
 עיריית בית שמש 

 23/19מכרז פומבי 

  יםפניות תושבלעבור מתן שירותי מוקד 
 

מתן שירותים  עבורעיריית בית שמש )להלן: "העירייה"( מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר  .1
 בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המכרז ונספחיו.  הכל .להפעלת מוקד עירוני

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

 .תתקבל ע"י ועדת המכרזים

, 2:99-10:99, בימים א עד ה בין השעות 22/2/12החל מיום  לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .3
, תמורת  3בית שמש, קומה  2במזכירות העירייה בבניין העירייה הראשי דרך יצחק רבין 

אשר לא יוחזרו בכל מקרה, התשלום יבוצע ₪(  חמש מאות )ובמילים ₪  099תשלום בסך 
 בשיק או במזומן.
 .92-2292099טלפון לבירורים 

את ההצעות בצירוף ערבות בנקאית וכל המסמכים הדרושים יש להגיש במסירה אישית בלבד  .4
 24/19/12ולהכניס במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בלשכת סמנכ"ל העירייה לא יאוחר מיום 

 .. הצעות שתגענה לאחר מועד זה לא תילקחנה בחשבון12:99עד השעה 

 בכתב או בבירור/ו שאלה כל אליו להפנות יש . משה כהן הוא זה למכרז האחראי העירייה נציג .0

 כל לידיעת ויועברו ירוכזו והתשובות השאלות . moshecohen@Bshemesh.co.il בדוא"ל בלבד,

  .12:00  בשעה -19/19/12יאוחר מיום  לא להגיש יש הבהרה את השאלות . זה משתתפי מכרז

  ל."הנ למועד מעבר שאלות תתקבלנה לא
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 עירית בית שמש

 23/19מכרז 
 

  יםפניות תושבלעבור מתן שירותי מוקד 
 

 כללי ומטרת ההתקשרות .1
כולל  עירהלתושבי  24/9לקבלת שירותי מוקד טלפוני  עירית בית שמש מפרסמת מכרז 

בשעת חירום. השירות כולל מענה לפניות התושבים בנושאים שונים, מתן מידע לפי צרכי 
  .  לגורמים המקצועיים ברשותהפניות  בותינו עירה

 תמיכה טלפוניתמתן שירותי ב יםהעוסק יחיד או חברהלהתקשר עם זוכה  תמבקש העיריה
 עירוני. טלפונימוקד להלן "המציע", לשם קבלת שירותי 

יובהר כי העיריה מפעילה מוקד עירוני המופעל ע"י מוקדנים שהינם עובדי עיריה, והשירות 
הדרוש הינו לשם השלמת השירותים בהיקף ובמועדים לפי הצורך שייקבע ע"י מנהל 

שירותי מוקד מעובדי עיריה  במועדים בהם מנהל המוקד לא מקבל העיריה, ובעיקר
חגים, חופשות, וכן, תקלות(. יובהר כי אין באמור )בעיקר, ולא רק בשעות הערב, שבתות 

 בפסקה זו כדי לגרוע מהתחייבות הספק לספק את כלל השירותים הדרושים במסמך זה.

 תנאי סף .2
התנאים המפורטים כל זה ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על  בהליךרשאים להשתתף  

 להלן:

 לפי ורשומות חשבונות פנקסי ולנהל מוסף ערך מס לענייני מורשה עוסק להיות המציע על 2.1
 – ו"התשל(, מס חובות ותשלום חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק

1290.  

כל לכל הפחות בות שונרשויות מקומיות  0-ל עירונימוקד טלפוני שירותי  סיפקהמציע  2.2
 . לכל הפחות  2913-2910 ים שנאחת מה

משפטית אחת בלבד וכל האישורים הנדרשים על פי הסכם  ישותיהמציע הוא  2.3
ההתקשרות זה, לרבות אישור, רישיון או היתר יהיו על שמה של אותה אישיות משפטית 

 כשהם תקפים במועד הגשת ההצעות.

שנים לפחות בעיר בה  0הספק הינו בעל ניסיון מוכח להפעלת שירותי מוקד עירוני של  2.4
 תושבים לפחות. 139,999

המופעל ע"י חברת א.ש. בינה שהינה  crmהמציע בעל יכולת לעבוד בממשק עם מערכת  2.0
 החברה שהמספקת תוכנה לניהול המוקד בעירית בית שמש.

 ₪. 099הצגת קבלה על רכישת מסמכי המכרז בסך  2.0

 לטובת, לצרכן המחירים למדד צמודה, אוטונומית בנקאית ערבות -ערבות מכרז  2.9

"ח(, כמפורט במסמכי המכרז ש חמישה עשר אלפי) ₪ 10,999  של בסך, עיריהה

 יש לצרף את הערבות המקורית. להלן.

 יאריך והמציע נוספת לתקופה הערבות תוקף הארכת לדרוש רשאית תהא העירייה 2.0

 תוקף הארכת משמעה הערבות תוקף הארכת) הדרישה י"עפ תוקף הערבות את

 הצעת לפסילת עילה ,כשלעצמה ,תהווה כנדרש הארכת הערבות-אי .(ההצעה



3 

 

 לה שצורפה הערבות אשר הצעה לפסול רשאית תהא המכרזים וועדת .המשתתף

 .מכרז זה בתנאי עומדת אינה

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

 
 להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמשתתף אימת כל .א

 .שהיא דרך בכל ,הצעות

 ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמשתתף אימת כל .ב

 מידע או מוטעה מידע המכרזים לוועדת מסר שהמשתתף אימת כל, כפיים

 .לא מדויק מהותי

 פי על פעל לא הוא ,במכרז כזוכה המשתתף שנבחר שלאחר אימת כל .ג

 .להתקשרות מוקדם תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות

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

 .ערב עסק המחאת או/ו

 ,במכרז הזוכה עם ההתקשרות לאחר לו תוחזר ערבותו ,זכתה לא שהצעתו משתתף
 בהצעתו. המציע שיציין לכתובת רשום בדואר

 .המחייבות את החברה ת החתימהיואישור רו"ח או עו"ד בעניין זכו 2.2

 מסמכים ואישורים נדרשים .3

ם:בעת הגשת ההצעה, יגיש המציע את האישורים הבאי   

המלצות לפחות, מטעם רשויות מקומיות, להן סיפק המציע שירותים מסוג השירותים  3 3.1
 .2913-2910המוגדרים בהליך זה במהלך השנים 

 ואישור הצהרת המציע בנספח ד'. אישור מאת רואה חשבון על ניהול פנקסים כדין 3.2

 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ.אישור  3.3

 אישור שלטונות מס הכנסה על ניכוי מס במקור.  3.4

 נוסח הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידו. 3.0

 .הינו תאגיד העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע 3.0

 

 השירותים הנדרשמפרט  .4

 ימים בשנה. 300ימים בשבוע,  9שעות ביממה,  24:  שעות פעילות המוקד 4.1

 .העיריההשירות יינתן גם בזמן חירום בנוסף למוקד פנימי שיופעל ע"י   4.2

 "עבודת המוקדן"(.   0.9במענה אנושי )בהתאם למפורט בסעיף  העיריהקבלת פניות מתושבי  4.3

, העיריה, דף פייסבוק של העיריהקבלת פניות המגיעות מגורמים חיצוניים כמו: אתר  4.4
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. פניות אלו מגיעות ישירות למערכת אפסאפליקציה לעובד, הודעות וואטאפליקציה לתושב, 
 בכותרת בצבע אדום. כל הפניות יוכנסו למערכת בטווח של שעה מרגע קבלת הפניה. 

חרת החל     יום למ למערכת וידווחו דרך המערכת יוכנסו – 22:99פניות שיתקבלו לאחר השעה   
,  למעט אם המדובר במקרה חירום כפי שיוגדר ע"י מנהל המוקד, כך 0:99ועד לשעה  99:99 -מ

 שיידרש לדווח בהתאם לאמור במסמך זה.
 

בזמן אמת,  העיריהלגורם המטפל מטעם  SMS-בדוא"ל או בבנוסף, פנייה יזומה בטלפון,  4.4
 , תתבצע עד חצי שעה מקבלת הפניה. העיריהי תסריט שיחה מובנה מטעם על פ

 הקלטת הודעות פתיח לפי דרישה של מנהלת המוקד העירוני.  4.4

 .העיריהעל פי דרישת  מתן מידע בנושאים שונים באמצעות מוקדנים 4.4

, יצירת קשר עם התושב ועדכונו העיריהכיוונית בין התושב ו-קיום אינטראקציה דו 4.4
 הטיפול, במידה ויבקש לעשות כן.בסטאטוס 

שליחת הודעה בדוא"ל או בהודעת טקסט  – 190במידה והפניה אינה בתחום אחריות מוקד  4.4
 לפונה על כך שפנייתו נדחתה וסיבת דחייתה. 

 מתן מענה לפניות .4

 09%, ולכל הפחות  לכלל שיחות האנושי  המענה ככלל,  מקצועי ומהיר, אמין מענה אדיב 4.1
במידה ותהיה חריגה מהאמור בסעיף  .שניות 10 פרק זמן של עד  יינתן בתוךמכלל השיחות 

 זה, יושת קנס כאמור בטבלת הקנסות.

, במידה ותהיה חריגה מהאמור בסעיף זה, יושת דקות 2זמן מענה מקסימלי לא יעלה על  4.2
 קנס כאמור בטבלת הקנסות.

, תהיה אפשרות לעבור )דקה(  1עולה על  למענה אנושי  במידה וזמן ההמתנהבכל מקרה,   4.3
ישאיר הודעה מוקלטת כולל שם ומספר טלפון והמוקדן  תושבלשירות השארת הודעה. ה

 יחזור במענה אנושי לא יאוחר משלוש שעות ממועד השארת ההודעה. 

 זמן כי להבטיח מנת על במוקד שירות נציגי של מספקת כמות לאייש מתחייב המציע 4.4
 .0.1בסעיף  על האמור יעלה לא במוקד הממוצע החודשי ההמתנה

 עמידה לשם השרות נציגי תגבור בגין, וסוג מין מכל, תמורה לכל זכאי יהיה לא המציע 4.4
 כאמור. השרות ביעדי

 מתכונת הביצוע .4

מאת  מכרז הודעת הזכייה בימים לכל המאוחר מיום  39הזוכה יתחיל לתת שירות תוך  4.1
ובניית תרחישי שיחה בהתאם להנחיית מנהלת המוקד יבצע אפיון זמן זה במסגרת  .העיריה

 העירוני .

ממשק ממוחשב לתמיכה טלפונית )תיעוד השתלשלות הפניות והקלטה מלאה הזוכה ינהל  4.2
סיווג השיחות לסוגים השונים בהתאם לדרישות מנהלת המוקד העירוני ,  ,של כל השיחות(

ם להגדרות מנהלת המוקד העברת דו״ח תקופתי לגורם הרלוונטי במקרה הצורך )בהתא
 העירוני(.

לפקח ולבקר על פעילות המוקד, בדגש על קיום שיחות מקצועיות, אדיבות  זוכהבאחריות ה 4.3
 לוודא עמידה באמנת השירות., וכן ויעילות בזמן

הזוכה יפעיל מערכת המבצעת הקלטת שיחות מלאה ויעביר לידי מנהלת המוקד העירוני   4.4
נהלת המוקד העירוני . הקלטת השיחה תישמר למשך הקלטות שיחות בהתאם לדרישת מ

  שנה ממועד קיומה.

משוב וכן יעביר  מעקב ובקרה אחר התנהלות המוקדנים ואופן המענההזוכה יבצע  4.4
 .ו/או מי מטעמו עיריהפי הערות ודגשים של מנהלת המוקד ב-למוקדנים על
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 :דרישות ממנהל הלקוח 4.4

לפניות מנהלת המוקד העירוני וישמש איש קשר  מנהל הלקוח יהיה זמין באופן מיידי 4.4.1
 כאמור באמנת השירות. יםלכל תחומי השירות הנדרש

מנהל הלקוח יעדכן את מנהלת המוקד העירוני  באופן קבוע על בעיות/סוגיות שעולות  4.4.2
 במהלך השיחות ויקבל הנחיות ממנהלת המוקד העירוני  בהתאם.

עוררות או תלונות המתקבלות על איכות מנהל הלקוח יהיה זמין למענה על בעיות המת 4.4.3
 התמיכה של המוקד.

 : דרישות ממוקדן השירות 4.4

 . ויציין את שמו "שלום עיריית בית שמשהמוקדן יענה לשיחה " 4.4.1

המוקדן יזין את כל פרטי הפונה ויצור  –ם פנה למוקד העירוני טרבמידה והתושב  4.4.2
 כרטיס פונה לפי שדות חובה . 

 עם כלל הפרטים האירוע )שם רחוב + מספר( , נושא הפניההמוקדן יזין את כתובת  4.4.3
 . מטפלת ומחלקה

המוקדן יציין מידע מפורט אודות האירוע לפי שאלות מנחות שקיימות ב"מידע  4.4.4
 למוקדן". 

)בי"ס/גנים /גינה ציבורית וכו'( המוקדן יבחר את האתר  העיריהבמידה ומדובר באתר  4.4.4
 הרלוונטי בשדה "אתר". 

בשדה "דחיפות" מה דחיפות האירוע. פניות שמוגדרות בדחיפות המוקדן יבדוק  4.4.4
הודעה טלפונית" משמע חובת דיווח טלפוני למטפל שמוגדר )כל המטפלים -"מיידי

     קיימים בספר טלפונים בתוכנה(. 

 מענה מכונן: טיפול בחוסר  4.4.4

    .פניה בשורת הטיפולטופס הלתעד ב, יש  במידה והכונן לא עונה

 .חובה לתעד בפניההכונן לא עונה, במידה ו –דק'  0להתקשרות נוספת כעבור לחזור 

 לתעד בפניה. ודק' נוספות  0לחזור להתקשרות נוספת כעבור 

ד' לרבע שעה  0עם מרווחי זמן של בין  לקשר ניסיונות 3חשוב שיהיו מתועדים לפחות 
' .ד ניתן לדווח לכונן במניסיון לניסיון רק לאחר שנעשו מס ניסיונות וכולן תועדו במוק

 טלפוני למנהלת המוקד העירוני.במידה ואין מענה חובת דיווח 

 "בטיפול"סטטוס לאחר דיווח לכונן באחריות המוקד להפוך את סטטוס הפניה ל
 . ודיווח הקפצה עם פרטי הכונן אותו יש לסגור בסיום הפעילות

באחריות המוקדן  -פלה(פניות חוזרות )תושב מתקשר ומדווח כי הפניה שפתח טרם טו 4.4.4
 . ולדווח בסטאטוס מתאים )טופל/ טרם  טופל(לציין זאת בשורת טיפול 

 ( ואכיפתהALSאמנת שירות ) .4

את הזכות לבדוק באופן מדגמי )באמצעות הקלטות  הלעצמ תשומר העיריה 4.1
את איכות  האו לקוח סמוי( על ידי מנהלת המוקד העירוני  או כל גוף מטעמ\ו

 השירות הניתן. 

 הציון הסובייקטיבי לאיכות השיחה יקבע על בסיס הפרמטרים כדלהלן:

 .39% -אדיבות ושירותיות הנציג  4.1.1

 .30% -עמידת הנציג בדרישות תסריט השיחה ע״פ סוג השירות שיוגדר  4.1.2

 .30% -האם משך שיחה תאם את רמת השירות הנדרשת בשיחה  4.1.3

 בין שני סוגי תלונות:תתקיים הבחנה  -תלונות לקוחות על השירות הניתן במוקד  4.2
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התנהגות נציג בעת השיחה )בעיה משמעתית כגון: אופן  -תלונה חמורה  4.2.1
, הפרעה למהלך התקין של המוקד ע״י מוקדנים אחרים, פונהפניה לקוי ל

מנהלת ( תטופל בחומרה ע״י הזוכה ותדווח לד'חוסר אדיבות לפונה וכ
של  פרה מהותיתבאופן מיידי. תלונה מסוג זה תהווה ה המוקד העירוני 

 .הסכם ההתקשרות

חוסר מקצועיות של הנציגים, מסירת מידע שגוי  -תלונה שאינה חמורה  4.2.2
׳. מספר התלונות שאינן חמורות לא יעלה דלפונה, הארכת משך שיחה וכ

 מכלל השיחות שנענו ע״י נציגי הזוכה בחודש קלנדרי. 1%על 

מנהלת המוקד העירוני  לדרוש  תרשאי ,9.2 במקרים של תלונות כאמור בסעיף 4.3
 מן החברה הזוכה לבצע אחד או יותר מן הצעדים הבאים:

להעביר לידי מנהלת המוקד העירוני  את הקלטת השיחה, לצורך בירור מהות א. 
 התלונה.

 להימנע ממתן שירות ע״י מוקדן/ים שבעבודתו/ם התגלו בעיות. .ב
הזוכה יעביר לידי מנהלת המוקד העירוני  דו״ח  ,לצורך אכיפת רמת השירות 4.4

חודשי )בסוף כל חודש קלנדרי( ובו יפרט את המידע הבא על השיחות באותו 
 :חודש קלנדרי

 פירוט של דקות שיחה נכנסת/ יוצאת .א
 זמני מענה כולל זמן מענה מקסימאלי, מינימלי, ממוצע. .ב
 כמות שיחות ננטשות . .ג
 2דשית ממוצעת מזמן ההמתנה למענה נציג בשיחות שלא נענו תוך חריגה חו .ד

 .דקות וכן כמות השיחות בחריגה
 2מעל , דקות  2)דקה(, עד  1 שניות, עד  10 עדאחוז השיחות שנענו ע״י נציג  .ה

 , מתוך כלל השיחות הנכנסות.דקות
ת המוקד העירוני רשאי לדרוש והזוכה יהיה חייב לספק כל סוג של /מנהל 4.4

 וללא תוספת לתמורה. הבקשהימי עבודה ממועד  9ידרוש, תוך שדיווח נוסף 

 /תבמקרה של הפרת התחייבויות הזוכה כאמור בסעיף זה, יהיה רשאי מנהל 4.4
המוקד העירוני לדרוש מהזוכה את תשלום הסכומים הקבועים בטבלה 

, והכל מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון העיריה, אשר יועברו לידי המצ״ב
 למדינה לפי הוראות ההסכם ההתקשרות או הוראות כל דין. 

הסכומים המפורטים בטבלה אינם גורעים מכל סעד אחר שעומד לרשות  4.4
מנהלת המוקד העירוני  לפי ההסכם ההתקשרות ולפי כל דין ואין באמור 

מחובת מנהלת המוקד העירוני  לפעול בהתאם לאמור באמנת השירות מלגרוע 
 למען הסר ספק המדובר בקנסות מצטברים. בהסכם ההתקשרות.

מספר  הנושא סכום החיוב
סידור

 ₪. 199,999 -במקרה של הפרת סעיף זה יקנס הזוכה ב  י
כמו כן, הפרת סעיף זה תחשב כהפרה מהותית של תנאי ההסכם 

 .ההתקשרות

או  שימוש בפרטי הפונים
במידע שיועבר ע״י מנהלת 
המוקד העירוני  לצרכי 

 .הזוכה

.1  

במידה ולא עמד הזוכה בדרישות שעות הפעלת המוקד, בהתאם 
למספר הימים בחודש שבהם לא עמד בהוראת הסעיף האמור, 

, יחויב הזוכה בקנס של ימים ומעלה 0 -מ בהתאם למדרג הבא:
 מהחשבונית החודשית. 19%

שעות הפעילות 
 המינימאליות של המוקד.

.2  
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על הזוכה יושתו הקנסות הבאים, במידה וממוצע הציונים של 
 השיחות המדגמיות במהלך חודש קלנדרי אלו הוא כדלקמן:

, יחויב הזוכה בקנס של 04ועד  99 -לממוצע ציונים מ .1
 מהחשבונית החודשית. 0%

 19%יחויב הזוכה בקנס של  מטהו 99 -לממוצע ציונים מ .2
 מהחשבונית החודשית.

 

ציון איכות ממוצע לשיחות 
מדגמיות שבוצעו במהלך 

 חודש קלנדארי

.3  

מכלל השיחות בהם  % 29-במידה והיתה חריגה של למעלה מ
שניות יחויב הזוכה בקנס של  10   -יותר משל  אנושי  מענה היה 
 מהחשבונית החודשית.  19%

 
המענה חריגה בזמני 

 לתושב

4.  

מסירת הודעות לגורם המטפל הזוכה יחוייב בגין חריגה מזמן 

 כדלקמן: 

יחויב מהפניות  0% -מזמן המסירה המוגדר בבגין חריגה  .1

 מהחשבונית החודשית. 0%הזוכה בקנס של 

 

חריגה בזמן העברת המידע 
 לגורם המטפל

0.  
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  מסך  09%יובהר כי סכום הקנסות החודשי בגין כלל סעיפי אמנת השירות לא יעלה על
לפי ההסכם   העיריהחודשית. סכום זה אינו גורע מכל סעד אחר שעומד לרשות  החשבונית

 ההתקשרות ולפי כל דין.
 
 הזוכהתנאי מתן השירותים על ידי  .4

השירותים יינתנו על ידי הזוכה והעובדים המועסקים על ידו בהתאם לצורכי  4.1
לפי תיאום עם מנהלת המוקד העירוני . הזוכה או מי מטעמו לא יהיו   העיריה

רשאים להעביר או להסב את זכויותיהם ע״פ הצעה זו כולן או חלקן לצד 
 שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב ממנהלת המוקד העירוני  או מי מטעמו.

מובהר בזאת כי כל חומר ומידע שייאסף ע״י הזוכה במהלך עבודתו יועמד  4.2
 ת המוקד העירוני  בלבד או מי מטעמו ללא תנאי./שות מנהללר

 ערבות זכיה בנקאית )״ערבות ביצוע״( 4.3

עם קבלת הודעה על זכייה בהסכם ההתקשרות זה, יידרש הספק הזוכה להפקיד  .א
)במילים:  ₪29,999( ימים קלנדריים, ערבות בנקאית, בסך של 3בתוך שלושה )

ביצוע מלוא ההתחייבויות במועדן  עשרים אלף שקלים חדשים(, לצורך הבטחת
יום לאחר תום  09 -)להלן: ״ערבות הביצוע״(. ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד ל

תקופת ההתקשרות. למען הסר ספק, ככל שתוארך תקופת ההתקשרות, יהיה 
  מחוייב הזוכה להאריך בהתאמה את ערבות הביצוע.

 ערבות ביצוע. -׳ ג בנספחהנוסח המחייב של ערבות הביצוע מופיע  .ב

לחלט את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד באי מהתחייבויותיו  תשאיר העיריה .ג
או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו, לתנאי ההסכם ההתקשרות ולהסכם 

 ההתקשרות לכל אורך תקופת ההתקשרות.

 וכלליותטכניות דרישות  .4

בבעלות המציע מערכת ממוחשבת להפעלת שרותי תמיכה טלפונית  4.1
 המאפשרת:

 
 הקלטת שיחות מלאה. 2.1.1
 ניהול ומעקב אחר הפניה, לרבות סטטוס טיפול. 2.1.2
 זיהוי ותיעוד משך השיחה. 2.1.3
 פיקוח ובקרה על המוקדנים. 2.1.4

 
ומעלה ובעלי השכלה תיכונית  10כל המוקדנים שיועסקו ע״י המציע יהיו בני  4.2

 הפחות. לכל

חתימה של המציע על הצהרה להתחייבות לשמירת סודיות וכן התחייבות  4.3
שלא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע 

תוך תקופת ההתקשרות,  אליהם בקשר עם ביצוע הסכם ההתקשרות זה,
התחייבות לשמירת סודיות  -׳ אלפניה או אחריה בהתאם לנוסח בנספח 

 כי ההסכם ההתקשרות.למסמ

 .העיריההקבלן יקלוט את נתוני הפניות בכל תוכנת מוקד שתיבחר ע"י  4.4

 
 היקף ההתקשרות .11

חודשים ) שנים עשר חודשים (, ממועד  12-תקופת ההתקשרות הינה ל 19.1
רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך  העיריהחתימת החוזה עם הזוכה. 
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חודשים או פחות מכך  12הארכות נוספות של  4 -את תקופת ההתקשרות, ב
את  לעיריהוזאת לתקופה מצטברת של עד חמש שנים. חובתו של המציע לספק 

השירות ללא כל שינוי בתנאים. הארכה תיכנס  לתוקף אלא אם כן הוחלט שלא 
 . ול דעתה הבלעדי של העיריהוזאת, לפי שיק תהיה הארכה

רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות  העיריה 19.2
יום בכתב לספק , כמפורט בהסכם  39על פי הסכם זה, בהודעה מוקדמת של 

ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו / או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו 
תים שניתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירו

 למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף. 
 תמורה .11

תמורה עבור הפעלת הצעת המחיר תתייחס ל מחיר.ההצעת  ב' נספח הצעת המחיר תוגש על גבי 
ת לשתחל מתחידקת שיחה מלאה בפועל והמוקד על פי תנאי ההתקשרות במסמך זה, למשך 

 40, התמורה תשולם בתנאי תשלום של שוטף + (מע״מ תוספת בש״ח, ללא) יושהמענה האנ
 יום.

בגין מודגש כי בשום מקרה לא יינתן כל תשלום נוסף מעבר לזה שייקבע  11.1
 הצעת המחיר לחודש ימים למתן השירות הנדרש בתנאי ההתקשרות.

התמורה הנקובה בהצעה הזוכה, לא יהיה זכאי יובהר כי למעט תשלום  11.2
הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים 
בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, זמן נסיעות, 

 אש״ל וכיוצא באלה.

 ניגוד עניינים / סודיות / בעלות .12

כה יידרש לחתום על התחייבות לשמירת סודיות ללא הסתייגות הזו 12.1
ולהתחייב כי כל הדיונים בהם ייטול חלק וכן כל הממצאים והנתונים הנוגעים 
לשירות שיינתן על ידו, לרבות תוצרי עבודתו, יישמרו בסוד לאורך תקופת 
ההתקשרות ולאחריה, אלא אם כן התקבל אישור מראש ובכתב של מנהלת 

התחייבות  -׳ א)נספח עירוני  להעברת הממצאים או הנתונים כאמור המוקד ה
 .סודיות( לשמירת

כל מסמך שיכין המציע במסגרת מתן השירותים יהיה קניינה הבלעדי של  12.2
לא תהיה למציע או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. ו העיריה

בנוסף, הזוכה או מי מטעמו לא יעשו שימוש במידע שיגיע לידיעתם במסגרת 
 השירותים.

הזוכה יתחייב כי לא יעביר כל מידע לגבי ממצאי העבודה ולא יציג לאף  12.3
 גורם למעט לנציג מנהלת המוקד העירוני , את תוצאות העבודה האמורה

בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה, כל מסמך שיכין הזוכה 
 במסגרת מתן השירותים, זולת אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב.

 ביטוח .13

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה,  13.1
ו/או חידושו  מתחייב הקבלן להחזיק בתוקף כל תקופת החוזה ו/או הארכתו 

מדי שנה בשנה , בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין, את הביטוחים 
 והמהווה חלק בלתי נפרד היימנו.כנספח ה' כמפורט באישור הביטוח הרצ"ב 

עניין ביטוח אחריותו המקצועית, יחזיק ביטוח זה כל תקופת אחריותו ל 13.2
 .מבניהםהמועד המאוחר  -שנים מתום החוזה 9פי דין ו/או  לע

 

 כללי .14
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עותקים , אשר יוכנסו  למעטפה המצורפת למסמכי מכרז  2 -על המציע להגיש את הצעתו ב .14.1
ומספרו, תוכנס על ידי המציע זה. המעטפה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז 

 לתיבת המכרזים בעירייה.
 
על המציע לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו  .14.2

בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו 
 למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע. 

 
 המכרז, תנאי דפי על לרבות :המכרז בחוברת הכלולים הדפים כל על לחתום המציע לע .14.3

 .ככל שישנם הבהרה לשאלות ותשובות
 

 החל המשתתף את ותחייב ונספחיה מרכיביה כל על בתוקפה תעמוד המשתתף הצעת .14.4
 .למכרז ההצעות להגשת הקבוע מהמועד חודשים 3 תום ועד ממועד הגשתה

 
 תהא ,חלקם או כולם לעיל בסעיפים האמורים התנאים אחר הזוכה ימלא ולא במידה .14.0

 לזוכה .הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת ההסכם י"עפ אחר מציע עם להתקשר העירייה רשאית
 אחר מציע עם העירייה של התקשרותה עקב לפיצוי זכות או/ו תביעה או/ו טענה תהיה כל לא

 .במקומו
 

 הסתייגויות, השמטות, שינויים .14.0
 
מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל בכל 

 לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאי העירייה: הסתייגות
 

 לפסול את מסמכי המכרז. 1.1
 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן. 1.2
 לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד. 1.3
ש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחירי לדרו 1.4

 ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
 

ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של העירייה. והמציע 
יסרב להסכים לכך, רשאי העירייה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר 

 .די המציע, אם הצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכההוגשה על י
 
 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב תהא רשאיתהעירייה  .14.9
 בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.

 
 תא רשאיילקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כשלהי, וה ת מתחייב ההעירייה אינ .14.0

לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטרם החל הזוכה 
 באספקת השרות על פי המכרז. 

 
 
לעירייה הזכות להוציא לפועל רק חלק מאספקת השירותים או לחלקם בין מציעים שונים  .14.2

כראות עיניה. גם במקרה בו פוצלה אספקת השירותים בין מספר מציעים או שהעירייה 
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החליטה לבצע רק חלק מהשירותים, הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע על פי הפרק השלישי 
ין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי תחייב  את המציע לכל דבר וענ

לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שאספקת השירותים פוצלה בין מספר מציעים או 
 שהוטל עליו לספק רק חלק מהשירותים. 

 
בחינת תנאי הסף, ולאחר עמידתן בחינת הצעת אופן קביעת ההצעות הזוכות במכרז הינו  .14.19

 המחיר. 
 
פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר  מהמצעיםלדרוש  ת רשאי תהא  העירייה .14.11

 פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.
 

תהיה  והיא ,שהיא הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין .14.12
את  לבצע ובכושרו המציע של ביכולתו ,היתר בין ,הזוכה לבחירת בשיקוליה להתחשב רשאית

 ,העירייה של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול נתונה ההחלטה .מעולה ברמה הנדרש השירות
 .עליה לערער רשות או זכות כל למציע שתהא מבלי
 

 ,הצעות להציע הבקשה את ולבטל ,שהוגשו מההצעות אחת אף לקבל שלא רשאית העירייה .14.13
שלישי  צד עם להתקשר או ,הצעות להציע חדשה הזמנה לפרסם מזכותה לגרוע מבלי וזאת

 .לנכון שתמצא כפי זה מכרז לביצוע כלשהו
 

 רשאית תהא העירייה .העירייה של המכרזים וועדת ידי על תיעשה הזוכה ההצעה בחירת .14.14
 המוסכמת ומתן המשא תוצאת יהא שייחתם והחוזה ,הצעתו לשיפור הזוכה עם לשאת ולתת
 .על הצדדים

 
 

את ההצעות בצירוף ערבות בנקאית וכל המסמכים הדרושים יש להגיש במסירה אישית  .14
בלבד ולהכניס במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בלשכת סמנכ"ל העירייה לא יאוחר מיום 

 .בצהריים. הצעות שתגענה לאחר מועד זה לא תילקחנה בחשבון 12:99עד השעה   24/19/12
 
 או בבירור/ו שאלה כל אליו להפנות יש משה כהן.  ואה זה למכרז האחראי העירייה נציג .14

 כל לידיעת ויועברו ירוכזו והתשובות השאלות . moshecohen@Bshemesh.co.il בדוא"ל בלבד, בכתב

 12:00 בשעה -19/19/12יאוחר מיום  לא להגיש יש הבהרה את השאלות .זה משתתפי מכרז

  ל."הנ למועד מעבר שאלות תתקבלנה לא .בצהריים

 
 

 

 

 

ד"ר עליזה בלוך, ראש העירבברכה,   
 

 
 



12 

 

 

  –' אנספח 
 התחייבות לשמירת סודיות

 
והנני מועסק והואיל את השירותים כהגדרתם להלן;  מקבלת שמשועירית בית הואיל 

 בקשר למתן השירותים;
מעוניינת עירית בית שמש והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם והואיל 

 כדלקמן:  עירית בית שמשלהגן. לפיכך הנני מתחייב כלפי 
 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: הגדרות

לביצוע מתן שירותי מוקד טלפוני בהתאם למפורט במסמכי הסכם  -״השירותים״ 
 להנחיות מנהלת המוקד העירוני  או מי מטעמו כפי שיהיו מעת לעת. ההתקשרות ובהתאם

 .עיריההליך התקשרות לקבלת שירותי מוקד טלפוני לתושבי ב -הליך התקשרות

נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה  כל מידע, ידע, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, -״מידע״ 
ובין בע״פ ו/או בכל צורה או דרך וכל דבר אחר כיו״ב הקשור במתן השירותים בין בכתב 

של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, 
 הקשורים ו/או הנוגעים למתן שירותי ביקורת דוחות כספיים .

 
בין אם נתקבל  םשירותיהכל מידע אשר יגיע לידי הקבלן בקשר למתן  -״סודות מקצועיים״

מידע  במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:
אשר יימסר לקבלן ע״י מנהלת המוקד העירוני  ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו של כל 

 אחד מהנ״ל.
 

 שמירת סודיות
ולעשות בהם הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת 

שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני 
מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או 

 הסודות המקצועיים.
חון המדינה, הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז׳ )ביט

 .1977 -יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל״ז 

 שם: ______________________ חתימה:_________________________
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 הצעת מחיר –' בנספח 
 
 

 

 לתושביםמוקד פניות רותי יהנדון: הצעה לש

 
 )שם המציע(, מתכבד בזה להגיש ___________ , נציג מוסמך של ________ אני הח״מ,

, בהתאם לתנאי עיריההצעה במסגרת הליך התקשרות לקבלת שירותי מוקד טלפוני לתושבי ב
 ההסכם ההתקשרות וההסכם על כל נספחיהם.

 

 
לדקת שיחה  תמורה כספית

מלאה בפועל מתחילת 
 המענה האנושי 

 
 

 
 שירות

 

________ ₪  

 
  דקת שיחה י לתושב לטלפונ מוקדשרותי 

 

 המחירים אינם כוללים מע"מ

 

 בכבוד רב,

 __________________________שם המציע:   __________ תאריך:

 חותמת:  ___________ חתימה:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ׳גנספח 
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 נוסח ערבות בנקאית לביצוע

  לכבוד

   ית בית שמשעיר

 הנדון: ערבות בנקאית

 על פי בקשת ________________________)להלן: ״הקבלן״( אנו ערבים בזה כלפיכם
 _______ ש״ח )במילים _____________________(10,999___לסילוק כל סכום עד לסך של 

 ולהבטחת מילוי תנאי החוזה. עירית בית שמשמתן שירותי מוקד פניות לתושבי וזאת בקשר ל

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ״ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב 

את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  ספקאו לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 הכולל הנ״ל.

 במכתבנו זה:

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. ______ ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 לא תענה. _______ דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ומבוטלת. ערבותנו זו בטלה _____ לאחר יום

כל דרישה על פי ערבות זו יכול ותעשה על ידי כל אחד מהמוטבים על פיה והתשלום על פיה בין אם 
לכולם ובין אם לאחד מהם יחשב כתשלום כדין ועל פי ערבות זו. בכל מקרה כל התשלומים 

 שנשלם על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

 ל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכ
 
 

 _____________         בכבוד רב,
 בנק             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ד'
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 בקשר עם תנאי הסף הצהרת המשתתף

 . __________________________ שם המשתתף:

 . _______________________________ תאריך:

 מתן שירותי מוקד עירוני

רשויות מקומיות לכל  0 -המציע סיפק שירותי מוקד טלפוני יישובי ל הרינו להצהיר כי .1

 . 2910-2913הפחות בכל אחת מהשנים 

שנים לפחות בעיר בה  0הספק הינו בעל ניסיון מוכח להפעלת שירותי מוקד עירוני של  .2

תושבים לפחות )לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(, בעיר  139,999

 .__________________ 

המופעל ע"י חברת א.ש. בינה שהינה  crmהמציע בעל יכולת לעבוד בממשק עם מערכת  .3

 פקת תוכנה לניהול המוקד בעירית בית שמש.החברה שהמס

 

 

 __________________חתימה וחותמת המשתתף                                                                

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

 אישור רואה חשבון

 

לבקשת____________________)להלן: ״המשתתף״( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את 

כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף.  ניסיונוהצהרת המשתתף בדבר 

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

 ___________________ תאריך:

 רב, בכבוד        

 רואי חשבון                                                                                                

 )חתימה וחותמת(             
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 נספח ה'

 
 לכבוד 

 "(העיריה)להלן: "עירית בית שמש 
 
 

  אישור על קיום ביטוחים
 
 א.נ.ג.
 
 

 "(קבלן)להלן: "ה                                                                הנדון: אישור על קיום ביטוחים של 
 
 

 חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:                  אני הח"מ 
 
מתן שירותי מוקד פניות התושבים כולל לעניין ,פוליסות לביטוח  אנו הוצאנו לבקשת הקבלן .1

 -, כמפורט להלן: )להלן:" השירות"( העיריהמוקד חירום וכל פעילות נילווה עבור 
 

לשירות     עבור בקשר  ביטוח אחריות מקצועית בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן .א
 כאמור לעיל . העיריה

 
 תייחסת לתכנון ופיקוח, אבדן מסמכים, הזמנת הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה המ                      
 חומרים, איחור ואי יושר עובדים.                      

 
 על הפוליסה תחול תקופת גילוי מוארכת:                       

 
במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש, מסיבה כלשהי, מוסכם כי תחול תקופת גילוי 

חודשים נוספים, מהמועד בו פג תוקף הביטוח  0נזקים ותביעות מוארכת למשך 
בחברתנו, וכל אירוע שאירע במהלך תקופת הביטוח או התקופה הרטרואקטיבית 
והעלול להוביל לתביעה, שלגביו תימסר לנו הודעה במהלך תקופת הביטוח או בתקופה 

 המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כתביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח.
 

 לתקופת ביטוח שנתית.ולמקרה  ₪   4,999,999של:   בסך  בגבול אחריות                      
 

 פי דין בגין -והבאים מטעמו עלהקבלן יטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות ב .ב
 פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא.      

          
 .ת ביטוח שנתיתלמקרה ולתקופ ₪  1,999,999   של: בסךבגבול אחריות             

 
 ו/או של מי מטעמה ייחשב כרכוש צד שלישי לצורך           העיריהמוצהר בזאת כי רכוש             
 פוליסה זו.            

 
 הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות נובעת מ; אש, התפוצצות, אדים, שיטפון,             

 בהלה, מכשירי הרמה, מעליות, פריקה וטעינה, בעלי חיים, מתקנים סניטריים פגומים,                                    
 הרעלה, זיהום תאונתי, שביתות והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לבטוח לאומי.              
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ו/או הבאים מטעמה  יההעירלשפות את  ויורחב ב-ו אכאמור בסעיפים  יםהביטוח    
 .קבלןאחריותה   למעשי ו/או מחדלי ה    בגין 

 
 

 בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי     
 המבוטח.    
 
 

 כלפי עובדיו תוך כדי ועקב עבודתם. .  ביטוח חבות מעבידים בגין חבות הקבלןג    
 ו/או מי            במידה ותקבע כמעבידתם של עובדי הקבלן העיריההביטוח מורחב לכסות את          
 מהם.         
 ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה, פתיונות                    
 העסקת נוער כחוק.ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן          

 
 ₪  29,999,999: ת ביטוח שנתיתגבול אחריות  למקרה ולתקופ        

 
 
 ועד                        -. תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא החל מ 2

 (.)שני התאריכים נכללים    
 
 . אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:3
 

 נכללת כמבוטחת נוספת. העיריהא.  
 

 .העיריהלא יפגעו בזכויות  על ידי הקבלןבתום לב ב.   אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות               
לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק, איחור  העיריהכמו כן, זכויות                     

 תביעה ו/או כל סיבה אחרת.       בהגשת 
 

 ו/או צמצומן יעשה בהודעה  . נכלל תנאי הקובע כי ביטול הפוליסותג 
 יום לפני מועד הביטול  09 לעיריהמוקדמת בכתב שתישלח בדואר רשום                  
 ו/או הצמצום.                 

 
 
 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות עבור הביטוחים. . הקבלן4
 
 .  כל סעיף בפוליסות)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות 0

 . העיריהו/או מבטחיו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי  הקבלן     
 פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה אותה במלוא -הביטוח על העיריהלגבי      
 .העיריההשיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות תביעת השתתפות ממבטחי      

  
 , ולפיכך לא יחולחוזה. ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח ב0

 ם מראש ובכתב.כללא הסכמתלרעה בו או בפוליסות שינוי     
 
 
 
 

 חתימת חברת הביטוח      תאריך
 
 
 



18 

 

 

 מס' _____________                 אחריות מקצועית ח פוליסת ביטו
 

 פוליסת ביטוח צד שלישי                               מס' ______________
 

 פוליסת חבות מעבידים                                   מס' ______________
 
 כתובת:   שם סוכן הביטוח: 
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 הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית –נספח ו 

 לכבוד

 עיריית בית שמש

 הצהרה והתחייבותהנדון: 

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

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א
 

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

 

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

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

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

 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 2)
 

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

את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין 
העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף 
לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של 

פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה  כריתת חוזה בניגוד להוראות
לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל 
לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא 

 לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור  .ג

ור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה להצהרתי כאמ
 מייד עם קרות השינוי.

 

_________                                                                                  _____________
___ 

חתימה וחותמת                                                                                          תאריך  
 המציע
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 חוזה התקשרות

 

  שנערך ונחתם בעיריית בית שמש בתאריך ___________

 

 עיריית בית שמש   בין:

  

 "העירייה"  -להלן 

 מצד            אחד  

 ____________________ בין:

 ____________________ 

 "הספק"  -להלן   

 מצד             שני   

, הכל של הפעלת מוקד עירוני והעירייה מעוניינת בקבלת שירות    הואיל 
 "(;השירותיםכמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה )להלן: "

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

והספק הציג עצמו כמי שיש לו כישורים, ציוד וניסיון לספק  והואיל
את התוכנות והשירותים, וכמי שמעוניין לספק לעירייה את 
התוכנות והשירותים הנ"ל, והכל בתנאים המפורטים במסמכי 

 המכרז ובהתאם לתנאי חוזה זה;

 והצעתו של הספק הוכרזה כזוכה במכרז;  והואיל

ים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם וברצונם הצדד והואיל 
 כמפורט בחוזה זה ובתנאי המכרז;

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 :מבוא .1

המבוא לחוזה זה, לרבות ההצהרות וההגדרות הכלולות בו, לרבות  .א
מסמכי המכרז, הנספחים למסמכי המכרז והנספחים לחוזה זה 

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

מכי המכרז, לרבות הצעת הספק, מהווים חלק בלתי נפרד כל מס .ב
 מחוזה זה. 
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 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .2

, שפורסם ע"י להפעלת שירותי מוקד עירונימכרז    "המכרז" 
 העירייה ובו זכה הספק. 

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

 כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז.  המכרז""תנאי  

מנהל המוקד של העירייה או כל אדם אחר         / המנהל"המפקח" 
שימונה על ידי העירייה לנהל, לתאם ולפקח על ביצוע 

 השירותים על ידי הספק בהתאם לאמור בחוזה זה.

השירותים אותם התחייב הספק לספק על פי המכרז  "השירותים"  
  , בהתאם למפרטים שבתנאי המכרז.ותנאי המכרז

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה   "המדד" 
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

השער היציג המתפרסם על ידי בנק בישראל ביחס לדולר  "השער היציג"  
 )ארה"ב(.

 

 :הצהרות והתחייבויות הספק .3

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: 

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

כי עומד לרשותו כוח אדם מקצועי, מיומן ובעל ניסיון בעבודה, וכי  .ב
 כי הוא מעסיק עובדים במספר מתאים לצורך הפעלת המוקד.

אחרת מכל סוג שהוא כי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית  .ג
 להתקשרותו בחוזה זה.

כי בדק ובחן בקפידה את כל הנתונים הנחוצים לקיום התחייבויותיו  .ד
שבחוזה זה, לרבות נתונים שונים בדבר העירייה וכן כל נתון אחר 
שיש בו כדי להשפיע על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיו עפ"י 

 חוזה זה.

י מסמכי המכרז ונספחיהם, כי קרא את מסמכי המכרז ונספחיו וכ .ה
תנאי המכרז ותנאי חוזה זה ידועים וברורים לו לאשורם וכי יש 
ביכולתו לקיימם .ולבצעם , על פי הדרישות והתנאים המפורטים 
בהם ובמועד שנקבע למסירתן. הספק מתחייב להעסיק עובדים 

 מיומנים ובמספר הדרוש לקבלת השירות.
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חוזה זה אינו מעמיד אותו בכל כי ביצוע השירותים על ידו כאמור ב .ו
מצב של ניגוד עניינים או חשש כלשהו לניגוד עניינים, וכי הוא יימנע 
מלקבל על עצמו בעתיד ביצוע עבודות שיש להן נגיעה כלשהי 
לשירותים נשוא חוזה זה ו/או חשש כלשהו לכך שייקלע למצב של 

 ניגוד עניינים.

ך אספקת השירותים כי ישמור בסודיות כל מידע שיגיע אליו במהל .ז
על פי חוזה זה ועל פי מסמכי המכרז, ולא יעשה שימוש במידע 

 כאמור אלא לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה.

 ההתקשרות .4

במסמכי  את השירותים כמפורטהעירייה  מזמינה בזאת מהספק  .א
 המכרז ותנאיו.  

הספק מתחייב לספק לעירייה את השירות והתוכנות ולקיים את  .ב
חייבויות, בהתאם למפורט בחוזה זה ועל פי  מסמכי  ותנאי  יתר הת
 המכרז.

ימים, מיום  39הספק מתחייב בזה לספק את השירותים זאת בתוך  .ג
הודעת העירייה לספק על זכייתו במכרז, אלא אם הודיעה העירייה 

 לספק על מועד מאוחר יותר.

גילה הספק סתירה או אי התאמה בין תנאי המכרז, המפרטים,  .ד
יפנה הספק בכתב למפקח כדי שייתן  -תו, או האמור בחוזה זה הצע

לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג. בכל מקרה של סתירה תהא 
עדיפות לאמור במפרטים אלא אם האמור במסמכים האחרים בא 

 להוסיף ולשפר מעבר לאמור במכרז.

 

 התחייבות הספק .0

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

מוסכם על הצדדים כי השירותים מהווים שירות ציבורי חיוני לניהול  .ב
העירייה . כל הפסקה או עיכוב במתן שירותים אלה מעל זמן סביר מהווה 

 פגיעה ממשית בעירייה והינה הפרה יסודית של הסכם זה.

0.  

לחוזה זה, שומרת לה העירייה את  4האמור בסעיף מבלי לפגוע בכל  .א
הזכות לשנות את סדרי השירות של הספק בכל פעם שתמצא לנחוץ, 
והספק מתחייב להתאים את השירות הניתן לרשות בהתאם להנחיות 

 המנהל, ככל שיהיו כאלה.

הספק מתחייב להחליף כל עובד המועסק על ידו במתן השירו , אשר  .ב
 מתאים לתפקידו.המנהל יקבע כי אינו 
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 התמורה .9

מוסכם בזאת כי בתמורה לקיום  הוראות חוזה זה ע"י הספק,  .א
מתחייבת העירייה לשלם לספק סך של _____________ ש"ח 
בתוספת מע"מ כתשלום חודשי  וזאת בהתאם להצעתו של הספק 

 "(.התמורהבמכרז )להלן: "

התמורה תשולם לספק מידי חודש בחודשו ולאחר אישור המפקח  .ב
מנהל. הספק יעביר בסוף כל חודש חשבונית בגין השירותים, ובכפוף 

 לניכוי קנס בהתאם להוראות הסכם זה והוראות כל דין.

 הספק יצרף כל מסמך הנדרש לצורך קבלת התשלום. .ג

התמורה הנקובה בסעיף זה הינה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא  .ד
הסכם זה השירותים וכל הוצאותיו ומחויבויותיו של הספק מכוח 

ומובהר כי אין הוא זכאי לכל תשלום נוסף בגין הוצאות ו/או עלויות 
 שייגרמו לו בקשר עם ביצוע הסכם זה.

 תקופת ההתקשרות .0

חודשים החל מיום ________   12תוקף הסכם זה הוא לתקופה של  .א
  )להלן "תקופת ההסכם"(.ועד _________ 

יקול  דעתה למרות האמור לעיל, זכותה של העירייה, בהתאם לש .ב
המוחלט, לבטל את החוזה עם הספק בכל עת, מבלי שתצטרך לנמק 

יום.  39החלטתה, ובלבד שתיתן לספק הודעה מקודמת בכתב של 
במקרה זה, לא תהא לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
העירייה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביטול ההתקשרות, למעט 

גין השירותים שסופקו על ידו עד למועד זכותו לקבל את התמורה ב
 ביטול ההתקשרות. 

מוסכם כי לעירייה עומדת הזכות להאריך את החוזה לארבע  תקופות  .ג
"(, כאשר הוראות תקופות ההארכהחודשים )להלן: " 12נוספות של 

 הסכם זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תקופות ההארכה.

ינה, תשולם לספק תמורה במסגרת תקופת / תקופות ההארכה ובג
בתוספת מע"מ לחודש, בהתאם להצעה שניתנה על ₪ בסך ______ 

 ידו במכרז.
 
 
 

 היעדר יחסי עובד ומעביד .2

בכל הקשור למערכת היחסים בין העירייה לספק יחשב הספק כקבלן עצמאי 
ובלתי תלוי ולא כעובד. מובהר, כי אין בין העירייה לבין הספק או לבין כל  אדם 
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 מועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. אחר, ה

אם על אף האמור לעיל ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי מתקיימים 
יפצה הספק את העירייה בכל סכום בו היא  -בין הצדדים יחסי עובד ומעביד 

בהוצאות תחויב כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה הנובעת מכך, וכן 
ובשכ"ט  עוה"ד. חובתו זו של הספק תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה 

 בחבות.

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

וצאות והתשלומים הכרוכים והשגחתו המלאים של הספק, והוא יישא בכל הה
 בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  פי כל דין הכרוכים בהעסקתם.

 

 אחריות .19

הספק יהיה האחראי לכל סידורי הבטיחות הנדרשים בזמן ביצוע  .א
השירות לפי חוזה זה. הספק יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעובדיו, 

גרם לכל אדם שלוחיו, ולכל הבאים מכוחו או מטעמו וכן לכל נזק שי
או רכוש כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל שייעשו ע"י הספק ו/או 

 עובדיו, נציגיו וכל הבאים מכוחו ומטעמו.

במקרה של תביעה כלשהי של צד ג' נגד העירייה, בגין נזקים שייגרמו  .ב
לה כתוצאה מעבודתו של הספק, יהיה על ספק לשפותה ולפצותה בכל 

הוצאה שתיגרם לעירייה עקב  סכום שתתבע לשלם כאמור, כולל כל
תביעה מסוג זה, וכן ריבית ו/או הפרשי הצמדה וכל חיוב אחר שיוטל 

 על העירייה עקב תביעה זו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו  .ג
של הספק לפי סעיף זה, מתחייב הספק לפצות ולשפות את העירייה 

דה ע"י אדם שנפגע או ניזוק מכל בכל מקרה של תביעה שתוגש נג
סיבה שהיא ע"י ספק, מורשיו והבאים מכוחו בגין 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.

במקרה שבו הציוד/תוכנה או חלק ממנו כפי שיסופקו לפי הסכם זה  .ד
תביעה או הליך בגין הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו,  יהוו נושא של

אשר בעקבותיו יוטל איסור על השימוש בציוד/תוכנה או בחלק ממנו, 
ינהג ספק באחת הדרכים הבאות ועל חשבונו, וזאת בהתאם להחלטת 

 העירייה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 ביטוחים .11

 הספק יצרף ביטוח בהיקף ובסכום הנדרש במכרז. .א
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חתימת ההסכם, הספק ימציא לעירייה, אישור בדבר קיומם  במעמד .ב
בהתאם לדרישות -של הביטוחים כדבעי, חתום ע"י חברת הביטוח  

המכרז לחוזה . הספק מתחייב להמציא לעירייה אישור חדש, לפחות 
יום לפני תום תוקפו של כל אישור, כל עוד הוא מחויב לכך עפ"י  10

 הסכם זה.

יום  39 -ימסרו לידי המנהל לא יאוחר מהעתקי פוליסות הביטוח  .ג

לאחר תחילת  תקופת השירות, ולעירייה נשמרת הזכות לדרוש לבצע 

בהן תיקונים ושינויים כפי   שתמצא לנכון, כדי לגרום שתנאי 

הפוליסות יתאימו לצרכיה בהתאם להסכם זה, וספק מתחייב לגרום 

 לכך שהפוליסות יתוקנו בהתאם.

12.  

העירייה לבטל החוזה עפ"י שיקול  דעתה  מבלי לפגוע בזכותה של .א
הבלעדי, וכן בכל מועד בתקופות ההארכה, כאמור לעיל, הרי 
שבמקרה שבו הספק לא ימלא אחת מן התחייבויותיו לפי חוזה זה, 
מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה, מבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות 

מסור את העומדות לה במקרה זה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה, ל
ביצוע השירות לאדם או לאנשים אחרים, אם בקבלנות או באופן 
אחר ובתנאים כאלה כפי שהיא תחליט עליהם לפי שיקול דעתה 
המוחלט. כל ההוצאות שיגרמו לעירייה במקרה כה יישא בהן ספק, 
והעירייה תהיה זכאית לקזז כל סכום מתשלומים עתידיים של 

 העירייה לספק לפי חוזה זה.

לביצוע האמור לעיל הינו משלוח התראה לספק, ואי ביצוע  תנאי
ימים ממועד  3ההתחייבות ו/או תיקון הדרוש ע"י הספק בחלוף 

 ההתראה. 

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

דות לה במקרה זה )לרבות, אך לא רק, לגרוע מיתר הזכויות העומ
 חילוט הערבות שנמסרה ע"י הספק(. 

 

 פיצויים מוסכמים .13

הפר הספק את ההסכם, והעירייה ביטלה אותו עקב כך, תהיה  .א
העירייה זכאית, בנוסף לכל תרופה שהיא זכאית לה מכוח הסכם זה 

 ₪.  10,999ו/או מכוח הדין, לפיצויים מוסכמים בגובה של 

 מן האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי המועדים  מבלי לגרוע .ב

מוסכם כי המנהל יקבע אם נתקיימו התנאים המזכים את העירייה  .ג
בקבלת פיצוי/ מתן קנס כאמור לעיל, וכן את גובה הקנס בהתאם 
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להוראות הסכם זה. החלטת המפקח בעניינים אלה הינה סופית ואין 
 איש רשאי לערער עליה.

קזז את הסכומים הנ"ל לפי שיקול דעתה העירייה תהיה רשאית ל .ד
וללא מתן הודעה מראש, מכל סכום שעתיד להיות משולם  מהעירייה 

 לספק.

 איסור הסבת החוזה .14

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

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

למסור את העבודה נשוא הסכם זה, מבלי לגרוע מן האמור, מובהר בזה, כי אין 
כולה או מקצתה, לצד שלישי ו/או לקבלן משנה, אלא בהסכמת העירייה מראש 
ובכתב. נתנה העירייה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין 
ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על העירייה ואין היא פוטרת את 

ולפי כל דין והספק יישא באחריות הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם 
 מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

 ערבות .10

להבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה נותן ספק לעירייה במעמד    .א
ואשר תישא ₪  ,  10,999חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית צמודה ע"ס 

חתימת הסכם זה ועד  הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מיום
חודשים החל מיום  10התשלום בפועל. הערבות תהיה בתוקף במשך 

חתימת ההסכם, ותהיה ניתנת לפירעון בכל מועד שהוא בתוך תקופת 
 תוקפה ללא כל תנאי ועל פי דרישה בלבד.

בכל עת שספק לא ישלם לעירייה סכום המגיע לה עפ"י הסכם זה תהיה   .ב
 ת ע"ח המגיע לה מהספק כאמור.העירייה רשאית לממש הערבו

יום  39הספק מתחייב להאריך אחת לשנה את תוקף הערבות, לפחות    .ג
 לפני מועד פקיעתה, וזאת במשך כל תקופת החוזה ותקופות האופציה.

 

 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות  -שימוש או אי .10

הימנעות העירייה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה 
אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו  -מסוים ו/או בכלל

 מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.  

הסכמה מצד העירייה ו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא 
 תהיה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר. 
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כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי העירייה או 
מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של העירייה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה 

פרה או אי קיום מצד הספק, ולא יחשבו כויתור מצד העירייה על בקשר אם ה
 זכות מזכויותיה.

 

 

 שינוי  החוזה  .19

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת 
שני הצדדים והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך 

 האמורה.

  סמכות שיפוט .10

לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא אך ורק לבתי  סמכות השיפוט
   ית שמש.בהמשפט השלום ב

 

 הודעות .12

הודעות הצדדים תהיינה במסירה אישית או במכתב רשום לפי כתובות הצדדים  .29
במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל במכתב רשום תיחשב 

 רד הדואר.שעות ממסירתה למש 92כאילו הגיעה לנמען בתוך 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

___________________                               __________________ 

 העירייה                                                               הספק

 אישור עו"ד

 אני הח"מ ________________ עו"ד _____________ של ______________

( מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על חוזה זה ה"ה "הספק" )להלן:

________________________ בשם הספק, כי אצל הספק נתקבלו כל ההחלטות 

וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הספק ועל פי כל דין 

מחייבת את  להתקשרות והספק על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל

 הספק.
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 פיצוי מוסכם עבור ליקויים / איחורים

מספר  הנושא סכום החיוב
סידור

 ₪. 199,999 -במקרה של הפרת סעיף זה יקנס הזוכה ב  י
כמו כן, הפרת סעיף זה תחשב כהפרה מהותית של תנאי ההסכם 

 .ההתקשרות

שימוש בפרטי הפונים או 
במידע שיועבר ע״י מנהלת 

לצרכי המוקד העירוני  
 .הזוכה

.1  

במידה ולא עמד הזוכה בדרישות שעות הפעלת המוקד, בהתאם 
למספר הימים בחודש שבהם לא עמד בהוראת הסעיף האמור, 

, יחויב הזוכה בקנס של ימים ומעלה 0 -מ בהתאם למדרג הבא:
 מהחשבונית החודשית. 19%

ות הפעילות שע
 המינימאליות של המוקד

.2  

על הזוכה יושתו הקנסות הבאים, במידה וממוצע הציונים של 
 השיחות המדגמיות במהלך חודש קלנדרי אלו הוא כדלקמן:

, יחויב הזוכה בקנס של 04ועד  99 -לממוצע ציונים מ .3
 מהחשבונית החודשית. 0%

 19%יחויב הזוכה בקנס של  מטהו 99 -לממוצע ציונים מ .4
 מהחשבונית החודשית.

 

ציון איכות ממוצע לשיחות 
מדגמיות שבוצעו במהלך 

 חודש קלנדארי

.3  

מכלל השיחות בהם  % 29-במידה והיתה חריגה של למעלה מ
שניות יחויב הזוכה בקנס של  10   -היה  מענה אנושי  של יותר מ

 מהחשבונית החודשית.  19%

 
חריגה בזמני המענה 

 לתושב

4.  

מסירת הודעות לגורם המטפל הזוכה יחוייב בגין חריגה מזמן 

 כדלקמן: 

יחויב מהפניות  0% -מזמן המסירה המוגדר בבגין חריגה  .2

 מהחשבונית החודשית. 0%הזוכה בקנס של 

 

חריגה בזמן העברת המידע 
 לגורם המטפל

0.  

 

 

 

 

 

 


