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 עיריית בית שמש 

 201733/מכרז פומבי 

 בית שמש עבור עיריית  אספקה ותחזוקת אתר אינטרנט 
 

ותחזוקת  ניהול אספקה עבורעיריית בית שמש )להלן: "העירייה"( מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר  .1
 בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המכרז ונספחיו.  הכל .עירוניאתר אינטרנט 

להשתתף במכרז לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז ולהגיש את כלל על המעוניינים  .2
המסמכים הנדרשים במסגרתו. משתתף אשר לא יעמוד בתנאי הסף הצעתו תיפסל ולא תתקבל ע"י ועדת 

 .המכרזים

, במזכירות 9:00-16:00, בימים א עד ה בין השעות 18.6.17החל מיום  לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .3
)ובמילים  ₪ 750, תמורת תשלום בסך  3בית שמש, קומה  2ה בבניין העירייה הראשי דרך יצחק רבין העיריי

 ( אשר לא יוחזרו בכל מקרה, התשלום יבוצע בשיק או במזומן.₪ שבע מאות וחמישים
 .02-9909807טלפון לבירורים 

את ההצעות בצירוף ערבות בנקאית וכל המסמכים הדרושים יש להגיש במסירה אישית בלבד ולהכניס  .4
 12:00עד השעה  29/6/17מיום במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בלשכת סמנכ"ל העירייה לא יאוחר 

 הצעות שתגענה לאחר מועד זה לא תילקחנה בחשבוןבצהריים. 

 בבירור או/ו שאלה כל אליו להפנות יש . מנמ"ר העיירה מר' ציון ממן הוא זה למכרז האחראי העירייה נציג .5

 משתתפי כל לידיעת ויועברו ירוכזו והתשובות השאלות . zion@bshemesh.co.il "לבדוא בלבד, בכתב

 תתקבלנה לא .בצהריים 12:00 בשעה -22/6/17מיום  יאוחר לא להגיש יש הבהרה שאלותאת ה .זה מכרז

  .ל"הנ למועד מעבר שאלות

 

 
_____________________ 

 ראש העיר -משה אבוטבול 
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 XX/2017מכרז פומבי 

 עניינים תוכן

 
 הצעות להציע ההזמנה – 'א מסמך

 
 .פרטים מסמך - 1 פרק
  .תנאי  סף - הוראות ותנאי המכרז - 2 פרק

 .מסמכים שיש לצרף להצעה  - 3 פרק

 .ערבות המכרז - 4 פרק

 .אופן הגשת ההצעה - 5 פרק
 .ת העירייהוהחלט  - 6 פרק
 .סתייגות, השמטות, שינוייםה  - 7פרק 
  .פתיחת ההצעות  - 8פרק 
  .בחינת ההצעות  - 9פרק 
 על הזכייה והתקשרות. הודעה   - 10פרק 

 
 המשתתף והצעת הצהרהמפרט דרישות  – 'ב מסמך

 
 .הצהרת המציע  -נספח ב'  – 11 פרק
  הצעת המציע. – 12 פרק

 מפרט מודולים אתר אינטרנט. – נספח ה'
 מפרט שירותי ניהול נדרשים. – נספח ו'
 מפרט שרותי אחסנה נדרשים. – נספח ז'

 הצעת המשתתף.  – נספח ח'
 

 
 ההסכם – 'ג מסמך

 
 טופס זיהוי המציע -'א נספח

 רשימת לקוחות למתן שרותי הקמת אתרי רשויות  – 1נספח ג' 

 WCAG 2.0רשימת לקוחות למתן שרותי הנגשת אתר לפי תקן   - 2נספח ג' 
 רשימת לקוחות למתן שרותי ניהול ותחזוקת אתר.  – 3נספח ג' 
 נוסח ערבות בנקאית להסכם – 1נספח ד'
 למכרז נוסח ערבות בנקאית – 2נספח ד'

 טוחיםאישור קיום בי -נספח ט' 

 
 SLA הסכם רמת שרות -ד'   מסמך

 
 

 :הערות
 

 ,קראם והוא לעיל המנויים המכרז מסמכי כל נמצאים שברשותו שהצהיר כמי במכרז במשתתף תראה העירייה
 .במכרז הזוכה כהצעה תבחר הצעתו אם המצורף ההסכם תנאי פי על לספקם ומתחייב תוכנם את הבין

 
 השינויים .במכרז ותיקונים שינויים להכניס ,ההצעות להגשת האחרון למועד קודם ,עת בכל ,רשאית העירייה

 רשום בדואר המשתתפים כל של לידיעתם ,בכתב ,ויובאו המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהיו ,כאמור ,והתיקונים
 .ידם על שנמסרו הכתובות לפי בפקסימיליה או/ו
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 הצעות להציע הזמנה - 'א מסמך
 

 כללי .1
 

 אשר רק במקרים הצדדים את תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים
 ,המכרז ממסמכי כאמור באיזה אחרת התייחסות הייתה .המכרז ממסמכי באיזה אחרת התייחסות אין בהם

 .האחרת ההוראה תחייב

 

לאספקה ניהול ותחזוקה לאתר העירייה על  הצעות לקבל מבקשת"( העירייה: "להלן) שמש בית עיריית .1.1

 כל נספחו )להלן "העבודות"(. 

 

 .להלן כמפורט הזמנים ללוח בהתאם העבודות את לבצע ערוך יהא במכרז הזוכה .1.2

 

אישור תחילת  מיום( התארגנות זמן כולל) חודשים  2 הינה העבודות כלל לסיום הזמנים לוח מסגרת .1.3

 הזמנים לוחהעבודה.  לביצוע מפורט זמנים ולוח מפורטת עבודה תכנית יכין במכרז הזוכההעבודה 

 .במכרז לזוכה העירייה בין ההסכם מתנאי חלק ויהיו העיריה ידי על יאושרו המפורט

 

 התמורהלתנאי התשלום המפורטים בחוזה העבודה.  בהתאם תהא העבודות ביצוע בגין התמורה .1.4

 .בחוזה הקבועים במועדים תשולם

 
 על אישורמ לחברה במכרז הזוכה יעביר לתוקף ההסכם של ולכניסתו העבודות ביצוע לתחילת כתנאי .1.5

 .להסכם צורף אשר ובנוסח בסכומים ביצוע וערבות ביטוחים קיום

 

על תצהיר אי קיום ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' כן יחתום הזוכר  .1.6

של משרד הפנים( וכן למסור פירוט מלא של מכלול  )חוזר המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט 2/2011

העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות המשרד או התאגיד בו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות 

המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה או תאגיד מקומי, 

ין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן לפרט ולציין כל ענ

עניינים כאמור. מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ"ש 

העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצעות הסדר ניגוד עניינים, 

 תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז.
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 תנאי  סף  - המכרז הוראות ותנאי .2

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות הצעותיהם  .1
 עומדות בכל התנאים המקדמיים להגשת הצעות, המפורטים להלן:

 

 שנים לפני מועד הגשת המכרז. 5כדין לפחות  או עוסק מורשה המשתתף במכרז יהיה תאגיד רשום 1.1

המשתתף ימציא אישור ניהול ספרי חשבונות כנדרש על פי כל דין, לרבות אישור על היותו עוסק  1.2
 מורשה מטעם מע"מ.  

 ו/אורשויות מקומיות  7בבניית אתרי אינטרנט בלפחות המציע בעל ניסיון במתן שירותים  1.3
  . 1-'ג , המציע ימלא את רשימת ההתקנות בנספח6201 -3201ארגונים/מוסדות בשנים 

 ארגונים/מוסדותרשויות מקומיות ו/או  7במתן שירותי הנגשה בלפחות מוכח  ןניסיו בעלהמציע  1.4

המציע ימלא את רשימת ההתקנות  , WCAG 2.0 באינטרנט הנחיות לנגישות תכנים לפי תקן
 .  2-'ג בנספח

בניהול מתן שירותי ניהול תוכן ואחזקת אתר או מוסדות  רשויות  5בעל ניסיון בלפחות המציע  1.5
  . 3-'ג המציע ימלא את רשימת ההתקנות בנספח

)מיליון שקל חדש ( לפחות בכל  ₪ 1,100,000המציע יהיה בעל מחזור עסקי בישראל העולה על  1.6

 החתומה על ידי רו"ח המאשר זאת.. לצורך כך המציע יצרף הצהרה 2016 -ו   2014אחת מהשנים 

 לטובת, לצרכן המחירים למדד צמודה, אוטונומית בנקאית ערבות להצעתו לצרף מציע כל על 1.7

יש לצרף את  "ח(, כמפורט במסמכי המכרז להלן.ש פיאלת עשר) ₪ 10,000  של בסך, המזמין

 הערבות המקורית.

 .המחייבות את החברה ת החתימהיואישור רו"ח או עו"ד בעניין זכו 1.8

 במכרז הקבועים האיכות במדדי בהתחשב הצעתם להגיש המציעים על. איכות בחינת תתקיים זה במכרז .2
 .במכרז לזכות מנת על הסף בתנאי בעמידה די אין כי להם שידוע ותוך

 ידי מספר מציעים במשותף, והצעה משותפת שכזו תיפסל.-אין להגיש הצעה על .3

פי כל דין, מובהר בזאת, כי -פי מסמכי המכרז ו/או על-וסמכויותיו של המזמין עלמבלי לגרוע מזכויותיו  .4
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש, וכן את הזכות שלא לקבל אף הצעה 

 שהיא.

 היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו. .5

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.isoc.org.il/w3c-wai/guidelines.html
http://www.isoc.org.il/w3c-wai/guidelines.html
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 מסמכים שיש לצרף להצעה.  .3

 :כל מציע יצרף להצעתו כל את המסמכים שלהלןעל 

 

ככל )שני עותקים זהים של כל מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב  .1
שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י המציע בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד ובחתימה מלאה במקומות המיועדים 

 ך.כל

 זיהוי המציע  –נספח א  .2

 הצהרת המציע  –נספח ב  .3

  .כלל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף .4

 תן שרותי הקמת אתרי רשויות רשימת לקוחות למ – 1 'גנספח  4.1

 WCAG 2.0רשימת לקוחות למתן שרותי הנגשת אתר לפי תקן   - 2' גנספח  4.2

 רשימת לקוחות למתן שרותי ניהול ותחזוקת אתר.  – 3' גנספח  4.3

 ערבות בנקאית  – 1'נספח ד .5

 הצעת המשתתף –נספח ח'  .6

 אישור קיום ביטוחים -נספח ט' .7

 .העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע הינו תאגיד .8

 .אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף .9

 או אחוז ניכוי מס במקור אישור מפקיד שומה על פטור  .10

 .במקרה שהמציע הוא תאגיד -אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה  .11

 .אישור על העדר קרבה משפחתית בנוסח המצ"ב כנספח י' .12

 
 

לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי 

לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או  ;והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופיןשיקול דעתה הבלעדי 
יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם 

  מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט 
ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף 

 ידם, כאמור -פעולה עם העיריה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על
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 :המכרז ערבות .4

 ,במכרז המשתתף לבקשת בישראל בנק ידי על שהוצאה ,אוטונומית ,מקור ערבות להצעתו לצרף משתתף כל על
 הצעתו להבטחת וזאת כולל  1/10/17עד ליום  ובתוקף (ת אלפי ש"חעשר) ₪ 10,000 של בסך ,העירייה לפקודת

 ( 1ד' כמסמך ב"המצ הנוסח לפי במכרז

 

 : כי מובהר

 י"עפ תוקף הערבות את יאריך והמציע נוספת לתקופה הערבות תוקף הארכת לדרוש רשאית תהא העירייה .1
 ,תהווה כנדרש הארכת הערבות-אי .(ההצעה תוקף הארכת משמעה הערבות תוקף הארכת) הדרישה

 .המשתתף הצעת לפסילת עילה ,כשלעצמה
 

 .מכרז זה בתנאי עומדת אינה לה שצורפה הערבות אשר הצעה לפסול רשאית תהא המכרזים וועדת .2
 

 :הבאים במקרים,חלקה או כולה ,לפירעון הערבות את להגיש רשאים יהיו העירייה או/ו המכרזים וועדת .3
 

 .שהיא דרך בכל ,הצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמשתתף אימת כל .3.1

 אימת כל . 27.3.כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמשתתף אימת כל .3.2

 .מדויק לא מהותי מידע או מוטעה מידע המכרזים לוועדת מסר שהמשתתף

 שהן במכרז הקבועות ההוראות פי על פעל לא הוא ,במכרז כזוכה המשתתף שנבחר שלאחר אימת כל .3.3

 .להתקשרות מוקדם תנאי

 הסר למען .לעיל כאמור מעשים עקב לה שיגרמו הפסד או/ו נזק כל בגין לפיצוי העירייה מזכות לגרוע מבלי והכל
 .ערב עסק המחאת או/ו אישית המחאה כערבות תתקבל לא כי יודגש ספק

 שיציין לכתובת רשום בדואר ,במכרז הזוכה עם ההתקשרות לאחר לו תוחזר ערבותו ,זכתה לא שהצעתו משתתף
 א במסמך המציע
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 הגשת ההצעהאופן  .5

 
למעטפה המצורפת למסמכי מכרז זה. המעטפה,  ו , אשר יוכנסעותקים  2 -בעל המציע להגיש את הצעתו  1

 .עירייהבלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, תוכנס על ידי המציע לתיבת המכרזים ב
 

על המציע לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש  2
בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד 

 חתום בשוליו על ידי המציע. 
 

 לשאלות ותשובות ,המכרז תנאי דפי על לרבות :המכרז בחוברת הכלולים הדפים כל על לחתום המציע על 3
 .שישנם ככל הבהרה

 
 ועד הגשתה ממועד החל המשתתף את ותחייב ונספחיה מרכיביה כל על בתוקפה תעמוד המשתתף הצעת 4

 .למכרז ההצעות להגשת הקבוע מהמועד חודשים 3 תום
 

במכרז, תחולנה על המציע כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  5
 בלבד.
 

 רשאית העירייה תהא ,חלקם או כולם לעיל בסעיפים האמורים התנאים אחר הזוכה ימלא ולא במידה 6
 תביעה או/ו טענה כל תהיה לא לזוכה .הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת ההסכם י"עפ אחר מציע עם להתקשר

 .במקומו אחר מציע עם העירייה של התקשרותה עקב לפיצוי זכות או/ו
 
 הפרת עקב הזוכה כנגד העירייה לרשות שיעמדו סעד או זכות בכל לפגוע כדי לעיל בסעיף באמור אין 7

 .למכרז הצעתו הגשת עם עצמו על שנטל ההתחייבויות
 

 על ,כולם המכרז מסמכי את קרא כי ,המשתתף של אישור מהווה ההצעה והגשת המכרז מסמכי על החתימה 8
 .המופיעים בהם לתנאים מסכים הוא וכי ההתקשרות הסכם לרבות ,נספחיהם

 
 כל או המכרז במסמכי שיעשו תוספת או/ו שינוי כל או/ו ,המכרז במסמכי מילוי הטעון מקום השלמת אי 9

 אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת או שינוי ידי על בין ,אליהם ביחס הסתייגות
 .ההצעה לפסילת לגרום עלולים
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 :העירייה החלטות .6
 

 להתחשב רשאית תהיה והיא ,שהיא הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין .1
 .מעולה ברמה הנדרש השירות את לבצע ובכושרו המציע של ביכולתו ,היתר בין ,הזוכה לבחירת בשיקוליה
 לערער רשות או זכות כל למציע שתהא מבלי ,העירייה של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול נתונה ההחלטה

 .עליה
 

 .ותנאיה ההצעה מהות לעומת מחירה מבחינת סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית העירייה .2
 .במכרז המשתתפים ידי על שיוגשו אחרות ולהצעות לאומדן ביחס תבחן ההצעה סבירות

 
 לגרוע מבלי וזאת ,הצעות להציע הבקשה את ולבטל ,שהוגשו מההצעות אחת אף לקבל שלא רשאית העירייה .3

 כפי זה מכרז לביצוע כלשהו שלישי צד עם להתקשר או ,הצעות להציע חדשה הזמנה לפרסם מזכותה
 .לנכון שתמצא

 
 עם ולתת לשאת רשאית תהא העירייה .העירייה של המכרזים וועדת ידי על תיעשה הזוכה ההצעה בחירת .4

 .הצדדים על המוסכמת ומתן המשא תוצאת יהא שייחתם והחוזה ,הצעתו לשיפור הזוכה
 

 .דחייתה או כלשהי הצעה קבלת בדבר העירייה להחלטת מראש מסכים המציע .5
 

 לרבות ,מחיר הצעת בהגשת המשתתפים של כלשהן בהוצאות צורה בשום תשתתף ולא תחזיר לא העירייה .6
 בהגשת הכרוכות כלשהן אחרות הוצאות או המכרז מסמכי קניית דמי ,הערבויות ,המוקדמות הבדיקות
 .ממנה הנובעות או/ו ההצעות

 
 תביעה כל במכרז למשתתפים תהיה לא לבצעו לא או/ו החוזה על לחתום שלא כאמור העירייה תחליט אם .7

 המכרז טפסי ורכישת הבנקאית הערבות בגין ההוצאות למעט שהוא סוג מכל טענה או/ו דרישה או/ו
 .בלבד במכרז לזוכה שתוחזרנה

 
8.  

 
 המציע זכה לא זה מפגם וכתוצאה האחרים המכרז בהליכי או המכרזים ועדת בהחלטת יסודי פגם נפל .8.1

 ורק אך ,זכייתו אי עקב ,מהעירייה לקבל כאמור מהפגם כתוצאה זכה שלא המציע זכאי יהיה ,במכרז
 .שתוחזרנה המכרז טפסי ורכישת הבנקאית הערבות בגין שהוציא ההוצאות את
 

 או/ו רווח אבדן או/ו הפסדים בגין ,אחר פיצוי לכל ל"הנ המציע זכאי יהיה לא האמור לתשלום פרט
 .המכרז בהליכי מהפגם כתוצאה ,לו נגרמו ,לטענתו ,אשר נזק

 
 

 האחרים המכרז בהליכי או המכרזים ועדת בהחלטת יסודי פגם נפל כי מוסמך משפט בית קבע .8.2
 עם מיידית המציע מתחייב ,לכך זכאי שהיה אחר מציע ולא המציע במכרז זכה זה מפגם וכתוצאה

 את למסור למזמין ולאפשר המכרז י"עפ עמו שנחתם החוזה י"עפ עבודתו את להפסיק המזמין הודעת
 את למציע ישלם המזמין .ש"ביהמ קביעת י"עפ במכרז לזכות היה שאמור למציע העבודה ביצוע המשך

 כל תהיינה לא ולמציע ,החוזה לתנאי כפוף ,העבודה הפסקת למועד עד שביצע העבודה עבור התמורה
 'וכד בו הזכייה ,ניהולו אופן ,למכרז הקשורות המזמין כלפי שהוא סוג מכל אחרות טענות או תביעות
 .זה ממכרז כתוצאה המזמין י"ע שיחתם אחר חוזה כל כלפי או/ו ,בעקבותיו שנחתם ולחוזה
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 שינוייםהסתייגויות, השמטות,  .7
 

 ע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגותבכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המצי 1
 :עירייההלגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאי 

 
 לפסול את מסמכי המכרז. 1.1
 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן. 1.2
 טכני בלבד.לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם  1.3
לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחירי ההצעה ו/או פרט  1.4

 מהותי בה.
 
. והמציע יסרב להסכים עירייההההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של  2

לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו  עירייההלכך, רשאי 
 .תה אמורה להיות ההצעה הזוכהיהי

 
 
 
 פתיחת ההצעות .8

 
 . עירייההבמשרדי פתיחת הצעות המכרז  תשלח הודעה לספקים על מועד   .1

 
 
 בחינת ההצעות .9

 
לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא  , לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לאת הא רשאית עירייהה .1

 תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.
 

לבטל את המכרז  תא רשאייוהלקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כשלהי,  ת מתחייב האינ עירייהה .2
 . המכרזבאספקת השרות על פי בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטרם החל הזוכה 

 
 יחולו תנאי החוזה הכללי. באספקת השרות,במקרה של ביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה  .3

 
בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או  .4

בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק  עירייההשיפוי כלשהו מ
 אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.

 
הזכות להוציא לפועל רק חלק מאספקת השירותים או לחלקם בין מציעים שונים כראות עיניה. גם  עירייהל .5

החליטה לבצע רק חלק מהשירותים,  עירייההבמקרה בו פוצלה אספקת השירותים בין מספר מציעים או ש
הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע על פי הפרק השלישי תחייב  את המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק 
שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שאספקת השירותים פוצלה 

 ק מהשירותים. בין מספר מציעים או שהוטל עליו לספק רק חל
 
 אופן קביעת ההצעות הזוכות במכרז הינו כדלקמן: .6

 
 אחוז השקלול סעיף מס 

המציע יקבל נקודה אחת  –סיון ויכולת של המציע ינ 1
על כל אפליקציה שהכין ונקודה אחת בגין כל אתר 

 . 10שהכין. מקסימום נקודות לכל פרק 

20%   

לשק"ד בהתאם  התרשמות מיכולות והיצע המציע  2
 ועדת הבדיקה.

10%  

נקודות ויתר המציעים  70מחיר. המציע הזול יזכה ל  3
 באופן יחסי להצעה הזולה.

70% 

 
פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על  מהמצעיםלדרוש  ת רשאי תהא  עירייהה .7

 מנת לבחון את המציע והצעתו.
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 הודעה על הזכייה וההתקשרות   .10
 
 ודיע לזוכה במכתב רשום על הזכיה במכרז.ת עירייהה .1
 
למפורט ( ימים ממועד קבלת ההודעה ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים בהתאם 14) ארבע עשרתוך  .2

 וכן טופס ניגוד עניינים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים. במסמכי המכרז 2בפרק 
 
לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש  .3

לבטל את הזכייה של המציע במכרז,  עירייההלהמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכיה, רשאי 
 לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את אספקת השירותים למציע הבא בתור.
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 המשתתף והצעת הצהרה מפרט דרישות - 'ב סמךמ
 

 הצהרת המציע ב' נספח

 
 לכבוד

 עיריית בית שמש  
 (עירייהה -)להלן 

 
 א.ג.נ.,

 
 XXX/2017הצהרת המציע מכרז  הנדון:

 
אנו הח"מ ___________________ מס' חברה/זהות _____________ שכתובתנו ________________ 

 בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:לאחר שקראנו בעיון ובחנו 
 

הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על  .1
 אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז לשירותים נשוא המכרז, וכי אנו מקבלים  אנו מצהירים כי הצעתנו .2
 על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה עד למועד המפורט במסמכי  .3
 המכרז.

 .₪ 10,000רבות בנקאית אוטונומית ע"ס להבטחת קיום הצעתנו אנו מצרפים ע .4

לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או בחלקה ולמסור את  תהיה חופשיתאנו מסכימים כי העירייה  .5
ביצוע המכרז למציעים שונים כפי שיראה לו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט כמפורט בתנאי 

 ירייה.המכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של הע

ימים מיום הודעתכם נחתום על יתר מסמכי החוזה  7אם תחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי תוך  .6
ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב במסמכי המכרז לרבות אישור על קיום ביטוחים, ונמציא את 

 החוזה.כל המסמכים ו/או האישורים שידרשו על ידכם ו/או הדרושים על פי תנאי המכרז ו

 הננו מצהירים שיש לנו את הידע והניסיון לטפל בהתקנה: .7

 
 הקמת אתרי אינטרנט .7.1
 ניהול אתר אינטרנט .7.2
 תחזוקת אתרי אינטרנט  .7.3
 אירוח אתרי אינטרנט .7.4

 
 
 
 

__________________                                             ________________ 
 שם המציע                                                          חתימה וחותמת המציע           
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 הצעת המשתתף .12
 

 מהות העבודה
 

דרישות )להלן "השירותים"(.  בית שמש לעיריית  ותחזוקת אתר אינטרנט לאספקה ניהול מכרז זה מתייחס 

 (  לאספקה תחזוקה וניהול אתר , נספח ז'  , נספח ו'המפרט )נספח ה'

 
 תנאי התשלום

 
העירייה תפרע את החשבון  למסמכי המכרז,חודשי בסיום כל חודש בהתאם הזוכה יגיש לעירייה חשבון 

 העירייה. וגזבר , לאחר אישור החשבון על ידי מנהל יחידת המחשוב בעירייה60בתנאי שוטף + 
 

 זמן הביצוע 
 

ימי  60תוך  מידית השירותים עם קבלת צו תחילת מתן שירותים, ולספקםעל הזוכה יהיה להתחיל במתן 
 מיום מתן צו תחילת השירותים.עבודה 

 
 

 הגשת ההצעה
 

 
 

 אופן מילוי ההצעה
 

 . למסמכי המכרז ' חנספח על המציע למלא את הצעת המחיר  1

 הרישום ייעשה בדיו והמציע ירשום את התמורה החודשית המבוקשת על ידו.  2

המחיר כוללת את כל המסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך הצעת  3

 .מוסף. מס ערך מוסף יצוין בנפרד, במקום המתאים
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 אינטרנטבבניית אתרי שירותים ניסיון במתן  - 1'נספח' ג

 
 ארגונים/מוסדותיש לרשום את רשימת הפרויקטים שבוצעו בעבור רשויות 

 כתובת האתר  תיאור הפרויקט  שנת ביצוע  טלפון איש קשר  איש קשר  שם הלקוח 
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 אתרי אינטרנט שרותי הנגשתניסיון במתן  - 2'נספח' ג

 
 

 ארגונים/מוסדותיש לרשום את רשימת הפרויקטים שבוצעו בעבור רשויות 

 כתובת האתר  תיאור הפרויקט  שנת ביצוע  טלפון איש קשר  איש קשר  שם הלקוח 
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 אתרי אינטרנט שרותי ניהולניסיון במתן  - 3'נספח' ג

 
 

 ארגונים/מוסדותיש לרשום את רשימת הפרויקטים שבוצעו בעבור רשויות 

 כתובת האתר  תיאור הפרויקט  שנת ביצוע  טלפון איש קשר  איש קשר  שם הלקוח 
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 נספח ה'-מפרט מודולים אתר אינטרנט 
 

 פרוט השרות המודול סוג  מס
 
1. 
 
 

 
 עורך תוכן 

 
 להכיל כל אחד מהפרמטרים הקיימים.על התוכן 

 

ובחינת טיוטות  מקדימה של נראות הדףתצוגה אפשרות לעריכה ל - תצוגה מקדימה .1
 שינויים טרם עלייה לאוויר.

אפשרות לשינוי סדר הופעה של עמודים, כולל יכולת לשכפול  –ניהול דפי תוכן  .2
עמודים, אפשרות לעריכה , מחיקה, פעיל / לא פעיל , יצירת דפים ודפי משנה ללא 

 הגבלה 

 

כולל הטמעה מהירה  –המאפשר לעצב את נראות הטופס  – מחולל טפסים עצמאי .3
הנתונים   של הטופס בכל אחת מדפי התוכן באתר, המחולל יאפשר לאגור את

המוזנים מכל אחד מהטפסים שיוקמו ע"י המערכת , וכן מאפשר לשלוח עותקים 
 למיילים נבחרים. 

 

 מנהל קבצים באתר יכלול את כל אחת מהתכונות הבאות: – מנהל קבצים .4

לסדר את הקבצים בחלוקה לתיקיות, עם אפשרות לפתוח ולערוך תיקיות ע"י  .4.1
 המשתמש.

ולשנות יאור קדימה וכן להוסיף לכל קובץ תגה מיאפשר לצפות בקבצים בתצו .4.2
 את שם הקובץ. 

 לתמונות הנמצאות באתר   cropאפשרות לביצוע   .4.3

 אפשרות להעלאה מרובה של קבצים כולל קבצים עם שמות בעברית. .4.4

 אפשרות להעברה של קבצים מתיקיה לתיקיה .4.5

 אפשרות לחיפוש קבצים  .4.6

 לנדרש. אפשרות לשכפול מופעי תמונות לגדלים שונים בהתאם  .4.7

 אפשרות למחיקה העתקה וגזירה של תיקיות וקבצים.  .4.8
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אפשרות להעלאת כתבות תוכן לאתר המכיל את כל אחת  – מודול כתבות .5
 מהאפשרויות הבאות.

 עורך טקסט מתקדם המאפשר עדכון במספר שפות,  .5.1

 (h1,h2,h3)אפשרות להוספת כותרת מעוצבת  .5.2

 embedאפשרות להטמעת בלחיצת כפותר של קוד   .5.3

 אפשרות להטמעה בלחיצה של טופס מקוון ממחולל הטפסים .5.4

ללא צורך בהורדת הקובץ עי  –באמצעות מציג  PDFאפשרות להצגת קבצי  .5.5
 הגולש

 מותאם אישית בעורך התוכן   gridאפשרות ליצירת  .5.6

 של דף התוכן   SEOשדות לקידום  .5.7

 אפשרות של קישור הדף לכתבות אחרת .5.8

 לחיצת כפתור אפשרות להטמעת גלריות בדף התוכן ב .5.9

 אפשרות להעלאת והצגה של תמונות מתוך עורך התוכן  .5.10

 אפשרות לקביעת זמני עליה / ירידה של התוכן בתזמון אישי   .5.11

 אפשרות להטמעת טבלה של יצירת קשר מתוך מודול ספר טלפונים.   .5.12

אפשרות לעיצוב אוטומטי של טבלאות כולל כלי לניקוי עיצוב מטבלאות  .5.13
 מועתקות. 

 , ואטסאפ וכו' 'googleבאמצעות, פייסבוק, דוא"ל ,  שיתוף כתבות .5.14

 אפשרות של הפעלה תגובות לכתבה  .5.15
 

 

תיאור הגלריה  לעדכון מאפשר העלאת תמונות מרובה כולל אפשרות –מודול גלריות  .6
ותיאור התמנות המופיעות בגלריה. במערכת תאפשר הטמעה בלחיצה כפתור של 

 גלריות בעמודי תוכן. 

 

אפשרות להצגת מסודרת של מכרזים וקבצים מכרזים בצורה  – מודול מכרזים .7

, כולל עריכה  viewer באמצעות  Pdfמסודרת עם אפשרות להצגת קבצי 
אוטומטית של תאריך עליה וירידה , עם העברה אוטומטית של המכרז לארכיון 

 המכרזים. 
 

 אפשרות להעלאת קבצים למערכת טפסים, המערכת תקטלג טפסים – מודול טפסים .8
על פי נושאים, וכן על פי סוג הקובץ, כוללת אפשריות סינון על פי נושאים , 
ואפשריות חיפוש חופשי. העלאת הטפסים תתבצע בצורה פשוטה ע"י מערכת 

 הניהול.
 

מערכת המאפשרת העלאת קבצי פרוטוקולים , בחלוקה  -,   מודול פרוטוקולים .9
הוריד את פרוטוקול הישיבה לסוגי ישיבות , תאריכים.  המערכת תאפשר להציג ול

 וכן תאפשר לעלות קבצי שמע 

 

 הכולל  - מודול אירועים .10

 . וכו' ללוחות נפרדים כגון לוח גזם, לוח חיסונים,  תלפי קטגוריוהאירוע תיוג  .10.1

. אפשרות ייצוא אירועים CSVאפשרות לשאיבת אירועים מרובים מפורמט  .10.2

 .CSVלפורמט 

 rssאפשרות לעדכון אירועים באמצעות קוד  .10.3

 קביעת תאריך עליה וירידה של האירוע מהדף הראשי  .10.4

לצורך אפשרות ניווט לאירוע   googleאפשרות לנעיצת האירוע על גבי מפת  .10.5

 לגולשים מהנייד wazeבאמצעות תוכנת 

 SEOשדות לקידום  .10.6
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 .5עורך תוכן כמפורט בסעיף  .10.7

 

 הכולל  )מבזקים( מודול חדשות .11

 

 rssאפשרות לעדכון חדשות  באמצעות קוד  .11.1

קביעת תאריך עליה וירידה של הידיעה  מהדף הראשי והעברה אוטומטית של  .11.2
 הידיעה לארכיון 

 SEOשדות לקידום  .11.3

 .5עורך תוכן כמפורט בסעיף  .11.4

 

אפשרות להצגת סרטונים כגלרייה של סרטונים כולל הטמעה וידאו   גלריית מודול .12

 youtube –סרטונים מ של 

 

או \קישורים באמצעות איקונים ו   מערכת ליצירת –מודול שירותים בקליק  .13
 קישורים למידע פופולרי באתר. 

 
 
 

 

 

 .(mini site) – מודול חירום .14
 

 מערכת ניהול עצמית  .14.1

 אפשרות לניהול ידיעות בחירום .14.2

 ריכוז מבזקי חירום, זמני דיווח , תיוג, וקטלוג אירועי חירום .14.3

 העורף בהתאם לתרחישיםהטמעת סרטים מאתר פיקוד  .14.4

אפשרות להטמעה של פיזור מקלטים על גבי מפת גוגל עם אפשרות לניווט  .14.5

 wazeלמקלט הקרוב באמצעות 

 איתור מקלט קרוב .14.6

 אפשרות לעריכת דפי תוכן שונים. .14.7

מערכת שרותי בקליק להטמעה של קישורים מהירים באמצעות אייקונים,  .14.8
 וקישור, כולל אפשרות לעריכה של אייקונים סדר הופעה

 מערכת שאלות ותשובות .14.9

 טופס רישום מתנדבים.  .14.10

 
 

בהתאם לשדות  המודול מאפשר הזנת פרטי איש קשר – מודול ספר טלפונים .15
לאגף/מחלקה )שינוי בכרטיס המידע מאפשר שינוי רוחבי מוגדרים כולל שיוך 

תתאפשר עריכה מלאה של קטגוריות , המערכת  במופעים של איש הקשר באתר(.
 תוצג בהתאמה לטלפונים ניידים עם אפשרות לחיוג ושליחת מייל בלחיצת כפתור. 

 

 הכוללת מערכת לפרסום עסקים מקומיים –מודול לוח עסקים .16
 

טופס רישום עסק עי התושב הכולל את השדות, שם העסק , תיאור העסק,  .16.1
פרטים ליצירת קשר , קישור לאתר, קישור קטגוריה, שעות פעילות, כתובת , 

 לפייסבוק, תמונת לגו, כתבות לניווט .

 מנהל האתר יידרש לאשר את העסק לפני פרסומו,  .16.2

 עסק שיפורסם יוצג תחת הקטגוריה המתאימה  .16.3

 מנהל האתר יוכל בכל עת לשנות את פרטי העסק. .16.4
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,  גוגול מיקומי נקודת עניין אשר יוצגו על גבי מפה  -מודול מפה אינטראקטיבת .17
נקודות העניין יוצגו באמצעות אייקון מייצג על פי קטגוריה, כל קטגוריה תיבנה 

 כשכבה נפרדת על גבי המפה , לכל נקודת עניין תתאפשר עריכה של מידע , קטגוריה.

 

 מודול המאפשר יצירת סקר וניתוח תוצאותיו. – מודול סקרים .18

 

מערכת לניהול פרסומות באתר במיקומים דינאמים ואפשרות  – מודול פרסומות .19
להפעלת הפרסומות על פי דרישה. המערכת תאפשר להציג את הפרסומים ביחסים 

 משתנים וכן תאפשר הגדרת זמנים למופע.
 

מערכת המאפשרת קליטת בקשות למלגה ע"י טופס מקוון. המערכת  – מודול מלגות .20
, CSVכוללת פתיחה וסגירת רישום, ניהול הנרשמים ע"י המערכת, ייצוא לקבצי 

 ן מלא לאפליקציית הרשות.וסנכרנדרש מענה אוטומטי לנרשמים. למערכת 
 

 הציבורלהגשת תלונה לממונה תלונות מקוון  טופס -. מודול פניות מבקר הרשות .21
ישירות מהאתר על פי הדוגמה <  

http://betshemesh.muni.il/?view=complaint 
 

 
 
 
 

 
המערכת תאפשר  –מערכת לעדכון דפי נופלים של העיר בית שמש  – מודול יזכור. .22

ת , קבצים, המערכת תעוצב הקמה ועדכון של דף לנופלים הכולל מידע , תמונו
 בעיצוב ייחודי בהתאם לאופי המידע .  

 /http://betshemesh.muni.il/yizcorניתן להתרשם מהדוגמה < 
 
 

  מודל המאפשרת להציג רשימת דרושים באתר העיר –מודול דרושים  .23

 
 

24. Google drive -  אפשרות התחברות למערכתGoogle Drive  והצגת קבצים ישירות
 באתר כולל קבצי תמונות.

 
 המערכת מאפשרת יצירת ניוזלטר מתכני האתר בלחיצת כפתור. –מערכת דיוור  .25

 עדכון כתובות משתמשים וטיוב נתונים. .1.1

 לחודש.  USERS 20,000עד  –שיגור דיוור בתפוצה לפי דרישה  .1.2

 (.RSSהאתר )אינטגרציה מלאה עם  .1.3

 

 אפשרות הדפסה לעמודי האתר -גרסת הדפסה  .26

 
 

 

 

 
 

27.  

אמני בית שמש )מיני אתר 
 סייט(

. 
הקמת אתר עבור אומני בית שמש האתר יכלול עצוב ייעודי ויכלול את המודולים הבאים 

 בהתאם לפרוט המופיע בסעיפים לעיל.
 

 מערכת ניהול עצמאית  .1
 מנהל קבצים. .2
 מודול טפסים. .3

http://betshemesh.muni.il/?view=complaint
http://betshemesh.muni.il/?view=complaint
http://betshemesh.muni.il/yizcor/


                                                                                             XX/2017 מכרז 
  

   

_____________ 
 חתימת המציע

21 

 מודול כתבות.  .4
 מודול מבזקים. .5
 מודול גלריות.  .6
 מודול אירועים.  .7
 מודול פרסומות.  .8

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ו'-מפרט שרותי ניהול נדרשים 
 

 פרוט השרות המודול סוג  מס
 
1 

 
 ניהול תוכן 

 
 נותן השירות  יעניק שירותי ניהול תוכן בהתאם לפרמטרים הבאים 

 
לאתר החדש ) *יתכנו ולא תינתן אפשרות  –העברת כל התוכן הקיים באתר הקיים  .1

 של האתר הקיים( dbלקבלת 
עדכון התוכן יבוצע לתכנים המגיעים באמצעות  –שעות עדכון תוכן בחודש  100עד  .2

 מדובר המועצה  בלבד(  WhatsApp( –דוא"ל אלקטרוני , ו/או הודעות ב 
המופעים באתר )אירועים, חדשות, מבזקים, אחריות לרלוונטיות התכנים  .3

 פרסומים(
 ניהול ואחריות החיבור אל מול משתמשי צד ג'  .4
העלאת סרטונים, תיוג, המרה ועריכת סוג  –של העירייה  youtubeניהול ערוץ ה  .5

 הקובץ במידת הצורך
 מיני סייט בעל ניהול נפרד. –ניהול אתר בית האמנים  .6
 ל אפליקציית המועצה. אחריות לשיגור הודעות בדחיפה ש .7
 –חיבור קבצי קול , המרה ל  –( של ישיבות המועצה soundטיפול בקבצי קול ) .8

mp3 . 
 –המרת קבצים לחוברת וירטואלית על פי הצורך   .9

(http://betshemesh.muni.il/ogdan_2012/) 
 
 

 
2 
 

 
 שרותי עיצוב 

 
עיצוב באנרים עבור פרסומים באתר  , עיצוב דפים ייעודים בהתאם לצורך, עיצוב אייקונים. 

 )השרות הנ"ל רלוונטי לכל תקופת השרות ואינו נכלל בסל עדכוני התוכן(
 

 
3 
 

 
 שעות פיתוח 

 
שעות פיתוח בחודש לצורך טיפול בדרישות המועצה הדורשת  5נותן השירות יעניק עד 

 , השעות הנ"ל יכללו אפיון טכני וייעוץ של הדרישות .  עדכון בקוד האתר
 

 )השעות הנ"ל לא ייחשבו כחלק  משעות עדכון התוכן (
  

http://betshemesh.muni.il/ogdan_2012/
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4 

 
 איסוף חומרים 

 
כחלק משירות הניהול נדרש הזוכה לאיסוף חומרים מבניין המועצה לצורך עדכונם באתר, 

 פעמים בחודש עבודה .  3איסוף החומרים יהיה במידת הצורך ויתבצע עד  
 

איסוף החומרים יתבצע על גבי מדיה דיגיטאלית . )השעות הנ"ל לא ייחשבו כחלק  משעות 
 עדכון התוכן (

 
 
5 

 
 ישיבות עבודה 

 
כחלק מהשירות יבצע אחת לחודש  נותן השירות ישיבה עם דובר העירייה ומנמ"ר העיירה , 
כמו כן יבצע נותן השירות ישיבות עבודה אל מול מנהלי אגפים / מחלקות  המעוניינים לבצע 

 / להרחיב שירותים קיימים באתר העירייה. 
 
6 
 

 
 שעות פעילות תמיכה 

 
 18:00 – 08:00ן שיגיע בין השעות  עדכון התכנים יבוצע כל יום לתוכ

 
7 
 

 
 חריגים 

 
 כחלק מהשירות נותן השרות נדרש למתן שירותים במקרים חריגים כמפורט 

 
 בהתאם לדרישות המערכת  24/7עדכון תכנים בחירום במתוכנת של  .1
 עדכון תוכן במקרים בהם נדרשים עדכונים על אירועים  .2
 שליחת הודעות בדחיפה במקרים חריגים  .3

 
  מחוץ למסגרת שעות הפעילות והתמיכה כפי שהן מופיעות  יטופלוהאירועים הנ"ל

 . 6בסעיף 
 

 

 פרוט השרות המודול סוג  מס
 
1 

 
 
 
 

 שרת אחסנה 

 
   linux,/ windowsמערכת הפעלה  .1
 direct admin  /cpanel   /pleskפנאל ניהול  .2
 מעבדים  לפחות  4 .3
 , מינימום RAM 4G זיכרון  .4
 יומי, שבועי, חודשי ושחזור מידע בכל רגע ללא עלותגיבוי שרת  .5
 רחוב פס לא הגבלה  .6
  24/7שרותי תמיכה  .7
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 שרותי אחסנה נדרשיםמפרט -'זנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצעת המשתתף -'חנספח 

 

-, נספח ה'כפי שהם מופעים בנספחים לאחר שקראנו בעיון את מסמכי המכרז, ואת מפרט השירותים הנדרשים 

. מפרט שרותי ניהול נדרשים-נספח ז' , מפרט שרותי ניהול נדרשים-נספח ו',  מפרט מודולים אתר אינטרנט

 הצעתנו עומדת על סך :

 

 לפחות )לא כולל קבצי הגיבוי( GB 80נפח אחסנה  .8
  לשרת ייעודי  –יתרון  .9

 
 

 
2 
 

 
  בסיס נתונים 

 
 SQL Server   /MySQL  בסיס הנתונים  .1

 
 
3 
 

 
 אבטחת שרת  

 
   Cloudflare , שרות  firewallהגנת  .1
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 __  שקלים חדשים. _______עבור חודש עבודה , הסכום במילים ______________  -  ₪  _____________

 

 

 __ובמילים _______________  ₪ __________חודשים על סכום של   12 -סה"כ יעמוד המחיר הכולל ל

 

  המחיר אינו כולל תשלום מע"מ כחוק 

 

_________________ 

 תאריך

_________________ 

 חתימה וחותמת

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3פרק 
 החוזה, תנאים כלליים

 חוזה התקשרות

 
  בתאריך ___________ בית שמשבעיריית נערך ונחתם ש
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  בית שמש עיריית  בין:

  
 " העירייה" -להלן 

 אחד           מצד   
 ____________________ בין:

 ____________________ 
  "ספק"ה -להלן   
 מצד             שני   

, הכל ואחזקת אתר אינטרנט  ניהולאספקת מעוניינת בקבלת שירות  והעירייה   הואיל 
 ;"(השירותיםכמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה )להלן: "

 ; "(המכרזמכרז למתן השירותים כאמור )להלן: "והעירייה פרסמה  והואיל

הציג עצמו כמי שיש לו כישורים, ציוד וניסיון לספק את התוכנות  ספקוה והואיל
 ,את התוכנות והשירותים הנ"ל עירייהין לספק לימעונוהשירותים, וכמי ש

 והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהתאם לתנאי חוזה זה;

 ; ק הוכרזה כזוכה במכרזוהצעתו של הספ והואיל

הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם כמפורט בחוזה זה  נםוברצו והואיל 
 ;ובתנאי המכרז

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 :מבוא .1

המבוא לחוזה זה, לרבות ההצהרות וההגדרות הכלולות בו, לרבות מסמכי המכרז,  .א
 והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.הנספחים למסמכי המכרז 

 כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הספק, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  .ב

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .2

, שפורסם ע"י העירייה ובו זכה אספקה ותחזוקת אתר אינטרנטמכרז    "המכרז" 
 הספק. 

  כל מסמכי המכרז, על צורפותיו, ולרבות חוזה זה.  "מסמכי המכרז" 

 כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז.  "תנאי המכרז" 

 או כל אדם אחר שימונה על ידי העירייה רכז המחשוב של העירייה "המפקח"        
לנהל, לתאם ולפקח על ביצוע השירותים על ידי הספק בהתאם לאמור 

 בחוזה זה.

אותן התחייב הספק לספק על פי המכרז אתר האינטרנט ו םתיהשירו " השירותים" 
  .למפרטים שבתנאי המכרז בהתאם, ותנאי המכרז

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   "המדד" 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
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 השער היציג המתפרסם על ידי בנק בישראל ביחס לדולר )ארה"ב(. "השער היציג"  

 

 :רות והתחייבויות הספקהצה .3

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: 

כי הינו מוסמך, על פי האמור במסמכי ההתאגדות שלו, לעסוק בכל הפעילויות  .א
 הדרושות לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

המחשב תוכנות עבודה עם כי עומד לרשותו כוח אדם מקצועי, מיומן ובעל ניסיון ב .ב
והמסוגל לספק הדרכה בהתקנת התוכנות ותמיכה  הטכני המפורטות במפרט

 והדרכה למועצה.

, וכי בשירותים שלו העושים שימוש כי הוא מפעיל מוקד תמיכה ושירות ללקוחותיו  .ג
 הוא מעסיק עובדים במספר מתאים לצורך הפעלת המוקד.

אחרות הגלומות בתוכנות וכי הוא שימוש כי הוא בעל זכויות היוצרים, וזכויות  .ד
כאי לשווקן ולהתקינן ולהתקשר בחוזה זה וכי יש בידו את כל האישורים ז

הדרושים להתקשר בחוזה זה וכי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל 
 סוג שהוא להתקשרותו בחוזה זה.

כי אין בהתקשרותו על פי חוזה זה פגיעה בכל זכויות של צד שלישי כלשהו, וכי לא  .ה
על כל  דיתימ ו על הפרת זכויות. הספק יודיע לעירייההוגשה תביעה כלשהי נגד

תביעה שתוגש כנגדו על הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת כל זכות אחרת בגין 

 נשוא חוזה זה והשימוש בהן.  השירותיםאספקת 

על ידו  יםהמסופק יםרותיהשוצרכיה וכי  כי ידוע ומוכר לו מבנה העירייה .ו
מענה נאות  נותנים הרלוונטיים וכי הן בתחומים  לצורכי העירייה יםמותאמ
 .העירייה  לצורכי

כי בדק ובחן בקפידה את כל הנתונים הנחוצים לקיום התחייבויותיו שבחוזה זה,  .ז
וכן כל נתון אחר שיש בו כדי להשפיע על  לרבות נתונים שונים בדבר העירייה

 הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

מכרז ונספחיו וכי מסמכי המכרז ונספחיהם, תנאי המכרז כי קרא את מסמכי ה .ח
על , .ולבצעם ותנאי חוזה זה ידועים וברורים לו לאשורם וכי יש ביכולתו לקיימם 

פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועד שנקבע למסירתן. הספק מתחייב 

להעסיק עובדים מיומנים ובמספר הדרוש לאספקת והתקנת הציוד והתוכנות 
 ועדים שנקבעו בחוזה זה.במ

כי ביצוע השירותים על ידו כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותו בכל מצב של ניגוד  .ט
, וכי הוא יימנע מלקבל על עצמו בעתיד ענייניםאו חשש כלשהו לניגוד  עניינים

ביצוע עבודות שיש להן נגיעה כלשהי לשירותים נשוא חוזה זה ו/או חשש כלשהו 
 .ענייניםניגוד לכך שייקלע למצב של 
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 זה חוזה פי על השירותים אספקת במהלך אליו שיגיע מידע כל בסודיות ישמור כי .י

 ביצוע לצורך אלא כאמור במידע שימוש יעשה ולא, המכרז מסמכי פי ועל
 .זה חוזה פי על השירותים

 ההתקשרות .4

 .  ומסמכי המכרז ותנאיב את השירותים כמפורטמזמינה בזאת מהספק  עירייה ה .א

, התוכנות ולקיים את יתר התחייבויותרות ויהשאת  מתחייב לספק לעירייההספק  .ב
 בהתאם למפורט בחוזה זה ועל פי  מסמכי  ותנאי  המכרז.

 יםשבנספחאת המפרטים  יםתואמ םכשה השירותיםהספק מתחייב בזה לספק את  .ג
לספק על  העירייה הודעתמיום  ימים, 60תוך בלתנאי המכרז, וזאת  , ו' ,ז' ה'

 לספק על מועד מסירה מאוחר יותר. תו במכרז, אלא אם הודיעה העירייהזכיי

בליווי תיעוד מלא, לרבות הוראות והחומרה  השירותיםהספק מתחייב לספק את  .ד
שיונות שימוש ומפרט טכני מקוריים מלאים של המערכת ייצרן, תעודת אחריות, ר

לכל התקנת רשת, תשתיות ומוצרי  AS MADE)לכל רכיבי המערכת(, תיק אתר 
 תקשורת.

גילה הספק סתירה או אי התאמה בין תנאי המכרז, המפרטים, הצעתו, או האמור  .ה
נהוג. ייתן לו הוראות בכתב כיצד עליו ליפנה הספק בכתב למפקח כדי ש -בחוזה זה 

בכל מקרה של סתירה תהא עדיפות לאמור במפרטים אלא אם האמור במסמכים 
 הוסיף ולשפר מעבר לאמור במפרטים.ם בא ליהאחר

ועם המפקח את מועד האספקה, , הכל בהתאם לקביעת  הספק יתאם עם העירייה .ו

. בכל מקרה של שינוי במועד ו/או בשעה שנקבעה לאספקה יודיע על כך עירייהה
 . עירייהשעות מראש לנציג ה 24הספק 

לא יודיע הספק על שינוי כאמור ייחשב הספק כמי שאיחר בביצוע האספקה כאמור 
 להלן. (2ב.)5בסעיף 

ויאשר כי אכן  על ידו בעירייה שסופקו שירותים הספק יבצע בדיקות סופיות ל .ז
 .יםנתקי ובפועל ונמצא ונבדק

לצורכי  השירותיםתבקש ביצוע התאמות או השלמת פיתוח של  במקרה בו העירייה .ח
, הספק יבצע ההתאמה ו/או ההשלמה הנדרשים תוך פרק זמן שלא יעלה על ירייהעה
  .עירייהחודשים וזאת ללא כל תשלום נוסף מצד ה 3

 

5.  

בצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף להסכם זה מתחייב ל הספק .א
 כחלק בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז.

 הוראות הביצוע הבאות:יחולו השירות על מובהר כי  .ב
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. כן תתבצע השירותיםהדרכת העובדים תתבצע במקביל להתקנת  (1)

 עובדים. תחלופתהדרכה חוזרת במקרה של 

אי עמידה בלוחות הזמנים של ההסכם יזכו את העירייה בקבלת פיצוי  (2)
 לכל יום איחור.  ₪ 1,500מוסכם בסך של 

של הספק תהיינה זמינות בכל עת לכל אורך תקופת  מערכת המידע (3)
. כל הפסקה יזומה של השירותיםההסכם וגם אחריה עד להחלפת 

 השרות לצורך תחזוקה תתואם עם הרשות.

ימי העבודה של העירייה ובמשך כל במהלך יתקיים התמיכה שירות  (4)
 . כל שעות העבודה כפי שיעודכנו מעת לעת

, על מנת עובדים וציודשל  מתאיםמספר  לספקמתחייב  הספק

 .שהשירות יתבצע בתוך מגבלת השעות האמורה לעיל

בכל (. "המנהל" העירייה תמנה את אחד מעובדי העירייה כמנהל לצורך הסכם זה, )להלן: .ג
, לרבות הניתן ע"י הספקהשירות  לסוגייתהנוגע ו/או הנובע  בענייןאו אי הבנה  מחלוקת

 הספקהחלטתו של המנהל תהיה המכרעת והסופית, ואין  טיב השירות, ומה כלול בו, ןלעניי
 רשאי לערער עליה.

לניהול העירייה .  יחיונשירות ציבורי  ויםמהו שירותי מערכות המידעמוסכם על הצדדים כי  .ד
כל הפסקה או עיכוב במתן שירותים אלה מעל זמן סביר מהווה פגיעה ממשית בעירייה והינה 

 הפרה יסודית של הסכם זה.

6.  

את הזכות לשנות את  לחוזה זה, שומרת לה העירייה 4לפגוע בכל האמור בסעיף  מבלי .א
להתאים את מתחייב  והספקבכל פעם שתמצא לנחוץ,  הספקשל  שירותסדרי ה

 .השירות הניתן לרשות בהתאם להנחיות המנהל, ככל שיהיו כאלה

אשר , בתחום הרשות מתחייב להחליף כל עובד המועסק על ידו במתן השירותהספק  .ב
 המנהל יקבע כי אינו מתאים לתפקידו.
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 התמורה .7

 מתחייבת העירייה הספק,הוראות חוזה זה ע"י  לקיום  התמורבכי בזאת מוסכם  .א
חודשי  וזאת ום תשלכ סך של _____________ ש"ח בתוספת מע"מ לספקלשלם 

 "(.התמורהבהתאם להצעתו של הספק במכרז )להלן: "

הספק יעביר בסוף  האתר ולאחר אישור המנהל.הפעלת לאחר  התמורה תשולם לספק .ב
 כל חודש חשבונית בגין השירותים.

יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול  המנהל .ג
בצרוף  העירייה( ימים מיום הגשתו לגזבר 10דעתו הבלעדי, ויעבירו תוך עשרה )

 בה התמורה המאושרת., על גוהספקמצא לו על ידי וחשבונית מס שת

כולה  לעיל, יאשרה 'גיבדוק את חשבונית המס המאושרת כאמור בס״ק  העירייהגזבר  .ד
את הסכום המאושר על ידו לתשלום תוך  לספקאו מקצתה או שלא יאשרה כלל וישלם 

. מובהר בזאת כי המצאת קבלת הכספים מהמשרד המממן יום לאחר  60שוטף + 
שלום התמורה וכי במקרה של איחור בהמצאתה יחל החשבונית הינה תנאי הכרחי לת

יובהר כי קבלת  .העירייהמניין הימים לתשלום כאמור החל מיום המצאתה לגזבר 
הכספים מהמשרד המממן הם תנאי לתשלום אשר גובר על האמור בסעיף קטן ב' 

 לסעיף זה.

ל הינה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא השירותים וכ בסעיף זההנקובה  התמורה .ה
ח הסכם זה ומובהר כי אין הוא זכאי לכל ומכ הספקהוצאותיו ומחויבויותיו של 

 תשלום נוסף בגין הוצאות ו/או עלויות שייגרמו לו בקשר עם ביצוע הסכם זה.

 תקופת ההתקשרות .8

חודשים החל מיום ________ ועד _________  24תוקף הסכם זה הוא לתקופה של  .א
  )להלן "תקופת ההסכם"(.

לבטל את  ,דעתה המוחלט שיקול , בהתאם להאמור לעיל, זכותה של העירייהלמרות  .ב
הודעה  לספקתן י, מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתבכל עת הספקהחוזה עם 

במקרה זה, לא תהא לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או יום.  30מקודמת בכתב של 
ההתקשרות, למעט זכותו  תביעה כלפי העירייה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביטול

 לקבל את התמורה בגין השירותים שסופקו על ידו עד למועד ביטול ההתקשרות. 

 12תקופות נוספות של  תישלהאריך את החוזה ל הזכותעומדת  מוסכם כי לעירייה .ג
כאשר הוראות הסכם זה יחולו, בשינויים  ,"(תקופות ההארכה)להלן: " חודשים

 כה.המחויבים, גם על תקופות ההאר

 ₪במסגרת תקופת / תקופות ההארכה ובגינה, תשולם לספק תמורה בסך ______ 
 בתוספת מע"מ לחודש, בהתאם להצעה שניתנה על ידו במכרז.
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 היעדר יחסי עובד ומעביד .9

כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא  הספקיחשב  לספק העירייהבכל הקשור למערכת היחסים בין 
אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל  או לבין כל  הספקלבין  העירייהאין בין מובהר, כי . כעובד

 מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. 

כי מתקיימים בין הצדדים יחסי יקבע יצדדים המפורשת, הובניגוד לכוונת  אם על אף האמור לעיל
ו/או דרישה  בו היא תחויב כתוצאה מתביעה בכל סכום העירייהאת  הספקיפצה  - עובד ומעביד

תחול גם במקרה של  הספקחובתו זו של  , וכן בהוצאות ובשכ"ט  עוה"ד.הנובעת מכך ו/או טענה
 פשרה ללא הודאה בחבות.

התחייבויותיו על פי חוזה זה הינם מטעמו את בזה כי העובדים שיבצעו  הספק מצהיר ומאשר
, והוא הספקגחתו המלאים של בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והש הספקעובדיו של 

העסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  פי כל דין בבכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים  שאיי
 הכרוכים בהעסקתם.

 

 אחריות .10

ביצוע השירות לפי חוזה זמן ב הנדרשיםיהיה האחראי לכל סידורי הבטיחות  ספקה .א
הבאים מכוחו או , ולכל זק שיגרם לעובדיו, שלוחיויהיה אחראי לכל נ ספקהזה. 

מטעמו וכן לכל נזק שיגרם לכל אדם או רכוש כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל שייעשו 
 וכל הבאים מכוחו ומטעמו. נציגיוו/או עובדיו,  ספקהע"י 

כתוצאה  הבגין נזקים שייגרמו לנגד העירייה,  של צד ג'כלשהי במקרה של תביעה  .ב

ולפצותה בכל סכום שתתבע לשלם כאמור, לשפותה  ספקיהיה על  ,הספקשל  מעבודתו
, וכן ריבית ו/או הפרשי הצמדה מסוג זהעקב תביעה  כולל כל הוצאה שתיגרם לעירייה
 .זועקב תביעה  וכל חיוב אחר שיוטל על העירייה

לפי  ספקהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו של  .ג
תביעה שתוגש  בכל מקרה של שפות את העירייהלפצות ול ספקהסעיף זה, מתחייב 

, מורשיו והבאים מכוחו בגין ספקנגדה ע"י אדם שנפגע או ניזוק מכל סיבה שהיא ע"י 
מעשיהם ו/או מחדליהם ו/או תביעות צד ג' כלשהן עפ"י פקודת הנזיקין, כפי שתוקנה 

 או שתתוקן מפעם לפעם עפ"י כל חוק אחר.

של  נושאכפי שיסופקו לפי הסכם זה יהוו  וממנ או חלק כנהוהציוד/ת במקרה שבו .ד
יוטל איסור על  יותביעה או הליך בגין הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו, אשר בעקבות

, באחת הדרכים הבאות ועל חשבונו ספק, ינהג ואו בחלק ממנ כנהובציוד/תהשימוש 
 :וזאת בהתאם להחלטת העירייה ולפי שיקול דעתה הבלעדי

 יו ע"או בחלק ממנכנה ובציוד/תהזכות להוסיף ולהשתמש  השבתיפעל להספק  .1
 .העירייה

 ;הפרה שכזאת וערך אשר אין ב ישוו הציוד/תכנה בציוד/תכנה יחליף את הספק .2
ידי -בגין הוצאות החלפה כאמור שתעשה על ישפה את העירייה הספק - לופיןילח
זאת, מבלי לגרוע  נשוא הסכם זה. הציוד/תכנה, לרבות הוצאות רכישת עירייה ה

 מיתר הזכויות העומדות לעירייה במקרה זה, עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה. 
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תמונות,  ואשר סופק על ידה הכולל לכל התוכן המופיע באתר באחריות העיירה תשא .ה

לויזואלים, לקבצים, לנתונים, למוצרים, לשירותים, לדיוקו של התוכן המופיע באתר, 
האישורים הנדרשים לקישורים ולתכנים שיוכנסו לאתר, שבאתר ועל כל לקבלת כל 

התכנים המתפרסמים בו ולכך שלא יהיה באתר )על כל עמודיו השונים, למעט באתרי 
המשנה( כל תוכן או נתון או מידע אחר שיש בו כדי להפר זכויות של צד שלישי כלשהו 

לפגוע בזולת ו/או להפר את  זכות יוצרים וסימן מסחרי( ו/או –)לרבות אך לא רק 
לחבות  הספקפרטיותו של אדם כלשהו ו/או להוות עוולה אזרחית ו/או עלול לחשוף את 

 אזרחית או פלילית. 

 

 ביטוחים .11

 לחוזה  טעל פי נספח  .א

 הביטוחיםשל ם מקיו בדבראישור עירייה, ימציא ל ספקבמעמד חתימת ההסכם, ה .ב
הספק מתחייב להמציא . ' לחוזה 1אבהתאם לנספח -  , חתום ע"י חברת הביטוחכדבעי

של כל אישור, כל עוד הוא  יום לפני תום תוקפו 15לעירייה אישור חדש, לפחות 
 מחויב לכך עפ"י הסכם זה.

  תחילת לאחר יום 30 -מ יאוחר לא המנהל לידי ימסרו הביטוחהעתקי פוליסות  .ג

   כפי ושינויים תיקונים בהן לבצע לדרוש הזכות נשמרת ולעירייה, השירות תקופת

 וספק, זה להסכם בהתאם לצרכיה יתאימו הפוליסות שתנאי לגרום כדי, לנכון שתמצא

 .בהתאם יתוקנו שהפוליסות לכך לגרום מתחייב

12.  

וכן בכל , הבלעדי דעתה לבטל החוזה עפ"י שיקול  מבלי לפגוע בזכותה של העירייה .א
 אחת מןלא ימלא  ספקה שבמקרה שבולעיל, הרי  כאמורמועד בתקופות ההארכה, 

מבלי לפגוע בכל  ,העירייהית אהתחייבויותיו לפי חוזה זה, מכל סיבה שהיא, רש

, למסור את לה במקרה זה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זהעומדות ההזכויות האחרות 
ביצוע השירות לאדם או לאנשים אחרים, אם בקבלנות או באופן אחר ובתנאים כאלה 

 חליט עליהם לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שיגרמו לעירייהכפי שהיא ת
עתידיים  מתשלומיםתהיה זכאית לקזז כל סכום  , והעירייהספקשא בהן יבמקרה כה י
 לפי חוזה זה. ספקל של העירייה

תנאי לביצוע האמור לעיל הינו משלוח התראה לספק, ואי ביצוע ההתחייבות ו/או 

 ימים ממועד ההתראה.  3לוף תיקון הדרוש ע"י הספק בח

א' לעיל, וככל שלא בוצעה ההתחייבות ו/או לא תוקן הדרוש, בנסיבות האמורות בס"ק  .ב
תהא העירייה זכאית לבטל הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות לה 

 במקרה זה )לרבות, אך לא רק, חילוט הערבות שנמסרה ע"י הספק(. 

 

 פיצויים מוסכמים .13
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בנוסף  ,זכאית תהיה העירייה ,אותו עקב כך הביטל והעירייה ספק את ההסכם,ההפר  .א

לפיצויים מוסכמים  ו/או מכוח הדין, הסכם זה לה מכוח תלכל תרופה שהיא זכאי
 .₪  20,000 של בגובה

בחוזה זה, בין הצדדים כי המועדים המפורטים מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם  .ב
ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד  הינם תנאים עיקרייםכולל, בין השאר, נספחיו, 

 העירייהמסירת העבודה או כל חלק ממנה יחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את 
 שקל לכל יום של איחור. 500בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

הספק , יוגדל סכום הפיצויים שעל ימים 30תקופה של  אם האיחור האמור יעלה על .ג
 .נ"לתקופה האיחור מעבר לשל לכל יום ש"ח  1,000לעירייה לסך של לשלם 

בקבלת פיצוי  מוסכם כי המנהל יקבע אם נתקיימו התנאים המזכים את העירייה .ד

גובה הפיצוי. החלטת המנהל בעניינים אלה הינה סופית ואין איש כן את כאמור לעיל, ו
 רשאי לערער עליה.

כומים הנ"ל לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה תהיה רשאית לקזז את הס העירייה .ה
 .ספקל מהעירייה שעתיד להיות משולם מראש, מכל סכום 

 איסור הסבת החוזה .14

 זכויותיו ו/או חובותיו בהתאם אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את הספק
, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או מקצתן או ן, כוללהסכם זה

 על פי חוזה זה כולן או חלקן.ו/או התחייבויותיו לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו 

, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תחשב הספקמהשליטה  25%עברת ה

 .לעילכהעברה המנוגדת לאמור 

 ,, כולה או מקצתההעבודה נשוא הסכם זהכי אין למסור את  ,מובהר בזהמבלי לגרוע מן האמור, 
את הסכמתה  העירייהמראש ובכתב. נתנה  העירייהאלא בהסכמת  לצד שלישי ו/או לקבלן משנה,

ואין היא  העירייהאין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על  בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה,
שא באחריות מלאה יי והספקולפי כל דין  ההסכםמאחריותו והתחייבויותיו לפי  הספק פוטרת את

 ועובדיהם.לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם 

 ערבות .15

במעמד חתימת הסכם זה,  לעירייה ספקלהבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה נותן    .א
הפרשי הצמדה למדד המחירים ישא , ואשר ת  ₪ 10,000צמודה ע"ס ערבות בנקאית 

 26החל מיום חתימת הסכם זה ועד התשלום בפועל. הערבות תהיה בתוקף במשך  לצרכן
חודשים החל מיום חתימת ההסכם, ותהיה ניתנת לפירעון בכל מועד שהוא בתוך תקופת 

 תוקפה ללא כל תנאי ועל פי דרישה בלבד.

רשאית  עפ"י הסכם זה תהיה העירייהסכום המגיע לה  לא ישלם לעירייה ספקבכל עת ש  .ב
 כאמור. ספקהלממש הערבות ע"ח המגיע לה מ

יום לפני מועד פקיעתה,  30מתחייב להאריך אחת לשנה את תוקף הערבות, לפחות  הספק   .ג
 וזאת במשך כל תקופת החוזה ותקופות האופציה.
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 יות שימוש וזכ .16

 עיירה וליכות בלעדית לספק יהיו שי זכויות היוצרים והבעלות על קוד המקור של האתר .א
נתונה זכות השימוש לצמיתות. למען הסרת הספק נותן השרות לא ימסור את קוד המקור 

 לרשות.

 .לעירייהזכויות היוצרים והבעלות על תוכן האתר יהיו שייכות בלעדית  .ב

בכפוף לתשלום התמורה כהגדרתה להלן, החברה מעניקה בזאת למזמין רישיון שאינו  .ג
או בכל שרת  חברההפעלת האתר בלבד לעשות שימוש באתר על שרתי ה בלעדי ולמטרת

 צד שלישי לשם ניהול האתר והפעלתו בלבד. 

 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות  -שימוש או אי .17

 -כללבאו ו/מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים  העירייההימנעות 
כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד אין בה ולא תפורש בשום אופן 

  מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. 

קדים ולא תזה במקרה מסוים לא תהיה  הסכםלסטות מתנאי  המנהלו/או  העירייההסכמה מצד 
  ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר.

או מטעמה לא יפגעו  העירייהעל פיו על ידי  כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו
, הספקצד מ יוםקולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי  העירייהבזכויותיה של 

 על זכות מזכויותיה. העירייהולא יחשבו כויתור מצד 

 

  נגישות .18

 WCAG 2.0תקן הבינלאומי לבהתאם גיש ללקוח אתר מונגש ברמת הקוד ינותן השרות  .א
 .העולמי בענייני נגישות אתרים W3Cשל ארגון 

 .AAרמת נגישות  האתר הינה רמה  .ב

מובהר בזאת כי רכיבי ההנגשה המוטמעים במערכת האתר יפעלו בהתאם ליכולות דפדפני  .ג
אינטרנט. עם זאת יתכנו מקרים בהם רכיבי נגישות שונים לא יעבדו כראוי כגון מקרים 

 . HTML5בהיעדר תמיכה לדפדפן תגיות 

 העיירהמובהר לצדדים כי האחריות להעלאת התכנים המונגשים לאתר הינה באחריות  .ד
 בלבד. הכנסת התוכן לאתר תתבצע לפי הנחיות חוק הנגישות לאתרים.

 ששיידרככל  העירייהבחשיבות נושא חוק הנגישות וילווה את  העיירהיעדכן את  הספר .ה
 ל. בשעות פעילות המשרד במשאל טלפוני או באמצעות דוא"

 העירייההנגישות לסרטונים באתר או לנותן שרות צד ג' אשר יוטמע באתר באחריות   .ו
 בלבד.
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 למען הסרת הספק נותן השירות לא ישא באחריות לתוכן שהועבר מהאתר הישן.  .ז

 

 שינוי  החוזה  .19

ף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקכ
 יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. והספק

  סמכות שיפוט .20

השלום בצפת לבתי המשפט אך ורק סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא 
 .  בנצרת והמחוזי

 

 הודעות .21

במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל ו במסירה אישית אהודעות הצדדים תהיינה  .22
שעות  72תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך במכתב רשום תישלח לפי הכתובות הנ"ל שהודעה 

 ממסירתה למשרד הדואר.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 

________________                      __         ___________________ 
 הספק                                                          העירייה     

 אישור עו"ד
( "הספק" )להלן: ______________ של _____________ עו"ד ________________ אני הח"מ

 ________________________ ל חוזה זה ה"העחתמו בפני  ____________ מאשר בזה כי ביום

קבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של נת הספק, כי אצל הספקבשם 

על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את  והספקלהתקשרות  ןועל פי כל די הספק

 .הספק

  



                                                                                             XX/2017 מכרז 
  

   

_____________ 
 חתימת המציע

35 

 טופס זיהוי המציע 'אנספח 

 

 

  שם המציע

  כתובת המציע 

  טלפון משרד 

  פקס משרד 

  מספר החברה 

 

 

 פעילות החברה, )שנת הקמה, אופי פעילות ( רתיאו

 

 

 

 תפקיד  דוא"ל  טלפון משרד  טלפון נייד שם איש קשר 
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 XXXמס'  מכרז
 מכרז ערבות נוסח

 

 

 

 להסכם  נוסח ערבות בנקאית -'1דנספח 

 
 
 

 לכבוד
 להלן: )העייריה( שמש בית עיריית

 
 

  לחוזה בנקאית ערבות :הנדון
 

 בזאת ערבים אנו ,("המבקשים" :להלן) _____________ .ז.ת / .פ.ח ____________________ בקשת פי על

 למדד הצמדה הפרשי בתוספת ,("חשאלפי  עשרת  :במילים( ₪ 10,000 של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם

 בקשר המבקשים מאת שתדרשו ,"(הצמדה הפרשי" :להלןלהלן ) כמפורט ,למדד ל"הנ הסך מהצמדת הנובעים

  _________ .מיום   XXX/2017במכרז עבודות לביצוע להסכם

 

 ,אלינו שתגיע בכתב דרישתכם מיום ימים 7 תוך ,ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 .המבקשים מאת תחילה הסכום את לדרוש או דרישתכם את לבסס עליכם להטיל מבלי

 

 בהליך פיה על דרישתכם את להוכיח צורך יהיה ולא ,לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 נגד משפטית תביעה ,פיה על תשלום קבלת לשם ,תחילה להגיש חייבים תהיו ולא ,אחר באופן או ,משפטי

 .המבקשים מאת תשלום תחילה ולדרוש ,המבקשים

 

 .תענה לא ל"הנ המועד אחרי לנו שתימסר דרישה .בכלל ועד _______ ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 

 .להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 

 ,רב בכבוד
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 XXXמס'  מכרז
 מכרז ערבות נוסח

 

 

 

 נוסח ערבות בנקאית -'2דנספח 

 
 
 

 לכבוד
 שמש בית עיריית

 
 

 בנקאית ערבות  :הנדון

 
 

 לסילוק בזה כלפיכם ערבים אנו המבקש( " :ח.פ ______________ )להלן _________________ בקשת פי על
 'מס במכרז המבקש עם השתתפות בקשר וזאת (עשרת אלפי ש"חבמילים:  (ח "ש 10,000 של לסך עד סכום כל

 xxx/2017המכרז תנאי פ"ע המבקש התחייבויות כל מילוי להבטחת. 
 

 ,שתגיע אלינו בכתב הראשונה דרישתכם עם מיד ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו
 תחילה הסכום לדרוש את או ,כלשהו באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי
 לעמוד שיכולה כלשהי טענת הגנה כלפיכם לטעון ומבלי אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה המבקשים מאת

 .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למבקשים
 

 מהן שכל אחת ,דרישות במספר או אחת בפעם ל"הנ הסכום של תשלומו את מאיתנו לדרוש רשאים תהיו אתם
 .ל"הנ הכולל הסך יעלה לא דרישותיכם שסך בתנאי ,בלבד ל"הנ מהסכום לחלק מתייחסת

 
 .לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 
 .בכלל ועד 1/10/17 עד בתוקפה תישאר זו ערבות
 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו1/10/17 יום לאחר

 
 .שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 
 ,רב בכבוד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             XX/2017 מכרז 
  

   

_____________ 
 חתימת המציע

38 

 
 אישור קיום ביטוחים -נספח ט'

 
 ביטוח עריכת אישור

 
 לכבוד

 (."המזמין" :"להלן( עיריית בית שמש 
  )""המבוטח:להלן                       (לבין המזמין בין אישור קיום ביטוח בקשר להסכם  :הנדון

 
 

 פוליסות עבור המבוטח הפקנו כי בזאת מאשרים ,מ"בע לביטוח חברה .................... ,מ"הח אנו

 ."העבודות"( :להלן (המזמין עבור שירותי בגין ביטוח
 :כדלקמן הביטוח פוליסת את כולל הביטוח

 
 .................מתאריך: ............... , עד תאריך:  מס ..................... פוליסה  מעבידים: חבות ביטוח

 – . של בגבולות אחריות ,העבודות עובדי המבוטח בביצוע עבור מעבידים חבות ביטוח .1
 הביטוחאחד ולתקופת  לאירוע  ₪  18,000,000  של לתובע ולסך  ₪ 5,000,000

 
 :הבאות ההוראות חלות זה פרק על
 

 כחוק. נוער העסקת עם בקשר מגבלה כל תחול לא .2

 המבוטח. של עובד כל על חל הביטוח .3

 .בזדון לנזק מי שגרם כלפי ולמעט המזמין כנגד השיבוב זכות על ויתור סעיף תכלול הפוליסה .4

 
מתאריך: ................... , עד תאריך:  .................... מס פוליסה :שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

...................... 
 

 או/ו שייגרמו לגופו – נזק או פגיעה בגין דין ישראלי פי על עובדיו של או/ו המבוטח חבות את המבטח

 הביטוח  .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 1,000,000 בסך אחריות בגבול ,גוף או אדם של לרכושו

 ,וטעינה פריקה ,הרמה מכשירי ,בהלה ,התפוצצות ,אש-הגבלה בדבר חבות הנובעות מ לכל כפוף אינו

 כולל חיים בעלי והשבתה, שביתה ,משקה או במאכל מזיק דבר כל ,הרעלה ,מתקנים סניטרים פגומים

 לשפותהביטוח מורחב  .לאומי לביטוח המוסד מצד תחלוף תביעות וכן מקצועיתחריג אחריות  ביטול

 מי או/ו ,עובדיו של או/ו המבוטחעליו בשל מעשה או מחדל של   המוטלת אחריות בגין המזמין את

אחד  כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח נחשב לפיו "צולבת אחריותבכפוף לסעיף  וזאת ,מטעמו

 .שלישי לצד כנזק ייחשב ועובדיו למזמין נזקמיחידי המבוטח. 

 בעבור אחריותו  למעשה ,המזמין או/ו המבוטח – יהיה בפוליסות למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח"
 .בלבד המבוטח

 
ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר  הם לעיל הביטוחים כי בזה מאשרים סעיף אחריות צולבת. אנו

 ,הביטוח מקרה קרות שהמזמין התחייב לשפותו בכתב טרם ,גוף או אדם כל או/ו המזמין ידי שנערך על
 .ל"הנ כל טענה בדבר שיתוף ביטוחיהם של להעלות לאש ומתחייבים

 
אחר נמסור למבוטח  אלא ,לרעה תנאיהם לשנוי או/ו ביזמתנו לביטול הביטוחים לא יהיו ניתנים

 הביטול ו/או השינוי המבוקש. מועד לפני יום  ,30 רשום במכתב ,בכתב הודעה ולמזמין
 

 במועד כיסוי התקפות היקף יפחת לא )מקצועית אחריות פוליסת למעט( היקף הכיסוי בפוליסות
לכל ביטוח  קודמות הינן לפיו מפורש תנאי כוללות ל"הנ הננו מאשרים כי הפוליסות .הביטוח התחלת

 בנוסף כן שיתוף ביטוחי המזמין. כמו בדבר טענה או/ו דרישה כל על מוותרים ואנו הנערך על ידי  מזמין
  הביטוח תקופת במשך לרעה שינוי לא תבוטלנה ולא יחול בהן לפיו מפורש תנאי הפוליסות כוללות,

הננו מאשרים כי  ,כן מראש. כמו יום 30 רשום בדואר שתישלח תימסר הודעה מוקדמת למזמין אם אלא
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 העצמיות ההשתתפויותהנ"ל ולתשלום  הפוליסות עבור הביטוח דמיהמובטח בלבד אחראי לתשלום 
 .פיהן על החלות

 
באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור  הביטוחים המפורטים

  זה. זה. באישור
 
 

       _________________                  _____________                                        _____________ 
 שם חותם   תאריך        חתימה                  

 
 
 
 

 
  



                                                                                             XX/2017 מכרז 
  

   

_____________ 
 חתימת המציע

40 

 הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית – ינספח 
 לכבוד

 עיריית בית שמש
 הצהרה והתחייבותהנדון: 

 
 הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

 
 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 
 העיר בית שמש.קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת  (.1)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.2)
 

 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש.(.3)
 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 2) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה )(.4)
( לעיל מנהל או עובד אחראי 2) –( ו 1בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 בתאגיד. 
 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה  .ב
בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה 

א' לעיל, וכן ידוע לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף 
לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת 
חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על 
פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה 

 על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה. שקיבלה
 
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף  .ג

 א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.
 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
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 SLA הסכם רמת שרות :4פרק  

 
 נספח זה מתייחס לשני מקרים של רמת שרות:

 
 

 רמת שרות שוטפת
 

להבטיח את רמת השרות ורמת תפקוד המערכות כך שיספקו מענה לצורכי ניהול המערכות המפורטות  מטרה:
 המשתתף והצעת מפרט דרישות הצהרה - ב' מסמך

 
עמידה בתקן רמת השרות לאורך זמן תחשב -אי הסכם רמת שרות זה הינו חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הספק.

 כהפרה יסודית של החוזה.
 
 

   :הגדרות
 

. הספק יעמוד בתקן רמת השירות עפ"י המפורט 1היא חריגה מ"תקן רמת השרות", כמפורט בטבלה  "תקלה"
להלן. במקרה והתגלתה "תקלה" על הספק לתקן את התקלה תוך פרק הזמן המוגדר בעמודה "זמן  1בטבלה 

 לתיקון התקלה".
 

". המנהל יקבע אם השבתהכ"תקלה החוזרת ו/או המתמשכת ו/או משבשת את מתן השרות לציבור יחשב 
 ".השבתהוממתי התקלה החוזרת/מתמשכת הופכת ל"

 
, בנוגע לכל 2היא הפסקה של הפעילות הקשורה לאותה שרות. במקרה של השבתה, כהגדרתה בטבלה "השבתה" 

אחד מרכיבי השרות, יפעל הספק באופן מיידי להחזיר את הרכיב/שרות לפעולה תקינה תוך פרק הזמן המוגדר 
 דה "זמן להחזרת הרכיב לאחר השבתה", כמפורט בטבלה זו.בעמו

 
כל תיקון, עדכון גרסה או שנוי יעשה בידיעת ובתאום עם בעלי המקצוע הרלוונטיים  אחריות דיווח ותאום:

 ברשות.
 

 : הגדרות של תקלה1טבלה    
 

שיטת המדידה של רמת  רכיב מס' 
 שרות

זמן 
לתיקון 
 התקלה

 הגדרת תקלה

שהגיע עד לשעה עדכון תוכן   .1
12:00 

שעות מרגע הגעת  4עד 
 החומרים 

 4-מקרה אחד החורג מ -
 ביממה  שעות

 ים החורגים בחודש מקר 2 - שעות מרגע הקריאה  24 איסוף חומרים מבניין העיירה   .2

 מקרה חורג בחודש  1 - שעות  48 יצירת אובייקט עיצובי   .3

שחזור מגבוי, בדיקת תקינות   .4
 מחדשושלמות והפעלה 

 6מקרה אחד החורג מ  שעות  3 שעות מרגע הקריאה  4
 שעות 

מקרה אחד החורג  שעתיים מרגע קבלת הבקשה הקמה או שנוי הרשאות משתמש  .5
 משעתיים

תמיכה טלפונית במשרד כולל   .6
תמיכה מרחוק דרך מערכת 

 התקשורת

מרגע החיוג לתמיכה בין 
 17:00 - 8:00השעות 

ה' וביום ששי  -בימים א'
 12:00עד  8:00-וערב חג מ

תוך שתי 
 דקות       

מקרים ביום החורגים  3
 דקות 3מזמן המתנה של 

הגעת טכנאי לעירייה במקרה   .7
 והבעיה לא נפתרה בטלפון

מרגע קבלת קריאת 
 השרות

מקרים בחודש אחד של  2 שעות 24
איחור בהגעת הטכנאי 

 שעות 6-מעבר ל

מקרה אחד של איחור של  יומיים קבלת הבקשהמרגע  שחזור המערכות באתר חליפי   .8
 שעות 4-יותר מ
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 : הגדרות של השבתה2טבלה 
 

שיטת המדידה של רמת  רכיב 
 שרות

 הגדרת תקלה לתיקון התקלהזמן 

 מקרה אחד בחודש שעות  2 שעת  2 נפילת שרת   .1

לשרות הניתן בתקשורת:   .2
שחזור מגבוי, בדיקת תקינות 

 ושלמות והפעלה מחדש

 6שחזור לא הסתיים תוך 
 שעות

 מקרה אחד בחודש שעות 12

הקמה או שנוי הרשאות   .3
 משתמש

 5ההרשאה לא הוגדרה במשך 
 שעות

 מקרה אחד בחודש שעות 7

תמיכה טלפונית במשרד כולל   .4
תמיכה מרחוק דרך מערכת 

 התקשורת

 מקרה אחד בחודש שעות 2 דקות 15אין מענה במשך 

שחזור המערכת מגבוי לאחר   .5
 אסון

התקבלה הודעת שגיאה 
מידית או מצב בו השחזור לא 

 שעות 8הסתיים תוך 

 מקרה אחד בחודש שעות 12

 
 
 
 
 
 

 :פיצוי מוסכם עבור ליקויים בתפעול המערכת 3טבלה 
 

 הפיצוי המוסכם נושא
: 1עבור כל תקלה אשר לא תוקנה בתוך פרק הזמן הקבוע בטבלה  פיגור בתיקון תקלה 

בסעיף "רמת שרת שרות שוטפת" לעיל, ישלם הגדרה של תקלה 
לכל שעה שהתקלה נמשכת מעבר לזמן המוקצב לתיקון  ₪ 150הספק 

 התקלה.
: 2עבור כל השבתה אשר לא תוקנה בתוך פרק הזמן הקבוע בטבלה  פיגור בטיפול בהשבתת המערכת 

הגדרה של השבתה בסעיף "רמת שרת שרות שוטפת" לעיל, ישלם 
שעה שההשבתה נמשכת מעבר לזמן המוקצב לכל  ₪ 500הספק 

 לתיקונה.
כל איחור במתן שרות אחר לגביו לא נקבע מועד לתיקון, ישלם הספק  פיגור בתיקון תקלה אחרת

 לכל שעת איחור. ₪ 150
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


