מכרז פומבי  32/2022לאפיון ,הקמה ותחזוקת פורטל
גיוס וניהול כח אדם זמני
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י"ט אב תשפ"ב
 16אוגוסט 2022

פניה לקבלת הצעות לאפיון ,הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח אדם זמני
מכרז פומבי 32/2022
 .1רקע:
מרכז השלטון המקומי בישראל (ע"ר) (להלן" :מש"מ") הוא גוף בו מאוגדות כל העיריות והמועצות
המקומיות בישראל ,והוא נותן שירותים גם למועצות אזוריות בתחומים שונים.
בכוונת מש"מ להקים פורטל ,שייתן פתרון טכנולוגי רוחבי וישרת את מש"מ ו/או מי מטעמו ו/או
הרשויות המקומיות ו/או מי מטעמן ,בגיוס וניהול כח אדם זמני לצורכיהם השונים.
 .2השירות המבוקש:
 2.1על הזוכה להשלים ,יחד עם מש"מ ,את אפיונו של הפורטל .למען הסר ספק ,בידי מש"מ אפיון בסיסי
והזוכה נדרש לבחון את האפיונים ולהביא לאישור מש"מ תוספות ו/או שינויים ,באשר לאפיונים
והתהליכים הדרושים לדעתו של הזוכה ,לפי שיקול דעתו ומיטב נסיונו ,בשים לב לתכלית הפורטל,
ובכלל זה לבצע עיצוב גרפי מלא של הפורטל ,לשביעות רצון מש"מ .על האפיון לכלול לכל הפחות את
כל המפורט במפרט הטכני ,נספח א' 3להוראות למשתתפים ,למעט פרק  5לטבלה שבמפרט האמור
(להלן" :שירותי האפיון").
 2.2על הזוכה להקים את הפורטל – אתר האינטרנט הכולל את כל השירותים והמודולים המפורטים
בהמשך ,שיפעלו כמערכת אחת עובדת ,ו"-להעלותו לאוויר" .על הפורטל לכלול לכל הפחות את כל
המפורט במפרט הטכני ,נספח א' 3להוראות למשתתפים ,למעט פרק  5לטבלה שבמפרט האמור (להלן:
"שירותי הקמה").
למען הסר ספק – הבעלות בפורטל ,לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים בפורטל ובתוצריו,
שייכים למש"מ ,והכל כמפורט במכרז זה.
 2.3הזוכה יתן שירותי תחזוקה ועדכונים שוטפים ,הכוללים ,בין היתר :אחסון המערכת והמידע (עד
 ;)500GBתיקון באגים ,טיפול בתקלות ותמיכה טכנית בהתאם להוראות חלק ב' של המפרט הטכני,
נספח א' 3להוראות למשתתפים; ניהול הפורטל; בקרה וניטור; ניהול גיבויים ושחזורים; ביצוע הגנות
מפני מתקפות ועדכון המערכות והשרתים; ביצוע הדרכות מעת לעת; עדכון מנגנוני אבטחה בהתאם
לדרישות הדין וההתחדשות הטכנולוגית; וכל מטלה אחרת הקשורה בתחזוקת הפורטל (להלן:
"שירותי תחזוקה") ,וזאת במהלך  12החודשים הראשונים שמתום ביצוע שלב ההרצות ,כאמור בסעיף
 5.2להסכם.
 2.4מש"מ רשאי ,אך אינו חייב ,להזמין מהזוכה שירותים נוספים:
2.4.1

שירותי תחזוקה – החל מהשנה השניה שלאחר השלמת הפיתוח לשביעות רצון מש"מ

2.4.2

הקמת מערכת לניהול פרטי עובד (פרק  5לטבלה שבחלק הראשון במפרט הטכני ,נספח א'3
להוראות למשתתפים).

2.4.3

חבילת הודעות (פול  – SMSסעיף  1.12בטבלה שבחלק הראשון במפרט הטכני ,נספח א'3
להוראות למשתתפים).

2.4.4

שירותי אחסון מעל לנפח האחסון המקורי (עד  – )500GBבמדרגות של .100GB

2.4.5

פיתוחים נוספים ,להרחבת הפורטל והוספת שירותים במסגרתו.

 2.5תקופת ההתקשרות ,לוחות זמנים לביצוע והתמורה והתנאים לתשלומה – כמפורט בנוסח ההסכם,
נספח ו' למסמך זה.
 .3תנאי סף ומסמכים נלווים:
רשאי להגיש הצעת מחיר יחיד או תאגיד ,ובלבד שהוא עומד בכל אלה:
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 3.1ישות משפטית כשירה:
3.1.1

משתתף שאינו תאגיד – תושב ישראל.

3.1.2

משתתף שהינו תאגיד –

 3.1.2.1התאגיד רשום כדין ברשות התאגידים וצורפה תעודת התאגדות המעידה על הרישום
כאמור.
 3.1.2.2על המציע לצרף אישור רו"ח או עו"ד בדבר זהות הרשאים להתחייב בשמו (אישור מורשי
חתימה).
 3.2מיסוי וחוסן המציע:
3.2.1

למציע תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו .1975-על המציע לצרף העתק
מהתעודה.

3.2.2

על המציע לצרף אישור תקף כדין על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.

3.2.3

המחזור הכספי השנתי של המציע עמד על סך של  2מלש"ח בממוצע לשנה (לא כולל מע"מ)
לפחות ,בכל אחת מהשנים ( 2019-2021יש לצרף אישור רו"ח בדבר עמידתו של המציע בתנאי
זה).

 3.3ניסיון קודם:
3.3.1

למציע נסיון של  3שנים לפחות ,בין השנים  2019-2022לפחות ,בהקמת פורטלים ואתרי
אינטרנט כדוגמת הנדרש במסגרת מכרז זה.
בכל אחת מהשנים יציג המשתתף הקמה של  3פורטלים/אתרי אינטרנט (בהיקף דומה לנדרש
במכרז זה) לפחות ,שנעשה בהם שימוש בפועל.

3.3.2

למציע מרכז שירות לתמיכה טכנית ,הפעיל בימי חול (א'-ה') ,בין השעות  ,09:00-17:00עם
שירותי תמיכה טכנית בפועל (ולא מוקדנים) ,באופן טלפוני/בדוא"ל ,וזאת לכל הפחות ביחס
לכל אחת מהשנים .2021-2022

להצעתו יצרף המשתתף את נספח ב' למסמך זה ,המעיד על ניסיונו ,כשהוא מלא וחתום על ידו .בנוסף,
יהא המשתתף רשאי לצרף המלצות מגופים להם נתן שירותים אלה.
לתשומת לב המשתתפים  :נספח ב' והחומרים שיצורפו לו יועברו להתרשמות צוות ההיגוי וינוקדו על
ידם ,כאמור בסעיף  4.4להלן.
 3.4המציע מילא את החלק הראשון של המפרט הטכני ,נספח א' 3להוראות למשתתפים ,בהתאם לאמור
בסעיף  4.2להלן ,ובכלל זה :חתם על התחייבות ,לפיה בתוך  30ימים ממועד ההכרזה עליו כעל הזוכה
במכרז ,ישלים את הפיתוח של כל הדרוש ,כך שהפורטל יכלול את כל המפורט במפרט הטכני ,נספח
א' 3להוראות למשתתפים ,לפחות (למעט פרק  5לטבלה שבחלק הראשון במפרט); ציין על גבי הטבלה
שבחלק הראשון למפרט הטכני ,את כל התכונות והאופציות הקיימות בפורטלים אותם הציג כהוכחה
לעמידתו בתנאי סעיף  3.3.1לעיל.
 3.5על המשתתף למלא את כתב ההצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים ,המצורף כנספח ג' למסמך זה.
 3.6על המשתתף לצרף הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בנוסח נספח ד' למסמך
זה.
 3.7על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  ,₪ 10,000בנוסח המצורף כנספח ה' למסמך זה,
להבטחת מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז.
הערבות תהיה בתוקף למשך  6חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז ,ותהיה
בלתי מותנית ,בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת בתוך  10ימים ממועד הדרישה ,ללא כל צורך
לבסס את הדרישה לחילוט הערבות מצד מש"מ.
מטרת ערבות זו לשמש להבטחת עמידת המשתתף אחר הצעתו והמצאת כל המסמכים הנדרשים ע"י
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המשתתף הזוכה ,תוך  10ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז ו/או עמידת המשתתף בכל תנאי
המכרז.
3.8

שמורה למש"מ הזכות לאפשר למציע שלא המציא עם הצעתו מסמך שנדרש לצרפו להצעה ,להשלים
את המצאת המסמך החסר תוך פרק זמן שייקבע על ידי מש"מ .סעיף זה אינו חל על המצאת ערבות
בנקאית ,כנדרש בסעיף  3.7לעיל ,והצעה שתוגש ללא ערבות תפסל על הסף.

3.9

מש"מ יהא רשאי לדרוש מן המציעים השלמת מסמכים נוספים ,נוסף על המסמכים כמפורט לעיל,
וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 .4ההצעה ובחירת ההצעה הזוכה:
 4.1על המשתתף להגיש את הצעתו על גבי הטפסים המצ"ב כנספחים א'-1א' ,2ולצרף עם הצעתו תיאור
מלא של הפורטל המוצע ,לרבות מבנה הפורטל ,סוג  ,DBצורת עבודה ,דרישות מערכת ,זמני תגובה
וכו'.
 4.2על המשתתף למלא את החלק הראשון של המפרט הטכני ,נספח א' ,3ולציין בחתימתו ,לצד כל פריט
ופריט ,אם דרישה זו קיימת במערכות שציין לצורך עמידה בדרישות הנסיון (נספח ב' למסמך זה) ,או
שאינן קיימות.
 4.3המציע יצרף למפרט הטכני גנט פיתוחים הכולל :לוחות זמנים ,שם המודול/מערכת הנדרש ומשך
הפיתוח לכל מודול/מערכת ,כך שבכל מקרה יושלם הפיתוח של הפורטל ,בתוך  30ימים ממועד הבחירה
בזוכה במכרז.
 4.4מבלי לגרוע מעילות הביטול הקבועות בנוסח ההסכם ,נספח ו' למסמך זה ,מובהר כי מש"מ יהיה
רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל את ההתקשרות עם הזוכה ולחלט את ערבות הביצוע ,כפיצוי
מוסכם ,ולזוכה לא תהיה כל טענה כלפי מש"מ בנושא ,בקרות כל אחד מאלה:
4.4.1

ככל שהזוכה לא יעמוד בלו"ז לביצוע שבו נקב לכל מודול/מערכת ,במסגרת המפרט הטכני;

4.4.2

ככל שלא ישלים פיתוח ,בדיקות והטמעה של מלוא הפריטים והעמדת פורטל המכיל את כל
מרכיבי המערכת המפורטים במפרט הטכני ,נספח א' ,3פועלים כמערכת מתפקדת ומלאה,
לשביעות רצונו של מש"מ ,בתוך  30ימים מהיום שהכריז על המשתתף כזוכה במכרז.

למען הסר ספק יובהר כי במקרה זה ,הזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה בגין עבודות שביצע.
 4.5הצעת המחיר
4.5.1

הצעת המחיר תהיה כוללנית וסופית ותכלול את עלויות החומרה וכן את כל ההוצאות
הדרושות לצורך ביצוע הדרוש בסעיפים  2.1-2.2לעיל ,לרבות עלויות הפיתוח ו/או הרישוי
שיידרשו לצורך פיתוח הפריטים המצוינים בחלק הראשון של המפרט הטכני ,נספח א'3
ולרבות כל מס החל על הזוכה (למעט מע"מ ,שיתווסף כדין) ,וכן את עלויות שירותי התחזוקה
כאמור בסעיף  2.3לעיל ,בשנת השירות הראשונה.
למען הסר ספק – הבעלות בפורטל ,לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים בפורטל
ובתוצריו ,שייכים למש"מ ,והכל כמפורט במכרז זה.

4.5.2

על המציע לנקוב במחיר בגין מתן שירותי תחזוקה כאמור בסעיף  2.4.1לעיל .יובהר כי מש"מ
יהא רשאי להזמין או שלא להזמין שירות זה מאת הזוכה במכרז – לפי שיקול דעתו הבלעדי
של מש"מ.

4.5.3

על המציע לציין את מספר שעות הפיתוח שידרשו לו בכדי לבצע את הפיתוחים המצוינים
בסעיף  2.4.2לעיל (מפורטים בפרק  6לטבלה שבחלק הראשון של המפרט הטכני ,נספח א'3
למסמך זה) .התעריף לשעת פיתוח יהיה כאמור בסעיף  4.5.6להלן .יובהר כי מש"מ יהא רשאי
להזמין או שלא להזמין שירות זה מאת הזוכה במכרז – לפי שיקול דעתו הבלעדי של מש"מ.

4.5.4

על המציע לנקוב במחיר בגין שירותי אחסון מעבר לנפח האחסון המקורי (עד  ,)500GBכאמור
בסעיף  2.4.4לעיל .יובהר כי מש"מ יהא רשאי להזמין או שלא להזמין שירות זה מאת הזוכה
במכרז – לפי שיקול דעתו הבלעדי של מש"מ.
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4.5.5

על המציע לנקוב במחיר בגין שירותי חבילת הודעות (פול  – SMSסעיף  1.12בטבלה שבחלק
הראשון במפרט הטכני ,נספח א' 3להוראות למשתתפים) ,כאמור בסעיף  2.4.3לעיל .יובהר כי
מש"מ יהא רשאי להזמין או שלא להזמין שירות זה מאת הזוכה במכרז – לפי שיקול דעתו
הבלעדי של מש"מ .בחר מש"מ שלא להזמין שירות זה מאת הזוכה במכרז – יהא חייב הזוכה
להתממשק אל מול מערכת משלוח ההודעות שיבחר מש"מ ,ולשם כך לפתח את הממשקים
הנדרשים למערכות חיצוניות לבחירת מש"מ ,ללא תוספת תשלום ,בכל תקופת ההתקשרות.

4.5.6

על המציע לנקוב במחיר לשעת פיתוח ,שלא יעלה על סך של  ₪ 180לשעה בתוספת מע"מ,
לצורך פיתוחים עתידיים ,ככל שיידרש ע"י מש"מ כאמור בסעיף  2.4.5לעיל .התעריף יכלול גם
מתן שירותי תחזוקה בשנה הראשונה שממועד קבלת אישור מש"מ על השלמת הפיתוח
לשביעות רצונו .יובהר כי מש"מ יהא רשאי להזמין שירות זה בכל נפח עבודה שהוא ,או שלא
להזמינו כלל מאת הזוכה במכרז – לפי שיקול דעתו הבלעדי של מש"מ.

 4.6המציעים יידרשו להציג את המערכות המוצעות על ידם בפני צוות מש"מ (כפי שימונה ע"י המשנה
למנכ"ל) בכדי שיוכלו להתרשם מהעבודות הקודמות הדומות לעבודה נשוא מכרז זה כפי שפורטו
בנספח ב' ,מהגנט שהציג המשתתף כאמור בסעיף  4.3לעיל ומתשובות המשתתף לשאלות חברי הצוות.
הצוות ידרג את התרשמותו מהמערכות ,לפי פרמטרים של נראות ממשק משתמש ,מידת
אינטואיטיביות השימוש במערכות ,פשטות ביצוע תהליכים ותרחישי ביצוע במערכות וכו' ,וינקדו את
התרשמותם ביחס לרמת הביצוע והיתכנות הביצוע של הפורטל ,על בסיס עבודות עבר.
 4.7משקלות לבחירה בהצעה הזוכה
4.7.1

והניקוד שיינתן על ידי צוות ההיגוי כאמור בסעיף  4.6לעיל יהווה  60%מהמשקל המשוקלל
של ההצעה  ,באופן הבא :הצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר ע"י צוות ההיגוי תקבל את
מלוא הנקודות במרכיב זה ,והיתר ידורגו ביחס אליה.

4.7.2

משקל של  40%יינתן למרכיב הצעת המחיר ,באופן הבא :ההצעה הזולה ביותר תקבל את
מלוא הנקודות במרכיב זה ,והיתר ידורגו ביחס אליה.

 4.8המציע שייבחר כזוכה במכרז יידרש להמציא את כל המסמכים הנדרשים ולחתום על הסכם עם מש"מ,
בנוסח המצורף כנספח ו' למסמך זה ,בתוך  7ימים מההודעה על הזכייה במכרז.
 4.9מש"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם ימצאו מתאימות.
 4.10אין מש"מ מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי.
 4.11מש"מ רשאי לבטל את הפנייה לקבלת הצעות ,או לצאת בפנייה חדשה ,וזאת על פי החלטתו ,ללא מתן
הסבר למציעים ,או לכל גורם אחר.
 .5הבהרות ודגשים:
 5.1הבעלות בפורטל ,לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים בפורטל ובתוצריו ,שייכים למש"מ ,והכל
כמפורט במכרז זה .בכלל זה:
5.1.1

כל הזכויות על המידע ,העיצוב ,הקוד ,והאתר בכללותו יהיו של מש"מ.

5.1.2

הזוכה יבצע תיעוד של הפורטל על מערכותיו השונות ,בצורה מלאה ,בהתאם לנדרש במפרט
הטכני .התיעוד יהיה בתוך הקוד ובנוסף בתיעוד חיצוני ,שיימסר למש"מ בסוף שלב ב',
כמשמעו בהסכם .בנוסף ,המערכת תכיל מנגנון ייצוא של כל המידע המצוי בפורטל ,כך
שיאפשר טעינה במערכת אחרת.

 5.2הזוכה ישמור על הוראות כל דין בנוגע לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם ,לרבות הוראות שיתעדכנו מעת
לעת בתקופת ההסכם ,ובכלל זה יבצע את אספקת השירותים בהתאם לחוק ולתקנות הגנת הפרטיות
ולחוק ולתקנות הנגישות (האתר יהיה מונגש על פי כל דין לרמה .)AA
 5.3לבירורים והבהרות ניתן לפנות למר צחי שלום ,במייל ,michrazim@masham.org.il :עד ליום שלישי,
 23.08.2022בשעה  .15:00תשובות יועלו באתר מש"מ.www.masham.org.il ,
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 5.4ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת המכרזים של המרכז ,בחדרה של ראש מינהל
משפט וכנסת במש"מ (לא לשלוח בדואר) ,ברח' הארבעה  19תל אביב (קומה  ,)10וזאת עד ליום
ראשון 04.09.2022 ,בשעה .12:00
 5.5במידה ויבחר מש"מ לזמן את המועמדים להצגה פרונטלית ,תתקיים ההצגה בתאריכים  5-7בספטמבר
 ,2022או בתאריכים אחרים כפי שיתואם ע"י מש"מ.
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מכרז פומבי  32/2022לאפיון ,הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח אדם זמני
הצעת המשתתף – נספח א'1
אני הח"מ _______________ ח.צ/.ח.פ/.חל"צ _______________ כתובת ___________________ מצהיר,
מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1הנני מצהיר בזה כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון ,דהיינו :ההוראות למשתתפים ,נוסח ההסכם
שייחתם עם הזוכה וטופס הצעת המשתתף ,כי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מהמשתתפים במכרז,
ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחירי הצעותיי.
 .2הנני מצהיר מסכים ומתחייב:
 2.1כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד בתנאי
המכרז ,יהיה מש"מ רשאי לבטל את ההתקשרות.
 2.2למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.
.3
 3.1בתמורה לביצוע השירותים נשוא המכרז ,להלן הצעתי המצורפת כנספחים א'-1א'.2
 3.2הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בסעיף  3ובסעיפים  4.1-4.2להוראות למשתתפים ,ובכלל זה
ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת עמידתי אחר הצעתי .ככל שאבחר כזוכה במכרז ,אמציא ערבות ביצוע
כמפורט במסמכי המכרז ,להבטחת ביצוע ההסכם במלואו.
 .4הנני מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים נוספים מההסכם עפ"י דרישת
מש"מ ,בתוך  7ימים מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז ,כולו או חלקו ,ובמידה ולא אעשה כן ,יהיה מש"מ רשאי
לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לו על ידי ,וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח
כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם למש"מ כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם.
ולראיה באתי על החתום:
_________________
חתימת המשתתף

__________________
מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ.

___________________
מס' טלפון

____________________
כתובת המשתתף

_________________________________
שם מורשה/י החתימה של התאגיד וחתימתו/ם

במידה והמשתתף במכרז הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן:
אישור
אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח התאגיד __________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה
_______________ ,_________________ ,שניהם מנהלים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד מחייבים ,עפ"י
מסמכי התאגיד ,את התאגיד.
_________________
עו"ד/רו"ח
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מכרז פומבי  32/2022לאפיון ,הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח אדם זמני
הצעת מחיר – נספח א'2

להלן הצעת המחיר של _______________ ח.צ/.ח.פ/.חל"צ
___________________ ,בגין השירותים נשוא המכרז:
סעיף

_______________ כתובת

נושא

מחיר מבוקש

.1

עלות אפיון ,הקמה של הפורטל (סעיפים
 4.5.1להוראות למשתתפים)  +שנה ראשונה של
שרותי תחזוקה (סעיף  2.3להוראות למשתתפים)

_________________ ₪

.2

עלות לשנת שרותי תחזוקה (אופציה לבחירת
מש"מ ,החל משנת השירות השניה – סעיף 4.5.2
להוראות למשתתפים)

_____________  ₪לשנה

.3

מספר שעות הפיתוח* הנדרשות להקמת
מערכת לניהול פרטי עובד (אופציה לבחירת
מש"מ – סעיף  4.5.3להוראות למשתתפים)

.4

עלות לנפח אחסון נוסף ,מעבר לנפח
האחסון המקורי (אופציה לבחירת מש"מ – סעיף

____________ שעות
* תעריף לשעת פיתוח – בהתאם לאמור
בסעיף  6להלן

____________  ₪לכל 100GB

 4.5.4להוראות למשתתפים)

.5

חבילת הודעות (פול ( )smsאופציה לבחירת  500,000הודעות___________₪
מש"מ – סעיף  4.5.5להוראות למשתתפים)
 1,000,000הודעות __________₪
 2,000,000הודעות___________₪

.6

עלות לשעת פיתוח* לצורך פיתוחים
עתידיים ככל שיידרש (אופציה לבחירת מש"מ
– סעיף  4.5.6להוראות למשתתפים)

____________  ₪לשעה*
* סכום מקסימלי שניתן להציע במרכיב
זה –  ₪ 180לשעה; התעריף כולל שנת
שירותי תחזוקה

על כל הסכומים האמורים יתווסף מע"מ כדין.
ולראיה באתי על החתום:
____________________
כתובת המשתתף

_________________
חתימת המשתתף

__________________
מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ.

___________________
מס' טלפון

_________________________________
שם מורשה/י החתימה של התאגיד וחתימתו/ם

במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן:

אישור
אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח התאגיד __________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה
_______________ ,_________________ ,שניהם מנהלים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד מחייבים ,עפ"י
מסמכי התאגיד ,את התאגיד.
_________________
עו"ד/רו"ח
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מכרז פומבי  32/2022לאפיון ,הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח אדם זמני
מפרט טכני – נספח א'3

מפרט זה כולל את הפירוט הטכני הנדרש במסגרת המכרז ,לצורך מתן שירותי האפיון ,שירותי ההקמה
ושירותי התחזוקה כהגדרתם בהסכם.
החלק הראשון כולל את התכונות שעל הפורטל לכלול ,ואת כתב הצהרה והתחייבות שעל משתתפי המכרז
למלא
החלק השני כולל את כתב השירות למתן שירותי התחזוקה
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חלק ראשון – תכונות שעל הפורטל לכלול:
כתב הצהרה והתחייבות
אני הח"מ _______________ מספר מזהה _______________ כתובת ___________________
מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1ההגדרות לצרכי החלק הראשון של המפרט הטכני:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8

"מש"מ" – מרכז השלטון המקומי.
"גורם המתפעל" – גורם אשר יוגדר על ידי מש"מ לביצוע חלק מהפעולות בשם ו/או במקום מש"מ.
"מזמין העבודה" – כל מעסיק הזקוק לכח אדם זמני שיוגדר ככזה על ידי מש"מ ,לרבות רשויות
מקומיות וגופי הסמך שלהן.
"מנהל המערכת" – עובדי מש"מ או הגורם המתפעל אשר יוגדרו תחת משטר הרשאות
"מנהל מערכת ראשי" – משתמש על ,אשר רשאי ,בנוסף לכל תפקידי מנהל מערכת ,לייצא נתונים
מהמערכת .לא תתאפשר הקמה של יותר ממשתמש אחד שכזה.
"מנהל /עובד במזמין העבודה" – רשאי לראות ולנהל כח אדם זמני בעבור ארגונו ורשאי לשלוח
 SMSלכח האדם הרשום במערכת.
"מקום העבודה הזמנית" – המקום בו יתייצב המועמד לעבודה.
"נרשם" – מועמד למילוי תפקיד זמני.

 .2להלן טבלת התכונות שעל הפורטל לכלול ,ממולאת על ידי לפי המצב הקיים בפורטלים שהצגתי להוכחת
עמידתי בתנאי הנסיון (סעיף  3.3.1להוראות למשתתפים):
קיים
בפורטלים
שהוצגו
בנספח ב'
 .1דרישות בסיס בכלל הפורטל:
 .1.1פורטל רספונסיבי מלא
 .1.2קוד אתר נגיש בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תקנה
35א' לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות
לשירות) ,התשע"ג ,2013-הנגשת אתרי אינטרנט) – מסמך גורם מוסמך,
המאשר עמידה בדרישת תקן AA
 .1.3כלל רכיבי המערכת יופעלו על פלטפורמה וואבית ללא צורך בהתקנה
מקומית.
 .1.4תשתית רב לשונית עבור 'אתרי מראה'
 .1.5ממשק ניהול בשפה העברית
 .1.6יכולת עדכון אתר מטלפון חכם
 .1.7אחריות מלאה של הספק לקוד האתר (ללא תלות באמנת קוד פתוח או
בספק צד ג')
 .1.8המערכת תכלול אפשרות למחולל טפסים נגישים ,עבור הקמת טפסים
נגישים רספונסיביים ,ללא תלות בספק.
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קיים
בפורטלים
שהוצגו
בנספח ב'
 .1.9כלי  BIלניתוח נתונים והצפתם לרמת משתמש בודד -
כל המערכות יכילו מנגנון דוחות וסטטיסטיקות אשר יאפשר חיתוכים
שונים על כל הנתונים ב( DB-על כל שדה ועל פי מנגנון הרשאות) בצורה
עצמאית על ידי המשתמש כגון:
 .1.9.1דוח שימוש ,כניסות.
 .1.9.2ריכוז עלויות למזמין עבודה ,למקום העבודה הזמנית.
 .1.9.3פילוחים וטרנדים.
 .1.9.4השיבוצים שטופלו במערכת ,בין אם נמצא שיבוץ ובין אם לא.
 .1.9.5סטטיסטיקות על פי זמנים :מתי התקבלה הבקשה לשיבוץ;
כמה זמן לקח למצוא שיבוץ; מאפייני זמן (יום ,שעה ,אורך) של
ההעסקה עצמה.
 .1.9.6שיבוץ על פי מרחק ו/או מיקום.
 .1.9.7סטטיסטיקות ודוחות על פי עובד (כולל מאפייני העובד כגון
זמינות ,מקצוע).
 .1.9.8סטטיסטיקות ודוחות על פי מקום עבודה (כולל מאפייני מקום
העבודה הזמנית ,עיר ,מגזר ,שפה).
 .1.9.9דוחות קבועים ומתוזמנים לרבות שליחה אוטומטית של דוחות
בדוא"ל.
 .1.9.10דוחות מותאמים אישית על ידי המשתמש על פי כל שדה בDB-
(על פי משטר הרשאות).
 .1.9.11המערכת תנתק כל מנהל/משתמש באופן אוטומטי ,לאחר פרק
זמן שייקבע על ידי מש"מ .לא יתאפשר חיבור של אותו משתמש
משני מכשירים שונים.
 .1.9.12חלק מהחיתוכים ו/או הדוחות יאפשרו הפקה לאקסל או
העברה בממשק למערכות אחרות ,ייצוא נתונים או הפעלת
ממשק יבוצעו באמצעות משטר הרשאות.
 .1.10לכל מזמין עבודה תהיה רשימת משתמשים ומנהלים שונה ומדרג
הרשאות שונה.
 .1.11מערכת לשליחת הודעות –
 .1.11.1ממשק דו כיווני למערכת לשליחת  ,SMSהצגת סטאטוס
שליחה ,כמות  SMSשנשלחו ,כמות  SMSשנכשלו ,עם פירוט
מדוע.
 .1.11.2יכולת שליחה  SMSאו הודעת וואטס-אפ מותאם אישית
למספר בודד ו/או שליחה לרשימת מספרים ,על פי חיתוך
מסוים (מנגנון בחירת מספרים מהמערכת על פי פרמטר מסוים
או מספר פרמטרים כגון אזור מגורים ואזור עבודה ,מרחק
וכו').
 .1.11.3שליחת  SMSאו הודעות וואטס-אפ מתוך קובץ אקסל.
 .1.11.4ממשק לוואטס-אפ לשליחת וקבלת הודעות ושמירת הודעות
במערכת.
 .1.11.5דוחות שימוש וחיוב על פי מזמין עבודה.
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.1.12

.1.13
.1.14
.1.15
.1.16
.1.17
.1.18
.1.19
.1.20
.1.21
.1.22
.1.23
.1.24

.1.25

פול  – SMSהמשתתף יגיש הצעת מחיר לפול  SMSעל פי מדרג (חצי
מיליון ,מיליון 2 ,מיליון הודעות) ,ומש"מ יהא רשאי להזמין או שלא
להזמין שירות זה מאת הזוכה במכרז – לפי שיקול דעתו הבלעדי של
מש"מ.
בחר מש"מ שלא להזמין שירות זה מאת הזוכה במכרז – יהא חייב
הזוכה להתממשק אל מול מערכת משלוח ההודעות שיבחר מש"מ,
ולשם כך לפתח את הממשקים הנדרשים למערכות חיצוניות לבחירת
מש"מ ,ללא תוספת תשלום ,בכל תקופת ההתקשרות.
יובהר ויודגש כי על הפורטל לכלול את כל התכונות שבמפרט זה ,כך
שיהיו פעילות וזמינות גם במקרה של ביצוע משלוח  SMSבאמצעות
מערכת משלוח הודעות חיצונית שבחר מש"מ.
פורטל רב לשוני – בתחילה עברית לאחר מכן אנגלית וערבית ,וכל שפה
אחרת שמש"מ יבחר.
דפים המוגדרים לא לפרסום ,לא יוצגו בכל דרך שהיא ברחבי הרשת.
המערכת תכיל מנגנון ו Workflow-מובנה לסינון תכנים טרם פרסומם.
הספק יחבר את האתר למערכת  Google Analyticsלשם דוחות
סטטיסטיים
מערכת הניהול תכלול מערכת קידום  SEOלקידום אורגני של תכני
הפורטל.
הפורטל יתמוך בשיתוף של מידע ו/או חלקי מידע באתרים אחרים
באמצעות iframe
הספק יבצע תיעוד של הפורטל על מערכותיו השונות ,בצורה מלאה.
התיעוד יהיה בתוך הקוד ובנוסף בתיעוד חיצוני ,שיימסר למש"מ בתוך
שבוע מהעלייה לאוויר.
המערכת תכיל מנגנון ייצוא של כל המידע המצוי בפורטל ,כך שיאפשר
טעינה במערכת אחרת .על המערכת להכיל מנגנון ייצוא של כלל המידע
לפורמט מקובל למאגרי מידע ( )Csv, Excel, Sqlעל פי הרשאות בלבד.
המידע הנאסף במערכות השונות יישמר בהפרדה מוחלט בין מזמיני
העבודה השונים ,כך שלא תתאפשר גישה למידע של מזמין עבודה אחד
למשנהו.
המערכת תכיל  APIלהתממשקות עם מערכות חיצוניות ,כגון :מערכות
פיננסיות ,מערכות מוניציפאליות ומערכות ממשלתיות
כלל המערכות תהיינה ללא מגבלת משתמשים /מנהלים /גופים ,כאשר
הצפי למשתמשים הוא עשרות אלפים.
כלל המערכות יאפשרו קליטה של נתונים מקבצי אקסל במבנים וסדר
נתונים שונים.
על המערכת להציג למשתמש את הקובץ (תצוגה מקדימה של השורות
הראשונות של הקובץ) ולבקש זיהוי של תוכן כל עמודה.
על המשתמש לזהות את שם העמודה והתוכן (רשימת גלילה סגורה).
כמו כן המערכת תכיל מנגנון טעינה של שדות משתנים ,אשר הוגדרו
במערכת על ידי מש"מ.
ככל שמוגדרת במערכת מש"מ עמודה אשר לא קיימת בקובץ הנטען,
המערכת תאפשר טעינה תוך הצגת התראה כי בקובץ חסר מידע והאם
בכל זאת לטעון.
כל פעולה במערכת תתועד ותאפשר חיפוש של מבצע הפעולה בצורה
קלה ונוחה.
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 .1.26המערכת תכיל מנגנון הוספת דפים ידידותי למשתמש ,ללא צורך
בתכנות.
 .1.27כלל מרכיבי המערכת יעמדו בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ,לרבות
החוק ותקנות הגנת הפרטיות.
 .1.28בעל הפלטפורמה יוגדר כמחזיק במידע ,ועליו לפעול על פי החוקים
והתקנות העוסקים במעמד זה.
 .1.29כלל המערכות יוגנו מפני מתקפות סייבר מסוגים שונים ויעמדו בכל
דרישות החוקים והתקנות הנדרשים לסוג מאגר שכזה.
 .1.30הגישה למערכת תהיה באמצעות שם משתמש וסיסמה ו.TFA-
המערכת תאפשר הגדרת  TFAלסוגים שונים של משתמשים על פי
בחירת מש"מ (אדם בודד ,קבוצת משתמשים וכו').
 .1.31עיצוב הפורטל ,דפיו ומסכי המערכות השונות – הזוכה יספק עד 4
סקיצות עיצוביות; לכל סקיצה עד  10סבבי תיקונים.
במסגרת העיצוב ,על הספק להתאים את העיצוב בהתאם לדרישות
מש"מ והשפה העיצובית שייקבע.
 .1.32המערכת תכיל מחירון תשלום על פי שעה (לכל מועמד יכול להיות ערך
שעה שונה כתלות במקום העבודה הזמנית והתפקיד).
 .1.33לכל הודעה הנשלחת למועמד יהיה תוקף לקריאה ו/או צפייה ו/או
מענה (לדוגמא חצי שעה – ייקבע בהמשך על ידי מש"מ).
בחלוף הזמן המוגדר לא יהיה ניתן עוד לגשת למידע ,ותוצג הודעה על
סגירת הגישה למידע ,באופן המותאם אישית לכל מזמין עבודה.
פרמטר הזמן יהיה ניתן לשינוי ,ללא צורך בתכנות ,בעבור כל מזמין
עבודה בנפרד וללא תלות בגופים אחרים ו/או סוג משרה ו/או זמן
שליחת הודעה.
 .1.34כלל המערכות יגובו ברמה היומית ויוצא עותק ל Off Line-אחת
לשבוע.
 .2מערכת ניהול מרכז השלטון המקומי:
 .2.1הגישה למערכת תהיה לאנשי מש"מ ,באמצעות שם משתמש וסיסמה
ו.TFA-
 .2.2המערכת תאפשר ניהול מלא של כל מרכיבי המערכת המתוארת במפרט
הטכני.
 .2.3המערכת תאפשר קבלה והצגה של התראות מכל מרכיבי המערכת ,כפי
שמפורט במפרט הטכני.
 .2.4המערכת תאפשר ,בכפוף לאמור בפרק  5לטבלה שלהלן ,פניה לישויות
שונות ,בצורה ישירה ,בכל אחד מאמצעי התקשורת שבמכרז (דוא"ל,
 ,SMSוואטס-אפ) בכל שלב שהוא.

13

קיים
בפורטלים
שהוצגו
בנספח ב'
 .2.5על מערכת הניהול לאפשר למרכז השלטון המקומי או מי מטעמו לנהל
את כלל הנרשמים ,מזמיני העבודה ,ומקומות העבודה הזמנית ,בצורה
מלאה ,לרבות:
 .2.5.1הקמת רשימת גופים אשר ישתמשו במערכת – קליטה של קבצי
אקסל במבני עמודות שונים וכמו כן אפשרות הקלדה ידנית של
המידע וביצוע עדכון פרטים.
 .2.5.2לכל מזמין עבודה תוקם מערכת נפרד – אם בהקלדה ידנית ואם
בטעינת קובץ אקסל – הכוללת את השדות באים:
 .2.5.2.1שם מזמין העבודה
 .2.5.2.2כתובת
 .2.5.2.3מספר טלפון
 .2.5.2.4שמות אנשי קשר ופרטי הקשר שלהם:
 .2.5.2.5פרטי איש קשר:
 .2.5.2.5.1שם פרטי
 .2.5.2.5.2שם משפחה
 .2.5.2.5.3מספר טלפון נייד
 .2.5.2.5.4מספר טלפון נייח
 .2.5.2.5.5דוא"ל
 .2.5.2.6שדות נוספים אשר יוגדרו על מש"מ בהמשך ללא הגבלה.
 .2.6רשימת מקומות עבודה זמנית ,המקושרת למזמין העבודה :טעינה
מקובץ אקסל ו/או הזנה ידנית של מקומות העבודה הזמנית.
 .2.7לכל מזמין עבודה תהיה רשימת מקומות עבודה זמנית משלו אשר תכיל
לפחות את השדות הבאים:
 .2.7.1שם מקום העבודה הזמנית
 .2.7.2רשות מקומית – מילוי אוטומטי מכתובת מזמין העבודה
ואפשרות בחירה מרשימה
 .2.7.3שכונה
 .2.7.4רחוב ומספר
 .2.7.5סוג מקום העבודה הזמנית – המערכת תתמוך בעד  200סוגי
מקומות עבודה זמנית שונים
 .2.7.6פרטי איש קשר במקום ,שם פרטי ,משפחה ,מספר טלפון נייד.
 .2.7.7קישור לניווט באמצעות ווייז/גוגל מאפס (ככל ויסופק המידע).
 .2.8עם הקמת מזמין העבודה ,המערכת תבקש לקבוע תוקף רישוי (ברירת
מחדל :שנה מיום הקמת מזמין העבודה במערכת).
 .2.9עם סיום תקופת הרישוי ,המערכת לא תאפשר כניסה של משתמשי
מזמין העבודה ו/או כניסה למערכת ,ותוצג הודעה לפיה תמה תקופת
השימוש ומהן דרכי הגישה לפתרון הבעיה.
הארכת תוקף השימוש תבוצע באמצעות בעלי הרשאה מתאימה מטעם
מש"מ.
 .2.10ככל שהסתיימה תקופת הרישוי של מזמין העבודה במערכת ,המערכת
לא תבצע מחיקה אוטומטית של המידע ,ויישלח דיווח (דוא"ל ,הודעה
בדף הפתיח של המנהל וכו') למנהלי מש"מ.
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.2.11

.2.12
.2.13
.2.14

מרכז השלטון המקומי יוכל לייצא את כל המידע של כל מזמין עבודה
ו/או משתמש ו/או מקום עבודה ,בכל עת על פי שיקול דעתו ,לפורמט
ידוע ( ,)Csv, Excel, Sqlבאמצעות "מנהל על" בלבד .מנהל העל יוכל
לקבוע הרשאות למנהלים לייצוא המידע הרלוונטי להם עפ"י מדרג
הרשאות.
כל ייצוא מידע יירשם במערכת ,לרבות פירוט המידע שיוצא.
המערכת תכיל מנגנון סטטיסטיקות ודוחות על כל שדה ב ,DB-לרבות
דוחות קבועים ודוחות על פי דרישה.
מחיקת מידע תתבצע אך ורק על ידי "מנהל על" במערכת ותתועד
בצורה מפורט במערכת.
מנגנון ניהול נרשמים (הצגת כלל הנרשמים לכלל מזמיני העבודה ,מנהל
מש"מ ו/או מנהל גוף מתפעל):
 .2.14.1כל נרשם יזוהה בצורה חד חד ערכית לכלל המערכות (תעודת
זהות ו/או מספר נייד).
 .2.14.2עם סיום הרישום יועבר הנרשם לסטאטוס ממתין לאישור .כל
עוד הוא בסטאטוס זה ,לא יוכל להיכנס למערכת ויוצג בפניו כי
בקשתו בטיפול.
 .2.14.3ככל ונרשם הזין רק את פרטיו האישיים ,ייווצר ליד אשר
יאפשר לחזור אליו להמשך רישום והשלמת פרטים ,וכמו כן
לשליחת דוא"ל ו/או סמס ו/או וואטס-אפ ,כי עליו להשלים את
הרישום.
 .2.14.4הצגת נרשמים חדשים במערכת – הצגת כלל הנרשמים שטרם
אושרו במערכת ונמצאים בסטאטוס ממתין לאישור.
 .2.14.5הצגת פרטיו האישיים של הנרשם ,לרבות יום/שעה ודקת
רישום.
 .2.14.6הצגת כלל המסמכים אשר הועלו על ידי הנרשם ויכולת צפייה
מלאה בכל תוכן המסמך ,ללא צורך בהורדת המסמך למחשב
המשתמש.
 .2.14.7אישור המנהל כי בדק את המסמכים על ידי סימון √ על כל
מסמך שנבדק (רישום ותיעוד אישור המועמד).
 .2.14.8מנגנון חיפוש על פי כל פרט מזהה של הנרשם.
 .2.14.9הצגת כלל המסורבים לרבות סיבת הסירוב.
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 .2.15מנגנון אישור/סירוב נרשם:
 .2.15.1אישור נרשם יכול להיות מבוצע על ידי מש"מ ו/או גוף מתפעל
ו/או מזמין עבודה ,על פי משטר הרשאות.
 .2.15.2אישור נרשם יכול להיות מבוצע לכלל מזמיני העבודה ומקומות
העבודה הזמנית ,ויכול להיות למזמין עבודה אחד ו/או מספר
מזמיני עבודה .על המערכת לאפשר הרחבת בחירה ,מעבר
לבחירת הנרשם ,על פי מאפיינים שונים ,כגון :אזורים
גיאוגרפיים ,רשויות ,מרחק ,שפת דיבור.
 .2.15.3אישור נרשם למזמין עבודה ספציפי יחייב קביעת ערך שעת
עבודה מתוך מחירון שעות העבודה ,בזמן אישורו.
 .2.15.4אישור לחלק ממזמיני העבודה ו/או כלל מזמיני העבודה יחייב
מאת מזמין העבודה לקבוע את ערך שעת העבודה בפעם
הראשונה שהמועמד ייבחר לעבודה.
 .2.15.5ייתכן שלמועמד מסוים יהיה ערך שעת עבודה שונה אצל מזמיני
עבודה שונים למשרות שונות (לא לאותו סוג משרה אלא לסוגי
משרות שונות).
 .2.15.6סירוב נרשם יהיה לכלל מזמיני העבודה ולכלל מקומות
העבודה.
 .2.15.7נרשם שסורב לא יוכל להגיש מועמדות נוספת (וידוא מספר
טלפון ותעודת זהות של כל נרשם חדש אל מול רשימת
מסורבים).
 .2.16נרשם שסורב מסיבה כלשהי ,יכול לחזור למאגר רק על ידי מנהל
מערכת ,לאחר שהמנהל פירט את הסיבות להחזרת הנרשם למאגר
וסימן כי הוא בטוח בטרם תבוצע הפעולה (רישום ותיעוד הפעולה).
 .2.17תצוגת סטטוס נרשם – המערכת תכיל לפחות את הסטאטוסים
הבאים :בקשה מאושרת ,בבדיקה ,לא מאושר/מסורב ,נדרש להשלים
פרטים ,בהקפאה (מורחק מהמערכת לתקופה מסוימת).
הצגת כלל הסטאטוסים עם יכולת  Drill Downלרשימות מפורטות
ממסך זה:
 .2.17.1הערות כלליות והערות אישיות
 .2.17.2הצגת נרשמים קיימים
 .2.17.3תצוגת דורשי עבודה קיימים במערכת לרבות חיפוש על פי
מאפיינים.
 .2.17.4תצוגת דורשי עבודה הממתינים לאישור.
 .2.17.5תצוגת לידים – אנשים שהתעניינו ולא השלימו רישום( .הקלידו
לפחות שם ומספר נייד).
 .2.17.6תצוגה של גופים בעלי רישיון (כמות מספרית) גופים בעלי
רישיון שיפוג הרישוי שלהם בתוך החודש הקלינדרי הקרוב,
גופים שהרישיון שלהם פג מעבר לחודש קלינדאי אחד ועד שנה.
 .2.18תצוגת ארכיון – מחפשי עבודה אשר ביקשו להסירם מרשימות
התפוצה.
 .2.19הספק יאפיין ויעצב את כלל מסכי התצוגה יחד עם נציגי מש"מ ,על פי
השפה העיצובית שמש"מ ייקבע.

16

קיים
בפורטלים
שהוצגו
בנספח ב'
 .2.20מנגנון חיובים ותשלומים:
 .2.20.1הפורטל יכיל מנגנון חישוב אשר יבצע חישובי און ליין
וחישובים יזומים של התשלומים שעל מזמין העבודה לשלם על
פי כמות כח האדם והשעות אותן צרך ,כל זאת על פי נרשם,
מקום העבודה הזמנית ,מזמין העבודה.
 .2.20.2הפקת דוחות כח האדם שעבד בחודש הקלנדרי שעבר ו/או על
פי תאריכים מוגדרים על ידי המשתמש ,ולפחות על פי השדות
הבאים:
 .2.20.2.1חודש קלנדרי
 .2.20.2.2תקופה ספציפית
 .2.20.2.3על פי מזמין עבודה
 .2.20.2.4על פי עובד ככול והועסק עובד דוח השעות שלו ימתין לו
באזור האישי שלו.
 .2.20.2.5על פי שעות עבודה
 .2.20.2.6על פי מקום עבודה.
 .2.20.3ייצוא כל דוח לאקסל ושליחת בדוא"ל ו/או שליחת ממשק
למערכת שתוגדר על ידי מש"מ.
 .2.21ניהול דפים – המערכת תאפשר להוסיף ולערוך דפים באתר ללא
הגבלה ,וכן תכלול את האפשרויות הבאות:
.2.21.1

הקמה שכפול עריכה

.2.21.2

ייצוא ייבוא

.2.21.3

ניהול סטטיסטיקות לדף

.2.21.4

הצגת משוב לגולשים על תכולת הדף

.2.21.5

קישור הדף לקישור חיצוני ו/או פנימי

.2.21.6

יכולת הגבלת הגישה לדף באמצעות סיסמא

.2.21.7

חיפוש וסינון טקסטואלי.

.2.21.8

יכולת להצגה/הסרה של תפריט הצד אליו משויך הדף

.2.21.9

יכולת של תיוג דפים

 SEO .2.21.10לדף
 .2.21.11הצגת תמונה כ COVER-לדף
 .2.21.12יכולת הצגת תוכן צדדי (לתבניות תומכות)
 .2.21.13יכולת צפיה ושחזור של היסטוריית גרסאות
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 .2.22עריכת דפים – המערכת תכלול עורך טקסטים בסגנון "וורד" ,הכולל
לפחות את התכונות הבאות:
.2.22.1

סרגל כלים המציג את כלל האפשרויות לעריכת תוכן

.2.22.2

העתקה/הדבקה/גזירה של טקסט

.2.22.3

הטמעת טפסים בתוך דף בבחירה מהירה (הצגת הטפסים הלא
משוייכים בסדר כרונולוגי לפי הקמתם).

.2.22.4

הצגת סקרים ושאלונים מתוך מודול סקרים.

.2.22.5

מנגנון קביעת  GRIDבדף יכול להוספת תמונות בעורך.

.2.22.6

תצוגה מקדימה של מסמכי  PDFבמערכת ללא צורך בהורדת ה
)PDF

.2.22.7

הצגת גלריות בקלות.

.2.22.8

הצגת קבצים ע"י יצירה אוטומטית של קישורים בפורמטים
שונים.

.2.22.9

עדכון והטמעת נתונים ממודל ספר הטלפונים (הטמעה של
טלפונים וטבלת אנשי קשר ,בלחיצת כפתור).

 .2.22.10יכולת הטמעה של קוד  HTMLבדף
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 .2.23מערכת טפסים – מערכת הטפסים תאפשר להקים טפסים מקוונים
מתוך מחולל הטפסים.
כל טופס יוגדר באופן עצמאי ויכיל לפחות את האפשריות הבאות:
.2.23.1

שדה כותרת – מתן כותרת לטופס כולו או עבור נושאים שונים
במקרה בו הטופס מחולק למספר נושאים.

.2.23.2

שדה טסקט – שדה לעדכון טקסט (שם משפחה ,פרט ,וכו').

.2.23.3

שדה ספרות – שדה לקליטה של ספרות בלבד.

.2.23.4

שדה דוא"ל – שדה להקלדת דוא"ל בלבד.

.2.23.5

שדה תאריך – שדה להקלדת תאריך בלבד (אפשרות לבחירת
התאריך מתוך לוח שנה קופץ)

.2.23.6

שדה שעה – שדה להקלדה של שעה בלבד.

.2.23.7

שדה רשימה – שדה לבחירה של ערך מתוך רשימה שנקבעה ע"י
בונה הטופס

.2.23.8

שדה בחירה – שדה של בחירה אחת מתוך מספר אפשרויות.

.2.23.9

שדה בחירה מרובה – בחירה של מספר אפשריות מתוך רשימה
שנקבעה ע"י בונה הטופס.

 .2.23.10שדה פסקה – מאפשר הצגה של פסקאות טקסט בטופס.
 .2.23.11שדה חתימה – מאפשר לחתום על הטופס באמצעות העכבר או
האצבע בגלישה מהסלולר.
 .2.23.12שדה טבלה – מאפשר להציג טבלאות בטופס.
 .2.23.13שדה קובץ – מאפשר להוסיף קבצים להעלאה דרך הטופס.
 .2.23.14מערכת לניהול תנאים בתוך הטופס.
 .2.23.15אפשרות לעיצוב הטופס
 .2.23.16אפשרות לחיבור הטופס לאתר העירוני.
 .2.23.17אפשרות לעריכה של תבנית הטופס לצורך הטמעת הנתונים
המתקבלים בתבנית.
 .2.23.18אפשרות להגדרת נמענים.
 .2.23.19אפשרות ליצוא הנתונים לקובץ אקסל וכמו כן צפייה בנתונים
דרך המערכת.
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 .2.24מודול טפסים – מודל המאפשר ניהול והצגת טפסים במקום אחד
ובחתך לקטגוריות ו/או סוגים ו/או תגיות שונות.
המודל מכיל לפחות את האפשרויות הבאות:
.2.24.1

קביעת קטגוריות לטפסים.

.2.24.2

קביעת הערות לטופס.

.2.24.3

מנגנון ההיררכיה לניהול טפסים

.2.24.4

אפשרות לחיפוש טפסים על פי קטגוריה ,תגיות ,טקסט חופשי
וכו'.

.2.24.5

החיפוש בטופס יהיה רוחבי

.2.24.6

המערכת תאפשר עיצוב של הטופס ושינוי מיקום שדות הטופס.
יכול להיות שהטופס יהא מעוצב בשלבים ויכלול מספור וסרגל
התקדמות במילוי.

.2.24.7

המערכת תאפשר הגדרת תנאים לכל השדות בטופס

 .2.24.8המערכת תאפשר את התכונות התפעוליות הבאות:
 .2.24.8.1כל טופס יכלול אפשרות לקביעת תאריך.
 .2.24.8.2יעד לסיום להזנת נתונים לטופס.
 .2.24.8.3קביעת מכסת כמות הזנות לכל טופס.
 .2.24.8.4המערכת תאפשר סימון סטאטוס לכל הזנה בטופס.
 .2.24.8.5יכולת עריכה של הזנות מתוך המערכת.
 .2.24.8.6יכולת להגדיר נמענים לטופס.
.2.24.9

המערכת תאפשר הפסקה של מילוי הטופס ושליחת המידע
שנצבר עד כה ,או כתלות בתנאי בטופס (תשובה לשאלה כן,
הפסקה של המילוי).

 .2.24.10המערכת תכיל את התכונות הבאות בסיום מילוי טופס:
 .2.24.10.1הגדרת הודעת הצלחה מותאמת אישית.
 .2.24.10.2הצגת סיכום כלל נתוני הטופס שמולאו.
 .2.24.10.3שליחת  SMSלאחר שליחת הטופס.
 .2.24.10.4שליחת מייל הכולל את כלל פרטי הטופס.
 .2.24.11ייצוא – המערכת תאפשר ייצוא נתוני כל הזנה לקובץ ,בפורמט
.PDF
 .2.24.12המערכת תאפשר ייצוא נתוני הטופס בפורמט .PDF
 .2.24.13המערכת תאפשר צרוף כלל הצרופות בטופס.
 .2.24.14המערכת תאפשר ייצוא כלל ההזנות לקובץ אקסל.
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 .2.25מודול  – BPMניהול תהליכי עבודה יאפשר להגדיר תהליך מתגלגל,
הבנוי משלבים שונים ,כאשר כל שלב מוגדר כמשימה בפני עצמו.
.2.25.1

הקשר בין השלבים השונים יהיה ליניארי ,תוך אפשרות לדלג
על שלבים שונים וכן אפשרות לחזרה אחורה לשלבים
מוקדמים יותר בתהליך.

.2.25.2

המערכת תאפשר טיפול מתקדם בטפסים מקוונים .לצורך כך,
המערכת תאפשר החזרת טפסים לתיקון הממלא ,במידת
הצורך.

.2.25.3

בעת החזרת טופס לתיקון הממלא ,המערכת תאפשר
"להרדים" את הפניה לפרק זמן מוגדר מראש ,לצורך אספקת
זמן לתיקון הטופס ולמניעת חריגה מזמני התקן (ככל ויידרש).

.2.25.4

בעת החזרת הטופס לתיקון המערכת תאפשר לגורם המטפל
להחליט אילו שדות יהיו פתוחים לתיקון ואלו יישארו סגורים.

.2.25.5

בעת הטיפול בטופס במערכת ,יהיה ניתן להגדיר הודעות
מותאמות אישית היוצאות לפונה ,עפ"י השלבים והפעולות
השונות המבוצעות בעת תהליך הטיפול.

.2.25.6

את שליחת ההודעות היוצאות מהתהליך ניתן להגדיר בדרכים
הבאות :ב ,SMS-במייל עם תוכן מוגדר מראש ,או במכתב על
נייר רשמי המכיל מידע מתוך הטופס ונותן למטפל אפשרות
לערוך אותו.

 .2.25.7המערכת תאפשר הגדרת שלבים שונים בטיפול בטופס.
 .2.25.8המודול יאפשר תנועה של פנייה בצורה דו כיוונית (קבלה טופס
והחזרתו לשולח ,לדוגמא).
 .2.26ניהול קבצים – מערכת הניהול תכלול מודול לניהול קבצים ,המכיל
לפחות את הפונקציות הבאות:
.2.26.1

העלאת קובץ בודד או ריבוי קבצים.

.2.26.2

מנגנון הקטנת משקל הקבצים בזמן העלאתם לממשק.

.2.26.3

פתיחת תיקיות ותת תיקיות על פי הרשאות וללא הגבלת כמות
תיקיות.

.2.26.4

שמות התיקיות יהיו בעברית או אנגלית.

.2.26.5

הצגת נפח התיקייה וכמות הקבצים הקיימים בה.

.2.26.6

מנגנון חיפוש קבצים.

.2.26.7

אפשרות למיון וסידור קבצים על פי קריטריונים קבועים.

.2.26.8

מנגנון טעינה מהיר (גרירה) ללא מגבלת שפה.

.2.26.9

אפשרות לשינוי ועריכה של שמות הקבצים לאחר העלאתם
לאתר.

 .2.26.10יכולת תצוגה מקדימה של הקבצים ויכולת העברת הקבצים
מתיקיה לתיקיה ,בעזרת "העתק-הדבק".
 .2.26.11יכולת העתקת הקישור לקובץ
 .2.26.12יכולת ביצוע  CROPלקבצי תמונות שעלו למערכת.
 .2.27מודול פרסומות – מודול המאפשר עריכה ,הצגה ופרסום פרסומות
באתר ,במקום קבוע ,הכולל את האפשרות לקביעת משכי הפרסומות,
סדרן ,מועד עלייה וירידה וכו'.
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 .2.28מודול סקרים – מודול לביצוע סקר ושאלונים ,הכולל את התכונות
הבאות ,לפחות:
 .2.28.1מנגנון הקמת סקרים באמצעות העורך.
 .2.28.2ייצוא תשובות הסקר לפורמטים שונים כגון  PDFואקסל.
 .2.29אזור אישי – האזור האישי יכיל את כל המידע/התכתובות /המסרים
וכו' ,אשר יבוצעו אל מול הלקוח ,מכל המערכות התפעוליות (טופס
מילוי פרטים אישיים ,מנגנון עדכון פרטים ,דרכי התקשרות ,לרבות
אפליקציה וכו').
 .2.30מערכת ניהול הרשאות – ניהול והקמת משתמשים ללא מגבלת כמות
ומתן הרשאות ,על פי פרופיל או על פי משתמש של לפחות  10רמות
שונות ,כגון:
 .2.30.1משתמש/מועמד
 .2.30.2מנהל מערכת אצל מזמין העבודה
 .2.30.3מנהל מערכת בגוף המתפעל
 .2.30.4מנהל מערכת מש"מ
 .2.30.5מנהל על מש"מ
 .2.31מודול גאוגרפי – מודול הצגת מקומות עבודה למועמד על פי רדיוס
מכתובת מגורים ,על פי פוליגון משתנה ,על פי יישוב ,ובכלל זה:
 .2.31.1ניהול פוליגונים וטווחים שונים לכל מועמד על פי סרגל מרחק
או מספק.
 .2.31.2ניהול מיקום כלל מקומות העבודה ,הזנת קורדינטות מיקום
ו/או נעיצת כתובת על פני מפה ו/או חיפוש כתובת והצגה על
צפה.
 .2.31.3הצגת מקומות מילוי מקום על גבי מפה (און ליין ו/או
היסטוריה על פי תאריך).
 .3מערכת ניהול למזמין העבודה (דורש כח האדם) –
מערכת אשר תאפשר למזמין העבודה המחפש כח אדם זמני ,לנהל את כח האדם הזמני
ומוסדותיו.
המערכת תהיה מותאמת למובייל בצורה מלאה ותכלול לפחות את הרכיבים הבאים:
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 .3.1רשימת מקומות העבודה – המערכת תאפשר טעינה מקובץ אקסל ו/או
הזנה ידנית של מקומות עבודה ,ותכיל לפחות את השדות הבאים:
 .3.1.1שם מקום העבודה הזמנית.
 .3.1.2רשות מקומית – יוזן באופן אוטומטי על פי שיוך המשתמש
אשר יטען ,או על ידי בחירה מרשימה סגורה.
 .3.1.3שכונה
 .3.1.4רחוב ומספר
 .3.1.5סוג מקום עבודה – המערכת תתמוך לפחות ב 200-סוגי
מקומות עבודה שונים ביום הקמתה ,ותכיל מנגנון הוספת סוג
מקום עבודה על ידי מנהל מערכת מש"מ.
 .3.1.6פרטי איש קשר במקום ,שם פרטי ,משפחה ,מספר טלפון נייד
דוא"ל.
 .3.1.7קישור לניווט באמצעות ווייז /גוגל מאפס.
 .3.1.8קישור למודול מפה.
 .3.1.9המערכת תאפשר הגבלת שעות העסקה ו/או ימי העסקה על פי
פרקי זמן שונים וכמו כן תספק התראה ויזואלית למנהל כי
הגיע ל 80%-ממכסת ההגבלה התקופתית .כל מזמין העבודה
יוכל להגדיר לעצמו מה היא המכסה המאושרת על ידו ומתי
יקבל התראה.
 .3.1.10הוספת לוגו/תמונה מאפיינים של הגוף.
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 .3.2מודול חיפוש כח אדם חליפי – המודול יאפשר חיפוש כח אדם חליפי על
פי פרמטרים ,ויכיל לפחות את השלבים הבאים:
 .3.2.1פתיחת "דרישה לכח אדם" על ידי לחצן ,חיפוש כח אדם פנוי.
 .3.2.2הזנת שם מקום העבודה הזמנית והשלמה אוטומטית של שאר
פרטי המקום.
 .3.2.3בחירת יום /ימים להם נדרש כח האדם החליפי.
 .3.2.4הצגת כל המועמדים אשר אושרו במערכת ועונים על דרישות
מקום העבודה הזמנית (מקום ,שפה ,סוג ,שעות עבודה ,דרוג
וכו').
 .3.2.5סימון כלל המועמדים או חלקם (סימון  Vליד מועמד או  Vלכל
המועמדים).
 .3.2.6שליחת  SMSו/או דוא"ל ו/או וואטס-אפ למועמד ,עם פרטי
המשרה המבוקשת .לינק לאישור או סירוב קבלת ההצעה ו/או
 1לאישור 2 ,לדחיית העבודה (על פי פרמטר טלפון כשר) ,צפייה
בכל פרטי הפנייה  +מקום להערות המועמד.
 .3.2.7לינק להסרה מהמאגר .יש לבצע תהליך זיהוי בטרם ההסרה.
 .3.2.8שליחת  / SMSוואטס-אפ למנהל אצל מזמין העבודה ,כי
מועמד ענה לפנייתו.
 .3.2.9המנהל בוחר את המועמד המתאים והמערכת שולחת SMS
ו/או וואטס-אפ למועמד ,עם כל פרטי מקום העבודה הזמנית
ואנשי הקשר ,לרבות לינק לעמוד פרטי הפנייה .לשאר
המועמדים יישלח  SMSו/או וואטס-אפ על כך שהמשרה
אוישה.
 .3.2.10רבע שעה לפני תחילת העבודה ,המערכת תשלח  SMSו/או
וואטס-אפ למחליף ,כי עליו לדווח הגעה .המערכת תשמור את
היום ,השעה והדקה שבהם אושרה ההגעה למילוי המקום.
המערכת תזהה מיקום באמצעות המכשיר הסלולרי ,ככל
האפשר.
 .3.2.11ככל ולא דווחה כניסה ,תתקבל התראה אצל המנהל מטעם
מזמין העבודה ,עם פרטי העובד שלא דיווח הגעה ,לרבות הצגת
פרטי העובד לטובת שיחה טלפונית ווידוא הגעה.
 .3.2.12רבע שעה לפני סיום העבודה יישלח  SMSו/או וואטס-אפ
לאישור סיום עבודה.
ככל שלא תבוצע יציאה ,המערכת תוציא את העובד בצורה
אוטומטית בשעת סיום הפעילות שנקבעה ,ותוצג הודעה
למנהל ,כי עליו לוודא עם העובד מדוע לא דיווח יציאה.
המערכת תשמור את אופן דיווח סיום העבודה (עובד
/אוטומטי) ותבקש מהמנהל לאשר את שעות העבודה.
המנהל לא יוכל לזמן עובדים נוספים כל עוד לא אישר את שעות
העבודה.
אפיון סופי של התהליך יבוצע עם הספק הזוכה.
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.3.3

.3.4
.3.5
.3.6

תצוגת דרישות כח אדם פתוחות – המערכת תאפשר לבצע drill down
לפרטי הכרטיס ,ולסמנו כלא רלוונטי (לא מחיקה).
המערכת תכיל עבור כל כרטיס את הפרטים הבאים לפחות:
 .3.3.1סטאטוס קריאה – עדכון אוטומטי (יילקח מסטאטוס SMS
ו/או וואטס-אפ שנשלחו או עדכון ידני).
 .3.3.2תאריך שעה ודקה.
 .3.3.3הערות גלויות.
 .3.3.4הערות סמויות.
 .3.3.5דרוג מנהל מזמין העבודה על המחליף.
 .3.3.6דרוג מנהל מקום העבודה הזמנית על המחליף.
 .3.3.7שינוי סטאטוס כרטיס ללא רלוונטי ,לרבות שדה מדוע לא
רלוונטי.
 .3.3.8התייצבות לעבודה/אי התייצבות.
 .3.3.9סימון מועמד כמי שלא התייצב לעבודה – סימון אשר יהיה
זמין גם למנהל מש"מ ,ויהיה מתוך רשימה סגורה ,עם סיבת אי
ההגעה (מחלה ,תאונה ,לא עונה ,אי התייצבות ללא סיבה וכו')
 .3.3.10הצגת מועמדים שלא התייצבו מעבר למספר פעמים ואפשרות
גריעתם מהמערכת /השארתם במערכת עם הוספת הערה של
המנהל.
 .3.3.11עובד אשר עבד מעבר למספר ימים בתקופה (תנאים יוגדרו
בהמשך) לא יהיה זמין עוד להזמנה לעבודה נוספת ,אלא אם
אישר המנהל כי הוא מודע להשלכות ולעלויות הכספיות
הכרוכות בכך.
 .3.3.12פרטי המועמד
 .3.3.13במידה וסומן כרטיס כלא רלוונטי ,תוצג שאלה למנהל האם
לשלוח הודעות  SMSו/או וואטס-אפ למועמדים שסומנו ,או
לא .מועמד אשר ינסה להגיע למשרה שאינה רלוונטית עוד,
תוצג בפניו הודעה כי המשרה אינה רלוונטית עוד.
המערכת תכיל ארכיון פניות פתוחות וסגורות ,ויכולת סינון וחיפוש על
פי חתכים שונים (כל שדות ה ,)DB-כגון :תאריך ,מקום עבודה ,מחליף,
תקופת העסקה (רצופה) ,מספר ימים (ללא רצף) וכו'.
המערכת תאפשר לכל גוף לנסח את הודעות ה SMS-ו/או וואטס-אפ
בצורה עצמאית (יוצג טאמפלט מומלץ ,אשר ניתן לשינוי).
מערכת דוחות על פי חתכים מוגדרים ומשתנים ,לרבות דוחות כספיים
(כל שדות ה )DB

 .4מערכת למחפש העבודה/נרשם/מועמד תאפשר למועמדים להגיש את מועמדתם ו/או
ניהול פרטים ו/או צפייה ועדכון של נתוניהם
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 .4.1המערכת תספק דף נחיתה למועמדים ,בהם יוכלו להזין לפחות את
הפרטים הבאים:
 .4.1.1שם פרטי ושם משפחה
 .4.1.2מספר תעודת זהות
 .4.1.3מספר טלפון נייד
 .4.1.4דוא"ל
 .4.1.5כתובת מגורים
 .4.1.6רדיוס עבודה מבוקש ובחירת הגופים ברדיוס זה בהם מעוניין
להגיש מועמדות (תצוגה מספרית ועל גבי מפה)
 .4.1.7שפות דיבור
 .4.1.8ימי עבודה ושעות אפשריים להעסקה.
 .4.1.9העלאת טפסים (על פי הגדרת מזמין העבודה)
 .4.1.10שדות נוספים שיאופיינו בהמשך עם הזוכה.
 .4.2המערכת תאפשר מילוי בשלבים ושמירת הפרטים שהוקלדו (שם פרטי,
מספר טלפון נייד ודוא"ל) ותיצור "ליד" שיאפשר לחזור אל המועמד
במידה ולא השלים את ההרשמה.
הלידים יכולים להיות מוצגים למנהלי מש"מ או הגוף המתפעל או
מזמין העבודה על פי בחירת מש"מ.
עם מילוי פרטיו האישיים יועבר המועמד לדף לצורך הקלד קוד אשר
יישלח אליו ב SMS-ו/או בדוא"ל .ככל ולא יוקלד הקוד ,תועבר הפנייה
למנגנון הלידים.
 .4.3אזור אישי – לכל מועמד יהיה אזור אישי אשר יכיל לפחות:
 .4.3.1עדכון פרטים
 .4.3.2תכתובות
 .4.3.3נתוני העסקה היסטוריים על פי מזמין עבודה ומקום העבודה
הזמנית
 .4.3.4סיכום שעות עבודה בחודש קלנדרי.
 .4.3.5דרוג –הדרוג שניתן למועמד על ידי הגורמים השונים.
 .4.3.6הסרה מהשרות לבקשת המועמד – הסרה מהאתר לא תאפשר
למועמד להיכנס עוד למערכת ,ותסיר אותו ממאגר המועמדים
הפוטנציאלים לכלל הגופים.
הפעולה לא תמחק את נתוני העבודה ותעביר אותו לארכיון
עובדים.
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 .4.4מנגנון שחזור סיסמה – יאפשר שחזור סיסמה למשתמש ,ללא צורך
בהתערבות אנשי מש"מ.
 .4.5תהליך שחזור סימסה:
 .4.5.1המשתמש יקליד את הדוא"ל שלו ,ולפחות אחד הפרטים
הבאים :מספר טלפון נייד ,שם פרטי.
 .4.5.2לאחר שהוקלד לפחות נתון אחד מהפרטים שבסעיף  4.5.1לעיל
(תמיד דוא"ל ועוד נתון) ,יש לבדוק את תקינות הדוא"ל ולבדוק
האם הפרטים שהוקלדו אכן תואמים את הפרטים השמורים
במערכת ,עבור דוא"ל זה.
 .4.5.3במידה ונמצאה התאמה בין הנתונים שהוקלדו לנתונים
הקיימים במאגר ,יוצגו בפני המנוי שתי שיטות שחזור
לבחירתו :קבלת  SMSלנייד ,או שחזור באמצעות דוא"ל.
 .4.5.4לאחר שנבחרה אפשרות השחזור על ידי המשתמש ונשלחה
הודעת השחזור ,תוצג על המסך הודעה בסגנון "קוד שחזור
נשלח ל[-דוא"ל /מספר נייד (על פי שיטת השליחה שבוצעה
בפועל)]" ,ויבוצע מעבר למסך המתנה ,להקלדת הקוד על ידי
המשתמש.
 .4.5.5משהוקלד הקוד על ידי המשתמש ,יש להעבירו ישירות לעדכון
פרטים אישיים.
 .4.6הוראות לעניין קוד השחזור:
 .4.6.1על הקוד להכיל לפחות  6תווים.
 .4.6.2הקוד יהיה יוניקי לכל משתמש ,ויהיה בתוקף למשך שבוע
ימים.
 .4.6.3הקוד לא יחזור על עצמו לפחות במשך שנה ,עבור כלל מנויי
האתר.
 .4.7מערכת זיהוי משתמש/ישות:
 .4.7.1האתר ומערכת הניהול יכילו מערכת זיהוי "אני לא רובוט"
בשלבי הרישום ובניסיונות חוזרים ונשנים להיכנס לאתר ,אם
על ידי שם משתמש שגוי או סיסמה.
 .4.7.2כל אירוע יתועד וידווח למנהל במש"מ.
 .4.7.3לאחר מספר ניסיונות שגויים ,ייחסם המשתמש/הישות ,והוא
יתבקש להשאיר פרטים לצורך בחינת חיבורו מחדש.
לשיקול דעת מש"מ האם להפעיל את המנגנון ומתי.
 .5פיתוחים אופציונליים (אופציה לבחירת מש"מ – סעיף  2.4.2להוראות למשתתפים)
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 .5.1מערכת לניהול פרטי עובד – על המערכת לנהל בעבור הנרשמים את כלל
הפרטים הנדרשים לפתיחת הנרשם כעובד אצל הגוף המתפעל ,ולכלול
לפחות את הפרטים הבאים:
 .5.1.1טופס  101דיגטלי תהליכי ()BPM
 .5.1.2פרטי חשבון בנק.
 .5.1.3צילום תעודת זהות.
 .5.1.4שדות נוספים שיוגדרו בהמשך על ידי מש"מ
 .5.1.5לאחר החלטת מש"מ יישלח לנרשם  SMSו/או דוא"ל ו/או
הודעת וואטס-אפ ,אשר תבקש ממנו למלא את הפרטים
הנדרשים.
 .5.1.6לאחר מילוי הפרטים ,יאוחסנו הפרטים בטבלה נפרדת ,ויכללו
גם את הפרטים אשר הוזנו בתהליך הרישום.
 .5.1.7במועד שייקבע על ידי מש"מ (לדוגמא :לאחר שליחת שיבוץ
עבודה ראשון על ידי מזמין העבודה ,או באישור הגעה למקום
העבודה הזמנית בשיבוץ הראשון וכו') המערכת תשלח באופן
אוטומטי את "פרטי העובד" למערכת השכר שיקבע מש"מ,
באמצעות ממשק אוטומטי.
 .5.1.8הספק יהיה אחראי על צדו בממשק למערכת השכר ,ללא
תוספת תשלום.
 .5.1.9הממשק יעביר את המידע ויקבל היזון חוזר (ככל ומערכת
השכר מסוגלת להחזיר) על קבלת המידע הקמת העובד ומספרו.
המערכת תשמור את היום והשעה לתיעוד.
 .5.1.10ככל שהממשק ייכשל מסיבה כלשהי ,תוצג למנהל המערכת
במש"מ או בגוף המתפעל הודעה על כישלון הממשק ,עם כל
המידע הקיים בממשק.
 .5.1.11המידע יוצג בצורה ברורה (שם עובד ,תעודת זהות ,וכו') ,כמות
הרשומות שנשלחו ,סיבת הכישלון ,ואפשרות שליחה ידנית
חוזרת.
 .5.2מערכת וידאו קונפירנס ( )Zoom /Teams/Google meets
 .5.2.1חיבור המערכת למערכות הנ"ל
 .5.2.2קביעת שיחות וידאו ישירות מכל מרכיבי המערכת
 .5.2.3קביעת חלון זמן אישי לכל מנהל במערכת בו יתואמו השיחות
עם המועמדים באופן אוטומטי ככול והמנהל ייבחר לעשות
זאת ,צדו השני של החיבור הינו בדף הרישום של המועמד,
זימון יכול להישלח גם לאזור האישי של המועמד.
 .3תאור (לצורך ההמחשה) תהליך גיוס כח אדם זמני –
 .3.1מועמד ממלא את פרטיו באתר (פרטים אישיים ,העדפות וכו').
 .3.2נשלח אל המועמד  SMSו/או וואטס-אפ לביצוע אימות הנתונים ,באמצעות הקלדת קוד שקיבל
לנייד באתר.
 .3.3לאחר הקלדת קוד ייפתח האתר בפני המועמד ,לרבות האזור האישי.
 .3.4נתוני המועמד עוברים למערכת הניהול של מש"מ ולמזמיני העבודה אשר אצלם ביקש המועמד
לעבוד.
 .3.5פרטי המועמד ומסמכיו יוצגו במערכת של מש"מ ולמזמיני העבודה ,ייבדקו ובסיום הבדיקה
המועמד יאושר או לא יאושר לעבודה אצל מזמין עבודה ספציפי .ייתכן שעובד יאושר אצל מזמין
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עבודה מסוים ולא יאושר אצל מזמין עבודה אחר.
 .3.6ככל שהעובד אושר למזמין עבודה ספציפי ,הוא יופיע ברשימת המועמדים אצל אותו מזמין עבודה.
 .3.7מנהל מטעם מזמין העבודה ,אשר זקוק למחליף ,ייכנס למערכת ,ייפתח כרטיס חדש ,יקליד את
פרטי מקום העבודה הזמנית ויבצע חיפוש למועמדים אשר עונים על הדרישות.
 .3.8לאחר הצגת כלל המועמדים ,המנהל יכול לבחור לשלוח הודעת  SMSו/או וואטס-אפ ,לכלל
המועמדים או לחלקם.
 .3.9המועמדים יקבלו הודעת  SMSו/או וואטס-אפ עם הפרטים הבאים :מזמין העבודה ,מקום העבודה
הזמנית ,יום ,שעות עבודה .המועמד יתבקש להשיב  1לאישור 2 ,לביטול .כמו כן יהיה לינק למערכת
אשר יאפשר למועמד לענות כן /לא והערות ,וכמו כן לינק להסרה מרשימת התפוצה.
 .3.9.1מועמד אשר לחץ על  –1יקבל הודעה שבקשתו נקלטה וממתינים לאישור מנהל.
 .3.9.2מועמד אשר לחץ  – 2יקבל הודעת" :תודה ,ננסה בפעם הבאה".
 .3.9.3מועמד אשר לחץ על קישור לאתר – ייפתח לו האתר עם זיהוי של שמו ,ויוכל לענות כן/לא
ולהוסיף הערה ו/או הודעה למזמין העבודה .המועמד לא יוכל לבצע פעולות או לראות את
פרטיו במערכת או באזור האישי ,אלא אם יבצע כניסה מלאה למערכת (הקלדת שם
משתמש וסיסמה).
 .3.9.4משתמש אשר ילחץ על קישור להסרה מרשימת התפוצה –יופנה לאתר בו יתבקש לבצע
כניסה מלאה לאתר ,לאחר כניסה יוצג בפניו לחצן הסרה מרשימת תפוצה מכלל הגופים
או רק מהגוף הספציפי ששלח את הבקשה הפעם ,כמו כן מקום לתשובה מדוע ביקש
להסירו מהרשימה.
 .3.10עם קבלת תשובות ממועמד "אני מעוניין" ( 1ב SMS-או כניסה לאתר ואישור) ,יקבל מזמין העבודה
הודעת  SMSו/או וואטס-אפ ,כי מועמד ענה להצעתו .ההודעה תכלול את פרטי המועמד ומקום
העבודה הזמנית.
 .3.11מנהל הרוצה לאשר את המועמד יוכל לבחור בין החלופות הבאות:
 .3.11.1ייכנס למערכת ויאשר את הצעת המועמד.
 .3.11.2ישלח את הספרה  1ב SMS-למערכת ,וזה ייחשב כאישור המועמד.
 .3.12מנהל שאינו מאשר את המועמד יוכל לבחור בין החלופות הבאות:
 .3.12.1ייכנס למערכת ולא יאשר את הצעת המועמד (תצוגה מצומצמת לטובת אישור או אי
אישור ,וכמו כן אפשרות למעבר למערכת הניהול המלאה).
 .3.12.2יישלח את הספרה  2ב SMS-למערכתף וזה ייחשב כאי אישור המועמד.
בגין אי אישור של מועמד לא יישלח באופן אוטומטי הודעה למועמד שלא אושר ,כי המשרה תפוסה,
בכדי לאפשר למנהל להתחרט במידה ולא ימצא מועמד אחר.
 .3.13המנהל בחר מועמד (בין אם זה המועמד הראשון שענה ובין אם לא):
 .3.13.1המועמד שאושר יקבל הודעת  SMSו/או וואטס-אפ המכילה את פרטי מקום העבודה
הזמנית ,פרטי האחראי במקום ושעות העבודה.
 .3.13.2שאר המועמדים – יקבלו הודעת  SMSו/או וואטס-אפ ,כי המשרה אוישה על ידי מועמד
אחר.
 .3.13.3בבוקר מילוי המקום ,בסמוך לשעת תחילת העבודה ,יקבל המועמד שאושר הודעה עם
קישור לאישור הגעתו למקום העבודה הזמנית ,לרבות מיקומו בזמן האישור.
 .3.13.4במועד סיום העבודה יקבל המועמד שאושר  SMSו/או וואטס-אפ עם לינק לאישור סיום
עבודתו עם מיקומו.
 .3.14בסוף כל חודש יופקו דוחות אוטומטיים הבאים במערכת של מש"מ ובמערכת של מזמין העבודה:
.3.14.1
.3.14.2
.3.14.3
.3.14.4

דוח שעות למזמין העבודה
דוח שעות לעובד
דוח סטטיסטיקת אישורים וסירובים.
דוח חיוב כספי למזמין העבודה ו/או לעובד ו/או למקום עבודה.
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 .3.14.5דוחות נוספים שייקבעו על פי כל מנהל של מזמין העבודה.
 .4הצהרות כלליות:
 .4.1הספק פועל כנדרש על פי החוק ,התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות ,והוא נוקט באמצעי אבטחה
ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות ,תיקוניו ותקנותיו והנחיות הרשות להגנת
הפרטיות.
 .4.2הספק ימנה אחראי לאבטחת המידע וסייבר מטעמו .על אחראי אבטחת המידע וסייבר להבטיח
שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמה ,בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב
והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך למש"מ.
 .4.3הספק יחתים את עובדיו על הצהרות סודיות ,הכוללות ,בין היתר ,התחייבות לשמירה מוחלטת על
סודיות המידע של מש"מ.
 .4.4הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות ,או להשתמש במידע
שעובדיו יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות ,לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע ההתקשרות.
 .4.5הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך למש"מ.
 .4.6הספק מתחייב לאפשר לנציג מש"מ לערוך ביקורת אבטחת מידע (פיזי ודיגיטלי) בכל עת .בכלל זה
יהא רשאי נציג מש"מ לוודא שקוד המקור עבר בדיקה נגד חשיפות ואי קיום קוד זדוני באמצעות
סריקת חשיפות אבטחת מידע (.)Vulnerability Scan
 .5פיתוח מאובטח – הספק מצהיר ומתחייב כי הקוד של הפורטל המוצע על ידו ,מכיל את כל התכונות
והמרכיבים הבאים ,לפחות:
 .5.1שימוש בתקן  OWASPאו מקביל שיאושר ע"י נציג מש"מ.
 .5.2שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח.
 .5.3העברת מסמך אפיון אבטחת מידע של המערכת לאישור של נציג מש"מ.
 .5.4פיתוח המערכת בהתאם לדרישות האפיון ,וביצוע בדיקות מסירה ע"י הספק ,בכדי לוודא קיומן של
כל דרישות אבטחת המידע שבאפיון.
 .5.5מבדק חדירה למערכת לפני עלייה לאוויר.
 .5.6התחברות באמצעות שם משתמש וסיסמה אישיים.
 .5.7אי שמירת סיסמאות ומניעת השלמת סיסמה אוטומטית.
 .5.8אי חשיפת סיסמה במסך כניסה למערכת.
 .5.9מדיניות סיסמאות על פי הנחיות המופיעות במכרז.
 .5.10הצפנת סיסמאות בבסיס הנתונים ברמה של  256ביט ומעלה.
 .5.11לאפשר יכולת של שימוש ב  OTPו/או  CAPTCHAכמזהה נוסף ,לפי שיקול דעת מש"מ.
 .5.12בקרות קלט במקרה של קליטת נתונים בממשק חיצוני.
 .5.13המידע הרגיש הקיים בפורטל יהיה מוגן בצורה מלאה ללא שמירה מקומית בדפדפן ה.CLIENT-
 .5.14הפורטל יוגן מפני מתקפות השבתה ( )DDOS ,DOSולכן יש להוסיף מודול  IPSל FW-הקיים.
 .5.15במקרה של שגיאה יש להציג הודעה אחידה ומוכנה מראש למשתמש מבלי לחשוף פרטים רגישים
או טכניים.
 .5.16המערכת מכילה לפחות  2סביבות :פיתוח ובדיקות וסביבת ייצור בשרתים שונים והרשאות שונות
על פי הגדרת הרשות .העברת מידע מסביבה לסביבה וכן שינויי נתונים יבוצעו על פי הגדרת מש"מ.
במקרה של העלאת קבצים למערכת :יש לוודא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה ויישמר בשרת
כקובץ בעל סיומת לא פוגענית כגון  htmlו/או .php
 .5.17תיעוד בלוג של כל הפעולות הבאות ,לפחות:
 .5.17.1ניסיונות גישה
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 .5.17.2נעילות משתמש
 .5.17.3תיעוד שינויים ישירים בבסיס הנתונים שלא באמצעות הדרכים המורשות.
 .5.17.4תיעוד שינויים בהרשאות הניהול.
 .5.18הנגשה ברמת הקוד  -לרמת .AA
 .5.19התקנת מערכות הגנה בפני נוזקות והתקפות סייבר על שרתי המערכת.
 .5.20הגנת בסיס הנתונים והקשחתו על פי הנחיות והתקנות המתפרסמות מעת לעת על ידי הגורמים
המוסמכים בארץ.
 .5.21בסיס נתונים ייעודי למש"מ.
 .5.22עדכוני אבטחת מידע  CRITICALבשרתים ברמה חודשית.
 .5.23בסיס הנתונים יגובה לפחות פעם ביום לאזור שהגישה אליו תינתן למש"מ ,לצורך שחזור.
 .5.24ביצוע שחזור רבעוני יזום ודיווח למש"מ
 .5.25מפתח האתר מתחייב לעמוד בהנחית רמו"ט  2/2011לעיבוד מידע אישי במיקור חוץ.
 .5.26כל המודולים יהיו מאובטחים בפרוטוקול 1.2 TLS
 .6אני מתחייב כי ככל שאזכה במכרז ,אשלים בתוך  30ימים ממועד ההכרזה עליי כעל הזוכה ,את
הפיתוחים הנדרשים ,כך שהפורטל יכלול את כל המפורט בטבלה דלעיל (למעט האמור בפרק  5לטבלה),
לפחות ,ויעמוד בכל התנאים האמורים בסעיפים  2-5לעיל (הסעיפים החיצוניים לטבלה) ,לפחות.
ולראיה באתי על החתום
_________________

_________________

אימות חתימה
אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' _________,
ת.ז ,_________ .ומר/גב' _________ ,ת.ז ,_________ .המשמש/ים כמורשה/י החתימה מטעם הספק [רלוונטי
ככל שמדובר בתאגיד] ,ולאחר שהסברתי לו/ה/הם את משמעות ההתחייבות דלעיל ,ולאחר שהזהרתיו/ה/הם כי
עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה/יעשו כן,
אישר/ה/ו בפני את תוכן תצהירו/ה/ם לעיל בחתמו/ה/ם עליו בפני.
____________________
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חלק שני – כתב השירות למתן שירותי התחזוקה
כתב שירות ()SLA
 .1כללי:
 .1.1הספק יישא באחריות הכוללת לתחזוקה ,שרות ותמיכה ,לרבות אחריות לציוד הכלול בהצעתו,
וככל שיידרש לכך ,יחליף על חשבונו כל רכיב חומרתי ו/או תוכנתי אשר נדרש להחליפו במסגרת
ההתקשרות.
 .1.2השרות והאחריות יכללו את כל רמות השרות והתחזוקה.
 .2הגדרת תקלות:
" .2.1שינוי הגדרות במערכת" – ביצוע שינוי בהגדרות המערכת ,לרבות על דרך של הדרכת הפונה .עובד
מש"מ יהא רשאי להגדיר שינוי הגדרות במערכת ,כשינוי דחוף.
" .2.2תקלה רגילה" – תקלה אשר אינה דחופה או משביתה.
" .2.3תקלה דחופה" – תקלה המוגדרת דחופה ע"י המנהל .למען הסר ספק יובהר ,כי המנהל רשאי
להגדיר תקלה דחופה בכל עת ,על פי שיקול דעתו ,גם לאחר שבוצעה פנייה למרכז השירות ע"י עובד
מש"מ ,וכי המועדים לטיפול בתקלה יימנו ממועד הפנייה הראשונה למרכז השירות.
" .2.4תקלה משביתה" – תקלה המשביתה את השימוש בפורטל ,באופן מלא/חלקי ,כפי שהוגדר ע"י
המנהל .למען הסר ספק יובהר ,כי המנהל רשאי להגדיר תקלה משביתה בכל עת ,על פי שיקול דעתו,
גם לאחר שבוצעה פנייה למרכז השירות ע"י עובד מש"מ ו/או מי מטעמו ,שסווגה מסוג אחר ,וכי
המועדים לטיפול בתקלה יימנו ממועד הפנייה הראשונה למרכז השירות.
נוסף על האמור לעיל ,המנהל יהיה רשאי להכריז על מקרים של תקלה משביתה ,כמקרים של
"תקלה משביתה של משתמשי המערכת" ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
" .2.5תקלה משביתה של משתמשי המערכת" – תקלה המונעת מהמשתמשים להשתמש במערכת
ברישום ו/או עדכון פרטים ו/או חיפוש עבודה.
 .3מרכז השירות:
 .3.1הספק יפעיל מרכז שירות לתמיכה טכנית ,בו יינתן שירות על ידי  3אנשי תמיכה לפחות ,הנותנים
שירותי תמיכה טכנית בפועל (ולא מוקדנים) ,באופן טלפוני/בדוא"ל.
 .3.2מרכז השירות יהיה זמין:
 .3.2.1לפניות בעניין תקלות רגילות ובעניין שינויי הגדרות במערכת – בימים א' עד ה' ,משעה 09:00
בבוקר עד השעה ;17:00
 .3.2.2לפניות בעניין תקלות דחופות/משביתות –  ,24/6לא כולל שבתות וחגי ישראל.
 .3.3כל עובד מש"מ ו/או מי מטעמו רשאי לפנות למרכז השירות בבקשה לקבלת שירות .זמן המתנה
למענה ממרכז השירות ,בפנייה טלפונית ,לא יעלה על  10דקות.
 .3.4מרכז השירות יתעד כל פניה של עובד מש"מ ו/או מי מטעמו אליו ,ויספק דיווחים על הפניות ,תוכנן
ומהות הטיפול בהן ,בכל עת לפי דרישת המנהל.
 .3.5במקרה של תקלה משביתה של משתמשי המערכת ,בהתאם להכרזת המנהל ,תפנה המערכת את
המשתמשים לדף נחיתה או אתר אינטרנט חלופי ,בו יוצגו פרטי מוקד קבלת פניות ,שיופעל ע"י
מש"מ ו/או מי מטעמו ,עד לחזרת המערכת לתפקוד תקין ,וזאת לצד הטיפול שעל מרכז השירות
לתת למש"מ ו/או מי מטעמו ,במרכז השירות ,כאמור לעיל.
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 .4זמנים לטיפול בתקלות:
 .4.1טיפול בתקלות ייעשה בטיפול מרחוק.
 .4.2שינוי הגדרות במערכת –
 .4.2.1שינוי בהגדרות המערכת יבוצע בתוך  48שעות מרגע הפנייה למרכז השירות.
 .4.2.2חרף האמור לעיל ,הוגדר השינוי כדחוף ע"י עובד מש"מ (במסגרת הפנייה למרכז השירות) –
יבוצע השינוי באותו יום עסקים בו בוצעה הפנייה ,בין השעות .09:00-17:00
 .4.3תקלה רגילה – התחלת טיפול תבוצע בתוך שעתיים מרגע הפנייה למרכז השירות ,ולכל היותר בתוך
 3ימים ממועד הפניה.
 .4.4תקלה דחופה/משביתה (בהתאם להגדרת המנהל) –
 .4.4.1התחלת טיפול תבוצע בתוך  10דקות מרגע הפנייה למרכז השירות.
 .4.4.2התקלה תטופל ברצף( 24/6 ,לא כולל שבתות וחגי ישראל) ,ללא הפסקה ,עד לפתרון לשביעות
רצון מש"מ ,ולכל היותר בתוך  24שעות ממועד הפניה .יובהר כי במקרים בהם ניתן אישור
מש"מ יתאפשרו גם פתרונות ביניים עד לפתרון מלא.
 .5פיצויים מוסכמים:
בגין אי ביצוע אחד או יותר מדרישות ההסכם ו/או כתב השירות ( ,)SLAישולמו הפיצויים המוסכמים,
כמפורט להלן:
פיצוי מוסכם בגין חריגה

תיאור חריגה
איחור במענה טלפוני לפנייה למרכז השירות

 ₪ 5לכל דקת איחור

איחור בביצוע שינוי הגדרות במערכת

 ₪ 20לכל שעת איחור

איחור של למעלה מ 12-שעות בביצוע שינוי הגדרות במערכת

 ₪ 80לכל שעת איחור
נוספת

איחור בהתחלת טיפול במקרה של תקלה רגילה

 ₪ 120לכל שעת איחור

איחור של למעלה מ 12-שעות בהתחלת טיפול ,במקרה של
תקלה רגילה

 ₪ 180לכל שעת איחור
נוספת ועד להשלמת
הטיפול בתקלה

איחור בהתחלת טיפול במקרה של תקלה דחופה

 ₪ 300לכל שעת איחור

אי תיקון תקלה דחופה ,לשביעות רצון מש"מ ,בתוך  24שעות

 ₪ 1,000לכל שעה ,החל
מהשעה ה ,25-וזאת נוסף
לזכותו של מש"מ לבטל
ההסכם מיידית

איחור בהתחלת טיפול של תקלה משביתה

 ₪ 500לכל שעת איחור

אי תיקון תקלה משביתה ,לשביעות רצון מש"מ ,בתוך 24
שעות

 ₪ 1,500לכל שעה ,החל
מהשעה ה ,25-וזאת נוסף
לזכותו של מש"מ לבטל
ההסכם מיידית
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הצהרה על עמידה בדרישות ניסיון – נספח ב'
,
אנו הח"מ , ______________ ,המשמש כ ________________ -אצל המציע ,ו-
עומד כאמור
המשמש כ ______________ -אצל המציע ,מצהירים בזה כי המציע
בדרישות הנסיון כאמור בסעיף  3.3להוראות למשתתפים ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כי האמור
בסעיפים  1-3להלן ,אמת ונכון:
 .1הוכחת ניסיון של  3שנים לפחות ,בשנים  2019-2022לפחות ,בהקמת פורטלים ואתרי אינטרנט כדוגמת
הנדרש במסגרת המכרז – בכל אחת מהשנים יציג המשתתף הקמה של  3פורטלים/אתרי אינטרנט
(בהיקף דומה לנדרש במכרז זה) לפחות ,שנעשה בהם שימוש (תנאי סף )3.3.1
המועד בו עלה
הפורטל לאוויר

שם הפורטל וכתובתו

שם הלקוח/החברה

פרטי איש קשר (שם
וטלפון)

 .2בנוסף ,מילאתי בחלק הראשון של המפרט הטכני ,נספח א' 3להוראות למשתתפים ,את כל התכונות
והאופציות הקיימות בפורטלים שהצגתי בטבלה לעיל להוכחת עמידתי בתנאי הנסיון (תנאי סף 3.4
להוראות למשתתפים).
 .3במהלך השנים ________________ (בין  2021-2022לפחות) ,יש למציע מרכז שירות לתמיכה טכנית,
הפעיל בימי חול (א'-ה') ,בין השעות  ,09:00-17:00ובו שירותי תמיכה טכנית בפועל (ולא מוקדנים),
באופן טלפוני/בדוא"ל (תנאי סף .)3.3.2
ולראיה באנו על החתום:

_________________
חתימת המציע

_________________
חתימת המציע

* יש לאמת את חתימת כל אחד ממורשי החתימה אצל המציע ,שיש בחתימתם כדי לחייב את המשתתף
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אימות חתימה
אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' _________,
ת.ז ,_________ .ומר/גב' _________ ,ת.ז ,_________ .המשמש/ים כמורשה/י החתימה מטעם הספק ,ולאחר
שהזהרתיו/ה/הם כי עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק באם לא
יעשה/תעשה/יעשו כן ,אישר/ה/ו בפני את תוכן תצהירו/ה/ם לעיל בחתמו/ה/ם עליו בפני.
____________________
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כתב הצהרה והתחייבות בדבר הימנעות מניגוד עניינים – נספח ג'
אני הח"מ _______________ ח.צ/.ח.פ/.חל"צ _______________ כתובת ___________________
מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1לאחר שבדקתי את העניין ,אין למציע או לנושאי משרה מטעמו כל עניין אישי ,כלכלי או אחר העלול
לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז והשירות שנדרש לספק למש"מ ,ואף אין חשש
לניגוד עניינים כאמור.
 .2אני מתחייב כי ככל שאבחר כזוכה במכרז ובמהלך תקופת ההסכם:
 .2.1אין ולא יהיה למציע או למי מבעלי השליטה בו עניין בשירות ,זולת עניינו של מש"מ.
 .2.2אין ולא יהיה למציע או למי מבעלי השליטה בו או למי מנותני השירותים נשוא המכרז בו ,כל קשר
משפחתי או עסקי עם בעלי תפקידים במש"מ או עם כל גורם אחר שעלול להשפיע על תוצאות המכרז
או על השירות שינתן למש"מ מכוחו.
 .2.3לא אעשה כל פעולה במסגרת ביצוע התחייבויות המציע על פי המכרז ,אשר עלולה להעמיד את
המציע או את בעלי השליטה בו או את מי מנותני השירותים נשוא המכרז בו ,במצב של חשש לניגוד
עניינים.
 .2.4בכל מקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ,אני מתחייב להודיע למש"מ על כך ללא דיחוי,
תוך הצגת הסיבות לחשש ומסירת מלוא המידע הרלוונטי בנושא .רק לאחר קבלת אישור מש"מ,
ככל שיינתן ,אהיה רשאי להמשיך במתן השירות נשוא ההסכם.
 .2.5במהלך תקופת ההתקשרות עם מש"מ ,לא אחבור לכל גורם שהוא ,בכל הליך כנגד מש"מ.
 .2.6מבלי לגרוע מזכאות מש"מ לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיו בגין הפרת התחייבות זו ,תזכה את מש"מ
הפרת התחייבות זו על ידי המציע ,בפיצוי מוסכם בסך של .₪ 10,000
 .3הנני מצהיר כי חתמתי על כתב התחייבות זה וההצהרות דלעיל ,לאחר שהובהרו לי משמעויותיו ,ולאחר
שקיבלתי את כל ההבהרות שנדרשו על ידי ,וללא כל כפיה ,לחץ או השפעה בלתי הוגנת.
ולראיה באתי על החתום:
_________________
חתימת המשתתף

__________________
מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ.

____________________
כתובת המשתתף

___________________ _________________________________
שם מורשה/י החתימה של התאגיד וחתימתו/ם
מס' טלפון
אימות חתימה
אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
_________ ,ת.ז ,_________ .ומר/גב' _________ ,ת.ז ,_________ .המשמש/ים כמורשה/י החתימה
מטעם הספק ,ולאחר שהסברתי לו/ה/הם את משמעות ההתחייבות דלעיל ,ולאחר שהזהרתיו/ה/הם כי
עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק באם לא
יעשה/תעשה/יעשו כן ,אישר/ה/ו בפני את תוכן תצהירו/ה/ם לעיל בחתמו/ה/ם עליו בפני.
____________________
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הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976-נספח ד'
יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם הספק

אני הח"מ _______________ ,ת.ז ,______________ .ו ,______________ -ת.ז ______________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
כדלקמן:

.1

.2

.3

.4
.5

יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
הספק או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
הספק או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;1976-
*
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ;31.10.02
**
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א;1991-
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק
שוויון זכויות) לא חלות על הספק;
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן.
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
הספק אינו מעסיק  100עובדים לפחות;
הספק מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת
הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
הספק מעסיק  100עובדים לפחות ,ופנה למנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,וככל שקיבל הנחיות
– פעל ליישומן;
הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך
 30ימים מהמועד שבו ייחתם ההסכם עם מש"מ.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________________

_________________

יש לאמת את חתימת כל אחד ממורשי הספק שיש בחתימתם כדי לחייב את הספק

אימות חתימה
אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
_________ ,ת.ז ,_________ .ומר/גב' _________ ,ת.ז ,_________ .המשמש/ים כמורשה/י החתימה
מטעם הספק ,ולאחר שהזהרתיו/ה/הם כי עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/יהיו צפוי/ה/ים
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה/יעשו כן ,אישר/ה/ו בפני את תוכן תצהירו/ה/ם לעיל
בחתמו/ה/ם עליו בפני.
____________________
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נספח ה'
נוסח כתב ערבות מכרז
לכבוד
מרכז השלטון המקומי בישראל
רחוב הארבעה 19
תל אביב
א.ג.נ,.
ערבות בנקאית מספר

.1

לפי בקשת _________________ מס' ח.פ/.ח.צ/.חל"צ ________________ (להלן " -הנערב")
אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של
_______________( ₪במילים ₪________________ :בלבד) (להלן " -סכום הערבות")
שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז פומבי  32/2022לאפיון ,הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח
אדם זמני.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,בתוך  10ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן
אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם
חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

.3

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ___________ בכתובת
____________________ כשהיא חתומה ע"י המשנה למנכ"ל מש"מ או ממלא מקומו ,ותהא
מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם מש"מ.
לעניין סעיף זה ,דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל ,לא תיחשב כדרישה.

.4

התשלום כאמור בסעיף  2לעיל יעשה על ידנו ,על דרך של העברה בנקאית לחשבון מש"מ עפ"י
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ,עפ"י שיקול
דעתכם הבלעדי.

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

____________
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מכרז פומבי  32/2022לאפיון ,הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח אדם זמני
נוסח הסכם – נספח ו'

הסכם לאפיון ,הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח אדם זמני
שנערך ונחתם ביום __________ בחודש _______ בשנת 2022

בין :

מרכז השלטון המקומי ע"ר
רחוב הארבעה 19
ת"א
(להלן" :מש"מ")

לבין:

__________________________________
ח.צ/.ח.פ/ת.ז ________________________
כתובת____________________________ :
טל' ;___________ :פקס______________ :
ע"י מורשי החתימה מטעמו:
שם _______________ ת.ז_____________ .
שם _______________ ת.ז_____________ .
(להלן" :הספק")

מצד אחד

מצד שני
הואיל:

ומש"מ פרסם מכרז פומבי  32/2022לאפיון ,הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח אדם זמני
(להלן" :הפורטל");

והואיל:

והספק אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז ,הגיש למש"מ הצעה לבצע את העבודות
ולתת את השירותים נשוא המכרז ,בהתאם לתנאי הסכם זה;

והואיל:

והספק זכה במכרז האמור;

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
 .1כללי
 .1.1הסכם זה ,על המבוא לו ונספחיו ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2נספחי ההסכם הינם:
נספח א'-1א' – 2הצעת המשתתף ונספח התמורה;
נספח א' – 3המפרט הטכני;
נספח ב' – כתב הצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים;
נספח ג' – כתב התחייבות לשמירה על סודיות;
נספח ד'  -הגנת הפרטיות ואבטחת מידע;
נספח ה' – אישור על קיום ביטוחים;
נספח ו' – נוסח ערבות ביצוע;
נספח ז' – פרטי חשבון בנק;
נספח ח' – הצהרה בדבר חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"ו;1976-
נספח ט' – תשובות לשאלות הבהרה ,ככל שנמסרו;
(להלן" :ההסכם")
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 .2הגדרות
בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדן ,כמפורט להלן:
" .2.1המנהל" – המשנה למנכ"ל מש"מ ו/או מי מטעמה.
" .2.2הפורטל" – אתר אינטרנט הכולל מערכת לגיוס ולניהול כח אדם זמני ,ואת כל השירותים
והמודולים המפורטים במפרט הטכני נספח א' 3להסכם (למעט האמור בפרק  5לטבלה שבחלק א'
למפרט) ,שיפעלו כמערכת אחת עובדת.
הבעלות בפורטל ,לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים בפורטל ובתוצריו ,שייכים למש"מ,
והכל כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרז.
" .2.3שירותי האפיון" – השלמה (יחד עם מש"מ) של אפיון הפורטל וביצוע עיצוב גרפי מלא של
הפורטל ,לשביעות רצון מש"מ.
" .2.4שירותי הקמה" – הקמת הפורטל.
" .2.5שירותי תחזוקה" – שירותי תחזוקה ועדכונים שוטפים ,הכוללים ,בין היתר :אחסון המערכת
והמידע (עד  ;)500GBתיקון באגים ,טיפול בתקלות ותמיכה טכנית בהתאם להוראות חלק ב' של
המפרט הטכני ,נספח א' 3להסכם; ניהול הפורטל; בקרה וניטור; ניהול גיבויים ושחזורים; ביצוע
הגנות מפני מתקפות ועדכון המערכות והשרתים; ביצוע הדרכות מעת לעת; עדכון מנגנוני אבטחה
בהתאם לדרישות הדין וההתחדשות הטכנולוגית; וכל מטלה אחרת הקשורה בתחזוקת הפורטל.
שירותי התחזוקה יינתנו במהלך  12החודשים הראשונים שמתום ביצוע שלב ההרצות ,כאמור
בסעיף  5.2להלן.
" .2.6שירותים נוספים" – שירותים אשר מש"מ רשאי ,אך אינו חייב ,להזמין מהספק במהלך תקופת
ההסכם ,כמפורט להלן:
 .2.6.1שירותי תחזוקה – החל מהשנה השניה שלאחר השלמת הפיתוח לשביעות רצון מש"מ.
 .2.6.2הקמת מערכת לניהול פרטי עובד (פרק  5לטבלה שבחלק הראשון במפרט הטכני ,נספח א'3
להסכם).
 .2.6.3חבילת הודעות (פול  – SMSסעיף  1.12בטבלה שבחלק הראשון במפרט הטכני ,נספח א'3
להסכם).
 .2.6.4שירותי אחסון מעל לנפח האחסון המקורי (עד  – )500GBבמדרגות של .100GB
 .2.6.5פיתוחים נוספים ,להרחבת הפורטל והוספת שירותים במסגרתו.
 .3מהות ההסכם
 .3.1הספק יספק את שירותי האפיון וההקמה של הפורטל ,לשביעות רצון מש"מ ,יעמיד את הפורטל
לאחר כל האישורים הנדרשים ולאחר בדיקות קבלה ,ויספק את שירותי התחזוקה בשנת השירות
הראשונה ,הכל בכפוף להוראות הסכם זה.
,
 .3.2כחלק מהשירותים המסופקים עפ"י הסכם זה ,הספק ,באמצעות
ישתתף בפגישות עבודה עם כל גורם שיחליט עליו מש"מ בקשר לביצוע השירותים נשוא ההסכם,
ויהיה זמין לשיחות טלפוניות לפי דרישה.
 .3.3מש"מ רשאי ,אך אינו חייב ,להזמין מהספק שירותים נוספים.
 .3.4הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שמש"מ מתקשר עמו בהסכם זה בהסתמך על התחייבויותיו ונכונות
הצהרותיו כפי שהן מפורטות בהסכם זה.
 .4תקופת ההסכם
תקופת ההסכם תעמוד על  6שנים ממועד ההודעה על הזכיה במכרז ,ותכלול את תקופת הפיתוח
40

(כמשמעה בסעיף  5.1להלן) ,תקופת ההרצות (כמשמעה בסעיף  5.2להלן) ,והתקופה במהלכה יהא רשאי
מש"מ לממש אופציה מהאופציות הנתונות לו (להלן" :תקופת ההסכם").
 .5שלבי העבודה ולו"ז לביצוע
להלן יפורטו השלבים לביצוע העבודה נשוא ההסכם ,והלו"ז לביצועו של כל שלב:
 .5.1שלב א' – פיתוח ובדיקת איכות (:)QA
 .5.1.1עיצוב הפורטל ומערכת הניהול ,בהתאם להוראות חלק א' של המפרט הטכני ,נספח א'3
להסכם זה ,וקבלת אישור המנהל על העיצוב הנבחר.
 .5.1.2השלמת אפיון מפורט וקבלת אישור המנהל.
 .5.1.3ביצוע הפיתוחים נדרשים לפי הוראות חלק א' של המפרט הטכני ,נספח א' 3להסכם זה (למעט
פרק  5למפרט) ,וקבלת אישור המנהל.
 .5.1.4הקמת המערכת והזנת בסיס הנתונים הקיים בידי מש"מ ,ביצוע בדיקות אינטגרציה ובדיקות
 QAשל כלל המערכות בפורטל.
 .5.1.5תיקון באגים וטיפול בתקלות.
 .5.1.6ביצוע הדרכות על הפעלה ,שימוש ותמיכה טכנית.
 .5.1.7עליית הפורטל לאוויר בצורה מלאה ,לשימוש מש"מ ומי מטעמו ,וקבלת אישור המנהל
להתחלת תקופות ההרצה.
השלמת שלב א' (תקופת הפיתוח) – בתוך  30ימים ממועד ההודעה על הזכיה במכרז (לא יאוחר
מיום .)13.10.2022
 .5.2שלב ב' – סבבים של  2הרצות:
 .5.2.1בדיקת עומסים והקצאת משאבים בהתאם לעומסים במערכת .על הספק להיות ערוך
לעומסים משתנים ,ללא פגיעה בשרות.
 .5.2.2תיקון באגים וטיפול בתקלות.
 .5.2.3בחינת מתודולוגיית הפיתוח והשלמת פערים נדרשים ,עפ"י תוצאות הבחינה.
 .5.2.4השלמת הדרוש לצורך הנגשת אתר האינטרנט על פי כל דין ,לרמת  ,AAוהמצאת אישור מגורם
מוסמך ,כי האתר עומד בדיני הנגישות.
 .5.2.5ביצוע הדרכות על הפעלה ,שימוש ותמיכה טכנית.
 .5.2.6ביצוע תיעוד של הפרויקט בצורה מלאה ,בהתאם לנדרש במפרט הטכני .התיעוד יהיה בתוך
הקוד ובנוסף בתיעוד חיצוני ,שיימסר למש"מ .בנוסף ,המערכת תכיל מנגנון ייצוא של כל
המידע המצוי בפורטל ,כך שיאפשר טעינה במערכת אחרת.
 .5.2.7קבלת אישור המנהל על השלמת ההרצות וקבלת תיעוד חיצוני מעודכן של הקוד ,לשביעות
רצונו.
השלמת שלב ב' (תקופת ההרצות) – סבב ראשון של הרצות יושלם בתוך  10ימים מתום שלב א',
ולא יאוחר מיום  .23.10.2022סבב שני של הרצות יושלם בתוך  8ימים מתום סבב ראשון של
ההרצה ,ולא יאוחר מיום .31.10.2022
יובהר כי על הספק להעמיד לרשותו של מש"מ את המערכת ,לשביעות רצונו ,לא יאוחר מיום
 ,31.10.22לאחר כל התיקונים הנדרשים ב 2-הסבבים של ההרצות.
 .5.3שלב ג' – קבלת שירותים נוספים:
מש"מ יהא רשאי ,אך לא חייב ,להזמין מהספק ,במהלך תקופת ההסכם ,שירותים נוספים כמפורט
להלן:
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 .5.3.1שירותי תחזוקה – החל משנת השירות השניה ואילך.
למען הסר ספק ,שנת התחזוקה הראשונה ( 12החודשים שמתום שלב ב') ,מגולמת בתמורה
המשולמת בגין שירותי האפיון וההקמה.
 .5.3.2הקמת מערכת לניהול פרטי עובד (פרק  5לטבלה שבחלק הראשון במפרט הטכני ,נספח א'3
להסכם).
 .5.3.3חבילת הודעות (פול  – SMSסעיף  1.12בטבלה שבחלק הראשון במפרט הטכני ,נספח א'3
להסכם).
למען הסר ספק מובהר כי מש"מ רשאי להזמין מהספק שירות של חבילת הודעות מיד עם
תחילת ההתקשרות וכחלק מההקמה של הפורטל ,להזמין שירות זה בהמשך או לא להזמינו
כלל – לפי שיקול דעתו הבלעדי של מש"מ.
 .5.3.4שירותי אחסון מעל לנפח האחסון המקורי (עד  – )500GBבמדרגות של .100GB
למען הסר ספק מובהר כי מש"מ רשאי להזמין מהספק שירותי אחסון נוספים מיד עם תחילת
ההתקשרות וכחלק מההקמה של הפורטל ,להזמין שירות זה בהמשך או לא להזמינו כלל –
לפי שיקול דעתו הבלעדי של מש"מ.
5.5.1

פיתוחים נוספים ,להרחבת הפורטל והוספת שירותים במסגרתו.

 .6תמורה:
התמורה תשולם לספק בהתאם לאמור להלן:
 .6.1בגין ביצוע שלבים א' ו-ב' לעיל ובגין שירותי תחזוקה בשנה הראשונה ,תשולם לספק תמורה כאמור
בסעיף  1לנספח התמורה (נספח א' 2להסכם זה) ,עפ"י השלבים הבאים:
 .6.1.1שיעור של  30%מהתמורה – עם החתימה על ההסכם ,כנגד דרישת תשלום חתומה ע"י הספק.
 .6.1.2שיעור של  30%מהתמורה – בתוך  10ימים ממועד קבלת אישור המנהל על עליית הפורטל
ותחילת תקופת ההרצה הראשונה ,כאמור בסעיף  5.2לעיל ,יהא הספק רשאי להגיש דרישת
תשלום ,שתשולם עד  10ימים לאחר מכן.
 .6.1.3היתרה ,בשיעור של  40%מהתמורה – בתוך  10ימים ממועד קבלת אישור המנהל על השלמת
סבב שני של ההרצה וקבלת הקוד בתיעוד חיצוני ,כאמור בסעיף  5.2לעיל ,יהא הספק רשאי
להגיש דרישת תשלום ,שתשולם עד  10ימים לאחר מכן.
למען הסר ספק יובהר ,כי בגין שירותי התחזוקה במהלך שנה ( 12חודשים) ,שתחילתה ביום מתן
אישור המנהל כאמור בסעיף  5.2.7לעיל (לעיל ולהלן" :שנת השירות הראשונה") ,לא תשולם כל
תמורה נוספת על התמורה האמורה בסעיף  6.1לעיל.
 .6.2עשה מש"מ שימוש בסמכותו להזמין מהספק שירות מהשירותים הנוספים כהגדרתם בהסכם זה:
 .6.2.1הזמין מש"מ שירותי תחזוקה עבור שנת שירות (החל משנת השירות השניה) – ישולם הסכום
הנקוב בסעיף  2לנספח התמורה (נספח א' 2להסכם זה) ,בתנאי שוטף  ,30 +כנגד דרישת
תשלום שתוצא בתחילת שנת השירות.
 .6.2.2הזמין מש"מ שירותי פיתוח המערכת לניהול פרטי עובד – תהיה התמורה בעד השירות
התוצאה של מכפלת מספר השעות שהציע הספק בסעיף  3לנספח התמורה (נספח א' 2להסכם
זה) ,בתעריף לשעה הנקוב בסעיף  6לנספח התמורה (נספח א' 2להסכם זה).
תמורה זו תשולם בפריסת התשלומים כאמור בסעיף  6.1לעיל ,כאשר הלו"ז לביצוע שלבי
הפיתוח של המערכת לניהול פרטי עובד ,יוסכם בין מש"מ לבין הספק.
 .6.2.3הזמין מש"מ שירותי אחסון נוסף (מעבר לאחסון המקורי בנפח של  – )GB500ישולם הסכום
הנקוב בסעיף  4לנספח התמורה (נספח א' 2להסכם זה) ,לפי נפח האחסון שהזמין מש"מ,
בתנאי שוטף  30 +ממועד קבלת דרישת התשלום מאת הספק .דרישת התשלום כאמור תוצא
אך ורק לאחר קבלת הזמנה חתומה ע"י המנהל.
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 .6.2.4הזמין מש"מ שירותי חבילת הודעות (פול  – )SMSישולם הסכום הנקוב בסעיף  5לנספח
התמורה (נספח א' 2להסכם זה) ,לפי החבילה שהזמין מש"מ ,בתנאי שוטף  30 +ממועד קבלת
דרישת התשלום מאת הספק .דרישת התשלום כאמור תוצא אך ורק לאחר קבלת הזמנה
חתומה ע"י המנהל.
 .6.2.5הזמין מש"מ שירותי פיתוח של פיתוחים עתידיים – תהיה התמורה בעד השירות התוצאה של
מכפלת מספר השעות שיוצעו ע"י הספק לצורך ביצוע השירות ,כפי שאושרו ע"י מש"מ,
בתעריף לשעה הנקוב בסעיף  6לנספח התמורה (נספח א' 2להסכם זה).
תמורה זו תשולם בפריסת התשלומים כאמור בסעיף  6.1לעיל ,כאשר הלו"ז לביצוע שלבי
הפיתוח של המערכת לניהול פרטי עובד ,יוסכם בין מש"מ לבין הספק.
 .6.3על כל הסכומים יתווסף מע"מ כדין.
 .7כפיפות ודיווח
 .7.1הספק יהיה כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי כל הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל
בקשר עם ההסכם ,ובכלל זה:
 .7.1.1ידווח הספק למנהל באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לפיתוח המערכת וכן על כל
נושא הקשור לביצוע ההסכם.
 .7.1.2יספק הספק למנהל תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין ההסכם בכלל
ופיתוח המערכת ואספקתה בפרט.
 .7.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במסגרת מתן שירותי התחזוקה ,יפעל הספק בהתאם לכתב
השירות ( ,)SLAחלק שני למפרט המצורף כנספח א' 3להסכם זה.
 .7.3הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .8העסקת כוח אדם ואי קיום יחסי עובד מעביד
 .8.1העסקת כח אדם:
 .8.1.1הספק יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ,הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג
ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.
 .8.1.2הספק יבטיח קיום תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק.
 .8.1.3מש"מ יהא רשאי ,בכל עת ,לדרוש כי הספק ימציא אישור מאת רו"ח בדבר עמידתו
במחויבויות האמורות לעיל ותשלום שכר מינימום כדין.
לא הומצאו האישורים האמורים לפי דרישת מש"מ ,יהא מש"מ רשאי לעכב תשלומים לספק
עד להמצאתם.
 .8.2מוצהר בזאת כי הספק ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של מש"מ ובשום מקרה לא ייווצרו ביניהם
לבין מש"מ כל יחסי עובד ומעביד.
 .9הימנעות מניגוד עניינים
 .9.1הספק מתחייב בזה ,כי כל עוד הוא נותן את השירותים למש"מ על פי הסכם זה ,ימנע מלעסוק ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין בעצמו ובין באמצעות תאגיד משפטי אחר ,בין כשכיר ובין כעצמאי ,בכל
משלח יד או עסק אחרים שיש עמם ניגוד עניינים ו/או להיות במצב של ניגוד עניינים ישיר או עקיף
עם מש"מ.
 .9.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת ,כי בין הספק לבין מש"מ לא יתקיימו יחסי סוכנות ו/או
שליחות ,וכי הספק לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל שיש בהם
כדי לחייב את מש"מ כלפי צדדים שלישיים ,ללא אישורו של מש"מ מראש ובכתב.
 .9.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יחתום הספק על כתב ההצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים,
נספח ב' להסכם זה.
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 .9.4הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .10קניין רוחני וסודיות
 .10.1הבעלות בפורטל ,לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים בפורטל ובתוצריו ,שייכים למש"מ.
בכלל זה:
 .10.1.1כל הזכויות על המידע ,העיצוב ,הקוד ,והאתר בכללותו יהיו של מש"מ.
 .10.1.2כלל הנכסים הדיגיטליים שמצויים בפורטל (מסמכים ,קבצי מדיה ,דוא"ל וכד') ,ושיועלו
למערכת ,ו/או נכסים דיגיטליים ,מידע ונתונים שיאספו מכח הסכם זה ,הינם בבעלותו
הבלעדית של מש"מ ולספק לא תהא זכות לעשות בהם כל שימוש ,והוא ימנע גישה למסמכים
אלה לכל מי מטעמו שאינו עוסק באופן ישיר במתן שירות מהשירותים נשוא הסכם זה למש"מ
ו/או לכל צד ג' ,ויפעל לפי כל כללי אבטחת המידע ,גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים.
 .10.1.3הספק יבצע תיעוד של הפורטל על מערכותיו השונות ,בצורה מלאה ,בהתאם לנדרש במפרט
הטכני .התיעוד יהיה בתוך הקוד ובנוסף בתיעוד חיצוני ,שיימסר למש"מ בסוף שלב ב',
כמשמעו בהסכם .בנוסף ,המערכת תכיל מנגנון ייצוא של כל המידע המצוי בפורטל ,כך
שיאפשר טעינה במערכת אחרת.
 .10.1.4עם סיום ההתקשרות לא ישתמש הספק בידע ,במידע ובקשרים שנוצרו בזמן העבודה ,וכן לא
יעשה כל שימוש בכל חומר או מידע שנצברו במהלך העבודה .כמו כן ,ימסור הספק למש"מ
את כל תוצרים שנאספו במהלך ההתקשרות ,ובכלל זה את כל המידה וכל המסמכים שקיבל
ממש"מ ו/או הכין בקשר עם ביצוע הסכם זה ,ולא ישאיר ברשותו או ברשות צד ג' כלשהו
מסמכים כאמור.
 .10.1.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב בזה לשמור בסוד את כל המידע והחומר שיגיע אליו
במסגרת ביצוע השירותים ,ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע או חומר בקשר עם מש"מ,
רכושו ,פעולותיו ותכניותיו .כמו כן ,מתחייב הספק לגרום לכך כי כל אדם שיועסק על ידו
בביצוע השירותים ימלא גם הוא אחר האמור לעיל.
 .10.1.6הספק יבצע תיעוד של הפרויקט בצורה מלאה ,בהתאם לנדרש במפרט הטכני .התיעוד יהיה
בתוך הקוד ובנוסף בתיעוד חיצוני ,שיימסר למש"מ בסוף שלב ב' ,כמשמעו בהסכם זה.
 .10.1.7עם כל עדכון גרסא ימסור הספק למש"מ את הקוד המעודכן ,לרבות תיעוד חיצוני.
 .10.1.8נוסף על כל האמור לעיל ,עם סיום ההתקשרות בין הצדדים ,מכל סיבה שהיא ,ימסור הספק
למש" מ את הקוד המעודכן ,לרבות התיעוד החיצוני .היה הפורטל מופעל על גבי שרת חיצוני
לשרתי מש"מ – יעביר הספק גם את כל המידע הקיים בפורטל ,לרבות קבצים ,תמונות,
תכניות וכו'.
למען הסר ספק ,הספק אינו מורשה להשאיר אצלו העתקים מהקוד ו/או מהמידע בפורטל ,או
להשתמש בקטעי קוד ,בפרויקטים אחרים שלו.
 .10.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יחתום הספק וכל אחד מעובדיו ו/או מי מטעמו שיעסוק במתן
השירותים נשוא הסכם זה ,על כתב התחייבות לשמירה על סודיות ,נספח ג' להסכם זה.
 .10.3פרק זה הוא תנאי עיקרי בהסכם ,והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
הגנת הפרטיות ואבטחת מידע:
.11
 .11.1הספק מתחייב כי הוא ומורשי הגישה מטעמו יקיימו את כל סדרי אבטחת המידע הנדרשים מהם
על פי כל דין בקשר עם המידע ו/או מאגר המידע ו/או הרשאות השימוש ,לרבות הוראות לעניין
הגנה על שלמות מידע ,הגנה על מידע מפני חשיפה ,שימוש או העתקה ללא רשות.
 .11.2הספק ומורשי הגישה מתחייבים לפעול על פי כל דין ,לרבות הוראות חוקי הגנת הפרטיות ,ובפרט
בנוגע לעיבוד המידע שיעשה לצורך הפעלת המערכת.
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 .11.3הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא בעל ניסיון קודם בעיבוד מידע ,ויש לו את היכולת ,ידע ורקע
בתחום ביצוע השירותים ,וכי לא קיים כל חשש לניגוד עניינים מובנה או סיכון אחר לשימוש פסול
במידע על ידיו או על ידי מי מטעמו.
 .11.4הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי לא יבצע כל שימוש במידע שיועבר אליו ו/או למי מטעמו ,אלא
לשם ביצוע מטרת השירות ובהתאם לדרישות הדין.
 .11.5מש"מ יהא רשאי לערוך על חשבונו ,מבדקי חוסן על ידי גורם חיצוני בלתי תלוי המתמחה בביצוע
מבדקי חוסן המבדקים יכללו בין השאר ,מבחני חדירה ברמה תשתיתית ואפליקטיבית ,מבדקים
המדמים ניסיון תקיפה מרשתות חיצוניות ,כגון רשת האינטרנט ,חיבור לספקים ורשתות פנימיות,
בחינת היכולת להחדרת תוכנות עוינת וגילויה ע"י מערכות הבקרה ,התחזות ופישינג ,הן על ידי
משתמש והן על ידי מי שאינו מזוהה כמשתמש .יובהר כי הספק יישא בכל העלויות הכרוכות
בעבודות התיקון ,ככל שנתגלו.
אין לגרוע מאחריותו של הספק לאבטחת המידע וכתיבת קוד מאובטח ובהתאם לדרישות הדין.
 .11.6בהתאם לאמור לעיל ,יחתום הספק על נספח הגנת הפרטיות ואבטחת מידע המצ"ב כנספח ד'
להסכם זה.
 .12שמירת דינים
הספק ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם ,כמו גם
דיני הגנת הפרטיות ודיני הנגישות ,לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.
 .13אחריות ושיפוי בנזיקין
 .13.1הספק אחראי בלעדית כלפי מש"מ לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או הפסד כספי ו/או נזק
כספי טהור אשר ייגרמו למש"מ ו/או לעובדיו ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד
שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר לעבודה ו/או
למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ו/או
תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע העבודה.
 .13.2הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד ו/או למערכות ו/או לציוד הנלווה לעבודה
ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו של הספק עד לגמר מבדקי הקבלה ואישורם על
ידי מש"מ ומסירת המערכות למש"מ ואישור מש"מ אודות קבלת הנ"ל בכתב ולשביעות רצונו
המלא .וכן בתקופת ההדרכה ,התחזוקה ומתן עבודות נלוות ,והוא פוטר את מש"מ ו/או עובדיו
ו/או כל אדם בשרות מש"מ מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.
 .13.3הספק פוטר את מש"מ ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותו מכל אחריות לכל אבדן ו/או
נזק להם אחראי הספק כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין ,ומתחייב לשפות ולפצות את מש"מ ו/או
כל הפועל מטעמו בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה
שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכוח האמור לעיל ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 .13.4מש"מ רשאי לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת
סכומים אשר נתבעים ממש"מ על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של
הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למש"מ מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של
הספק כאמור לעיל.
 .14ביטוח
 .14.1להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,
מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו למשך כל תקופת ההסכם ולמשך כל תקופה נוספת בה
ימצא אחראי על פי דין ,ביטוחים מתאימים לפי שיקול דעתו להבטחת אחריות כאמור ,ובלבד שלא
יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ה' והמהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים").
 .14.2הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי
מבטחי הספק המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת האישור חתום
על-ידי מבטחי הספק למש"מ במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את מש"מ
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בתרופות בגין הפרת ההסכם .הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח,
במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי ממש"מ.
 .14.3בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הספק לכלול את הסעיפים הבאים:

 .14.3.1שם "המבוטח" בפוליסות הינו – הספק ו/או מש"מ בכפוף לאחריות צולבת בביטוחי
החבויות:
"מש"מ" לעניין הכיסוי הביטוחי :מש"מ ו/או גוף מפעיל מטעמו ו/או הרשויות המקבלות
את השירותים בקשר עם הסכם זה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
 .14.3.2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות מש"מ בגין ו/או בקשר עם מעשה או
מחדל של הספק ומי מטעמו בקשר עם ההתקשרות.
 .14.3.3ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את מש"מ היה ותוטל עליו אחריות כמעביד לנזקים
בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם ההתקשרות.
 .14.3.4ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות מש"מ בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה
מקצועית של הספק ומי מטעמו בקשר עם ההתקשרות.
 .14.3.5ביטוח אחריות מקצועית – יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת
ההתקשרות.
 .14.3.6סכום השתתפות עצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח
הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך .₪ 50,000
 .14.3.7ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי מש"מ ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .14.3.8הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא לאחר שתימסר למש"מ
הודעה בכתב ,ע"י הספק ו/או חברת הביטוח מטעמו ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני
מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
 .14.3.9חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .
.14.3.10לגבי מש"מ הפוליסות הן "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו,
ללא זכות השתתפות בביטוחיו מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הספק זכות תביעה
ממבטחי מש"מ להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א-
 ,1981ולמען הסר ספק הספק וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.
.14.3.11היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל
ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח (למעט ביטוח אחריות מקצועית).
 .14.4מש"מ רשאי ,אך לא חייב ,לדרוש מהספק להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת מש"מ והספק
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שידרוש מש"מ.
 .14.5עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים
למש"מ לא יהוו אישור כלשהו ממש"מ על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי
בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
 .14.6הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות
הקבועות בפוליסות הביטוח.
 .14.7הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או
הפועלים מטעמו  ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה
מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי הספק יהיה
אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה
בפוליסות.
 .14.8הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
 .14.9הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות מש"מ ,יהיה הספק אחראי לנזקים
באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי מש"מ על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו
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עקב זאת.
 .15המחאת זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם
 .15.1מוסכם בזה בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הספק מכח ההסכם הינן מכח מומחיותו
המקצועית ,ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.
 .15.2הספק לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם או חלק מהן לאחר/ים וכן
אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם ,ולרבות המחאת
הזכות לקבלת סכומי תמורה ,ממנו לגורם אחר ,ללא אישור מראש ובכתב מאת המנהל.
 .15.3מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר ,כי היה וחרף האמור לעיל ימחה הספק את זכויותיו
או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן בניגוד לאמור לעיל ,או מסר את ביצועו של שרות כלשהו
המוטל עליו לפי הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,ישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות
עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיו של מש"מ
כלפי הגורם הנמחה.
 .15.4אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאי מש"מ עפ"י כל דין או הסכם.
 .15.5מש"מ יהא רשאי להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי ההסכם או
חלקן ,ללא צורך בקבלת הסכמת הספק לכך ,ובלבד שזכויותיו של הספק יישמרו.
 .15.6פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .16פיצויים מוסכמים ,שיפוי וקיזוז
 .16.1פיצויים מוסכמים:
 .16.1.1איחור במסירת המערכת במלואה ,וקבלת אישור המנהל להתחלת תקופת ההרצות (סעיף 5.1
לעיל) – חילוט הערבות במלואה וכן סך של  ₪ 1,500לכל יום של איחור.
 .16.1.2איחור של מעל  10ימים בהשלמת ההרצות והמצאת הקוד המעודכן ,לרבות תיעוד חיצוני שלו
(סעיף  5.2לעיל) –  ₪ 3,000לכל יום של איחור מיום האיחור הראשון ,וזאת נוסף על זכותו של
מש"מ לבטל את ההתקשרות באופן מיידי.
 .16.1.3פיצויים מוסכמים בתקופת התחזוקה ,בהתאם לקבוע בכתב השירות ( ,)SLAבחלק השני
למפרט ,נספח א' 3להסכם זה.
 .16.1.4פיצוי מוסכם בגין פעולה תוך ניגוד עניינים עם עניינו של מש"מ (סעיף  9לעיל ונספח ב' להסכם)
– .₪ 10,000
 .16.1.5פיצוי מוסכם בגין הפרת חובת סודיות ו/או שימוש בקוד (כולו או חלקו) ו/או במידע שבפורטל
(סעיף  10לעיל ונספח ג' להסכם) – .₪ 50,000
 .16.1.6פיצוי מוסכם בגין הפרת הגנת הפרטיות ואבטחת מידע (סעיף  11לעיל ונספח ד' להסכם) –
.₪ 100,000
 .16.1.7המחאת ו/או הסבת זכויות הספק ללא אישור מש"מ (סעיף  15לעיל) – .₪ 30,000
 .16.1.8אי שיתוף פעולה עם המחליף ,במקרה של הפסקת התקשרות (סעיף  17.7להלן) – .₪ 50,000
 .16.1.9מש"מ יחייב את הספק בסך של  ₪ 100בגין כל הוראת תשלום אותה יבצע עקב קיומו של צו
עיקול כנגד הספק ,אשר הוטל על הכספים המגיעים לו ממש"מ.
 .16.2שיפוי:
שילם מש"מ תשלום שהיה על הספק לשלמו מכח כל הסכם או דין ,ישפה הספק את מש"מ בגין
תשלום זה ,בתוספת  15%בגין הוצאות כלליות של מש"מ ,בתוך  7ימים מיום שנדרש לכך על ידי
מש"מ .בכלל זה ,ישפה הספק את מש"מ בגין כל תשלום שחויב בו מכח פסק דין בקשר עם העבודה
ובקשר עם הסכם זה ,לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט וכל הוצאה שנגרמה למש"מ בקשר עם
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ניהול ההליך ,לרבות שכ"ט עו"ד ,שכ"ט מומחה וכל עלות נילוות נוספת.
 .16.3קיזוז:
מש"מ יהא רשאי לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה – כל סכום שלדעת המנהל
מגיע מהספק למש"מ ו/או מי מטעמו ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין.
 .16.4אין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאי מש"מ על פי כל דין או הסכם.
 .17ביטול ההסכם ותוצאותיו
 .17.1מש"מ יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות נשוא ההסכם ,טרם מועד סיום ההתקשרות ,מכל סיבה
שהיא ,וזאת ע"י מתן הודעה מוקדמת של  30ימים מראש ובכתב.
 .17.2מש"מ יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל לאלתר את ההתקשרות עם הספק ולחלט את
ערבות הביצוע ,כפיצוי מוסכם ,ולספק לא תהיה כל טענה כלפי מש"מ בנושא ,בקרות כל אחד
מאלה:
 .17.2.1ככל שהספק לא יעמוד בלו"ז לביצוע שבו נקב לכל מודול/מערכת ,במסגרת המפרט הטכני;
 .17.2.2ככל שלא ישלים פיתוח ,בדיקות והטמעה של מלוא הפריטים והעמדת פורטל המכיל את כל
מרכיבי המערכת המפורטים במפרט הטכני ,נספח א' 3להסכם זה ,פועלים כמערכת מתפקדת
ומלאה ,לשביעות רצונו של מש"מ ,בתוך  30ימים מהיום שהכריז על המשתתף כזוכה במכרז.
למען הסר ספק יובהר כי במקרה זה ,הספק לא יהא זכאי לכל תמורה בגין עבודות שביצע.
 .17.3נוסף על האמור לעיל ,מוסכם בין הצדדים כי מש"מ יהא רשאי לבטל את ההסכם מיידית ,במקרים
הבאים:
 .17.3.1מונה לספק כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל ,או – באם הינו תאגיד – ניתן
לגביו צו פירוק.
 .17.3.2נגד הספק או מי ממנהליו הוגש כתב אישום ,או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה
בבחינת עברה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח הסכם זה.
 .17.3.3הספק או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד ,או בכל מעשה מרמה.
 .17.3.4נודע למש"מ כי קיים ניגוד עניינים ,מול הספק ,בעלי השליטה וכל מי שנותן מטעמו את
השירות למש"מ ,או חשש לניגוד עניינים כאמור ,שאינו מאפשר המשך ההתקשרות.
 .17.3.5בוצעה הפרה יסודית של ההסכם ,לרבות הפרה המזכה את מש"מ בביטול ההסכם ,נוסף על
פיצוי מוסכם.
 .17.3.6הוכח למש"מ כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית ,כספית,
טכנית ,או מכל סיבה אחרת.
 .17.4מובהר בזה כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי אין
במנייתם בכדי לגרוע מזכות מש"מ לבטל את ההסכם מכח כל עילה שבדין ,ובכלל זה לבטל את
ההסכם עקב הפרתו על ידי הספק.
 .17.5למעט במקרים כאמור בסעיף  17.2לעיל ,בוטל ההסכם – תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים
ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או ששולמה ביתר לפי העניין ,בהתאם לשלבים כמפורט בהסכם
זה.
 .17.6בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם – זכויותיו של מש"מ,
חובותיו של הספק והביטחונות מטעמו לא יפגעו ,ויושארו בתוקפם המלא ,כאילו לא בוטל
ההסכם ,בכל הנוגע לשירותים שסופקו עד מועד הביטול.
 .17.7הופסק הסכם זה ו/או הובא לידי גמר ע"י מש"מ ,יהא זכאי מש"מ להחליף את הספק בספק-
חלופי ,ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא ,והוא יהא מנוע מלהפריע
ו/או מלהפסיק ו/או מלשבש ו/או למנוע העסקתו של הספק-החלופי (כולל באמצעות הליכים
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שיפוטיים או אחרים) .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק יעביר וימסור ללא דיחוי ובהתאם
להוראת מש"מ ,כל מסמך ו/או כל מידע נחוץ ו/או רלוונטי לספק-החלופי ,ללא כל דרישה או
תמורה.
הספק לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע עבודות הספק ו/או
הספק-החלופי ,אף אם יהיו לו חילוקי דעות ו/או אי-הסכמות ו/או תביעות כלפי מש"מ ו/או מי
מטעמו.
 .17.8האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאי מש"מ עפ"י כל דין או
הסכם.
 .18ערבות ביצוע
 .18.1להבטחת קיום כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,ימציא הספק למש"מ ,במעמד חתימתו על הסכם
זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בסך של ( ₪ 50,000להלן" :ערבות הביצוע") ,ערוכה על פי הנוסח
המצורף כנספח ו' להסכם זה .ערבות זו תשמש גם כערבות מקדמה ,כנגד התשלום הראשון
המשולם לספק במועד חתימת הסכם זה.
ערבות הביצוע תוארך מעת לעת ,כך שתהיה בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם ועד  30ימים לאחר
סיום תקופת ההסכם.
 .18.2סכום הערבות אותו ימסור הספק לידי מש"מ כאמור לעיל ,יהיה צמוד למדד המחירים הכללי
לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.
הערבות תהא ניתנת למימוש מיידי ממועד דרישתה הראשונה ע"י מש"מ ,בכל עת ללא הגבלות ו/או
התניות כלשהן.
מש"מ יחליט ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,באם יש מקום לממש הערבות ,כולה או מקצתה.
 .19פרטי חשבון הספק
 .19.1הספק ימציא למש"מ ,במעמד חתימתו על ההסכם ,טופס פרטי חשבון בנק – על גבי דוגמת הטופס
המצורף כנספח ז' להסכם זה.
 .19.2טופס זה יהיה חתום ע"י הספק ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת
מורשי החתימה מטעמו.
 .19.3מובהר בזה כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לספק מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת
פרטים מתאימים החסרים בטופס זה ,לא יהיה זכאי הספק לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור
הפרשי הצמדה ,ריבית וכיוצ"ב.
 .19.4ביקש הספק לעדכן את פרטי חשבון הבנק ,יפנה למנהל בבקשה בכתב ,בצירוף טופס פרטי חשבון
בנק מעודכן ,כדוגמת נספח ז'.
 .20עיסוק בהרשאה וניהול ספרים
 .20.1הספק מצהיר בזאת כדלקמן:
 .20.1.1כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-לרבות הקבוע בנספח ח'
להסכם.
 .20.1.2כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975-
 .20.1.3כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין
כלפי שלטונות המס ובכלל ,וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.
 .20.1.4כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות
על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.
 .20.2במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ,ימציא הספק למש"מ אישור על
גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.
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 .20.3מוסכם בזה כי במידה ולא יומצא למש"מ אישור כאמור במועד ,לא יהיה זכאי הספק לכל החזר
ממש"מ בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור ,וזאת על אף שהמציא
אישור בדיעבד.
 .21ביול
ככל שיידרש ביול ההסכם עפ"י הדין ,הביול ייעשה ע"י הספק ועל חשבונו.
 .22ויתור
 .22.1כל התנאה ,חריגה ,ויתור ,ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם
נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
 .22.2ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או
הסכם לא יהיה בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.
 .23כתובות והודעות
 .23.1כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.
 .23.2כל הודעה שתישלח בדוא"ל לפי הכתובות כקבוע במבוא תחשב כאילו נתקבלה באופן מיידי ,ואם
נשלחה בדואר רשום ,תחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בתום  3ימים לאחר שליחתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מרכז השלטון המקומי

הספק

אישור חתימה

אני הח"מ ____________ עו"ד/רו"ח המפיק _________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה
_______________ ,_________________ ,שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד מחייבים
את התאגיד ,לכל דבר ועניין.

 ,עו"ד
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נספח א'-1א'2

הצעת הספק במכרז ונספח תמורה
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נספח א'3

מפרט טכני (ממולא ע"י הספק)
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נספח ב'

כתב הצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים
אני הח"מ _______________ ח.צ/.ח.פ/.חל"צ _______________ כתובת ___________________
מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
 .4לאחר שבדקתי את העניין ,אין למציע או לנושאי משרה מטעמו כל עניין אישי ,כלכלי או אחר העלול
לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז והשירות שנדרש לספק למש"מ ,ואף אין חשש
לניגוד עניינים כאמור.
 .5אני מתחייב כי ככל שאבחר כזוכה במכרז ובמהלך תקופת ההסכם:
 .5.1אין ולא יהיה למציע או למי מבעלי השליטה בו עניין בשירות ,זולת עניינו של מש"מ.
 .5.2אין ולא יהיה למציע או למי מבעלי השליטה בו או למי מנותני השירותים נשוא המכרז בו ,כל קשר
משפחתי או עסקי עם בעלי תפקידים במש"מ או עם כל גורם אחר שעלול להשפיע על תוצאות המכרז
או על השירות שינתן למש"מ מכוחו.
 .5.3לא אעשה כל פעולה במסגרת ביצוע התחייבויות המציע על פי המכרז ,אשר עלולה להעמיד את
המציע או את בעלי השליטה בו או את מי מנותני השירותים נשוא המכרז בו ,במצב של חשש לניגוד
עניינים.
 .5.4בכל מקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ,אני מתחייב להודיע למש"מ על כך ללא דיחוי,
תוך הצגת הסיבות לחשש ומסירת מלוא המידע הרלוונטי בנושא .רק לאחר קבלת אישור מש"מ,
ככל שיינתן ,אהיה רשאי להמשיך במתן השירות נשוא ההסכם.
 .5.5במהלך תקופת ההתקשרות עם מש"מ ,לא אחבור לכל גורם שהוא ,בכל הליך כנגד מש"מ.
 .5.6מבלי לגרוע מזכאות מש"מ לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיו בגין הפרת התחייבות זו ,תזכה את מש"מ
הפרת התחייבות זו על ידי המציע ,בפיצוי מוסכם בסך של .₪ 10,000
 .6הנני מצהיר כי חתמתי על כתב התחייבות זה וההצהרות דלעיל ,לאחר שהובהרו לי משמעויותיו ,ולאחר
שקיבלתי את כל ההבהרות שנדרשו על ידי ,וללא כל כפיה ,לחץ או השפעה בלתי הוגנת.
ולראיה באתי על החתום:
_________________
חתימת המשתתף

__________________
מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ.

____________________
כתובת המשתתף

___________________ _________________________________
שם מורשה/י החתימה של התאגיד וחתימתו/ם
מס' טלפון
אימות חתימה
אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
_________ ,ת.ז ,_________ .ומר/גב' _________ ,ת.ז ,_________ .המשמש/ים כמורשה/י החתימה
מטעם הספק ,ולאחר שהסברתי לו/ה/הם את משמעות ההתחייבות דלעיל ,ולאחר שהזהרתיו/ה/הם כי
עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק באם לא
יעשה/תעשה/יעשו כן ,אישר/ה/ו בפני את תוכן תצהירו/ה/ם לעיל בחתמו/ה/ם עליו בפני.
____________________
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נספח ג'
* מיועד למילוי ע"י מורשי החתימה של הספק וכן ע"י כל אחד מעובדיו של הספק ו/או מי מטעמו ,שיעסוק במתן השירותים נשוא
הסכם

כתב התחייבות לשמירה על סודיות
אני הח"מ _______________ מספר מזהה _______________ כתובת ___________________
מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
.1

אני החתום מטה ,אשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ואעשה בהם שימוש
אך ורק לצורך מתן השירות .למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לא אפרסם ,לא אעביר,
לא אודיע ,לא אמסור או אביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

.2

אני מתחייב שלא להעתיק ולא למסור ,לגלות או להראות לאחרים ,ולא לאפשר גילויים ע"י אחרים,
במישרין או בעקיפין ,כל מידע או מסמך המצוי במרכז השלטון (להלן" :מש"מ") או הנשלח אליו או
הקשור למערכות המחשוב שלו ,ו/או הקשור לעבודתו ו/או לשיטות העבודה ו/או למאגרי המידע ו/או
לפורטל נשוא מכרז  32/2022ו/או לאמצעים הטכניים המצויים ברשותו או שמש"מ עושה בהם שימוש
(להלן ,ביחד או לחוד" :מידע") שיימסרו לי או שיגיעו לידיעתי במסגרת עבודתי עם מש"מ ,והכל למעט
במסגרת העבודה ולמענה.

.3

אני מודע למגבלות החלות על הספק ומקבל אותן על עצמי.

.4

אני מסכים ומתחייב כי ההתחייבות דלעיל תהיה בתוקף ללא הגבלת זמן והכול כל עוד לא הפכו המידע
או הפיתוח לסגורים.

.5

האמור לעיל לא יחול על מידע שיש לגלותו על פי הדין ,מידע שהפך להיות נחלת הכלל שלא עקב מעשה
או מחדל מצדי ומידע שנמסר לי מצד ג' ,המחזיק בו כדין ,שלא במסגרת עבודתי עם מש"מ.

.6

הנני מצהיר כי חתמתי על כתב התחייבות זה וההצהרות דלעיל ,לאחר שהובהרו לי משמעויותיו ,ולאחר
שקיבלתי את כל ההבהרות שנדרשו על ידי ,וללא כל כפיה ,לחץ או השפעה בלתי הוגנת.
ולראיה באתי על החתום:

חתימה.____________________ :

תאריך.____________________ :

אימות חתימה
אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
_________ ,ת.ז ,_________ .ומר/גב' _________ ,ת.ז ,_________ .המשמש/ים כמורשה/י החתימה
מטעם הספק [רלוונטי ככל שמדובר בתאגיד] ,ולאחר שהסברתי לו/ה/הם את משמעות ההתחייבות דלעיל ,ולאחר
שהזהרתיו/ה/הם כי עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק
באם לא יעשה/תעשה/יעשו כן ,אישר/ה/ו בפני את תוכן תצהירו/ה/ם לעיל בחתמו/ה/ם עליו בפני.
____________________
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נספח ד'

הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
אנו החתומים מטה (להלן" :הספק") במסגרת הסכם זה ,נשוא נספח זה ,עם מרכז השלטון המקומי (להלן:
"מש"מ") ,מצהירים בזאת כדלקמן:
 .1הספק יהא רשאי לעבד את כל המידע האישי ,כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א1981-
(להלו" :חוק הגנת הפרטיות"( ,אשר יהיה מצוי ,מעת לעת ,במאגרי המידע המצויים או שיהיו

מצויים בבעלות מש"מ ,אשר קשורים ו/או מופעלים באמצעות המערכת ו/או מאוחסנים בה
ו/או שבהם נעשה שימוש באמצעות המערכת ("מאגרי המידע" ו"-המידע האישי" בהתאמה);
הכל לשם מתן השירותים המפורטים בהסכם ("השירותים") ובכפוף לתנאי נספח זה ולהוראות
חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע ( ,התשע"ז( 2017-להלן" :תקנות
אבטחת המידע").

 .2ליישם ביחס למידע האישי אמצעי אבטחת מידע כמפורט בהסכם ולעמוד בדרישות אבטחת
המידע והסייבר ,כפי שיעודכנו מעת לעת .לבצע כל פעולת עיבוד ביחס למידע האישי של מש"מ
אשר דרוש לשם מתן השירותים ,לרבות פעולות אחסון ,גיבוי ,שחזור ,העתקה ,ניתוח ,עיבוד,
תחזוקה ,שדרוג המערכת ,טעינת נתונים ושליפתם ,פעולות עיבוד וניטור שנחוצים לשם אבטחת
המידע והמערכת וכיו"ב וכן כל פעולת עיבוד נוספות שתוסכם בין הצדדים.
 .3משך התקשרות בין הספק לבין מש"מ הינו כמפורט בהסכם .בתוך  12שעות ממועד סיום
ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,הספק ישיב למש"מ את מאגרי המידע המצוי בידו וידווח על כך
למש"מ .הספק ידאג לייצוא כל מאגרי המידע מהמערכת לפורמט  DBמקובל ,כגון :אקסל
אקסס SQL ,ותיעוד מלא של אופן אחסון המידע בקובץ לרבות שדות ,עמודות ותוכן.
 .4לאפשר גישה למידע האישי רק למי מטעמו שגישה למידע האישי נחוצה לו לשם מתן השירותים
למש"מ (להלן" :בעלי הרשאות").
 .5להחתים את בעלי ההרשאות מטעמו על התחייבות לשמירת סודיות המידע האישי ,לשימוש
במידע האישי רק לפי עקרונות נספח זה ,וליישום אמצעי אבטחת המידע כמפורט בנספח זה.
 .6להודיע למש"מ בהקדם האפשרי במקרה של אירוע המעלה חשש לפגיעה בשלמות המידע האישי
של מש"מ ,לשימוש בו בלא הרשאה או חריגה מהרשאה.
ולראיה באתי על החתום:
חתימה.____________________ :
תאריך.____________________ :
אימות חתימה
אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
_________ ,ת.ז ,_________ .ומר/גב' _________ ,ת.ז ,_________ .המשמש/ים כמורשה/י
החתימה מטעם הספק [רלוונטי ככל שמדובר בתאגיד] ,ולאחר שהסברתי לו/ה/הם את משמעות ההתחייבות
דלעיל ,ולאחר שהזהרתיו/ה/הם כי עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים
הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה/יעשו כן ,אישר/ה/ו בפני את תוכן תצהירו/ה/ם לעיל בחתמו/ה/ם
עליו בפני.
____________________
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אישור על קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור:

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

מבקש האישור
מרכז השלטון המקומי
(המזמינה ו/או חברות
בנות ועובדים של הנ"ל)
ת.ז/.ח.פ.
____________
מען

הארבעה  19תל אביב

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

המבוטח
שם

אופי העסקה
☒שירותים

ת.ז/.ח.פ.

☒אחר  :שירותי אפיון,
הקמה ותחזוקת פורטל גיוס
וניהול כח אדם זמני ו/או
שירותים נלווים

מען

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

מעמד מבקש האישור

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מט
בע

אחריות כלפי
צד שלישי

ביט
______

1,000,000

₪

אחריות
מעבידים

ביט
______

20,000,000

₪

2,000,000

₪

אחריות
מקצועית

ת .רטרו:
_______

☒בעל חוזה (מזמינת שירותים /
מוצרים)
☐אחר ______________

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח
ד'
 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 319מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם
 328ראשוניות
 302אחריות צולבת
 304הרחבת שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי  6חודשים.

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

 038יועצים
 043מחשוב
 088שירותי תחזוקה ותפעול
ביטול/שינוי הפוליסה *
 שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נוסח כתב ערבות ביצוע
לכבוד
מרכז השלטון המקומי בישראל
רחוב הארבעה 19
תל אביב
א.ג.נ,.
ערבות בנקאית מספר

.1

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ( __________________.להלן:
"הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של
 ₪בלבד) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר
(במילים:
להסכם לפי מכרז פומבי  32/2022לאפיון ,הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח אדם זמני.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,בתוך  5ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן
אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם
חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

.3

כל דרישה לתשלום מכו ח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ___________ בכתובת
____________________ כשהיא חתומה ע"י המשנה למנכ"ל מש"מ או ממלא מקומו ,ותהא
מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם מש"מ.
לעניין סעיף זה ,דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל ,לא תיחשב כדרישה.

.4

התשלום כאמור בסעיף  2לעיל יעשה על ידנו ,על דרך של העברה בנקאית לחשבון מש"מ עפ"י
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ,עפ"י שיקול
דעתכם הבלעדי.

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

____________
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נספח ז'

טופס פרטי חשבון בנק
בטופס זה תתקבלנה חותמות וחתימות מקוריות בלבד של הגורמים המאשרים
נא למלא בכתב ברור וקריא
לכבוד
מרכז השלטון המקומי
רח' הארבעה  ,19ת"א
ג.א.נ,.
שם החברה/שותפות/עסק _____________________________________________________
מספר חברה/עוסק מורשה /ת.ז/מלכ"ר ____________________________________________
כתובת למשלוח מכתבים :רחוב _____________________ מס' בית ______ ישוב ___________
מיקוד ________ טלפון _____________ פקס____________ מייל ______________________
פרטי הבנק להעברת תשלומים :שם הבנק _________________________ מס' סניף __________
מס' ח-ן בבנק ______________________ כתובת הסניף ______________________________

אישור הבנק
הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל
תאריך_____________
חתימת הבנק_______________
חותמת הבנק_______________

התחייבות הספק
הננו מתחייבים בזה ,שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו נחזירם למרכז השלטון המקומי ללא שיהוי.
________________

______________________________

שם הממלא

חתימה וחותמת (מורשה החתימה) לאישור

אני עו"ד/רו"ח_____________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של הספק/מורשה
הספק_______________________ ,וחתימתו מחייבת את הספק.
_________________
עו"ד/רו"ח
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נספח ח'

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם הספק

אני הח"מ _______________ ,ת.ז______________ ,ו ,______________ -ת.ז ______________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
כדלקמן:

.1

.2

.3

.4
.5

יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
הספק או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
הספק או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;1976-
*
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ;31.10.02
**
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א;1991-
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק
שוויון זכויות) לא חלות על הספק;
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן.
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
הספק אינו מעסיק  100עובדים לפחות;
הספק מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת
הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
הספק מעסיק  100עובדים לפחות ,ופנה למנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,וככל שקיבל הנחיות
– פעל ליישומן;
הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך
 30ימים מהמועד שבו ייחתם ההסכם עם מש"מ.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________________

_________________

י ש לאמת את חתימת כל אחד ממורשי הספק שיש בחתימתם כדי לחייב את הספק

אימות חתימה
אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
_________ ,ת.ז ,_________ .ומר/גב' _________ ,ת.ז ,_________ .המשמש/ים כמורשה/י החתימה
מטעם הספק ,ולאחר שהזהרתיו/ה/הם כי עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/יהיו צפוי/ה/ים
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה/יעשו כן ,אישר/ה/ו בפני את תוכן תצהירו/ה/ם לעיל
בחתמו/ה/ם עליו בפני.
____________________
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