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רישיון רכישת ל מחיר ( מזמינה בזה הצעות"העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלות 1

, היכל התרבות במעלותעבור  כרטוס/ תוכנת  ערכת ממוחשבתשימוש, תחזוקה ותמיכה במ

 ל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.והכ

 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות          2.1 2

 על נספחיו, המצורף לתנאים אלה.

ההצעות, להכניס שינויים העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת  2.2

ותיקונים במסמכי ההליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 

לפי הכתובות  אלקטרוניההליך ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר 

 שנמסרו על ידם.

 

גב'  לידי 0031:שעה  1.2025.31עד לתאריך  WORDשאלות הבהרה יש להעביר בכתב בקובץ  3

 .audit-2@maltar.co.ilלכתובת:   Microsoft Wordו בקובץ   PDFבקובץ   מצדה סרף

  יש לוודא קבלת אישור במייל חוזר.

 ניתן לשלוח את ההצעות במסירה ידנית או במסירה ממוחשבת. 4

רטוס תוכנת כ – 1202/114הצעות מחיר הליך במעטפה סגורה נושאת ציון " - מסירה ידנית     1.4

יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות  ."ל התרבותלהיכ

תרשיחא, לאחר -, מעלות1העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 

העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום גזברות בשהוחתמה בחותמת נתקבל 

 נתקבלה על גבי המעטפה. בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה
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את ההצעות במסירה ממוחשבת, באמצעות המרשתת )אינטרנט( יש  - מסירה ממוחשבת 4.2

 https://files.maltar.co.il/filedrop/plm2להגיש דרך הקישור הבא )בלבד!(:  

האבטחה במידה ותופיע, נא מלאו את הטופס  לאחר מעבר לקישור הנ"ל ואישור הערת

שיפתח בצירוף סכום הצעתכם )במפרט(, הדפיסו את המסמך כשהוא חתום )חתימה 

 וחותמת העסק(. סרקו את המסמך החתום ושלחו בהתאם להוראות כלהלן:

1  . From - למלא כתובת מייל השולח 

2 .Subject   -  שבמסמך זה(לרשום את מספר ההצעה )כפי שמופיעה בנדון 

צרפו את הקבצים המיועדים להצעה כשהם חתומים וסרוקים  - add files.   בכפתור 3

 כנ"ל.

 יבצע שליחת ההצעה - send.   כפתור 4

 .!Files Sent, Thank you -נא שימו לב שהנכם מקבלים אישור שנשלח בהצלחה      

 

 ההצעות. יודגש כי אי קבלת אישור כאמור, כמוהו כאי קבלת הצעה בתיבת

  04-9578812לבירורים ניתן לפנות לטל': 

 0013:בשעה   2020/5/24  לעדכן תאריךמועד אחרון להגשה 

 

 

 תנאים להשתתפות בהליך הצעות המחיר .ב

 

בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל  5

 בכלון להגשת ההצעות להליך ( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחר"המשתתף")להלן: 

 התנאים המפורטים להלן:

שנים לפחות טרם הגשת מועמדותו למכרז, והעוסק  2המציע הינו תאגיד שנרשם כדין  4.1

 היכלי תרבותב המתמחים (,Information Technologyבתחום שירותי טכנולוגית מידע )

 מספק שירותיתאגידים במדינת ישראל, וברשותו עסק פעיל הב וארשויות מקומיות ב

 .בתחום זה כרטוס בהיכלי תרבות 

 על המציע לצרף תעודת רישום תאגיד. 

המציע מספק נכון למועד פרסום הליך זה, שירותי מערכות מידע ממוחשבות הכוללת  4.2

 10 מינימום ם, מתוכלפחות במדינת ישראלהיכלי תרבות  20 –ל  כרטוסתוכנת 

 מושבים.  500היכלים המונים מעל 

 

https://files.maltar.co.il/filedrop/plm2
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לעיל. הצעה אליה  -2ו 1המלצות אודות ניסיונו כנדרש בס"ק  10 לצרף על המשתתף

 לא תצורפנה המלצות לא תידון.

 

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2על המשתתף להיות מי שמתקיים בו תנאי סעיף  4.3

 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. -1976 התשל"ו

שר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר מאו

 בנוסח המצורף כנספח א' למסמכי הליך זה. 4.3

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית  4.4

 לא תידון. –אחת 

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 4.5

רבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר קי 4.6

 המצורף כנספח ב' למסמכי הליך זה.

 

 ההצעה .ג

 

על גבי  לניהול כרטוס היכלי תרבותה רכישת מערכת תוכנעל המשתתף ליתן הצעת מחיר ל 6

 טופס הצעת המשתתף המצורף למסמכים אלה. 

ום המירבי . הצעה אשר תחרוג מהסכשנתי מע"מ₪ +  28,000הצעת המשתתף לא תעלה על  7

 תיפסל לא תידון. –כמפורט לעיל 

 

 על המשתתף למלא את התנאים המפורטים להלן: 8

 המחירים בהצעה ירשמו כשהם לא כוללים מע"מ.  6.1

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את  6.2

 מסמכי ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים

 המופיעים בהם.

הצעת המשתתף תוגש  בעותק אשר ימולא בהדפסה או בעט. הצעות אשר תוגשנה     6.3

 לא תידונה.  –ממולאות בעיפרון 

עמוד מעמודי מסמכי ההליך, לרבות חוזה ההתקשרות,  כלעל המשתתף לחתום על  6.4

 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו  אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך, 6.5

במסמכי ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה, למעט הערות 

 המוסיפות על דרישות המפרט ומשפרות אותו.

 

  .הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי 7.1 7

המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירותים בהתאם לאמור הצעת  7.2

 בחוזה.
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או מבחינת  העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחיר 8

אומדן מפרט, לעומת מהות ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס ל הפיתרון המוצע

 ליך.ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בה

 

בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף  9

 לצרף להצעתו גם את המסמכים המפורטים להלן: 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   9.1

 , על שם המשתתף.1976תשל"ו 

 תתף.אישור על ניכוי במקור, על שם המש 9.2

 לעיל. -4.2ו 4.1המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעיפים  9.3

משתתף שהינו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור  9.4

 רו"ח או עו"ד על זכויות החותמים בשם המשתתף וסמכותם לחייבו בחתימתם.

 

ות בהליך הצעות כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפ 10

המחיר תחולנה על המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא 

 ומכל טעם שהוא.

 

יום מהמועד  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  11

 האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.

 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד

 

א רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב העירייה תה 12

 בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.

 

 למסמכי המכרז.ג' בנספח בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי שקלול הנתונים המפורטים  13

בקביעת הזוכה. בכל מקרה,  30%ולמחיר ההצעה ינתן משקל של  70%משקל האיכות יהיה 

. הצעה אשר תעלה על לשנה )הסכום המירבי( + מע"מ ₪28,000 הצעת המשתתף לא תעלה על 

 לא תידון. –המחיר המירבי 

 

לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, יוזמנו על ידי  העירייה כל אחד מהמציעים, על מנת  14

רייה. לכל אחד מהמציעים יקבע מועד לערוך הדגמה של הפתרון המוצע על ידו בפני נציגי העי

במהלך ההדגמה על המציע להסביר את  שעות. 4לעריכת ההדגמה אשר לא תעלה על  

את השימוש  On Line התפיסה הכוללת של מערכותיו בקצרה ולהדגים הדגמה מוחשית 

לא תתאפשר ומציג שיבחר להציג ב  PowerPointבמערכת המוצעת. הצגת המערכת על ידי 

PowerPoint   בתום עריכת כל הדגמה, ימלא כל 0הציון שיקבל בדבר שלמות הפתרון יהיה  .

כאשר תוצאותיו ישוקללו  ,ג' כנספח אחד מחברי הצוות המקצועי,  את השאלון המצ"ב 

להתקין להביא,  לצורך בחירת ההצעה הזוכה כפי המפורט במסמכי המכרז. על המציע
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יוד, חומרה, תוכנה ותקשורת וכל שאר הדרוש צמקרן,  ולהפעיל לצורך הדגמת המערכות

 תוכנה, מקרן, על ציוד, חומרה. המציע אינו רשאי להסתמך לצורך הדגמת המערכות

ואף אם יסתמך על דברים אלה, במקרה של כשל, לא יוכל להשתמש  ותקשורת של העירייה

ירייה בכשל זה לעלות טענות, בקשות, מענות וסיבות כל שהן באשר למכרז זה. אין הע

מתחייבת לאפשר מועד להדגמה נוספת למציע אשר כשל בהדגמת מערכותיו. העירייה תהה 

על המציעים לשריין רשאית שלא לדון כלל בהצעת מציע שכשל בהדגמת מערכותיו. 

למסמכי המכרז,  1ביומניהם/ בתוכניות העבודה שלהם את המועד המוגדר בעמוד מספר 

תודיע מראש, בכתב, לכל אחד מהמציעים בהתאם לצורך הדגמת מערכותיהם. העירייה 

 לכללי המכרז בדבר השעה שנקבעה להם להדגמת המערכת.

 

 שיכלול את: צוות מקצועילמסמכי המכרז, תמנה העירייה  1כמפורט בנספח ד' לפרק 

 . גב'3  ידה-גזברית העירייה או נציג אחר שיתמנה על –. גב' אירית מורן 2  בתיה קפל גב' .  1

 –להלן  היכל התרבות במעלותמנהלת  -  דפנה לוי. גב' 4 , מזכירת היכל התרבותסרףמצדה 

לוועדת המכרזים בדבר ניקוד אמות המידה לקבלת החלטה  ץשיסייע וימלי "הצוות המקצועי"

במסמכי המכרז. יודגש כי לעירייה הזכות לשנות לפי שיקול דעתה  1המפורטות בנספח ד' לפרק 

 ת הצוות המקצועי. הבלעדי את זהות ומהו

 חברי הצוות יכולים להיות מוחלפים ע"י מקביליהם בתחום עיסוקם.

 

 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 15

 

בעת הדיון בהצעות, זכאית העירייה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודות או ביכולתו  16

דבר נובע מאספקת שירותים קודמים על ידי המציע עבור העירייה לעמוד בתנאי המכרז, כפי שה

, במענה שנותן הפיתרון להתחשב בוותק ובניסיונו במתן שירותים דומים ,ו/או בעבור אחרים

 ג'הטכנולוגי המוצע בהצעת המשתתף, בהתאמתו לדרישות העירייה, ועוד, הכל כמפורט בנספח 

 .למסמכי ההליך

 

וש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או ניתוח העירייה תהיה רשאית לדר 17

מחירי יחידות הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את 

 המציע והצעתו.

המציע יהיה חייב למסור לעירייה ו/או למומחים מטעמה את כל ההסברים והניתוחים כאמור 

אית העירייה להסיק מסקנות לפי שיקול דעתה, עד כדי פסילת לעיל, ובמקרה של סירוב, רש

 ההצעה.

ובמכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי  במייללזוכה בהליך תימסר על כך הודעה  18

 ההליך.

 יקבל על כך הודעה בכתב. ,משתתף שהצעתו לא תתקבל

 

לחוזה  4כנספח על הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  19

ימים מהמועד בו קיבל הודעה על  7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות

 זכייתו.
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(, להבטחת קיום "ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  20.1 20

כנספח בנוסח המצורף ( ₪  אלף וחמש מאות)₪  5,000תנאי חוזה ההתקשרות, על סך 

ימים מיום  7חודשים מיום הוצאתה וזאת תוך  15 שתוקפה לחוזה ההתקשרות 5

 דע לו על זכייתו.ושיו

יום בטרם פקיעתה של ערבות הביצוע ימציא הזוכה הארכה של הערבות הקיימת   30 20.2

 מאות חמשאלף )₪  5,000חודשים מן המועד הקבוע לפקיעתה, בנוסח הנ"ל על סך  -12ב

חודשים לגמר תקופת ההתקשרות  -3לתקופה המאוחרת ב וזאת פעם אחר פעם עד( ₪

 )כולל תקופות האופציה(.

 

משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל  21.1 21

 לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.

רשאית העירייה להגיש את  ,בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה 21.2

נקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידה הערבות הב

 והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 

 תקופת ההתקשרות ה. 

 

חודשים מיום גמר  36ההסכם שיחתם עם הזוכה בהליך יהא בתוקף ממועד חתימתו ועד לתום  22

 ה' להסכם ההתקשרות. כמפורט בפרק ההתקנה,עבודות 

 

העירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההתקשרות עד  23

בתנאי הליך זה  כך שהאורך המצטבר של ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים, נוספות לשנתיים

יום בטרם תום תקופת  -15ובלבד שהודיעה לזוכה על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מ

 תקשרות שבתוקף.הה

 7הודיעה העירייה לזוכה על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת ימציא הזוכה לעירייה, תוך 

 ימים ממועד הודעת העירייה, אישור הביטוחים לתקופת ההארכה.

 

 ________________     ___________________ 

 דפנה לוי                                                 אירית מורן                

 מנהלת היכל התרבות                                                             גזברית עיריית מעלות תרשיחא  

 

__________________ 

 מחלקת מערכות מידע, אריה פרץ

 

 

 

 



 114/2021הצעות מחיר 
  רטוס/ תוכנת כ לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכת ממוחשבת

 היכל התרבות במעלותעבור 
 

 

 7 

 

 פח א'נס

 

 תאריך: _________

 

           לכבוד

 עיריית מעלות תרשיחא 

 1בן גוריון 

 59ת.ד. 

 24952מעלות תרשיחא, 

 

 א.ג.נ.,

 

  -1976 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 

 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, 

ב לחוק עסקאות 2תי עבירות על פי סע' המשתתף במכרז זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר מש

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ו/או כי  -1976גופים ציבוריים התשל"ו

 ההרשעה האחרונה.

 

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני 

 מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 

 

 כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת 

 

 

 שם המשתתף: ___________________

 

  

 *שם נותן התצהיר: __________________

 

 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  

 *מס' תעודת זהות: __________________

 

 

 חתימת המשתתף: ________________

 

  

 תימת נותן התצהיר: _______________*ח
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 אישור עו"ד

 

אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .א

 . ("המשתתף"

הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או  .ב

בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן  בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף

  *הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד,  .ג

במשרדי  ברח' _________________________, מר/גב' _______________________ 

____________ , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי נושא ת.ז. ___

 לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

 

          

       _________________ 

  חתימה + חותמת עוה"ד       

                                                           
 שהינו תאגידסעיף ב' לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף  *
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 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא

 

 ספח ב'נ

 

 

 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית מעלות תרשיחא

 , מעלות תרשיחא1בן גוריון 

 

 א.ג.נ.,

 

 הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון: 

 

 הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1

 

 ( הקובע כדלקמן:א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש 122סעיף  1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או בת,  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 

 אח או אחות."

 

א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור ברשויות  )12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה,  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1" בסעיף )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב

 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."

 

 תאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: בה 2

בין חברי מועצת העירייה יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף  2.1

 לא סוכן או שותף.
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יש / אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם  2.2

יד באמצעותו הגשתי את חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאג

 הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –יש/ אין לי )מחק את המיותר( בן  2.3

 

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  3

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר  4

 אמת.

 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.א')א( 122התקשרות לפי סעיף 

 

 

 

 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   

 



 114/2021הצעות מחיר 
  רטוס/ תוכנת כ לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכת ממוחשבת

 היכל התרבות במעלותעבור 
 

 

 11 

 שאלון ניקוד –נספח ג' 
 ניקוד משתתפי ההליך:

 של כל חבר בועדה הבוחנת ציון ראשון .1

 
ציון  משקל נושא

 הבוחן

מאפיני 
 המערכת

ירועים על מנת לשייך אירוע לסעיף תקציבי )שניתן לשלוף לאפשר סיווג א
לדוח את כל האירועים מתאריך עד תאריך שהם מסוג מסויים, למשל 

 "הצגות ילדים"(

6%   

ניהול )ליצור, למחוק ולערוך ללא הגבלה( מאגר הלקוחות.  -מאגר לקוחות 
CRMמנגנון למניעת רישום לקוחות כפולים , 

6%   

   5% קשרי לקוחות: תיעוד פניות, הערות, בקשות, משימותמודול ניהול 
   5% כל סוגי המנויים )חובה, בחירה, כרטיסיה וכיו״ב(. -ניהול מפעל מנויים 

   5% הגדרת מדרגות התשלומים לעסקה. -קביעת פריסת תשלומים 
ניהול מקומות קבועים ובקשות לשיפור  -מפת אולם וכיסאות מסומנים 

סף מפת הכיסאות מציגה בזמן אמת סטטוס ויזואלי של מקום, בנו
 תפוסים וניהול מקומות קבועים.\הכיסאות הפנויים

6%   

   5% ניהול מחירונים, קופונים, הגבלות רכישה ומבצעים לכל אירוע.
מכירה דרך אתר אינטרנט )ישירות מהמערכת התפעולית( כולל אבטחת 

 ומשלוח כרטיס דיגיטלי ללקוח האתר
5%   

הקצאות, הגדרות, דוחו״ת, סבסוד  -עבודה עם סוכנים ומסבסדים 
 מלא/חלקי וכו׳

2%   

עבור כל משתמש ניתן לבחור את פרטי הכניסה  -משתמשים והרשאות 
 שלו ואילו פונקציות ופעולות רשאי אותו המשתמש לבצע.

2%   

תקדם המערכת כוללת מערך דו״חות תפעוליים ופיננסים רחב ומ -דו״חות 
ממנו ניתן לשלוף כל מידע אודות הרכישות, המנויים, התשלומים וכיוצ״ב. 

 לכל דו"ח תינתן אפשרות להדפסה וייצוא לאקסל.

5%   

ממשוק המערכת עם יומנים של צוות ההיכל ורצוי גם ליומני הלקוחות 
 )הלקוח יקבל ליומן שלו זימון של האירוע(

2%   

איזורי ישיבה, ניהול משאבים )כמו  מודול השכרת אולם הכולל ניהול
 תוספת להשכרת מקרן, הגברה וכו'(. 

5%   

מערכת בענן הכולל גיבוי המערכת ואבטחת הנתונים והבטחת שרידות 
 והתאוששות

5%   

לכל כרטיס/רכישה ואפשרות  QRליצירת קוד פסים או  -מודול מסופונים 
 רטיס מנויקריאת הקוד ע"י הקורא ממכשיר סלולרי/דף נייר/כ

5%   

באופן )של חברת סיטגיק, טופטיקס לשעבר(  sroהסבת נתונים ממערכת 
 ולהפיק דוחותהסטוריים שניתן יהיה לשלוף חזרה נתונים 

3%   

   3% ניוד מקום בתוך הסדרה או בין הסדרות לא ישפיע על הדוחות הכספיים 

אוכל  קים'צי, אתשלום של לקוחות כנגד כל אמצעי תשלום מזומן, אשר
  אמצעי תשלום אחר המקובל במדינת ישראל

5%   

המציין את התקבול בחתך של  -סגירת קופה בכול סוף יום  -ניהול קופה
 מופע.

5%   

   3% שייוך תמונה למופע במודל אינטרנטי
   6% הקמת סליקת כרטיסי אשראי בעלות בשוטף

ת לפתוח קריאה תמיכה טלפונית שוטפת וזמני תגובה כולל אפשרו
 שעות 4מקסימום זמן תגובה של  -במייל/באתר לצורך קיצור המתנה

6%   

    100%   

 



 114/2021הצעות מחיר 
  רטוס/ תוכנת כ לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכת ממוחשבת

 היכל התרבות במעלותעבור 
 

 

 12 

 
  5עד  1חברי הועדה ינקדו כל מדד מ  -עדה הבוחנת ושל כל חבר בו -ציון שני   .2

  20% 40% 60% 80% 100% 
 5 4 3 2 1 ועדת קבלה -מדד 

           כללית -איכות 
           עולתפ -פשטות המוצר

           התאמה לצרכנים
           התרשמות כללית

           ממוצע משוכלל

 

 50%, קרי הציון הראשון יהווה לשני הציון הראשון ביןלול של כל חבר ועדה הציון הסופי יהיה שק .3
 מהציון הסופי.  50%יהווה השני ציון הו
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 הצעת המשתתף

 

.ז/ח.פ. ________________ מצהיר, מסכים, ומתחייב בזה אני הח"מ________________ ת

 כדלקמן:

לרבות מסמך  80/2020הליך הצעות מחיר הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי  1

התנאים למשתתפים על נספחיו, נוסח ההסכם שיחתם עם הזוכה ונספחיו, וכי הבנתי את כל 

בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על התנאים הנדרשים מאת המציעים בהליך זה, וכי 

 קביעת מחיר הצעתי.

הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן הצעתי למתן  2

 (."השירותים")להלן:   -_________________________

הנני מתחייב למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים, בהסכם המצורף   3

 נספחים להסכם, לרבות כתבי הכמויות.ובכל מסמכי ה

 הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים: 4

נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות ממולאים וחתומים על  כלמסמכי ההליך על  4.1

 ידי ו/או על ידי צדדי ג' כדרישות ההליך.

ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים א 4.2

 , על שם המשתתף.1976 ציבוריים, תשל"ו

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 4.3

 לתנאים. -4.2ו 4.1המלצות המעידות על ניסיון קודם כדרישת סעיפים  4.4

 4.4כדרישת סעיף  2012-2017לכל אחת מהשנים אישור רו"ח אודות מחזור שנתי  4.5

 לתנאים.

ואישור אישור על היות התאגיד רשום בישראל כדין  -למשתתף שהינו תאגיד   4.6

עו"ד או רו"ח על זכויות החותמים בשם המשתתף וסמכותם לחייבו בחתימתם 

 .4.5לשנים כמפורט בסעיף וכמו כן אישור בדבר מחזור שנתי 
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לפני  בש"ח )סכום שנתי( להלן הצעתי לביצוע השירותים 5

 :מע"מ

______________________________________ 

 דרישות המכרז 

 -לציין וי
-לקיים ו

קס ללא אי
 קיים

  ושאנ  

מאפיני 
 המערכת

אלו  –
מאפייני 

חובה, 
אשר ללא 
קיומם לא 

ניתן 
להשתתף 

 במכרז

לאפשר סיווג אירועים על מנת לשייך אירוע לסעיף תקציבי )שניתן לשלוף לדוח את כל 
 האירועים מתאריך עד תאריך שהם מסוג מסויים, למשל "הצגות ילדים"(

 

, CRMור, למחוק ולערוך ללא הגבלה( מאגר הלקוחות. ניהול )ליצ -מאגר לקוחות 

 מנגנון למניעת רישום לקוחות כפולים

 

  מודול ניהול קשרי לקוחות: תיעוד פניות, הערות, בקשות, משימות

  כל סוגי המנויים )חובה, בחירה, כרטיסיה וכיו״ב(. -ניהול מפעל מנויים 

  מים לעסקה.הגדרת מדרגות התשלו -קביעת פריסת תשלומים 

ניהול מקומות קבועים ובקשות לשיפור מקום, בנוסף  -מפת אולם וכיסאות מסומנים 
תפוסים וניהול \מפת הכיסאות מציגה בזמן אמת סטטוס ויזואלי של הכיסאות הפנויים

 מקומות קבועים.

 

  ניהול מחירונים, קופונים, הגבלות רכישה ומבצעים לכל אירוע.

 טרנט )ישירות מהמערכת התפעולית( כולל אבטחת האתרמכירה דרך אתר אינ
 ומשלוח כרטיס דיגיטלי ללקוח

 

  הקצאות, הגדרות, דוחו״ת, סבסוד מלא/חלקי וכו׳ -עבודה עם סוכנים ומסבסדים 

עבור כל משתמש ניתן לבחור את פרטי הכניסה שלו ואילו  -משתמשים והרשאות 
 ע.פונקציות ופעולות רשאי אותו המשתמש לבצ

 

המערכת כוללת מערך דו״חות תפעוליים ופיננסים רחב ומתקדם ממנו ניתן  -דו״חות 
לשלוף כל מידע אודות הרכישות, המנויים, התשלומים וכיוצ״ב. לכל דו"ח תינתן 

 אפשרות להדפסה וייצוא לאקסל.

 

  ממשוק המערכת עם יומנים של צוות ההיכל 

י ישיבה, ניהול משאבים )כמו תוספת להשכרת מודול השכרת אולם הכולל ניהול איזור
 מקרן, הגברה וכו'(. 

 

  מערכת בענן הכולל גיבוי המערכת ואבטחת הנתונים והבטחת שרידות והתאוששות

לכל כרטיס/רכישה ואפשרות קריאת הקוד  QRליצירת קוד פסים או  -מודול מסופונים 

 ע"י הקורא ממכשיר סלולרי/דף נייר/כרטיס מנוי

 

באופן שניתן יהיה )של חברת סיטגיק, טופטיקס לשעבר(  sroסבת נתונים ממערכת ה

 ולהפיק דוחותהסטוריים לשלוף חזרה נתונים 

 

  ניוד מקום בתוך הסדרה או בין הסדרות לא ישפיע על הדוחות הכספיים 

כל אמצעי תשלום  או קים'י, צאתשלום של לקוחות כנגד כל אמצעי תשלום מזומן, אשר
 ר המקובל במדינת ישראלאח

 

  המציין את התקבול בחתך של מופע. -סגירת קופה בכול סוף יום  -ניהול קופה

  שיוך תמונה למופע במודל אינטרנטי
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 דרישות המכרז 

 -לציין וי
-לקיים ו

קס ללא אי
 קיים

  הקמת סליקת כרטיסי אשראי בעלות בשוטף

תמיכה טלפונית שוטפת וזמני תגובה כולל אפשרות לפתוח קריאה במייל/באתר לצורך 
 4, צוות נותני שירות המונה מינימום שעות 4מקסימום זמן תגובה של  -קיצור המתנה

ומתן מענה בשעות חירום )כולל שבתות וחגים ובשעות הערב  נציגים בו זמנית
 המאוחרות(

 

    
  מודול מסרונים יזומים ואוטומטיים אופציונלי

  מודול דיוור לקוחות בדוא״ל 

   SEOומאפייני  כל עמוד באתר האינטרנט עריכת תוכן 

  מחיר לציוד קריאת קוד "קורא ברקוד" המלצה  לדגמים והצעתלספק 

 שספק הרשות)בהנחה  שבשימוש בעירייהלאפשר העברת תנועות למערכת הנה"ח 
 לקליטת הנתונים באמצעות יבוא( םיסכי

 

  הצעת מחיר למדפסת כרטיסי ניירו המלצה לדגמיםלספק  

סת כרטיסי פלסטיק למנויים וכרטיסים. הכרטיסים יהיו קבלת הצעת מחיר למדפ 
 ניתנים לקריאה מקורא הכרטיסים

 

     
חלק 

מהתמחור 
הכללי 
 חובה

  הדרכת  הצוות בהקמה כשרות כלול במחיר

  תמחור הדרכת עובד חדש חלק משרות מקסימום הדרכה אחת בשנה 

 

 ווסף מע"מ כדין.תלכל המחירים דלעיל י 6

 

 

____________      ____________________ 

 חותמת וחתימה        תאריך    
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  תלרכישת תוכנהסכם 

 רטוס להיכל התרבות במעלותכ

 

 שנערך ונחתם ביום __________ במעלות תרשיחא

 

 

 עיריית מעלות תרשיחא  בין:

 , מעלות תרשיחא1מרחוב בן גוריון   

 04-9578788, פקס':  04-9578873טל':   

 (עירייה""ה)להלן:   

 מצד אחד            

 

 _____________________________  לבין: 

  _____________________________ 

           _____________________________ 

        _____________________________ 

 (                                          "הספק")להלן:   

 מצד שני          

 

 

רכישת ( ל"ההליך")להלן:   114/2021הזוכה בהליך הצעות מחיר והספק הינו    הואיל:

 , שפורסם על ידי העירייה;רטוס להיכל התרבות במעלותת כתוכנ

 

בהתאם  היכל התרבות במעלותה לשימוש תוכנ וברצון העירייה להזמין מהספק  והואיל:

 בהתאם לתנאי ההליך;ו לדרישות המפרט

 

ספק מעוניין לספק את השירותים לעירייה והכל בתנאים המפורטים במסמכי הו  והואיל:

 ההליך ובכפוף להוראות הסכם זה.

 

 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .א

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. 1

 

 א תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד.כותרות הסכם זה ל 2
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כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים  3

 כהוראות הסכם זה.

גילה הספק סטייה או אי התאמה בין ההסכם לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה 

 לקבלת הוראות פעולה.

 

 המשמעות כמוגדר להלן. בחוזה זה תהא למונחים הבאים 4

 

 .היכל התרבות במעלות "אתר העבודה":

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   "המדד":           

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא  במקומו.

וכמדד הקובע המדד הידוע בעת  2020מאי כמדד בסיס ישמש מדד 

 התשלום.

 גיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים.לרבות נצי "הספק":

עובדי הספק שיועסקו במסגרת מתן השירותים על ידי הספק מכוח  "העובדים":

 הוראות הסכם זה.

 תרשיחא.-עיריית מעלות "העירייה":

 היכל התרבות במעלות.שירותי התקנה ותמיכה למערכת תוכנה ל "השירותים":

כל קוד מחשב, הוראת תכנות או קבוצת הוראות שפותחה  "וירוס":

במתכוון ובמיוחד לצורך גרימת נזק, לצורך התערבות בתוכנות 

המחשב או לצורך השפעה מזיקה אחרת עליהן, בקבצי נתונים או 

בחומרה, לרבות הוראת תכנות המתפשטות או מופעלות מעצמן, 

 הכל ללא ידיעתו או הרשאתו של המשתמש במחשב.

 ילה או חבילת תוכנה"חב

תוכנות מסחריות מסוג מוצר מדף אשר זכויות היוצרים שלהן  או חבילת מדף": 

שייכות לספק, או לצד ג', אשר יהוו חלק מהמערכת בכפוף 

 ובהתאם לתנאי הרשיון של הספק.

לוח הזמנים שיימסר לספק מיד עם החתימה על הסכם זה,  "לוח הזמנים":

ימים מיום  __רה לא יעלה על בחלוקה לאבני דרך, ובכל מק

 החתימה על  הסכם זה.

 יום ממועד חתימת הסכם זה. __ "מועד הסיום":

 ידי הספק, כמפורט במפרט ובכתב -סופק עלתתוכנה אשר ה "מפרט העירייה":

בדיקת תאימות ביצוע השירותים למפרטי העירייה מהיבטים  "מבחני הקבלה":

 טכנולוגיים, תפקודיים ואפליקטיביים.

 "נהלים או נהלי 

נהלי העבודה, לרבות נהלי ההתקנה, התחזוקה, השירות, הבקרה,   עבודה":

אבטחת האיכות, הבדיקות, התיעוד, ההדרכה, היישום, אבטחת 

המידע, התחזוקה, אשר יהיו בהתאם לנוהלי העבודה הרשמיים 

  ____)תו תקן _____של הספק, אשר קיבלו תו תקן ישראלי 

ISO .) 
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או כל אדם אחר עליו הודיעה  בעירייהנציג מחלקת מערכות מידע  ייה":"נציג העיר

 העירייה לספק כנציגה בהודעה בכתב.

כל העבודות הנחוצות להשגת הדרישות ולמימוש השדרוג כמפורט   "פרויקט":

 במפרטים. 

 אחד מהאירועים המפורטים להלן:  "קבלה סופית":

ה בהצלחה אישור העירייה בכתב כי התשתית והמערכת עמד .א

 במבחני הקבלה.

הספק העמיד את התשתית והמערכת לרשות העירייה  .ב

 14לביצוע מבחני קבלה והעירייה לא מסרה, בכתב, במשך 

ימי עבודה, ממועד העמדת התשתית והמערכות לרשותה 

 הערות ו/או הסתייגויות למבחני הקבלה.

התשתית והמערכות הופעלו על ידי העירייה ללא תקלה  .ג

 ית. בהפעלה מבצע

או בימי ו' וערבי חג בין  16:00עד  7:30ה' בין השעות -ימים א' "שעות עבודה": 

 .13:00עד  7:30השעות 

הספרות המתייחסת לכל אחד ממרכיבי המערכת, בכפוף לאמור  "תיעוד":

 בהסכם זה ובמפרטים בכל אופני הפצתן ו/או מסירתן.

להשתמש ברכיב אחד כל שגיאה ו/או בעיה  אשר מפריעה לעירייה   "תקלה":

או במספר רכיבים בודדים של התשתית ו/או המערכת באתר 

 עבודה כלשהו, בהתאם למפרטים ו/או בצורה סבירה.

כל שגיאה ו/או בעיה אשר מונעת מהעירייה, באתר עבודה כלשהו,  ": "תקלה חמורה

אחד או יותר, להשתמש בתשתית ו/או במערכת כולה או בחלקים 

 מהותיים ממנה.

ונח שאינו מוגדר בגוף הסכם זה אך מוגדר באחד מנספחיו פירושו בהסכם זה כמוגדר כל מ

באותו נספח ולהיפך. במידה ויש הגדרות חופפות אך סותרות, תגברנה ההגדרות בגוף הסכם 

 זה.

 

 מטרת ההסכם ואופן מתן השירותים .ב

 

רותים העירייה מזמינה בזאת מהספק והספק מתחייב בזאת לספק לעירייה את השי 5.1 5

 בהתאם לתנאי ההליך ותנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה.

 

 העירייה מצהירה כי: 5

 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.  6.1

ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת בתקציבה המאושר בסעיפים  6.2

 תקציב היכל התרבותכדלקמן: 

 

ל וויעניק את השירותים והכ רטוס עבור היכל התרבותאת מערכת הכפק הספק מתחייב לס 7
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 בהתאם למפרטים.

 

הספק מתחייב כי יש לו את זכויות השיווק לכל מרכיבי המערכת שיותקנו על ידו בהתאם  8

 להסכם זה.

 

לכל קריאת במסגרת הזמנים  ואף לפתור במסגרת השירותים הספק מתחייב להיענות 9

 המפורטים להלן:

 שעות עבודה ממועד הקריאה.  4תוך  -מורה תקלה ח 9.1

 שעות עבודה ממועד הקריאה. 24תוך  –תקלה אחרת  9.2

 

הספק מתחייב כי כל העובדים שישלחו על ידו לביצוע השירותים על פי הסכם זה נבחנו על ידו  10

 ונמצאו מתאימים וערוכים לכל דרישות תפקידם.

 

תן וביצוע השירותים, לתדרך, ליידע הספק מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מ 11

ולהנחות את עובדיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין 

 הרלוונטי למתן השירותים והפעולות על פי חוזה זה.

 

הספק ישא בעצמו במלוא עלויות מתן השירותים, ולא יהא זכאי בגין כך לתמורה כלשהי  12

 בהסכם זה. מאת העירייה מעבר לקבוע

 

הספק הבין את דרישות העירייה כמפורט במפרטים וברשותו כח האדם, הציוד, החומרים,  13

הידע והאמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר ביצוע הפרויקט וימשיכו להיות ברשותו 

 עד תום תקופת האחריות ומתן השירותים לפי המאוחר.

 

 קבלה סופית.מערכת שעליה יהיה לעמוד בהספק מתחייב להעמיד  14

 

והשימוש בה )הוראות  כרטוסמערכת ה תהספק יספק תיעוד ומדריך למשתמש הקשור להפעל 15

 שימוש, תפעול ותחזוקה(, בהתאם למפרטים.

 

הספק, בתאום עם נציג העירייה, יכין מסמכים הכוללים מבחני קבלה פונקציונליים,  16

 לוח הזמנים.תפקודיים וטכניים, אשר יאושרו על ידי נציג העירייה על פי 

 

בנפרד  עמדת מחשבלגבי כל שעות  3בהיקף של בהיכל התרבות הספק יבצע הדרכה והטמעה  17

 לאחר סיום השדרוג.

 

ימי עבודה מראש, לפי תוכנית התקנות  3הספק יתאם התקנות עם נציג העירייה לפחות  18

 ידו מראש בתאום עם נציג העירייה ובהתאם ללוח הזמנים.-שתוכן על

 



 114/2021הצעות מחיר 
  רטוס/ תוכנת כ לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכת ממוחשבת

 היכל התרבות במעלותעבור 
 

 

 20 

לתפעל ולתחזק בצורה טובה יעילה ומקצועית את כלל המערכות, החומרה, הספק מתחייב  19

התקשרות והנתונים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז, לרבות תחזוקה מונעת והתאוששות 

 מתקלות.

 

 הספק יספק לעירייה ללא כל תמורה נוספת, אחריות )הכוללת בין השאר שירות( של שלוש  20

כל אתרי עבודה, על תקלות בתשתית ושדרוגי שנים מיום הקבלה הסופית של התשתית ל

תוכנה הניתנים ע"י ספקי חבילות המדף הכלולות בתשתית, בכפוף לתנאי מפרטי תמיכה 

בשרתי העירייה. האחריות תכלול מוקד טלפוני בעל מספר טלפון אחד, אליו יוכל מי מטעמה 

פתוח דף תקלה. של העירייה להתקשר, לקבל רמת שירות סבירה, לקבל מענה על שאלות ול

האחריות במסגרת הרכישה והשדרוג לפי מפרטי העירייה כוללת תיקון תקלות באתרי עבודה, 

 כולל החזרת המצב לקדמותו.

 

 נציג העירייה .ג

 

כל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנו ע"י העירייה  21

 היקף ההסכם. לפי הסכם זה, למעט הוראות הקשורות בשינוי

 

הספק מתחייב לבצע וליתן את השירותים בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל ורציף עם נציג  22

 העירייה.

 

 הספק ימציא לנציג העירייה דו"ח ביצוע לאחר כל טיפול במערכת או בתשתית. 23

 

מוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף השירותים ו/או את התמורה  24

בר לקבוע בהסכם זה, יהא חסר תוקף, אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע"י מורשי בגינם מע

 ראש העיר וגזבר העירייה. –החתימה מטעם העירייה, קרי 

 

                              ______________ 

 חתימת הספק              

 התמורה .ד

 

ק זכאי לתשלום תמורה תמורת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, יהא הספ 25

 ____________ )סכום שנתי(.כמפורט להלן: 

 

 ווסף מע"מ כדין, כשיעורו מעת לעת.תלעיל י 25לכל המחירים בסעיף  26

 

 45תשלומים רבעוניים )אחת לרבעון(, בתנאי שוטף+ 4-התשלום השנתי ישולם ב 27.1 27

 מתום הרבעון.
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החשבון, בכפוף לאישורו על יום מתום החודש בו הוגש  45החשבון ישולם לספק תוך  27.2

ידי נציג העירייה, וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי האמור 

 בהסכם זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

 

 כל תשלום לספק יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין. 28

 

ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק  29

 מועדיהם.ו

 

לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת  25התמורה הקבועה בסעיף  30

 בגין קיום כל התחייבות מהתחייבויות הספק לפי הסכם זה. 

לעיל כוללת חלקים  הנדרשים  25למען הסר ספק מובהר בזאת כי התמורה הקבועה בסעיף 

ים במסגרת מתן שירותי תחזוקה ותמיכה, לשם מתן וביצוע השירותים, לרבות החלפת חלק

אך למעט החלפת חלקים שהחלפתם נדרשת מחמת גרימת נזק בזדון, ע"י מי שאינו עובד 

 הספק או שלוחו.

עלותם של חלקים אשר ניזוקו בזדון, כאמור לעיל, תחול על העירייה ובלבד שניתן להחלפת 

. בגין החלפה כאמור תחויב חלקים אלה אישור מראש ובכתב מאת מורשי החתימה בעירייה

 העירייה בעלות החלק בלבד.

 

 תקופת ההתקשרות .ה

 

 חודשים מהקבלה הסופית. 36 -הסכם זה בתוקף החל ממועד חתימתו ועד ל      31.1 31

העירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך  31.2

תקופות  ההתקשרות ככל שהיא מתייחסת למתן שירותי התמיכה, עד לשתי

)סה"כ תקופת החוזה  התקשרות נוספות שארכן המצטבר לא יעלה על שנתיים

בתנאי הסכם זה ובלבד שהודיעה לספק על כוונתה  שנים( 5המקסימלית לא תעלה על 

 יום בטרם תום תקופת ההתקשרות שבתוקף. -15להאריך ההתקשרות לא יאוחר מ

קבלת הודעת ההארכה על ימים מיום  7הספק יהיה רשאי להודיע לעירייה תוך 

סירובו   להמשיך תקופת ההתקשרות. לא נשלחה הודעת סירוב כאמור, תוארך 

 תקופת ההסכם כקבוע  בהודעת ההארכה.

על אף כל האמור לעיל ולהלן תהא העירייה רשאית להודיע לספק על הפסקת  31.3

ההתקשרות לעניין התמיכה בשרתי העירייה ובלבד שהודיעה על כך לספק בהתראה 

 ל חודש ימים. הפסקת ההתקשרות תכנס לתוקפה במועד הנקוב בהודעת ההפסקה. ש

 

הספק מתחייב לערוך בדיקות ומבדקים טרם העברת התשתית והמערכת או חלקים  32.1 32

 לצורך עריכת מבחני הקבלה.מהן 
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לאחר סיום התקנה בכל אתר ( SYSTEM TESTמבחני הקבלה יכללו "מבחני מערכת"  ) 32.2

נ"ל יבוצעו ברצף וע"פ מפרט מבחני הקבלה, )כפי שיוכנו על ידי ואתר. המבחנים ה

 הספק בתאום עם נציג העירייה( ויאושרו ע"י העירייה.

ירייה תודיע לספק בכתב, על תוצאות מבחני הקבלה, לרבות פירוט הליקויים הע 32.3

ימי עבודה, מהמועד  14שהתגלו )במידה ואכן נתגלו ליקויים, כאמור(, וכל זאת תוך 

 סרה המערכת לעירייה לצורך עריכת מבחני הקבלה.בו נמ

 

מהדורות ועדכונים שדרוגים, לאורך כל תקופת ההתקשרות ידאג הספק לדווח לעירייה על  33

ולספקם כחלק מחוזה השירות והליסינג  שוטפים לרכיבי התשתית ו/או המערכת המותקנות

באישור נציג יבוצעו יל, כאמור לע ובוצעיבמידה ו אלו,ת והתקנ. שניתן על ידו לעירייה. 

יתוי הדיווח על המהדורות והעדכונים יהיה זמן סביר לאחר פרסומם בשוק. . עהעירייה בלבד

הספק מתחייב לעדכן את התשתית והמערכת בהתאם למהדורות ולעדכונים, תוך פרק זמן 

 סביר ממועד בקשת העירייה.

קול יעירייה שתהיה בידי ה בנוסף ידווח הספק על מודולים ופיתוחים נוספים, כשלגביהם

, ובמידה שתחליט להתקינם, מודולים ופיתוחים אלוהדעת הבלעדי באם לרכוש ולהתקין 

יתקין אותם הספק כנגד תשלום התמורה בגין רכישתם, במידה וספקי החבילות ידרשו 

 תשלום.

רכת כאמור יהוו הם חלק מן המעו/או פיתוחים ומודולים  הותקנו מהדורות ו/או העדכונים  34

 לכל דבר ועניין. 

 

 איסור הסבת ההסכם .ו

 

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או  35

כל חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא 

 בתמורה.

 

אחת ובין אם נעשתה בחלקים,  מהשליטה בספק, בין אם ההעברה נעשתה בבת 25%העברת  36

 לעיל. 34תיחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 

 

הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או למסור לאחר כל  37

 חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישור העירייה מראש ובכתב. 

ודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עב

 העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.

 

 

 



 114/2021הצעות מחיר 
  רטוס/ תוכנת כ לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכת ממוחשבת

 היכל התרבות במעלותעבור 
 

 

 23 

 

 אחריות .ז

 

במשך כל תקופת האחריות מתחייב הספק להעמיד עובדים לתיקון תקלות, תוך זמן תגובה  38

לעיל, עד לתיקון מלא של המערכת והחזרת המצב לקדמותו באתר העבודה,  9כקבוע בסעיף 

 וף למילוי נוהלי העבודה על ידי העירייה.בכפ

 

בזמן תגובה  ומתן פתרון האחריות לתקלות חמורות, תכלול גם מענה טלפוני לנציג העירייה 39

 שעות לכל תקלה חמורה ממועד ההודעה על דבר התקלה החמורה. 4של עד 

 

כיב לכל ר לכל משך ההתקשרותהאחריות תכלול אחריות לכל רכיבי המערכת ורכיבי חומרה  40

 כמופיע במפרטים, לרבות רכיבים אשר יוחלפו על ידי הספק ברכיבים חדשים.

 

הספק יתקן במשך תקופת האחריות על חשבונו כל פגם בתשתית ו/א במערכות, לרבות פגם  41

 הנובע מתכנון, חומרים, עבודה, עבודות  תיקון.

תמורה נוספת להסכם זה ולא תידרש כל  25ביצוע פעולות אלו כלול בתמורה אשר בסעיף 

בגינן. למען הסר ספק יודגש כי באחריות הספק לספק אחריות לכל רכיבי התשתיות /או 

 המערכות.

 

אחריותו של הספק לגבי תיקון פגם במערכת לא תחול במידה והעירייה או מי מטעמה לא  42

 מילא אחר נוהל עבודה מאושר של הספק ואי מילוי נוהל עבודה זה גרם במישרין לתקלה.

 

שירותי התיקון יבוצעו באחד מהאמצעים הבאים: ייעוץ טלפוני, שימוש בתוכנת  42.1 43

 משלוח ע"ג תקליטור או בהורדה מאתר מאובטח של הספקשליטה ובקרה מרחוק, 

ו/או חומר כתוב, ביקור נציג הספק באתר העבודה, הכל על פי דרישה מפורשת של 

תקלה במהירות וביעילות נציג העירייה, ובתנאי שהאמצעי הנבחר יבטיח תיקון ה

 המרביות. 

במקרה של תקלה רגילה, יחליף הספק הרכיב הפגום ברכיב חדש זהה, וזאת לכל  43.2

שעות, לכל  30שעות מקבלת הודעה על תקלה חמורה, ותוך  8 -המאוחר עד ל

המאוחר, מקבלת הודעה על תקלה רגילה. בכל מקרה, אחריות על ההתקנה והפעולה 

ן בפרט ושל התשתית כולה )במסגרת המערכת( בכלל, התקינה של הרכיב המתוק

 תהיה על הספק.

 

הספק ינהל יומן רישום מסודר על תקלות וקריאות שירות. לכל הודעה יינתן מיד עם קבלתה  44

 סימון ברור אשר יזהה אותה בברור לאורך כל הטיפול ויעדכן את העירייה.

 

לה יכללו: התפלגות התקלות לפי הספק יעביר דיווחים תקופתיים פעם ברבעון. דיווחים א 45

 .MTBF( זמן בין נפילות ))MTTRסיבות, לפי מקום התקלה, משך הטיפול  )
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בתום תקופת האחריות מתחייב הספק לספק לעירייה שרות אחזקה )תיקון ליקויים, שינויים  46

ושיפורים, ורסיות תוכנה / חומרה חדשות, לכל רכיבי המערכת( במשך תקופה שלא תפחת 

)בעלות לשנה  נים והכל לפי שיקול דעת העירייה ובכפוף לחתימתה על הסכם שירות.מחמש ש

 .בהתאם למחיר שבהצעה זו בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן(

  

 ביטוחים .ח

 

הספק יהא אחראי אחריות מלאה, מוחלטת וללא כל סייג בגין כל תאונה, חבלה, ליקוי ו/או  47

או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם אחר נזק, שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/

כלשהו לרבות עובדי ושלוחי הספק, לגוף ו/או לרכוש, בשל כל מעשה ו/או מחדל של הספק 

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמם בקשר, ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, 

 כם זה.ממתן השירותים ו/או ביצוע התחייבויות הספק על פי הס

 

הספק יפצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור  48

לעיל. הספק משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוחיה וכל מי שבא  46בסעיף 

לעיל,  46מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה, ליקוי ו/או נזק הנזכרים בסעיף 

 לה שהיא.בכל עי

 

הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין  49

לעיל, וכן בגין  -47ו 46אובדן, פגיעה או נזק להם אחראי הספק על פי האמור בסעיפים 

הוצאות סבירות אשר העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד שהעירייה 

 46פק בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור בסעיפים מתחייבת להודיע לס

 לעיל ולאפשר לספק להתגונן מפניה.  -47ו

 

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב הספק לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים  50

 להלן, אשר יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של הסכם זה:

 .לו, לרבות העיריה, על פי כל דין, לגוף ולרכושביטוח חבות חוקית כלפי הציבור כו 49.1

ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידו,  49.2

 להם.במישרין או בעקיפין, בביצוע השירותים בפני כל תאונה או נזק שיגרם 

 

קי גוף לצד בכל פוליסת ביטוח צד ג' ייקבע כי לא יחול חריג אחריות מקצועית בכל הנוגע לנז 50

 ג' כלשהו.

 

 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים:  51

 תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי העירייה. 51.1

המבוטח בפוליסות יהא הספק ו/או העירייה. לעניין סעיף זה "העירייה" לרבות כל  51.2

 גוף ו/או תאגיד ו/או חברה שלובה ו/או כל עובד או שליח של הנ"ל. 
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 סעיף אחריות צולבת.ייכלל  51.3

ייכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין עפ"י בקשת הספק ובין על פי רצון המבטח,  51.4

יום לפחות לפני מועד ביטול  30יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם לנציג העירייה 

 הביטוח המבוקש.

ייכלל סעיף בו מוותר המבטח על זכות השתתפות בביטוחי העירייה והביטוחים יהיו  51.5

 ביטוחים ראשוניים"."

ייכלל סעיף הקובע כי אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הספק לא יפגע בזכויות   51.6

 העירייה.

 

להבטחת התחייבויותיו של הספק לביצוע הביטוחים דלעיל, מתחייב הספק להמציא לנציג  52

ימים ממועד חתימת חוזה זה, אישור על קיום הביטוחים כשהוא חתום ע"י  7העירייה תוך 

 רת ביטוח.חב

 להסכם זה. 3נוסח האישור מצ"ב כנספח 

 

הפרת התחייבויותיו של הספק לעריכת כל הביטוחים המפורטים בפרק זה ובתנאים                        53.1 53

 המפורטים בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אך לעיל, תהא רשאית העירייה,  1במקרה של הפרת התחייבויות הספק כאמור בס"ק  53.2

לא חייבת, לבצע את הביטוחים, כולם או חלקם בעצמה לשלם את דמי הביטוח, 

לרבות הפרמיות השוטפות ולנכותם מכל תשלום המגיע לספק ו/או לגבותם בכל דרך 

חוקית אחרת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לעירייה מכוח הדין ו/או מכוח 

 הוראות הסכם זה.

 

 סודיות .ט

 

בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אליהם,  הצדדים מתחייבים לשמור 54

 אגב, בקשר או במהלך ביצוע הוראות הסכם זה. 

 

 אבטחת מידע .י

 

שנדרשות מגופי ההסמכה הממשלתיים על הגנת  בדרישות הספק מתחייב כי התשתית תעמוד 55

כל דרישות  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק לבצע את סייבר ואבטחת מידע.

 הבטיחות שתידרשנה על ידי העירייה, לרבות כל בדיקה לגבי עובדי הספק שתדרוש העירייה. 

 

 הפרות וסעדים .יא

 

הינם תנאים עיקריים   45 – 53, 39, 38, 25 - 31 18, 13, 9, 8, 7מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  56

 זה.ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החו
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הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הספק הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה  57

 יסודית של הסכם זה.

 

ניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב  58

 הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

 

הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה  מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח 59

לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים  59 – 56כל אחת מן ההפרות המפורטות בסעיפים 

)עשרים אלף ש"ח(, כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד  20,000₪וקבועים מראש בסך 

 חתימת הסכם זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.

 

האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את מוסכם בין הצדדים כי  60

העירייה בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין 

 ו/או הסכם זה:

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  60.1

האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין  הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה

 ימים ממועד ביצועם. 7תוך 

ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על  60.2

פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע 

א פנה לנושיו למען קבל ארכה או לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהו

 -לפקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג  233פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 

1983. 

כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או  60.3

 הציע שוחד, מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.

ספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, התברר כי הצהרה כלשהי של ה 60.4

או שהספק לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע 

 על ההתקשרות עימה.

 

יום לא יהווה הפרה  14מוסכם בזאת כי איחור בתשלום שיש לשלם לספק, ואשר לא יעלה על  61

תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור של הסכם זה והספק לא יהא זכאי לכל סעד או 

 כאמור.

יום יזכה את הספק בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית  14איחור העולה על 

 . 1961 -והצמדה, תשכ"א 

 

העירייה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לספק כל סכום המגיע לה מהספק, בין על פי חוזה  62

 זה ובין מכל עילה אחרת שהיא.

 

להבטחת עמידת הספק בכל התחייבויותיו לפי ומכוח הסכם זה ימסור הספק לידי  63.1 63

חמשת )₪  5,000ימים ממועד חתימת הסכם זה ערבות ביצוע על סך  3העירייה תוך 
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(, בנוסח "ערבות הביצוע"חודשים ממועד הוצאתה )להלן:  5ש"ח( שתוקפה  אלפים

 .להסכם זה 5כנספח המצורף 

ל ערבות הביצוע ימציא הזוכה הארכה של הערבות הקיימת יום בטרם פקיעתה ש 30 63.2

חודשים מן המועד הקבוע לפקיעתה. הערבות לתקופת ההארכה תהא בנוסח  -12ב

אלפים ש"ח( בלבד ותוארך כאמור פעם אחר פעם עד  חמשת)₪  5,000הנ"ל על סך 

חודשים לגמר תקופת ההתקשרות )כולל תקופות האופציה(,  -3לתקופה המאוחרת ב

 אם לא כן תהא העירייה רשאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגביה.ש

 

 שונות .יב

 

מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי הספק לבין העירייה יחסי  64

מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הספק בכל צורה במתן השירותים ו/או בקיום -עובד

 הו לכל דבר ועניין כעובד של הספק בלבד.התחייבויות הספק לפי הסכם זה, יראו

 

הספק ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה,  65

 לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.

 

מוסכם בזאת כי  הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים  66

או וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים במלו

והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם 

 לחתימתו. 

 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם  זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  67

החתימה מטעם העירייה. הספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין ובחתימת שני מורשי 

 שלא נעשה בדרך האמורה. 

 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור  68

על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה 

 יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.מטעם אחד הצדדים לא 

 

הספק לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף  69

 חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.

 

א כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבו 70

ימי עסקים מתאריך  3להסכם זה. כל מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום 

 המשלוח בדואר רשום או במועד משלוחו בפקס, בכפוף לקיומו של אישור משגור.
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הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  71

הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים 

 השירותים.

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 _________________    _______________ 

 הספק      העירייה 

 

 

 

 הסכם זה מאושר לחתימת העירייה על ידי יועמ"ש העירייה

 לאחר שקדם לחתימתו מכרז כדין והוא עומד בכל דרישות הדין.

 

 

______________  _______________ 

 חתימה    תאריך     
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 להסכם התקשרות מיום _______ 2נספח 

 

 

 נוסח אישור עריכת ביטוחים

 
 

 

ת קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין אפירוט השירותים 
 ג'(: 

 כרטוסנשוא הביטוח: נשוא הביטוח כולל אספקת ותחזוקת תוכנת   
 

ייכנס  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינויביטול/שינוי הפוליסה: 
 הביטול. בדבר השינוי או האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60לתוקף אלא 

 :חתימת המבטח

 

 

הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

ע המפורט באישור , בהתאם למידע המפורט בה. המידבתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מבקש מעמדמ ההעסק אופי מבוטחה בקש האישורמ
 האישור

ומי מטעמה תרשיחא  -עיריית מעלותשם 

עירוניים שלובים  וגופים  

 (הרשות"/"המבוטח הנוסף")"המזמין"/"

 שם
... 

ו/או 
 המזמין

שירותים ☒
 ומוצרים 

 אחר: רשות☒

 מזמין שירותים☒

 אחר: רשות☒

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. 

 מען תרשיחא-, מעלות1מען: רחוב בן גוריון 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

לפי  חלוקה
 גבולות

אחריות או 
 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
הפוליסה
בסיס 
תמליל 

"ביט" או 
 שקול

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

השתתפו
 עצמית ת

 בתוקף נוספים כיסויים

 מטבע סכום
 ש"ח

מ סכום
ט
ב
 ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 נספח ד'ל

 אח' צולבת,  302    4,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי,  304
 ויתור תחלוף למבקש,  309
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,   318
 ,מבוטח נוסף בגין המבקש 321
 המבקש כצד ג, 322
 "ראשוניות", 328
  ,רכוש המבקש צד ג 329

 ביטול סייג רשלנות רבתי
אחריות 
 מעבידים

 הרחב שיפוי, 304    15,000,000    
 ויתור תחלוף למבקש,   309
 מבוטח נוסף כמעביד, 319
 "ראשוניות",  328

אחריות 
מקצועית 

ומוצר 
משולב או )

 בנפרד(

מועד חתימת   
החוזה או תחילת 

 -פעילות בפועל 
 המוקדם

 מסמכים,  301    4,000,000 
 אח' צולבת,  302
 דיבה,  303
 הרחב שיפוי,  304
 קבלני,  307
 ויתור תחלוף למבקש,  309
מבוטח נוסף בגין המבקש,  321

 המבקש כצד ג, 322

פרטיות,  326מרמה,  325
 "ראשוניות", 328עיכוב,  327
 ח',12גילוי  332

 ביטול סייגי חבויות:
 סייבררשלנות רבתי; 
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 להסכם התקשרות מיום _______  3נספח 

 

 תאריך: _________                       לכבוד

 עיריית מעלות תרשיחא

 1בן גוריון 

 מעלות תרשיחא

 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

כם לסילוק כל ( אנו ערבים בזה כלפי"הספק"על פי בקשת ___________ ח.פ. _____________ )להלן: 

בהליך הצעות ש"ח( וזאת בקשר עם ביצוע השירותים לאחר זכייה  חמשת אלפים)₪  5,000סכום עד לסך של 

 להיכל התרבות במעלות. כרטוסלמערכת  114/2021מחיר 

 

סכום הערבות צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמדד בסיס 

 וכמדד הקובע ישמש המדד הידוע בעת תשלום הכספים מכוח ערבות זו. 2021ריל אפישמש מדד חודש 

 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

סכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה את ה

 כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, 

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 ערבות זו תישאר בתקופה עד _________ ועד בכלל.

 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _________ לא תענה.

 

 לאחר יום _____________ ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.

 

 ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה

 

 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

      ________________  

 הבנק                                                                              

  

 2\23\143\מ


