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מסמך ב' :הוראות למשתתפים במכרז
•

את המפרט הטכני [שאינו מופיע בקובץ זה ] יוכלו לרכוש מי שעומדים בתנאי הסף
המפורטים להלן כנגד העברת המחאה בנקאית בסכום של [ ₪ 1,000אלף שקלים]
לפקודת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב [שתועבר למנהל הרכש מר גיל
קרן במסירה ידנית לא יאוחר מיום ג' תאריך 01/03/2022 :שעה .12:00למשרדו אשר
בכתובת בני אפרים  218ת"א חדר ב . 11-ניתן לבצע מסירה בימים א-ה בין השעות 09:00
ועד .15:00

•

להמחאה הבנקאית יצורפו [א] נספח ח' למכרז כשהוא יחתום על ידי מורשי החתימה של
המציע [ב] פרטי התקשרות של המציע הכוללים שם המציע ,שם איש קשר ,מספר טלפון,
וכתובת מייל של איש הקשר .פרטי התקשרות ישמשו להעברת עדכונים למשתתף
הפוטנציאלי ככל שיידרש.

•

עם קבלת ההמחאה יועבר למעבירה קישור וסיסמה שיאפשרו לו להוריד מהאתר את
מסמכי המכרז.

את ההצעה במכרז עצמו יש להגיש ,במסירה ידנית ,בלבד ,בשתי מעטפות סגורות לתיבת
המכרזים של המכללה בכתובת בני אפרים  218בחדר ב 11-עד לתאריך 14/04/2022בשעה
.12:00
•

מעטפה ראשונה מעטפה ראשונה תכיל את כל האישורים הנדרשים בתנאי הסף ,מסמכי
המכרז מלאים וחתומים לרבות מפרט טכני ( נספח א') הסכם התקשרות ,תיק עבודות עפ"י
הפרמטרים שיבחנו בסעיף  ,4.7.2.3.4המלצות וכל דבר נוסף שמציע ההצעה חושב לנכון
למעט הצעת המחיר .המסמך יהיה בנוי בהלימה מלאה לסעיפי המפרט כך שלדוגמא
המענה לסעיף  5.2במפרט יסומן כסעיף  5.2במסמך המענה של המציע  .מסמך המענה
של המציע לכל אחד מסעיפי המפרט הטכני יוגשו בקובץ  .Wordהקובץ לא יהיה מוגן
בסיסמה ויהיה פתוח לשימוש .את החומר על המציע להגיש בשני העתקים מודפסים
וחתומים וכן ב Disk on key -שבו ,בנוסף לעותקים המודפסים ,יוגש גם עותק דיגיטלי
(מסמך  )Wordאשר יוגש כקובץ פתוח אשר לא יהיה מוגן בסיסמה ופתוח לשימוש .גיליון
הוכחת הניסיון יוגש בקובץ ה Excel-המצורף למסמכי המכרז .המציע ימלא את המידע
הרלוונטי בשדות המיועדים לכך בקובץ .על המעטפה ירשם מסמכי מכרז 3058-2022
מסמכי מכרז ואת שם המציע.

•

מעטפה שניה תכיל את נספח ו' ,נספח הצעת מחיר המצורף למכרז זה ועליה ירשם מכרז
 3058-2022הצעת מחיר ואת שם המציע.
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•

הואיל ומכרז זה כולל רכיבים של איכות ועדת המכרזים לא תהיה חייבת לקבל את ההצעה
הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

•

מכרז זה ,יערך על פי נוהל המכרזים של המכללה [להלן ":נוהל המכרזים"]

•

לאור הוראות סעיף  12לנוהל המכרזים החליטה ועדת המכרזים של המכללה [להלן ":ועדת
המכרזים "] כי המכללה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציע/ים שהצעותיהם ימצאו
מתאימות לדעת ועדת המכרזים וזאת במגמה לקבל את התנאים הטובים והנוחים ביותר
למכללה .למגיש/י ההצעות אין ולא יהיו בשל כך טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי
מכללת אפקה.

להלן טבלת ריכוז תאריכים רלוונטיים לגבי המכרז:

הנושא

תאריך

מועד אחרון להעברת
המחאה בנקאית

עד לתאריך  01/03/2022בשעה 12:00

קבלת שאלות הבהרה

עד לתאריך  14/03/2022בשעה 12:00

מענה לשאלות ההבהרה

יינתן עד לתאריך 23/03/2022

הגשת הצעה

עד לתאריך  14/04/2022בשעה 12:00

מצגות

בהתאם לזימון ועדת המומחים ,לאחר עמידה
מלאה בתנאי הסף

תוקף ערבות הגשה

30.09.21

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז ,קובעים
התאריכים בטבלה זו.

בברכה,
ועדת המכרזים
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בת"א
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 .1תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז יחיד או תאגיד העומדים בכל התנאים הבאים במצטבר ואשר המציאו
את כל האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה:

.1.1

תנאי סף כלליים

 .1.1.1מציע שלא יגיש המחאה בנקאית לא יוכל להשתתף במכרז.
 .1.1.2על המציע עצמו (ולא באמצעות קבלני משנה) לעמוד בתנאים המפורטים להלן.
 .1.1.3המציע הינו עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף ומנהל רישום כדין בהתאם לפקודת
מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו[ 1975-או תאגיד רשום כדין
במרשם הרלוונטי .לצורך הוכחת קיומו של תנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו
עותק אישור כדין על קיום האמור בסעיף זה מאומת על ידי .עורך דין או רואה
חשבון.
 .1.1.4המציע מנהל ספרים כדין ובידיו אישורים בתוקף הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .לצורך הוכחת
קיומו של תנאי סף זה יידרש המציע לצרף להצעתו אישור מפקיד מורשה ,מרואה-
חשבון או מיועץ מס ,או העתק ממנו מאומת על ידי עורך דין המעיד שהמציע מנהל
את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח
חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו 1975-או שהוא פטור מלנהלם והמעיד שהמציע
נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן
מס לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו.1975-
 .1.1.5ככל שהמציע הינו תאגיד ,אזי יידרש המציע לצרף להצעתו אישור ,בהתאם לנוסח
המצ"ב כנספח ג' ,על רישום במרשם המתנהל על-פי כל דין לגבי תאגידים מסוגו,
המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו וכן אישור עו"ד/רו"ח על היות התאגיד
קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע
בחתימתם.
 .1.1.6בדוחות הכספיים של המציע לשנים  2018-2020לא נכללה הערת עסק חי
בהתאם לכללים החשבונאיים .לצורך הוכחת קיומו של תנאי סף זה יידרש המציע
לצרף להצעתו אישור רו"ח המאשר זאת ,בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ג'.
 .1.1.7בעלי השליטה ומנהליו הבכירים של התאגיד נעדרים הרשעה ו/או חקירה בעבירה
שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי ,כגון אי העברת ניכויים ,אי דיווח
לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכיו"ב ,זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות,
לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א .1981-לצורך הוכחת קיומו
של תנאי סף זה יידרש המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו ,מאומת
על ידי עו"ד ,בנוסח המצ"ב כנספח ד.
 .1.1.8על מגיש ההצעה להיות אישיות משפטית אחת ,ומספר גורמים אינם רשאים
לחבור יחדיו לשם הגשת ההצעה.
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.1.2

תנאי סף מיוחדים

 .1.2.1על המציע להיות בעל ניסיון בפיתוח של חמישה אתרי אינטרנט ומערכות ניהול
תוכן לפחות ,אשר עלו לאוויר ועדיין נמצאים באוויר מאז ה 01/01/2017-
והכוללים מאפיינים דומים למאפייני האתר המבוקש במכרז זה והעומדים בכל
התנאים הבאים:
 .1.2.1.1כל אחד מהאתרים הוא אתר תוכן שעיקר פעולתו לספק מידע דינמי
ומתעדכן ,עם תכנים מגוונים (טקסט ,תמונות ,וידיאו) ומערכת ניהול תוכן
מתקדמת למנהלי האתר (ממשק  Back Officeלעריכה ,הזנת תוכן ,ניהול
הגדרות ,תפריטים)
 .1.2.1.2כל אחד מהאתרים מבוסס על מערכת ניהול מתקדמת (מערכת ,)CMS
הכוללת אוסף של רכיבי ניהול אדמיניסטרטיביים וכן יכולות עריכת תוכן
עצמאיות ומתקדמות אשר אינן דורשות תלות בגורמי פיתוח
 .1.2.1.3כל אחד מהאתרים הינו אתר רספונסיבי המותאם בצורה מיטבית הן
לסביבת ה Desktop-והן לסביבת הMobile-
 .1.2.1.4בכל אחד מהאתרים הוטמע על-ידי המציע מנוע חיפוש חכם עבור ניווט
אינטואיטיבי והתמצאות קלה בתכני האתר
 .1.2.1.5בכל אחד מהאתרים ,היקפו הכספי של מרכיב הפיתוח בפרויקט הינו מעל
400,000₪
המציע יצרף להצעתו את רשימת האתרים ,כולל תיאור הפרויקט ,איש קשר ופרטי
ראה נספח 1.2.1
ההתקשרות עימו ,בהתאם לטבלת הניסיון המצורפת.
 .1.2.2למציע ניסיון בתחזוקה ותמיכה שוטפת לחמישה אתרי אינטרנט לפחות ,מיום
 1.1.2017ועד המועד האחרון להגשת ההצעות למשך תקופה רציפה של 12
חודשים לפחות ביחס לכל אחד מהלקוחות
המציע יצרף להצעתו את רשימת האתרים ,כולל תיאור הפרויקט ,איש קשר ופרטי
ההתקשרות עימו ,בהתאם לטבלת הניסיון המצורפת .ראה נספח 1.2.2
 .1.2.3המציע עושה שימוש במערכת ממוחשבת לניהול תהליכי הפיתוח ,תהליכי בדיקות
המסירה ,תהליכי בדיקות הקבלה ותהליכי התחזוקה השוטפת באמצעותה מנהל
המציע גם את קריאות השירות והתמיכה בלקוחותיו .כמענה לסעיף זה יציין המציע
את שם המערכת בה הוא עושה שימוש ויציין האם מתאפשרת גישה של המזמינה
למערכת זו לצרכי בקרה ופתיחת קריאות שירות.
על המציע לציין את שם המערכת בה הוא עושה שימוש והאם מתאפשרת גישה של
הלקוחות למערכת זו לצרכי בקרה ופתיחת קריאות שירות.
 .1.2.4היקף פעילות שנתית של המציע בתחום של פיתוח אתרי אינטרנט ומערכת ניהול
תוכן ,תעמוד ע"ס  ₪ 3,000,000לפחות היקף פעילות זו תכלול רק מרכיביי פיתוח
ולא מכירה של רישיונות ו/או כוח אדם.
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 .1.2.5מנהל הפרויקט
.1.2.5.1

מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע כחלק מההצעה ,יעמוד בדרישה
הבאה:

 .1.2.5.1.1בעל ניסיון החל מיום  1.1.2017ועד המועד האחרון להגשת ההצעות
בניהול של חמישה פרוייקטי פיתוח אתרי אינטרנט ומערכות ניהול
 .1.2.5.1.2על הפרויקטים המוצגים להיות בעלי מאפיינים דומים לאתר המבוקש
" .1.2.5.1.3ניסיון בניהול" לצורך עמידה בתנאי זה משמע ריכוז עבודת הפיתוח
והתחזוקה מול אנשי הפיתוח ,הבדיקות ויתר עובדי הפרויקט וכן מול
הלקוח.
המציע יצרף להצעתו את רשימת הלקוחות ,כולל תיאור הפרויקט ,איש קשר ופרטי
ההתקשרות עימו .נספח 1.2.5
 .1.2.6הצוות המוצע
.1.2.6.1

על המציע לצרף להצעתו את קורות החיים של כל אנשי הצוות המוצע,
כולל תיאור ניסיונם ,הכשרתם ,ופרויקטים שבוצעו על ידם ,כולל אנשי קשר
מטעם הלקוח ופרטי ההתקשרות עימם.

 .1.3שיקול דעת המזמינה
 .1.3.1תשומת לב המציעים מופנית לכך שלאחר פתיחת תיבת המכרזים ובטרם בחינת
עמידת המציעים בתנאים המקדמיים ,תבחן ועדת המכרזים את ניסיון העבר של
המזמינה עם המציע ,במידה וקיים.
 .1.3.2ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או
לדחות את הצעתו של מציע ,אשר לגביו היה למזמינה ניסיון רע ו/או כושל במהלך
השנים האחרונות ,לרבות במקרה של אי-שביעות רצון משמעותית מעבודתו,
סכסוך משפטי ,הפרת חוזה ע"י המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות
בעליל וכיו"ב.
 .1.3.3תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול מציע אשר יסתבר לה כי חזר בו מהצעתו
במכרז או בהליך תחרותי אחר ,לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך או אם יודע לה
לגבי אותו מציע כי מסר לוועדת מכרזים מידע מטעה ,וזאת בהתייחס למהלך חמש
השנים שקדמו לפרסום המכרז
 .1.4קיום כל תנאי הסף האמורים לעיל הנו תנאי להשתתפות במכרז זה .ועדת המכרזים תהיה
רשאית לפסול ,על הסף ,כל הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף אך היא גם תהיה רשאית,
אך ,לא חייבת ,לאפשר למשתתף להשלים פרטים הנוגעים לתנאי הסף ו/או להמציא
אישורים חסרים הנוגעים לתנאים אלה.
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 .2עיקרי ההתקשרות:
 .2.1המציע שיזכה במכרז מתחייב לבצע את כל האמור בנספח א' ובמועדים שנקבעו ולשביעות
רצון המכללה .
 .2.2המציע שיזכה במכרז יתקשר עם מכללת אפקה בהסכם בנוסח האמור בנספח יג' למכרז
זה .על מנת להסיר ספק מובהר בזאת  ,כי מעבר לאמור בהסכם הנ"ל ,נכללות במסגרת
ההתקשרות שבין הצדדים גם ההוראות ,ההתחייבויות וההצהרות המצויות במסמכי
המכרז ,על נספחיו ובהצעת המציע.
 .2.3תקופת ההתקשרות:
 .2.3.1בתום תקופת האחריות תוכל המכללה להאריך את ההתקשרות ,לתקופה נוספת
בת  12חודשים וחוזר חלילה (להלן" :התקופה המוארכת") ובסה"כ לחמש תקופות
נוספות אשר בסיומן יבוא הסכם ההתקשרות בין הצדדים לסיומו ,ההארכה לא
תהיה אוטומטית ותיעשה לאחר שהמכללה תבחן את שביעות רצונה מההתקשרות
ותחליט ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,אם להאריך את תקופת ההתקשרות
אם לאו.
 .2.4הצעת המשתתף ,אופן הגשתה והמסמכים והאישורים שיש לכלול בהצעה:
 .2.4.1מציע העונה על כל תנאי הסף כמפורט לעיל ,יגיש את הצעתו לפי הסדר הבא :
 .2.4.1.1מעטפה ראשונה מעטפה ראשונה תכיל את כל האישורים הנדרשים בתנאי
הסף ,מסמכי המכרז מלאים וחתומים לרבות מפרט טכני ( נספח א') הסכם
התקשרות ,תיק עבודות עפ"י הפרמטרים שיבחנו בסעיף ,4.7.2.3.4
המלצות וכל דבר נוסף שמציע ההצעה חושב לנכון למעט הצעת המחיר.
המסמך יהיה בנוי בהלימה מלאה לסעיפי המפרט כך שלדוגמא המענה
לסעיף  5.2במפרט יסומן כסעיף  5.2במסמך המענה של המציע  .מסמך
המענה של המציע לכל אחד מסעיפי המפרט הטכני יוגשו בקובץ .Word
הקובץ לא יהיה מוגן בסיסמה ויהיה פתוח לשימוש .את החומר על המציע
להגיש בשני העתקים מודפסים וחתומים וכן ב Disk on key -שבו ,בנוסף
לעותקים המודפסים ,יוגש גם עותק דיגיטלי (מסמך  )Wordאשר יוגש
כקובץ פתוח אשר לא יהיה מוגן בסיסמה ופתוח לשימוש .גיליון הוכחת
הניסיון יוגש בקובץ ה Excel-המצורף למסמכי המכרז .המציע ימלא את
המידע הרלוונטי בשדות המיועדים לכך בקובץ .על המעטפה ירשם מסמכי
מכרז  3058-2022מסמכי מכרז ואת שם המציע.
 .2.4.1.2מעטפה שניה תכיל את נספח הצעת מחיר המצורף למכרז זה ובו הצעת
המחיר של המציע ועליה ירשם הצעת מחיר נספח ו'
 .2.4.1.3את ההצעה יהיה על המציע להביא ביד לתיבת המכרזים הנמצאת במכללת
אפקה ברח' בני אפרים  218בתל-אביב בחדר ב 11-עד לתאריך עד
לתאריך  14/04/2022בשעה ( 12:00לעיל ולהלן" :המועד האחרון
להגשת הצעות") .ועדת המכרזים רשאית להאריך את המועד האחרון
להגשת הצעות לתקופה נוספת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,
בהודעה שתפורסם מטעמה בדרך שתקבע על ידה .הצעה שלא תימצא
בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות או במועד מוארך שיקבע
ע"י ועדת המכרזים ,לפי העניין ,לא תידון כלל.
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 .2.4.1.4המשתתף רשאי לצרף מסמכים נוספים ,מעבר למסמכים המפורטים לעיל,
ברם אין בצירוף מסמכים נוספים בכדי לגרוע מחובת המשתתף לצרף את
כל המסמכים המפורטים לעיל ולמלאם בהתאם להוראות המפורטות בגוף
המסמכים.
 .2.4.1.5מובהר ,כי כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס
אליהם בין על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז או בין במכתב לוואי
או בכל דרך אחרת ,לא יחייבו את המכללה ו/או לא יהיה להם כל תוקף
מחייב כלפיה ו/או יאפשרו לוועדת המכרזים לפסול את ההצעה.
 .3שאלות הבהרה :
 .3.1כל שאלת הבהרה בנוגע למכרז ו/או למסמכיו תופנה ותועבר בדוא"ל בלבד לאיש הקשר
לכתובת  gilk@afeka.ac.ilעד לא יאוחר מאשר תאריך  14/03/2022בשעה 12:00
תשובת ועדת המכרזים תינתן בכתב ע"י משלוח בדוא"ל לכל המשתתפים במכרז 3058-
 2022עד ליום  23/03/2022או עד כל מועד אחר שתיקבע ועדת המכרזים לפי שיקול
דעתה המוחלט והבלעדי .רק שאלות ותשובות בכתב יחייבו את המזמינה.
 .3.2למען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים לפנות אל מחלקת השיווק של
המכללה ו/או כל גורם אחר במכרז למעט איש הקשר.
 .3.3שאלות הבהרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות הדוא"ל .איש הקשר יאשר בדוא"ל חוזר את
דבר קבלת הודעת הדוא"ל .באחריות המציע לוודא קבלת אישור כאמור ובמקרה שאישור
כאמור לא ניתן בתוך  24שעות ,יפעל לקבל אישור טלפוני ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי
איש הקשר אישור טלפוני יתקבל בטלפון  . 03-7688634שאלות מציעים שישלחו לאחר
המועד המבוקש ,לא ייענו.
 .3.4בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו ,מס' העמוד ומס' הסעיף
הרלוונטי במכרז אליו השאלה מתייחסת.
 .3.5למען הסר ספק מובהר כי לא יהיה בכוחם של פרט ,נתון או הבהרה שיימסרו בע"פ ,כדי
לשנות את תנאי המכרז .רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב או בדוא"ל או כאלה
שפורסמו באתר המכרזים של המכללה על ידי ועדת המכרזים יחייבו את ועדת המכרזים
ועמה את המזמינה.
 .3.6תרצה ועדת המכרזים לשנות ,לתקן ,להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז ,הדבר יעודכן
באתר המכרזים של המכללה ,ומשתתפי המכרז חייבים לעקוב אחר העדכונים באתר
ולא תשמע טענה כי עדכון לא הובא אם פורסם כהלכה באתר .המכללה שומרת לעצמה
את הזכות להוציא ביוזמתה תיקונים והבהרות מטעמה למסמכי המכרז גם לאחר פרסום
התשובות לשאלות ההבהרה .
 .3.7תשובות לשאלות המציעים תשלחנה לכל המציעים במסמך הבהרות כתוב .שישלח
למציעים בדוא"ל מסמך הבהרות זה (ככל שתתבקשנה הבהרות על ידי המציעים) ,יחתמו
על ידי המציע ,ויצורפו להצעה ויהווה חלק בלתי נפרד ממנה .
 .3.8ועדת המכרזים רשאית ,להכניס בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת מסמכי המכרז,
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובתה לשאלות המשתתפים .תיקונים
כאמור ישלחו לכל המשתתפים במכרז.
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 .3.9איחור בקבלת תשובות לשאלות ההבהרה או החלטה שלא להשיב על שאלות מסויימות
לא יקנו למשתתף זכות להארכת מועדלהגשת הצעתו ו/או התחשבות מצד ועדת המכרזים
ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת.

 .4הליך בחינת ההצעות והקריטריונים לבחינת ההצעה הזוכה
 .4.1מובהר בזאת כי מכרז זה הינו מכרז עם בחינה דו שלבית במובנו של זה בסעיף 27
לנוהל המכרזים של המכללה.
 .4.2אמות המידה לבחירת הזוכה יהיו כמפורט להלן בסעיף זה .וועדת המכרזים תבחר את
ההצעה הזוכה עלפי אמות מידה אלה ,אך היא אינה מחויב לקבל הצעה כלשהיא.
 .4.3ועדת המכרזים ממנה בזאת את בעלי התפקידים המפורטים בסעיף  4.4שלהלן לשמש
כועדת מומחים ,שבפניה תערך הפרזנטציה האמורה להלן ,שתבחן את ההצעות והמציעים
ותתן להם ציונים בכל אחד מהפרמטרים המפורטים בפסקאותיו של סעיף  4.7.2.3שלהלן.
הציונים שיינתנו על ידי הועדה יהיו בבחינת המלצה בלבד והם יהיו טעונים אישור של
ועדת המכרזים.
 .4.4רק המציעים אשר עמדו בתנאי הסף יוזמנו להצגת פרזנטציה ויהיו זכאים לקבלת ניקוד
של ההצעה הכוללת ,ניקוד שיעשה על ידי ועדת המומחים שתורכב מבעלי התפקידים
הבאים :רו"ח מירי אורן ,מר יוסי ג'רסי ,מר איציק קרבצ'ינסקי ,מר חן פינגר [ ,להלן ":ועדת
המומחים"]
 .4.5ניתוח הצעות החברות יתבצע הן על-פי המידע שיוגש במסגרת מכרז זה והן על סמך
התרשמות ועדת המומחים בעת הפרזנטציה.
 .4.6מועד משוער לביצוע הפרזנטציה ימסר למשתתפים באמצעות המייל .על המציע למלא
פרטי התקשרות כפי שמופיע בנספח ב'.
 .4.7ההליכים והקריטריונים לבחינת איכות מקצועית של המציע וההצעה:
יובהר כי רק הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף ,כמפורט במסמכי המכרז ,תוזמנה למתן
פרזנטציה ותיבדקנה מבחינת איכות מקצועית בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.
 .4.7.1שלב א' -תחילה תיבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז .ההצעות
שתעמודנה בתנאי הסף שהוגדרו במכרז תיבחנה בשלב ב' שיתחלק בעצמו לשני
שלבים נוספים .
 .4.7.2שלב ב' שלב בחינת איכות המציע וההצעה ,שלב זה יתמקד ,באיכות המציעים [כל
סעיפי הטבלה שלהלן להוציא התרשמות מהמצגת] ,ובאיכות ההצעה [ההתרשמות
מהמצגת] כשלפרמטרים השונים יהיה המשקל שנקבע להם בטבלה הבאה:

ניסיון
המציע

ניסיון
מנהל
הפרויקט

תוכנית
עבודה
ועמידה
בלו"ז

25%

15%

20%
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התרשמות
ראיון
מתיק
וסימולציה
עבודות
10%

15%

חוות דעת
לקוחות
15%

חתימת המציע:
______________

עבור כל אחת מששת הקטגוריות המתוארות לעיל הוגדרו קריטריונים עבורם ינתן
ניקוד .כל חבר בועדת המומחים יתן לכל קריטריון ציון הנא במנעד שבין  0-10נקודות
,שקלול כלל הציונים יקבע את הציון הסופי של כל מציע בכל אחד מהקטגוריות  .יובהר
שעמידה בתנאי סף בלבד תקבל ציון של  0נקודות בפרמטר
 .4.7.2.1הצגת יכולותיו של המציע תיבחן בראיון וסימולציה בפני ועדת המומחים
בהתאם לזימון ועדת המומחים עפ"י לסעיף  4.7.2.3.5בתנאי הסף .ועדת
המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לשנות תאריך זה תוך מתן הודעה
למציעים.
 .4.7.2.2על תיק העבודות לכלול את יכולות המציג לספק את מפרט השירותים
האמור בנספח א' למכרז זה .בבואה לקבוע – על יסוד המצגת  -את הציון
לרמת יכולתו של המציע לספק את השירותים שבמפרט האמור תבחן
ועדת המומחים ותיתן ציונים ,להיבטים הבאים:
 .4.7.2.3בחינת איכות ההצעה (  70%מהציון הכולל(
.4.7.2.3.1

ניסיון המציע ) 25%מציון האיכות(

 .4.7.2.3.1.1עבור כל אתר אינטרנט ו/או מערכת ניהול נוסף אשר פותח על ידי המציע החל מיום
) 01/01/2017מעבר לחמישה אתרים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף( ,יקבל
המציע  10נקודות ועד למקסימום של  50נקודות עבור  5אתרים נוספים.
מציע שלא יגיש למעלה מחמישה אתרים לא יקבל כל ניקוד בקטגוריה זו.
 .4.7.2.3.1.2עבור כל לקוח נוסף מבין הלקוחות להם סיפק המציע שירותי תמיכה ותחזוקה
שוטפת לאתרי אינטרנט ,אשר פורטו לצורך עמידה בתנאי הסף )מעבר לחמישה
לקוחות הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף( ,יקבל המציע  10נקודות נוספות,
ועד למקסימום  50נקודות עבור  5לקוחות נוספים.
מציע שלא יגיש למעלה מחמישה אתרים ומערכות ניהול לכל הפחות ,לא יקבל
כל ניקוד בקטגוריה זו.
 .4.7.2.3.1.3המזמינה או מי מטעמה יתרשמו מהערכת הממוחשבת לניהול תהליכי הפיתוח
אשר ייבדקו ע"פ הפרמטרים הבאים:
 .4.7.2.3.1.3.1שהמערכת תומכת בניהול של תהליכי פיתוח
 .4.7.2.3.1.3.2שהמערכת תומכת בניהול של תהליכי בדיקות
 .4.7.2.3.1.3.3שהמערכת תומכת בניהול של תהליכי שירות
 .4.7.2.3.1.3.4שלמזמינה תהיה גישה לאותה מערכת

 0-10נקודות
 0-10נקודות
 0-10נקודות
 0-10נקודות

ניסיון מנהל הפרויקט ) 15%מציון האיכות(
.4.7.2.3.2
 .4.7.2.3.2.1עבור כל פרויקט נוסף )מעבר לחמישה פרויקטים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי
הסף( שניהל מנהל הפרויקט המוצע החל מיום  ,01/01/2017יקבל המציע 10
נקודות ,ועד למקסימום  50נקודות עבור  5פרויקטים נוספים.
מציע שלא יגיש למעלה מחמישה אתרים ומערכות ניהול לכל הפחות ,לא יקבל
כל ניקוד בקטגוריה זו
.4.7.2.3.3

תוכנית עבודה ועמידה בלו"ז)  20%מציון האיכות(
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 .4.7.2.3.3.1המזמינה או מי מטעמה יתרשמו מתוכנית העבודה שיגיש המציע .תוכנית העבודה
תיבחן ע"י הפרמטרים הבאים:
 .4.7.2.3.3.1.1הצגת לו"ז מיטבי המבוסס על אבני הדרך המתוארות במפרט
 0-30נקודות
הטכני .
כל שבועיים חריגה מעבר ללו"ז הטוב ביותר שיתקבל
.4.7.2.3.3.1.1.1
יפחית נק' 5נק'
מבין המציעים
 .4.7.2.3.3.1.2תוכנית עבודה שתוגש עם רמת פירוט גבוהה  0-10נקודות
.4.7.2.3.4

התרשמות מתיקי עבודות ) 10%מציון האיכות(

 .4.7.2.3.4.1המזמינה או מי מטעמה יתרשמו מאתרי האינטרנט שהציג המציע במסגרת ניסיונו.
לכל מציע ייבחנו שלושה אתרי אינטרנט שונים .כל אתר ייבחן ע"פ הפרמטרים
הבאים:
 0-10נקודות
 .4.7.2.3.4.2פרויקטים בעלי אופי דומה
 0-10נקודות
 .4.7.2.3.4.3ניסון עם מוסדות לימוד
 0-10נקודות
 .4.7.2.3.4.4מגוון
 .4.7.2.3.4.5התרשמות כללית ,הנגשת המידע ,קלות התמצאות ,טעויות,שגיאות וכו' 0-10 -
נק'

הניקוד הכולל בסעיף זה יהיה ממוצע מתמטי של ציוני האתרים שייבחנו לכל
.4.7.2.3.5

מציע.

ראיון וסימולציה ) 15%מציון האיכות(

 .4.7.2.3.5.1נציגי המציע יוזמנו לראיון במשרדי המזמינה
 .4.7.2.3.5.2נציגי המציע אשר יידרשו להגיע לראיון הינם :נציג הנהלת המציע ,מנהל הפרויקט
אשר הוצג בהצעה )יובהר כי הצגת מנהל חלופי ללא אישור בכתב ומראש של
המשרד עלולה להביא לפסילת ההצעה( מנתח מערכות ,מתכנת/מפתח אשר ייקחו
חלק בצוות הפרויקט במידה של זכייה
 .4.7.2.3.5.3המציע רשאי לצרף לראיון איש צוות נוסף הקשור להיבט המקצועי של אספקת
השירותים ,כגון איש עיצוב .בכל מקרה ירואיינו עד חמישה נציגים בסך הכל
 .4.7.2.3.5.4נציגי המזמינה יבקשו להתרשם מהידע והניסיון הרלוונטי של נציגי המציע
ומגישתם ונכונותם לביצוע הפרויקט
 .4.7.2.3.5.5במסגרת הריאיון יתבקשו נציגי המציע לפרט אודות פרויקטים דומים אשר הם
מבצעים ,ולהציג את מתודולוגיית העבודה הנהוגה אצלם
 .4.7.2.3.5.6כן תבקש המזמינה לבחון את מערכת ניהול קריאות השירות בה משתמש המציע
אשר הוצגה בהצעתו
 .4.7.2.3.5.6.1הפרמטרים שייבחנו הם:
 .4.7.2.3.5.6.1.1הכנה והיערכות מוקדמת –  0-10נקודות
 .4.7.2.3.5.6.1.2תפישת הפתרון המוצע –  0-10נקודות
 0-10נקודות
 .4.7.2.3.5.6.1.3התרשמות מהנוכחים –
 .4.7.2.3.5.6.1.4שליטה בדרישות המכרז  0-10נקודות
.4.7.2.3.6

חוות דעת לקוחות ) 15%מציון האיכות(

 .4.7.2.3.6.1המזמינה תיצור קשר עם לקוחות המציע שהוצגו על ידו על פי שיקול דעתה הבלעדי
ובכל מקרה ייבחן מספר לקוחות זהה לכל המציעים
 .4.7.2.3.6.2הממליצים יתבקשו לנקד את שירותי המציע בהתאם ל 4-הפרמטרים הבאים,כל
אחד מהם יקבל ניקוד של  0עד ) 10כש" "-10משקף את מידת ההתרשמות
הגבוהה ביותר(:
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.4.7.2.3.6.3
.4.7.2.3.6.4
.4.7.2.3.6.5
.4.7.2.3.6.6
.4.7.2.3.7
.4.7.2.3.8

–  0-10נקודות
רמה מקצועית
  0-10נקודותזמינות ועמידה בלו"ז
רמת השירות בתהליך  -ביצוע מול תכנון ,גמישות לשינויים –  0-10נקודות
–  0-10נקודות
יחסי אנוש

חוות דעתו של כל לקוח תחושב בנפרד )במשקל האמור לכל פרמטר( ,הניקוד הסופי
של סעיף
ההמלצות יהיה ממוצע מתמטי של הניקוד שהתקבל מכל מציע

 .4.7.3בשלב ג' ייבחנו הצעות המחיר של מציעים שעברו את שלב ב' וינתנו להם ציונים  ,כשההצעה
הזולה ביותר תקבל ציון מקסימלי וההצעות האחרות יקבלו ציונים נמוכים יותר בהתאם ליחס
שלהם להצעה הזולה ביותר.
 .4.7.3.1הצעת המחיר (  30%מהציון הכולל(
תנאי לפתיחת המעטפה השנייה הכוללת את ההצעה הכספית הינו הגעה לאחד
משלושת הציונים הגבוהים ויותר מציון מינימלי של  70בשלב א'
לא יגיע מי משלושת המציעים בעלי הציונים הגבוהים לציון מינימלי של  70תהיה ועדת
המכרזים רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר המשך שיתופו בשלבים הבאים וזאת מטעמים
שירשמו
 .4.7.3.1.1הצעת המחיר הכוללת של המציע תחושב ע"פ הנוסחה הבאה:

רכיב  – Aפיתוח
+

רכיב – Bתחזוקה ,תמיכה ,רישוי – תעריף שנתי
+

רכיב  – Cניהול ואפיון (ניהול הפרויקט  +אפיון מפורט)
+

רכיב  – Dשעת בעלי מקצוע עפ"י חשבון משוקלל כפי שמופיע
בהצעת המחיר
.4.7.3.1.2
.4.7.3.1.3
.4.7.3.1.4

יובהר כי הכמויות המצוינות הינן לצורך חישוב ההצעה בלבד ואינן מהוות הערכה ואינן
מחייבות את המזמינה בשום אופן.
למען הסר ספק ,הסכומים האמורים בסעיף זה יחושבו בתוספת שיעור המע"מ לפי
שיעורו במועד האחרון להגשת ההצעות
ציון המחיר יחושב באופן הבא:

 .4.7.3.1.4.1יתבצע נרמול של הצעות המחיר המשוקללות ,על-ידי חלוקת סה"כ מחיר ההצעה
הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת והכפלת התוצאה ב .100 -באופן זה יתקבל
ציון ) 100מקסימלי( להצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ 100 -להצעות
האחרות )הגבוהות יותר(.
 .4.7.3.1.5תנאי תשלום כמפורט:
 .4.7.3.1.5.1מקדמה 10%
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 .4.7.3.1.5.2בסיום פיתוח כל מרכיבי עריכת התוכן ותבניות התצוגה ולאחר קבלת אישור
המזמינה 20%
 .4.7.3.1.5.3בסיום פיתוח כלל מרכיבי האתר ,העלאתו המבצעית של האתר לאוויר ולאחר
קבלת אישור המזמינה55% .
 .4.7.3.1.5.4כעבור שלושה (  ) 3חודשים לאחר עלייתו המבצעית של האתר לאוויר 15%
 .4.7.4הקריטריון לבחירת זוכה במכרז יהיו ציון משוקלל של האיכות והמחיר ,כאשר ציון האיכות יהווה
 70%מהציון המשוקלל וציון המחיר יהיה  30%מהציון המשוקלל .
 .4.7.4.1אם לאחר שקלול התוצאות ,קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא
התוצאה הגבוהה ביותר תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור את ההצעה שציון הצעת
האיכות שלה יהיה גבוה יותר.
 .4.8ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי במקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו או לא יתקשר
מאיזו סיבה שהיא עם המזמינה ,יבוא במקומו המציע שידורג אחריו .הצעות המציעים
לא יפקעו ויהיו תקפות למשך  120יום מיום הודעת הזכייה ,וזאת למקרה שהזוכה לא
יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז או הציג מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו או לא
ימלא אחר ההסכם שיחתם עם המזמינה ,מכל סיבה שהיא וההסכם עמו יבוטל.
 .4.9על אף האמור לעיל ,רשאית המזמינה שלא לבחור באף אחת מן ההצעות ,וכן שלא לבחור
בהצעה בה הוצעו המחירים הנמוכים ביותר ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי חובת
הנמקה ,בפרט ,אך לא רק ,בשל חשש ממשי כי ההצעה אינה כדאית כלכלית למציע כך
שהמציע עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו

 .5ערבויות
 .5.1ערבות לקיום ההצעה
 .5.1.1על המציע לצרף להצעתו ערבות מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה
רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א –  ,1981חתומה על
ידי החברה עצמה ( ולא על ידי סוכן שלה(.
 .5.1.2על הערבות להיות אוטונומית ,בלתי מותנית ,צמודה למדד ובנוסח המצורף כנספח
י' .הערבות תהיה בסך של ( ₪ 30,000שלושים אלף  ,( ₪לפקודת אפקה המכללה
האקדמית להנדסה בתל אביב ובתוקף עד למועד המפורט בטבלת המועדים במסמך
ב לעיל.
 .5.1.3המכללה תהיה רשאית לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,אחרי שנתנה למציע הזדמנות
להשמיע את טענותיו בפניה בכתב אם התקיים בו אחד מאלה:
.5.1.3.1
.5.1.3.2
.5.1.3.3
.5.1.3.4

המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה ,או מידע מהותי בלתי מדויק.
המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז.
אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות
במכרז ,שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המכללה עם הזוכה במכרז,
לרבות ,אך בלי לגרוע מכלליות האמור ,הוא לא חתם על ההסכם ו/או לא
הפקיד את הערבות אשר עליו להפקיד על פי ההסכם.

 .5.1.4על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק .אי דיוק בשמו של המציע
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.5.1.5
.5.1.6

.5.1.7
.5.1.8

.5.1.9

או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.
יובהר כי ערבות לקיום ההצעה ,בנוסח המצורף כנספח י' למכרז שבנדון ,תוגש
במעטפה ראשונה
המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המכללה עד למועד מאוחר
לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרז ,שיפורט בבקשת המכללה ,וזאת
בתוך  5ימים ממועד קבלת בקשת המכללה .אי הארכת תוקף הערבות כאמור ,במועד
כאמור ,יביא לפסילת הצעת המציע על הסף.
סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למכללה
כתוצאה מהתנהלות המציע ,שהובילה לחילוט הערבות ,ללא צורך בהוכחת נזק
כלשהו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,המכללה תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה
גבוה יותר מסכום הערבות ,ולתובעו מהמציע .אין בחילוט הערבות כדי למנוע
מהמכללה ו/או כדי לשלול ממנה את הזכות להעלות כל טענה כנגד המציע ,ולדרוש
ממנו כל סעד נוסף העומד לה על פי כל דין.
יובהר ,כי התנאים המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד
באחד מהתנאים ,תיפסל על הסף.

 .5.2ערבות ביצוע
 .5.2.1עם חתימת ההסכם ,על הזוכה במכרז להחליף את הערבות שצירף להצעתו בערבות
להבטחת ביצוע ההסכם וזאת תוך שבעה ( )7ימים ממועד חתימת ההסכם .הערבות
תהיה מבנק או מחברת ביטוח כמתואר בסעיף  5.1.1הערבות תהיה בסכום של
 , ₪ 100,000נוסח הערבות יהיה על פי נוסח כתב הערבות המצורף בנספח יא "נוסח
ערבות ביצוע" למכרז לקיום התחייבויותיו החוזיות לרבות  5שנות אחריות ושתהיה
בתוקף עד  60יום לאחר סיום תקופת ההתקשרות .אי מילוי סעיף זה יחשב כהפרה
יסודית של ההסכם.
 .6הוראות נוספות
 .6.1למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ועדת המכרזים לא תהיה חייבת לקבל את ההצעה
הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,בכפוף להוראות הקבועות לעניין זה בדין ובנוהל
המכרזים
 .6.2כאמור בראשית מכרז זה ועדת המכרזים תהיה רשאית להחליט לקיים הליך של
התמחרות בין ההצעות שיראו לה מתאימות וזו בצורה ובאופן האמורים בנוהל המכרזים
 .6.3ועדת המכרזים תהיה רשאית להחליט במקרה שלא יחתם ,מכל סיבה שהיא הסכם בין
המכללה לבין הזוכה במכרז להתקשר בהסכם עם מי שזכה בציון הגבוה ביותר הבא
ואילך.
 .6.4זכות עיון בהצעה הזוכה
 .6.4.1בתוך  30ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על
זהות הזוכה במכרז ,תינתן לכל מציע זכות עיון בהצעה הזוכה כמבואר בסעיף 34.5
לנוהל המכרזים וכנגד תשלום בסך .₪ 2,000
 .6.4.2ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי
או סוד מקצועי ,יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים
לבקשתו למנוע את העיון בהם ממציעים אחרים .מבלי לגרוע מסמכות הועדה מציע
שצירף מסמך כאמור להצעתו יוחזק כמי שהסכים לכך שהחלקים האחרים של הצעתו
אינם בבחינת סוד מסחרי או סוד מקצועי .מציע שלא יצרף כלל נספח יחשב כמי
שהצהיר כי הצעתו אינה כוללת סוד מקצועי או סוד מסחרי שאין לגלותם.
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 .6.4.3הוראות סעיף קטן  6.4נועדו להקל את עבודת ועדת המכרזים ואולם ההחלטה אם
לא לחשוף חלק כל שהוא של הצעת מציע תהיה נתונה לשיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ,של ועדת המכרזים ושלה בלבד וזכות העיון לא תחול ,על כן ,על חלקים של
ההצעה הזוכה ,אשר העיון בהם ,עלול בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים,
לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
 .7ביטוח:
 .7.1על המציע לעמוד בדרישות הביטוח המפורטות בנספח ואישור הביטוח המצורפים
למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנם ומסומנים כנספח יב' (להלן" :נספח ביטוח" ו-
"אישור עריכת ביטוח").
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 .8שמירת זכויות והוראות כלליות:
.8.1

מובהר בזאת ,כי המחיר שינקוב המשתתף בטופס הצעתו הינו סופי וזאת מבלי לגרוע
לזכותה של ועדת המכרזים לנהל מו"מ עם המציע/ים שהצעותיהם יראו לה מתאימות
במגמה לקבל את התנאים הטובים והנוחים ביותר לדעתה .משתתף לא ימחק ו/או ישנה
כל פרט במסמכים המהווים חלק ממכרז זה ועדת המכרזים רשאית לראות כל שינוי ו/או
מחיקה ו/או תיקון משום הסתייגות עקרונית מפרטי המכרז שיהיה בהם כדי לפסול את הצעת
המשתתף.

.8.2

מובהר בזאת ,כי המחיר שינקוב המציע בטופס הצעתו הינו סופי ויכלול את כל העלויות ו/או
ההוצאות ו/או התשלומים מכל מין וסוג שהוא בהם יידרש המציע לשאת במסגרת מתן
השירותים נשוא מכרז זה ולמציע לא תקום כל טענה כספית כלפי המכללה מעבר למחיר
הנקוב בהצעת מחיר זו.

.8.3

על המציע למנות איש קשר לנושא מכרז זה שיהיה אחראי על כל הפעילויות מול המכללה
ו/או ועדת המכרזים עד תום תהליך בחירת הספק (להלן" :איש הקשר") ולמסור למכללה
את פרטי איש הקשר .איש הקשר ילווה את ההתקשרות במידה והמציע יזכה במכרז.

.8.4

יובהר ,כי במקרה של אי מילוי פרט מהפרטים שחובה למלאם ,על-פי ההוראות מכרז זה
תהיה ועדת המכרזים רשאית  -אך לא חייבת  -לפסול את ההצעה.

.8.5

הגשת ההצעה על ידי המשתתף על גבי הטפסים הכלולים במסמכי מכרז זה כמוה כהצהרה
ואישור ,כי המשתתף עיין ובדק את תנאי העבודה ,יש בידיו את כל המידע הדרוש להגשת
ההצעה  ,שכל פרטי המכרז וההסכם המהווה חלק ממנו ידועים ,נהירים וברורים לו ,יש לו
את הידע והכישורים והסגולות המקצועיות ,הדרושים לביצוע השירותים נשוא מכרז זה והוא
מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם עפ"י כל דין.

.8.6

הגשת ההצעה כמוה כהצהרה של  ,המציע  ,כי הוא עומד בתנאים המקדימים האמורים
במכרז ,הבין את מהות השירותים הנדרשים ממנו  ,הסכים לכל תנאיהם וכי בטרם הגיש את
הצעתו ,קיבל את מלוא המידע האפשרי ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך
יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על
כל פרטיו וחלקיו.

.8.7

ועדת המכרזים תהיה רשאית ,לקבל הצעה של מי מהמציעים ,אף אם זו לא מולאה בהתאם
לכל תנאי מכרז זה ואף אם לא כללה את כל המסמכים הנדרשים וזאת על פי שיקול דעתה
המוחלט והבלעדי ובלבד שלא יהיה בכך כדי להעניק למי מהמשתתפים יתרון בלתי ראוי.

.8.8

ועדת המכרזים תהיה רשאית לבקש מהמציע ההבהרות והשלמות.

.8.9

ועדת המכרזים תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט הבלעדי ,לבטל מכרז זה בכל
עת ,לרבות לאחר תחילת בדיקת ההצעות ,תקבל ועדת המכרזים החלטה כאמור תישלח
הודעה על כך לכל המציעים אשר הגישו הצעות.

 .8.10ועדת המכרזים רשאית להודיע ,לאחר פרסום המכרז ולפני הגשת ההצעות ,על תיקונים,
הבהרות ושינויים בתנאי המכרז ,ואם תעשה כן  ,יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
והמציע יהיה חייב לצרף למסמכי הצעתו את הודעת ועדת המכרזים וכל מסמך שהוסף
כאמור ,כשהם חתומים בחתימתו ,לאישור קבלתם והסכמתו לתוכנם.
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 .8.11המכללה אינה מתחייבת לסיים את הליכי מכרז זה (קבלת ההצעות והתקשרות בהסכם
התקשרות) תוך תקופה מסוימת .בכל מקרה ,כל הצעה שתוגש במסגרת הליך מכרז זה
תהא בתוקף למשך תקופה של  120יום מהיום האחרון להגשת ההצעות.
 .8.12יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא ,לא תהיה למציעים זכות לקבל כל תשלום ו/או פיצוי ו/או
שיפוי כלשהו בכל הקשור עם השתתפותם במכרז זה לרבות ומבלי לגרוע ,בגין הוצאות
שהוצאו לשם הגשת ההצעה ,הפסד רווחים צפויים וכדומה.
 .8.13המציע מתחייב שלא לתאם מחירים  /הצעות עם מציעים אחרים ,ולא לבוא בהסדרים עם
מציעים פוטנציאליים אחרים .המציע מצהיר כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד לאמור
לעיל עלולה להוות עבירה פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל .ועדת המכרזים תהיה
רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול הצעות בהן קיים לדעתה חשש לתאום פסול
כאמור.
 .8.14אם המציע שהצעתו זכתה יסרב לחתום על חוזה ,תהיה ועדת המכרזים רשאית – אך
בשום פנים לא חייבת  -לפנות למציע שהצעתו זכתה בעדיפות שניה או שלישית.
 .8.15מסמכי מכרז זה (ההזמנה על נספחיה ,הצעת המציע ,ההסכם על נספחיו) מהווים מקשה
אחת ובמקרה של סתירה בין מסמכים אלה לבין עצמם יגבר האמור במסמך המחמיר עם
המציע או המטיב עם המכללה.
 .8.16מכרז זה יתנהל על פי הוראות נוהל מכרזים הנוהג במכללה .המציע רשאי לעיין בהוראות
הנוהל הנמצאות במזכירות המכללה .כמו כן ניתן למצוא את הנוהל באתר האינטרנט של
המכללה:
 .8.17כל המסמכים המצורפים בזאת ,הינם רכוש המכללה .המציע מתחייב שלא לעשות כל שימוש
במסמכים שלא לשם הגשת הצעתו.
 .8.18החליטה ועדת המכרזים לקבל הצעה כלשהי ,תחתום המכללה על ההסכם שצורף להצעה
וחתימתה על ההסכם ,והיא בלבד ,תיחשב כקיבול של ההצעה .רק ממועד חתימתה של
המכללה על ההסכם כאמור יכנס ההסכם לתוקף ,ויהווה הסכם מחייב לגבי המכללה לכל
דבר ועניין .כל עוד לא נחתם ההסכם על ידי המכללה ,תחשב ההצעה להצעה בלתי חוזרת
מצד המציע ,עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל ,או עד למועד שבו
תודיע המכללה למציע כי הצעתו לא התקבלה.
.8.19

המציע ימציא למזמין עותקים נוספים מהצעתו ,במידה ויידרש לעשות כן.

ועדת המכרזים
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
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נספח א' מידע ביחס לאפקה ותיאור השירותים המבוקשים
רקע :
אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב["אפקה"] ,נוסדה בשנת  1996והיא מכללה
ציבורית הפועלת באישור המועצה להשכלה גבוהה ובמימון הות"ת .אפקה רואה עצמה כמוסד
אקדמי מוביל ועדכני לחינוך מהנדסים בעידן המודרני .חברי סגל אפקה מודעים לתפקידה כמנוע
כלכלי וחברתי לאומי לצמיחה ,וכן לאחריותם כמחנכיו של דור חדש של מהנדסים .כיוון שכך,
אפקה מטפחת סביבה קהילה מקצועית תומכת ומאתגרת המאפשרת הזדמנויות לחקור ולפתח
יצירתיות וחדשנות בהנדסה .הגישה הפדגוגית של אפקה מתבטאת בפיתוח כישורים חיוניים
בנוסף לידע מדעי והנדסי רחב .כל אלה יאפשרו לסטודנטים שלנו להתפתח ,לצמוח ולהפוך
למהנדסים איכותיים ורלוונטיים שיתרמו למשק ולחברה הישראלית.
אפקה משמשת כיום בית אקדמי לכ 3,500 -סטודנטים ,ובנוסף כ 750 -סטודנטים בלימודים
טרום-אקדמיים ,כ 3,300 -סטודנטים לתואר ראשון וכ 200 -לתואר שני 6,800 .בוגרים
ומוסמכים סיימו את לימודי ההנדסה לתואר ראשון ולתואר שני באפקה ב 25-שנות קיומה .כ-
 97%מבוגרי אפקה השתלבו בהצלחה בתעשייה הישראלית ותורמים לתל"ג כ -1.25 -מיליארד
דולר בכל שנה.
ההנדסה במאה העשרים ואחת מאופיינת בהתפתחות טכנולוגית מואצת ,ולצד זאת הקניית
חשיבות מוגברת לנקודת מבט רחבה ולהתבוננות מעבר לידע הטכנולוגי ,וכפועל יוצא בדרישה
לרב -תחומיות ,לכישורי אישיות חיוניים ולחדשנות מתמדת .מאפיינים אלה מחייבים כל מוסד
אקדמי ללימודי הנדסה לבחון מחדש את דרכי הפעולה וההכשרה שלו.
כפועל יוצא מהאמור לעיל  ,תוכניות הלימודים באפקה מוכוונות להקניית ידע ,הבנה ויכולת
ליישם את הידע הנלמד לשם פתרון בעיות חדשות ,יכולת שהיא ליבת עבודתו של מהנדס
העוסק בפיתוח מוצרים.
הסטודנטים של אפקה מבצעים פרויקט גמר הנדסי בשנה האחרונה ללימודים .פרויקט הגמר
הוא גולת הכותרת בהכשרתם האקדמית .הפרויקט מדמה עבודת מהנדס ופיתוח פתרון
טכנולוגי מורכב לבעיה מוגדרת .כל פרויקטי הגמר במכללה נתונים לפיקוחה של מנהלת
עצמאית .בכל שנה מתבצעים כ 400-פרויקטי גמר בבתי הספר השונים במכללה.
על מגוון תוכניות הלימוד המוצעות ופרטים נוספים ,ניתן לקרוא באתר אפקה:
www.afeka.ac.il
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מפרט טכני –
ימסר כנגד העברת המחאה בנקאית
לפקודת אפקה המכללה האקדמית
להנדסה בתלא אביב
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נספח ב' הצהרת המציע
הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי מכרז זה  ,וחתימתי על מסמכי המכרז ועל
נוסח ההסכם המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.
________________
תאריך

________________
שם מלא של המציע

_____________________
חתימת המציע

איש קשר מטעם המציע הינו מר/גב'_________________טלפון _______________:
כתובת מייל ____________________:
אימות חתימה/ות אם המציע הוא תאגיד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד/רו"ח ,מרחוב _________________________,
מאשר בזאת כי ה"ה ______________________________ חתמו על מסמכי המכרז
לרבות נוסח ההסכם המהווה חלק ממנו בשם המציע הנ"ל ,וכי חתימתם מחייבת את התאגיד
המציע .
_________________
תאריך

____________________________
(שם פרטי ושם משפחה) עו"ד/רו"ח

חתימת פרטי המציע
_______________
חתימה
_______________
חתימה

____________
שם
____________
שם

אני הח"מ ______________ ,עו"ד/רו"ח ,מרחוב _________________________,
מאשר כי החתימות הנ"ל הנן חתימותיהם של ה"ה
___________________________________,
שזהותם הוכחה בפני להנחת דעתי.

__________________
תאריך

____________________________
(שם פרטי ושם משפחה) עו"ד/רו"ח
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נספח ג'  -אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע
לכבוד
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז פומבי -3058-2022
לאפיון ,פיתוח ,הטמעה ,תמיכה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ( )CMSואתר אינטרנט
רספונסיבי
למכללת אפקה

אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.
[עו"ד/רו"ח (שם מלא)]
 .1שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי.____________________:
 .2סוג התארגנות______________________________:
 .3תאריך הרישום______________________________:
 .4מספר מזהה______________________________:
 .5שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם ודרישות נוספות כמו
תוספת חותמת ,אם יהיו:
____________________________________________________
______________________________________________________________
_
 .6בדוחות הכספיים של המציע לשנים  2018-2020לא נכללה הערת עסק חי בהתאם לכללים
החשבונאיים

בכבוד רב,

רו"ח  /עו"ד

שם מלא

כתובת
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חתימה וחותמת

טלפון
חתימת המציע:
______________

נספח ד'  -תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות  -יחיד

אני הח"מ __________ ת.ז __________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
הריני מצהיר בזאת ,כי אני ,בעלי המניות בתאגיד_____________________[להלן" :התאגיד"]
התאגיד ומנהליו לא הורשענו ולא נחקרנו בעבירה ביטחונית או בעבירות לפי חוק (סחורות
ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו;1975-
חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים  290עד  383 ,297עד  393ו 414-עד 438
לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
התשמ"א.1981-
או
הנני מצהיר כי אני ו/או _______________________נחקרנו /הורשענו (מחק את המיותר)
בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות _______________________________ (יש לפרט
את העבירות מתוך המנויות לעיל ואת מועד החקירה/ההרשעה).
הואיל וכך אני נותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי
ואודות התאגיד במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו להלן ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת
השבים ,התשמ"א.1981-
כמו כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע
כאמור לעיל.
הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז פומבי מס'
 3058/2022לפיתוח ,הטמעה ,תחזוקה ותמיכה של מערכת ניהול תוכן ( )CMSואתר אינטרנט
רספונסיבי במכללת אפקה להנדסה (להלן" :המכרז") ,וככל שאזכה במכרז ,במשך כל תקופת
ההתקשרות עם המכללה.
______
תאריך

______ _______
שם פרטי ומשפחה

______
שם האב

______
שנת לידה

_______
תעודת זהות

_____
תפקיד

_____________________________

_____________

כתובת

חותמת וחתימה
אישור

אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________
ת.ז __________ .המשמש בתאגיד בתפקיד _______________________ ולאחר
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן ,חתם בפניי על הצהרה זו.

_________________
חתימה
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חתימת המציע:
______________

תצהיר נוסף בדבר העדר הרשעות קודמות כשהמציע הוא תאגיד
אני החתום מטה ,מר ______________ ,נושא ת.ז .שמספרה _______________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר בכתב כדלקמן:
הוסמכתי כדין על-ידי __________________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה
בתמיכה להצעה למכרז סגור מס'  3058/2022לאפיון ,פיתוח ,הטמעה ,תמיכה ותחזוקה של
מערכת ניהול תוכן ( )CMSואתר אינטרנט רספונסיבי
.1

במכללת אפקה להנדסה בתל אביב (להלן" :המכרז").

.2

המציע לא הורשע ו/או נחקר בעבירה ביטחונית או בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות
ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף,
התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים  290עד  383 ,297עד
 393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א.1981-
או (מחק את המיותר)
הבאות
העבירות
לביצוע
בחשד
בעבר
הורשע
ו/או
נחקר
המציע
_____________________________ (יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל ואת
מועד החקירה או ההרשעה).

.3

אני נותן בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע
במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
התשמ"א.1981-

.4

כמו כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת
מידע כאמור לעיל.

.5

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז וככל שהמציע
יזכה במכרז ,במשך כל תקופת ההתקשרות עם המכללה.
ולראיה באתי על החתום
________
תאריך
___________
תפקיד

_____________ ___________
תעודת זהות
שם פרטי ומשפחה
________________________
כתובת

______________
חותמת וחתימה

אישור
אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה _______ ת.ז.
__________ המשמש במציע בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו
כי ע ליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם
בפניי על תצהיר זה.
____________
חתימה
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חתימת המציע:
______________

נספח ה'  -תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין
במסגרת מכרז פומבי מס'  3058/2022לאפיון ,פיתוח ,הטמעה ,תמיכה ותחזוקה של
מערכת ניהול תוכן ( )CMSואתר אינטרנט רספונסיבי
 .1במכללת אפקה להנדסה בתל אביב (להלן" :המכרז" ו"המציע" בהתאמה) .אני מכהן
כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע/
מתנהלות נגדו התביעות המפורטות בנספח לתצהיר זה והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל
ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז[ .יכולה להיות תביעה זניחה שלא תשנה
את היכולת להשתתף במכרז]
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________
המצהיר
אישור
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה
כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

________
תאריך

____________________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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____________
חתימת עוה"ד

חתימת המציע:
______________

נספח ו'  -הצעת מחיר נותן השירות
) יוגש במעטפה נפרדת(  -יופקד במעטפה מס' 2
יש למלא את הצעת המחיר במלואה ,עפ"י המפורט להלן .הצעת המחיר המפורטת להלן הינה בש"ח וכוללת
את כל הוצאות המציע ,לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים .על המציע לקחת בחשבון
בהצעת המחיר כי כל השירותים הקשורים לנשוא פניה זו ,לרבות הוצאות נסיעה ,הדפסות ,שכפולים,
צילומים ,דמי נסיעות ,פגישות עבודה ,וכד' יבוצעו על חשבונו ,ללא תוספת עלות כלשהי.
בתמורה לפיתוח ,הטמעה ,תחזוקה ותמיכה של מערכת ניהול תוכן ( )CMSואתר אינטרנט רספונסיבי
במכללת אפקה להנדסה בתל אביב ,במלואם ובמועדם ,תשלם המכללה

רכיב

A

פיתוח

B
C
D

שירות ,תמיכה,
תחזוקה ורישוי
ניהול ואפיון
בעל מקצוע

תיאור

עלות ב₪-

מנגנון  ,Loginרכיב  ,Dashboardניהול קבוצות
משתמשים ,ניהול משתמשים ,ניהול הרשאות,
 Logפעילות ,ניהול שפות ,ניהול פרמטרים של
 ,SEOחיפוש וחיפוש מתקדם ,תוצאות חיפוש,
ניהול טבלאות עזר ,מחולל ליצירת טפסים ,ניהול
פניות מטפסים ,רישום ל ,Newsletter-דו"חות,
ניהול מאגר משאבים ,ניהול התוכן באתר ,יישום
תבניות התצוגה בעברית ,יישום תבניות התצוגה
באנגלית ,רספונסיביות ותאימות מלאים ל-
 ,Mobileפיתוח ממשק ל,Active Directory-
פיתוח ממשק למערכת "גלבוע" ,פיתוח ממשק
למערכת "אפקה-נט" ,קישור  SSOלפורטל
הסטודנטים ולפורטל הסגל ,ממשק לרכיב צ'ט,
ממשק למנגנון סליקה ,בדיקות מסירה ,בדיקות
 ,NFTהדרכה והטמעה
עלות שירות ,תמיכה ותחזוקה שנתית

0₪

₪
₪
-

ניהול הפרויקט  +אפיון מפורט
הערכת כמות שעות לתמחור

מנהל פרויקט
מנתח מערכות
מאפיין UI/UX
מפתח FrontEnd
מפתח BackEnd
בודק
מדריך
מתעד
סה"כ שעות בעלי
מקצוע

תעריף שעתי בש"ח

20
8
2
45
10
5
5
5
0₪

על המחירים המצוינים יתווסף מע"מ כדין.
___________________
חתימה וחותמת החברה

_______________
תאריך
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חתימת המציע:
______________

נספח ז' – תצהיר המציע
אני הח"מ _________________________________ ת.ז _____________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת ___________________________ (להלן" :מציע")
המוגשת במסגרת מכרז לאפיון ,פיתוח ,הטמעה ,תמיכה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן
( )CMSואתר אינטרנט רספונסיבי
 .1לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב (להלן" :המכרז").
 .2הנני משמש/ת בתפקיד ____________________ במציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמו.
 .3הנני מצהיר כי היקף פעילות המציע בתחום של פיתוח אתרי אינטרנט ומערכת ניהול תוכן.
עומדת מעל סכום שנתי ע"ס  ₪ 3,000,000היקף פעילות זו תכלול רק מרכיביי פיתוח ולא
מכירה של רישיונות ו/או כוח אדם .תנאי סף 1.2.4
 .4הנני מצהיר כי המציע חברה שהתמחות בין היתר הנה פיתוח תחזוקה ותמיכה של מערכות
ניהול תוכן ואתרי אינטרנט רספונסיביים הפועל בשוק החל משנת (תנאי סף :מעל  5שנים).
תנאי סף המצורף סעיף 1.2.1
 .5מצורפת רשימת מוסדות  /ארגונים בהם סיפקה החברה שירותי פיתוח תחזוקה ותמיכה של
מערכות ניהול תוכן ו/או אתרי אינטרנט רספונסיביים במהלך השנים האחרונות (עד 10
שנים(:ואשר עומדים בכל סעיפי תנאי סף 1.2.2
 .6מצורפת רשימת מוסדות  /ארגונים בהם סיפקה החברה שירותי תמיכה שוטפת לחמישה אתרי
אינטרנט לפחות ועבור שני לקוחות לפחות וכשהתמיכה ותחזוקה ניתנה משך תקופה רציפה
של  12חודשים ואשר עומדים בכל סעיפי תנאי סף 1.2.3
 .7מצורפת שם ותאור מערכת ממוחשבת לניהול תהליך הפיתוח ,תהליך בדיקות המסירה,
תהליכי בדיקות הקבלה ותהליכי התחזוקה השוטפת באמצעותה מנהל המציע את קריאת
השירות והתמיכה בלקוחותיו .כפי שמופיע בתנאי סף 1.2.3
האם מתאפשרת גישה של לקוחות למערכת
לצרכי בקרה ופתיחת קריאות שרות

שם המערכת

 .8הנני מצהיר כי מנהל הפרויקט המוצע ,שיעסוק במתן השירותים הינו:
__________________________ ,בעל ניסיון החל משנת ________ עפ"י תנאי סף –
)1.2.6
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חתימת המציע:
______________

תנאי סף 1.2.1

#

 1חובה

 2חובה

 3חובה

 4חובה

 5חובה

 6רשות

 7רשות

 8רשות

 9רשות

 10רשות

שם הלקוח

שם איש הקשר

שם מלא

שם מלא  +טלפון נייד  +כתובת דוא"ל

תיאור הפרויקט

היקפו הכספי
של הפרויקט
היקף כספי של מרכיבי
הפיתוח בפרויקט

תאריך סיום
הפיתוח
mm/yyyy

תאריך עלייה לאוויר אתר תוכן

mm/yyyy

שעיקר פעולתו לספק מידע
דינמי ומתעדכן ,עם תכנים
מגוונים (טקסט ,תמונות,
וידיאו) ומערכת ניהול תוכן
מתקדמת למנהלי האתר
(ממשק Back Office
לעריכה ,הזנת תוכן ,ניהול
הגדרות ,תפריטים)

מערכת ניהול

אתר רספונסיבי

מנוע חיפוש

האתר מבוסס על מערכת
ניהול תוכן מתקדמת,
הכוללת אוסף של רכיבי
ניהול אדמיניסטרטיביים וכן
יכולות עריכת תוכן עצמאיות
ומתקדמות אשר אינן
דורשות תלות בגורמי פיתוח

המותאם בצורה מיטבית הן
לסביבת ה Desktop-והן
לסביבת הMobile-

מנוע חיפוש חכם עבור ניווט
אינטואיטיבי והתמצאות קלה
בתכני האתר

תנאי סף 1.2.2
#

 1חובה
 2חובה
 3חובה
 4חובה
 5חובה
 6רשות
 7רשות
 8רשות
 9רשות
 10רשות

שם הלקוח

שם איש הקשר

שם מלא

שם מלא  +טלפון נייד  +כתובת דוא"ל

תיאור הפרויקט

תאריך סיום
הפיתוח
mm/yyyy

תאריך התחלת
תאריך עלייה לאוויר
התחזוקה
mm/yyyy

mm/yyyy

האם הלקוח נמצא עדיין
תחת הסכם תחזוקה?
כן/לא

תנאי סף 1.2.5
#

 1חובה
 2חובה
 3חובה
 4חובה
 5חובה
 6רשות
 7רשות
 8רשות
 9רשות
 10רשות

שם הלקוח

שם איש הקשר

שם מלא

שם מלא  +טלפון נייד  +כתובת דוא"ל

תיאור הפרויקט

כמות מפתחים

כמות כללית של
אנשי הצוות

תפקיד מנהל
הפרויקט

 .9הנני מצהיר/ה כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.
אישור
אנו הח"מ ____________________________ ,בעלי תפקיד/ים _______________
במציע ומורשה/י החתימה מטעמו ,מצהירים בזאת על נכונות המפורט בנספח זה לעיל .
ולראיה באתי על החתום:
___________________
חתימה וחותמת החברה

_______________
תאריך

אישור עו"ד  /רו"ח
אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ____________ ,מ.ר______________ .
מרחוב ______________,מאשר/ת בזה כי ה"ה _______________
ת.ז_______________ ,הינו/ה מורשה לחתום מטעם ______________________
________________ (להלן" :המציע") ,וכי חתימתו/ה על נספח זה ,בצירוף חותמת
החברה ,מחייבת את המציע .כן הנני לאשר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן .הנ"ל אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה.
___________________

_______________

חתימת עו"ד וחותמת

תאריך
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חתימת המציע:
______________

נספח ח' – הצהרת סודיות
אנו הח"מ ____________________ מצהיר ומאשר בזאת כי אני מתחייב בשמי,
פומבי
במכרז
ובשם____________________________________"המציע"
מס 3058/2022.של מכללת אפקה ,ולדאוג לכך שהמציע וכל עובדיו נשמור על סודיות
מוחלטת של כל המידע ו/או הידע ,שאינו נחלת הכלל ,שנקבל מאפקה המכללה האקדמית
להנדסה בתל אביב [להלן" :המכללה"] או מידע שיגיע לידנו לגביה במסגרת הליכי המכרז שבו
אנו נוטלים חלק [להלן" :המידע"]
אנו מתחייבים להשתמש במידע אך ורק לצרכי מתן השירותים נשוא ומכרז ושלא להשתמש
בכל צורה שהיא במידע בשלמותו ו/או בחלקו ,לכל צורך אחר ללא הסכמתו המפורשת בכתב
של המכללה .
אנו מתחייבים לדאוג כי המידע לא יועבר לצד ג'.
הננו מודעים לנזק שעלול להיגרם למכללה בשל העברת הידע ו/או המידע בכל הקשור
להזמנתה לקבלת הצעות ומקבלים עלינו אחריות מוחלטת לשמור את ההצעה בסודיות
מוחלטת.

ולראיה באנו על החתום:

_____________________
חתימה וחותמת החברה

________________
תאריך
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חתימת המציע:
______________

נספח ט' – אישור רו"ח לעניין חוקי עבודה
אני הח"מ ,רו"ח_______________ מרחוב______________ המבקר את
______________ שמספרו ח.פ או נושא ת.ז מס' _____________(להלן" :המציע"),
מאשר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה ,בשנת ______ ,לכל עובדיו
כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים
עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים
כנדרש.
________________
שם רו"ח

____________________
חותמת וחתימה
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_______________
תאריך

חתימת המציע:
______________

נספח י'  -נוסח הערבות הגשה
לכבוד
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
הנדון :ערבות מס' _______
לבקשת ____________ ,ח.פ/.ת.ז( _________ .להלן" :החייב") אנו ערבים בזאת כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 30,000שלושים אלף שקלים) ,אשר תדרשו מאת החייב בקשר
עם מכרז פומבי  2022-3058לאפיון ,פיתוח ,הטמעה ,תמיכה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן
( )CMSואתר אינטרנט רספונסיבי עבור במכללת אפקה להנדסה בתל-אביב.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב
בדואר רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת
החייב.
חילוט חלק מהערבות לא יפגע בתוקף יתר הערבות והיא תישאר בתוקף לגבי יתרת הסכום שלא
חולט.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך [מועד הגשת ההצעה] עד תאריך .30/12/2022
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
מספר הבנק ומספר הסניף

שם הבנק
כתובת סניף הבנק
תאריך

שם מלא
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חתימה וחותמת

חתימת המציע:
______________

נספח יא'  -נוסח הערבות ביצוע
לכבוד
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
הנדון :ערבות מס' _______
לבקשת ____________ ,ח.פ/.ת.ז( _________ .להלן" :החייב") אנו ערבים בזאת כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 100,000מאה אלף שקלים) ,אשר תדרשו מאת החייב בקשר
מכרז פומבי  2022-3058לאפיון ,פיתוח ,הטמעה ,תמיכה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ()CMS
ואתר אינטרנט רספונסיבי עבור במכללת אפקה להנדסה בתל-אביב.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב
בדואר רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת
החייב.
חילוט חלק מהערבות לא יפגע בתוקף יתר הערבות והיא תישאר בתוקף לגבי יתרת הסכום שלא
חולט.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך [מועד הגשת ההצעה] עד תאריך .30/12/2022
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
מספר הבנק ומספר הסניף

שם הבנק
כתובת סניף הבנק
תאריך

שם מלא
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חתימה וחותמת

חתימת המציע:
______________

נספח "יב"  -נספח ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריותו של המציע על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,מתחייב המציע לערוך
ולקיים על חשבונו ,באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל את הביטוחים המפורטים
להלן וכן מתחייב לצרף את אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו והמסומן נספח י'( 1להלן" :אישור עריכת ביטוח") על כל תנאיו (להלן" :ביטוחי
המציע ") ,וזאת למשך תקפו של הסכם ו/או גמר פעילות המציע על פיו בנוסח ביט או בנוסח
המקביל לו לפחות:
 1.1ביטוח רכוש "אש מורחב"-ביטוח רכוש לכלל הציוד ו/או רכוש אשר יובא על ידי
המציע או מי מטעמו לחצרי המזמינה ו/או לכל אתר אחר בו ניתנים השירותים במלוא
ערך כינונם ,מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח "אש מורחב",
לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים
והתבקעות צינורות ,שבר זכוכית ,פגיעה ע"י כלי רכב ,פגיעה ע"י כלי טיס ,פרעות,
שביתות ,נזק בזדון ופריצה .הביטוח כולל סעיף ויתור על זכות התחלוף לטובת
המזמינה ,או מי שהמזמינה התחייבה בכתב לוותר כלפיו על זכות זאת לפני קרות
מקרה הביטוח ,אולם הוויתור על תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון .מוסכם כי ,המציע רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב המפורט בסעיף זה
ו/או באישור עריכת ביטוח (במלואו או בחלקו) ,ואולם הפטור המפורט בסעיף 12
להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.
 1.2ביטוח אחריות כלפי צד ג'-המבטח את חבות המציע על פי כל דין ,בגין כל פגיעה
ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות
המזמינה עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידו
בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  ₪ 4,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,זיהום תאונתי
פתאומי ובלתי צפוי ,כל דבר מזיק במזון או במשקה ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה
וטעינה ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,מתקנים סניטריים פגומים,
הרעלה ,שביתות והשבתות ו/או תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח
יורחב לשפות את המזמינה ו/או או מי שהמזמינה התחייבה בכתב לשפות קרות
מקרה הביטוח בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המציע ו/או בגין מי מטעמו וזאת
בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח .למען הסר ספק ,מובהר כי רכוש המזמינה ייחשבו כרכוש צד שלישי.
 1.3ביטוח חבות מעבידים -המבטח את חבות המציע כלפי עובדיו המועסקים על ידו על
פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם -
 , 1980בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלת
מקצוע תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של
 ₪ 20,000,000לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח .ביטוח זה אינו כפוף לכל
הגבלה בדבר חבות כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה והמזמינה תיחשב
למעבידם ,ימי ושעות עבודה ,עבודות בגובה ,פיתיונות ,רעלים ,והעסקת נוער.
הביטוח מורחב לשפות את המזמינה ו/או מי המזמינה התחייבה בכתב לשפות קרות
מקרה הביטוח במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדיו או הפועלים מטעמו של
המציע.
 1.4ביטוח חבות המוצר משולב עם ביטוח אחריות מקצועית -המכסה את אחריותו של
המציע עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר ,מטופל,
המשווק ,מסופק ע"י המציע ו/או אחריותו בגין מי מטעמו (להלן" :המוצרים") בגבול
אחריות בסך של  $ 5,000,000למקרה ובסה"כ לתקופה .הביטוח כאמור מורחב
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חתימת המציע:
______________

לשפות המזמינה ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המציע ו/או
אחריותו בגין מי מטעמו וכן בשל כל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו
בקשר עם ו/או עקב המוצרים ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת .הביטוח הינו בעל
תחולה למפרע לפחות מיום תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על-ידי המציע
ו/או הפועלים מטעמו .כמו כן ,כולל הביטוח תקופת גילוי בת  12חודשים לאחר תום
תוקף הביטוח וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך
תקופת הגילוי המוארכת ,ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך
תקופת הביטוח ובלבד שלא נערך ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור
בסעיף זה .הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ו/או מגבלה בדבר :אובדן
מסמכים ,אי יושר עובדים ,שחזור מסמכים ,סליקת אשראי ,אובדן השימוש ו/או
העיכוב ,נזק תוצאתי ,איחור ,עיכוב בביצוע השירותים ,פגיעה במוניטין ,פגיעה
בפרטיות וחריגה מסמכות פגיעה בפרטיות ,אבטחת מידע ,הפרת זכויות קניין רוחני
וסימני מסחר מכל סוג שהוא (למעט פטנטים) ,פגיעה ו/או נזק למאגרי מידע ,לתוכנה,
לחומרה ,לאתרי אינטרנט וכו' והפצת וירוסים .כמו כן ,הפוליסה תכלול כיסוי בדבר
נזק שיגרם לצד שלישי ,הכוללת כיסוי בגין אובדן או נזק שנגרם לצד שלישי כלשהו
עקב אירוע סייבר במערכות בבעלות המזמינה ו/או מערכות המידע ו/או הנתונים
הנמצאים ברשת של או שבשימושו של המציע ו/או קבלן המשנה מטעמו ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,אובדן או נזק למזמינה ו/או עובדיה ו/או לקוחותיה ו/או
צד שלישי כלשהו ,עקב הפרת הסודיות ,פגיעה בפרטיות ,השמצה ,הוצאת לשון הרע,
הוצאת דיבה ,גניבת מידע ,מרמה ואי יושר עובדים ומנהלים פגיעה במוניטין של צד
שלישי ,הפרת זכויות קניין רוחני ,גניבה אובדן או גילוי בלתי מורשה של מידע של צד
שלישי או מידע אישי של אדם כלשהו .גבול האחריות אשר לא יפחתו מסך של
 $ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
 1.5ביטוח סייבר -הכוללת כיסוי לאובדן או נזק לנתונים והוצאות הנדרשות לצורך שחזור
נתונים ומידע הנמצאים ברשת של או שבשימושו של המציע כתוצאה מאירוע סייבר.
המוטבת לצורך קבלת תגמולי ביטוח בגין אירוע בו נגרם נזק לנתונים כלשהם
הרלבנטיים לשירותים נשוא ההסכם שבין המציע תהיה המזמינה .הפוליסה תכלול
כיסוי בדבר נזק שיגרם לצד שלישי ,הכוללת כיסוי בגין אובדן או נזק שנגרם לצד
שלישי כלשהו עקב אירוע סייבר במערכות המידע ו/או הנתונים הנמצאים ברשת של
או שבשימושו של המציע ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,אובדן או נזק
למזמינה ו/או עובדיה ו/או לקוחותיה ו/או צד שלישי כלשהו ,עקב הפרת הסודיות,
פגיעה בפרטיות ,השמצה ,הוצאת לשון הרע ,הוצאת דיבה ,גניבת מידע ,מרמה ואי
יושר עובדים ומנהלים פגיעה במוניטין של צד שלישי ,הפרת זכויות קניין רוחני ,גניבה
אובדן או גילוי בלתי מורשה של מידע של צד שלישי או מידע אישי של אדם כלשהו.
גבול האחריות אשר לא יפחתו מסך של  $ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל בביצוע השירותים.
תקופת דיווח בת  12חודשים .הביטוח מורחב לשפות את המזמינה ו/או מי
שהמזמינה התחייבה בכתב לשפות קרות מקרה הביטוח בגין חבות אשר עלולה
להיות מוטלת על מי מהם עקב אירוע סייבר ו/או מעשה ו/או מחדל של המציע ו/או
בגין הבאים מטעמו אשר הוביל לאירוע סייבר ,הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת
לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח ,מבלי לגרוע
מביטוח חבותו של המציע כלפי המזמינה.
 .2כלל ביטוחי המציע הנערכים על ידו בקשר להסכם זה המפורטים  1.5 – 1.1לעיל יכללו בין
היתר את ההוראות הבאות:
 2.1ביטוחי המציע יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמינה.
 2.2ביטוחי המציע יכללו כאמור תנאי מפורש על פיו לא ישונו לרעה ולא יבוטלו אלא אם
תימסר לידי למזמינה הודעה כתובה על כך ,בדואר רשום ,לפחות  60יום מראש.
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 2.3אי קיום תנאי הפוליסה והתנאותיה בתום לב על ידי המציע ו/או מי מטעמו ,לא יגרע
מזכויות המזמינה לקבלת שיפוי על פי הפוליסה.
 2.4המציע בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח (בפרט במועדם) עבור הפוליסות
הנערכות על ידו ,והוא הנושא היחיד בתשלום השתתפויות העצמיות החלות על פי
הפוליסות כאמור.
 2.5ככל וקיים בפוליסות המציע חריג " רשלנות רבתי" ,על המציע לוודא כי חריג כאמור
יימחק ,אך כי אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המציע
על פי חוק חוזה הביטוח ,תשמ"א.1981-
 .3מוסכם כי ,לעניין ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר וביטוח סייבר כאמור
בסעיפים  1.4ו 1.5 -לעיל ,המציע מתחייב להמשיך ולקיים את הביטוחים כאמור כל עוד
קיימת לו חבות על פי דין.
 .4היה ולדעת המציע יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי
המציע ,רשאי המציע לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור .בכל
ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שיערוך המציע ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות
תחלוף כלפי המזמינה והבאים מטעמה ו/או לעניין ביטוח חבויות נוסף ו/או משלים יורחב
שם המבוטח לכלול את המזמינה בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .5ללא כל דרישה מצד המזמינה ,מתחייב המציע להמציא ,תוך  7ימים מיום החתימה על
הסכם זה ,את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום בידי מבטחו .בכל מקרה של אי התאמה
בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ,ולדרישת המזמינה ,מתחייב
המציע לגרום לשינוי האישור (במידת הצורך) על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו
כדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות המציע על פי הסכם זה
ו/או על פי דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה ו/או הבאים מטעמה.
 .6בכל פעם שמבטח המציע יודיע למזמינה ,כי מי מביטוחי המציע עומד להיות מבוטל או
עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,מתחייב המציע לערוך
את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד הביטול או
השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 .7המציע מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ,לדאוג לכך שהפוליסות
תהיינה בתוקפן במשך כל תקופת התחייבותו לקיימן ,ולעשות כל פעולה כדי לממש את
פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 .8למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בנספח זה
ובאישור עריכת הביטוח ,הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המציע ,ועל המציע
לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.
 .9בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב
המציע למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי
וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ''ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו ,שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע ההסכם ,לרבות אלה
ש יעסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל
תקופת ביצוע ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ''ל.
 .10לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המציע ,מתחייב המציע להפקיד בידי המזמינה אישור
עריכת ביטוח כאמור בסעיף  1לעיל בגין הארכת תוקף הביטוחים לשנה נוספת .המציע
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מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים ,מדי שנת ביטוח וכל
עוד הסכם זה בתוקף.
 .11המזמינה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצאו על ידי המציע כאמור לעיל,
המציע מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המציע
כאמור בנספח זה .המציע מצהיר כי זכות הביקורת של המזמינה ביחס לאישור עריכת
הביטוח וזכותו להורות על תיקון ביטוחי המציע כמפורט לעיל ,אינה מטילה על המזמינה
או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור עריכת הביטוח כאמור,
טיבם ,היקפם ותקפם של ביטוחי המציע ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חבות
שהיא המוטלת על המציע על פי הסכם זה.
 .12מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר המציע כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגד המזמינה ו/או מי מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק לרבות אובדן ו/או נזק שהוא זכאי
לשיפוי עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל ,או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות
הביטוח ,והוא פוטר בזאת את המזמינה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור ,הפטור
האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .13מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים
או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם המציע ,מתחייב המציע לדאוג כי בידי קבלן
המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה .למען הסר
ספק מובהר בזאת כי המציע הוא הנושא באחריות כלפי המזמינה והוא יהיה אחראי לשפות
ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב שירותים
שבוצעו ו/או אמורים היו להתבצע על ידי קבלן המשנה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן ו/או נזק
כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 .14מובהר כי אישור קיום ביטוחים שיוצג על ידי המציע איננו בא לצמצם את התחייבויות המציע
לקיום ביטוחים כמתחייב מהאמור בסעיפי הביטוח המפורטים לעיל .מתכונתו של אישור
קיום הביטוח שיוצג הינה בהתאם להנחיות חוזר הפיקוח ורשות שוק ההון ,אך אין באמור
בכדי לגרוע מהוראות הביטוח המפורטות בהסכם זה ,ומוסכם כי ההוראות המחייבות הן
אלו המופיעות בסעיפי הביטוח .על המציע ללמוד את דרישות הביטוח ובמידת הצורך
להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו .מובהר כי ככל
שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון כאמורה המזמינה תהא זכאית
להחליף ו/או לשנות את נוסח אישור הביטוח המצורף להסכם זה באישור ביטוח חלופי ,אך
אין באמור כדי להוסיף מעבר לדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה.
 .15הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.
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נספח יב' 1אישור עריכת ביטוח

הנפקת

תאריך
אישור קיום ביטוחים
האישור()DD/MM/YYYY
חתימת האישור
המבטח:
ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע
אישור
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים
באישור זה לבין התנאים הקבועי ם בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה
מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור*
אופי העסקה*
המבוטח
מבקש האישור*
שם :אפקה המכללה האקדמית שם
להנדסה בת"א ו/או חברות אם
☐משכיר
☐נדל"ן
ו/או חברות אחות ו/או חברות
☐שוכר
☒שירותים
בנות ו/או חברות שלובות ו/או
חברות קשורות
☐זכיין
☒אספקת
ת.ז/.ח.פ.
ח.פ:.
מוצרים
☐קבלני משנה
580260164
פיתוח,
אחר:
☒
☒מזמינה שירותים
הטמעה ,תחזוקה
מען :מבצע קדש  ,38תל אביב מען
☒מזמינה מוצרים
של
ותמיכה
יפו 69988
מערכות ניהול
☐אחר______ :
()CMS
תוכן
ואתר אינטרנט
רספונסיבי
וביצוע סליקת
תשלומים
באמצעות
כרטיסי אשראי
כיסויים
סוג הביטוח
לפי
חלוקה
גבולות אחריות
או סכומי ביטוח
רכוש
צד ג'
אחריות
מעבידים

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

ביט
מהדורת
______
ביט
מהדורת
______
ביט
מהדורת
______

אחריות
מקצועית
משולב חבות
המוצר
ביטוח סייבר

האחריות/
גבול
סכום ביטוח
מטבע
סכום

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

במלוא ערך
כינון

,316 ,314 ,313 ,312 ,309
.328

4,000,000

₪

,315 ,307 ,304 , 302
329 ,328 ,322

20,000,000

₪

.328 , 319 ,309 ,302

5,000,000

$

,304 ,303 , 302 ,301
332 ,328,327 ,325, 326
 12-חודשים.

4,000,000

$

4,000,000

$

, 304 ,303 , 302, 301
328 ,325 , 324 ,309
 12 - 332,חודשים.
,328 ,309 ,304 ,302
 12 -332חודשים

אחר :הרחבת
סייבר בפוליסת
אחריות
מקצועית
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך
הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
089 ,088 , 049 ,043

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
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נספח יג' –הסכם התקשרות
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ___ לחודש ______2022

בתל
אפקה המכללה האקדמית להנדסה
מרחוב מבצע קדש  38תל אביב [להלן" :המכללה"]
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והספק זכה במכרז פומבי מספר  2022-3058לאפיון ,פיתוח ,הטמעה ,תמיכה ותחזוקה של
הואיל
מערכת ניהול תוכן ( )CMSואתר אינטרנט רספונסיבי שפרסם הלקוח [להלן" :המכרז"]
והואיל:

והספק  -העוסק ,בין היתר ,בהקמה ושדרוג של אתרי אינטרנט  -מצהיר כי יש לו יכולת וניסיון
עשירים ומוכחים בהקמה ,שדרוג והסבה של מערכות הדומות למערכת נשוא הסכם זה וכן
התמחות בכל הטכנולוגיות והמוצרים הקשורים בפרויקט נשוא הסכם זה למימוש אתרי
אינטרנט;

והואיל:

והלקוח מעוניין לבצע ,באמצעות הספק זוכה המכרז ,את הפרויקט כהגדרתו שלהלן [להלן:
"הפרויקט"};

והואיל

וברצון הצדדים לקבוע את היקף הפרויקט ,התנאים והמועדים לביצועו ,התמורה שתשולם עבורו
וכל הקשור והכרוך בכך ,הכל כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרז ,
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

הגדרות ופרשנות
.1.1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

במקרה של סתירות בין הוראות ההסכם והנספחים לו ,יהיה סדר העדיפויות כדלקמן:
 1.2.1ההסכם.
הצעת הספק [נספח ב']ביחד עם המפרט טכני [נספח ג' ]לאחר אישורו על ידי הכתוב
ע"י המכללה הלקוח
תנאי לעדיפות מסמכים אלו על פני הבקשה להציע הצעות הוא שהספק יציין על גבי
מסמך נפרד שיצורף למפרט הטכני המפורט ,במועד אישורו ,את כל הפערים
הקיימים ,והפערים הצפויים אם קיימים ,בינו לבין מנסמכי המכרז.

-2 1.2מסמכי המכרז [נספח א'] .להסרת ספק מובהר בזה לעניין סעיף זה וכן לעניין סעיף
_להלן ,כי אם הלקוח יהיה סבור שהפערים המפורטים על-ידי הספק אינם מוצדקים ,יהיה
הוא רשאי שלא לאשר את תיק האפיון המפורט.
.1.3

מונחים טכניים ומקצועיים שלא הוגדרו אחרת בהסכם יפורשו כמקובל בתחום המחשוב
ועיבוד הנתונים.

.1.4

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפירושו.

.1.5

למונחים הבאים תהיה המשמעות המפורטת בצדם ,ובלבד שמשמעות זו מתיישבת עם תוכן
הדברים או הקשרם בהסכם זה:
.1.5.1

"אתר הלקוח" – אתר האינטרנט של הלקוח– www.afeka.ac.ilובכלל זה כל
אתרי המשנה הפועלים תחתיו

.1.5.2

"אתר ישן" – האתר הנוכחי של הלקוח על מכלוליו כפי שהוא בטרם ביצוע
פרויקט.

.1.5.3

"האתר" או "האתר החדש"  -האתר של הלקוח על מכלוליו כפי שיהיה ויפעל
בתום ביצוע הפרויקט.

.1.5.4

"המכרז" כמשמעותו במבוא להסכם זה שעותר ממנו מצורף להסכם זה כנספח
א'.

.1.5.5

"ההצעה" או "הצעת הספק" – ההצעה שהוגשה על ידי הספק כמענה לבקשה
להציע הצעות ( )RFPוהנושאת תאריך _______,המצורפת להסכם זה כנספח
ב'

.1.5.6

"הפרויקט"– לאפיון ,פיתוח ,הטמעה ,תמיכה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן
( )CMSואתר אינטרנט רספונסיביוהכל בהיקפים ועם ביצועים כמפורט בהסכם
זה ובנספחיו.

.1.5.7

"הסכם" – הסכם זה על נספחיו.

.1.1.1

"ימי עסקים/עבודה" -ימים א' עדה' לא כולל ערבי חגים וחגים.

.1.5.8

לוח/לוחות הזמנים  -לוח הזמנים שנקבע בהצעת הספק –נספח ב'  -לביצוע
הפרויקט וכל שלב בו ,כפי שיעודכן (אם יעודכן) ולאחר קבלת אישור כתוב מאת
המכללה .

.1.5.9

"מפרט טכני " – המסמך אשר יוכן על ידי הספק כמפורט להלן בהסכם זה ,
ואשר בו תפורט ,בין היתר ,תכולת הפרויקט .לאחר אישורו של המסמך האמור
על ידי הלקוח ,וזאת על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,יצורף המסמך האמור
להסכם כנספח ג' ויהווה חלק בלתי נפרד מהצעת הספק [נספח ב'].

" .1.5.10תכולת הפרויקט"  -תכולת הפרויקט פרושה הצעת הספק האמורה בנספח ב'
ביחד עם תיק האפיון המפורט [נספח ג] לאחר קבלת אישור כתוב מאת
המכללה
עם זאת מוסכם מובהר בזה כי במקרה שבנספח א' [הבקשה להציע הצעות
() ])RFPיהיו נושאים שלא ניתנה להם כל התייחסות והפנייה בהצעת הספק

-3ובתיק האפיון המפורט ו/או נושאים אשר לא צוין מפורשות כי הם נגרעים
מהתכולה – אזי נושאים אלו יכללו אף הם בתכולה.

.2

.3

כללי
.2.1

הלקוח מזמין מהספק את הפרויקט והספק מתחייב בזה לבצע את הפרויקט בהתאם
לאמור בהצעתו ובהסכם זה וכל זאת על פי לוחות הזמנים והתמורה האמורים בהסכם זה .

.2.2

ביצוע מטלות הספק במלואן ובמועדן ,הינו חיוני ללקוח.

.2.3

במקרה שפעילות הכרוכה בביצוע מטלות הספק מבוצעת על ידי הלקוח או על-ידי ספק אחר
של הלקוח [להלן בסעיף זה" :ספק אחר"] ,מתחייב הספק לשתף פעולה עם הספק האחר
להצלחת הפרויקט ולשמר את אחריותו הכוללת על ניהול הפרויקט.

.2.4

הספק מתחייבת לסייע למנהל הפרויקט מטעם הלקוח ולמסור לו ,לפי דרישתו ,כל פרט ו/או
הסבר ו/או מסמך שיידרשו לצורך הפעלת סמכותו של מנהל הפרויקט מטעם הלקוח על פי
הסכם זה.

התחייבויות והצהרות הספק
הספק מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה כי:

.4

.3.1

אין כל מניעה ,על-פי הסכם ועל-פי דין ,להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע כל התחייבויותיו
על-פיו.

.3.2

בידיו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ועל פי הסכם זה על נספחיו לצורך
ביצוע הפרויקט וביצוע השירותים הנלווים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו.

.3.3

הוא בדק את צורכי הלקוח ,את מטרות הלקוח ,והמידע שהועבר אליו על ידי הלקוח לצורך
הגשת ההצעה ,הבין את צורכי הלקוח בקשר לפרויקט ולהסכם זה ,וביכולתו לספק את
צורכי הלקוח ברמה גבוהה ,כנגד התמורה המוסכמת ובתוך לוחות הזמנים .מובהר בזאת כי
בטרם הגיש הספק את הצעתו הוא קיבל הזדמנות מלאה לערוך בחינה טכנית מקיפה
ומדוקדקת כרצונו של האתר הישן והוא מבין היטב את הצרכים הטכניים של הלקוח ביחס
לאתר החדש.

.3.4

הוא בעל רקע מקצועי ,ידע ,ניסיון ,כישורים ,אפשרויות כלכליות ונתונים המאפשרים לו
לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה ,באמצעות אנשי מקצוע מומחים המועסקים על ידו
ו/או עבורו ,והוא מתחייב לבצע את התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה באיכות גבוהה ותוך
שימוש מרבי בידע עדכני בתחומים המקצועיים הרלוונטיים לביצוע הסכם זה.

הצהרות והתחייבויות הלקוח
הלקוח מצהיר ומתחייב כדלהלן:
.4.1

אין כל מניעה ,על-פי הסכם ועל-פי דין ,להתקשרותה בהסכם זה ולביצוע כל התחייבויותיה
על-פיו.

.4.2

הלקוח יעמיד לרשות הספק משאבים כמפורט בהצעת הספק ובהסכם זה.

-4.5

.6

תחומי אחריות עיקריים של הספק בפרויקט
.5.1

אחריות כללית – הספק מתחייב לבצע את מטלותיו ,אלה הידועות מראש ואלו שיוזמנו
בהמשך במסגרת נוהל השינויים המפורט בסעיף  17שלהלן [להלן" :נוהל השינויים"]  ,על
כל מרכיביהן ,בהתאם ללוחות הזמנים כמפורט בהצעת הספק ,והספק לא יהיה זכאי לדחייה
בלוח הזמנים אלא על פי נוהל השינויים ו/או לפי סעיף  10.6להלן.

.5.2

משאבי הספק – הספק יעמיד לטובת הפרויקט משאבים ,לרבות כוח אדם כמפורט בהצעת
הספק ,ויעמיד משאבים נוספים ככל שיידרשו להשגת יעדי הפרויקט בנסיבות כאמור
בסעיף 6.1לעיל .מובהר כי העמדת משאבים נוספים מצדו של הספק לא תזכה אותו
בתמורה נוספת ,אלא אם מתחייב הדבר משינוי בתכולת הפרויקט ו/או בלוח הזמנים
שנקבעו בהתאם לנוהל השינויים ו/או לפי סעיף  10.6להלן.

.5.3

מתודולוגיה – הספק יבצע מטלותיו בהתאם למתודולוגיה ולשיטות העבודה הקבועות
בהצעת הספק.

צוות הפרויקט
.6.1

כל אחד מהצדדים להסכם ימנה מטעמו מנהל פרויקט אשר ירכז את כל הקשור בביצוע
הפרויקט.

.6.2

מנהל הפרויקט של הספק יהיה אחראי לניהול הפרויקט מטעם הספק .מנהל הפרויקט
מטעם הלקוח יהיה איש הקשר בין הלקוח לבין הספק .ראש המינהלת אשר תוקם על ידי
הלקוח כאמור בסעיף  8.2להלן  ,יהיה אחראי לאשר בחתימתו סיום ביצוע אבני דרך של
הפרויקט.

.6.3

לתפקיד מנהל הפרויקט מטעם הספק ממונה __________ .הספק מתחייב לזמינות
העסקתו של מנהל הפרויקט בכל מהלך תקופת הפרויקט .הספק לא יחליף את מנהל
הפרויקט אלא באישור הלקוח מראש ובכתב ,למעט במקרים שבהם מנהל הפרויקט יתפטר
או שיפוטר בנסיבות השוללות ממנו פיצויי פיטורין או אם יבצר ממנהל הפרויקט למלא את
תפקידו בפרויקט [בנסיבות שאינן בשליטת הספק]
סעיף זה הוא תנאי יסודי והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על ידי הספק.

.6.4

בכל מקרה בו ידרוש הלקוח החלפת עובד הכלול בצוות שיעסיק הספק בביצוע הפרויקט
[ובכלל זאת מנהל הפרויקט]  ,מתחייב הספק לפעול מיידית [ובכל מקרה תוך לא יותר מ-
 30יום] להחלפת מנהל הפרויקט ו/או העובד  ,הכל לפי העניין ,במנהל ו/או עובד חדש
שזהותו תאושר על ידי הלקוח .החלפת מנהל ו/או עובד כאמור לא תהווה עילה לשינוי
כלשהו בלוח הזמנים ו/או לתמורה.

.6.5

הספק יעמיד עובדים מיומנים ובעלי ניסיון לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו ,המפורטות
בהסכם זה ובנספחיו במועדן  .הספק מתחייב להעמיד לטובת הפרויקט ,לכל הפחות ,את
הצוות המקצועי ,המזוהה בשמו/או בכישוריו ,בהיקפי משרה כמפורט בהצעתו .לפני תחילת
הפרויקט יציג הספק את כישוריהם המקצועיים וניסיונם של העובדים המתוכננים לעבוד
מטעמו בפרויקט .הלקוח יאשר את התאמתם עובדי הספק המוצעים לביצוע הפרויקט.

.6.6

אם יסתבר ,חרף מצגיו של הספק ,כי קיים חשש שהספק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על
פי הסכם זה במלואן ובמועדן עקב משאבי כח-אדם המוגבלים שהעמיד לרשות הפרויקט או
בשל כל סיבה אחרת ,הרי שמבלי לגרוע מסעד כלשהו העומד ללקוח לפי כל דין והסכם,
מתחייב בזה הספק להגדיל ,על חשבונו ובאחריותו את המשאבים המושקעים על ידו ככל
שיידרש כדי לעמוד בלוח הזמנים ובכל התחייבויותיו על פי הסכם זה .מובהר כי אין בס"ק
זה כדי לגרוע מאיזה מהתחייבויות הספק לעמוד בלוח הזמנים.
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.7

.8

כללים בניהול וביצוע העבודה
.7.1

מנהלי הפרויקט של הלקוח ושל הספק יקיימו ביניהם קשר שוטף ויטפלו בקידום וביצוע
הפרויקט ,הפעלת כל בעלי התפקידים השונים בארגונם ,ארגון פגישות בין הצדדים ,תאום
לגבי לוחות הזמנים ,אישור מסמכים תאום פגישות עם הגורמים השונים ומסירת המידע
הנחוץ לצד השני.

.7.2

תוקם מינהלת משותפת לפרויקט שתורכב מנציגי הצדדים .המינהלת ,שתימנה לפחות
ארבעה חברים ,תתכנס בהתאם לצורך אך לפחות אחת לשבוע ,ותפקידה יהיה לקבל
החלטות בנושאים מהותיים הנוגעים להסכם ולבצע מעקב אחר התקדמותו .כל צד ימנה נציג
בכיר מטעמו למינהלת וחברים אחרים בה יהיו כמו כן מנהלי הפרויקט מטעם הלקוח ומטעם
הספק .הצדדים יוכלו להזמין גורמים נוספים [שלא יחשבו חברי המינהלת] לישיבות
מסוימות לפי הצורך .נציג הלקוח יהיה ראש המינהלת.

.7.3

במקרה של חילוקי דעות במינהלת ,יועבר הנושא השנוי במחלוקת להכרעת ועדת ההיגוי,
שתורכב מ ________ מטעם הספק ,שישמש כיו"ר ,ו_______________ מטעם
הלקוח  .בכל מקרה ,פרט למקרים של חילוקי דעות כספיים ,שבו לא יגיעו חברי הועדה לכלל
הסכמה תהיה ליו"ר דעה מכרעת .לא יגיעו הצדדים לכלל הסכמה בנוגע לחילוקי דעות
כספיים יכריע בנדון _______________כבורר דן יחיד.

.7.4

סיכומי דיון של המינהלת או של ועדת ההיגוי (אם הנושא הועבר להכרעתה) ,יחייבו את
הצדדים ,אך זאת אך ורק לאחר שהועלו על הכתב והופצו לקבלת הערות.

.7.5

מקום ביצוע העבודות ,לרבות הכנה ,הדרכה ,והטמעה ,יהיה במשרדי הספק ובחצרות
הלקוח

.7.6

הספק ימלא אחר הוראות עיניות וסבירות של מנהל הפרויקט מטעם הלקוח .מנהל הפרויקט
מטעם הלקוח יהיה מוסמך לקבוע ישיבות עבודה ,לרבות מועדי ישיבות תאום.

.7.7

מוסכם בזה במפורש שהפיקוח של הלקוח על טיב העבודה והתקדמותה איננו משחרר את
הספק מאחריותו המוחלטת והבלעדית ,לרבות אחריותו המקצועית ,למילוי התחייבויותיו
בהסכם זה על נספחיו ככתבן וכלשונן .למען הסר ספק ,מוצהר בזה כי אין בתפקיד הפיקוח
וניהול ,כאמור לעיל ,על ידי הלקוח בכדי להטיל על הלקוח אחריות בנזיקין ו/או אחריות לטיב
ביצוע מטלות הספק ו/או כל אחריות אחרת.

תיק האפיון המפורט
.8.1

עם החתימה על הסכם זה יחל הספק בהכנת תיק אפיון מפורט .למען הסר ספק מובהר
בזה כי בהכנת תיק האפיון המפורט אין הספק רשאי לסטות מהצעתו – [נספח ב'] ,למעט
אם הדבר אושר בכתב על ידי הלקוח.

.8.2

הכנת תיק האפיון המפורט תעשה על ידי הספק בשיתוף נציגי הלקוח ועם סיום הכנת תיק
האפיון המפורט יעבירו הספק לאישור הלקוח.

.8.3

לאחר קבלת תיק האפיון המפורט יהיה הלקוח רשאי שלא לאשר את תיק האפיון המפורט
ולהודיע לחברה בכתב על סיום הפרויקט .הכרזה זו תביא לסיום מיידי של ההתקשרות עם
הספק.

.8.4

לאחר אישור תיק האפיון המפורט על ידי הלקוח ,יהפוך תיק האפיון המפורט לחלק בלתי
נפרד מהצעת הספק וכל האמור לגבי ההצעה בהסכם זה יחול גם על תיק האפיון המפורט,
בשינויים המחויבים על פי העניין  .עם זאת מובהר בזאת כי לא תהיה כל חריגה בתיק

-6האפיון המפורט מהאמור בהצעת הספק אלא אם כן צוין הדבר מפורשות בתיק האפיון
המפורט.
.8.5

.9

שלב הכנת תיק האפיון המפורט לא יעלה על ____ ימי עסקים .הלקוח ימסור לספק בכתב
את אישורו או אי אישורו לגבי תיק האפיון המפורט תוך  12ימי עבודה מיום שנמסר
לבדיקתה.

לוחות זמנים ועקרונות לעבודה
.9.1

הספק מתחייב להשלים את הפרויקט ולהביא את האתר למצב של פעולה מלאה [ [ ]full
 ]productionלאחר שהאתר כולו עמד בהצלחה במבחני הקבלה של הלקוח ולאחר
שהוכנסו כל השינויים שידרשו בשלב ההרצה [כמפורט להלן בסעיף 12בהתאם ללוחות
הזמנים המפורטים בהצעת הספק –[נספח ב' ]להסכם זה.

.9.2

הספק מודע לחשיבות הרבה שמייחס הלקוח לעמידה במועד הקבוע לעיל ,וידוע לו כי
עמידה במועד הקבוע לעיל מהווה תנאי יסודי בהסכם.

.9.3

מבלי לגרוע מלוח הזמנים המפורט בהצעת הספק ,יקבעו הצדדים ,במסגרת הכנת תיק
האפיון המפורט  ,בהסכמה ביניהם ,לוח זמנים מפורט לביצוע השלבים השונים שיכללו
בתיק האפיון המפורט .,למען הסר ספק מובהר בזה כי קביעת לוח הזמנים לביצוע השלבים
השונים כאמור תיעשה בכפוף למסגרת לוחות הזמנים הקבועה בהצעת הספק [נספח ב'].

.9.4

שלבים בעבודת הספק [כגון אבני דרך] ,ותוצרים אשר עליו לספק ,יחשבו כאילו הושלמו רק
לאחר אישורם על-ידי הלקוח בכתב .הספק יפנה אל הלקוח לקבלת אישורו  ,והלקוח יאשר
או יגיש הערותיו בתוך  4ימי עבודה או בהתאם ללוח זמנים אחר שנקבע בהצעת הספק
לאישור מסוים כלשהו.

.9.5

הספק ידווח מוקדם ככל האפשר על כל אפשרות של חריגה מהותית מלוחות הזמנים ועל
השלכות החריגה על העבודה בכללותה והמשאבים המושקעים.

.9.6

מובהר בזאת כי עיכוב או איחור בביצוע מטלה או התחייבות המוטלות על הלקוח על פי
הסכם זה ,לא יחשבו כהפרת ההסכם על-ידי הלקוח ולא יהוו עילה לספק לביטול ההסכם,
אך יזכו אותו בדחייה בהשלמת מטלותיו וחובותיו ו/או בתוספת תמורה בכפוף לקיום
ההוראות הבאות:
.9.6.1

אם הספק יסבור שהלקוח אינו ממלא מטלה כלשהיא המוטלת עליו מכוח
ההסכם ,והוא צופה באופן סביר כי עקב כך הוא זקוק להארכת זמן ו/או למשאבים
נוספים ,עליו להתריע על כך בכתב למנהל הפרויקט מטעם הלקוח ולדרוש כינוס
דחוף של המינהלת המשותפת .הספק יעביר התרעה כאמור לא יאוחר מ 3 -ימי
עבודה מהיום בו נודעה לו אי מילוי מטלה כאמור .אם לא תתקבל החלטה
במינהלת תוך  5ימי עבודה ממועד קבלת התרעת הספק ,או שיש לספק השגות
על החלטות המינהלת ,יהיה הספק רשאי לדרוש ,תוך לא יותר מאשר  5ימי
עבודה מהיום שבו הייתה אמורה להתקבל החלטת המינהלת או מיום שהתקבלה
ההחלטה עליה הוא חולק נ כינוס דחוף של ועדת היגוי ,וזו תתכנס ,תדון ותחליט
אם להיענות לדרישת הספק בתוך  7ימי עבודה ממועד קבלת דרישה בכתב
מהספק לעשות כן.

.9.6.2

מובהר כי במקרה בו לא יגיעו הצדדים להסכמה בוועדת ההיגוי [שתתכנס
כמפורט בסעיף  10.6.1לעיל]  ,או אם ועדת ההיגוי לא תדון ותחליט במועד
שנקבע ,לא יגרע הדבר מזכותו של הספק לדחייה בהשלמת מטלותיו וחובותיו
ו/או לתוספת תמורה כאמור ברישא לסעיף זה.
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.9.6.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הלקוח והספק ינסו באחריות משותפת לצמצם ככל
הניתן תקופות בטלה או לחילופין לנצלן לביצוע עבודות שניתן להמשיך ולבצע,
ולחילופי חילופין עבודות נוספות בתשלום מעבר לתכולת הפרויקט המקורית.

.9.6.4

להסרת ספק מובהר בזאת ,כי לספק תהא הזכות לדחות את השלמת הפרויקט,
וכן כל שלב משלביו [לרבות אבני דרך]  ,על פי הסכמת הצדדים בכתב או
לתקופה שתקבע בהתאם לסעיף זה ..

.9.7

הספק לא יקדים ביצוע של אבני דרך ולא יבצע שתי אבני דרך או יותר בו זמנית ,אלא אם כן
יעבוד על פי תוכנית העבודה המאושרת ע"י הלקוח המאפשרת הקדמת אבני דרך או
עבודה במקביל.

.9.8

התחייבויות הספק לעמידה בלוחות זמנים חלות הן לגבי כל אבן דרך ,הן לגבי ההסכם
בכללותו ,והן לגבי כל שירותים ומטלות אחרות להם נקבעו לוחות זמנים.

.9.9

הלקוח רשאי ,להורות מעת לעת על שינוי סדר הביצוע של פעולות שבלוחות הזמנים ,וזאת
לא יאוחר מאשר  10ימים לפני התחלת ביצוען .הוראה כאמור תינתן לאחר התייעצות עם
הספק כדי לוודא ששינוי סדר הביצוע של הפעולות לא משפיע על זמני העבודה והתשומות
כפי שהוערכו לאור סדר הפעולות שנקבע במקור.

בדיקות פנימיות ומבחני קבלה
.10.1

בתום כל שלב המחייב את אישור הלקוח בהתאם לקבוע בתיק האפיון המפורט ,יגיש הספק
את תוצרי העבודה של אותו שלב ללקוח לצורך ביצוע מבחני קבלה של תוצרי העבודה
שפותחו באותו שלב.
על ביצוע מבחני הקבלה של השלבים השונים יחולו הוראות סעיף זה [העוסק במבחני
הקבלה של האתר]  ,בשינויים המחויבים על פי העניין.

.10.2

עם סיום שלב הפיתוח כאמור בתיק האפיון המפורט ,ובטרם יועבר האתר לבדיקות הקבלה,
יבצע הספק בדיקות פנימיות של האתר על מנת להבטיח שהאתר על כל רכיביו פועל בצורה
אינטגרטיבית .הבדיקות הפנימיות תערכנה על פי מפרט בדיקות אשר יוכן על ידי הספק
ויאושר על ידי הלקוח .בנוסף ,בטרם יעביר הספק את האתר למבחני קבלה ,יקיים הספק
סבב בדיקות אבטחת מידע מלא ברשת הלקוח בסביבת המערכות המשיקות לאתר ,וזאת
כדי לוודא כי האתר עומד בדרישות אבטחת המידע הנהוגות בלקוח.

.10.3

לאחר שהאתר יעמוד בהצלחה מלאה בבדיקות הפנימיות ,על פי הודעה בכתב של הספק
ללקוח ,יועמד האתר לעריכת מבחני קבלה על ידי הלקוח.

.10.4

הספק יודיע ללקוח זמן סביר מראש על המועד המשוער לתחילת ביצוע מבחני הקבלה על
ידי הלקוח וידאג להדריך את עובדי הלקוח האמורים לקחת חלק בביצוע מבחני הקבלה עד
להבאתם לרמה אשר תאפשר את ביצוע מבחן הקבלה .כן יספק הספק את התיעוד הדרוש
לצורך עריכת מבחני הקבלה .את מבחני הקבלה יבצע הלקוח על חשבונו.
למען הסר ספק מובהר כי האתר יחשב כנמסר למבחני קבלה בתנאי שהלקוח אישר כי
הושלמו הפעילויות הבאות:
 .10.4.1הושלמו הבדיקות הפנימיות שבוצעו על ידי הספק ללא תקלות ונמסר מפרט
בדיקות מלא.
 .10.4.2נמסר כל התיעוד הנדרש לביצוע מבחני הקבלה.
 .10.4.3בוצעה הדרכה לנציגי הלקוח ,המאפשרת להם ביצוע מבחני קבלה.

-8 .10.4.4נמסרו הוראות הפעלה מפורטות למנהל האתר ,עורכי התוכן והגורמים הטכניים
מהלקוח אשר יתחזקו את האתר.
.10.5

בתום הסבב הראשון של מבחני הקבלה יגיש הלקוח לספק דו"ח על הליקויים שהתגלו.
מבחני הקבלה יופסקו במקרה שנמצאה תקלה שאינה מאפשרת את המשך הבדיקות או
כאשר לפי שקול דעתו של הלקוח נמצא מספר רב של תקלות חמורות או בינוניות כהגדרתן
בבקשה להציע הצעות ([ )RFPנספח א' להסכם].

.10.6

עם מסירת דו"ח התקלות או הפסקת מבחני הקבלה כמפורט לעיל ,יחל הספק באופן מיידי
בתיקון התקלות ויעמיד את האתר לבדיקה חוזרת מיד עם השלמת התיקונים ולאחר שישוב
ויבצע בדיקות פנימיות על מלוא האתר כאמור בסעיף  11.2לעיל.

.10.7

הלקוח יבצע מבחני קבלה חוזרים כמפורט לעיל על מלוא האתר עד להשלמת סבב מבחני
הקבלה כאמור בסעיף  11.10להלן.

.10.8

מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה נוכח במהלך מבחני הקבלה ככל הנדרש ויסייע ככל
שיידרש על ידי הלקוח בהפעלת המערכת ובמענה על שאלות שיתעוררו במהלך קיום מבחני
הקבלה.

.10.9

מפרט מבחני הקבלה ,לרבות מפרט זמני תגובה (להלן" :מפרט מבחני קבלה") ,ייערך על
ידי הספק ויאושר על ידי הלקוח כחלק מתיק האפיון המפורט.

 .10.10הפרויקט יחשב כמי שעבר את מבחני הקבלה כאשר עמד בהצלחה מלאה במבחני הקבלה
בהתאם למפרט מבחני הקבלה כפי שפורט במפרט הטכני ובסעיף 14
 .10.10.1בדיקות המסירה יבוצעו ע"י המציע הזוכה עם סיום שלב הפיתוח .בדיקות
המסירה יכללו  2סבבים והמערכת תימסר לבדיקות הקבלה של המזמינה רק
לאחר שהיא נבדקה ע"י צוותי המציע ביסודיות ,היא עומדת הן בדרישות מסמך
בקשה זה ,הן בדרישות מסמך האפיון שאושר ע"י המזמינה ולא נמצאו בה
באגים.
 .10.10.2טרם ביצוע הבדיקות ,יגיש המציע הזוכה את תסריטי הבדיקות שהכין לאישור
המזמינה .בסיום הבדיקות יגיש המציע הזוכה את תוצאות הבדיקות לעיון ובקרה
של המזמינה.
 .10.10.3מלבד בדיקות הפונקציונאליות ,יכללו בדיקות המסירה גם:
 .10.10.3.1בדיקת תאימות להטמעת העיצוב וממשק המשתמש אשר יושמו ע"י
המציע ()GUI
 .10.10.3.2בדיקת הסבת התוכן
 .10.10.3.3בדיקות שפיות
 .10.10.3.4בדיקות רגרסיה
בדיקות ביצועים

.11

הרצת המערכת
.11.1

לאחר שהאתר יעמוד במבחני הקבלה בהצלחה מלאה ,כאמור בסעיף  11.10לעיל ,יחל
שלב הרצת האתר וייצובו .שלב זה ימשך כחודש.
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.12

במהלך תקופת ההרצה יהיה נציג טכני של הספק המכיר היטב את הפרויקט  ,שעליו יוסכם
בין הצדדים ,נוכח בחצרי הלקוח בשעות הפעילות המקובלות על מנת לסייע בהפעלה וכדי
לענות על שאלות המתעוררות תוך כדי ההפעלה.

תיקונים

שידרשו

במהלך

תקופת

ההרצה

יבוצעו

על

ידי

הספק

ועל

חשבונו.

תיעוד והדרכה

.13

.12.1

הספק מתחייב לתעד את הפרויקט במהלך פיתוחו על פי הקבוע בנספח א' להסכם וברמת
פרוט גבוהה העונה על כל הדרישות המפורטות בנספח א' .התיעוד יהיה חלק בלתי נפרד
מביצוע הפרויקט וייכתב תוך כדי ביצועו.

.12.2

הספק יהיה אחראי להכנת כל החומר הנדרש לביצוע ההדרכה על חשבונו לרבות ,אך בלי
לפגוע בכלליות האמור ,הכנת חוברות ,ספרי הדרכה קבצי נהלים ושקפים ,בהתאם לקבוע
בנספח א' להסכם.

.12.3

ההדרכה תינתן למנהל האתר .כמו כן תינתן הדרכה נפרדת למזיני ועורכי התוכן מטעם
הלקוח.

.12.4

ההדרכה תינתן במשרדי הלקוח במועדים אשר יתואמו בין הצדדים בהסכמה .הלקוח ידאג
לשיתוף פעולה מצד עובדיו בקבלת ההדרכה.

.12.5

הספק מתחייב להכין קבצי נהלים לתפעול האתר ,אשר יכללו את כל המידע הדרוש
לתפעולו לרבות נוהלי הפעלה ,תחזוקה וגיבוי הכל כמפורט בהצעת הספק –נספח ב'
להסכם .הספק יעדכן את קבצי הנהלים ,התיעוד והמדריך למשתמש עם כל שינוי ו/או
התאמה שיעשה בפרויקט.

סיום ביצוע הפרויקט
.13.1

הפרויקט יסתיים בהתמלא כל התנאים הבאים:
 .13.1.1האתר בכללותו ומערכת התוכן לרבות השינויים המוסכמים ,התיקונים והעדכונים,
עמד במבחני הקבלה ,בהצלחה מלאה ועבר בהצלחה מלאה את שלב ההרצה,
והכל לשביעות רצונה המלא של הלקוח.
 .13.1.2הושלם ביצוע התיעוד כאמור בסעיף  13דלעיל.
 .13.1.3הושלם ביצוע ההדרכה כאמור בסעיף  13דלעיל.
 .13.1.4כל התוצרים נמסרו כאמור בסעיף  16/3להלן.
 .13.1.5האתר נכנס לעבודה שוטפת בייצור ).(full production

.13.2

אישר הלקוח כי התקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף  14.1לעיל ובמהלך  30ימים
מהמועד בו הכריז הלקוח כי האתר נכנס לעבודה שוטפת בייצור עבדה המערכת באופן תקין
וללא תקלות מהותיות ,יוציא הלקוח תעודת השלמה .נתגלו במהלך  30הימים הנ"ל תקלות
מהותיות מכל סוג שהוא בעבודת המערכת ,יתחיל מניין  30הימים מחדש  .היום הראשון
למניין הימים בהם עבדה המערכת ללא תקלות ייחשב לתאריך מסירת האתר ללקוח (להלן:
"מועד סיום הפרויקט").

 - 10הגדרת תקלה כמהותית או כלא מהותית לעניין סעיף זה תיקבע בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של הלקוח.

.14

.13.3

מנהל הפרויקט מטעם הלקוח רשאי לסרב לקבל את האתר אם לא הושלמו כל הפעולות
כאמור בסעיף זה ,ובמקרה זה יעכב הלקוח את התשלום לו זכאי הספק בגין מועד סיום
הפרויקט כמפורט בנספח התמורה [נספח ד' ] ,עד מועד השלמת המערכת.

.13.4

מובהר בזאת כי אם התקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף  14.1לעיל אולם הלקוח
החליט מטעמיו שלא להפעיל את האתר במשך  90ימים רצופים לאחר המועד שבו
התקיימו כל התנאים הנ"ל ייחשב הדבר כאילו קיבל הספק מהלקוח תעודת השלמה והספק
יהיה זכאי לתשלום בגין מועד סיום הפרויקט כמפורט בנספח התמורה [נספח ד' ].

תמורה והגבלות על התמורה
.14.1

בתמורה למילוי התחייבויות הספק יקבל הספק מהלקוח :
 .14.1.1סכומים קבועים מראש עבור ביצועם המלא של שלבי הפרויקט שהוגדרו בהצעת
הספק ,וזאת לפי אבני הדרך לתשלום כמפורט בנספח התמורה [נספח ד' ]
 .14.1.2בגין עבודות נוספות ,לפי הזמנה כתובה בלבד ומאושרת על-ידי ראש המינהלת
מטעם הלקוח ,ישלם הלקוח לספק בהתאם לדיווחי השעות שיאושרו ,וזאת
במועדי תשלום כמפורט בנספח התמורה ועל פי לוח התעריפים שבנספח
התמורה [נספח ד' ].

.14.2

הסכומים האמורים יוצמדו וישולמו במועדים כמפורט בנספח התמורה [נספח ד' ].

.14.3

להסרת ספק מובהר בזאת כי אין בעצם ביצוע תשלומים שישולמו לספק על פי נספח
התמורה משום אישור כלשהו מצד הלקוח לגבי ביצוע התחייבויות הספק ו/או טיב הביצוע.

.14.4

הספק מצהיר בזאת כי התמורה מתבססת על המפורט בהסכם זה על כל נספחיו  ,וכי הוא
בדק את המסמכים הנ"ל ואת צורכי הלקוח וביצע לאורם את כל ההערכות הנדרשות ,
לרבות הערכת משאבים וכח אדם הנדרשים לצורך ביצוע מטלותיו וכי התמורה המוסכמת
מספקת ,קבועה וסופית והלקוח אינו אמור לשלם כל תוספת לתמורה זו אלא אם כן נאמר
מפורשות אחרת בהסכם זה.

.14.5

הלקוח יראה בחריגה מלוח הזמנים פגיעה עסקית חמורה .בכל מקרה של פיגור בהשלמת
אחד משלבי ההסכם בהתאם ללוח הזמנים ישלם הספק ללקוח פיצויים קבועים ומוערכים
מראש כדלקמן (מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית הלקוח מכוח ההסכם ו/או הדין):
 10% .14.5.1מגובה התמורה הכוללת לאותו שלב בגין שבועות הפיגור השני והשלישי או
חלק מהם; או
 15% .14.5.2מגובה התמורה הכוללת לאותו שלב פיגור העולה על שלושה שבועות.
שיעור הפיצוי הכולל מכוח סעיף זה לא יעלה על  15%מגובה התמורה הכוללת שהספק
זכאי לה על פי הסכם זה.

.14.6

על אף האמור לעיל מוסכם בזאת כי אם חרף פיגורים כאמור ישלים הספק את הפרויקט
כולו במועד ,יוחזרו לו כספי הפיצויים שחולטו או שולמו על ידו כמפורט בסעיף זה.

 - 11.14.7

מבלי לגרוע מזכות קיזוז או עיכבון המוקנות ללקוח על-פי כל דין ,הלקוח יהיה רשאי לקזז
ולהפחית מכל סכום המגיע לספק בגין הסכם זה סכומים כגון חובות ,פיצויים מוסכמים
ונזקים אשר התהוו לחובת הספק עקב אי עמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

.14.8

בכפוף לאמור בסעיף 15.9להלן ,לא יהיה בכל מחלוקת כספית בין הלקוח לבין הספק,
משום עילה מצד הספק להפסקה או עיכוב של ביצוע ההסכם ,אלא אם הסכים הלקוח לעכב
ביצוע ההסכם עד לבירורה של המחלוקת .למען הסר ספק ,מובהר כי האמור בסעיף זה אינו
פוגע בזכותו של הספק לבטל את ההסכם לפי סעיף 23.3להלן.

.14.9

בכל מקרה של מחלוקת לגבי זכאות הספק לתשלום כלשהו בהתאם להוראות הסכם זה,
הסכום שאינו במחלוקת ישולם במועדו והדיון בדבר הסכום שבמחלוקת יועבר באופן מיידי
במינהלת [לה יגיש הלקוח פירוט כתוב של טעמיה לאי-תשלום הסכום השנוי במחלוקת] .

 .14.10אם ישלם הלקוח לספק בעבור פעילויות שעדיין לא ביצע ,ואם הפסיק הלקוח בהתאם
להוראות הסכם זה את הפרויקט לפני שהשלים הספק את הפעילות שבגינה קיבל תשלום,
ישיב הספק ללקוח את הסכומים העודפים שקיבל מיד עם קבלת דרישה מהלקוח.
.15

קניין רוחני
.15.1

בסעיף שגיאה! ארגומנט בורר לא ידוע .זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת
בצדם:
" .15.1.1תוצרים"  -כל תוצרי התחייבויותיו של הספק או מי מטעמו לפי הסכם זה בהם
קיימות זכויות קניין רוחני ,לרבות קוד מקור ,מסמכים ,עיצובים ,דוחות ,מערכים ,
תוכניות הדרכה ,לומדות ותוכנות אחרות.
" .15.1.2זכויות קניין רוחני" -כל זכות הנובעת מפטנט ו/או זכות יוצרים ו/או מדגם ו/או
סוד מסחרי ו/או זכות דומה.
" .15.1.3רכיבים גנריים"  -מתודולוגיה ,טכניקות ,רעיונות וידע הקשורים לעיבוד נתונים
באופן כללי או הייחודיים לספק ואשר לא פותחו במיוחד עבור הלקוח לפי הסכם
זה .מובהר כי רכיבים גנריים אינם כוללים כל קוד תוכנה שהוא ששולב באתר על
ידי הספק ,בין אם פותח במיוחד עבור הלקוח ובין אם לאו.

.15.2

הספק מצהיר כי התוצרים הם יצירה מקורית שלו וכי הוא רשאי להקנות ללקוח בעלות
בהם .הספק יוודא כי כל עובדיו וקבלניו יאפשרו את בעלות הלקוח בתוצרים.

.15.3

הלקוח יהיה בעליהם של התוצרים ,יחשב כבעלים הראשון שלהם מרגע היווצרם ,ויהיה
רשאי לנהוג בתוצרים מנהג בעלים ובכלל זאת להשתמש בהם ולבצע בהם שינויים לפי
שיקול דעתו המוחלט והבלעדי וזאת בין בעצמו ובין באמצעות אחרים .הספק מתחייב בזאת
להסב ללקוח ,במידת הצורך ,את כל זכויותיו ,ככל שיהיו ,בתוצרים ,וכן לגרום לכך שקבלני
המשנה שלו [אם יהיו כאלה] יסבו ללקוח זכויות כאמור [ככל שיהיו כאלה].

.15.4

אם תוגש נגד הלקוח תביעה ,שתתבסס על כך שתוצרים שסופקו לו לפי הסכם זה מפרים
פטנט או זכות יוצרים שהם ברי תוקף ואכיפים ,ינהל הספק את ההגנה מפני תביעה כאמור
על חשבונו ועל אחריותו [בהתאם להוראות סעיף  16.7שלהלן] .

.15.5

במקרה שינתן צו מניעה זמני או קבוע נגד הלקוח ,שיאסור שימוש בתוצרים שסופקו ללקוח
על פי הסכם זה ,מחמת הפרת פטנט או זכות יוצרים ,או אם לדעת הספק יש חשש שינתן צו
כאמור ,יהיה הספק רשאי ,להשיג עבור הלקוח ,על חשבון הספק ,רשות להמשיך בשימוש
בתוצרים המפרים או להחליף או לשנות את התוצרים בהם מצויה ההפרה במוצר מקביל
ושווה ערך כך שההפרה הנטענת תסולק ובאופן שעבודתה השוטפת של הלקוח עם האתר
לא תפגע.

 - 12.15.6

הספק ישפה את הלקוח כנגד כל נזק שיגרם לה עקב הפרה של פטנט או זכות יוצרים על ידי
תוצרים שסופקו ללקוח על פי הסכם זה על ידי הספק או לפי הוראות הספק ,אך למעט אם
ההפרה נגרמה משינויים או תוספות שלא בוצעו על-ידי הספק או על-פי הוראותיו ,ולמעט
אם ההפרה נגרמה כתוצאה משילוב עם מוצרים שלא סופקו על-ידי הספק או על-פי
הוראותיו.

.15.7

לעניין ולצורך ביצוע האמור בסעיפם  16.4ו 16.6-לעיל ,מוסכם כדלקמן:
 .15.7.1הלקוח יודיע לספק מייד לאחר שייוודע לו על הגשת התביעה נגדו.
 .15.7.2אם וכאשר יבקש זאת הספק ,יפעל הלקוח כמיטב יכולתו שהספק יצורף לתביעה
ויאפשר לו לנהל את ההגנה על פי שיקול דעתו ,ובכלל זאת להתפשר על פי
שיקול דעתו .הלקוח לא יתפשר ללא אישור הספק בכתב ומראש ויסייע לספק
במידה סבירה כדי לאפשר לנהל את ההגנה.

.15.8

.16

למרות האמור בסעיף זה ,זכויותיו של הספק [או ספקיו] ברכיבים גנריים ישמרו ,ובלבד
שהספק יוודא כי ללקוח יינתן רישיון המאפשר ללקוח לנהוג מנהג בעלים בתוצרים כאמור
בסעיף  16.3ד לעיל .הרישיון שיינתן ללקוח יהיה בלתי מוגבל בזמן ,חופשי מתמלוגים,
שתמורתו שולמה במלואה במסגרת התמורה לפי הסכם זה ,והלקוח יהיה רשאי להעביר
רישיו ן זה לצדדים שלישיים בתמורה או שלא בתמורה ובמלואו או שלא במלואו כרצונה,
ובלבד שהלקוח לא ישתמש בו ה (או שלא ישתמשו בו צדדים שלישיים כאמור) אלא לצרכי
הלקוח.

נוהל שינויים והזמנת שירותים ללקוח
.16.1

ירצה הלקוח בביצוע שינויים בתכולת הפרויקט או בלוח הזמנים ,יבקש הלקוח מהספק
בכתב הצעה לביצוע שינויים (להלן" :בקשת שינוי") .בקשת השינוי תהיה מפורטת ככל
האפשר.

.16.2

כל מקרה בו לא יבוצע חלק כלשהו מתוכנית ההדרכה מכיוון שעובדי הלקוח לא התייצבו
והשתתפו בפעילות הדרכה מתוכננת ,או מכיוון שהלקוח ביקש לפצל פעילות מתוכננת
[ לדוגמה מכיוון שקבוצת עובדים האמורה להשתתף בפעילות לא יכולה להתייצב במלואה
לפעילות באותו המועד]  ,יטופל העניין כאילו הגיש הלקוח בקשת שינוי ויחולו עליו הוראות
סעיף  17זה במלואן.

.16.3

הספק יבחן את בקשת השינוי ,ויידע תוך  3ימי עבודה את הלקוח בכתב על ההשפעות
האפשריות של השינוי על לוח הזמנים או היקף המשאבים שיידרש הספק להשקיע.

.16.4

בכל מקרה של שינוי שיש בו פוטנציאל השפעה על עלויות הפרויקט יגיש הספק הצעת מחיר
מפורטת בכתב לביצוע השינוי ,מבוססת על תמחור כאמור בנספח התמורה ,אולם מוסכם כי
שינויים שאינם עולים על  10%מהיקף התכולה שיוכנסו על ידי הלקוח עד סיום שלב האפיון
המפורט ,לא יחשבו כתוספות כמשמעותן בסעיף זה ויהוו חלק מהעבודה המקורית.

.16.5

ראש מינהלת הפרויקט מטעם הלקוח ידון בכל מקרה לגופו וימסור את אישורו לביצוע
השינוי בכתב ,אם החליט לאשר את ביצוע השינוי.

.16.6

הספק לא יבצע כל שינוי מבלי לקבל אישור כתוב מראש מנהלת הפרויקט מטעם הלקוח.

.16.7

ידוע לספק כי דרישות הפרויקט עשויות להשתנות כתוצאה מהתבהרות צרכי הלקוח תוך כדי
ביצוע הפרויקט ולאור פרויקט היישום .לפיכך ,הספק מתחייב לבצע כל שינוי סביר שיתבקש
בכפוף לזכויותיו של הספק לתמורה נוספת ולשינויים בלוח הזמנים כאמור בסעיף זה.

 - 13.17

.18

שמירת סודיות והגנה על הפרטיות
.17.1

הספק עצמו ,וכן עובדיו וקבלני משנה [אם יהיו כאלה] המעורבים בביצוע ההתחייבויות לפי
הסכם זה ישמרו על סודיות על פי הוראות נספח הסודיות [נספח ה']  ,כולל חתימה על כתב
ההתחייבות שבנספח .מובהר כי הספק אחראי לכל הפרת סודיות על ידי עובדיו ומי מטעמו,
וכמו כן מתחייב הספק כי יאכוף על עובדיו את הצעדים הנדרשים על מנת לקיים את
התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.17.2

הספק מתחייב כי עם סיום עבודתו ,הוא יחזיר ללקוח באופן מיידי כל חומר ,נתונים ומידע
השייך ללקוח ,לרבות חומר כאמור הנמצא בידי המועסקים על ידי הספק או מטעמו.

הוראות סעיף הסודיות יחולו גם לאחר סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא ,לרבות עקב ביטולו כדין
על ידי מי מהצדדים.
ביטוחים
.18.1

.19

.

ערבות ביצוע

.19.1

.20

.21

על המציע לעמוד בדרישות הביטוח המפורטות בנספח ואישור הביטוח המצורפים למכרז זה
ומהווים חלק בלתי נפרד הימנם ומסומנים כנספח י' (להלן" :נספח ביטוח" ו"-אישור עריכת
ביטוח")

לא יאוחר מאשר שבעה [ ]7ימים לאחר חתימת הסכם זה יהיה על הספק להמציא למכללה
ערבות לביצוע ההסכם .הערבות תהיה מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית
שברשותה רשיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ"א. 1981 -
הערבות תהיה בסכום של [ ₪ 100,000מאה אלף שקלים] .נוסח הערבות יהיה על פי
נוסח כתב ערבות ביצוע המצורף להסכם זה כנספח ח .הערבות תהיה לקיום ההתחייבויות
החוזיות של הספק על פי הסכם זה והסכם התחזוקה והיא תהיה בתוקף עד לתם תקופת
ה אחריות של הספק ועוד  60יום אי קיום הוראות סעיף זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם
ויקנה ללקוח זכות לביטול מידי של ההסכם וקבלת פיצויי בגין הפרתו

המחאת זכויות/חובות ,הסבה
.20.1

על אף האמור בכל דין ,הספק לא יהיה רשאי להמחות או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על
פי הסכם זה ,אלא אם ניתנה רשות להמחאה/הסבה כזו על ידי הלקוח בכתב ומראש.

.20.2

על אף האמור ,רשאי הספק להמחות את זכויותיו וחובותיו כאמור לעיל ,במקרה של מיזוג
ו/או רכישה ו/או רכישת פעילות ,באופן ישיר או עקיף ,וזאת באישור הלקוח ,אשר לא יסרב
ליתן אישורה מנימוקים בלתי סבירים ובלבד שהנעבר יהיה מסוגל ,לדעת הלקוח  ,לפי שיקול
דעתו המוחלט והבלעדי ,לבצע את הפרויקט באותה רמה כמו הספק וכן שהנעבר יקבל על
עצמו במלואן את כל התחייבויות הספק לפי ההסכם.

אחריות לנזק
.21.1

הספק מקבל על עצמו כלפי הלקוח את האחריות ,בהתאם להוראות הדין ,על כל אבדן ו/או
נזק לגוף ו/או לרכוש ,שיגרמו ללקוח לעובדי הלקוח ו ולכל הפועל בשמו ו/או מטעמו
כתוצאה ממעשה או מחדל רשלניים ו/או בזדון של הספק ,עובדיו ,קבלני משנה של הספק
[אם יהיו כאלה] וכל אדם או גוף הפועל בשמו ו/או מטעמו של הספק ,במהלך ו/או בקשר עם
ביצועו של הסכם זה.

.21.2

הספק מקבל על עצמו כלפי הלקוח את האחריות ,בהתאם להוראות הדין ,על כל אבדן ו/או
נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו ,קבלני משנה שלו ,עובדי קבלני משנה וכל אדם או גוף

 - 14הפועל בשמו ו/או מטעמו של הספק ,במהלך ו/או בקשר עם ביצועו של הסכם זה ואשר אינם
נובעים ממעשה או מחדל רשלניים ו/או בזדון של הלקוח/או מי מעובדיה.

.22

.23

.21.3

הספק פוטר את הלקוח ואת עובדיו וכל הפועל בשמו ומטעמו מכל אחריות לאבדן ו/או נזק
כו -שגיאה! ארגומנט בורר לא ידוע .לעיל ,והוא מתחייב לפצות ולשפות את הלקוח ועובדיו
והפועלים מטעמו בגין סכום שיחוייבו לשלם ע"פ פס"ד סופי בקשר עם מעשה ו/או מחדל
כאמור  ,לרבות הוצאות משפטיות סבירות שנגרמו להם בקשר לתביעות כאמור.

.21.4

הספק יהיה אחראי לרכוש המשמש אותו ואת הפועלים מטעמו לצורך ביצוע הסכם זה והוא
פוטר את הלקוח ,עובדיו והפועלים מטעמו מכל אחריות לאבדן ו/או נזק ו/או קלקול לרכוש
זה ,למעט אם הנזק נגרם ממעשה/מחדל רשלני ו/או בזדון של הלקוח ו/או מי מטעמה.

.21.5

להסרת ספק מובהר ,כי סעיף זה אינו מתייחס לרשלנות מקצועית של הספק לגביה יחולו
סעיפי פרק  23ההפרות והסעדים.

כוח עליון
.22.1

על אף האמור בהסכם זה או בהוראות כל דין ,לא יישא מי מהצדדים באחריות לנזק שנגרם
כתוצאה מנסיבות שמעבר לשליטתו הסבירה ,כגון שריפה ,פגעי טבע ,שיטפונות ,אמברגו,
גיוס כללי או מלחמה ו/או סגר כללי (להלן" :נסיבות של כוח עליון") ,מובהר בזאת כי
שביתות והשבתות לא יחשבו כנסיבות של כוח עליון.

.22.2

בכל מקרה בו נוצרו נסיבות של כוח עליון ,ייתן הצד המנוע מקיום חיוביו הודעה לצד השני
על קיום נסיבות של כוח עליון ,סמוך ככל האפשר למועד האירוע.

.22.3

עם מסירת ההודעה כאמור בסעיף  22.2לעיל ,יושעו התחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים
וזאת עד להפסקת הנסיבות של כוח עליון ,והזמן לביצוע ההתחייבויות יוארך בהתאם.
ואולם ,צד המנוע מקיום חיוביו ינקוט בכל הצעדים על מנת לצמצם את המניעה ו/או להדביק
את הפיגור לפי העניין.

הפרת ההסכם וביטולו ,פיצויים בגין איחור והפרות
.23.1

במקרה של הפרה של הסכם זה על ידי הספק ,ינקוט הוא  -מיד עם קבלת דרישה בכתב
של הלקוח  - -בכל הצעדים הנדרשים על מנת לתקן את ההפרה .הלקוח ייתן לספק ארכה
סבירה בנסיבות העניין ,אך לא יותר מ 30 -יום ,לתיקון כל הפרה .למען הסר ספק מובהר
בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הספק לפעול בהתאם ללוח הזמנים.

.23.2

לא תוקנה ההפרה על-ידי הספק בתוך פרק הזמן שנקבע כאמור לעיל תהא ההפרה יסודית
והלקוח יהיה רשאי לבטל את ההסכם עקב ההפרה.

.23.3

הפרה של הלקוח תחשב תמיד כהפרה שאינה מקנה לספק ,גם לאחר משלוח התראה,
זכות לבטל את ההסכם  ,אלא אם כן המדובר בהפרה של איחור העולה על  60יום בתשלום
חשבון מאושר על-ידי הלקוח [או חשבון שאמור היה להיות מאושר על-ידי הלקוח אך לא
אושר על-ידו שלא עקב מעשה או מחדל של הספק] העולה על  60יום מעבר למועד בו היה
אמור להשתלם ,חרף קבלת התראה בכתב.

.23.4

בכל מקרה של הפרה יסודית של הספק ,יהיה הלקוח זכאי לבטל ההסכם ולבצע בעצמו
ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה היה אמור להיעשות על ידי הספק ,וזאת
כאשר הפרש העלות העולה על התשלום שאמור היה להיות משולם בגין אותה עבודה
לספק ,יהיה על חשבונו של הספק .מובהר כי האמור לעיל בא בנוסף לזכויות העומדות
ללקוח על פי כל דין.

 - 15.23.5

כל צד יהיה רשאי לבטל הסכם זה באופן מיידי במקרה בו היה הצד האחר לחדל פירעון ו/או
הוגשה בקשה לפירוקו ולא בוטלה או נדחתה בתוך  30ימים מהגשתה ו/או מונה לו מפרק
זמני או קבוע ו/או מנהל מיוח ד ו/או ניתן צו לפירוקו ו/או החליטו חבריה על פירוקו מרצון ,וכן
במקרה בו ניתן צו לכינוס נכסים ו/או הוטל עיקול על נכסיו ,כולם או כל חלק מהותי מהם
והעיקול ו/או צו הכינוס לא הוסר בתוך  30יום ממועד שניתן הצו.

.23.6

פיצוי מוסכם על איחור מהותי ,אי-סיום או ביטול:
 .23.6.1אם יבטל הלקוח את ההסכם ,כולו או מקצתו ,עקב הפרה יסודית של הספק ,
ישלם הספק ללקוח פיצויים קבועים ומוערכים מראש ללא שתוטל על הלקוח
החובה להוכיח את נזקו  ,בסך של  15%מגובה התמורה הכוללת שהספק זכאי
לה על פי הסכם זה או מגובה התמורה הכוללת שהספק זכאי לה בגין חלק
ההסכם שבוטל ,ה כל לפי העניין.
 .23.6.2בכל מקרה ,מוסכם כי סה"כ הפיצויים המוסכמים שהלקוח יהיה זכאי להם
מהספק מכח הסכם זה ,לא יעלה על סכום כולל ומצטבר השווה ל 20% -מגובה
התמורה הכוללת שהספק זכאי לה על פי הסכם זה.
סכום הפיצוי המוסכם לפי סעיף זה נקבע לאחר שיקול דעת ובדיקה ובשים לב לכך שסכום
הפיצוי הנ"ל משקף את הנזק המינימלי הצפוי ללקוח במקרה של אי ביצוע ההסכם כנדרש.

.23.7

.24

סיום מטעמי נוחות
.24.1

.25

.26

מוסכם כי אף אחד מהצדדים לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים [ובכלל זאת אובדן
רווחים ,אובדן הכנסה ואובדן נתונים ,אך למעט עלות שחזור נתונים שאבדו]) .הגבלת
האחריות האמורה לא תחול על נזקי גוף ,נזק פיזי לרכוש והפרת זכויות קניין רוחני או
התחייבות לשמירת סודיות ,שם לא תהא הגבלת אחריות מכח הסכם זה .מובהר בזאת ,כי
סכום הפיצוי המירבי [לא כולל השבה] ) ,תהא אשר תהא עילת התביעה ,אשר אותו זכאי צד
לתבוע ממשנהו ,למעט במקרה של נזקי גוף ,נזק פיזי לרכוש והפרת זכויות קניין רוחני או
התחייבות לשמירת סודיות ,לא יעלה על התמורה הכוללת לה זכאי הספק לפי הסכם זה.
האמור בסעיף זה לא יפגע בזכותה של הלקוח לפיצויים מוסכמים שנקבעו בהסכם זה.

הלקוח יהיה רשאי לסיים את ההסכם כולו ,או את הביצוע של כל מטלה בו ,מכל סיבה
ומבלי לתת טעמים ,בהודעה מראש של  30יום .במקרה זה ,ישלם הלקוח לספק במועד
הסיום בגין כל העבודה ,השירותים והאספקות שבוצעו עד למועד הסיום בפועל ולספק לא
יהיו דרישות או טענות כלפי הלקוח הנובעות מסיום ההסכם או חלקו כאמור ובכלל זאת יהיה
מנוע הספק מלטעון כי החל בביצוע מטלות אשר טרם הגיע הזמן לביצוען על-פי לוח
הזמנים.

אחריות לתיקון פגמים
.25.1

מוסכם כי במשך תקופת הסכם זה ועד שנה לאחר מועד סיום הפרויקט [להלן" :תקופת
האחריות"] יספק הספק ללקוח ,על חשבונו ,שירותי אחריות לפרויקט ולתוצריו כמפורט
בנספח ו' להסכם זה ,והכוללים תיקון כל פגם בתוצרים שהעמיד לרשות ו/או לבעלות
הלקוח ,על פי הסכם זה ,לרבות כל פגם הנובע מתכנון ,עבודה ,רשלנית של הספק ו/או של
ספק משנה [אם יהיה כזה] ו/או של עובד הספק .הספק יתקן כל פגם כאמור בתוך  30יום
ממועד הפניה של הלקוח אליו בנושא.

.25.2

בנוסף ,לאחר תקופת האחריות ועל פי החלטתה הבלעדית של הלקוח ,יספק הספק ללקוח,
שירותי תמיכה ותחזוקה כמפורט בהסכם התחזוקה האמור בנספח ו' להסכם זה וכנגד
התמורה הנקובה שם .

קבלני משנה
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.27

.26.1

הספק יבצע הסכם זה בעצמו ,ולא ייעזר בקבלני משנה למעט קבלני משנה שיאושרו על ידי
הלקוח מראש ובכתב.

.26.2

הלקוח רשאי לדרוש הפסקת העסקתו או החלפתו של קבלן משנה מטעמים סבירים ,לרבות
סיבות של אי התאמה למילוי תפקידו ,סיבות של ניגוד עניינים ,אי מילוי תפקידו וכד' .הספק
מתחייב למלא דרישה זו במלואה ללא פגיעה במהלך הפרויקט ותוך לא יותר מ 10 -ימי
עבודה מיום שקיבל לידיו את הדרישה כאמור.

.26.3

העסקת קבלני משנה לא תגרע מאחריות הספק כלפי הלקוח.

שונות
.27.1

מובהר כי בכל מקרה של סיום ההסכם יהיה הלקוח רשאי להמשיך את הפעולות שבוצעו
לפיו עם כל ספק אחר ללא כל הגבלה.

.27.2

כל חובות והתחייבויות הצדדים מקורן בהסכם זה והן נובעות ממנו ועל פיו בלבד.

.27.3

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם .צד אשר יעתיק את כתובתו למקום אחר ,ימסור
בתוך זמן סביר ,הודעה על כך לצד האחר .כל הודעה שתימסר במסגרת הסכם זה תישלח
בדואר רשום לצדדים בכתובותיהם דלעיל ,ותחשב במקרה כזה כאילו נמסרה למענה לאחר
חלוף  7ימי עסקים מעת שנמסרה למשלוח ,אלא אם כן נמסרה ביד במשרד הנמען
בכתובתו כאמור לעיל.

.27.4

אין ולא תהיה לספק או מי מטעמו זכות קיזוז או עיכבון מכוח הסכם זה או מכוח כל דין.

.27.5

מובהר בזאת כ י הספק הינו ספק עצמאי .לפיכך ,הצדדים מצהירים בזאת כי אין לראות בכל
זכות הניתנת עפ"י הסכם זה ללקוח לפקח ,להדריך או להורות לספק או לכל אחד
מהמועסקים על ידו ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

.27.6

מובהר בזאת כי הסכם זה הנו חוזה קבלני במובן חוק חוזה קבלנות תשל"ד ,1974-כי
הספק הנו קבלן עצמאי לביצוע הפרויקט ,כי אין ולא ייווצרו יחסי עבודה מכל סוג ומין שהוא
בין מנהלי ו/או עובדי הספק לבין הלקוח ,כי כל המועסקים על ידי הספק יהיו עובדיו ולא יהיו
זכאים לקבל מהלקוח כל תשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות בהקשר עם ביצוע הסכם זה
או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר לביטול או סיום הסכם זה .הספק מתחייב לשלם
לעובדיו את שכרם בגין עבודתם אצל הלקוח ולקיים כל חוק או הסכם החל על עבודתם אצל
הלקוח ,על חשבונו ובאחריותו .הספק מתחייב לשפות את הלקוח על כל תשלום ,מס ,או
הוצאה שיידרש הלקוח להוציא על-ידי כל גורם שהוא לטובת או בגין מי מעובדיו של הספק.
הכללים שבסעיף זה יחולו גם על קבלני משנה של הספק ועובדיהם [אם יהיו כאלה]

.27.7

שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות ההסכם במקרה מסוים או בסדרת
מקרים ,לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר .לא השתמש צד בזכויות
הנתונות לו על פי ההסכם במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על אותן
זכויות אלא אם נעשה הדבר במפורש בכתב .כל ויתור או שינוי להסכם זה על ידי אחד
הצדדים ,לא יהיה בר תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

.27.8

הספק לא יציג עצמו כשליח של הלקוח או כמוסמך לחייב את הלקוח או כמי שרשאי לעשות
מצגים מטעמה .הספק יוודא קיומו של התחייבות זו אף לגבי כל מי שיפעל בשמו ומטעמו.
מטע
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________________

______________________
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נספחים
הנספחים להסכם זה הם:
.28.1

נספח א'– מסמכי המכרז

.28.2

נספח ב'  -הצעת הספק

.28.3

נספח ג'– מפרט טכני

.28.4

נספח ד'  -נספח תמורה ומחירונים

.28.5

נספח ה'  -התחייבות לשמירת סודיות

.28.6

נספח ו' – הסכם אחריות ותחזוקה

.28.7

נספח ז' – אישור עריכת ביטוחי החברה
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נספח "ז"  -נספח ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריותו של המציע על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,מתחייב המציע לערוך ולקיים על חשבונו,
באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל את הביטוחים המפורטים להלן וכן מתחייב לצרף את אישור
עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו והמסומן נספח י'( 1להלן" :אישור עריכת
ביטוח") על כל תנאיו (להלן" :ביטוחי המציע") ,וזאת למשך תקפו של הסכם ו/או גמר פעילות המציע על פיו
בנוסח ביט או בנוסח המקביל לו לפחות:
 1.1ביטוח רכוש "אש מורחב"-ביטוח רכוש לכלל הציוד ו/או רכוש אשר יובא על ידי המציע או מי מטעמו
לחצרי המזמינה ו/או לכל אתר אחר בו ניתנים השירותים במלוא ערך כינונם ,מפני אובדן או נזק עקב
הסיכונים המבוטחים בביטוח "אש מורחב" ,לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה
וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,שבר זכוכית ,פגיעה ע"י כלי רכב ,פגיעה ע"י כלי טיס,
פ רעות ,שביתות ,נזק בזדון ופריצה .הביטוח כולל סעיף ויתור על זכות התחלוף לטובת המזמינה ,או מי
שהמזמינה התחייבה בכתב לוותר כלפיו על זכות זאת לפני קרות מקרה הביטוח ,אולם הוויתור על
תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון .מוסכם כי ,המציע רשאי שלא לערוך ביטוח אש
מורחב המפורט בסעיף זה ו/או באישור עריכת ביטוח (במלואו או בחלקו) ,ואולם הפטור המפורט
בסעיף  12להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.
 1.2ביטוח אחריות כלפי צד ג'-המבטח את חבות המציע על פי כל דין ,בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק
שייגרמו לגופו ו/או ל רכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות המזמינה עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר
עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידו בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  ₪ 4,000,000לאירוע
ובסה"כ לתקופת ביטוח .ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,זיהום
תאונתי פתאומי ובלתי צפוי ,כל דבר מזיק במזון או במשקה ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה,
חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,שביתות
והשבתות ו/או תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח יורחב לשפות את המזמינה ו/או או
מי שהמזמינה התחייבה בכתב לשפות קרות מקרה הביטוח בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המציע
ו/או בגין מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור
כל אחד מיחידי המבוטח .למען הסר ספק ,מובהר כי רכוש המזמינה ייחשבו כרכוש צד שלישי.
 1.3ביטוח חבות מעבידים -המבטח את חבות המציע כלפי עובדיו המועסקים על ידו על פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980 -בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או
נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלת מקצוע תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות
שלא יפחת מסך של  ₪ 20,000,000לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח .ביטוח זה אינו כפוף לכל
הגבלה בדבר חבות כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה והמזמינה תיחשב למעבידם ,ימי ושעות
עבודה ,עבודות בגובה ,פיתיונות ,רעלים ,והעסקת נוער .הביטוח מורחב לשפות את המזמינה ו/או מי
המזמינה התחייבה בכתב לשפות קרות מקרה הביטוח במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדיו או
הפועלים מטעמו של המציע.
 1.4ביטוח חבות המוצר משולב עם ביטוח אחריות מקצועית -המכסה את אחריותו של המציע עפ"י דין
בגין נזק גוף ו/או רכוש בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר ,מטופל ,המשווק ,מסופק ע"י המציע ו/או
אחריותו בגין מי מטעמו (להלן" :המוצרים") בגבול אחריות בסך של  $ 5,000,000למקרה ובסה"כ
לתקופה .הביטוח כאמור מורחב לשפות המזמינה ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותה למעשי ו/או
מחדלי המציע ו/או אחריותו בגין מי מטעמו וכן בשל כל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים
שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת .הביטוח הינו בעל תחולה
למפרע לפחות מיום תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על-ידי המציע ו/או הפועלים מטעמו .כמו
כן ,כולל הביטוח תקופת גילוי בת  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח וכל אירוע שיארע בתקופת
הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת ,ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו
נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח ובלבד שלא נערך ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב
מהאמור בסעיף זה .הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ו/או מגבלה בדבר :אובדן מסמכים ,אי
יושר עובדים ,שחזור מסמכים ,סליקת אשראי ,אובדן השימוש ו/או העיכוב ,נזק תוצאתי ,איחור ,עיכוב
בביצוע השירותים ,פגיעה במוניטין ,פגיעה בפרטיות וחריגה מסמכות פגיעה בפרטיות ,אבטחת מידע,
הפרת זכויות קניין רוחני וסימני מסחר מכל סוג שהוא (למעט פטנטים) ,פגיעה ו/או נזק למאגרי מידע,
לתוכנה ,לחומרה ,לאתרי אינטרנט וכו' והפצת וירוסים .כמו כן ,הפוליסה תכלול כיסוי בדבר נזק שיגרם

 - 19לצד שלישי ,הכוללת כיסוי בגין אובדן או נזק שנגרם לצד שלישי כלשהו עקב אירוע סייבר במערכות
בבעלות המזמינה ו/או מערכות המידע ו/או הנתונים הנמצאים ברשת של או שבשימושו של המציע ו/או
קבלן המשנה מטעמו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,אובדן או נזק למזמינה ו/או עובדיה ו/או
לקוחותיה ו/או צד שלישי כלשהו ,עקב הפרת הסודיות ,פגיעה בפרטיות ,השמצה ,הוצאת לשון הרע,
הוצאת דיבה ,גניבת מידע ,מרמה ואי יושר עובדים ומנהלים פגיעה במוניטין של צד שלישי ,הפרת
זכויות קניין רוחני ,גניבה אובדן או גילוי בלתי מורשה של מידע של צד שלישי או מידע אישי של אדם
כלשהו .גבול האחריות אשר לא יפחתו מסך של  $ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
 1.5ביטוח סייבר -הכוללת כיסוי לאובדן או נזק לנתונים והוצאות הנדרשות לצורך שחזור נתונים ומידע
הנמצאים ברשת של או שבשימושו של המציע כתוצאה מאירוע סייבר .המוטבת לצורך קבלת תגמולי
ביטוח בגין אירוע בו נגרם נזק לנתונים כלשהם הרלבנטיים לשירותים נשוא ההסכם שבין המציע תהיה
המזמינה .הפול יסה תכלול כיסוי בדבר נזק שיגרם לצד שלישי ,הכוללת כיסוי בגין אובדן או נזק שנגרם
לצד שלישי כלשהו עקב אירוע סייבר במערכות המידע ו/או הנתונים הנמצאים ברשת של או שבשימושו
של המציע ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,אובדן או נזק למזמינה ו/או עובדיה ו/או לקוחותיה
ו/או צד שלישי כלשהו ,עקב הפרת הסודיות ,פגיעה בפרטיות ,השמצה ,הוצאת לשון הרע ,הוצאת
דיבה ,גניבת מידע ,מרמה ואי יושר עובדים ומנהלים פגיעה במוניטין של צד שלישי ,הפרת זכויות קניין
רוחני ,גניבה אובדן או גילוי בלתי מורשה של מידע של צד שלישי או מידע אישי של אדם כלשהו .גבול
האחריות אשר לא יפחתו מסך של  $ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .התאריך הרטרואקטיבי
בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל בביצוע השירותים .תקופת דיווח בת  12חודשים .הביטוח
מורחב לשפות את המזמינה ו/או מי שהמזמינה התחייבה בכתב לשפות קרות מקרה הביטוח בגין
חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב אירוע סייבר ו/או מעשה ו/או מחדל של המציע ו/או
בגין הבאים מטעמו אשר הוביל לאירוע סייבר ,הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח ,מבלי לגרוע מביטוח חבותו של המציע כלפי
המזמינה.
 .2כלל ביטוחי המציע הנערכים על ידו בקשר להסכם זה המפורטים  1.5 – 1.1לעיל יכללו בין היתר את
ההוראות הבאות:
 2.1ביטוחי המציע יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמינה.
 2.2ביטוחי המציע יכללו כאמור תנאי מפורש על פיו לא ישונו לרעה ולא יבוטלו אלא אם תימסר לידי
למזמינה הודעה כתובה על כך ,בדואר רשום ,לפחות  60יום מראש.
 2.3אי קיום תנאי הפוליסה והתנאותיה בתום לב על ידי המציע ו/או מי מטעמו ,לא יגרע מזכויות
המזמינה לקבלת שיפוי על פי הפוליסה.
 2.4המציע בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח (בפרט במועדם) עבור הפוליסות הנערכות על ידו ,והוא
הנושא היחיד בתשלום השתתפויות העצמיות החלות על פי הפוליסות כאמור.
 2.5ככל וקיים בפוליסות המציע חריג " רשלנות רבתי" ,על המציע לוודא כי חריג כאמור יימחק ,אך כי אין
בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המציע על פי חוק חוזה הביטוח ,תשמ"א-
.1981
 .3מוסכם כי ,לעניין ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר וביטוח סייבר כאמור בסעיפים  1.4ו1.5 -
לעיל ,המציע מתחייב להמשיך ולקיים את הביטוחים כאמור כל עוד קיימת לו חבות על פי דין.
 .4היה ולדעת המציע יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי המציע ,רשאי המציע
לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שיערוך
המציע ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המזמינה והבאים מטעמה ו/או לעניין ביטוח
חבויות נוסף ו/או משלים יורחב שם המבוטח לכלול את המזמינה בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .5ללא כל דרישה מצד המזמינה ,מתחייב המציע להמציא ,תוך  7ימים מיום החתימה על הסכם זה ,את אישור
עריכת הביטוח כשהוא חתום בידי מבטחו .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין
האמור בהסכם זה ,ולדרי שת המזמינה ,מתחייב המציע לגרום לשינוי האישור (במידת הצורך) על מנת
להתאימו להוראות הסכם זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או
באי בדיקתו כדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות המציע על פי הסכם זה ו/או
על פי דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה ו/או הבאים מטעמה.

 - 20 .6בכל פעם שמבטח המציע יודיע למזמינה ,כי מי מביטוחי המציע עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי
לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,מתחייב המציע לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור
עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 .7המציע מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ,לדאוג לכך שהפוליסות תהיינה בתוקפן
במשך כל תקופת התחייבותו לקיימן ,ולעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 .8למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בנספח זה ובאישור עריכת
הביטוח ,הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המציע ,ועל המציע לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע
את גבולות האחריות בהתאם.
 .9בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב המציע למלא אחר
כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה,
שהותקנו לפי החוקים הנ''ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו ,שליחיו
ומשמשיו שיועסקו בביצוע ההסכם ,לרבות אלה שיעסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה באופן מקרי או
זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ''ל.
 .10לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המציע ,מתחייב המציע להפקיד בידי המזמינה אישור עריכת ביטוח
כאמור בסעיף  1לעיל בגין הארכת תוקף הביטוחים לשנה נוספת .המציע מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור
עריכת הביטוח במועדים הנקובים ,מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
 .11המזמינה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצאו על ידי המציע כאמור לעיל ,המציע מתחייב לבצע
כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המציע כאמור בנספח זה .המציע מצהיר כי זכות
הביקורת של המזמינה ביחס לאישור עריכת הביטוח וזכותו להורות על תיקון ביטוחי המציע כמפורט לעיל,
אינה מטילה על המזמינה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור עריכת הביטוח
כאמור ,טיבם ,היקפם ותקפם של ביטוחי המציע ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא
המוטלת על המציע על פי הסכם זה.
 .12מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר המציע כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה
ו/או מי מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק לרבות אובדן ו/או נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים שהתחייב
לערוך כמפורט לעיל ,או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח
חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח ,והוא פוטר בזאת את המזמינה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק
כאמור ,הפטור האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .13מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק מהם
יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם המציע ,מתחייב המציע לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם
לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע הוא הנושא באחריות
כלפי המזמינה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם ,במישרין או
בעקיפין ,עקב שירותים שבוצעו ו/או אמורים היו להתבצע על ידי קבלן המשנה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן ו/או
נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 .14מובהר כי אישור קיום ביטוחים שיוצג על ידי המציע איננו בא לצמצם את התחייבויות המציע לקיום ביטוחים
כמתחייב מהאמור בסעיפי הביטוח המפורטים לעיל .מתכונתו של אישור קיום הביטוח שיוצג הינה בהתאם
להנחיות חוזר הפיקוח ורשות שוק ההון ,אך אין באמור בכדי לגרוע מהוראות הביטוח המפורטות בהסכם זה,
ומוסכם כי ההוראות המחייבות הן אלו המופיעות בסעיפי הביטוח .על המציע ללמוד את דרישות הביטוח
ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו .מובהר כי ככל
שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון כאמורה המזמינה תהא זכאית להחליף ו/או
לשנות את נוסח אישור הביטוח המצורף להסכם זה באישור ביטוח חלופי ,אך אין באמור כדי להוסיף מעבר
לדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה.

 .15הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.
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תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת
הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור*
אופי העסקה*
המבוטח
מבקש האישור*
שם :אפקה המכללה האקדמית להנדסה שם
בת"א ו/או חברות אם ו/או חברות אחות
☐משכיר
☐נדל"ן
ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או
☐שוכר
☒שירותים
חברות קשורות
☐זכיין
☒אספקת מוצרים
ת.ז/.ח.פ.
ח.פ:.
580260164
☐קבלני משנה
☒אחר :פיתוח ,הטמעה,
תחזוקה ותמיכה של
☒מזמינה שירותים
מען
מען :מבצע קדש  ,38תל אביב יפו 69988
מערכות ניהול תוכן
☒מזמינה מוצרים
( )CMSואתר אינטרנט
☐אחר______ :
וביצוע
רספונסיבי
תשלומים
סליקת
כרטיסי
באמצעות
אשראי
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
אחריות או
ביטוח
רכוש

גבולות
סכומי

צד ג'

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה
ביט
מהדורת
______
ביט
מהדורת
______
ביט
מהדורת
______

תאריך תחילה

תאריך סיום

גבול
ביטוח
סכום

האחריות/

במלוא
כינון

סכום

מטבע
ערך

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח
ד'
.328 ,316 ,314 ,313 ,312 ,309

4,000,000

₪

,328 ,322 ,315 ,307 ,304 , 302
329

20,000,000

₪

.328 , 319 ,309 ,302

מקצועית
אחריות
משולב חבות המוצר

5,000,000

$

,325, 326 ,304 ,303 , 302 ,301
 12- 332 ,328,327חודשים.

ביטוח סייבר

4,000,000

$

4,000,000

$

, 324 ,309 , 304 ,303 , 302, 301
 12 - 332, 328 ,325חודשים.
12 -332 ,328 ,309 ,304 ,302
חודשים

אחריות מעבידים

אחר :הרחבת סייבר
אחריות
בפוליסת
מקצועית
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
089 ,088 , 049 ,043
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

נספח ו' להסכם התקשרות
הסכם אחריות ,תמיכה ותחזוקה

שנערך ונחתם ביום _______ לחודש ______ 2022
בין:

אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
(להלן -הלקוח)

לבין:

__________________ בע"מ
(להלן  -החברה)

הואיל

והחברה ביצעה עבור הלקוח פרויקט לשדרוג והקמה של אתר האינטרנט השיווקי החדש של הלקוח
(להלן – "האתר");

והואיל

ובמסגרת ההסכם לביצוע הפרויקט (להלן" -ההסכם העיקרי") התחייבה החברה להעניק ללקוח
אחריות ,תמיכה ותחזוקה לאתר ולרכיבי תשתית התוכנה שבו (להלן – "השירותים")

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר את סוג והיקף השירותים ,רמתם  ,תמורתם ומשך נתינתם ,הכל כמפורט לעיל
ולהלן בהסכם זה

מצד אחד;

מצד שני;

לפיכך ,הוסכם ,הותנה והוצהר כדלהלן :
 .1המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לכל דבר ועניין כדין תניה
מתניותיו.
 .2הוראות הסכם זה יחולו במשך כל תקופת האחריות המוגדרת להלן [שבמהלכה לא ישלם הלקוח עבור השרותים]
וכן במשך תקופת התמיכה והתחזוקה בתשלום שלאחריה
 .3אחריות
החברה מעניקה בזאת ללקוח אחריות של שנה אשר תתחיל במועד מעבר המערכת לייצור .האחריות תכלול
תחזוקה ותמיכה בהתאם למפורט בהסכם זה .מחויבותה של החברה בתקופת האחריות תהיה זהה למחויבותה
בתקופת מתן שירותי התחזוקה והתמיכה שבתשלום .
 .4תמיכה ותחזוקה
 .4.1שירותי התחזוקה שתעניק החברה ללקוח יכללו אחריות לתקינות תשתיות התוכנה באתר ולתפקוד תקין של
האתר ,כולל הממשקים אל רכיבי התשתית ,תיקוני באגים ,עדכון גרסאות ועדכונים של תיקוני שגיאות של
המערכת ורכיביה ואבטחת שימור הידע אצל החברה לגבי יישום הפרויקט.
 .4.2ה חברה מתחייבת למנות ,עם סיום הפרויקט ,מנהל אתר מטעמה אשר יהיה אחראי על מחזור החיים של
האתר .מנהל האתר יהיה בעל ניסיון כמנהל פרויקטים מהסוג המדובר או שווה ערך .במסגרת אחריותו,
ידאג מנהל האתר ל היות מעודכן תמידית במגמות וחידושים בשוק וליזום את כינוס פורום ההיגוי של האתר
מעת לעת ,לעדכנו בחידושי השוק ולהציג לו המלצות לפעולה בהתאם למגמות וחידושים אלו כך שאתר
הלקוח ישמור על עדכניותו בכל הקשור להיבטי טכנולוגיה ,חזות ,פלטפורמות ותוכן וכד'.
 .5החברה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:
 .5.1היא מתמחה במתן השירותים מסוג השירותים הנדרשים ועומדת בכל דרישות הבקשה להצעות (,)RFP
נשוא נספח א' להסכם ההתקשרות.

-2 .5.2בידה קיים ויהיה קיים כל עוד הסכם זה בתוקף ,כל הידע והמידע הדרוש לצורך מתן השירותים.
 .5.3ברשותה כוח א דם מקצועי ומיומן בהיקף מספיק לצורך מתן השירותים ברמה מקצועית מעולה ועל פי לוחות
הזמנים הקבועים בהסכם זה ,והיא מתחייבת לכך שכל עוד יהיה הסכם זה בתוקף יהיה ברשותה כוח אדם
כאמור.
 .5.4בידה קיימים וימשיכו להיות קיימים כל עוד הסכם זה בתוקף ,כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לצורך מתן
השירותים וביצוע כל התחייבויותיה על פי הסכם זה.
 .5.5החברה מתחייבת למנות איש קשר טכני  )Technical Account Manager( TAMאשר ירכז ויפקח על
השירות והתמיכה ללקוח.
 .5.6החברה מתחייבת לספק את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ,בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהסכם.
אי עמידה בהתחייבויות הללו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
 .6רמת שירות ()SLA
החברה תענה לקריאה של הלקוח בהתאם לזמני התגובה הבאים:
 .6.1תמיכה רגילה :תמיכה טלפונית ובדואר אלקטרוני.
 .6.2שעות התמיכה
.6.2.1

רגילה :ימים א' – ה' ;17:30-8:00

.6.2.2

תקלה משביתה  7*24החברה תספק קו חם לצורך מענה לתקלה משביתה

.6.2.3

התקלות והאירועים במערכת מסווגים ל 4 -דרגות חומרה על פי הקריטריונים הבאים:

•

רמה  – AAתקלה משביתה קריטית

•

רמה  – Aתקלה משביתה

•

רמה  – Bתקלה משביתה חלקית

•

רמה  – Cתקלה שאינה משביתה

.6.2.3.1

להלן זמני התגובה ואופן הטיפול הנדרשים לכל דרגת חומרה:

ד ר גת
חומרה

משך תגובה לקריאה

מש ך
פתרון
תקלה

רמת
שירות
(לפחות)

הערות

AA

 1שעה

 6שעות

95%

עבודה רציפה עד לפתרון התקלה כולל בשעות
שמעבר לשעות הפעילות הרגילות.

A

 1שעה

 6שעות

95%

עבודה רציפה עד לפתרון התקלה בשעות
הפעילות הרגילות.

B

 2שעות

יום
עבודה

95%

עבודה רציפה עד לפתרון התקלה בשעות
הפעילות הרגילות.

C

תחילת יום העבודה
הבא

 5ימי
עבודה

95%

Next Business Day
)(NBD

-3.6.2.4

שעור החריגה הממוצע מזמני התגובה הנדרשים לא יעלה על .10%

 .7תמיכת החברה תהיה לכלל רכיבי תשתית התוכנה באתר ולממשקים אל רכיבי התשתית .במידה ויתברר כי גורם
התקלה הינו באחד ממרכיבי צד ג' אשר הותקנו על ידי החברה במסגרת הפרויקט ,תהיה זו החברה אשר
תפתח את קריאות התמיכה המתאימות אצל ספקי התוכנה האחרים ,אלא אם כן הוחלט אחרת על ידי הלקוח,
וירכז את הטיפול בתקלה עד לפתרונה המלא.
 .8הודעת הלקוח תחשב כמי שנתקבלה אצל החברה מעת שנמסרה על ידי הלקוח טלפונית /באמצעות דואר
אלקטרוני למוקד השירות הנזכר להלן .בעת פתיחת התקלה יציין פותח התקלה את דרגת חומרת התקלה .
 .9מעת שהחל טיפול בתקלה ימשך הטיפול בהם באופן רצוף עד לסיום הטיפול בהם לשביעות רצונו המלא של
הלקוח.
 .10החברה תקיים מוקד שירות פעיל לצורך קבלת הודעות על תקלות כמפורט בהצעה נשוא נספח ב' להסכם.
 .11הודעה על שינוי במספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני במוקד תימסר ללקוח בכתב ,זמן סביר לפני קרות
השינוי.
 .12בלי למעט מהאמור ,מצהירה החברה כי היא מודעת לחשיבות פעילותו התקינה והרצופה של אתר הלקוח וכי היא
מודעת לחשיבות הרבה שיש בהיענות לקריאות לטיפול בתקלות במועד.
 .13בגין ביצוע כל התחייבויותיה על פי הסכם זה תהא החברה זכאית לתמורה כדלקמן_______________:
.13.1

במשך תקופת האחריות – ללא תמורה נוספת לתמורה ששולמה לה על פי ההסכם העיקרי .

 .13.2החל מתאריך סיום תקופת האחריות – התמורה ותנאי התשלום בהתאם לתנאים כפי שהוגשו במענה
למכרז
 .13.3אי עמידה בתנאי הסכם זה תגרור פיצוי מוסכם של עד  10%מגובה התמורה בהתאם לשיקול דעת
מובהר כי התמורה האמורה בסעיף קטן א' הינה סופית ומוחלטת ולפיכך ,כל מס,
המזמינה בלבד .ב.
היטל או תשלום חובה אחר כלשהו יחו ל על החברה וישולם על ידה והלקוח לא תהא חייבת בתשלום נוסף
כלשהו.
 .13.4בלי למעט מהאמור ,הלקוח ינכה במקור מכל תשלום שישולם על ידו כל סכום שהוא חייב לנכותו על פי
כל דין למעט אם החברה תמציא ללקוח את האישורים הדרושים.
 .14מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי החברה תבצע את התחייבויותיה על פי הסכם זה כקבלן עצמאי ,כי יחסי הצדדים
יהיו יחסי מזמין  -קבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בין הלקוח לבין החברה יחסי עובד  -מעביד או יחסי שולח  -שלוח.
 .15מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי עובדי החברה ו/או כל הפועלים מטעמה לצורך ביצוע השירותים או כל חלק מהם,
לרבות קבלני משנה במידה שהותרה העסקתם ,יחשבו כעובדי החברה בלבד ,היא לבדה תהיה אחראית לקביעת
תנאי העסקתם ולא יתקיימו בינם או בין מי מהם לבין הלקוח יחסי עובד  -מעביד.
 .16אין לראות בכל זכות הניתנת ללקוח לפקח על החברה ו/או על עובדיה ו/או על כל הפועלים בשמה או מטעמה
אלא אמצעים להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.
 .17מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי התמורה עליה הוסכם בין הצדדים כמפורט בהסכם זה נקבעה על סמך העובדה כי
החברה תבצע התחייבויותיה כקבלן עצמאי ולפיכך מוצהר ומוסכם כי ללקוח לא תהיינה כל עלויות נוספות מעבר
לתמורה כפי שנקבעה ,והיא לא תהיה אחראית או חייבת כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או כל הפועלים מטעמה בגין
כל אחריות או חובה החלה על מעביד כלפי עובדיו או בקשר עם עובדיו על פי כל דין ו/או הסכמים קיבוציים או
אישיים ו/או צו הרחבה כלשהו.
 .18החברה מתחייבת לשלם לעובדים שיועסקו על ידה בביצוע השירותים על חשבונה ובמועדם החוקי את כל
התשלומים החלים על מעביד על פי כל דין ו/או הסכמים קיבוציים או אישיים ו/או צווי הרחבה החלים ו/או שיחולו
על החברה.
 .19החברה פוטרת את הלקוח מראש מכל אחריות העשויה לנבוע מקביעת ערכאה שיפוטית שתעמוד בסתירה
לאמור בהסכם זה בקשר עם מעמד כח האדם שיועסק על ידי החברה לצורך ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם
זה והיא מתחייבת לשפות ולפצות את הלקוח ,מיד על פי דרישתה הראשונה ,בגין כל תשלום ו/או נזק ו/או הוצאה
(לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחה עו"ד) שיגרמו ללקוח כתוצאה מקביעה כאמור.

-4 .20החברה מתחייבת לנכות ולהעביר כחוק משכר עובדיו את התשלומים הנדרשים על-פי חוק למס הכנסה ולמוסד
לביטוח לאומי .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם ,מתחייבת החברה למלא אחר כל דרישות
והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים
הנ''ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים המועסקים על ידי החברה (במפורש
לרבות אלה שיועסקו על ידו באופן מקרי או זמני) בשירותים ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת תוקפו של ההסכם
זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 .21החברה מתחייבת לשמור בעצמה ולדאוג לכך כי גם עובדיה וכל הפועלים מטעמה לביצוע התחייבויותיה על פי
הסכם זה ישמרו בסוד על כל מידע שאינו נחלת כלל שיגיע לידיהם במהלך ו/או עקב ביצוע הסכם זה וכי היא ו/או
עובדיה ל לא יעשו כל שימוש במידע כאמור אלא לשם יישום הוראות הסכם ז
.21.1

התחייבות זו תעמוד בתוקפה ללא הגבלת זמן ,גם אם הסכם זה יגיע לסיומו מכל סיבה שהיא.

 .22הסכם זה יהיה בתוקף בתקופת האחריות ולמשך עוד שנים עשר חודשי לוח גרגוריאני
תקופת האחריות[.להלן"התקופה המקורית"}

מיום סיום

 .23ההסכם יוארך אוטומטית לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ,אלא אם כן יודיע הלקוח לחברה בכתב עד
 60יום לפני תום התקופה המקורית או כל תקופה מוארכת שלאחריה ,על רצונו להפסיק את ההסכם.
 .24בלי לפגוע באמור לעיל ,הלקוח רשאי להודיע לחברה בכל עת על רצונו להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה
בכתב בת  90יום מראש.
 .25בלי לגרוע מכל זכות שיש לצד מקיים כלפי צד מפר עפ"י הדין ,יחולו ההוראות הבאות בכל מקרה שהחברה תפר
התחייבותה לאספקת השירותים לפי חוזה זה:
 .25.1בלי לגרוע מכל חובה ומכל אחריות של החברה ,יהיה הלקוח זכאי לבצע השירותים בעצמו ו/או
באמצעות אחרים על חשבון החברה ,ובלבד שתינתן לחברה הודעה בכתב על כך  3ימים לפני בצוע תיקון
שלא באמצעות החברה.
 .25.2הלקוח יהא רשאי לבטל הסכם זה אם תוך שבעה ימים מעת שנודע לו על ההפרה אם החברה לא
תחזור בה מההפרה .בתוך פרק זמן זה.
 .26חבות ,שיפוי וביטוח
 .26.1ביטוח רכוש "אש מורחב"-ביטוח רכוש לכלל הציוד ו/או רכוש אשר יובא על ידי המציע או מי מטעמו
לחצרי המזמינה ו/או לכל אתר אחר בו ניתנים השירותים במלוא ערך כינונם ,מפני אובדן או נזק עקב
הסיכונים המבוטחים בביטוח "אש מורחב" ,לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה,
שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,שבר זכוכית ,פגיעה ע"י כלי רכב ,פגיעה ע"י כלי טיס ,פרעות,
שביתות ,נזק בזדון ופריצה .הביטוח כולל סעיף ויתור על זכות התחלוף לטובת המזמינה ,או מי שהמזמינה
התחייבה בכתב לוותר כלפיו על זכות זאת לפני קרות מקרה הביטוח ,אולם הוויתור על תחלוף כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון .מוסכם כי ,המציע רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב המפורט בסעיף
זה ו/או באישור עריכת ביטוח (במלואו או בחלקו) ,ואולם הפטור המפורט בסעיף  12להלן יחול כאילו נערך
הביטוח כאמור במלואו.
 .26.2ביטוח אחריות כלפי צד ג'-המבטח את חבות המציע על פי כל דין ,בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק
שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות המזמינה עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם
ו/או במסגרת מתן השירותים על ידו בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  ₪ 4,000,000לאירוע ובסה"כ
לתקופת ביטוח .ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,זיהום תאונתי
פתאומי ובלתי צפוי ,כל דבר מזיק במזון או במשקה ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,חבות בגין וכלפי
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,שביתות והשבתות ו/או תביעות שיבוב
מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח יורחב לשפות את המזמינה ו/או או מי שהמזמינה התחייבה בכתב
לשפות קרות מקרה הביטוח בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המציע ו/או בגין מי מטעמו וזאת בכפוף
לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .למען הסר
ספק ,מובהר כי רכוש המזמינה ייחשבו כרכוש צד שלישי.
 .26.3ביטוח חבות המוצר משולב עם ביטוח אחריות מקצועית -המכסה את אחריותו של המציע עפ"י דין
בגין נזק גוף ו/או רכוש בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר ,מטופל ,המשווק ,מסופק ע"י המציע ו/או אחריותו
בגין מי מטעמו (להלן" :המוצרים") בגבול אחריות בסך של  $ 5,000,000למקרה ובסה"כ לתקופה.
הביטוח כאמור מורחב לשפות המזמינה ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המציע ו/או
אחריותו בגין מי מטעמו וכן בשל כל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב
המוצרים ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת .הביטוח הינו בעל תחולה למפרע לפחות מיום תחילת מתן
השירותים נשוא הסכם זה על-ידי המציע ו/או הפועלים מטעמו .כמו כן ,כולל הביטוח תקופת גילוי בת 12

-5חודשים לאחר תום תוקף הביטוח וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת
הגילוי המוארכת ,ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח ובלבד שלא
נערך ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה .הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל
סייג ו/או מגבלה בדבר :אובדן מסמכים ,אי יושר עובדים ,שחזור מסמכים ,סליקת אשראי ,אובדן השימוש
ו/או העיכוב ,נזק תוצאתי ,איחור ,עיכוב בביצוע השירותים ,פגיעה במוניטין ,פגיעה בפרטיות וחריגה
מסמכות פגיעה בפרטיות ,אבטחת מידע ,הפרת זכויות קניין רוחני וסימני מסחר מכל סוג שהוא (למעט
פטנטים) ,פגיעה ו/או נזק למאגרי מידע ,לתוכנה ,לחומרה ,לאתרי אינטרנט וכו' והפצת וירוסים .כמו כן,
הפוליסה תכל ול כיסוי בדבר נזק שיגרם לצד שלישי ,הכוללת כיסוי בגין אובדן או נזק שנגרם לצד שלישי
כלשהו עקב אירוע סייבר במערכות בבעלות המזמינה ו/או מערכות המידע ו/או הנתונים הנמצאים ברשת
של או שבשימושו של המציע ו/או קבלן המשנה מטעמו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,אובדן או נזק
למזמינה ו/או עובדיה ו/או לקוחותיה ו/או צד שלישי כלשהו ,עקב הפרת הסודיות ,פגיעה בפרטיות ,השמצה,
הוצאת לשון הרע ,הוצאת דיבה ,גניבת מידע ,מרמה ואי יושר עובדים ומנהלים פגיעה במוניטין של צד
שלישי ,הפרת זכויות קניין רוחני ,גניבה אובדן או גילוי בלתי מורשה של מידע של צד שלישי או מידע אישי
של אדם כלשהו .גבול האחריות אשר לא יפחתו מסך של  $ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
 .26.4ביטוח סייבר -הכוללת כיסוי לאובדן או נזק לנתונים והוצאות הנדרשות לצורך שחזור נתונים ומידע
הנמצאים ברשת של או שבשימושו של המציע כתוצאה מאירוע סייבר .המוטבת לצורך קבלת תגמולי ביטוח
בגין אירוע בו נגרם נזק לנתונים כלשהם הרלבנטיים לשירותים נשוא ההסכם שבין המציע תהיה המזמינה.
הפוליסה תכלול כיסוי בדבר נזק שיגרם לצד שלישי ,הכוללת כיסוי בגין אובדן או נזק שנגרם לצד שלישי
כלשהו עקב אירוע סייבר במערכות המידע ו/או הנתונים הנמצאים ברשת של או שבשימושו של המציע,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,אובדן או נזק למזמינה ו/או עובדיה ו/או לקוחותיה ו/או צד שלישי
כלשהו ,עקב הפרת הסודיות ,פגיעה בפרטיות ,השמצה ,הוצאת לשון הרע ,הוצאת דיבה ,גניבת מידע,
מרמה ואי יושר עובדים ומנהלים פגיעה במוניטין של צד שלישי ,הפרת זכויות קניין רוחני ,גניבה אובדן או
גילוי בלתי מורשה של מידע של צד שלישי או מידע אישי של אדם כלשהו .גבול האחריות אשר לא יפחתו
מסך של  $ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר
מהמועד בו החל בביצוע השירותים .תקופת דיווח בת  12חודשים .הביטוח מורחב לשפות את המזמינה ו/או
מי שהמזמינה התחייבה בכתב לשפות קרות מקרה הביטוח בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי
מהם עקב אירוע סייבר ו/או מעשה ו/או מחדל של המציע ו/או בגין הבאים מטעמו אשר הוביל לאירוע סייבר,
הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח,
מבלי לגרוע מביטוח חבותו של המציע כלפי המזמינה.
כלל ביטוחי המציע הנערכים על ידו בקשר להסכם זה המפורטים  1.5 – 1.1לעיל יכללו בין היתר את
.27
ההוראות הבאות:
 .27.1ביטוחי המציע יכללו כאמור תנאי מפורש על פיו לא ישונו לרעה ולא יבוטלו אלא אם תימסר לידי
למזמינה הודעה כתובה על כך ,בדואר רשום ,לפחות  60יום מראש.
 .27.2אי קיום תנאי הפוליסה והתנאותיה בתום לב על ידי המציע ו/או מי מטעמו ,לא יגרע מזכויות המזמינה
לקבלת שיפוי על פי הפוליסה.
 .27.3המציע בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח (בפרט במועדם) עבור הפוליסות הנערכות על ידו ,והוא
הנושא היחיד בתשלום השתתפויות העצמיות החלות על פי הפוליסות כאמור.
 .27.4ככל וקיים בפוליסות המציע חריג " ר שלנות רבתי" ,על המציע לוודא כי חריג כאמור יימחק ,אך כי אין
בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המציע על פי חוק חוזה הביטוח ,תשמ"א.1981-

.28

מוסכם כי ,לעניין ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר וביטוח סייבר כאמור בסעיפים  1.4ו1.5 -
לעיל ,המציע מתחייב להמשיך ולקיים את הביטוחים כאמור כל עוד קיימת לו חבות על פי דין.

.29

היה ולדעת המציע יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי המציע ,רשאי המציע
לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שיערוך
המציע ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המזמינה והבאים מטעמה ו/או לעניין ביטוח
חבויות נוסף ו/או משלים יורחב שם המבוטח לכלול את המזמינה בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

.30

ללא כל דרישה מצד המזמינה ,מתחייב המציע להמציא ,תוך  7ימים מיום החתימה על הסכם זה ,את אישור
עריכת הביטוח כשהוא חתום בידי מבטחו .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין
האמור בהסכם זה ,ולדרישת המזמינה ,מתחייב המציע לגרום לשינוי האישור (במידת הצורך) על מנת

-6להתאימו להוראות הסכם זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או
באי בדיקתו כדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות המציע על פי הסכם זה ו/או
על פי דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה ו/או הבאים מטעמה.
.31

בכל פעם שמבטח המציע יודיע למזמינה ,כי מי מביטוחי המציע עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי
לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,מתחייב המציע לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור
עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

.32

המציע מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ,לדאוג לכך שהפוליסות תהיינה בתוקפן
במשך כל תקופת התחייבותו לקיימן ,ולעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

.33

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בנספח זה ובאישור עריכת
הביטוח ,הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המציע ,ועל המציע לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את
גבולות האחריות בהתאם.

.34

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב המציע למלא אחר
כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה,
שהותקנו לפי החוקים הנ''ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו ,שליחיו
ומשמשיו שיועסקו בביצוע ההסכם ,לרבות אלה שיעסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה באופן מקרי או
זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ''ל.

.35

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המציע ,מתחייב המציע להפקיד בידי המזמינה אישור עריכת ביטוח
כאמור בסעיף  1לעיל בגין הארכת תוקף הביטוחים לשנה נוספת .המציע מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור
עריכת הביטוח במועדים הנקובים ,מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

.36

המזמינה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצאו על ידי המציע כאמור לעיל ,המציע מתחייב לבצע
כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המציע כאמור בנספח זה .המציע מצהיר כי זכות
הביקורת של המזמינה ביחס לאישור עריכת הביטוח וזכותו להורות על תיקון ביטוחי המציע כמפורט לעיל,
אינה מטילה על המזמינה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור עריכת הביטוח
כאמור ,טיבם ,היקפם ותקפם של ביטוחי המציע ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא
המוטלת על המציע על פי הסכם זה.

.37

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר המציע כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה
ו/או מי מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק לרבות אובדן ו/או נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים שהתחייב
לערוך כמפורט לעיל ,או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח
חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח ,והוא פוטר בזאת את המזמינה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק
כאמור ,הפטור האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.38

מבל י לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק מהם
יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם המציע ,מתחייב המציע לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם
לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע הוא הנושא באחריות
כלפי המזמינה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם ,במישרין או
בעקיפין  ,עקב שירותים שבוצעו ו/או אמורים היו להתבצע על ידי קבלן המשנה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן ו/או
נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

.39

מובהר כי אישור קיום ביטוחים שיוצג על ידי המציע איננו בא לצמצם את התחייבויות המציע לקיום ביטוחים
כמתחייב מהאמור בסעיפי הביטוח המפורטים לעיל .מתכונתו של אישור קיום הביטוח שיוצג הינה בהתאם
להנחיות חוזר הפיקוח ורשות שוק ההון ,אך אין באמור בכדי לגרוע מהוראות הביטוח המפורטות בהסכם זה,
ומוסכם כי ההוראות המחייבות הן אלו המופיעות בסעיפי הביטוח .על המציע ללמוד את דרישות הביטוח ;
ביטוח חלופי ,אך אין באמור כדי להוסיף מעבר לדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה.

.40

הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.
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תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור*
אופי העסקה*
המבוטח
מבקש האישור*
שם :אפקה המכללה האקדמית שם
להנדסה בת"א ו/או חברות אם
☐משכיר
☐נדל"ן
ו/או חברות אחות ו/או חברות
☐שוכר
☒שירותים
בנות ו/או חברות שלובות ו/או
חברות קשורות
☐זכיין
☒אספקת מוצרים
ת.ז/.ח.פ.
ח.פ:.
☐קבלני משנה
☒אחר :פיתוח ,הטמעה,
580260164
תחזוקה ותמיכה של
☒מזמינה שירותים
מערכות ניהול תוכן
מען :מבצע קדש  ,38תל אביב יפו מען
☒מזמינה מוצרים
( )CMSואתר אינטרנט
69988
☐אחר______ :
וביצוע
רספונסיבי
תשלומים
סליקת
כרטיסי
באמצעות
אשראי
כיסויים
סוג הביטוח
לפי

חלוקה
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

רכוש

ביט
מהדורת
______
ביט
מהדורת
______

אחריות
מעבידים

ביט
מהדורת
______

צד ג'

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום ביטוח
מטבע
סכום

במלוא
כינון

ערך

4,000,000

₪

20,000,000

₪

אחריות
מקצועית
משולב חבות
המוצר

5,000,000

$

ביטוח סייבר

4,000,000

$

4,000,000

$

כיסויים
נוספים
בתוקף
וביטול
חריגים
יש לציין קוד
כיסוי
בהתאם
לנספח ד'
,312 ,309
,314 ,313
.328 ,316
,304 , 302
,315 ,307
,328 ,322
329
,309 ,302
.328 , 319
, 302 ,301
,304 ,303
,325, 326
,328,327
12- 332
חודשים.
, 302, 301
, 304 ,303
, 324 ,309
328 ,325
12 - 332,
חודשים.
,304 ,302
,328 ,309
12 -332
חודשים

אחר :הרחבת
סייבר
בפוליסת
אחריות
מקצועית
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה
המפורטת בנספח ג')*:
089 ,088 , 049 ,043

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.

חתימת האישור

-8המבטח:

.19

א.

לבתי המשפט המוסמכים בתל  -אביב  -יפו מוקנית הסמכות המקומית הייחודית לדיון בכל סכסוך או
מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר עם הסכם זה או ביצועו.

ב.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כאמור לעיל בכותרת.

ג.

כל הודעה שתימסר מצד למשנהו תחשב כמתקבלת:
)1

תוך  4שעות אם נשלחה באמצעות פקס ובתנאי שלהודעת הפקס יצורף אישור שיגור.

)2

תוך  4שעות אם נמסרה באמצעות שליח.

)3

תוך  72שעות ממועד מסירתה לבית הדואר אם נשלחה באמצעות דואר רשום.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________________
הלקוח

__________________
החברה
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נספח ח':התחייבות לשמירת סודיות  -ספק
הואיל והוסכם כי חברת ( -----------------------להלן" :הספק") תיתן לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
[להלן" :הלקוח"] שירותי פיתוח ,הטמעה ,תמיכה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ואתר אינטרנט רספונסיבי (להלן:
"השירותים")
והואיל ובמסגרת הסכם השירותים אמור הלקוח למסור ולחשוף בפני הספק מידע הנוגע לעסקיו ,לקשריו ,לעובדיו,
תלמידיו ,לקוחותיו ;
והואיל וידוע לספק כי מידע כאמור – ככל שאינו נחלת הכלל – [להלן" :המידע"}הינו מידע סודי שחשיפתו וגילויו
לצדדים שלישיים עלול לגרום ללקוח נזקים רבים וחמורים מאוד ולפיכך תנאי לחשיפת המידע כאמור הינו ,בין היתר,
התחייבות הספק לשמ ירת סודיות ,והספק מודע לכך שחשיפת המידע תהווה הפרה יסודית בוטה ביותר מצדו של
הסכם השירותים;
לפיכך מצהיר הספק ומתחייב כדלקמן:
 .1לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע שהגיע ו/או שיגיע לידיו ו/או לידיעתו ,במישרין או בעקיפין במהלך ו/או
בקשר עם הסכם השירותים ,וכן ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההתקשרות;
 .2לא לגלות ו/או להראות ו/או להעביר ו/או למכור ,בין בתמורה ובין ללא תמורה ו/או לגרום לגילויו של המידע,
במישרין או בעקיפין וכן לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות המידע ומניעת מסירתו או הגעתו לצד שלישי
כלשהו ,אדם ,גוף או תאגיד.
 .3לא לעש ות כל שימוש במידע או בכל חלק ממנו ,במישרין או בעקיפין ,אלא על פי ולצורך הסכם השירותים
בלבד ובכפוף לתנאי הסכם כזה.
 .4לא לעשות העתקים מן המידע באופן כלשהו או בצורה כלשהי .
 .5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן ,ידוע לספק שהמידע שהגיע ו/או שיגיע לידיו ו/או לידיעתו בכל צורה שהיא,
הינו קניינו ורכושו הבלעדי של הלקוח והספק מתחייב בזה להחזיר לידי הלקוח ,עם סיום ההתקשרות בין
הצדדים ,מכל סיבה שהיא ,או מיד עם קבלת דרישה מהלקוח ,בכל עת ,כל חומר שהוא הכולל מידע ,בין אם
בכתב או בכל צורה אחרת ,הנמצא או שימצא ברשות הספק בכל עת.
 .6הס פק מתחייב כי עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות קבלני המשנה שלו וכל הפועלים מטעמו ימלאו אף הם את
ההתחייבויות המפורטות במסמך זה.
בנוסף ,הספק מתחייב כי עובדיו ,קבלני המשנה שלו וכל הפועלים מטעמו אשר יהיה ידוע מראש כי הם
עומדים להיחשף למידע ,כולו או חלקו ,יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח התחייבות זו.
 .7התחייבויותיו אלה של הספק תעמודנה בתקפן ללא הגבלת זמן גם לאחר סיומו של הסכם השירותים מכל
סיבה שהיא.
 .8הספק מתחייב כי עובדיו או מי מטעמו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לכל אדם אחר
אלא אם הדבר נדרש לצורך ביצוע תפקידו ,ובכפוף לאמור בסעיף זה לעיל.
ולראיה באנו על החתום ,היום_________ לחודש_______ שנת_______:
_________________
(מקבל המידע)
שם_____________:
תפקיד___________:
חתימה___________:

 - 10חותמת___________:
התחייבות מורשים מטעם מקבל המידע:
אני ,הח"מ__________ ,ת.ז ,_________.מאשר בזה כי קראתי את כתב ההתחייבות כאמור וכי אני מקבל על
עצמי לקי ים כל אחת מהתחייבויות מקבל המידע וכל הפניה למקבל המידע בכתב ההתחייבות תהא לכל דבר
ועניין ,לעניין התחייבותי זו ,הפניה לח"מ.

 - 11נספח ט' – הצהרת סודיות עובד

אני החתום מטה
שם:

ת..ז.

.

מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מידע  ,שאינו נחלת הכלל ,הנוגע לעסקיה ,קשריה ,עובדיה ,תלמידיה ו/או
לקוחותיה של "אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב [להלן" :המכללה"] שיגיע לידי ,מכל מקור שהוא,
במהלך השירותים שאתן למכללה מטעם ____________________ [להלן" :החברה ]":לא להעביר מידע כאמור
לצדדים שלישיים ולא לעשות בו שימוש אלא לצרכי השירותים שאתן למכללה מטעם החברה
אני מודע לנזק שעלול להיגרם למכללה בשל העברת מידע כאמור למי שאינו זכאי לקבלו על פי דין ומקבל עלי
אחריות מוחלטת לשמור מידע כאמור בסודיות מוחלטת.
ולראיה באנו על החתום:

 - 12נספח י'
ערבות ביצוע  -כתב ערבות
א.ג.נ.,
הנדון :ערבותנו מס' ********** ע"ס  100,000שקל חדש
לבקשת חברת ____________________ הננו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך הכולל של  100,000ש"ח
(במילים :חמישים אלף שקל חדש בלבד) צמוד למדד המחירים לצרכן לפי התנאים המפורטים מטה שתדרשו מאת
הנ"ל בכל הקשור לשדרוג אתר האינטרנט השיווקי עבור המכללה האקדמית ת"א יפו .אנו מתחייבים לשלם לכם את
הסכום הנ"ל( ,בכפיפות לתנאי ההצמדה הבאים)  7ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם
לבסס או לנמק את דרישתכם.
הסכום הנ"ל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (להלן " -המדד") בהתאם למדד הבסיס ,שהינו המדד הנכון לחודש
הגשת ההצעות (מדד חודש ____________ ) לפי התנאים דלהלן:
אם יתברר ביום התשלום על ידינו כי המדד שהתפרסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל על ידינו (להלן "המדד
החדש") גבוה מהמדד של _____ נקודות שהתפרסם ב( __ / __ / __ -להלן "המדד היסודי") יוגדל הסכום הנ"ל
באופן יחסי לעליית המדד החדש לעומת המדד היסודי ,ואולם אם יתברר כי המדד החדש זהה למדד היסודי ,או נמוך
ממנו ,ישולם הסכום הנ"ל ללא הפחתה.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ה __ / __ / __ -ועד בכלל ,וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו בכתב עד
התאריך הנ"ל .דרישה שתגיע לאחר ה __ / __ / __ -לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

תאריך:

סניף:

שם מלא:

חתימת וחותמת:

