמוצרים שיספק הקבלן, מעבר למרכזיה ולמוקד השירות אותם נדרש הקבלן לספק,   3.1.3

למרכזיה,   הנלווה  והציוד  הטלפון  מכשירי  רק,  לא  אך  לרבות,  מדף  מוצרי  יהיו  ולהפעיל,  להתקין 

 כמפורט במפרט זה. 



 עיריית כרמיאל 
 12/22מכרז פומבי מספר 

 מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה  IPTלשירותי טלפוניה 

   

 חתימה וחותמת המציע   81מתוך  44עמוד 
   

 

רה המתאימה לזיווד במסדים שיסופקו  השרתים והרכיבים המרכזיים במסגרת הפתרון יסופקו בתצו 3.1.4

 ידי הקבלן בהתאמה לציוד הקיים, ולאחר קבלת אישור בכתב מהמנהל. -על

 ה ישדרוג המרכזיעבור  -ארכיטקטורת הפתרון .4

( המקושרים  Contact Centerבאתר העירייה )ראשי ומשני( ומערכת מוקדי שירות לקוחות )  IPהקמת מרכזת   4.1

 היתר: תכנון, אספקה, הדרכה, הפעלה, הטמעה, אחריות ותחזוקה. לספקי מפ"א, כולל בין  

הפרויקט כולל אספקה, אחזקה ושירות למרכזיה ולמוקד השירות, צירי קישור למפ"א ופעילות נדרשת מול   4.2

מפ"א", קבלנים וספקי שירות אחרים    –מערך תשתיות המחשוב ואבטחת המידע בארגון, "רשת בזק ציבורית  

 רשת הנתונים, תשתיות, חשמל ומערכות מידע(.)בתחום המרכזייה,  

הקבלן מתחייב להיערך לקראת כל שלב לביצוע כל ההגדרות הנדרשות במערכת הטלפוניה, פעילות מול נציגי   4.3

מפ"א" לביצוע    –העירייה, עובדיה ו/או מי מטעמה המתחזקים את המרכזייה הנוכחית, "חברת בזק ציבורית  

 רש כדי לממש הפעלה חלקה של המשתמשים והתשתיות. העתקת שלוחות ואספקת ציוד שייד

 האתרים יחברו בסיבים אופטיים את שני אתרי העירייה.  4.4

 IPVPN-בסיבים אופטיים או בקו נל"ן או ב  DATA- ו  VOICEמקצה לקצה הכולל שילוב תעבורת    IPTפתרון   4.5

 . PURE IPושדרוג מערך מרכזות הטלפוניה הקיימות למרכזת 

באתר המרכזי. האתרים העיקריים בהתאם למפורט בתרשים   PURE IPבטכנולוגית הפעלת מרכזת טלפוניה  4.6

)יחידת    SMGבאתר המרכזי בשילוב יחידת רחק שרידה מערכתית    IPמרוחקות למרכזת    IPיחוברו כשלוחות    1

שרת אחד יהיה פעיל והשני פעיל או במצב המתנה    Active Hot Standbyרחק(. המרכזת תעבוד בתצורת  

 (. Hot Standbyחמה )

)  IPהמרכזת תשמש מערכות   4.7 ( במצב של כשל מקומי, או כשל בתקשורת  REDUNDANCYבשרידות מלאה 

יוכלו לבצע רישום במצב של כשל למרכזת     IPT המרחבית, כך שכל טלפוני )לרבות השלוחות המרוחקות( 

ישירים של    COי  מקומית בכל אתרי הקצה המרוחקים יחוברו קוו  VOICEהראשית. נוסף כגיבוי לתעבורת  

 חברת בזק. 

תעבור  IPT מרכזת   4.8 הראשית  המרכזת  נפילת  בעת  במרכזת.  כשל  של  במקרה  גיבוי  תהווה  המשני  באתר 

 הפעילות למרכזת הגיבוי באופן אוטומטי ללא מגע יד אדם. משך המעבר לא יעלה על דקה אחת. 

 באתר. SLTואת שלוחות   IP-תשרת מקומית את שלוחות ה  IPTכל מרכזת  4.9

לטלפוני   4.10 יוחלפו  באתרים  הקצה  יחידות  בפרוטוקול    IPכל  תמיכה  ויחוברו  SIP)כולל   ) 

 המקומית.  LAN-ישירות לרשת ה      

 (.IPבאתר הראשי )נדרשים רישיונות   IPTוהשלוחות המרוחקות יוגדרו במרכזת  IPטלפוני  4.11

 אתרים המרוחקים יחוברו  , פקסים, פנקודים וכיוצא באלה( בשלוחות ובSLTהשלוחות הרגילות )טלפוני   4.12

 באתר בהתאמה. IPT( או ממשקים במרכזת ATAבאתרים באמצעות ממשקים )יחידת       

 עדוף       י)באתרים ראשיים( ובמתגי התקשורת שיופעלו באתרים יוגדר ת   IPTבמרכזות    - נגישות ורוחב פס   4.13

      VOICE    ויופעלו מנגנוניQOS. 

 שרתי המרכזייה  .5
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והשירות, שרתי הממשק ושרתים חיוניים נוספים יהיו בעלי יתירות וגיבוי חם כדי שלא תהיה  שרתי המיתוג  5.1

 הפסקה של פעילות עקב נקודת כשל יחידה, וישתלבו מול הציוד הקיים של העירייה. 

 . 19כל השרתים והרכיבים המוצעים במסגרת הפתרון יתוכננו להתקנה במסדים" 5.2

ושרתי הניהול כולל ניהול מערכת אבטחת    Voice Mail  ,IVR  ,CTI  ,Contact Centerשרתי    –שרתים נוספים   5.3

יותקנו באופן שיבטיח את שמירת המידע הקיים עליהם והמשך השירות גם במצב של התאוששות     –מידע  

חלופי( שרת  גבי  על  התוכנה  בהתקנת  צורך  יהיה  שבו  מצב  )כולל  שרת  שדרוג  .  מנפילת  המציע  הערה: 

 . יתקין את כל השרתים והמערכות בסעיף זה בחוות השרתים של העירייה כולל הגדרת גיבויים  -למרכזיה

בו זמנית כולל המתנה בהיקף    IVRהמערכת תתמוך בהפעלה מלאה של כל עמדות המוקדנים וכל מבואות   5.4

 מלא בצירי הגישה.   

 טכנולוגיה נדרשת  .6

 באמצעות שרתים בלבד.  Pure IPמרכזיה שהיא מוצר מדף בעלת מעבד כפול וספקי כוח כפולים, בטכנולוגיית   6.1

העיריי 6.2 של  הנתונים  רשת  אל  תתממשק  )המערכת  צורך  LANה  ללא  הקיימת  הרשת  בתשתית  ותשתמש   )

 בתשתית נפרדת לרשת הטלפוניה.

ידי העירייה ובאישורה. כמו כן, הקבלן  - בהתאם לכללי אבטחת המידע שיוגדרו על  ותתוחזק המערכת תתוכנן   6.3

 לא יבצע כל פעולה ללא עדכון העירייה ואישורה.

נים הכללית לבין רשת הנתונים לטלפוניה בהתאם  העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפריד בין רשת הנתו 6.4

 לכללי אבטחת המידע הנהוגים אצלו והמשתנים מעת לעת.

בציוד קצה אנלוגי המצוי בשימוש העירייה, לרבות אך לא רק,   6.5 גם  יהיו ממשקיים כך שתתמוך  למרכזיה 

 פקסימיליות, מתאמים סלולאריים, מודמים וכיוצא באלה.

 פון תכונות נדרשות ממרכזית הטל 6.6

מרכזת טלפונים בעלת מערכת מחשוב ומיתוג מתקדמת במהדורת התוכנה האחרונה    –מוצר מדף   6.6.1

למרכזת יהיו שני שרתים אשר יהיו מפוצלים בין שני האתרים ויטפלו בכל    והיציבה הנמכרת בשוק.

(.  Hot Standbyהליך הקמת וניתוב השיחות. שרת אחד יהיה פעיל והשני פעיל או במצב המתנה חמה )

ידי השרת השני באופן אוטומטי לחלוטין ללא פגיעה  - כאשר מתגלה תקלה בשרת הפעיל יוחלף על

 בשיחות פעילות.  

 של תקלה במרכזייה לא יהיה שינוי בזיהוי השיחות היוצאות.  במקרה 6.6.2

 משך ההחלפה יהיה מיידי ולא יפגע בשיחות קיימות.  6.6.3

 הקבלן יעביר למנהל דיווח מפורט אודות התקלה שנגרמה להחלפת השרתים ולאופן הטיפול בתקלה.   6.6.4

 עם תיקון התקלה תוחזר המערכת לקדמותה באופן אוטומטי.  6.6.5

 ממשקים כדלקמן: למרכזת תהיה תמיכה ב 6.6.6

( כאשר על הקו  E1)שלושים( קווים מאוגדים לקבוצה ) 30: ממשק בתכולה של PRIממשק מסוג  6.6.6.1

 מועברות שיחות הטלפון והאיתותים הנדרשים לצורך הקמה וניהול השיחה. 

)   VoIPממשק   6.6.6.2 של  SIP Trunkאקוויוולנטי  בתכולה  ממשק  מאוגדים    30(:  קווים  )שלושים( 

( כאשר על הקו מועברות שיחות הטלפון והאיתותים הנדרשים לצורך הקמה וניהול  E1לקבוצה )

 .ITSPהשיחה אל מול ספקי המפ"א/ 
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 ממשק אנלוגי לחיבור עורקים עבור קווי בזק אנלוגיים רגילים )לגיבוי(.  6.6.6.3

 ממשקי שלוחות פנים אנלוגיות רגילות )כולל יכולות פקס ומודם(.  6.6.6.4

 . IPממשק לשלוחה דיגיטלית/ שלוחת  6.6.6.5

 למוקדן.   IPממשק לשלוחה דיגיטלית/ שלוחת  6.6.6.6

 חיבור המרכזת המוצעת לעולם החיצון באמצעות:  6.6.7

(, לחיבור המרכזת מול רשת "בזק" הציבורית. יישום קווים אלו באמצעות ממשק  E1קווי עורק ) 6.6.7.1

PRI   .ופרוטוקול אשר יבטיח העברת תכונות הרשת 

ם הציבורית "בזק" באמצעות קווי טלפון  קווי עורק אנלוגיים לחיבור המרכזת לרשת הטלפוני 6.6.7.2

 בדידים. כל  

 Caller ID (CLASS .)זיהוי שיחה נכנסת על גבי צג הטלפון  6.6.8

מספרים   6.6.9 על  מניפולציה  לרבות  הרשת  תכונות  בכל  במלואה  לתמוך  המרכזייה  על  רשת:  תכונת 

לצורך כך ניתן יהיה  מחויגים, יכולת השמטת מספרים בחיוג פנימי, בניית מערך ספרי טלפונים ועוד. 

 לבצע מניפולציה על מספרי הטלפון השונים כדוגמת: 

 החסרת ספרות מהמספר.  6.6.9.1

 תוספת ספרות למספר.  6.6.9.2

 המרת ספרות במספר הטלפון חלקן או כולן.  6.6.9.3

ולהוסיף אזורי    GUIלעירייה תהיה אפשרות לבצע שינויים אלה בעצמה באמצעות ממשק ניהול   6.6.9.4

 . LCRעות היממה וימות השבוע, כולל הגדרות פי ש-חיוג ועדיפויות חיוג ליעדים על

פרק הזמן הנדרש לעליית מערכת מלאה ממצב של נפילת מתח ועד לעבודה מלאה כולל רישום כל   6.6.10

 )עשרים( דקות.  20הטלפונים לא יעלה על 

 )עשר( דקות.  10טעינת תוכנה אוטומטית לאחר נפילת מתח, זמן הטעינה לא יעלה על  6.6.11

ם בתצורה מלאה למנוי או לקבוצת משתמשים כולל קשר אוטומטי  יכולת תמיכה במצב אינטרקו 6.6.12

 פי הגדרות תכנות. -דו/חד כיווני על

 הפעלת תכונת מערך טלפוני מנהל/מזכירה כולל יכולת למספרים וירטואליים ותכונות מערך זה.  6.6.13

 .VOICE MAILידי לחיץ אל מענה קולי או - או העברה על DO NOT DISTURBהפעלת תכונה  6.6.14

 תהיה התרעה על גבי מסך הטלפון.  DNDאו עקוב אחרי או  VOICE MAILה למענה קולי במצב העבר 6.6.15

)שני( מצבי מערכת    2- יכולת הפעלת תכונת שירות לילה וניתוב שיחות בצורה אוטומטית או ידנית, ב 6.6.16

לפחות. המערכת תאפשר הפעלת התכונה באופן מלא, לקבוצת משתמשים או קווי גישור או למנוי  

 בודד.

רבת  הפעלת   6.6.17 ועידה  שיחת  שיחה,  החזק  שלוחה,  על  חניה  אחרי,  עקוב  כגון:  המרכזת  תכונות  כל 

 משתתפים, העברת שיחה, לקט שיחה, חדירה לשיחה )עבור שלוחה מורשת בלבד(. 

 ניתוק אוטומטי לשלוחה מורמת מעל פרק זמן מוגדר.  6.6.18

לפחות   6.6.19 הכוללת  חיוג  הפרדה    2000ספרית  יכולת  כולל  מספרים,  טלפונים,  )אלפיים(  ספרי  למספר 

 פי קבוצות משתמשים, יכולת עדכון ספרית המרכזת דרך מחשב הרשת. - חיפוש על



 עיריית כרמיאל 
 12/22מכרז פומבי מספר 

 מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה  IPTלשירותי טלפוניה 

   

 חתימה וחותמת המציע   81מתוך  47עמוד 
   

 

)ארבעה(    4-)ארבעה( מבואות לפחות ו  4( הכוללת  Music on Holdמערכת להשמעת מוסיקה בהמתנה ) 6.6.20

 קטעי מוסיקה.

 ממשק לניהול מלא לרמת מנהל מוגן סיסמה נפרדת.  6.6.21

 יכולת ניהול שיחת ועידה: 6.6.22

 )שלושה( משתתפים.  3חת ועידה בסיסית של שי 6.6.22.1

 )ארבעה( משתתפים. 4שיחת ועידה מאספת )חדר ועידה( בהיקף של לפחות  6.6.22.2

 )עשר( שיחות ועידה.  10ניתן יהיה לקיים בו זמנית  6.6.22.3

 התממשקות מלאה למערכות הבאות:  6.6.23

דואר קולי לכל שלוחה. הוראות מערכת קולית המדריכות את המשתמש להגדרה ותכנות התאים   6.6.23.1

 הקוליים לכל שלוחת הטלפון בעברית ובאנגלית.

 . Microsoft Excel-רישום שיחות מלא לשיחות נכנסות ויוצאות עם אפשרות ייצוא ל 6.6.23.2

 מחולל דוחות למערכת רישום שיחות.  6.6.23.3

 ממשקים והרחבות נוספות:  6.6.24

 ממשק למערכת כריזה.  6.6.24.1

 מודם לתחזוקה מרוחקת.  6.6.24.2

 ה.לחיבור מערכת כגון רישום שיחות וכדומ RS232ממשק  6.6.24.3

( שלוחות לפחות כולל תוספת ציוד ורישיונות  אלף)  1000- : נדרשת יכולת הרחבה לקיבולת המרכזייה 6.6.25

זה  מכרז  במסגרת  העירייה  בכוונת  אין  כי  יובהר  ספקות,  למניעת  במרכזיה.  מובנית  מגבלה  ללא 

 להרחיב השלוחות. 

6.7 UPS: 3נדרש לפחות . המחשב מחדר אינטגראלי הקבלן כחלק ידי-על יסופקKVA. 

 תחזוקה מרחוק  –מרכזיה  6.8

  יוכל   זה  קישור  באמצעות.  מרחוק  תכונות  ושינוי   תחזוקה  לצורך  קישור  יכולת   עם  תסופק   המרכזייה 6.8.1

  לאתר ,  המרכזיה  של  שגרתית  לא  והתנהגות   עומסים,  תקלות  על  אמיתי  בזמן  חיוויים  לקבל   הקבלן

ית.  הבעיה  את  לבודד/ולתקן  המקור   את  Two Factor עם VPN ותעבאמצפשר  אהחיבור 

Autentication    .בלבד 

 .באתר טכנאי התערבות  ללא  העירייה הנחיות לפי במרכזיה תכונות שינוי יאפשר  זה שירות 6.8.2

קו   6.8.3 לספק  הנבחר  הספק  )   ADSLבאחריות  מידע  אבטחת  הכולל  מרחוק,  , check pointלעבודה 

fortigate צפייה. צורך אש  להכאשר למח' המחשוב של העירייה תהיה גישה לחומת , (או שווי ערך 

 ארכיטקטורת הפתרון בענן .7

 אשר תכלול: דרך חוות השרתים של הספק  IPהקמת מרכזיית  7.1

 לפחות, הממוקמת בתחומי מדינת ישראל.  2TIERחוות שרתים  7.1.1

ובאתר המשני    100שיסופקו ע"י הספק: לאתר העיריה ברחוב קק"ל    שני קווי תקשורתתוספת של   7.1.2

 . 36בירנית  ברחוב 

 שיחות בו זמנית.  90הספק יידרש לאפיין את גודלי הקו הנדרשים עבור העברת  7.1.3
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 הספק שיציע מרכזייה בענן יחליף את מכשירי הטלפון בהתאם למפרט הטלפונים להלן. 7.2

למוקד ענני במקום הרשת המקומית הקיימת )כיום של חברת    הספק יאפיין את הדרישות מהמוקד דרך הענן  7.3

 אספייר, תשודרג במסגרת הפרויקט(.  

קווים באתר הראשי וקו באתר המשני. העירייה תעביר לרשות הספק את שלושת    PRI  :2לעירייה שלושה צירי   7.4

 הצירים ועם סיום תקופת ההתקשרות יחזיר הספק את שלושת הצירים לעירייה. 

קיי 7.5 למוקד  ם  בעירייה  סיום  106קו  עם  ההתקשרות.  תקופת  במהלך  לרשותו  להעבירם  ידאג  הספק   ,

 ההתקשרות יחזיר הספק את הקווים לעירייה. 

 . 5541* - ספרות, עדיפות למספר  4כוכבית ומס' בן  -כמו כן ידרש הספק להוסיף קו להתקשרות מקוצרת 7.6

 להלן איור ארכיטקטורת הפתרון עבור מרכזייה בענן: 7.7

 

 : למציעים מרכזייה בענן -מכשירי טלפון 7.8

 .  רגיל טלפון למכשיר קולי בתא קולית  הודעה  קיום  כגון חיוויים  העברת תאפשר המערכת 7.8.1

 . תכונות  ואובדן   בביצועים  פגיעה  ללא  רגילות   שלוחות  שתי  לפחות  של  מקבילי   חיבור  תאפשר  המערכת 7.8.2

 . השיחה הקמת לאחר DTMF וחיוג איתות הפעלת תאפשר המערכת 7.8.3

סיסמה    באיפוס   תתמוך  המערכת (.  סיסמה)  אישי   קוד   באמצעות   טלפון  פתיחת/נעילת  תתאפשר  למנוי 7.8.4

 . המערכת מנהל ידי-על

 (. וכיוצא באלה  חוזי אינדיקציות , צליל) שונות חווי ביכולות  תתמוך המרכזייה 7.8.5

 .בלבד  פנימי חיוג ויכולת  הנעילה במצב שירות רמות להגבלת  באפשרויות תתמוך המרכזייה 7.8.6

 וקבוצות.  שעות  לפי ופתיחתה   מערכתית נעילה בביצוע תתמוך המרכזייה 7.8.7

   פשוט אנלוגי  מטלפון  נדרשות  עיקריות  תכונות 7.9

 (.Class- ב תמיכה) מזוהה לשיחה  ואופציה שעה/תאריך השיחה  לפרטי צג 7.9.1
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 . הרמקול עוצמת של ויסות  יכולת עם,  מלאה דיבורית  7.9.2

 . מזוהה  לשיחה   לפחות זיכרונות 50 7.9.3

 . לתכנות  זיכרונות 10 לפחות  7.9.4

 . חיוג נעילת אפשרות 7.9.5

 (. נודניק)  אוטומטי חוזר  חיוג 7.9.6

 . צלצול מצבי מספר 7.9.7

 . בהירותו את לכוון שניתן ומתכוונן  גדול צג 7.9.8

 המספרים האחרונים שחויגו.   24תצוגת  7.9.9

 .הקולי  הדואר  בתא ממתינות חדשות  להודעות חיווי נורית  7.9.10

 אפשרות לקיים שיחת ועידה. 7.9.11

 . חיצוני ספק ללא, הטלפון רשת ממתח  הנטענות  פנימיות בסוללות יהיה   הטלפון  של הכוח מקור 7.9.12

 פשוט  IP /דיגיטאלי טלפון 7.10

 .ועברי  לועזי בכיתוב לשורה  תווים  16 מינימום בעלת תצוגה 7.10.1

 . תצוגה שורה 2 מינימום בעלת תצוגה 7.10.2

 . והצלצול הקול עוצמת  על שליטה  יכולת 7.10.3

 . וחיצוני פנימי ממקור הנכנסת   השיחה הצגת  יכולת 7.10.4

 . ממתינות  הודעות על לסימון חיווי 7.10.5

 . שחרר/המתן, שיחה החזק 7.10.6

 .Speakerphone) )FullDuplex  שפורפרת הרמת  ללא דיבור 7.10.7

 (. נודניק)  אוטומטי חוזר  חיוג 7.10.8

 . סודי בקוד עמדה  נעילת 7.10.9

 . משתמש תכונות לתכנות   )ארבעה( כפתורים 4 לפחות  7.10.10

 מנהלים  IP/דיגיטאלי טלפון 7.11

 .פשוט IP /דיגיטאלי  טלפון של הפונקציונאליות בעל לפחות יהיה  זה טלפון 7.11.1

 (. גדול  גרפי  צג או תווים 24 של שורות 2  לפחות) רחבה תצוגה 7.11.2

 .הקולי  הדואר   בתא חדשות והודעות הודעות  מספר הצגת 7.11.3

 הבאים:  הכפתורים  הספרות לכפתורי בנוסף יהיו טלפון מכשיר לכל 7.11.4

  של מינימום, MUTE,  קולי דואר לתא  העברה, וועידה שיחת, רמקול, חוזר חיוג , העברה כפתור 7.11.4.1

 . קוד ידי-על  תכנותיים 99 ועד  מהיר לחיוג מתוכנתים וכפתורים נוריות 12

 .אינטרקום – ישיר  וקשר,  מזכירות /בוס יכולת 7.11.4.2

 (. נודניק)  אוטומטי חוזר  חיוג 7.11.4.3

 . משתתפים 3 מינימום תכלול וועידה שיחת 7.11.4.4
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  ליחידה הלחצנים  כמות, DSS יחידת  מפרט  את יציג המציע(. הרחבה יחידת ) DSS חיבור  יכולת 7.11.4.5

 . לטלפון  היחידות  וכמות

 (.  Call Appearance( ) 2 לפחות)  זמניות בו שיחות במספר תמיכה 7.11.4.6

 (עבור שדרוג המרכזייה ועבור מרכזייה בענן)מוקד שירות הלקוחות  - טכנולוגיה נדרשת .8

אשר מאפשר הוספת   Material Design Googleמערכת מעוצב וחדשני מבוסס  GUIממשק ניהול ו 8.1

 קיצורי דרך עבור תכונות בשימוש יום יומי לממשק הראשי.

אשר תאפשר יכולת ניהול   , ללא צורך בהתקנות פיזיות על מחשביםPure WEBמערכת מבוססת  8.2

 מאובטח.  WEBעצמאית של כלל המערכות באופן עצמאי דרך ממשק 

 ועוד.  D2Cכולל הקפצת מסך, שמירת הקלטה כלינק בכרטיס לקוח,   רציה למערכות צד ג'אינטג 8.3

ישירות מסרגל הנציג. סטטוס   כולל קונקטור למערכת אומני צ'אנל אינטגרציה למערכות אומני צ'אנל 8.4

 הנציג יתעדכן אוטומטית במסכי זמן אמת ובדוחות בעת טיפול בפניית דיגיטל. 

המאפשר יכולת ניהול וביצוע שינויים שוטפים בצורה עצמאית   מערכת ממשק ניהול לאחמ"ש ומנהל 8.5

 וכן מתן גמישות לעובד בעל הרשאות מתאימות בתוספת / גריעת משתמשים. 

לפי בחירה בצורה פשוטה ועצמאית, יכולת שליטה עצמאית ומידית על   SMSקמפיין  - חייגן חכם  8.6

וך בדיקה אם קיימת רשומה פעילה בחייגן,  פעמים ת  X - שניות ו Xחיוג חוזר כל   -פעילות החייגן

 תזמוני קמפיינים בלחיצת כפתור. 

שליטה בשיחה מסרגל הנציג )חיוג, מענה, ניתוק, העברה( כולל ספר   -  Soft-talkסרגל נציג משולב  8.7

 . SSLטלפונים, אפשרות להצגת נתונים על התור בזמן אמת בתוך סרגל הנציג, תמיכה בתצורת 

8.8 Agent Greeting-  יט פתיח אוטומטי בקול העובד תקל 

 מחולל דוחות היסטוריים וזמן אמת:  8.9

יכולת בניית מספר בלתי מוגבל של תבניות מסכים, כאשר בכל אחת מהן מספר בלתי מוגבל   8.9.1

 של תצוגות, טבלאות, נתונים, גרפים, ווידג'טים, שדות מחושבים ועוד 

מתצוגת זמן האמת של המערכת. יכולת הצגה של מסכים ממערכות חיצוניות כחלק מובנה   8.9.2

ית אחרת. היתרון הינו באיחוד  - WEB ,מערכות שו"ב של הארגון וכל מערכתYNET לדוגמא

מידע על גבי מסך אחד מנתונים טלפוניה ונתוני מערכות אחרות, ללא תורך בפתיחת מספר  

 מסכים/מערכות 

וכו' )כנתון זמן אמת המתרענן   CRM/ERP יכולת ייחודית להצגת מידע המגיע מבסיסי נתונים 8.9.3

 לפי הגדרה 

דקות   6- ו 3מתן כלים לניטור ובקרה של איכות המענה במוקד, המאפשרים מידע על חוק   8.9.4

 .באופן מובנה

 רספונסיביות לסלולארי לזמן אמת בלבד.  8.9.5

מידע זמן אמת ודוחות היסטוריים על כל צמתי הנתב או תסריטים שבנה הלקוח, באופן גנרי   8.10

 טין. לחלו

 אפשרות לסימון מספר קמפיינים וביצוע פעולת עריכה על כולם בו זמנית  8.11

העברת שיחה למספר חיצוני / לשלוחה לפי סוג העברה כולל אפשרות בחירה של סוג העברת   –נתב  8.12

 השיחה והעברה מבוקרת עם מוסיקה מותאמת אישית. 
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אפשרות להוצאת  -יניםעריכה מרובה בקמפיינים: הגדרת טווח מספרים לחיוג מקמפי -חייגן 8.13

ים כחלק  SMS  שיחות מהחייגן מכמה מספרים מזהים שונים כפי שהוגדרו במערכת וכן שילוב

 מקמפיין חיוגים בנקודות שונות, לפני החיוג, לאחר החיוג וכיו"ב.  

/  SMSבעת המתנת השיחה בתור )מבוצע תוך התממשקות לספק  יכולת שליחת מדיה לתושב 8.14

whatsapp  )'וכו 

 נתון לבחירת המשתמש.  -גלישת שיחות לפי זמן המתנה כולל במערכתהפעלת   8.15

פעיל בתור ותשאול הלקוח   CB לפי זמן המתנה כולל במערכת לרבות בדיקה אם קיים CBהפעלת  8.16

 CBהאם מעוניין לעבור לתור או להמתין לשיחת ה 

 או ננטשת.עד ששיחה נענית  - חישוב כמות וזמני ההמתנה כולל צלצול בשלוחה    -תורים  RTב 8.17

 )מדונה(  ת ראשומערכ 8.18

 גרם ומתכווננת לגודל ראש של אדם ממוצע. 75משקל מכסימלי  –מערכת קלה ונוחה לשימוש ולנשיאה  8.18.1

 (.monauralקשתית מתכווננת עם אוזניה לאוזן אחת ) 8.18.2

 (. Noise Cancellingמיקרופון עם ביטול רעש סביבתי ) 8.18.3

 ( ומתפס מתכוונן לבגד. Quick Disconnectפתיל סלילי עם מחבר נתיק ) 8.18.4

 כריות עבור האוזניה והמיקרופון. 8.18.5

 דרש לספק אישור יצרן שמערכת הראש המוצעת תואמת את המכשיר המוצע. י קבלןה 8.18.6

 תכונות עיקריות -למוקד מערכת הקלטות .9

ולגשת    –ניהול הקלטות מרכזי   9.1 לנהל  ניתן  ויש מספר שרתי הקלטה במספר מיקומים שונים,  במידה 

 לכולם כאילו היו מערכת הקלטות אחת. 

רבים ללא צורך באינטגרציה עם    IPבהקלטת טלפוני    תמיכה  VoIPתמיכה בהקלטה פאסיבית בסביבת   9.2

CTI .תוך הצגת נתונית שיחה 

 . VoIPתמיכה בהקלטה אקטיבית בסביבת  9.3

שני    השיחה שלולפני המרכזיה או מאחוריה    המערכת תדע להתחבר  –פאסיבית    TDMתמיכה בהקלטת   9.4

 של המרכזיה.  CTI -הצדדים תוקלט עם מידע רב על נתוני השיחה וזאת בלי הצורך להתממשק ל

 . VoIPשלוחות  1,000 - ניתן לחבר לשרת בודד עד כ 9.5

( והקלטות מתוזמנות  On Demand, סלקטיבית, לפי דרישה )24/7מלאה    –גישות שונות להקלטת שיחה   9.6

 . APIע"י 

אמת   9.7 בזמן  מדפדפן  אפשרות    –ניטור  ישירות  אמת,  בזמן  המוקדן  במסכי  וצפיה  לשיחות  האזנה 

 האינטרנט. 

9.8 API  –אפשר אינטגרציה עם מסדי נתונים חיצוניים למערכת כמו  המערכת תCRM    או כל יישום צד

 שלישי התומך בשירותי האינטרנט.  

 .ארכיטקטורה המבוססת על תקנים פתוחים 9.9

להריץ  יהיה  ומרת שרתים סטנדרטית ואפשר  שימוש בח תעשה  מערכת ההקלטה    –חומרת המערכת   9.10

 אותה גם על שרת וירטואלי. 

של השיחות    תהיההמערכת    –אחסון   9.11 גמיש לטווח ארוך. פתרון אחסון בזמן אמת  בעלת אחסון 

 המוקלטות מבוסס רשת ויכולת השמעה של השיחות המוקלטות ישירות מהארכיון. 

מתן רשיון להקלטה בו זמנית )למשל:  פשר  המא   – (  DLAהסכם רשיון דינאמי )  -   רישיונות המערכת 9.12

 מהם(. 100שלוחות במערכת ההקלטה ורשיון להקליט בו זמנית רק   500רישום של 
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 רגולציה: 9.13

9.13.1 PCI-DSS  –  תאימות מלאה לתקני ה  עם  מערכת הקלטות-  PCI    כוללת  ההמקובלים בתחום

 פתרון מובנה להשהיית ההקלטה במהלך מסירת פרטי האשראי.  

ואבטחה   9.13.2 בפרוטוקול    תעשההמערכת    –הצפנה  ובקידוד    SSLשימוש  נתונים  העברת  לצורך 

 קבצים המבוסס על אלגוריתם ובנוסף הגנה באמצעות סיסמא ומשתמש. 

בינלאומיות   9.13.3 כתהיה  המערכת    –רגולציות  עולמיות  רגולציות  למספר    - ו  MiFIDמו:  תואמת 

FSA . 

יכולת להתחבר עם מספר רב של מרכזיות,    נדרשתלמערכת    –  CTI  -אינטגרציה עם מרכזיות ו 9.13.4

 , ועוד Cisco ,Avaya ,Mitelשונים, כמו:   VoIPופרוטוקולי   CTIסוגי 

 דרישות והגדרות – אבטחת מידע   .10

  - מציע מרכזייה בענןה  .למערכתהמערכת תיישם אבטחה לעומק בכל השכבות ותת המערכות הקשורות   10.1

 אישורי אבטחת מידע לאתר בענן מכל הגופים הרלוונטיים.  להציגנדרש 

פי הנחיות מנהל אבטחת המידע בעירייה, לרבות בהתקנת  -על הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו לפעול על 10.2

 רכיבי התקשורת. 

ישיר  עובדי הקבלן, לרבות הטכנאים 10.3 והן בטיפול  הן באמצעות תקשורת מרחוק  , המטפלים במרכזיה 

ובפרט לא לעשות כל שימוש במידע    בעירייהפי הנחיות אבטחת המידע הנהוגות  -על  יפעלובנתוני המרכזייה  

 או בתיקון המרכזייה.  /הקיים אלא לצורכי עבודתם הכרוכה בהתקנה ו

או מהמחשבים/שרתים ולהעבירו מ/אל גורם אחר  / בשום אופן אין להוציא/להכניס מידע מהמרכזייה ו 10.4

מנהל אבטחת  .  במקרים חריגים כל סטייה מנוהל זה מחויבת באישור  הקבלן, כולל  למשרדי  לעירייהמחוץ  

 מידע בעירייה. 

נדרש לבצע תיקונים ועדכונים  , הקבלן  כמו כן  .יספק את כל השרתים ומערכות ההפעלה מוקשחות   קבלןה 10.5

ולאחר קבלת אישור מנהל    כות ההפעלה ואבטחת המידע בהתאם להמלצות היצרן שוטפים לתוכנה ולמער

 , ללא תשלום נוסף. אבטחת מידע בעירייה

פי זהות  -( ביחידת קצה והקצאת מסכה/ תכונות פרטיות עלLogin/Logoutנדרשת יכולת נעילה ושחרור ) 10.6

 המשתמש.

 המערכת  תיעוד .11

  המלל .  CD+  )שלושה( עותקים  3  -ב  AS-MADE  מתקן  תיק  לעירייה  הקבלן  יגיש  הפרויקט  עם סיום 11.1

בנוסף  .  ומעלה  2000  מהדורה   AutoCAD  תוכנת   גבי  על   יוגשו   ושרטוטים   WORD  בתוכנת   בעברית   יוגש 

  העירייה  אישור  נדרש.  המנהל  ידי- על  חתום  HARD COPY  -ב  AS MADE  כניותות   תיק  יגיש הקבלן

 .  AS-MADE -ל

 : תיעוד תיק תכולת 11.2

 . וסימונם כבלים פריסת כולל מיקומם  מערכות פריסת  תרשים 11.2.1

 . ציוד וסוגי  כמויות רשימת 11.2.2

 . שהותקן  הציוד של טכניים מפרטים 11.2.3
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  תפקיד :  יכלול   ההסבר .  שסופק  ציוד   פריט   כל   ועל   שהותקנו  המערכות  על (  בכתב)  מקיף  הסבר 11.2.4

 וכיוצא באלה.  תכונות , הפעלה הוראות ,במערכת

 . שהותקן הציוד לפריסת AS MADE תכניות 11.2.5

 . המערכת של קו  חד תרשים 11.2.6

 . הטכני במפרט הנדרשים בתקנים עמידה  אישורי 11.2.7

 .והשילוט הסימון שיטת פירוט 11.2.8

 . לקריאה זמן חלון,  להתקשרות טלפון' מס, השירות  נותן הספק פרטי 11.2.9

 . תוצאות כולל המערכות בדיקת עקרונות 11.2.10

 . המערכת  ותחזוקת  לתפעול נהלים  כולל המערכות  הפעלת עקרונות 11.2.11

 . מונע  וטיפול  תחזוקה נוהלי 11.2.12

 . התקשורת  בריכוזי ניתוב ולוחות  קצה' נק  פריסת  תכנית 11.2.13

 מבחני קבלה   11.3

דרישתו את כל האמצעים הנחוצים לצורך בחינה ובדיקת    פי-ועל  המנהל יעמיד לרשות    הקבלן 11.3.1

תיקון, שינוי או החלפה של עבודה או אביזרים  מהקבלן  העבודות שבוצעו. המנהל רשאי לדרוש  

למפרט הכללי או  להוראות,  לתכניות,  בוצעו בהתאם  לא  לבצע את    והקבלן   ,אשר  חייב  יהיה 

 המנהל.   ידי- להוראות המנהל תוך תקופה שתקבע ע

ששלב   בכל מקרה  תהיינה הקובעות לגבי קבלת שלבי העבודה.  המנהל  ידי-לקות שתערכנה ע הבדי 11.3.2

העבודה משלבי  ע   הקבלן  של  כל שהוא  התיקון  ו/או  ייעשה הפרוק  בדרישות,  יעמוד  י  יד -ללא 

דרישת    הקבלן לפי  חשבונו  חוזרות    המנהלועל  בדיקות  תבוצענה  התיקונים  ביצוע  לאחר  רק 

 העבודה.   לצורך אישור השלמת שלבי

 בגמר הפרויקט תערכנה בדיקות קבלה בהשתתפות נציגי העירייה ונציגי הקבלן.   11.3.3

 ידי העירייה. -כל ליקוי שיתגלה בעת בדיקות הקבלה ירשם בדו"ח מסכם, שיופק על 11.3.4

ימי עבודה או כאמור בהודעה    7באחריות הקבלן לתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח, בתוך   11.3.5

 כתובה מאת העירייה.  

כנדרש   11.3.6 תוקנו  הליקויים  שכל  לוודא  כדי  חוזרת  בדיקה  תיערך  הליקויים,  תיקון  סיום  לאחר 

 לשביעות רצונה של העירייה. 

מטעמה  11.3.7 מי  ו/או  ש  העירייה  לאחר  המערכת  קבלת  את  לשביעות  יאשרו  תקינותה  את  ווידאו 

אישור מעבר מבדקי קבלה יימסר לקבלן לצורך גמר התחשבנות, עם מסירת האישור    רצונה,  

 תחל תקופת האחריות. 
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התשלום עבור ביצוע בדיקות הקבלה כלול במחירי הפריטים, ולא תשולם כל תמורה נוספת עבור   11.3.8

 ביצוע בדיקות הקבלה. 

 רייה: ידי העי- להלן הבדיקות שיתבצעו על 11.3.9

שבה ייבדק אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש כפי שמופיע במפרט    –בדיקה ויזואלית   11.3.9.1

 זה, כולל סימון ושילוט וניקיון שטח העבודה.  

חיבור נכון וייצוב כל הפריטים שהותקנו, לרבות כבלים, בקרים וכיוצא   –בדיקה מכאנית   11.3.9.2

 באלה. 

 ספירת הציוד שסופק בפועל מול כתב הכמויות. – בדיקת כמויות  11.3.9.3

 הפעלה תקינה ומלאה של כל הציוד שסופק בביצועים המצופים. – בדיקה פונקציונאלית  11.3.9.4

 בדיקה פונקציונאלית של תסריטי המערכת.  11.3.9.5

 טים. הוספת ושינוי תסרי 11.3.9.6

 הוספת ושינוי הודעות.  11.3.9.7

 וספת ושינוי שלוחות ותכונות. 11.3.9.8

 בדיקות עומס.  11.3.9.9

 תסריטי כשל, התאוששות וגיבוי.  11.3.9.10

 תפקוד מערכת הניהול ומערכת הדוחות.  11.3.9.11

 בדיקת תיעוד והתאמתו למערכת כפי שהותקנה בפועל.  11.3.9.12

 

  SLA-אחריות, שירות ותחזוקה  .12

תקופת השירות והאחריות תחל מתום העמידה בהצלחה במבחני הקבלה ועם קבלת אישור, כאמור   12.1

 ובתנאי שלא נתגלו בעיות או תקלות בשלב מבחני הקבלה.  לעיל    12בסעיף 

האחריות  12.2 "  –  משך  )להלן:  כאמור  הפרויקט  הפעלת  מיום  החמישית  השנה  תום  תקופת  עד 

"(, ייתן הקבלן לעירייה שירות ואחריות לכל הפרויקט ולכל תקלה כולל חלפים וזאת בהתאם  האחריות

 להסכם.    27לתמורה הקבועה בסעיף 

את העלויות  על המציע לפרט בכתב הכמויות  וחלפים.  זמינות השירות, תהיה באותה רמת השירות 12.3

 לכל שנת שירות מעבר לשנה החמישית. 

פיזי, חשמלי או    – ות יתקין ויחליף, על חשבונו, כל פרט או רכיב  הקבלן מתחייב כי בתקופת האחרי  12.4

שסופק במערכת, אשר התקלקל או ירד בביצועיו או גרם לירידה בביצועי התפוקות המוגדרות    –תכנה  

 למערכת, או גרם לירידה או הפרעה למערכות אחרות הפועלות בעירייה. 
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ומחיות, תכנה, חלף, אביזר, כלים, הובלות  הקבלן  מתחייב לספק, על חשבונו, כל עבודה, ידע, מ  12.5

על קבלתה  כבעת  ושלם  תקין  לתפקוד  והמערכת  הרכיב  בהחזרת  הכרוכים  העירייה,  -והסעות  ידי 

 ובזמינות הדרושה בעירייה. 

הקבלן יחליף, על חשבונו, רכיב תקול  ברכיב חדש זהה מהיצרן שחזר והתקלקל למעלה מפעמיים,    12.6

תוך מכסימום שבועיים )זאת בנוסף לחובתו הבסיסית לוודא המשך פעולה תקין של המערכת בחלון  

ם  יובהר כי סעיף זה יהיה בתוקף אף בתקופות הארכת החוזה בהתא  להלן(. 12.11הזמנים המוגדר בס"ק  

 להחלטת העירייה. 

הקבלן יחליף, על חשבונו רכיב אשר נגרם לו שבר שנגרם משימוש סביר בציוד שלא בניגוד להוראות   12.7

 ההפעלה. 

אין בתנאי האחריות ובדיקות הקבלה הנ"ל משום גריעה כלשהי מחובות הקבלן לאספקת מוצר   12.8

במוצר, או נזק כלשהו לגוף או  תקין תוך אחריות מלאה של היצרן לכל פגם נסתר כלשהו, אם יתגלה  

ייגרמו מפעולת המוצר, בתקופת מחזור חיי המוצר, בתנאי הפעלתו המוגדרים בקטלוגים   מבנה, אם 

 שצורפו כחלק מהמענה על מכרז זה.

באתרים   12.9 נוספת.  תמורה  ללא  וחלפים  שירות  לספק  הקבלן  על  והאחריות,  השירות  בתקופת 

 ביניהן ונדרשת תגובה מהירה לשירות.   העיקריים משולבות  מערכות משנה השלובות

ייש 12.10 הקבלן  התחזוקה.  דרגי  בכל  המערכות  לכל  שירות  לספק  נדרש  הכוללת    אהקבלן  באחריות 

 כנדרש במפרט .  ולמימוש השירות ושאר התחייבויותי

 פי המפורט להלן:-הקבלן נדרש להיערך לטיפול בתקלות על 12.11

תגובה מקבלת   תיאור התקלה  מס"ד זמן 

 הקריאה 

טכנאי   הגעת 

 פיזית לאתר 

 הערות

1.  

הפוגעת  משביתה  תקלה 

מערכי  או  אתרי  בתפקוד 

השירות, או הפסקת פעילות 

של משרד או אתר קצה  של 

 העירייה בכלל האתרים 

שעות מקבלת   2עד 

הקריאה לשירות  

ועד לתחילת  

פעילות לאספקת  

 השירות בפועל  

שעות     4עד  

מקבלת  

 הקריאה 

מתן שירות  

אחזקה  

 ותיקונים. 

  – 106למוקד 

כולל שבתות  

 וחגים.  

2.  

שעות מקבלת   4עד  תקלה רגילה )לא משביתה( 

הקריאה לשירות  

לתחילת פעילות  

לאספקת השירות  

 בפועל 

שעות     24עד  

מקבלת  

 הקריאה 

  – 106למוקד 

כולל שבתות  

 וחגים.  
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על  12.12 חירום  ובשעת  בתקופות  שירות  למתן  ייערך  חירום"  - הקבלן  לשעת  "משק  בנושא  המוגדר  פי 

 )מל"ח(.  

 צוות השירות מטעם הקבלן יהיה נייד ומקצועי כך שיהיה ביכולתו לספק שירות לכל חלקי המערכת.   12.13

על   12.14 יעלה  לא  ומשך הטיפול בתקלה  ברציפות  יעשה  הגעת הטכנאי    6הטיפול בתקלה  מרגע  שעות 

ושרידות   יתירות  לזמינות,  המערכת  להחזרת  טיפול  השלמות  לפעולה.  המערכת  להחזרת  ועד  לאתר 

במקרה של תיקונים זמניים יעשו ברציפות. תקלה אשר תמשך מעבר למשך הזמן הנקוב תחייב  מלאה  

 את הקבלן בתשלום הפיצויים המוסכמים בהתאם להסכם.

 תיקון תקלה כולל את הפעולות הבאות:   12.15

 תיקון כל רכיב או כבל שאינם תקינים. 12.15.1

לתקנו מיידית וזאת על מנת  החלפה מידית של אביזרים, מכלולים או כל פריט אחר שלא ניתן   12.15.2

להחזיר את המערכת לתקינות במהירות האפשרית. יעשה שימוש בחלקים חדשים וזהים. לא  

 יתקבלו חלקים שווי ערך. 

 ביצוע בדיקות "החזרה לכשירות" של המערכות. 12.15.3

לתקלה   12.15.4 הגורם  של  מדויק  ודווח  את    – איתור  יכלול  אשר  למנהל  מפורט  אירוע  דו"ח  גבי  על 

 הפרטים הבאים: 

 תאריך הקריאה, יוזם הקריאה ושעת הקריאה.  12.15.4.1

 סיבת הקריאה.  12.15.4.2

 הפעולות שננקטו לתיקון התקלה לפרט את תהליך האסקלציה.  12.15.4.3

 שעת הגעה לאתר.  12.15.4.4

 רכיבים או מכלולים שהוחלפו.  12.15.4.5

 כמות השעות שהושקעה בתיקון התקלה.  12.15.4.6

 תומך ראשי / נציג הקבלן  12.16
הקבלן יעמיד לרשות המזמין נציג קבוע למטרות התקשרות ישירה הן במקרי תקלה והן   12.16.1

 במקרי שגרה )הצעות מחיר וכד'(. 

הנציג יהוה את הכתובת הראשונה והבלעדית לכל התקשרות של המזמין עם הקבלן וייתן   12.16.2

 מענה ראוי ובזמן סביר לדרישות המזמין.  

 זמין בעת שהנציג הקבוע איננו זמין. הקבלן יציג מסמך אסקלציה אשר ינחה את המ 12.16.3

 מוקד טלפוני 12.17
הספק יעמיד מוקד טלפוני זמין על פי קריאה בצורה רציפה לטובת טיפול בתקלות מרחוק.   12.17.1

יהיה זמין בכל עת לטיפול טלפוני מעבר לימי ושעות העבודה של התומך ראשי לטובת    המוקד

 מתן שירות במקרה של תקלה משביתה ו/או במצבי חירום ומל"ח. 

הפניות למוקד הטלפוני יתבצעו על ידי כל עובדי המזמין והמענה יהיה מהיר ומקצועי ללא   12.17.2

 .תלות בנציג המוקד שיקבל את השיחה
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שירות לתושב הפעילים בכל שעות היממה ועבורם נדרש מהמוקד הטלפוני של   בעירייה מוקדי 12.17.3

 . 24/7/4שירות מלא ברמת  הספק

בעת שגרה המוקד הטלפוני יעבוד בשעות הבאות, לפחות: בימים  עבור יתר מחלקות העירייה,   12.17.4

 . 12:00  - 08:00ובימי שישי בין השעות   08:00-17:00א' עד ה' בין השעות 

 זמנים למימוש מכרז לוחות  12.18
בתוך שבעה ימי עבודה מקבלת ההודעה על   -חתימה על  חוזה בין  מזמין העבודה לזוכה  12.18.1

 הזכייה.

בתוך שבעה ימי עבודה מהחתימה על חוזה   –פגישת התנעה מול מזמין המכרז ונציגים מטעמו  12.18.2

 העבודה. 

 ימי עבודה מפגישת ההתנעה.   7בתוך  – PDRהגשת תכנון ראשוני  12.18.3

 ימי עבודה מפגישת ההתנעה.   14בתוך   -  CDRן מפורט הגשת תכנו 12.18.4

 .CDRימי עבודה מהגשת ה  7בתוך  -אישור תכנון והתחלת ביצוע   12.18.5

 יום מאישור תכנית העבודה.  60בתוך  –התקנות המערכות  12.18.6

 ימי עבודה מסיום התקנת המערכות.  14בתוך   – קבלת המערכות לאחר תום בדיקות הקבלה  12.18.7

 יום מקבלת המערכת.   14בתוך  – AS- MADEהגשת דו"ח תיעוד המערכת   12.18.8

 יום.  365תקופת בדק/ אחריות יצרן של   12.18.9

 יום מקבלת המערכת. 14הדרכת נציגי מזמין העבודה  בתוך  12.18.10

 התחלת תקופת האחריות. החל מקבלת המערכת ועמידה בהצלחה בבדיקות הקבלה.   12.18.11

 תיעוד ומערך הדרכה .13

תיק תפעול המערכת בשני העתקים מודפסים ובמדיה מגנטית. תיק התפעול      למנהליעביר    קבלןה 13.1

המערכת   ותחזוקת  לתפעול  הדרוש  המידע  כל  את  המקצועיים  ידי - עליכלול  תיק    . בעירייה  הגורמים 

 התפעול כולו ייכתב בעברית בלבד.

 ויטמיע אותם כנדרש במערכת המוצעת.   עירייהיבנה את תסריטי המוקד בשיתוף עם ה   קבלןה 13.2

ליצור, ה 13.3 ולפני העברתה  יעביר הדרכות פרונטאליות מתקדמות לכל    קבלןלאחר הקמת המערכת 

עד    מנהלי המערכת יחולק    4)הדרכה אחת לקבוצה של  בו בעת(. בהדרכות הפרונטאליות  משתמשים 

לול הדרכה בתפעול מערכות  ימים ותכ  4חומר הדרכה רלוונטי. כל הדרכה פרונטאלית תיערך לפחות  

הניהול השונות של המוקד כולל הפקת דוחות, קוסטומיזציה והקמת דוחות היסטוריים חדשים, הגדרת  

דוחות   של  קוסטומיזציה  מערכת    Real Timeתסריטים,  תפעול  מוקלטות,  הודעות  והוספת  שינוי 

לתפעול   הדרושות  הפעולות  וכל  במרכזיה,  שלוחות  והגדרת  תפעול  ונמצאות  יהמרכזההקלטה,  יה 

ההדרכות יהיו כלולות במחיר המוצע ללא הגבלה על כמות השעות אשר ידרשו ע"י    . העירייהבסמכות  

 העירייה. 

 כמות הדרכות משוערת: 13.4

 משתמשים.  30-צפי לכ –משתמשי המערכת, קרי מנהל המערכת ומי מטעמו  13.4.1

 אנשים. 5עד   –יחידת המחשוב  13.4.2

 אנשים לפחות.  20 –פי הצורך - הדרכת משתמשי קצה על 13.4.3

)הדרכה אחת    יעביר הדרכות פרונטאליות לכל משתמשי המערכת  קבלןלאחר הדרכת המנהלים, ה 13.5

משתמשים בו בעת(. בהדרכות הפרונטאליות יחולק חומר הדרכה רלוונטי. כל הדרכה    10לקבוצה של עד  
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יומיים. לפחות  תיערך  ל  בנוסף, הקבלן  פרונטאלית  )לפחות    עירייה ימסור  מודפסים  של  30העתקים   )

 (.CDבמדיה מגנטית ) מדריך למשתמש מעבר להעברת המסמכים

הדרכות לתפעול המערכת וקורסים הנדרשים על השרתים יועברו גם לעובדי יחידת המחשוב של   13.6

 העירייה.  

ם הראשונים  לאחר סיום ההדרכה, הקבלן יטמיע את המערכת בליווי צמוד של המשתמשים בצעדיה  13.7

ימי עבודה כשהמערכת מופעלת בכל התחנות שהוגדרו לטובת תפעול    15למשך לפחות    -מול המערכת  

 מלא של המערכת. 

דרוש    80יעביר למשתמשי המערכת סקר שביעות רצון על המערכת. ציון משוקלל של לפחות    קבלןה 13.8

 אשר ששלב הטמעת המערכת הסתיים.ת העירייהעל מנת ש 

 .יכין מדריכים למשתמשים מקוצרים )דף של הוראות  עיקריות לתפעול המערכת(  הקבלן 13.9
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 ערבות ביצוע –  2נספח ב/
 אין לצרף ערבות בנוסח זה להצעה המוגשת למכרז. צירוף ערבות ביצוע להצעת המציע יביא לפסילתה 

 

 לכבוד

 "( עירייהה)להלן: " עיריית כרמיאל

 

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

  ח "ש X לסך של  עד  סכום לסילוק כל  בזה כלפיכם ערבים  "( אנו המבקשעל פי בקשת _______________ )להלן " 

במילים:  ) )שקלים חדשים  Xהסכום  "להלן(   הסכם  עם  להבטחת התחייבויות המבקש בקשר"(  הערבות  סכום: 

טלפוניה      X'  מס  מכרז  בעניין  המבקש  לבין  שביניכם  שירותי    IPTלשירותי  כולל  עירוניים  ומוקדים  מנוהלים 

כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי   סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פרות וירקות(,.  תחזוקה

 15  –מדד חודש ______ שהתפרסם ב    -זו, יהא "מדד הבסיס"   ערבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין

 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(.

 זו.  ערבות  זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי  ערבות "המדד הקובע" לעניין

לעניין  ההצמדה  יהיו  ערבות הפרשי  הבסיס,  מדד  לעומת  עלה  הקובע  המדד  כי  יתברר  אם  כדלהלן:  יחושבו  זו 

ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד "הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת  

 הבסיס. 

, ללא כל ערבותהאם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  

 . הפרשי הצמדה

עם דרישתכם הראשונה בכתב  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 

מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו   ימים 7תוך שתגיע אלינו, 

או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  

 באשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש 

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

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי הצמדה.

 ניתנת לביטול. זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא  ערבות 

 זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.  ערבות

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה. 

 נו זו בטלה ומבוטלת. ערבות לאחר יום _____

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  ערבות

 

 בכבוד רב, 

 

 ________________בע"מ  בנק
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 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -  אישור קיום ביטוחים –  1  –  3נספח ב/
 

  האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

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

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה  המבוטח מבקש האישור*

או /עיריית כרמיאל ו:  שם 
 בשליטתה הגופים 

 שם
ו/או קבלנים ו/או  

 קבלני משנה

 נדל"ן ☐

שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☒

 אחר: ☐
שירותי טלפוניה  
עירוניים לרבות  

אספקת ציוד  
  הרכבה  והתקנה 

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמין אחר:☒
 

 ת.ז./ח.פ.  51-2173303ת.ז./ח.פ.

 מען
 כרמיאל 100שד' קק"ל 

 מען

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות  

 או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

 נוסח
  ומהדורת
 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

 סכום/  האחריות גבול
 העבודה  שווי/  ביטוח

 נוספים כיסויים
  וביטול בתוקף

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 

     
 

  
302 ,309 ,313  ,
314 ,316 ,328  ,
       ופריצה  גניבה 331

 ₪  100,000     עובדים  עליו רכוש 
 ₪  100,000     סמוך  רכוש 
 ₪       מחוץ לאתר ובהעברה   רכוש 
 ₪ 50,000     הריסות פינוי

נזק ישיר מתכנון ו/או 
 חומרים ו/או עבודה לקויים

 

       

כיסוי תחזוקה מורחב  
 חודש 12
 
 

  ₪ כלול     

נזקי זדון ,פרעות ומהומות  
אזרחיות , נזקי טבע ורעידת  

 אדמה 

   כלול     

 צד ג'
 

הרחבת רעידות 
 והחלשת משען 

    3,000,000 
 

מגבול   20%
 האחריות

₪  
302 ,309 ,312  ,
315 ,318 ,328  ,
329 

  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
304 ,309 ,318  ,
328 
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 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

029  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
 למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול   או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  באישור ביטוח כללי * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עיריית כרמיאל 
 12/22מכרז פומבי מספר 

 מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה  IPTלשירותי טלפוניה 

   

 חתימה וחותמת המציע   81מתוך  62עמוד 
   

 

 

 אישור קיום ביטוחים  –  2  –  3/נספח ב

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. האמור בפול
 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

עיריית כרמיאל והגופים  
 בשליטתה

 שם
 
 

 
 נדל"ן 

 שירותים 
 אספקת מוצרים 

שירותי טלפוניה  אחר: 
עירוניים כולל התקנה , 

התאמה, הטמעה , 
 ושירותתחזוקה 

 
 משכיר

 שוכר
 זכיין

 קבלני משנה
 מזמין שירותים
 מזמין מוצרים

 מזמין עבודות בינוי
 
 

 ת.ז./ח.פ.  

  100שד' קק"ל  מען :
 כרמיאל  

 מען : 

 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
 ומהדורתהפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול  
האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'   סכום 

ביטוח חבות 
כלפי צד 

) למט  שלישי 
בגין עבודות  
המבוטחות  

בביטוח עבודות  
 קבלניות( 

 אחריות צולבת -302  ₪   2,000,000    
 הרחב שיפוי  -304
 ויתור על תחלוף  -309
תביעות תחלוף ביטוח   -315

 לאומי 
מבוטח נוסף מבקש   -321

 האישור 
מבקש האישור מוגדר -322

 כצד ג'
 ראשוניות -328
רכוש מבקש האישור -329

 מוגדר כצד ג'
 

אחריות 
מקצועית 

משולב חבות 
 המוצר

 אובדן מסמכים -301  ₪   2,000,000    
 אחריות צולבת -302
 דיבה , השמצה   -303
 הרחב שיפוי  -304
 ויתור על תחלוף  -309
מבוטח נוסף מבקש   -321

 האישור 
מבקש האישור מוגדר -322

 כצד ג'
 אי יושר עובדים -325
 פגיעה בפרטיות  -326
 עיכוב או שיהוי -327
רכוש מבקש האישור -329

 מוגדר כצד ג'
 ראשוניות -328
  12תקופת גילוי  -332

 חודשים 
ביטוח חבות 

)  מעבידים  
למעט בגין  

עבודות 
המבוטחות  

בביטוח עבודות  
 קבלניות( 

 הרחב שיפוי  -304  ₪  20,000,000    
 ויתור על תחלוף  -309
 מבוטח נוסף -319
 ראשוניות -328
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 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
046 ,089 ,098  , 

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  
  ביטול/שינוי הפוליסה  

הודעה   משלוח לאחר יום30ייכנס לתוקף אלא   לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התחייבות הקבלן לשמירת סודיות  -  4ב/ נספח
 תאריך: _________ 
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 לכבוד 

   עיריית כרמיאל

  

 , נ א. ג.

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 

מנוהלים   IPTלשירותי טלפוניה ( "החוזה"בהמשך לחתימת החוזה בינינו מיום __________________ )להלן: 

( אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת מתן השירותים  "השירותים")להלן:  ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה

 ולאחריה כדלקמן: 

 לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים.  .1

משמעו    "מידע" זו  התחייבות  עבודה,    -לעניין  שיטות  מחשב,  תכניות  מפרטים,  שרטוטים,  תוכניות,  לרבות: 

ברשתות   האגורים  המסמכים  וכל  מקצועי  מידע  ופיננסי,  כלכלי  מידע  עסקיות,  תוכניות  לקוחות,  רשימת 

 המחשבים והתקשורת שלכם.

מידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן  ידינו לגבי ה-אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2
 המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו שלא עקב הפרת   3.1
 התחייבות זו;

 מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;  3.2

 ידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. מ 3.3

 פי הוראות כל דין. -מידע אשר גילויו נדרש על  3.4

הפרת  אתכם לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה  עירייהמבלי לגרוע בזכאות ה .4
ם ומוערך מראש, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך  בפיצוי מוסכ ,ונמי מטעמעל ידי או נו על ידי  ,התחייבות זו

 ש"ח.   5,000

 

 ,בכבוד רב

 
 

 חתימת המצהיר  וחותמת המציע   תאריך   שם המצהיר 
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 התחייבות עובד הקבלן לשמירת סודיות -  5ב/ נספח
 תאריך: _________ 

 לכבוד 

   עיריית כרמיאל

  

 , נ א. ג.

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

( בביצוע ההתקשרות מיום  "הספק"הואיל ואני אעסוק במסגרת תפקידי אצל __________________ )להלן: 

  מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה IPTשירותי טלפוניה ________ ביניכם לבין הספק לקבלת 

 כדלקמן: ושירותים נוספים, אני מתחייב כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה 

אני מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלי אגב, בקשר או במהלך ביצוע   .1
 השירותים.

משמעו    "מידע" זו  התחייבות  עבודה,    -לעניין  שיטות  מחשב,  תכניות  מפרטים,  שרטוטים,  תוכניות,  לרבות: 

ופיננסי,   וכל מסמך האגור ברשתות המחשבים  רשימת לקוחות, תוכניות עסקיות, מידע כלכלי  מידע מקצועי 

 והתקשורת שלכם. 

ידי לגבי המידע הסודי של הספק המצוי בידי, וזאת  -אני מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2
 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר. 

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי שלא עקב הפרת  מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני  3.1
 התחייבות זו;

 מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי;  3.2

 מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות.  3.3

 פי הוראות כל דין. -מידע אשר גילויו נדרש על  3.4

לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייבות זו   ייהעירמבלי לגרוע בזכאות ה .4
 ש"ח.   5,000בפיצוי מוסכם ומוערך מראש ממני, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך  עירייה על ידי את ה

 

 ,בכבוד רב

 

 

 

 _____________  :חתימה ת.ז:_____________ ___ __שם:____________ 
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 כתב הצעת המחיר נספח התמורה  –  6נספח ב/

בשתי   מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה  IPTשירותי טלפוניה למתן  כרמיאללהלן הצעתי לעיריית  .1

 : )יש למלא רק את טבלת החלופה אותה מציע הספק במענה למכרז זה( חלופות

 והמוקדים העירוניים.  IPTביצוע שדרוג למרכזיית  .1.1

 בענן. הקמת מרכזייה  .1.2

למען הסר ספק מובהר בזאת כי העירייה תקבע לגופו של עניין, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את אופן תשלום 

הש  הספקת  עבור  לפי  י התמורה   / )קומפלט  תיק   / הבקשה  ברמת  שיתקבל  השרות  למאפייני  בהתאם  רותים 

 פעולות(.   

 . / הפעולות רותיםילכל אחד מהש המחיר לאחר ההנחההמחיר הנקוב בהצעתי הוא   .1.3

 ₪ , ללא מע"מ.  -המחירים הנקובים הינם ב  .2

 תפסל.  יבמחיר הגבוה מהמחיר המרבי הצעת היה ואנקובשידוע לי  .3

 ידוע לי שעלי כמציע לנקוב במחיר לכל אחד מהסעיפים בהצעת המחיר וכתב הכמויות. .4

כמות   .5 מייצגות  להלן  בטבלה  המפורטות  הכמויות  כי  לי  הכ  משוערתידוע  השירותים,  לצורך  של  הינן  מויות 

 השוואת ההצעות בלבד ואין בהם כדי לחייב או להגביל את המזמין. 

לקבוע   .6 הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  שמורה  לעירייה  כי  לי  הזוכהידוע  הספק  כל    את  תהא  לא  ולמציע 

 הסתייגות מהחלטתה ככל שתהיה. 

 התמורה תשולם לזוכה/ספק על פי התעריף שנקבע בהצעה הזוכה. .7

מטעם    שמנהלכאמור במכרז זה ולאחר  הפרויקט  ה תשלום אך ורק עבור השלמה מלאה ומוחלטת של  התמור .8

 העירייה אישר זאת. 

 ולכלול מענה מלא עליהם בפרוט הנדרש.  לכל סעיפי הבקשהעל הצעת המחיר, להתייחס   .9

   (.0בסעיף שאין בגינו חיוב יצוין אפס ) .9.1

פריט ו/או /שרות ו/או פעולה שלא יצוין ו/או שלא יצוין עבורו מחיר יסופק למזמין ע"ח הספק, בכל עת    .9.2

מהש התפוקות  מלוא  קבלת  לצורך  כל  ישידרש  במהלך  להזמין  המזמין  שיבחר  המערכות  ו/או  רותים 

 ההתקשרות. 

באופן שלרשות  להספקתם    לכל הפעולות ו/או החומרים ו/או המשאבים וכל הנדרשהמחיר, לכל שרות מתייחס   .10

העירייה יעמדו הן מלוא השרות והן מלוא התפוקות הנדרשות מהם לפי צרכי העירייה, תנאי ודרישות המכרז או  

 דרישות כל דין. 

ין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה כולה או כל חלק ממנה והמזמין רשאי לבצע את העבודה כולה או חלק  א .11

 .ממנה בעצמו או באמצעות מי מטעמו

 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. .12

מזמין יהא רשאי לדחות הצעות של המציעים אשר לא בצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונו, או שנוכח לדעת  ה .13

 שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

לק כלשהו ממנו,  חבמסגרת מכרז זה ו/או    מזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את תהליך בקשת הצעות המחירה .14

 בכל שלב שלו ולמציע לא תהא זכות תביעה ו/או טענה כלשהי בגין הביטול.



 עיריית כרמיאל 
 12/22מכרז פומבי מספר 

 מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה  IPTלשירותי טלפוניה 

   

 חתימה וחותמת המציע   81מתוך  67עמוד 
   

 

, או חלקם, וכן לקבוע את  ם המפורטים בבקשהמרכיביההזכות להזמין את כל  מזמין נתונה  מובהר בזאת כי ל .15

לעדי ולמציע לא תהא זכות תביעה כלשהי  הכמות שתוזמן מכל מרכיב ממציע אחד או יותר על פי שיקול דעתו הב 

   בגין זאת.

 להלן הצעתי:  .16

 

 LGכתב כמויות עבור המציעים שדרוג מרכזיית 
 התקנה הפעלה והדרכה המחירים יכללו 

  

כמות  תיאור הפריט 
 משוערת

עלות 
 ליחידה 

מכפלת 
הכמות 
בעלות 
 ליחידה 

 הערות

אתר  
ראשי  
קק"ל 

100 

שדרוג המתג הראשי כולל שרת 
מקומית   IPלניהול מרכזיית 

שלוחות   400- התומכת ב
)המרכזייה תהיה מרכזיית  

PURE IP  .)בלבד 

1   

  

הרישיונות של כל השלוחות   
כולל המוגדרות והממוקמות 

באתר הגיבוי )רגילות +  
( יותקנו באתר  IPטלפוני 

הראשי. עלות השרת תכלול  
את עלות הרישיונות, כולל  
עלות חומרת ליבת מערכת  
כולל רישוי שרידות וגיבוי  
מלא לאתר המשני כולל  

ושלוחות   PRIממשקי 
אנאלוגיות כך שנפילת ליבה  

ת תגרום לכלל רכיבי  ראשי
 הרשת להירשם לליבת הגיבוי

 UPSשדרוג מערכת גיבוי מתח 
שעות עבודה לפחות.   3ל 
יכלול את מתגי   UPSה

 הנתונים באתר 

1   

  

  

   30 שלוחות אנלוגיות  

  

ניתנות לניהול מרוחק הטלפון  
יתמוך בעברית. השלוחות  

הרגילות ובאתרים המרוחקים 
 ATAיחוברו באמצעות יחידת 

   30 טלפון רגיל  

  

עבור המציעים שדרוג  
נדרשת הצעת  -LGלמרכזיית 

 מחיר לתחזוקה בלבד 

   IP   321רישיונות עבור טלפוני 
  

  

   8 עורקים אנלוגיים  

  

עבור המציעים שדרוג  
נדרשת הצעת  -LGלמרכזיית 

 מחיר לתחזוקה בלבד  

       PRI  2ציר 
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לפרט  -מנהלים בכיר   IPטלפון 
 דגם

20   

  

עבור המציעים שדרוג   
נדרשת הצעת  -LGלמרכזיית 

מחיר לשדרוג תוכנה ותחזוקה  
הטלפון יתמוך בעברית  

  10מינימום  1Gובמהירות 
 לחיצים משתנים 

   IP 10יחידת הרחבה לטלפון 

  

עבור המציעים שדרוג  
נדרשת הצעת  -LGלמרכזיית 

 מחיר לשדרוג תוכנה ותחזוקה 
 לחיצים  24

לחדר ישיבות עם   IPטלפון 
 מיקרופון   

1   

  

עבור המציעים שדרוג  
נדרשת הצעת  -LGלמרכזיית 

 מחיר לשדרוג תוכנה ותחזוקה 
 פוליקום או שווה ערך  

   250 לפרט דגם  -בסיסי   IPטלפון 

  

עבור המציעים שדרוג  
נדרשת הצעת  -LGלמרכזיית 

מחיר לשדרוג תוכנה ותחזוקה 
הטלפון יתמוך בעברית וכן  

 1Gבמהירות 

  10כרטיס לתזמון ועידה עד  
   1 משתתפים 

    

 U.M (Unifiedמערכת 
Messeging)  50 אינטגרטיבית   

  

עם אופציית הרחבה עתידית 
המערכת תופעל עם    200-ל

לקבלת    זהיםמספרי חי"פ 
שיחה וקבלת פקס, תאים  

 קולים לכלל המערכת 

מערכות 
 עוטפות 

מערכת רישום שיחות כולל  
שלוחות כולל   500  -רישיונות ל

 מחשב
1   

  

הספק. י  "דגם המחשב יוגדר ע
 על המחשב להיות מדגם מוכר

(brand name) 

   2 דקות(  10יחידת מוזיקה )
    

       קומפלט  הפעלה והתקנה 

   קומפלט  הקלטות עבור הנתבים 
  

  

אתר  
עירייה  
משני  
רחוב 

בירנית  
36 

שרתים סביבת  -שדרוג חומרה
  IVRוה   CTIשרתי ה  -יצור 

יתומחרו בקונפיגורציה של  
לדיסקים   Rald  -שרידות 

לספקי כוח וכרטיסי רשת  
 כפולים 

1   
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, הקמת לשני המוקדיםאפיון 
שני קמפיינים, בדיקות, ליווי 

 שעות פיתוח(  50-והטמעה )כ
   קומפלט 

  

עבור המציעים שדרוג  
נדרשת הצעת  -LGלמרכזיית 

מחיר לשדרוג תוכנה ותחזוקה 
במפרט   8כמפורט בסעיף 
 הטכני 

עבור מוקד   ACDאפליקציית 
  Call Center -פניות הציבור 

2   

  

 תומכת עברית 

עמדת נציג במוקדים כולל  
טלפון נציג, עמדת נציג ורישוי  

 במרכזיה  
28   

  

עבור המציעים שדרוג  
נדרשת הצעת  -LGלמרכזיית 

 מחיר לשדרוג תוכנה ותחזוקה 

עמדת ניהול במוקדי השירות 
כולל טלפון מפקח ורישוי  

 במרכזיה 
4   

  

עבור המציעים שדרוג  
נדרשת הצעת  -LGלמרכזיית 

 מחיר לשדרוג תוכנה ותחזוקה 

רישיונות לעמדת הנציג ועמדת 
   32 הניהול  

  
  

   2 אלחוטי לגיבוי  SIPטלפון 

  

עבור המציעים שדרוג  
נדרשת הצעת  -LGלמרכזיית 

 מחיר לשדרוג תוכנה ותחזוקה 

   20 ערכות ראש )מדונה( 

  

 במפרט הטכני  8.18סעיף 

מערכת הפקת דוחות נתונים  
 Real Timeבזמן אמת,  

2   

  

 תומכת עברית 

   1 מערכת קולית 

  
 תומכת עברית אנגלית רוסית  

המאפשרת טיפול   IVRמערכת 
 משתמשים  10-ב

1   

  

ערוצים    10תומכת עברית. 
שיחות 10רישיונות עד  10כולל 

הנציגים ממתינות במידה וכלל 
 תפוסים 

   D.B   1-ל  IVRחיבור 
  

  

   CTI   1  -מערכת ה
  

 תומכת עברית 

מערכת לניהול, שליטה ובקרה 
   1 מרכזית 

  

 תומכת עברית 
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Call back   כולל אפשרות
 לחזור ללקוח 

32   

  
 לכלל הנציגים 

מערכת הקלטות למוקד עבור 
משתמשים כולל   40עד 

שמירה רישיונות, כולל שרת. 
יום. כמפורט בסעיף   30למשך 

 במפרט הטכני  10

32   

  

המציע רשאי להציע מערכת  
הקלטת שיחות מרכזית  

שתותקן ותופעל במוקד באתר 
ותשרת את    הראשי בעירייה

המוקד במרכז ההפעלה.  
אחזור השיחות יתבצע מרחוק 
מעמדת אחזור במוקד, וזאת 

 בהתאמה  

מערכת הפקת דו"חות  
   1 היסטוריים 

  
 קומפלט  

+ נציגי  Dialerתכנת חייגן 
Outband 

32   
  

 לכלל הנציגים 

אספקת מערכת עם רישיונות 
   1 "צפים" 

  
  

   32 סרגל כלים למוקדן 
  

 כולל הקפצת מסך  

שדרוג ליבת מרכזייה אשר  
תהווה גיבוי לליבה הראשית  

שרת לניהול מרכזייה    -הכוללת 
IP  מקומית שוות ערך לליבה

הראשית )המרכזייה תהיה  
 בלבד(.  PURE IPמרכזיית 

1 

    

רישוי בגיבוי מלא לאתר  
הראשי כולל עלות חומרת  
ליבת מערכת כולל רישוי  
שרידות וגיבוי מלא לאתר  

  PRIהמשני כולל ממשקי 
ושלוחות אנאלוגיות כך  

שנפילת ליבה ראשית תגרום  
לכלל רכיבי הרשת להירשם  
לליבת הגיבוי, חזרה ממצב  
כשל אוטומטי לאתר ראשי  

 ללא התערבות ידנית 

אתר גיבוי שריד כולל ממשק 
 WAN   -חיבור ל

1 

    

בעת נפילת המרכזייה  
 PRIהראשית או נפילת צירי 

באתר הראשי יועברו השיחות 
ידי ספק המפ"א לאתר  -על

הגיבוי ואתר הגיבוי ינהל את 
 המרכזיות ואת מוקד העירייה

שעות עבודה  3מערכת גיבוי ל 
(UPS ) 

1 
    

  

 PRI  1ציר 
    

אשר ישמש לגיבוי הציר  ציר 
 הראשי במקרה של נפילה 

לפרט  -מנהלים בכיר   IPטלפון 
 דגם

10 
    

למציעים שדרוג מרכזיית  
LG-  שדרוג תוכנה ושירות

 הטלפון יתמוך בעברית 

 40 בסיסי  IPטלפון 

    

למציעים שדרוג מרכזיית  
LG-   נדרשת הצעת מחיר

הטלפון יתמוך  לתחזוקה בלבד  
 בעברית 

 50 רישיון למשתמש 
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שירות חודשי למסכי  
Customize Historical  

Report 
1 

    

למציעים שדרוג מרכזיית  
LG-   נדרשת הצעת מחיר

 לתחזוקה בלבד 

 כללי 

חבילת דקות שיחה לשיחות  
   יוצאות   

    
 דקות  70,000עד 

כוכבית וחיוג   -תקשורת  קו 
 1 מקוצר בארבע ספרות 

    
  

שירות 
 ואחריות

שירות ואחריות  לעלות חודשית 
חודשים עם אופציה  60למשך 

חודשים נוספים   24להארכה ל 
 לבחירת העירייה 

84 

    

ההחלטה על תקופות ההארכה 
תהיה נתונה לשיקול העירייה 

 בלבד

    סה"כ עלות ההצעה 
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 כמויות עבור המציעים מרכזיה בענן כתב 
 התקנה הפעלה והדרכה המחירים יכללו 

  

כמות  תיאור הפריט 
מכפלת הכמות   עלות ליחידה  משוערת

 הערות בעלות ליחידה 

אתר  
עירייה  
ראשי  
קק"ל 

100 

   1 מרכזייה בענן  

  

  7בהתאם לדרישות סעיף 
 במפרט הטכני 

   30 שלוחות אנלוגיות  
  

לניהול מרוחק  ניתנות 
 הטלפון יתמוך בעברית 

   30 טלפון רגיל  

  

השלוחות הרגילות  
ובאתרים המרוחקים  

יחוברו באמצעות יחידת  
ATA 

   IP   321רישיונות עבור טלפוני 
  

  

   8 עורקים אנלוגיים  
    

   PRI  2ציר 
  

  

לפרט  -מנהלים בכיר   IPטלפון 
 דגם

20   

  

הטלפון יתמוך בעברית  
מינימום   G1ובמהירות 

 לחיצים משתנים  10

   IP 10יחידת הרחבה לטלפון 

  
 לחיצים  24

לחדר ישיבות עם   IPטלפון 
 מיקרופון   

1   

  
 פוליקום או שווה ערך  

   250 לפרט דגם  -בסיסי   IPטלפון 

  

הטלפון יתמוך בעברית  
 1Gוכן במהירות 

  10ועידה עד  כרטיס לתזמון  
   1 משתתפים 

    

 U.M (Unifiedמערכת 
Messeging)  50 אינטגרטיבית   

  

עם אופציית הרחבה  
המערכת   200-עתידית ל

תופעל עם מספרי חי"פ  
לקבלת שיחה   זהים

וקבלת פקס, תאים  
 קולים לכלל המערכת 

fax 2 mail 5   
  

  

מערכות 
 עוטפות 

מערכת רישום שיחות כולל  
שלוחות כולל   500  -רישיונות ל

 מחשב
1   

  

י  "דגם המחשב יוגדר ע  
הספק. על המחשב להיות  

 brand) מדגם מוכר

name) 

   2 דקות(  10יחידת מוזיקה )
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       קומפלט  הפעלה והתקנה 

   קומפלט  הקלטות עבור הנתבים  
  

  

  

, הקמת לשני המוקדיםאפיון 
בדיקות, ליווי שני קמפיינים, 

 שעות פיתוח(  50-והטמעה )כ
   קומפלט 

  

במפרט   8כמפורט בסעיף 
 הטכני 

עבור מוקד   ACDאפליקציית 
  Call Center -פניות הציבור 

2   

  

 תומכת עברית 

עמדת נציג במוקדים כולל  
טלפון נציג, עמדת נציג ורישוי  

 במרכזיה  
28   

  

אופציית גדילה   נדרשת
עמדות  30עד   

עמדת ניהול במוקדי השירות 
כולל טלפון מפקח ורישוי  

 במרכזיה 
4   

  

  

רישיונות לעמדת הנציג ועמדת 
   32 הניהול  

  
  

   20 ערכות ראש )מדונה( 
  

 במפרט הטכני  8.18 סעיף

     2 אלחוטי לגיבוי  SIPטלפון 
 תחזוקה 

מערכת הפקת דוחות נתונים  
 Real Timeבזמן אמת,  

2   

  

 עברית  תומכת

     1 מערכת קולית 
תומכת עברית אנגלית  

 רוסית   

המאפשרת טיפול   IVRמערכת 
 משתמשים  10-ב

1   

  

  10תומכת עברית. 
רישיונות   10ערוצים כולל 

שיחות ממתינות  10עד 
במידה וכלל הנציגים  

 תפוסים 

   D.B   1-ל  IVRחיבור 
  

  

   CTI   1  -מערכת ה
  

 תומכת עברית 

מערכת לניהול, שליטה ובקרה 
   1 מרכזית 

  
 תומכת עברית 

Call back   כולל אפשרות
 לחזור ללקוח 

32   
  

 לכלל הנציגים 
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מערכת הקלטות למוקד עבור 
משתמשים כולל   40עד 

רישיונות, כולל שרת. שמירה 
יום. כמפורט בסעיף   30למשך 

 במפרט הטכני  10

32   

  

הספק המציע רשאי  
להציע מערכת הקלטת  

שיחות מרכזית שתותקן  
ותופעל במוקד באתר  

ותשרת    הראשי בעירייה
את המוקד במרכז  

ההפעלה. אחזור השיחות  
יתבצע מרחוק מעמדת  

אחזור במוקד, וזאת  
 בהתאמה  

מערכת הפקת דו"חות  
   1 היסטוריים 

  

 קומפלט  

+ נציגי  Dialerתכנת חייגן 
Outband 

32   

  

 לכלל הנציגים 

אספקת מערכת עם רישיונות 
   1 "צפים" 

  

  

 כולל הקפצת מסך       32 סרגל כלים למוקדן 

אתר גיבוי שריד כולל ממשק 
 WAN   -חיבור ל

1 

    

בעת נפילת המרכזייה  
הראשית או נפילת צירי  

PRI   באתר הראשי
ידי  - יועברו השיחות על

ספק המפ"א לאתר  
הגיבוי ואתר הגיבוי ינהל  
את המרכזיות ואת מוקד  

 העירייה 
שעות עבודה  3מערכת גיבוי ל 

(UPS ) 
1 

      

 PRI  1ציר 
    

ציר אשר ישמש לגיבוי  
הציר הראשי במקרה של  

 נפילה 

לפרט  -מנהלים בכיר   IPטלפון 
 דגם

10 

    

 הטלפון יתמוך בעברית 

 40 בסיסי  IPטלפון 
    

 הטלפון יתמוך בעברית 

 50 רישיון למשתמש 
      

 Customizeחיבור מסכי 

Historical Report   LCD  או
 למרכזיה בענן 42פלאזמה 

1 
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 כללי 

חבילת דקות שיחה לשיחות  
   יוצאות  

    
 דקות  70,000עד 

קווי תקשורת מחוות   2
השרתים של הספק: קו לאתר 

 הראשי וקו לאתר המשני 
2 

    

גודל הקו יאופיין על ידי  
 המציע 

כוכבית וחיוג   -קו תקשורת  
 1 מקוצר בארבע ספרות 

    

  

שירות 
 ואחריות

שירות ואחריות למשך לעלות  
חודשים עם אופציה   60

חודשים נוספים   24להארכה ל 
 לבחירת העירייה 

84 

    

ההחלטה על תקופות  
ההארכה תהיה נתונה  
 לשיקול העירייה בלבד 

    סה"כ עלות ההצעה 
 
 
 

 
 

 : ההצעה סיכום .16.1

 

 באתי על החתום:

 מס' ת.ז./מס' חברה:________________________  המציע:______________________________  שם 

 טלפון________________________________  ________________________________כתובת:___

 פקס:_________________________ דוא"ל: __________________________________________ 

 _ חתימה:__________________        תאריך:______________ 

 

 אישור עו"ד

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

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

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

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגידוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 חתימה וחותמת _______________________,עו"ד       תאריך _____________________ 
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 עניינים בהעסקת  : "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד 2/2011נוהל משרד הפנים  

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים –יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות"  
 

 

 תפקידים וכהונות  –חלק א' 

 

 . פרטים אישיים: 1

 

  שם משפחה

 

  שם פרטי 

 

       שנת לידה           מס' זהות 

 מיקוד  עיר/ישוב  רחוב  כתובת 

  טלפון נייד   טלפון בבית 

 

 

 תפקידים ועיסוקים:. 2

 

)ארבע( שנים אחורה )לרבות כשכיר/ה,   4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(.

 להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין גם תפקידים בהתנדבות(. נא 

1 

 

 שם המעסיק 

 

 כתובת המעסיק  תחום הפעילות של המעסיק 

 התפקיד ותחומי האחריות 

 

 תאריכי העסקה 

2 

 

 שם המעסיק 

 

 כתובת המעסיק  תחום הפעילות של המעסיק 

 התפקיד ותחומי האחריות 

 

 תאריכי העסקה 

3 

 

 המעסיק שם 

 

 כתובת המעסיק  תחום הפעילות של המעסיק 

 התפקיד ותחומי האחריות 

 

 תאריכי העסקה 

4 

 

 שם המעסיק 

 

 כתובת המעסיק  תחום הפעילות של המעסיק 

 התפקיד ותחומי האחריות 

 

 תאריכי העסקה 

5 

 

 שם המעסיק 

 

 כתובת המעסיק  תחום הפעילות של המעסיק 

 התפקיד ותחומי האחריות 

 

 תאריכי העסקה 
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 . תפקידים ציבוריים: 3

 

 . לעיל 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 )ארבע( שנים אחורה.  4נא להתייחס גם לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 הגוף                    

 

 תאריכי מילוי התפקיד        התפקיד                

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 . חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים:4

 

 פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם  

 ציבוריים. 

 )ארבע( שנים אחורה.  4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 סוג   תאריך                      תחום העיסוק  שם התאגיד/רשות/גוף  

 (1הכהונה )

 פעילות  

 מיוחדת  

 (2בדירקטוריון )
 תחילת  

 הכהונה  

 סיום  

 הכהונה 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 יש לפרט גם שמות בעלי המניות  –( דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני 1)

 ידם.-אשר מונית על 

 ( כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים.2)

 

 . קשר לפעילות העירייה 5

 המקבל שירות, לפעילות העירייה בה אתה מועמד לעבוד או האם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר שלא כאזרח 

 לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבאחריות העירייה/מינהל/אגף/יחידה בהם אתה מועמד  

 לעבוד או לגופים אחרים שהעירייה קשורה אליהם?(.

 ארבע השנים האחרונות, ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים ב

 לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או   –"בעל עניין" בגוף 

 , בתאגידים הנסחרים  1968-יועץ חיצוני לו. ]אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 ([3בבורסה  )

 לא       כן, נא פרט:         

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 

 ח       1        

 

 1968 –ח              חוק  ניירות ערך, תשכ"ח 

 מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי  ( 1) 

                                      למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של  

                                     התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות  

                                     המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו;  

   –לענין פסיקה זו 

 )א( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;  

 )ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;  

                                     זיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר  למעט חברת רישומים ולמעט מי שמח - לענין זה, "נאמן"  

                                     לפקודת מס   102( )ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 2)א( ) 46כמשמעותו לפי סעיף 

 הכנסה. 

 ם. חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומי ( 2) 

 

 לגבי קרובים )יש להתייחס לתפקידים בהווה בלבד(  5-2. פירוט תפקידים כאמור בשאלות 6

יש לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל, אם בן בת זוגך חברה בדירקטוריון, יש  

 . הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת 

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.  – "קרוב" 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 . זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד7

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך 

 משותפת באירגונים אחרים?  

 האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות? 

 כן, נא פרט:    לא              

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 . תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים 8

 , שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים  שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 מועמד/ת? בתפקיד שאליו את/ה  

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.  – "קרוב" 

 כן, נא פרט:     לא             

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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 . תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקרוביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים 9

ל, או של האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעי

 מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

)לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או  לעיל  8-1יש להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 

 בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.

 כן, נא פרט:     לא             

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 . פירוט קורות חיים ועיסוקים10

 מעודכנים ליום מילוי השאלון, הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים. יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית, 

 

 נכסים ואחזקות –חלק ב'  

 

 . אחזקות במניות 11

 פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך.

 , בתאגידים הנסחרים  1968-]אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 ([4בבורסה  )

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.  – "קרוב" 

 שם המחזיק  שם התאגיד/הגוף 

 )ככל שהמחזיק אינו מועמד( 

 תחום עיסוק התאגיד/הגוף  % אחזקות 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 1968 –( חוק ניירות ערך, תשכ"ח 4( חוק      )4)

 ( מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח הצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור  1)      

 אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד            

 עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; שאדם כאמור מחזיק            

 – לעניין פיסקה זו            

 )א( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.            
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 )ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;            

 למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו  –לעניין זה, "נאמן"                  

 לפקודת מס הכנסה.  102או כנאמן להקצאת מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף ( )ו( 2)א( ) 46לפי סעיף                 

 

 ( חברת בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. 2)

 

 

 . נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים 12

 האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב  

 של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד? 

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.  –"    "קרוב"             

 כן, נא פרט:     לא             

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 . חבות כספים בהיקף משמעותי13

 האם את/ה, קרובייך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחבות או להתחייבויות כלשהם? 

 

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.  – "קרוב" 

 כן, נא פרט:    לא             

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 . נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים 14

 

 האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 

)ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים  נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך 

 שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם. 

 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים   –"בעל עניין" בגוף 

 מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

 

 כן, נא פרט:     לא             

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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 הצהרה  –חלק ג' 

 

 אני החתום/ה מטה ___________________ ת.ז. מס' ________________ מצהיר בזאת כי: 

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים,  .1

 נכונים ואמיתיים;

  

מידיעה כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם  .2

אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו  

 הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית; 

  

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של  .3

 ינים עם התפקיד;חשש לניגוד עני 

  

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד  .4

עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית 

 בנושא; 

  

יתעוררו, במהלך אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או  .5

הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד 

עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב 

 ואפעל לפי הנחיותיו;

 

 

 

 

                                              _________________                             __________________ 

 תאריך                                                                                                          חתימה           


