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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 הזמנההסמך מ
 3/  2016מכרז מס'  

 ניהול רציפות תפקודיתלמערכת 
 

 הצעות מתןזמנה לה
 
 

ותחזוקת מערכת  ,לאספקה, התקנה, הפעלההצעות קבלת (, מזמינה "העירייה")להלן: אריאלעיריית  .1
 .("העבודה/ות" )להלן:עיר. ממוחשבת לניהול רציפות תפקודית בשגרה ובחירום ב

 (."המכרז"נספחיו )להלן:ו הסכםהמכרז ובדרישות המפורטות במסמכי הבהתאם לתנאים וזאת, 
 

תאריך א' יום החל מ, אריאל, 5יהודה רחוב לשכת מנכ"ל העירייה, ניתן לרכוש במשרדי  ,את מסמכי המכרז .2
 תמורת סך של , 00:31ועד   00:10בין השעות   ה' –א' בימים  , 23.3.16תאריך  ד'ועד ליום  ,13.3.16

 ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם במשרדי העירייההסכום לא יוחזר. (. ₪ אלפיים)  ₪  0002,
 ולא ניתן לצלמם. רכישת מסמכי המכרז מהעירייה, מהווה תנאי סף להגשת הצעה. 

 

משתתף אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז, יפנה בכתב מודפס בלבד, באמצעות משלוח  .3

יפרט בפנייתו את מהות הסתירה ו/או אי ו  ,9061848-03 פקס מס':או    it@ariel.muni.ilבדוא"ל: 

   .0001:שעה    23.3.16תאריך   ד'  יוםמ לא יאוחרהבהירות שנתגלתה. על פניית המציע להתקבל בעירייה 
, למיכאל אלטיניקובניתן להפנות  ,הבהרותבקשה לשאלות ו .txt,  ,pdf ,docסוגי הקבצים שניתן לשלוח: 

 :הבהרה ובקשות לשאלות פנייה אופן להלן .03-9061612טל:  
 

'מס  

 סד'
  נספח/המסמך   

בקשהאליו מתייחסת ה  
עמוד / סעיף נוסח                   /                     

  בקשה להבהרה                השאלה
             

  סעיף  ____ עמוד ___   __מסמך _ 1

  סעיף  ____ עמוד ___   __מסמך _ 2

 

תנאי המכרז  – במסמך א'עמוד בתנאי הכשירות להשתתפות המהווים תנאי הסף, המפורטים , ימגיש הצעה .4

 והוראות למשתתפים. אי עמידה בתנאי הכשירות ובתנאי הסף כנדרש, תביא לפסילת ההצעה.
 

, אוטונומית, בלתי מסויגת, על אריאלעל מגיש הצעה לצרף ערבות בנקאית להשתתפות, לפקודת עיריית  .5
 מסמךבנוסח  ,כולל 28.6.16  תאריך( בתוקף עד ₪עשרת אלפים ) ₪ 0,0001שם המציע בלבד, על סך 

 (."ערבות השתתפות" להלן )להלן:המצורף  1א'
 

 ממועד חתימת החוזה.   שנים  3  -התקשרות עם הזוכה הינה ל משך  .6
תקופות   3 –ל העירייה רשאית בהתאם להחלטתה הבלעדית, להאריך את תקופת ההתקשרות בחוזה,        

 או חלק מתקופה.כל תקופה חודשים   12נוספות של  
 

 ושישלח ותהבהרות/תשוב כיאת ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, פרוטוקול מפגש הבהרות, מסמ .7
בשני עותקים מעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, ל להכניסיש של המציע, רופותיו צכל למשתתפים, ו

אליו יצורף מסמך חתום בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע,  עותק מקור - מלאים

 יעותק המקור לאחר חתימת מורשכל מסמכי צילום  - ועותק נוסףהערבות בנקאית  במעטפה נפרדת, 
 כולל צילום/העתק מסמך הערבות הבנקאית.החתימה, 

 

את המעטפה, יש למסור לנציג/ת העירייה, לקבל על המעטפה חותמת וחתימת נציג/ת העירייה שירשום על  .8

  תאריך ב'לא יאוחר מיום בעירייה, ולהפקידה בתיבת המכרזים המעטפה את תאריך ושעת המסירה, 
 .0051:שעה    28.3.16

 

על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה למגישי הצעה. המציעים רשאים  .9

 להיות  נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות. 
 

וכן הרשות בידה לחלק את  ,אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .10

 חלק ממנה, בין מציעים. העבודה או כל 
 

 

                                                                                    
 אבי עזר                                                                                            

 מנכ"ל                 

                                                                                                         

mailto:it@ariel.muni.il
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 א'מסמך 
 / ____ 2016מכרז מס'  

                                                                                                   ניהול רציפות תפקודיתלמערכת 
 

 תנאי המכרז והנחיות/הוראות למשתתפים
 

 הקדמה
 

 סטודנטים באוניברסיטת אריאל.   15,000 -תושבים, נוסף לכך לומדים בה כ 20,000 -כ העיר אריאל מונה

 תושבים בשעת חירום.   3,500  -כהעיר מוגדרת כעיר קולטת בשעת חירום ועל פי הערכות תקלוט 

הנקלטת  והאוכלוסייההמקומית  האוכלוסייהלתפקד ולספק את צרכי ה רואה חשיבות מכרעת ביכולת העירייה

את ה זו ותאפשר הינה גורם מכריע ביכולת של העירייה לעמוד במטר ,. מערכת לרציפות תפקודיתשעת חירוםב

 ובשגרה.  ת חירום בשע עירונייםניהול השירותים ה

רבה ולכן אנו רואים חשיבות  ,בשעת החירוםגם תפקדו ששמערכות שתפקדו בשגרה הן אלו  ,ניסיון עבר מלמד

 אשר יופעלו בשעת חירום. נוספים ם רכיבים באפיון ורכישת מערכת אשר תפעל באופן שוטף בשגרה, ע

בתמורה מביעים  התושביםמקרינה תחושת ביטחון לתושבי העיר, ו ,רציפות תפקודית בשעת חירוםהיכולת לספק 

מאפשרים חוסן של העורף  ,אמון במערכת העירונית. מרכיבים אלו: רציפות תפקודית, בטחון ואמון במערכת

 מצבי חירום. בוכושר עמידה לזמן קצר וארוך 

בשגרה מוסף ערך  לעירייהובנוסף תספק  עיר,קי החיים בהמערכת תשמש ככלי להכנת תמונת מצב על עור

בשיפור השירות ו ,ותסייע ובניהול ותחזוקה יעילים של התשתיות הן בשגרה והן בשעת חירום ,חרוםשעת וב

 .לאזרח
 

 –  לניהול אירועים בשגרה ובעת חירום מטרת העל של המערכת
ולספק ליחידות  מצבם של תשתיות אזרחיות בעיר, עדכנית לגביתמונת מצב  בזמן אמת,למקבלי החלטות להציג 

 לאירועים המורכבים בשגרה ובחרום., שיאפשר להם מתן מענה באופן מיידי ועדכני מידע מדויק, אמין  הביצוע,
 

 נושאי המערכת

 מפרט מיוחד, המצורף להלן( -)ראה מסמך ב'    :נושאים עיקריים  6  התוכנה תכלול
 

 מים, טיפול בשפכים(.)אספקת   תשתיות רטובות -

 יבשות. תשתיות  -

 .כח אדם -

 מוקד ניהול אירועים בשגרה ובחירום. -

 .פינוי אשפה ופסולת -

 (.מרשויות המפנות אוכלוסייה)קליטת אוכלוסייה  -
 

 מסמכי המכרז .1
 

 יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז": ,המסמכים המפורטים מטה .א
 

 .הצעות מתןל ההזמנהמסמך  -

 הוראות למשתתפים.הנחיות/תנאי המכרז ו   - מסמך א' -

 . מפרט מיוחד   - מסמך ב' -

 . ציע ונספחיוהצעת המ  -  'גמסמך  -

 ונספחיו. הסכם  -  'דמסמך  -

 .שצרף המציע להצעתו ,, אישורים וצרופותו/או עדכונים תשובות ו/או הבהרות מסמכים נוספים: -
 

של העירייה גם לאחר שמולאו על ידי המציע,  ם רכושהינההמכרז,  מובהר כי מסמכי, למען הסר ספק

כל שימוש על פי שיקול  ,בהצעות המציעיםונמסרו לעשות בהם ובנתונים שמולאו  העירייה רשאיתו

ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל  העבודותזאת בין אם המציע נבחר לבצע את . דעתה הבלעדי
 כך.בקשר לכנגד העירייה ו/או מי מטעמה טענה או תביעה 
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 

אחראי לבדיקת מסמכי המכרז והינו מסמכי המכרז, קראם והבינם, כל כל מציע יאשר, כי קיבל לידיו את  .ב

וכי הוא מקבל על עצמו את עבודות, וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל ביצוע ה

  . מצורף להלן  1טופס מס' תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם. נוסח האישור 
 

והמציע לא יהיה רשאי לחזור בו  ,תנאי המכרזדרישות ולא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת  .ג
יעמדו  -כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא  ,מהצעתו

חילוט  -על פי דין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור  לעירייה כל הסעדים
 )כהגדרתה להלן(.להשתתפות הערבות הבנקאית 

 

להכניס שינויים לעדכן ו/או רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, העירייה  .ד
ינויים והתיקונים כאמור יהוו ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. הש

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימילה לפי הפרטים 
 ידו להצעתו.  המציע ויצורפו עלמורשי החתימה של ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י  שנמסרו על

 ממועד קבלתה.שעות   4  -לא יאוחר מ  ,קבלת ההודעהאת  יש לאשר

 

אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק )אם ניתנו(, פה, -הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעלכל  .ה

 תחייבנה את העירייה. שנמסרו על ידי נציג מוסמך של העירייה בכתב, תשובות 
 

 :הלהגשת הצעתנאי כשירות  .2
 

 והיקפי למציע ניסיון חסיאו לי/משפטיים ולא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים : למען הסר ספק

 עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.
 

 שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק. מציע א.

 לרבות מתן שירותי ,שתחום עיסוקו באספקת והתקנת תוכנות מהסוג המפורט לעיל מציע ב.
 תמיכה בהתאם.

 .לפחות שנים  10שהינו בעל ניסיון בפיתוח תוכנות בישראל  מציע ג.

 שנים לפחות.  5  שהינו בעל ניסיון בתחום הביטחוני של מציע ד.

 ,מפרט מיוחד -מסמך ב' בכמפורט שביצע בחמש השנים האחרונות אספקת והתקנת תוכנות  מציע ה.
לפחות,  מקומיות ו/או במשרדי ממשלהרשויות  2 – למערכות אלה ב שרותי תמיכה /נותןונתן, להלן

 בהיקף כספי בדומה לעבודה זו. ,בתחום נשוא המכרז

 שעות ביממה בשגרה 24שמפעיל מרכזי שירות הפרוסים בישראל, המספקים תמיכה  מציע ו.
 ובעל צוות טכנאים ממונע. ,ובחירום

 שצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. מציע ז.

 .מהעירייה שרכש את מסמכי המכרז מציע ח.
 

, ועלולה לפסול את אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף

 .ההצעה
 

 :צירוף אישורים ומסמכים .3
 

, ז, ב, ג, ד, ה, וא,  ס"ק: 1ף על עמידה בדרישות סעי יםהמעידואישורים יש לצרף אסמכתאות רשמיות  .א
 .ח

  

תוקף עד ב ,₪ 10,000  בסכום שללהלן,  1בנוסח המצורף כמסמך א'לצרף להצעה ערבות בנקאית יש  .ב

 כולל. 28.6.16תאריך 
 

יש לצרף להצעה, את כל מסמכי המכרז, מסמכי תשובות ו/או הבהרות ו/או עדכונים )ככל שנשלחו  .ג
 לי כל דף.למשתתפים(, כשהם חתומים על ידי מורשי חתימה של המציע, בחתימה וחותמת בשו
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 הכללים להגשת הצע .4
 

 התאמה לתנאי המכרז  .א
 

ומוגשת לפי תנאי המכרז. על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים  התהיה ערוכ הההצע .1

את כל המסמכים הנדרשים. חובה על המציע למלא את כל הסעיפים  צעתוהמכרז ולצרף לה מסמכיב
 המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין להותיר סעיפים ללא מילוי.

 

מאושר  רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור יהיההמציע  .2

 קול דעתה, לאפשר למציערשאית, על פי שי אתה ועדת מכרזיםלמקור על ידי עו"ד או רו"ח. כנאמן 

 אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש, גם לאחר פתיחת הצעתו.לצרף 
 

 ועדת המכרזיםהמציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא  .3
רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקון 

 .או מי מטעמה הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת המכרזים
 

תהא רשאית, על פי  ועדת מכרזיםלא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.  .4
תניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה ה

ועדת לתנאי המכרז. ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של 

 .המכרזים
 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .ב
 

מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל  .1
 אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.ולמשתתפים 

 

בדבר חובת  ,כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפטלעיל, אין באמור בסעיף זה  .2

וכל מציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד  ,הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות במכרז
 . תויין גילוי תוכן מסמכי הצעהעירייה בענ

 

 זוכהקריטריונים לבחירת ספק  .5
 

 בחירת זוכה .א
 

  מוניציפאליתלאספקה, התקנה ואחזקה, של מערכת רציפות תפקודית הקריטריונים לבחירת ספק זוכה 

 :אזרחית
 

 מחיר; - 60%איכות,  - 40%שקלול לבחירת ספק   .1

שמכסה את כלל הפעילויות באחריות הרשות  ,המערכת תפותח באוריינטציה אזרחית מוניציפאלית .2

 בפן האזרחי בלבד;

 

 בחירת המערכת .ב
 

המוגדרות  , לתפקודה השוטף של הרשות ,להלן קריטריונים הכרחיים למערכת לניהול בשגרה ובחרום

 ע"י משרד הפנים.
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 :תנאי סף .1

 דרישה רמה הערות

 .שנים ברמה ארצית ברמה הגבהה ביותר 10ניסיון בפיתוח תוכנות בישראל לפחות  חובה 

 .שנים לפחות 5  ון בתחום הביטחוני שליחברה עם ניס חובה 

 או משרד ממשלתי בתחום החירום של ויות מקומיותניסיון מוכח בעבודה מול רש חובה 

 .שנים לפחות 5 

 .בעלת יכולת ביצוע אינטגרציה בתחום המחשוב והניהול חובה 

 .טכנאים לפחות  5  שלצוות ממונע  חובה 

 .שנים אחרונות 3 -ש״ח ומעלה בכל אחת מ מיליון 5 - היקף מחזור שנתי של כ חובה 

 שעות ביממה כולל בחרום 24הפרוסים בישראל ותמיכה  ,מרכזי שירות 3לפחות  חובה 

 

 
 :יכולת נדרשת בהיבט התשתיות .2

 דרישה רמה הערות

( שתאפשר העברת 2Mלתקשורת רחבת סרט )תמיכה בפרוטוקולים סטנדרטיים  חובה 

 מידע משרדי ממשלה

מאובטחת באבטחה סטנדרטית אזרחית. האבטחה תיתן הגנה על המידע, על  חובה 

 האפליקציה ועל התקשורת בערוצים השונים.

שרתי האפליקציה והמידע יהיו מגובים כך שתתאפשר המשך פעילות מאתר  חובה 

 )גם אם היכולות יהיו פחותות(.חליפי בעת נפילת האתר הראשי 

 גיבוי מתח ותקשורת להמשך עבודה בחירום חובה 

 מערכת תואמת לשגרה וחירום חובה 

 יותקנו על גבי שרתי הרשות המקומית. SIGהמערכת הראשית ומנוע ה־ חובה 

התשלום על תחזוקת האפליקציה, תחזוקת השרתים, תפעול המערכת השוטף,  חובה 

נומריים וגיאוגרפים תתבצע כמנוי חודשי שיגולם בהצעה -אלפאקליטת נתונים 

 שנים לפחות. 3למשך 

אשר תהיה זמינה מכל מקום  beWלמערכת יהיה יומן אירועים בעל יכולת מערכת  חובה 

 .IOGבישראל וברחבי העולם. כולל על גבי מערכת אנדרואיד /

 GQSשרת ווינדוס + מסד נתונים  חובה 

 לאוכלוסייה ברשות( SMS)שרת שליחת מסרונים  חובה 

או  ISSEשרת גיאוגרפי )מנוע גיאוגרפי( בעל תמיכה בקנה מידה עולמי כדוגמת  חובה 

MDIUGEAI  רשויות מוניציפליות בישראל. 10ובעלת התקנות בלפחות 

 ה.בחו 

 תנאי סף

 למערכת

במחיר ( יהיה נגיש לכלל משתמשי הרשות המקומית UESמנוע גיאוגרפי )

 המערכת )תנאי חובה ובסיסי שמשפיע מהותית על מחיר ואיכות

 המערכת(
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 

 ( System of Systemsיכולות נדרשות למערכת הראשית ) .3

 דרישה רמה ותהער

מערכת אינטגרטיבית אחת אשר כל המודולים השונים יודעים לתקשר איתה ואחד  חובה 

 עם השני.

בלבד( לשאר המודולים במערכת. ניהול, תפעול  נגישות מהירה )לחיצה אחת בהוח 

 ואיתור מהיר של אלמנטים מתוך המפה או ממודל ניהול המצאי

המערכת הראשית תכיל מנוע גיאוגרפי כעמוד שדרה של המערכת למען  חובה 

 שאילתות גיאוגרפיות חכמות.

יומן האירועים של המערכת יהיה זמין מהמדיומים הדיגיטליים הבאים באופן מלא:  חובה 

 מחשב נייח, מחשב נייד, טאבלט, טלפון חכם, מסכים במוקד ובמרכז ההפעלה,

המערכת תעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של גורמי הביטחון בישראל, כדוגמת  חובה 

 ניהול אירועים בשגרה וחירום״(פיקוד העורף)״אפיון פיקוד העורף למערכת 

 המערכת הראשית תתמוך במספר בלתי מוגבל של משתמשי קצה חובה 

 המערכת תוכל להתממשק לשאר המערכות השונות אשר קיימות ברשות חובה 

 אפשרות עיצוב והגדרה של תצוגת המשתמש למספר תצוגות שונות חובה 

 ישירות מהמפהיכולת הפעלה וביצוע פעולות תפעול  חובה 

מודל איכון לניהול ובקרת כוחות המאפשר עבודה בו זמנית ע״ג מספר סוגי  חובה 

 תשתיות תקשורת ומגוון יחידות קצה

 

 

 יכולות נדרשות למודול ניהול מערכות תשתיות רטובות .4
הינה מערכת חיונית לשמירה על תפקוד הרשות בחירום ואף בשגרה. על מנת לנהל  ,מערכת המים והביוב  

 , ישנם פריטי מידע קריטיים אשר חייבים להיות נגישים על גבי המערכת.ותמחלקות ותאגידי המים ביעיל

 דרישה רמה ותהער

 במערכת.ולשאר המודולים  ( System of Systems)מודול אינטגרטיבי למערכת הראשית  חובה 

 מודול פשוט ונוח להפעלה חובה 

 תמונת מצב מתקני מים ברשות עד רמת ענף, ללא ירידה לרמת פירוט צרכן קצה בודד. חובה 

 יומן אירועים המוקדש למערכות המים והביוב -מודול  חובה 

 תיעוד התקלות השונות הקורות ברחבי הרשות בתחום התשתיות הרטובות ביומן האירועים חובה 

ברחוב ומספר בית או במיקום בשטח פתוח שאין לו  -כל תקלה או אירוע משויכים לאובייקט חובה 

 רחוב

יומן האירועים המוקדש למערכות המים והביוב מקושר באופן רציף ליומן האירועים הראשי  חובה 

 (.System of Systemsבמערכת הראשית )

 בתחום הרשותתיאור גיאוגרפי של קווי המים הקיימים  רצוי 

תיאור גיאוגרפי של אובייקטים המים בתחום הרשות. כגון: בריכות, קידוחים הידראנטים,  חובה 

 וכו׳ ,מגופים, מגבירי/מקטיני לחץ

 תיאור גיאוגרפי של קווי הביוב הקיימים בתחום הרשות חובה 

קווי סניקה, מכוני שאיבה תיאור גיאוגרפי של אובייקטים הביוב בתחום הרשות. כגון: שוחות,  חובה 

 וכר.

 ניהול מלאי מחסן הרשות בתחום המים והביוב חובה 

 תיעוד מספר הפריטים במלאי, עקיבה אחר השימוש בהם ולזהות חוסרים חשובים מבעוד מועד. רשות 

ניהול כוח האדם בתחום התשתיות הרטובות. מתן אפשרות לנהל כרטיס עובד הכולל את הידע  רשות 
 והטכני שלו, זמינותו, פרטי יצירת קשר וכר, כולל מערך מתנדבים המקצועי

 תיאור גיאוגרפי של נקודות חלוקת המים למקרי חירום. חובה 

 תיאור גיאוגרפי של חלוקת המים על מנת לזהות עומסים אפשריים בנקודות חלוקת המים. חובה 

 יכולת הפעלת סנסורים או ציוד ישירות מהמפה חובה 

 אפשרות להצגת שכבות מידע מסוימות לפי סוג אירוע חובה 
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 יבשותיכולות נדרשות למודול ניהול מערכות תשתיות  .5
 

  -מעבר לתשתיות הרטובות )מים, ביוב(באחריותה הישירה קיימים עוד תשתיות רבות  ,בתחום הרשות     

 תשתיות הכבישים, תשתיות התאורה, תשתיות בזק, תשתיות חשמל, תשתיות כבלים, תשתיות גז וכדומה.

 דרישה רמה הערה
 ( ולשאר המודולים במערכת.System of Systems) מודול אינטגרטיבי למערכת הראשית חובה  

 מודול פשוט ונוח להפעלה חובה 

 התקלות ברחבי הרשות בצורה נוחה ואינטואיטיבית.מסך תמונת מצב המרכז את כלל  חובה 

 יומן אירועים המוקדש למערכות היבשות ברשות חובה 

 תיעוד התקלות השונות הקורות ברחבי הרשות בתחום התשתיות היבשות ביומן האירועים חובה 

 לאובייקט, רחוב ומספר בית משויכיםכל תקלה או אירוע  חובה 

 לתשתיות היבשות מקושר באופן רציף ליומן האירועים הראשי במערכת הראשיתיומן האירועים  חובה 

תיאור גיאוגרפי של התשתיות היבשות ברשות כגון: עמודי תאורה, גובי בזק, גובי חשמל, תשתיות  חובה 

 כבלים חשובות, תשתיות גז וכדומה.

 ניהול מלאי מחסן הרשות בתחום התשתיות היבשות. חובה 

 .תיעוד מספר הפריטים במלאי, עקיבה אחר השימוש בהם ולזהות חוסרים חשובים מבעוד מועד רשות 

ח האדם בתחום התשתיות היבשות. מתן אפשרות לנהל כרטיס עובד הכולל את הידע וניהול כ רשות 

 .ו'שלו, זמינותו, פרטי יצירת קשר וכהמקצועי והטכני 

לשימושי חירום. טבלה זו עוזרת להפנות את הרשות לגורם טבלת אנשי קשר בגופים השונים  חובה 

 המטפל בצורה יעילה ומהירה.

 לפי סוג אירוע מסוימותאפשרות להצגת שכבות מידע  חובה 

 יכולת הפעלת סנסורים או ציוד ישירות מהמפה חובה 

 
 שותרח אדם בכויכולות נדרשות למודול ניהול  .6

 

חיוני וחשוב לרשות על מנת להתנהל בצורה יעילה וללא חוטרים בעת ריכוז נתונים בנושא כוח האדם      

חירום. תכנון כוח האדם הינו קריטי ויש צורך במערכת מרוכזת שתהיה בשימוש אחיד בעת חירום, וגם בעת 

 שגרה.

 דרישה רמה ותהער

 ( ולשאר המודולים במערכת.System of Systemsמודול אינטגרטיבי למערכת הראשית ) חובה 

 מודול פשוט ונוח להפעלה חובה 

 מסך ניהול כלל העובדים ברשות בשגרה חובה 

כל כרטיס עובד מכיל את פרטיו האישיים, האגף אליו הוא משויך, הכשרתו, רקע מקצועי/בטחוני נוסף  חובה 

קבלת  -ופרטים נוספים אשר יכולים לעזור בעת חירום. ניהול שעון נוכחות של עובדים במשמרת 

 הנתונים ממערכת הקיימת ברשות.

פרטי העובד הכוללים את פרטי ריתוקי העובד מגורמי המדינה בעת חירום. בצורה זו ניתן לזהות  חובה 

 חוסרים אפשריים בזמנים קריטיים

מסך ניהול קבלנים מרותקים לרשות בשעת חירום. מסך זה כולל את כל ההסכמים החתומים בין  חובה 

 הקבלנים השונים העובדים בתחומה ומחויבותם לשרת את הרשות בעת חירום.הרשות לבין 

מסך ניהול פריטים מרותקים לרשות בשעת חירום. מסך זה כולל את כל הפריטים המרותקים לרשות  חובה 

 בעת חירום על פי הסכמים קודמים. לדוגמה: טרקטורים, שופלים, אוטובוסים וכף.

התייצבויות בעת חירום וזיהוי  -מסך התייצבות עובדים בעת חירום לפי אגף. מסך זה מאפשר זיהוי אי חובה 

 חוסרים קריטיים

מסך ניהול מתנדבים ברשות. מסך זה מאפשר תחקור כלל המתנדבים הביעו את רצונם להתנדב  חובה 

ופרטים נוספים החיוניים לרשות. פרטיהם כוללים: מידע אישי, הכשרה רפואית, הכשרה מקצועית 

 לנושא

מסך ניהול כלל הגורמים המקצועיים המתגוררים בתחום הרשות. רשויות רבות מחזיקות במידע לגבי  רשות 

הרופאים, אחיות, שוטרים, גמלאי מערכת הביטחון, כבאים וכדומה המתגוררים בתחומה. רשימה זו 

 בכוחות מקצועיים יכולה להועיל בעת חירום בו ישנו חוסרים
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 וםריבשגרה ובח אירועיםיכולות נדרשות למודול ניהול . 7
 

לניהול   ברשות,הוא לטפל בפניות התושבים ובעלי תפקידים  ,תפקיד המערכת לניהול אירועים בשגרה

ופיקוח החיים הסדירים ברחבי הרשות. לתפקד בעת חירום בצורה יעילה, יש צורך להשתמש באותה מערכת 

 גם בעת שגרה וגם בעת חירום. כלומר, מערכת אינטגרטיבית היא חיונית.

 דרישה רמה הערות

 במערכת.( ולשאר המודולים System of Systemsמודול אינטגרטיבי למערכת הראשית ) חובה 

 מודול פשוט ונוח להפעלה חובה 

יומן אירועים לכל דבר המשמש את הרשות בעת שגרה. היומן כולל את כלל האירועים ברשות וכולל  חובה 

 טבלאות מערכת רבות על מנת לנהל ולקטלג את האירועים בצורה נוחה ויעילה.

מהמוקד כאירועי חירום. אירועים אלה ייפתחו יומן אירועים המוקדש לעת חירום. ניתן לקטלג אירועים  חובה 

 אוטומטית ביומן האירועים המוקדש לעת חירום על מנת שיקבלו עדיפות בנושא הטיפול בהם.

 יומן האירועים משייך באופן אוטומטי כל אירוע חירום ואירוע שגרה לאגף הרלוונטי לו למען טיפול יעיל חובה 

 ראשי )אירוע מתגלגל( בן לכל אירוע-אפשרות לאירועי חובה 

 שיוך האירועים השונים לתרחישי ייחוס על פי הגדרתם של פיקוד העורף ומשרד להגנת העורף חובה 

 אירועים מהמודולים האחרים במערכת יופיעו גם ביומן אירועים זה. חובה 

 .וכן אפשרות תחקורכל אירוע יוצג גם במרחב הגיאוגרפי, אפשרות פתיחת אירוע על ידי דקירה במפה  חובה 

האירועים יוצגו על גבי תצלום אוויר להבנת תמונת המצב בשטח. תצלומי האוויר יהיו התצלומים שברשות  חובה 

 המועצה.

( לאוכלוסייה המתגוררת באזור האירוע על פי חיתוכי רדיוס מצויר על גבי GMGאפשרות שליחת מסרונים ) חובה 

 מפה )לא על בסיס רחובות(.

 תמיכה במספר בלתי מוגבל של מוקדנים אשר יכולים לעשות שימוש במערכת בו זמנית חובה 

 דוחות שונים על הפריסה המרחבית של האירועים מומלץ 

   

 דוחות שונים על סוגי האירועים השונים חובה 

 דוחות שונים על יעילות הטיפול באירועים רשות 

 )דקירת נקודה ספציפית על מפה(.יכולת פתיחת אירועים על גבי המפה  חובה 

 יכולת חיפוש רחוב ומספר בית על גבי המפה להתמצאות מהירה במרחב העירוני. רשות 

 מצב ניהול אירוע רשות 

 את יומן האירועים SSGאפשרות לייצא לפורמט  מומלץ 

לאירועים. כולל משלוח תמונות / ( Office, pdf, picture, videosאפשרות להצמדת קבצים מסוגים שונים ) חובה 
 bEWקבצים מרחוק על ידי משתמש 

 שכבות מידע גיאוגרפיות המקושרות לתרחישי הייחוס לפתיחה אוטומטית, מהירה ומועילה בזמן אירוע. חובה 

 שכבת מידע גיאוגרפית הכוללת שכבות דינאמיות המתעדכנות בזמן אמת. רשות 

 SLA – Agreement Service Levelמודול  חובה 

 מודול אסקלציה אוטומטי לטיפול בתקלות ואירועים חובה 
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 מערכות מידע ותקשורת

 ות שפ״ע ופינוי אשפהרכיכולות נדרשות למודול מע. 8

מערכת התברואה בראשותה של אגף שפ״ע ברשות הינו חשוב ביותר בזמני שגרה וחשובה פי כמה 
תברואתי קשה ביותר אשר יכול להפוך וכמה בזמני חירום. אירועי חירום יכולים להפוך בנקל למפגע 

 לאבן נגף קשה מאוד לתפקודה של הרשות.

 דרישה רמה ותהער

 ולשאר המודולים במערכת. (System of Systemsמודול אינטגרטיבי למערכת הראשית ) חובה 

 מודול פשוט ונוח להפעלה חובה 

 האשפה ברשות. מכליתיאור גיאוגרפי של  חובה 

 האשפה ברשות. מכולותתיאור גיאוגרפי של  חובה 

 חלוקה לגזרות של אזורי פינוי. חובה 

 מסך ניהול צי רכבי פינוי האשפה העומדת לרשות הרשות. חובה 

 תוכנית עבודה וניהול זמינות הרכבים על פי שבועות/ימים/שעות ועל פי אזורים. מומלץ 

 המידע הרלוונטי לרכב ספציפי.נומרית המכילה את כלל -ניהול טבלה אלפא חובה 

מסך ניהול עובדים בתחום. מתן אפשרות לנהל כרטיס עובד הכולל את הידע המקצועי והטכני שלו,  חובה 

 זמינותו, פרטי יצירת קשר וכר.

מסך ניהול שליטה על מערך צי רכבי פינוי על גבי מפה כולל קבלת אינפורמציה ממערכות מיקום או  רשות 

 אמת והצגתם על גבי המפה / תצ״א.דומות בזמן 

 השמת סנסורים דינאמיים על צי רכבי הרשות והפינוי למעקב מתמיד אחר התפעול השוטף של האגף רשות 

יומן אירועים המוקדש ליחידה. באמצעות יומן זה ניתן לתעד את הנקודות הבעייתיות ברחבי הרשות אשר  מומלץ 

 אתגר תברואתי הדורש טיפול מהיר.לא קיבלו שירות כלשהו ועומדים בפני 

 יומן האירועים המוקדש ליחידה מקושר באופן רציף ליומן האירועים הראשי במערכת הראשית מומלץ 

 (System of Systems.) 

מסך ניהול מתקני פינוי האשפה הקיימים ברשות. כל תת מסך של מתקן נותן מידע יעיל רב כגון: תכולת  מומלץ 

 נוכחית, סוג אשפה אשר המתקן מקבל וכדומהמקסימום, תכולה 

 

 אוכלוסייהיכולות נדרשות למודול קליטת  . 9

 דרישה רמת ותהער

קיבולת -הארגונים הקולטים כמסגרת ההכנה לפעילות קליטה \המוסדות  \ רשותניהול נתוני ה חובה 

בית ספר ובכל אתר קליטה. כולל משאבים משויכים אנושיים \ארגון\קליטה כללית לכל מוסד

 ופיזיים לכל אתר קליטה

קליטת נתוני נקלטים החל מרמה מספרית בלבד לכל אתר ובית וכלה בקליטת נתונים  חובה 

 כל נקלט )שם, טלפון, גיל מאפיינים וצרכים ייחודיים, מוגבלויות, מחלות( מפורטים לגבי

 עיר\רחוב\דוחות תפוסה וקיבולת בכל עת לפי שכונה חובה 

הצגת אתרי  -צפייה ותשאול של נתונים ישירות במפה בכדי לבצע ניתוח נתונים מושכלים  חובה 

בעלת צרכים מיוחדים. חלוקה למתחמי קליטה ובתי תושבים קולטים, הצגת אוכלוסייה נקלטת 

 קליטה של בתי תושבים ואזורי קליטה

 דוחות אוטומטיים ייעודיים לרשות חובה 
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 (GIS)יכולות למערכת המידע הגיאוגרפית הנלווית  . 10

 דרישה רמה ותהער

 התפלגות גילאים, ותק במדינה, ארץ מוצא ודת -מאפייני אוכלוסייה לפי אזורים  חובה 

 מוסדות חינוך חובה 

 מרכזי קליטה חובה 

 מחסני חירום חובה 

 לשכות מידע חובה 

 בתי חולים וקופות חולים חובה 

 מקלטים ציבוריים חובה 

 מתקנים חיוניים חובה 

 , מתקני מים חובה 

 הידראנטים חובה 

 חשמל חובה 

 מיגון מבנים חובה 

 צוברי גז חובה 

 צרכים מיוחדיםאוכלוסייה עם  חובה 

 מאפייני בנייה חובה 

 נקודות ואזורי חלוקת מים חובה 

 מפעלים חיוניים חובה 

 פריסת פניות על גבי המפה חובה 

 תוכנית מיגון רשותית חובה 

 חומרים מסוכנים חובה 

 אורטופוטו חובה 

 שירותים חיוניים חובה 
 

 תשתיות אחרות רשות 

 תחנות משטרה וכיבוי רשות 

 אתר דח״ק רשות 

 מב״ט רשות 

 אס״ל רשות 

 ריכוזי קהל רשות 

 

 ( System of Systemsיכולות נדרשות למערכת הראשית ) .א

 דרישה רמה ותהער

 מערכת אינטגרטיבית אשר כל המודולים השונים יודעים לתקשר איתה ואחד עם השני. חובה 

במערכת. ניהול, תפעול ואיתור נגישות מהירה )לחיצה אחת בלבד( לשאר המודולים  בהוח 
 מהיר של אלמנטים מתוך המפה או ממודל ניהול המצאי

המערכת הראשית תכיל מנוע גיאוגרפי כעמוד שדרה של המערכת למען שאילתות  חובה 
 גיאוגרפיות חכמות.

יומן האירועים של המערכת יהיה זמין מהמדיומים הדיגיטליים הבאים באופן מלא:  חובה 
 מחשב נייח, מחשב נייד, טאבלט, טלפון חכם, מסכים במוקד ובמרכז ההפעלה,

המערכת תעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של גורמי הביטחון בישראל, כדוגמת  חובה 
 ניהול אירועים בשגרה וחירום״(פיקוד העורף)״אפיון פיקוד העורף למערכת 

 המערכת הראשית תתמוך במספר בלתי מוגבל של משתמשי קצה חובה 

 המערכת תוכל להתממשק לשאר המערכות השונות אשר קיימות ברשות חובה 

 אפשרות עיצוב והגדרה של תצוגת המשתמש למספר תצוגות שונות חובה 

 ישירות מהמפהיכולת הפעלה וביצוע פעולות תפעול  חובה 

מודל איכון לניהול ובקרת כוחות המאפשר עבודה בו זמנית ע״ג מספר סוגי תשתיות  חובה 
 תקשורת ומגוון יחידות קצה
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 יכולות נדרשות למודול ניהול מערכות תשתיות רטובות .ב
מערכת המים והביוב הינה מערכת חיונית לשמירה על תפקוד הרשות בחירום ואף בשגרה. על מנת 

את מחלקות ותאגידי המים בצורה יעילה, ישנם פריטי מידע קריטיים אשר חייבים להיות לנהל 

 נגישים על גבי המערכת.

 דרישה רמה ותהער

 ולשאר המודולים במערכת. ( System of Systems)מודול אינטגרטיבי למערכת הראשית  חובה 

 מודול פשוט ונוח להפעלה חובה 

ברשות עד רמת ענף בישובים במועצות אזוריות, ללא ירידה לרמת תמונת מצב מתקני מים  חובה 

 פירוט צרכן קצה בודד.

 יומן אירועים המוקדש למערכות המים והביוב -מודול  חובה 

 תיעוד התקלות השונות הקורות ברחבי הרשות בתחום התשתיות הרטובות ביומן האירועים חובה 

לאובייקט, האובייקט ימוקם ברחוב ומספר בית או במיקום כל תקלה או אירוע משויכים  חובה 

 בשטח פתוח שאין לו רחוב

יומן האירועים המוקדש למערכות המים והביוב מקושר באופן רציף ליומן האירועים הראשי  חובה 

 (.System of Systemsבמערכת הראשית )

 תיאור גיאוגרפי של קווי המים הקיימים בתחום הרשות רצוי 

תיאור גיאוגרפי של אובייקטים המים בתחום הרשות. כגון: בריכות, קידוחים הידראנטים,  חובה 

 מגופים, מגבירי/מקטיני לחץ וכו׳

 תיאור גיאוגרפי של קווי הביוב הקיימים בתחום הרשות חובה 

שאיבה תיאור גיאוגרפי של אובייקטים הביוב בתחום הרשות. כגון: שוחות, קווי סניקה, מכוני  חובה 

 וכר.

 ניהול מלאי מחסן הרשות בתחום המים והביוב חובה 

תיעוד מספר הפריטים במלאי, עקיבה אחר השימוש בהם ולזהות חוסרים חשובים מבעוד  רשות 

 מועד.

ניהול כוח האדם בתחום התשתיות הרטובות. מתן אפשרות לנהל כרטיס עובד הכולל את  רשות 

 זמינותו, פרטי יצירת קשר וכר, כולל מערך מתנדביםהידע המקצועי והטכני שלו, 

 תיאור גיאוגרפי של נקודות חלוקת המים למקרי חירום. חובה 

 תיאור גיאוגרפי של חלוקת המים על מנת לזהות עומסים אפשריים בנקודות חלוקת המים. חובה 

 יכולת הפעלת סנסורים או ציוד ישירות מהמפה חובה 

 שכבות מידע מסוימות לפי סוג אירועאפשרות להצגת  חובה 
 

 

 רשאית העירייה ו/או מי 1987 -לתקנות העיריות)מכרזים( התשמ״ח  19בהתאם לקבוע בתקנה . 11
 מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו,

 להוכחת כשירותו. אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים
 המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו. סרב המציע למסור מסמך או הסבר
 כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את

 ההצעה.
 

 נוסף בו המציעיםבמידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי  .12
 שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם

 בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה
 הצעה סופית.

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. 13

 

 בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו אישורו לאמור לעיל.
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 מסמך ב'
 

 מפרט מיוחד
 

 רציפות תפקודית
 הנחיות למערכת לניהול הרשות המקומית

 בשגרה ובחירום
 

 מערכת לניהול אירועים בשגרה ובחרום
 

מטרת מערכת הניהול המבצעי הינה להציג בזמן אמת תמונת מצב עדכנית לגבי מצב התשתיות 
ידי ליחידות השונות ברשות את המידע ילספק באופן מואירועים המשפיעים עליהן ההאזרחיות ברשות, 

 הרלבנטי לפעילותן בעת מתן מענה לאירועים המורכבים בשגרה ובחרום.
ברמת על למקבלי ההחלטות )ראש רשות, מנכ״ל, ממונה חירום וביטחון, מנהלי אספקת מידע אמין ורלבנטי 

מכלולים( והקצאת משימות הכוללת מידע פרטני הנדרש לביצוע המשימה ליחידות הביצוע יסייעו לפעול באופן 

ם מהיר ויעיל לביצוע משימות עפ״י תו״ל הרשות ולהמשך פעילות הרשות המקומית למתן שירותים מוניציפאליי
 מיטביים ולפתרון האירועים בזמן הקצר ביותר.

העירונית בה קיימים הנתונים העדכניים ביותר  GIS -על מערכת הניהול המבצעי להתבסס על מערכת ה
  , וכד'.והרלבנטיים לכל משימות הרשות, כגון נתוני אוכלוסייה, רווחה, תשתיות עירוניות, מיגון, חינוך, מוסדות

 היות שיוך גיאוגרפי(.)לכלל הנתונים חייב ל

    :נושאים עיקריים  6  התוכנה תכלול
 

 )אספקת מים, טיפול בשפכים(.  תשתיות רטובות -

 יבשות. תשתיות  -

 .כח אדם -

 מוקד ניהול אירועים בשגרה ובחירום. -

 .פינוי אשפה ופסולת -

 (.מרשויות המפנות אוכלוסייה)קליטת אוכלוסייה  -

 :יתרההינן בין  ,הניהול המבצעייכולות נדרשות ממערכת 
 
 

מודל יומן אירועים יאפשר ליצור אירוע, לתעדו לנהל את כלל הדיווחים והמשימות הנובעים  -יומן אירועים  .א
ממנו ולהקצות את המשאבים הדרושים לטיפול בו תוך קישור וצפייה במסמכים רלוונטיים כגון תרשימי בניין, 

 תמונות ועוד.
 

 .קב שינויים לתקלות ולאירועים במערכתניהול היסטוריה ומע .ב
 

לכל סוג אירוע הכוללת הצגה ויזואלית של המידע הרלבנטי לקבלת  GIS  שליטה אוטומטית מבוססתמפת  .ג

 החלטות באירוע זה.
 
 

מערכת לניהול רציפות תפקודית ברשות המקומית, עדכון וטיוב של מידע במתמקד זה, מסמך 
 במערכות הקיימות ברשות. 

ותאפשר   ,( בעבודה שוטפת של משרדים שונים ברשותGISמערכת תשמש כבסיס למערכת ממ"ג )ה
יכולות הרחבה, פיתוח, אבטחת מידע,  ,שילוב יעיל עם מערכות מידע רלבנטיות אחרות בעיר

 ועוד. ,הרשאות
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 דרישות פונקציונאליות   .1

 

 כללי .1.1
 

עדכון וטיוב של מידע אשר תאפשר , ברשותמסמך בקשה זה מתמקד במערכת לניהול רציפות תפקודית 

הרחבה, רשות, עם אפשרויות של בשילוב יעיל עם מערכות מידע רלבנטיות אחרות ובמערכות הקיימות 

 ועוד. ,פיתוח, אבטחת מידע, הרשאות

 רשות.משרדים שונים ב ( בעבודה שוטפת שלGISמערכת תשמש כבסיס למערכת ממ"ג )ה
 

 דרישות קריטיות לגבי המערכת
 

 בסביבה  ,ולא באתר חיצוני המערכת תותקן במרכז המחשבים )חדר שרתים( של הרשות

 ;, וכן תתאפשר עבודה גם בשעת חירום ללא תקשורת חיצונית זמינהVMWARE  וירטואלית מסוג

  האינטרנטללא חיבור זמין לרשת יכולת עבודה בשעת חירום למערכת (stand-alone;) 

 ;למערכת ממשק דו כיווני למערכת הרשות, שיאפשר הצגת המידע למקבלי ההחלטות על גבי מפות 

 ממשק משתמש אחיד וידידותי למודולים השונים; 

  שימוש בתרחישים לשעת חירום ובשגרה יאפשר גם לכוח אדם לא מיומן ליישם את מדיניות ונהלי

 הרשות; החירום של

  על מערכת להתבסס על מערכתGIS  המשמשת את הרשות בשגרה ומכילה את כלל המידע

הרשותי המעודכן והרלוונטי והמאפשרת הצגת המידע למקבלי ההחלטות על גבי מפות וכן קבלת 

 מידע מדויק הנדרש לביצוע המשימות השונות.

 

 הפתרון רכיבימ .1.2
 

לנהל את התשתיות שלהן בחירום ובשגרה, מערכת שו"ב ייחודית לרשויות מקומיות המאפשרות להן 

 אשר תומכת בפעילות ברשות המקומית:
 

  ניהול האירועים מורכבים בשגרה בעזרת תרחישים, תחזוקה שוטפת והערכות לשעת  –בשגרה

 חירום.

  ניהול האירועים, הפקת דו"חות מפגעים, ניהול צוותי חירום ומשאבים; –בחירום 

  ובמפגעים והחזרה לשגרה במהירות וביעילות, באופן המקטין  טיפול בנזקים –בתום מצב חירום

 למינימום את הפגיעה באזרחים.  
 

, בהתייחס לדרישות והמלצות משרד הפנים ופיקוד רשותלמערכת מספר מודולים, אשר הוגדרו על ידי ה

 העורף, שיחדיו מספקים מענה כולל לכלל צרכי הרשות:
 

  קולחין וניקוז;מים, ביוב,  –ניהול תשתיות רטובות 

  ניהול ותחזוקת תשתית המאור )גזרות, מרכזיות ועמודים( כבישים; –ניהול מאור 

 ;ניהול איסוף אשפה 

  יומן אירועים, ניהול משמרות צוותי חירום ומוקד, ניהול משימות לצוותי שטח,  –ניהול מבצעי בחירום

 ;אוטומטייםתרחישים 

  ם הקולטים )כמות תושבים, קיבולת ישובים, פריסה, ניהול נתוני התושבים והישובי –רשות קולטת

 דוחות מנהלים, ועוד(.
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 נושאי רציפות תפקודית .2
 

 ניהול תשתיות רטובות .א
 

אוסף יכולות התומכות במגוון הצרכים והתהליכים של רשות המקומית ותאגיד מים ובכלל זה על בסיס        

מערכת תשמש ככלי ראשי לתכנון תשתיות, ניתוח הנדסי, יצירת פקודות עבודה, ניהול  (.GISמערכת ממ"ג )

 המיפוי הנכסים, תחזוקת הנתונים, וכן הפצה ושיתוף המידע בארגון . 
 

 יכולות ניהול מערכת המים בחרום תוך בידוד השטח הפגוע מכלל העיר ; 

  תושבים המנותקים להודעה  עם אפשרות לשליחת ברמת מגוףניהול מערכת מים בשגרה יכולת

, כולל אוכלוסייה בעלת מוגבלויות אשר נדרש להנגיש מים ישירות מהספקת המים באופן אוטומטי

  .לבתים 

 מהיר לאוכלוסייה המנותקת מתן מענה לוגיסטי וניהול תחנות חלוקת מיםזיהוי תחנות החלוקה ו.   

  כגון: עדכני באופן ישיר מתוך הציוד בשטח )יכולת להתממשק עם מערכות שו"ב חיצוניות  לקבלת מידע

 מוני מים, רכזות, בריכות(.לניהול  CityMindמערכת 

  קווים, שוחות, מתקנים, מאגרים כולל ממשק למערכת  –מיםGIS; 

  קווים, שוחות, מתקנים כולל ממשק למערכת  –ביובGIS; 

  קווים, שוחות, קולטנים, תעלות; –ניקוז 

 יים לסגירה בצנרת המים )בעלי השפעה המועטה ביותר בהיבט של מאלטיאיתור המגופים האופ

 אוכלוסייה מנותקת(;

 ;זיהוי המבנים שנותקו מרשת המים או מרשת הביוב 

 ;זיהוי האוכלוסייה שנותקה מרשת המים/ביוב 

 זיהוי מיידי של מוסדות ציבור ומבנים אשר נדרש לספק להם מענה ייחודי בנושא מים וביוב 

  פינוי אוכלוסייה ואספקת מים לאתרים;ניהול אתרי 
 

ולאפשר בניית והצגת רשת הנדסית  GISבכדי לאפשר מענה זה המערכת חייבת להתבסס על מערכת 

 טופולוגית )מים, ביוב, קולחין וניקוז( כולל רשת לוגית ולאפשר:
 

  ניתוחי מגוף שולט(;לוגיים ) נתוניםביצוע 

  לקלוט ולהציג מידע רלבנטי לגבי כל אחד מהמרכיבים של רשת המים )צינור, מגוף, הידרנט, כולל ניהול

 מאפייני הרכיב, קבלן מבצע, היסטוריית תחזוקה ותקלות(;

 מלא של ניהול תקלה ובקשות משלב פתיחת תקלה, עדכון סטאטוס  לנהל תחזוקה, כולל תהליך

כלי המאפשר קישור  לניהול ובקרה של התקלות נדרש SLAן מנגנון הטיפול, הזנת תאריכי יעד לטיפול וכ

בין הרכיבים המנוהלים במערכת )צינור, מגוף, הידרנט( לבין התקלה ובכן לאפשר קבלת מידע מהיר 

התוכנה תאפשר יכולת הגדרה גמישה של טופס הרכיב וכן  ונגיש אודות הרכיב וכן היסטרית תקלות.

 הגדרה של טופס שונה עבור כל סוג רכיב וזאת ללא צורך בפיתוח או בכתיבת קוד נוסף.
 

 (, גזמאור, תקשורת, חשמלכבישים, ניהול תשתיות יבשות ) .ב
 

ולאפשר ניהול, תחזוקה, קליטה ותשאול של מערכות התשתית   GIS  המערכת נדרשת להתבסס על מערכת

 ברשות כגון כבישים, תאורה, תשתיות חשמל, תשתיות תקשורת, כבלים, גז וכדומה. 

המודול נדרש לשלב יכולת עבודה גרפית ואלפאנומרית בנושא התשתיות תוך כדי מעקב אחר תחזוקת 

 התשתיות.
 

  ומרכזיה;של המערכות, גזרה קליטה והצגה  גרפית 

 ( עדכון קליטה והצגה של מאפייני רכיבי התשתית;)הרכיב, קבלן מבצע, היסטוריית תחזוקה ותקלות 

  ניתן לנהל תחזוקה, כולל תהליך מלא של ניהול תקלה ובקשות משלב פתיחת תקלה, עדכון סטאטוס

 הטיפול, הזנת תאריכי יעד לטיפול;

 בטחון;תאורת רחובות, תאורת כבישים, תאורת גדר – מאור/ 

 כבישים לסוגיהם, תחנות הסעה, מגרשי חנייה, דרכים לא סלולים, דרכים חקלאיות, דרכי  – דרכים

 בטחון;
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 מוסדות חינוך מוסדות תרבות, מתקני ספורט, מבני ציבור, מבני דת, בתי עלמין, מוסדות  – שטחי ציבור

 פרטיים, מחסנים, מרכזי קליטת אוכלוסייה;

  קווי תקשורת בעיר )בזק, כבלים(, קווי מטח )חברת חשמל( - עירוניתתשתית תקשורת וחשמל; 

 צוברי גז; – גז 
 

 ניהול איסוף אשפה .ג
 

איסוף( לפי אזורי איסוף אשפה  מסתורי אשפה, מכליםאשפה ) מכלולימודול מערכת לניהול שכבות        

    .נתוני איתוראן של משאיות תאיסוף בפועל בהתאם לדיווחים ידניים או לחילופין קליט תמתוכננים והצג
 

 ;קליטה והצגה  גרפית של אביזרי איסוף אשפה 

 כרטיסי ישויות;ב םעדכון וקליטה של מאפייני 

 לנהל תחזוקה, כולל פתיחת תקלה עדכון של סטאטוס טיפול, הזנת תאריכי יעד לטיפול ניתן. 
 

 ניהול אירועים .ד
 

המכילה שכבות גיאוגרפיות רלוונטיות לשגרה וחירום ורכיב יומן אירועים  ,(GISהמערכת כוללת רכיב ממ"ג )

פתיחת  ,הקצאת משאבים לאירועוכולל הכנת תרחישים,  ,המאפשר ניהול אירועים בשגרה או בחירום

 חות מרחביים וטבלאיים לפי קבוצות הרשאה/ תפקיד."דיווחים ומטלות לאירוע, ניהול צוות התערבות, דו

ירועים יאפשר לפתוח קריאה, לתחזק אותה, לנהל אותה, להוסיף משימות ודיווחים לאירוע עם מודול יומן א

 אפשרות לסמן מי ומתי בוצע, הקצאת משאבים פנויים לאירוע וצפייה בכלל המשאבים הפנויים/תפוסים.
 

  שגרה שוטפת של נתונים גיאוגרפיים;ניהול  –ביטחון 

  ת / תרגולניהול אירועים בזמן אמ –יומן אירועים; 

  תרשימי בניין, תמונות ועוד; כגון –קישור וצפייה במסמכים רלוונטיים 

  מרות ואנשי קשר הרלוונטיים;משצוותים, ניהול 

  / הוספת סוגי אירוע / תרחישים כולל שכבות משתתפות ורדיוס. קביעת הרשאות ומשימות לפי קבוצות

בכדי לחסוך את הצורך  הרשות,חיש לפי נהלי תפקידים. היישום כולל הגדרת משימות ודיווחים לכל תר

 בחיפוש נהלים בזמן אמת.
 

 ממשקים .ה
 

 CRMC  בין המערכת למערכת המוקד העירוני של חברת ,ממשק דו כיווני (1
 

 על מנת שהמערכת תופעל גם בשגרה יש לחברה למערכת המוקד העירוני.        
 

 הצגת נתוני הפניות למוקד העירוני על גבי מפה לצרכי תצוגה גיאוגרפית של הפניות לדרג הניהולי.        

 סיוע למוקדנים בשימוש השוטף בזיהוי מיקום הפניות על גבי המפה.        

 במחלקות השונות למעקב אחר הטיפול ועזרה בתכנון הטיפולים. רשותתצוגת מיקום הפניות לעובדי ה       
 

לנתוני  GISומבחירה במפת  GIS -הממשק הינו ממשק דו כיווני. המאפשר גישה מהמוקד לתצוגה ב .א

 המוקד על בסיס נתוני כתובת.

 קישור הנתונים יתבצע על בסיס נתוני כתובת )קוד רחב למס' ומספר בית( .ב

 הניהולי.הצגת נתוני הפניות למוקד העירוני על גבי מפה לצרכי תצוגה גיאוגרפית של הפניות לדרג  .ג

 עזרה למוקדנים בשימוש השוטף בזיהוי מיקום הפניות על גבי המפה. .ד

תצוגת מיקום הפניות לעובדי העירייה במחלקות השונות למעקב אחר הטיפול ועזרה בתכנון  .ה

 הטיפולים.
 

 ממשק מהמוקד (2
 

הפעלת הממשק ממערכת המוקד תתבצע במספר מקומות מסך פנייה, מסך מעקב פניות ומסך  .א

 דו"ח.תוצאות 

 בין המערכות . URLניתן יהיה לצפות בנתוני פניה בודדת על ידי ממשק  .ב

שיוגדר. תוצאת הדו"ח תוצג  XMLבנוסף, מערכת המוקד תוכל להעביר נתוני דו"ח פניות בפורמט  .ג

 גיאורגפית.
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 ממשק ממערכת החירום (3
 

תתווסף שכבה נושאית של פניות המוקד. הקמת  השכבה מותנית בקישור שינתן  GIS -במערכת ה .א

 לבסיס הנתונים של מערכת המוקד. GIS -למערכת ה

 רוע(.יהשכבה הנושאית תאפשר הגדרת סימבולוגיה עפ"י סוג פניה )יוגדר סמל לכל סוג א .ב

 

 

 ניהול כח אדם .ו
 

העובד, ריתוק משקי, ניהול קבלנים מרותקים לרשות לניהול כלל העובדים ברשות כולל פרטי פתרון נדרש 

 בשעת חרום, ניהול מתנדבים, ניהול כלל הגורמים המקצועיים המתגוררים ברשות המקומית.
 

 אוכלוסייה 

 ;מיקום מגורי אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים 

 .מיקום מגורי ממלאי תפקידים במערך הטיפול באירועי שגרה וחרום 
 

 

 רשות קולטת .ז
 

כאמור, הרשויות באיו"ש תהיינה רשויות קולטות בשעת חירום, כאשר התכנון הוא שהרשויות הנ"ל יקלטו כמה 

מתפנים, הן על בסיס  11,000 -תקלוט לתחומה כ הרשותמאות אלפי מפונים/מתפנים. עפ"י התכנון, 

 הישובים, על בסיס מוסדות הציבור ועל בסיס של קליטה בשטח. 

מפה לשכבות גיאוגרפיות רלוונטיות לשגרה וחירום ורכיב יומן אירועים המאפשר ניהול המערכת כוללת רכיב 

הקליטה וחלוקת אמצעים וציוד למתפנים, ככל שיידרשו. המערכת תאפשר ניהול נתוני התושבים והישובים 

 .(הקולטים )כמות תושבים, קיבולת ישובים, פריסה, דוחות מנהלים, ועוד

מיד את הידע הנצבר לרשותה בתחום הקליטה, למשרד הפנים ולרשות כל מועצה תע הרשותלמותר לציין כי 

 אזורית שתחפוץ בכך.

  יכולת להתממשק למערכות המכילות רשימות תושבים/תלמידים/מטופלים ברווחה או לחלופין ממשק

 )בפורמט שמוגדר מראש( באופן ידני ע"י עובדי הרשות; ASCIלקליטת קובץ 

  על גבי מפת  האוכלוסייהיכולת להצגה של נתוניGIS , םזמנילפי מרכזי קליטה או  לפי כתובת מגורים 

 עבור התושבים שנקלטו בעיר;

  לפי תרחישי המפגעים )רשימת תושבים לפי אזור/רדיוס/מוסד חינוכי(. האוכלוסייההפקת דוחות של 
 

 

 

 GIS-על המערכת ה .ח
 

 אלפאנומריים וגיאוגרפיים; לאפשר לעובדי הרשות הזנת ידנית ועצמאית של מידע ונתונים 

   :להיות בעלת ממשק אוטומטי לבסיסי הנתונים הרלוונטיים של הרשות ו/או למקורות מידע חיצוניים, כגון

 משרד הפנים, משרד הרווחה;

 ;לתמוך בהצגת מגוון בלתי מוגבל סוגי שכבות בהתאם לצרכי הרשות 

  ישות על גבי המפה;לאפשר קליטת והצגת כל המידע התומך הרלוונטי לגבי כל 

  וחלוקה אוטומטית של משימות על המערכת לכלול מנוע תרחישים אוטומטיים לניהול אירועים מורכבים

ת הרשות השונות באופן שיאפשר להגיב במהירות ובאופן מדויק ויאפשר גם לכוח אדם שאינו מיומן ליחידו

 ליישם את מדיניות ונהלי החירום של הרשות;

  מנוע גיאוגרפיGIS  ,)יהי נגיש לכלל משתמשי הרשות המקומית )בהתאם לרמת ההרשאות ורלוונטית

 .ESRIשל חברת  Arc GIS for Serverותתבסס על פתרון הטכנולוגי 

 

 

 טכנולוגיה .3
 

ערכת המוצעת משתמשת הלמימוש הפרויקט כגון: טכנולוגיה שמלפרט את האמצעים הטכניים הדרושים  יש

 מערכת.ב הפעלה ושימושהנדרשים לצורך  ,ו כל אמצעי אחרא ,רישוי אחריםוצורכי תוכנות  בה, חומרה,

  



 

19 
 

 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 

 

 

 הנחיות לאופן מסירת המידע .4
 

 

 

 המידע יכלול לפחות את הפרטים הבאים, על פי הסדר שלהלן:  .4.1
 

שם החברה, איש קשר, טלפונים, דואר אלקטרוני,  הקשר של מוסר שם המערכת המוצעת,  –זיהוי  .א

 )זיכיון, סוכן(.המידע  לחברה 
 

 תיאור המערכת ומידע על היכולות הטכניות של המערכת; .ב
 

 מרכיבי המערכת, מאפייני ודרישות חומרה ותוכנה; .ג
 

 גופים וגורמים העושים במערכת המוצעת בארץ; .ד
 

 תמיכה ותחזוקה;  .ה
 

 עדכון גרסאות; .ו
 

 ;(ArcGIS) הנוכחית ברשות  GISמידע על הסבת הנתונים הקיימים במערכת  .ז
 

מידע על טיוב ורכישת הנתונים החסרים לצורך הפעלת המערכת )ביצוע סקרים, הטמעה של  .ח

 ;כסעיף אופציונלי – (AS-Made תוכניות ביצוע
 

 מענה לכל אחד מהסעיפים בפרק הדרישות הפונקציונאליות והצעת תהליכי עבודה לגבי כל סעיף. .ט
 

, של המשרד המוצע. יש לצרף פרטי טכנולוגיותלמערכות גופים הנעזרים בשירותי השיווק והפרסום  .י

איש קשר/ממליץ, תפקידו, כתובתו ומספר טלפון. יודגש כי כחלק מתהליך ההערכה ייתכן ויפנה 

 מפ"י לגופים אלה כדי להתרשם מביצועי המשרד.

 

 

 :את המידע יש לפרט בטבלה .4.2

 
 

 דוא"ל טלפון איש קשר הגוף/חברה מס'
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'גסמך מ  
 רציפות תפקודית

 הנחיות למערכת לניהול הרשות המקומית
 

 הצעת המציע                                  
 ציעת המהרוהצ .1

אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו, כתב הכמויות ונספחים 

וידועות לי, כי אני מכיר את תנאי המקום והגישה אליו אחרים לו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות 
 וכי העבודה המוצעת והיקפה ברורים ונהירים לי.

הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנת 
 העבודה ומחייבים כמותה.

בודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, ימים על הזמנת הע 7  הנני מתחייב בזה לחתום תוך

 כמפורט בתנאי המכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.

ערבות ביצוע, בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז, בטרם  אריאלהנני מתחייב בזה להמציא לעיריית 

 ערבות טיב למשך תקופת הבדק. אתחיל בביצוע העבודות. ברור וידוע לי כי ערבות זו תהפוך להיות

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא  ,למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ״י ההסכם

אלא אם קיבלתי מראש ובכתב  ,25%אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, מעבר לסכום המכרז בתוספת 
 את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

. הנני מתחייב לעשות כך רק אריאלידוע לי כי העבודה תתבצע תוך גישה למערכות מחשוב של עיריית 

לאחר מתן אישור מפורש מאת המנהל וליווי נציג העירייה תוך כדי העבודה במחשבי העירייה. אני מתחייב 
 רשמי בהקשר זה.להישמע באופן מידי לכל הוראה ו/או הנחיה שתינתן לי במהלך העבודה מטעם כל גורם 

 

לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי  ידוע

 כנגד העירייה.
 

 ציעת המעהצ .2
 

 ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"( 2.1

כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז 
 בלבד.

האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם        

ה באסיפה הכללית מזכויות הצבע 25%-" כאחזקה של למעלה משליטהבו. לצורך כך מוגדר המונח "
 מהדירקטורים. 50%-ו/או הזכות למנות יותר מ

 

,  בנוסףבמלואו בשני עותקים ויחתום עליו בשולי כל דף בחותמת וחתימה.  מסמך ב'כל מציע ימלא את  2.2

 המציע למעטפת המכרז.על ידי אשר יוכנסו חתומים בחותמת וחתימה  ,כל מסמכי המכרזלהצעתו יצורפו 
 

החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם  על מורשי 2.3
 וכן בשולי כל עמוד. ,לכך יםהמיועד מותנספחיו, במקווההתקשרות 

 

 ( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.90ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך תשעים ) 2.4
 

כאמור לעיל, תעמוד ההצעה בתוקפה למשך החליטה העירייה על הארכת המועד להגשת ההצעות  2.5

 ( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות.90תשעים )
 

העירייה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר חתימת חוזה עם המציע  2.6
 שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. 

 

המתמודדים במכרז, שהצעותיהם נמצאו מתאימות, העירייה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם  2.7

מובהר, כי העירייה איננה מתחייבת לנהל משא ומתן  בכפוף לכל דין ולפסיקת בית המשפט בעניין זה.
 כאמור. 

כל מציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, לרבות, רכישת מסמכי המכרז  - בהליך המציעהוצאות  2.8

זכאי לכל שיפוי מאת העירייה בגין ,  ערבות בנקאית, וכיוצ"ב, ולא יהא וביצוע בדיקות נשוא המכרז
  הוצאות אלה.
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 התמורה
 

 , לאחר שעיינתי במסמכי המכרז על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ״ב
 הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

 

התמורה הנדרשת על ידי לאספקה, התקנה, תחזוקה והדרכה של מערכת ממוחשבת לניהול רציפות תפקודית 
 - בשגרה ובחירום אריאלבעיריית 

 

 

 כולל מע״מ.לא  ₪_____  ___________ הינה בסך
 
 

 כולל מע״מ.לא   ₪ ___________________________________   במילים:

 

 

 

 
 _______________________________  שם המציע :

 ______________________ : /ח.פמס׳ עוסק מורשה

 _______________________________כתובת המציע :

 

 ________________                                               תאריך:  ____________   

 חותמת וחתימת המציע                                                                                        
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 1טופס מס'                                                                                       

 נוסח ערבות השתתפות                                                      
 

 

 עיריית אריאל :לכבוד

 
 

 _________  ערבות מס׳

 ת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולליהננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנ

 :העשוי להגיע לכם מאתלהלן המגיע או  ("ח)עשרת אלפים ש ₪ 10,000של 

 בדבר  / _______ 2016  בקשר עם מכרז מס׳ ,(״החייב״ - :)להלן _____________________________

 התקנה ותחזוקה של מערכת לרציפות תפקודית בעיריית אריאל. אספקה

כמפורט ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש  10אנו נשלם לכם תוך 

שהסכום הכולל שיהא  להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי

 . ש״ח  10,000 לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סךעלינו 

וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו  ,ועד בכלל___________ תישאר בתוקפה עד תאריך  ערבות זו

עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא 

 תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. 

העסקים האחרון כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום 

 שלפניו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

 

_______________________________ 

 חתימה וחותמת הבנק
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 2טופס מס'                                                                                                                         

 ציבוריים גופיםתצהיר לפי חוק עסקאות 
 
 

  __________________ ת.ז. ________________________ מרח׳ _____________________ אני הח״מ

 ק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחו

 

 ואני ____________________ הספק( ואני מכהן כ -)להלן   ____________________ אני נציג חב׳

 מוסמך להצהיר מטעם החברה כי ־
 

o החוק(  -, להלן 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו2)כהגדרתו בסעיף  עד מועד ההתקשרות

חלוט ביותר משתי עבירות  ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין2הספק ובעל זיקה אליו)כהגדרתם בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -)עבירה לעניין זה 

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז 1991התשנ״א־

 

 או
 

o  דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה ב לחוק( כן הורשעו בפסק 2הספק ובעל זיקה אליו)כהגדרתם בסעיף

 1991לעניין זה ־ עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א־

(, אולם במועד ההתקשרות חלפה 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987או לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז־

 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 וק את הסעיף שאינו רלבנטי[]למח

 

 

 

 

 

_______________ 
 שם וחתימה
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 3טופס מס' 

 קודםתצהיר המציע בדבר ניסיון 
 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 
 מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,

 
"( המציעחברת _________________ בע"מ ח.פ. ______________ )להלן: "באני משמש כמנהל  .1

 / ____2016ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרז מס' 
 "(.המכרזידי עיריית אריאל )להלן: " -שפורסם על

 

הנני בעל ניסיון בפיתוח תוכנות , 2015 עדו 2006הלך השנים הנני מצהיר, כי המציע ביצע במ .2
 בישראל.

 

 –השנים באחרונות אספקת והתקנת תוכנות, כמפורט במסמך ב'   5 -הנני מצהיר, שביצעתי ב .3
רשויות מקומיות ו / או במשרדי   2 –מפרט מיוחד, ונתתי שירותי תמיכה למערכות אלה לפחות ב 
 ממשלה בתחום נשוא המכרז, בהיקף כספי הדומה לעבודה זו.

 

שעות ביממה, בשגרה או   24הנני מצהיר,  כי אני מפעיל מרכזי שירות בישראל המספקים תמיכה   .4
 בחירום, והנני בעל צוות טכנאים ממונע.

 

 שם הפרויקט/ בין השנים 
מהות 

 העבודה

היקף 
 העבודה

 הרשות / פרטי 
 משרד ממשלתי

שם איש  
 וטלפון קשר

שם 
 המזמין

      

      

      

      

סה"כ 
ללא 
 מע"מ

     

 
 )מסמך א'(.  לתנאי המכרז והוראות למשתתפים )א( 4.3מצורפות אסמכתאות כנדרש בסעיף  .5

 
 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

_______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 אישור
 

___ ______, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ מ.ר. _______אני הח"מ, עו"ד __

____ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' __________התייצב/ה בפניי מר/גב' ____

____/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ________

יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות אם לא 

 תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

___________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 הסכם

 
 2016  בשנת____________  בחודש______   ביום אריאלשנערך ונחתם ב

 אריאלבאספקת תתקנה ותחזוקת של מערכת לרציפות תפקודית  -בדבר 

 / ____ 2016 עפ״י מכרז מס׳ 
 
 

 ןבי

באמצעות ראש העיר  אריאליריית ע
 , אריאל14וגזבר העיר ת.ד. 

 מצד אחד ;                                ( ״המזמין״)להלן ־                                                
 

 ןלבי
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

 ;מצד שני                                           (״הספק״ -)להלן               
 

והמזמין מבקש לרכוש, להתקין ולהפעיל תוכנה לניהול רציפות תפקודית בשגרה ובחירום בעיריית  הואיל
 אריאלבהתאם להנחיות משרד הפנים, לצורך המשך ביצוע פעולות שונות בתחום שיפוט העיר  אריאל

 (.״התוכנה״)להלן:  במסגרת חובותיה וסמכויותיה של הרשות

והספק הינו בעל עסק עצמאי מורשה למכירת ופיתוח תוכנות בפריסה ארצית והכל בהתאם למסמכי  והואיל
 חוזה זה על נספחיו.

והספק הציע למזמין לספק, להתקין ולתחזק לו את התוכנה לניהול רציפות תפקודית בשגרה ובחירום  והואיל
והינה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובתנאים מסומנת ג׳ , וזאת עפ״י הצעתו המצ״ב אריאלבעיריית 

 המפורטים בה, והמזמין הסכים לקבל את הצעת הספק עפ״י התנאים הנ״ל.

 תנה בין הצדדים כדלקמן :לפיכך הוצהר, הוסכם והו
 

 מבוא .1
 

 המבוא על נספחיו המצ״ב מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויפורשו יחד עימו. 
 

 מונחים .2
 

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן ־ הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר.         

 

שתסופק ותותקן במחשבי , בשגרה ובחירוםמערכת ממוחשבת לניהול רציפות תפקודית  - ״התוכנה״
הכל בהתאם למפרט , שנים 3למשך  כולל תחזוקה ,העירייה על מתקניה ו/או הנלווים לה
 המצ״ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

 נציגו המורשה של המזמין כפי שיקבע על ידי המזמין. - ״נציג המזמין״

 

  ששירותיהם יירכשו או ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו או המציע - ״המציע״עובד          

בקשר אליו, לרבות ספקי משנה  ושכרו על ידו לביצוע אספקת הטובין עפ״י הסכם זה או

 אחראי למעשיו או מחדליו עפ״י כל דין. שהמציעו/או כל מי 
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 המציעהצהרת  .3
 

פועל הקבלן כקבלן עצמאי ואין ולא יתקיימו בין המזמין לבין בביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה  3.1
מעביד. על הספק תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל  -הספק ו/או עובדיו יחסי עובד 

מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למזמין ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו 
תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר  ו/או לכל צד ג׳ כלשהו

כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין המזמין יחסי עובד 

מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק במתן השרות ובביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו 
בו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המזמין כל יחסי עובד ומעביד. כל הוצאות ויחש

התשלום לעובדי הספק לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או 
מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסיס וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם 

 צוע הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו והמזמין לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.בי
 

 ותחזוקתה השוטפת כי הינו בעל ידע ויכולת בכל הקשור לאספקת התוכנה, התקנתה ,הספק מצהיר 3.2
 הנדרשים עפ״י הסכם זה על נספחיו.

 

 ציוד הנדרשים לביצוע  ההסכם מלאי חומרים ו/אוהספק מצהיר כי יחזיק ברשותו במשך כל תקופת  3.3

 התחייבויותיו עפ״י הסכם זה.
 

כן בפרק הזמן הקבוע  הספק מתחייב לספק למזמין את התוכנה בדיוק ובהתאם למפרט המצורף ויעשה 3.4
 בתנאי ההסכם על נספחיו.

 דרכי ביצוע ולוח זמנים .4
 

 לאחריו, ימציא הספק לוח ומנים ותוכניתימים  14בסמוך לחתימה על ההסכם ולא יאוחר מ־  4.1

 עבודה בהתאם לתנאים הקבועים במפרט המיוחד לאישור העירייה הכוללים בין היתר גם את
 זמני האספקה, ההתקנה והדרכה ככל שיידרש.

 

 לוח הזמנים לביצוע כאמור לעיל יכלול גם את הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו של 4.2

 לת התוכנה. כן ימציא הספק, לפי דרישת העירייה מזמן לזמן,הספק לבצע את התקנת והפע
 פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמור. המצאת המסמכים

 האמורים על ידי הספק לעירייה, בין שאושרו במפורש ובין שלא אושרו, אינה פוטרת את הספק
 ה על נספחיו.מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו בהתאם להסכם ז

 
 

בהצעת לוח הזמנים חייב הספק להתחשב במשך הביצוע ובתנאים הדרושים כפי שנקבעו בהסכם על  4.3

 נספחיו.
 

(, ייקבע לוח הזמנים על ידי העירייה או מי מטעמה 1לא המציא הספק לוח זמנים כאמור בסעיף קטן) 4.4
 ויחייב את הספק לכל עניין ודבר.

 
 

 תחילת ביצוע העבודה .5
 

התוכנה ויתחיל בהתקנתה לאחר אישור לו״ז לביצוע על ידי העירייה כמפורט לעיל ובהתאם  הספק יספק
למועד שיקבע בין הצדדים בכתב, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת התחייבויותיו תוך התקופה 

 שנקבעה בהסכם על נספחיו ובהתאם ללוח הזמנים כאמור לעיל.

 העמדת מקום העבודה לרשות הספק .6
 

שלעיל, יעמיד המנהל לרשות הספק את מקום העבודה  5התחלת ביצוע העבודה כאמור בסעיף במועד  

שלעיל. לאחר מכן  5הדרוש להתחלת ביצוע מתן השירותים והמשכם בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

יעמיד המנהל לרשות הספק, מזמן לזמן, חלקים נוספים, הכל כפי שיידרש לביצוע מתן השירותים בהתאם 
 לוח הזמנים האמור.ל
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 מועד השלמת העבודה .7
 

 הספק מתחייב להשלים את אספקת השירותים בהתאם ללו״ז  שאושר על ידי העירייה. 7.1
 

 תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בהסכם על נספחיו לגבי השלמתם של 7.1הוראות סעיף קטן  7.2

 השירותים כולם.
 

 להשלמתם, בהתאם לתנאי ההסכםניתנה ארכה להשלמת אספקת השירותים או קוצר המועד  7.3

 על נספחיו, ישתנה המועד כפי שנקבע בלוח הזמנים שאושר בהתאם לכך.

 

 אחריות לנזקים .8
 

לגופם ו/או  הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או 8.1

שלישי עקב מעשה או  לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד
תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא  מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו

 העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל. מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב
 

ביותר  במועד קרובהספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל מיד או  8.2
 לקרותם.

 

סביר מעת  העירייה תהיה רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והספק לא יבצעם תוך זמן 8.3

 קרותם ולחייב את הספק במחירם של תיקונים כנ״ל.
 

נזקים  השלמת התקנת התוכנה ו/או סיומו של הסכם זה לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי 8.4
 אליהם. נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או הקשוריםשעילת התביעה בגינם 

 

 חודשים ממועד 36עם השלמת התקנת התוכנה תחל תקופת האחריות שפירושה תקופה של  8.5

 סיום ההתקנה.
 

 בתוקפה במהלך ערבות הביצוע שניתנה על ידי הספק עם זכייתו במכרז וחתימתו על ההסכם, תישאר 8.6

  תהא רשאית לעשות שימושחודשי האחריות ותשמש כערבות למתן האחריות כאמור. העירייה  36
 מהתחייבויותיו ההסכמיות לרבות ד הספק ההתחייבויותערבות זו ולחלאה במידה ולא יעמוב

 התחייבויות הנובעות מתקופת האחריות.
 

כתוצאה מעבודה  אשר נגרם נתגלה בעבודה שבוצעה על ידי הספק, תוך תקופת האחריות, נזק או פגם 8.7
לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל  לקויה או שימוש בציוד ו/או חומרה ו/או חומרים פגומים, חייב הספק

 לפי דרישת המנהל.
 

 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הספק יחולו על הספק. 8.8
 

הערבות בגין  את אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או למנוע מהעירייה מלעשות שימוש בזכותה לחלט 8.9
 הפרות אלה.

 

 תמורה ותנאי תשלום .9
 

,  ₪ סך של ________תמורת ביצוע כל ההתחייבויות של הספק עפ״י הסכם זה, ישלם המזמין לספק  9.1
 הכל בהתאם להצעת הספק הרצ״ב כחלקו   ₪ ובמילים: ___________________________

 בלתי נפרד מהסכם זה.
 

 כל המיסים. המזמין לא הינם קבועים, סופיים ומוחלטים וכוללים את 9.1התעריפים הנקובים בסעיף  9.2
 מהתייקרויות שונות ו/או מכל סיבה אחרת. ישלם לספק כל תוספת מחיר ו/או הפרשים הנובעים

 

 .60ישולמו עם סיום ההתקנה וההפעלה בכפוף לאישור המנהל בשוטף+  100% 9.3
 

 הידוע ביום האחרון מדד הבסיס יחשב המדדכל התשלומים צמודים למדד המחירים הכללי לצרכן.  9.4

 להגשת ההצעות.
 

 התשלומים ישולמו לספק באמצעות מס״ב )המסלקה הבנקאית( ו/או המחאות. 9.5
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בשלמותם באם לא עמדו  המזמין יהיה רשאי לפסול התוכנה ו/או חלקים ממנה שיסופקו בחלקם או 9.6

ת כחלק בלתי נפרד מן ההסכם המחיר המצורפ בתנאי ההסכם על נספחיו ו/או לא תאמו את הצעת

 וללא עוררין. וזאת עפ״י שיקול דעתו הבלעדית
 

וכל הכרוך בכך לרבות  הספק יישא בכל ההוצאות הקשורות בפסילה כאמור כולל איסוף מידי המזמין 9.7
 נפרד מההסכם על נספחיו. התקנת תוכנה תקינה בהתאם למפרט המהווה חלק בלתי

 

התוכנה ולמסירתה לידי  כן באחריות המלאה להובלת והתקנתהספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות ו 9.8

 נספחיו. המזמין בשלמות ועל פי תנאי ההצעה ו/או ההסכם על
 

התקנתה ו/או שנפסלה  לא ישולמו חשבונות שיגיש הספק בגין התוכנה שנפגעה במהלך הובלתה או 9.9
 כאמור לעיל.

 

 תקופת ההסכם .10
 

 שלוש שנים מהמועד שבו הסתיימה ההתקנה והחלהתוקפו של הסכם זה הוא מיום חתימתו ולמשך  10.1
 הפעלת המערכת. הכל בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו.

 

 סיפק למזמין גם שלעיל כדי להוות גריעה מאחריותו של הספק לטובין אותו 7.1אין באמור בסעיף  10.2

 לאחר תקופת ההסכם כאמור בתנאי הסכם זה.
 

 תן הודעה כלשהי לספק.בתום תקופת החוזה לא יהיה המזמין חייב במ 10.3
 

 הטובין .11
 

הטובין יתאימו למפרט ו/או לתכניות ו/או לכתב הכמויות כאמור במסמכי החוזה על נספחיו. הטובין  11.1
יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד 

פרט אם נקבע בחוזה על נספחיו סוג אחר מתוך של טובין ־ יתאימו הטובין לסוג המובחר של החומר, 

 התקן המתאים.
 

 מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימוטובין מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים  )א(  11.2
 בתכונותיהם לתקנים הישראליים. 

 

יתאימו  -טובין מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  )ב(

בחוזה על נספחיו  תיהם לתקני חוץ בין אם נקבעו בחוזה על נספחיו או לדרישות שפורטומתכונו
 ;ובין אם לאו

 

לדרישות שפורטו  טובין מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה על נספחיו או )ג(

 ;בחוזה על נספחיו
 

 לעיל, חלה על הספק.)ג( -חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות)א(, )ב( ו )ד(

 

 טובין אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, ישאו תו תקן; )א(  11.3
 

 רשאי הספק  יהיה –אם בטובין הנדרשים לא קיים תו תקן או קיים תו תקן רק לחלק מהטובין  )ב(

 יתאימו לדרישות התקנים; להציע טובין שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהטובין המוצעים
 

 חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות)א( ו)ב( לעיל, חלה על הספק. )ג(
 

הספק חייב לקבל את אישורו המוקדם של המזמין, הן ביחס למקורות הטובין בהם יש בדעתו  11.4

להשתמש והן ביחס לטיב אותם טובין. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור 
המובאים מאותו מקור. המזמין ו/או מי מטעמו רשאים לפסול טובין ממקור משמש אישור לטיב הטובין 

 מאושר, אם אין אותם הטובין מתאימים למפרט.
 

הספק יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה ההתקנה וכל יתר הפעולות  11.5
ם, או הפחתת ערכם הכרוכות בהבאת הטובין, כולו או חלקו לידי המזמין באופן שימנע את קלקול

בכל דרך אחרת. הטובין יאוחסנו ו/או יותקנו בדרך אשר תימנע הפרעה מכל סוג והכל בהתאם 
 להוראות המזמין ו/או מי מטעמו.

 

על הספק למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי היצרנים ו/או היבואנים, של הטובין המסופקים ו/או  11.6

 של חלקי הטובין ו/או של הטובין כולו.
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 אחריות, בדק, תיקונים, תחזוקה והפעלה שוטפת .12
 

חודשים או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך  36לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: תקופה של  12.1
אחר של החוזה על נספחיו. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום מסירת הטובין והתקנתם בעירייה 

ולשביעות רצונה קרי: מועד התחלת הפעלת המערכת אצל המזמין ומתן אישור כתוב להתקנתה 
 כאמור.

 

ווה בטובין, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בטובין נתה 12.2

פגומים, חייב הספק לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המזמין ו/או מי מטעמו. תקופת 
הבדק כוללת בתוכה גם תחזוקה והפעלה שוטפת שאינה בגין פגם או בלאי ובמהלכה לא תשולם 

 מורה בגין תחזוקה שוטפת כאמור.לספק ת
 

 ( יחולו על הספק.2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הספק לפי סעיף קטן) 12.3
 

נתגלו אי התאמה ו/או פגם בטובין בזמן הפעלתם, רשאי המזמין לדרוש מהספק שיתקנם לשביעות  12.4

ו/או על פי תנאי הרצון המזמין. הייתה אי התאמה ו/או הפגם כאלה שהספק אחראי להם על פי דין 
מתנאי ההסכם יחולו הוצאות התיקון ו/או ההחלפה על הספק, וכן יהיה הספק חייב לתקן, על 

חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם על כל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים 
שיקול דעתו לתיקון ו/או החלפה יהיה הספק חייב בתשלום פיצויים למזמין על פי הערכת המזמין וב

 הבלעדי.
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בתום תקופת הבדק מתחייב הספק להמשיך ולספק תחזוקה והפעלה  12.5
שוטפת לתוכנה ו/או למערכת בין באופן יזום ובין על פי פניית העירייה מעת לעת. התמורה בגין 

נפרד  התחזוקה וההפעלה השוטפת כאמור תהא בהתאם להצעתו של הספק המצורפת כחלק בלתי

 מהסכם זה.

 

 התמורה .13
 

לשלם לספק  תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה 13.1

 מנומזה כחלק בלתי נפרד  המצורפת לחוזה 2014/19בהתאם להצעתו פי שהוגשה ואושרה במכרז 
 ״התמורה״(. -)להלן 

 

יום  60תוך  ידי הספק, תשולם לוהתמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים שבוצעו על  13.2

 אושר ע״י העירייה. מהיום שבו יגיש הספק חשבון וחשבונית כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון
 

 כב ללא כל חבות עד לבירורם הסופיתשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעו 13.3

 חוזה מצד העירייה. ואישורם ע״י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת
 

הינה קבועה  מוסכם בין הצדדים כי לתמורה לא תתווסף כל תוספת. מוצהר ומוסכם כי התמורה 13.4

כל ההוצאות הכרוכות  ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק לרבות רווח עבור

כל דין והספק לא הסכם זה ו/או על פי  והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי
העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה,  יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה

של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה  שינויים בשער החליפין
 תמורה הינומין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום ה אחרים מכל

ותמורת ביצועו של  הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים

 הסכם זה.
 

 הספק יגיש את חשבונו כולל מע״מ כמתחייב בחוק, כאשר סכום המע״מ מצוין בנפרד. 13.5
 

או על השירותים  כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על 13.6
תנכה מהסכומים שיגיעו לספק  העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו. העירייה

היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי  כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים
 תהווה תשלום לספק השירות.

 

יה תנכה מכל תשלום שישולם לו מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר ספק השירות כי ידוע לו שהעירי 13.7

עפ״י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהמזמין יהיה חייב לנכותם 

במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הספק לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ״ל הוראות בכתב 
 של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.
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 זכויות .14
 

כל הציוד ו/או התוכנה ו/או החומרה ו/או חומרים אחרים שיותקנו כחלק ממערך המחשוב לרבות כל קבצי  

המחשב, הנתונים שהוקלדו בתוכנה שהוקלדה במחשבי העירייה, יהיו בבעלות העירייה ממועד התקנתם. 
ותן הספק לעירייה זכות לגבי נתונים ו/או מסמכים ו/או תוכניות ו/או תוכנות בהן יש לספק זכויות יוצרים, נ

שימוש בלתי מוגבלת בזכויות אלה גם לאחר סיום תקופת ההסכם ובלבד כי העירייה לא תעשה שימוש 
בזכויות אלה לשם הפקת רווחים ו/או מסחר ו/או הפצה לצדדים שלישים. הספק מצהיר בזאת כי יש בידו 

כנות וכי קיבל הסכמת צדדים את כל האישורים ו/או הרישיונות הדרושים לשם התקנה ושימוש בתו

שלישים, ככל שזו נדרשת, לגבי שימוש בזכויות יוצרים של צד ג'. הספק יישא באחריות המלאה לגבי כל 
/או דרישה שתוגש כנגד המזמין בהקשר זה וישפה את העירייה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרם לה ותביעה 

 ו/או רישיונות כאמור.במידה ויתברר כי לא ניתנו ו/או נתקבלו אישורים 

 

 שמירה על סודיות .15
 

הספק מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או הקבצים ו/או המסמכים ו/או מידע אשר  
יגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין על ידי 

התחייבות לשמירה על סודיות הרצ״ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה גורם אחר. הספק יחתום על מסמך 
ואף מתחייב להחתים כל עובד מטעמו על מסמך כאמור. חובתו של הספק ו/או מי מטעמו לשמירה על 

סודיות כאמור תמשיך לחול בכל עת גם לאחר סיומו של הסכם זה. הספק ישפה ו/או יפצה את העירייה 

 רת חובותיו כאמור בסעיף זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפ

 

 ערבות לקיום החוזה .16
 

פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, -להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על 

בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה.  -ימציא הספק למזמין, עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית 
האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הערבות 

 הבסיסי כאמור בהסכם זה. הערבות תישאר בתוקפה עד לסיום תקופת האחריות.

חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי המזמין, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותו של המזמין לקבל  
ן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם למזמין בשל הפרה כל סעד לו הוא זכאי ה

 של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ״ט עו״ד.

 

 ביטוח .17
 

עם חתימת הסכם זה, יבטח ספק השירות על חשבונו הוא, את עצמו, את העירייה, כל עובד של  17.1
הספק, כל עובד של העירייה וכל אדם בגין כל נזק, או הפסד שהספק יהיה אחראי לו עפ״י הסכם 

זה או שהעירייה עלולה להיתבע בגינו וזאת בחברת ביטוח שהעירייה תסכים לה ובפוליסה שתנאיה 
 שביעות רצון העירייה וסכומי הביטוח יהיו כמפורט בנספח הביטוח המצ״ב.יהיו ל

 

ימים מחתימת הסכם זה, הוכחות להנחת  14ספק השירות מתחייב להמציא לעירייה לא יאוחר מאשר  17.2

 דעת העירייה על תשלום הפרמיה באופן שיבטיח שהביטוח הנ״ל יהיה בר תוקף.
 

כן מתחייב הספק לגרוס מפעם לפעם במשך כל תקופת תקפו של הסכם זה, להארכת תוקף  17.3

הביטוח הנ״ל או לביטוח אחר להנחת דעת העירייה, ולהמציא לעירייה מידי פעם בפעם לא יאוחר 
יום לפני תום תוקפו של ביטוח כנ״ל וכן לפי דרישתה של העירייה, הוכחות להנחת דעת  14מאשר 

דוש הביטוח הנ״ל כאמור לעיל ועל תשלום פרמיה באופן שיבטיח שהביטוח המחודש העירייה על חי
 ספק השירות מתחייב כי לא ידרוש ביטול הפוליסה ללא הסכמת העירייה וכי יגרוםיהיה בר תוקף. 

יום  30לכך, כי חברת הביטוח תאשר, שלא תבטל את פוליסת הביטוח אלא בהודעה מראש של 
 רשום.לעירייה, בכתב, בדואר 

 

אין בסעיף זה כדי לשחרר את ספק השירות מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו  17.4

 מכוסה בפוליסת הביטוח.
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 ניהול העובדים .18
 

 הצדדים מסכימים בזאת כי ספק השירות בלבד יהיה רשאי לתת הוראות לעובדיו בקשר לביצוע 18.1
השירותים והוא מתחייב לדאוג לכך שבעת ביצוע כל עבודה הקשורה למתן שרות זה יהיה נוכח 

 מנהל עבודה מוסמך מטעמו שאליו יוכל המפקח להפנות דרישות שונות ולהעיר את הערותיו.
 

ספק השירות מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או של  18.2
 עבודה מטעמו.מנהל ה

 

 שונות .19
 

 דים לגבי הסכם זה תהא לבית המשפטסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצד 19.1
 . אריאלהשלום ב

 

 כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא להסכם זה. 19.2
 

שעות מעת הבאתו  48כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור  19.3

למשלוח למשרד הדואר או יחשב כנתקבל אס נמסר ביד. במידה ונשלח באמצעות מכשיר 
הפקסימליה יחשב כנתקבל בכפוף לאישור על קבלתו ותרשומת טלפונית של שם המקבל ושעת 

 קבלת הפקס.
 

כי קראו את ההסכם, המפרט כתב הכמויות והנספחים האחרים לו, מבינים  הצדדים מצהירים בזה 19.4
 ומסכימים לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

 
          

 ולראיה באנו על החתום :
 

 
 __________________________                                                               ____________          תאריך:

 חתימה וחותמת הספק                                                                                                              
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 אישור

 מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי  כל דין.אנו  . 1

 ״. _______ לשנת הכספים _____ כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי . 2

  _______________ אישור חשב/ת:  .  ______________ שריון: 

 

 . ________________________ . _____ ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל. כאן:

 :אריאלבשם עיריית 
 
 
 

 _________________                __________________ ________________ 

 גזבר העירייה     חותמת הרשות ראש העירייה
 

 

 
 

 ___________________, ת.ז._______   _____________ הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה״ה

 ת.ז ___________________   _____________________                                                   

 

אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין הח״מ מאשר/ת בחתימתו/ה 

 כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 ניהול רציפות תפקודיתלמערכת 

 א נספח
 

 אוטונומית צמודה נוסח ערבות בנקאית
 ביצועערבות 

 

 לכבוד:
 עיריית אריאל
 5מרחוב יהודה 

 אריאל

 שם הבנק:  ________________.     
 סניף הבנק: _______________. 
 מס' טלפון של הסניף:  ________ .
 מס' הפקס של הסניף: ____________.

      

 ג.א.נ,
 

 מס'__________ בנקאית אוטונומית ערבותכתב   הנדון:

 
 )להלן: ״המבקש״(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי ]המציע[ _______________ על פי בקשת

)להלן: ״סכום הקרן״(, בתוספת  )כמילים: עשרים אלף שקלים חדשים( ₪ 20,000 דרישתכם, עד לסכום של 
למכרז להזמנה להציע הצעות  הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן)להלן: ״הפרשי הצמדה״(, בקשר

)להלן:  אריאלעיריית באספקה התקנה ותחזוקה של מערכת לרציפות תפקודית  -דבר _____ במס 

 ״ההזמנה״(.
 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
 

 ״המדד״ ־ מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 גשת ההצעות למכרז, דהיינו:שנת________, האחרון הידוע במועד ה ____ המדד לחודש -״מדד הבסיס״ 
 ________ נקודות.

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד  -״המדד החדש״ 

 הבסיס.
״הפרשי   יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו םא

שווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד ההצמדה למדד״ סכום ה
הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: ״סכום הערבות״. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום 

( ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב 10עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה )

רבות זה )להלן: ״מכתב הדרישה״(, מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את ע
התשלום מאת המבקש. למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע 

ם הערבות. הרינו בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכו
 מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.
 

 ]יש להשלים את  _______ ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום

לאחר מועד סיום החוזה( ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד ימים  30התאריך בהתאם ל־
לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא 

יוקדם תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, 
                                                הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

 בכבוד רב,                           

 
_______________  שם בנק:                                                                                                       

_______________ שם סניף:                                                                                             

_______________  מספר סניף:                                                                                        

_______________  כתובת הסניף:                                                                                      

_______________  טלפון ישיר:                                                                                         

תאריך:  _______________                                                                                               
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

ניהול רציפות תפקודיתלמערכת   

 ב נספח     

 

 הוראות בטיחות לעבודות קבלנים
 

הבטיחות  הספק מתחייב לסיים הוראות כל דיו בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי .1
 והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

 

הספקים וכל  מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הספק, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את .2

 אדם אחר מטעמו.
 

, 1954 - הספק מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי״ד .3
 -בנייה( התשמ״ח  )עבודות , תקנות הבטיחות בעבודה1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש״ל 

ה)עזרה ראשונה הבטיחות בעבוד , תקנות1997 -, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ״ז 1988
, וכן כל 1998 -)עבודה במקום מוקף( התשנ״ח  , תקנות הבטיחות בעבודה1988 -במקומות עבודה(, התשמ״ח 

לנהוג על פיהם ועל פי הוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף  הוא מתחייב ;והצווים והתקנות שפורסמו לפיהם

תוגש נגדו ונגד העירייה וכל מי מטעמה את האחריות לכל תביעה ש מעת לעת בקפדנות והוא לוקח על עצמו
 מהוראות הדין ומהוראות אלה. עקב הפרת כל הוראה

 

ההוראות  בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הספק, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל .4

 .אריאלית התחבורה ועירי וההנחיות שתינתנה ע״י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד
הספק יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, 

 תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.
 

בטיחות  הספק מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת .5
 כתם, ואחראים לעבודתם.כללית והם בקיאים במלא

כמו כן יעסיק הספק רק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי הבטיחות )שחתמו על 

הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה(. בשום אופן לא יהיה הספק רשאי להציב בעבודה עובדים 
 שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים.

 

 הסכם רשאית תהיה העירייה לאשרהספק ומאחריותו על פי הדין ובהתאם למבלי לגרוע מכל חובה מחובות 

 לסרב או להתנות את אישורו של ספק המשנה בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט. או
 

וכי כל רשיונות  הספק מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרשיונות והאישורים הדרושים .6

כלי שינוע, מכשירי יד מכניים  ים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי הרמה,הספק שבידיו תקינים ותקפ

תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב  או חשמליים וכו׳ תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך
 הסמכה כחוק. שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו

 

בהתאם להוראות  כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרושולכל הפועלים מטעמו,  הספק יספק לעובדיו, לשלוחיו.   7

מסוג העבודה נשוא ההסכם  החוק, התקנות, הצווים והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה
 וכד׳( ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה. )לרבות נעלי עבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן, משקפי מגן

 

לנפש ולרכוש  הספק מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים .8

הציוד, המכשירים, המכונות  בביצוע העבודה, וכן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים,

 וכלי העבודה שלו.
  
 ידאג הספק להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה. ,כמו כן 

 

אזהרה  -הספק יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר בו מתקיימת העבודה, כולל הצבת ציוד מגן  .9

עפ״י החוק כגון: מחסומים, מחזירי אור, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי אזהרה, פנסים 

רה במשך הלילה, יכוון את התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות מהבהבים, ידאג לתאו
 שבטיחות הציבור והעובדים ידרשו זאת.

 

בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת באי החוף, הולכי רגל ותנועת כלי רכב על פי  .10

 כל דין.
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 הצהרה והתחייבות

 
בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את משמעות האמור הנני מאשר בזה שקראתי  .1

 בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.
 

 הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה. .2
 

הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות להבטחת תנאי  .3

 בטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם.ה
 

הנני מתחייב בזאת להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך  .4
 שיבצעו את ההוראות כלשונן.

 

הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות  .5

בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על ורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, הג

 מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.
 

בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי, הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתו של  .6
יגרם לעירייה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם הממונה על הביטוח בעירייה, שיכסה כל נזק שי

 כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי.
 

העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י הממונה על הביטוח בעירייה  .7
 עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות.

 

 
 _________________________שם חתימה וחותמת הספק:     
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ניהול רציפות תפקודיתלמערכת   

 ג נספח     

 

 מפרט מיוחד –מסמך ב' במסמכי המכרז 
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

ניהול רציפות תפקודיתלמערכת   

 ד נספח     

 עיריית אריאל ועדת המכרזים    :לכבוד      
  5  רח' יהודה                    
 אריאל                    

 
 ג.א.נ,                

 

 הצהרה והתחייבות בהתאם להוראות פקודת העיריותהנדון: 
 

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

 
 אינני נמנה על אחד מאלה: א.   

 

 .אריאל)בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר  קרוב משפחה ( 1)
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. ( 2)

 .אריאל)בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של עובד עיריית  קרוב משפחה ( 3)
 .אריאלסוכנו או שותפו של עובד עיריית  ( 4)

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 2) -( 1ף משנה )תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעי ( 5)

 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.2) -( ו 1ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה)
 

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

שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א׳ לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי 
שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן 

לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת החוזה 

 להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א׳ לעיל, הנני  ג. 
 דיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.מתחייב להו

 

 
 

_______________                 ___________________ 
 חתימה וחותמת הספק                תאריך
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ניהול רציפות תפקודיתלמערכת   

  ה נספח     

 

 
 מסמכים ותשלומים

 

 לעירייה.נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות 
 

 כללי א.
 

 בע״מ יוגשו שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה .1

 ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה. החשבונות ע״ג

חותמים על ההסכם הם מורשי במידה והחותם המו חברה בע״מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו״ח כי ה .2
 החברה.של  החתימה

 הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ״ב. .3
 עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף. .4

 
 חתימת ההזמנה ב. 

 

 יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים כמפורט: 
 

 באם מצורפות תוכניות יש לחתום עליהן.  .1

 בכל עמוד בראשי תיבות ואם חברה בע״מ בנוסף חותמת החברה. . 2

 ע״ג המפרט הכללי ובסוף המפרט המיוחד במקום שמצוין. . 3
 בדף האחרון של כתב הכמויות, ככל שיש כזה, כולל כל הפרטים הנדרשים. . 4

 הטביע חותמת החברה + חתימת מורשהה בע״מ יש לבתחתית כל דף חתימה מלאה. אם מדובר בחבר .5
 החתימה.

 
 נוהל הגשת חשבונות ג. 

 

 לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים. . 1
 לא צורפו המסמכים ע״י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים. .2

את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההזמנה למשרד היחידה המזמינה בעיריית  .3
 , למנהל היחידה.אריאל

 חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע״י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים. .4

 יתקבלו בעירייה כל חשבונות מתוקנים ידנית ; לא 
 

 לצרף צילום ההסכם וכן צילומי חשבונות קודמים, ככל שהיו כאלה, אשריש  לכל חשבון חלקי )א(
 אושרו בגין העבודה הנ״ל.

יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר  לחשבון חד פעמי ו/או סופי )ב(

 תביעות)ראה מסמך מצ״ב(.
 ע״ג כל חשבון יופיע: מס׳ ההסכם ומהותו. .5

 
 
 

 הנ״ל, אי מילוי קפדני של הנ״ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותריםנא להקפיד ולמלא את ההוראות 
 בתשלום.

 

 

 

 
 

 
____________________________ 

 חתימה וחותמת הספק            
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ניהול רציפות תפקודיתלמערכת   

 (1)ה נספח     

 
 עיריית אריאל )גזברות(

  5מרחוב יהודה 

 אריאל 

 
 ג.א.נ,

 חשבון בנקהספק / פרטי פרטי הנדון: 

 

 

 : ממכםלבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו 

 

 ____________  שם הסניף    _______  _ מס׳ הבנק   שם הבנק_________________ 

 _________________  שם החברה/הספק/הפירמה                     ______ מס' הסניף

 ______________________   החשבוןמס׳ 

 

 _________________________________כתובת למשלוח הודעה על ביצוע התשלום __________

 

 טלפון לברורים ________________________________

 

 ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית )מס"ב(.

 
 

 בכבוד רב,                                            
 

 
               _____________      _____________            _______________      ______________ 

   חתימה                            חותמת                   מס' עוסק מורשה                    תאריך          
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 עיריית אריאל
 מערכות מידע ותקשורת

 

ניהול רציפות תפקודיתלמערכת   

 ו נספח

 

 עיריית אריאל ועדת המכרזים    :לכבוד      
  5  רח' יהודה                    
 אריאל                    

 
 ג.א.נ,                

 

 עדר תביעותיהצהרת ההנדון: 

 אריאל עפ"יאשר ביצעתי עבודות עבור עיריית  __________________אני הח״מ _________________ת.ז. 

  אריאל חוזה מס' _________________ מיום _________________ )להלן ־ ״החוזה״( שנחתם ביני ובין עיריית
)במילים: ____________________( מאת  ₪  _______________________ מאשר  בזה  את  קבלת  הסך  של

 , בגין ביצוע עבודות/י בהתאם להסכם מס' _______________ כמפורט בחשבון סופי מס׳ ריאלאעיריית 
_____________________. 

עם קבלת הסכום הנ״ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג 
ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע  אריאלאו מין שהוא נגד עיריית 

 הזמנת עבודה זו על נספחיה.

למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ״ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי 
 בנוגע לביצוע ההסכם על נספחיה. אריאלמאת עיריית 

 

 החתוםולראיה באתי על 
 

 
                                            __________________                             _____________ 

 המצהיר                                      תאריך                                                     

 
 

 
 : אישור עד לחתימה

 
 

 _________________  חתם מר/גב' _____________ בפני. הנני מאשר כי ביום

 
 

 
                        __________________                             _____________ 

 חתימה                                    תאריך                                
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 עיריית אריאל
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ניהול רציפות תפקודיתלמערכת   

 ז נספח
 עיריית אריאל ועדת המכרזים    :לכבוד      

  5  רח' יהודה                    
 אריאל                    

 
 ג.א.נ,                

 הצהרת סודיות  הנדון:
 

מוחלטת לגבי  מצהיר ומאשר בזאת כי אשמור על סודיות ____________ ת.ז. מס׳ _________________ אני הח״מ

ו/או פרטים )להלן: ״החומר״( אשר הגיעו אליי במסגרת הסכם זה  כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות

 ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת.

אחרת למעט  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה ,כמו כן

 כם זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי הסכם זה יחולו הוראות התחייבות זו.לצורכי הס

הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת הסכם 
 זה לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג׳.

מוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל למעט לצורכי הסכם זה לא אעשה כל שי
 מידע לצד ג׳ לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו 
י כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כ

 מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או 
 רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

וכן  1981יר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ״א הח״מ מכ
מודע לנזק שעלול להיגרס לעירייה ע״י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני 

פרת התחייבותי זו וזאת מיד עם מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי ה
 דרישתה הראשונה של העירייה.

התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים. עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב 

 לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 

__________________________________   _____________________________________ 
 
 
 

במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של 
שירותים התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן 

 לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.
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 עיריית אריאל
,  אריאל25  ,  ת.ד.5רחוב יהודה   

 03-9061846  פקס:                                                                                                         03-9061623טל:   
 

_3/ 2016מכרז  פומבי  מס'     
 מערכת לניהול רציפות תפקודית

 
 (. "העבודה/העבודות")להלן: . מערכת לניהול רציפות תפקודיתעיריית אריאל, מזמינה בזה הצעות מחיר ל .1
 

יידרש לחתום עליו  ("הקבלן"הכוללים את נוסח ההסכם ונספחיו שהמציע הזוכה )להלן: ,את מסמכי המכרז .2
, אריאל, 5יהודה רחוב לשכת מנכ"ל העירייה, ניתן לרכוש במשרדי בשינויים המתחייבים לאחר הליכי המכרז, 

הסכום לא יוחזר. ש"ח(.  ףאל) ש"ח 000,2 , תמורת סך של00:31ועד  00:10בין השעות   ה' –א' בימים 
ולא ניתן לצלמם. רכישת מסמכי המכרז  ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם במשרדי העירייה

 מהעירייה, מהווה תנאי סף להגשת הצעה. 
 

 

, אריאללפקודת עיריית  ,להלןהמצורף  1א' מסמךצרף ערבות בנקאית להשתתפות בנוסח ימגיש הצעה  .3

תאריך  ( בתוקף עד ₪אלף  מאה) ₪ 10,000אוטונומית, בלתי מסויגת, על שם המציע בלבד, על סך 

 (."ערבות השתתפות" כולל. )להלן:  __28.06.16____
 

 למשתתפים, כל מסמכי המכרז ושישלחות/עדכונים/שינויים הבהרות/תשוב כיאת ההצעה, בצירוף מסמ .4
חתום  עותק מקור - בשני עותקים מלאיםבמעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי,  ביא, יש להוצרופותיו

צילום עותק המקור לאחר חתימת  - ועותק נוסףל המציע, בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה ש
לקבל חותמת וחתימת נציג/ת העירייה שירשום על המעטפה את תאריך ושעת ההפקדה, החתימה,  ימורש

שעה    _____28.03.16_____תאריך  ב'  _____  לא יאוחר מיוםבעירייה, ולהפקידה בתיבת המכרזים 
:0051. 

 

על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי  .5

 המכרז.  המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים. 
 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .6

 
 

                  אבי עזר                                                                                          

 מנכ"ל העיר                                                                                          

 


