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  שמורות ותהזכוי כל

 או המסמך את לצלם או להעתיק אין.  לאומי לביטוח המוסד של קניינו הוא זה מסמך

 כל לעשות אין.  לאומי לביטוח מהמוסד ובכתב מראש אישור קבלת ללא, ממנו חלקים

 מהמוסד בכתב אישור ולאחר זו בכותרת שמוגדרת כפי למטרתו אלא, זה במסמך שימוש

  . לאומי לביטוח
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ה  .0 ל ה נ   )M(מ

0 .   טבלת ריכוז תאריכים 0

 התאריכים הפעילות

  9.11.2009' יום ב מודעה בעיתונות פרסום ה

  12:00שעה  30.11.2009' יום ב תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים

  ימים ממועד קבלת שאלות ההבהרה  7בתוך  תאריך אחרון למענה הבטוח הלאומי לשאלות הבהרה

 gidinet@nioi.gov.il: דואר אלקטרוניב

  23.12.2009' יום ד המכרזיםתאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת 

  31.3.2010 תוקף הערבות בגין הגשת ההצעה  

 להגשת ההצעות שישה חודשים מהמועד האחרון תוקף ההצעה

 

בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים    במקרה של סתירה 

זו, בגוף המכרז   .קובעים התאריכים בטבלה 

0 .    כללי 1

מערכות אל לאספקת חברה בחור לבזאת מבקש ") וסדהמ"להלן (המוסד לביטוח לאומי   0.1.1

קיימות  מערכות אל פסקת אחזק, החלפת מצברים לרבות , התקנתן ואחזקתן, פסק

הכול בהתאם ו, ברחבי הארץ אתרי המוסדבכל , ושירותים נוספים המותקנות באתרי המוסד

  "). המערכת" -להלן( זמן לזמןמהזמנות המוסד  ועל פי לדרישות מכרז זה 

לא ניתן להגיש . השירותים במכרז זהוהפריטים המציעים נדרשים להגיש הצעותיהם לכלל  0.1.2

  .המערכת הנדרשתהצעות מחיר רק לחלק מ

מערכות אל בתחום ענות על דרישות תקניות כלליות ומקצועיות המקובלות צריכה להמערכת  0.1.3

   .במכרז זההדרישות המפורטות כל כן על כמו ו, בארץ ובעולם פסק

לפי , משוקלל הגבוה ביותרתועלת /איכותשהצעתו תזכה לציון , זוכה יחיד יבחרהמוסד  0.1.4

 ").הזוכה" –להלן (שיקול דעתו הבלעדי של המוסד 

שתי הארכות של שנה כל לעם אפשרות , הסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של שלוש שניםה 0.1.5

  .לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, אחת

היקף כל שהוא או /ומסוג כל שהוא כל שהיא של מערכות המוסד אינו מתחייב להזמנת כמות  0.1.6

מזמן , אחזקה למערכות יאו שרות/המוסד יזמין מערכות ו .  שירותי אחזקה  מן הזוכהשל 

 . לאורך כל תקופת ההתקשרות, לפי צרכיו לזמן
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מחירון מבוקש , )פרק ההצעה הכספית(בהצעתו למכרז זה  5במענה לפרק על המציע לפרט  0.1.7

לאורך כל  הזוכהיחייב את המחירון . הנדרשים במכרז זההשירותים מערכות וסוגי ה לכל

גם במקרה של הקטנת וזאת , אם תהיינה, לרבות תקופות הארכה, תקופת ההתקשרות

 .ןאו הגדלתהכמויות 

על פי המחירון , השירותים המפורטים במכרז זהו המערכותהמוסד ישלם לזוכה עבור  0.1.8

שיספק הזוכה למוסד כמויות ולסוג הפריטים והשירותים לבהתאם , המתאים בהצעת הזוכה

השירותים האמורים לשביעות רצונו של הפריטים וובכפוף לאישור המוסד על קבלת , בפועל

 .5והכול כמפורט בפרק , המוסד

, הוצאות הזוכהכל בהצעת המציע יהיו קבועים וסופיים ויכללו תשלום עבור המחירים כל  0.1.9

, אריזה, כל מערכת שתסופק למוסדת שלוש שנים באתר ללמשך לפחואחריות : לרבות

שתידרש למימוש , יטלים ומיסים וכל הוצאה אחרתה, דיווחים למוסד, הובלות ושליחויות

 .מ"למעט מע, מכרז זה

או רכיב הנוגעים למימוש מכרז /כל פריט ו, על חשבון המוסד, המוסד יהא רשאי לספק לזוכה 0.1.10

ובמקרה זה המוסד לא ישלם לזוכה כל תשלום , ידי הזוכה זה לצורך ביצוע עבודה מסוימת על

 .עבור הטובין הללו שיספק המוסד לזוכה

  שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף  ,המוסד לא יתחשב בכל הצעה 0.1.11

או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ) "L"ובסיווג " M"כל סעיף במכרז בסיווג (

     .או החלטה כדבעי/עת המוסד מונע הערכה ושלד, המכרז

, מערכות אל פסק של יצרנים שונים ובהספקים שונים 106 -באתרי המוסד פועלים כיום כ 0.1.12

כל   .מרביתן במסגרת שירות אחזקה בתשלום ומיעוטן במסגרת אחריות, 1.3כמפורט בנספח 

. 1kva-5kvaשל  בהספקים,  בהמרה כפולה ONLINEבטכנולוגית המערכות במוסד פועלות 

שירות התחזוקה כל המערכות הקיימות והעתידיות במוסד מיועדות להיכלל במסגרת 

אל פסק בכל שנה עבור אתרים מערכות  15 - רוכש כ המוסד,  כמו כן. המוגדר במכרז זה

  . וזאת מבלי להתחייב לכמויות כל שהן, חדשים והחלפת מערכות אל פסק  ישנות
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0 .  )I(הגדרות  2

  .ה זו להצעות וכל נספחיהבקש -  מפרט/ מכרז  0.2.1

  . סד לביטוח לאומיוהמ - סד והמ 0.2.2

רבות ל, תתוחזק על ידואו /י הזוכה ו"עתסופק למוסד מערכת אל פסק שכל  – UPS/המערכת 0.2.3

, הוהעבודות הנדרשות להתקנת השירותים, ההגדרות, התוכנה, המצברים, כל הרכיבים

 .י מכרז זה"עפ הולאחזקת להפעלתה התקינה והמלאה

  .הצעת המציע למכרז זה על כל נספחיה -  העהצ 0.2.4

  .והגיש הצעה בכתב למוסד למכרז זה,  ם שרכש את מסמכי המכרזרגו -  עימצ 0.2.5

והמוסד חתם , תיבחר כהצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים של המוסדמציע שהצעתו  – זוכה 0.2.6

  .השירותים הנדרשים במכרז זהעימו על הסכם לאספקת 

ומופיעים , הנדרשים במכרז זה שירותיםההאופציות ו, מערכותהכל מחירי  - מחירון הזוכה 0.2.7

  .בהצעת המציע בתשובה למכרז זה

בתשלום שנתי  ,לרבות החלפת מצברים, שירות אחזקה - השירות/בתשלום רות אחזקהיש 0.2.8

בין מערכות שיסופקו על ידי הזוכה על פי מכרז , בתום תקופת האחריות עבורןלמערכות קבוע 

 .פקו או יסופקו למוסד על ידי אחריםזה ובין מערכות שסו

 . מבנה המשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי בירושלים – או משרד ראשי. ר.מ 0.2.9

  . פעילות של המוסדאתר  שמתקיימת בו או תתקיים בו , משרד, כל סניף -  אתר המוסד 0.2.10

  .על פי האמור במכרז זה, ההסכם שיחתם בין הזוכה למוסד – הסכם 0.2.11

על ידי המציע  ת/המוצע ,או חברת שירות/או חברת בת ו/ו קבלן וא/ספק ו – קבלן משנה 0.2.12

   .בביצוע מכרז זהף להשתת

טכנאי מקצועי ומיומן מטעמו של הזוכה שיישלח על ידי הזוכה לאתר המוסד  – טכנאי שירות 0.2.13

  .מערכות הנדרשות במכרז זהלצורך מתן שירותי התקנה ותחזוקה ל

ניפים ראשיים ובאתרים נוספים על פי הצורך עובד של המוסד המוצב בס  - תומך תקשורת 0.2.14

  .ואחראי לטיפול בתשתיות התקשורת והמחשוב באתרי המוסד ולתמיכה במשתמשים

לרבות , תקופת ההתקשרות בין המוסד לבין הזוכה על פי מכרז זה – תקופת ההתקשרות 0.2.15

 .תקופות הארכה אם תהיינה

] נוסח חדש[פקודת הראיות ל' תצהיר בכתב כמשמעותו בסימן א לפרק ב – תצהיר בכתב 0.2.16

  .1971- ו"התשל

  .1981-א"התשמ, )רישוי(כמשמעותו בחוק הבנקאות  – בעל שליטה 0.2.17
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0 .   מנהלה  3

 מסמכי המכרז  קבלת 0.3.1

, )www.btl.gov.il(מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר האינטרנט של המוסד  0.3.1.1

 .המחייבוהנוסח המופיע בו הוא הנוסח 

אין בהורדת . ללא תשלום  מאתר האינטרנט של המוסדהמכרז להוריד את חוברת ניתן  0.3.1.2

  .משום יצירת בעלות עליו, בכל דרך שהיא, המכרז מהאינטרנט או בהעתקתוחוברת 

לתקנות ' ב 18בהתאם לתקנה , ₪ 500תהיה כרוכה בתשלום של זה הגשת הצעה למכרז  0.3.1.3

באמצעות אתר התשלומים של המוסד  כרזהתשלום עבור המ. חוק חובת המכרזים

  . בקישור המופיע בדף הבית   www.btl.gov.ilבכתובת 

כאחד מתנאי הסף , יש לצרף להצעה אישור בכתב של המוסד על ביצוע התשלום האמור 0.3.1.4

 .0.6.2.2כאמור בסעיף , להשתתפות במכרז זה

    : ם המוסד לכל עניין הקשור למכרז זה הואאיש הקשר מטע – איש קשר 0.3.2

כתובת  02-6520914 :פקס,  02-6709737  :'טל, מנהל חטיבת תקשורת –מר גדעון נתנאל 

    . 91909ירושלים , גיורא לוטן-ככר 13 ויצמן ' שד: לפניה בכתב

 gidinet@nioi.gov.il: דואר אלקטרוני

 נוהל העברת שאלות ובירורים 0.3.3

 הקשר ש ייש להפנות בכתב לא, בכל הנושאים, לפרטי המכרז שאלות הבהרה הנוגעות 0.3.3.1

 ). שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו( בלבד באמצעות דואר אלקטרוני, ל"הנ

 .פרטי השואל וכתובת דואר אלקטרוני, הפניה תכלול את פרוט השאלה 0.3.3.2

שאלות  יתקבלולא  .12:00שעה  30.11.2009' ליום בעד יש להעביר את שאלות ההבהרה  0.3.3.3

 .  לאחר מועד זה

עד למועד , לשאלות ההבהרה ישלחו בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרזהמוסד תשובות  0.3.3.4

בטבלת ריכוז מפורט כ, האחרון לשליחת תשובות המוסד לשאלות ההבהרה של המציעים

וריד את קבצי שאלות ההבהרה ותשובות ניתן יהיה לה, כמו כן.  0.0 התאריכים בסעיף 

במדור מכרזים    http://www.btl.gov.il: בכתובת , המוסד מאתר האינטרנט של המוסד

   .האמורמועד ההחל מ

 .  המוסד יהא רשאי לשלוח למציעים יותר מקובץ הבהרות אחד 0.3.3.5

  .המכרז והוראותיולק בלתי נפרד מתנאי מהוות חתשובות המוסד לשאלות ההבהרה  0.3.3.6

חתומים על ידי מורשי , על המציעים לצרף להצעתם תדפיס של כל קבצי הבהרות המוסד

  .החתימה של המציע

 .לא יתקיים כנס מציעים :מציעיםכנס  0.3.4
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  ירת ההצעותסמ 0.3.5

עותקים זהים ותיערך בהתאם להנחיות המפורטות  שלושהב, הצעת המציע תוגש בכתב 0.3.5.1

 .  להלן  0.9 בסעיף בסעיף זה ו

 :כל אחד מהעותקים יכלול שתי מעטפות נפרדות וחתומות כדלקמן 0.3.5.2

כל הנספחים והאישורים , וכמו כן, במכרז 0-4מעטפה ראשונה תכיל מענה לפרקים  )1
      .בחוברת כרוכה,  הדרושים

 ".0-4מענה לפרקים  2009) 12(ת ' מכרז מס"על המעטפה יש לרשום 

החתימה  יוחתום על ידי מורשמודפס  )פרק העלויות( 5מעטפה שנייה תכיל מענה לפרק  )2
    . בחוברתכרוך ו של המציע

 )".עלויות(  5מענה לפרק  – 2009) 12(ת ' מכרז מס"על המעטפה יש לרשום 

  .יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש 0.3.5.3

שהוגשו בשמות , ל אותו מציעהמוסד לא יתחשב בהצעות ש. יע יגיש הצעה אחת בלבדצמה 0.3.5.4

  .תאגידים/לא ניתן להגיש הצעות משותפות למספר מציעים, כמו כן.  שונים

על שני חלקיה למעטפה סגורה היטב ולמסור , העותקים של ההצעה שלושתיש להכניס את  0.3.5.5

 ירושלים 13צמן יבשדרות וי 2הממוקמת בארכיב שבקומה , בתיבת המכרזים של המוסד

   .0021:שעה  23.12.2009' ליום ד עד, אנומר יוסי מרצי אצל

 .ל"המוסד לא ידון בהצעה שתגיע לאחר המועד הנ  

    . ללא סימן מזהה כל שהוא, על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד

 .ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד

יש להקפיד על קבלת . מסירת ההצעה עלתמורה למסירת הצעתו  יקבל המציע  אישור ב 0.3.5.6

 .אישור זה

 

  תוקף ההצעות 0.3.6

  .ההצעה תהא בתוקף במשך שישה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות

עד לקבלת החלטה סופית , יאריך המציע את תוקף ההצעה וערבות ההגשה, לבקשת המוסד

  .במכרז זה
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0 .   )I(המפרט  4

  :הבאים הפרקים את מכילה") המכרז/המפרט" - להלן( להצעות זו בקשה

  .  0מסומן כפרק  )פרק זה(פרק מנהלה  0.4.1

 .4-1המסומן כפרקים , )השירותים הנדרשיםהמערכות ואפיון (לק הטכני  חה 0.4.2

    .5המסומן כפרק , )ההצעה הכספית(פרק העלויות  0.4.3

  :המכרז נספחי 0.4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ,)פרק המנהלה(זה פרק הוראות יש לקרוא היטב את , לפני העיון בחלקים אחרים של המכרז 0.4.5

 למכרזלהגיש הצעה יש את האופן בו אשר מפרט את תנאי הסף המנהליים ומגדיר במדויק 

 .זה

 ;נוסח ערבות הגשה -   0.6.1נספח  

  ;נוסח ערבות ביצוע  -   0.7.1  נספח

   ;נוסח אישור מורשי חתימה  ודוגמאות חתימה -   0.6.2.3נספח  

  ;ח על מחזור כספי"אישור רו -   0.6.2.4נספח  

ד על וותק מוכח ועל מספר טכנאי "תצהיר חתום בפני עו -   0.6.2.5נספח  
  ;השירות המועסקים באופן ישיר על ידי המציע

  ;תאגיד בשליטת אישה -   0.6.2.8נספח  

  ;תף במכרזהצהרת המשת -   0.6.5נספח  

תצהיר המציע בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק  -    0.6.6.1נספח 
 ; עובדים זרים  ובשל הפרת דיני העבודה

תצהיר בעל שליטה בדבר העדר הרשעות בעברות לפי  -   0.6.6.2נספח 
 ; חוק עובדים זרים  ובשל הפרת דיני העבודה

ו של המציע בעניין תצהיר המציע  בדבר קיום חובותי -  0.6.7.1נספח 
 ; שמירת זכויות עובדים

תצהיר בעל שליטה בדבר קיום חובות המציע בעניין  -  0.6.7.2נספח 
 ; שמירת זכויות עובדים

 ;נוסח ההסכם -    0.7.3נספח  

 ;התחייבות לשמירת סודיותנוסח  -    0.7.4נספח  

 ;פרוט אמות המידה והמשקלות לבחירת הזוכה -    0.14נספח  

  .פרוט מערכות אל פסק באתרי המוסד -    1.3פח  נס
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0 .   )I( מכרזה רכיבי סיווג 5

 :  מסווגים לפי הסימון  הבא מכרזרכיבי ה -השיטה  0.5.1

 I (Information) -  ".קראתי והבנתי"ולידו יש להשיב  , סעיף המובא לידיעה בלבד

 G (General) -  . סעיף הדורש תשובה כללית

 –קראתי והבנתי "תשובת המציע  תהיה מסוג .   (GO/NO GO)סעיף סף מנדטורי

תשובה מהסוג האחרון ". S"וג או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיו, "מקובל עלי

או צירוף אישור או מסמך , יכולה להיות מתן הצהרה בנוסח שנקבע ברכיב הסף

או תשובה לא , תשובה שאינה עונה לדרישה, חוסר תשובה.  שנקבעו  ברכיב הסף

 .תפסול את ההצעה על הסף, ברורה ולא חד משמעית בסעיף זה 

 - M (Mandatory) 

אם המציע אינו עומד . “M”כמו  סעיף  בסיווג    (GO/NO GO)סעיף סף מנדטורי 

המציע מוזמן להציע יכולות מעבר . הצעתו לא תתקבל, בדרישות של סעיף מסוג זה

התשובה . הניקוד לסעיף זה משתתף בשקלול הכולל של ההצעה. לנדרש בסעיף זה

 .“S”הנדרשת כמו בסיווג 

 - L (Mandatory & 

Specific) 

 S (Specific) -  .מכרזבפורמט שנדרש ב, מפורטת ומדויקת רכיב הדורש תשובה

מטרת סימון זה היא . ואין לענות עליהם מכרזסימון מיוחד לרכיבים שהושמטו ב

 .אלא השמטה מכוונת, לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות

 - N (Non relevant) 

שר לא נדרשו ברכיבי א ,תוספות או השלמות, אין להתנות על רכיבי הסף ואין להוסיף הערות 0.5.2

  .הסף

  .L -ו Sההצעה  תשוקלל בסעיפים מסווגים   0.5.3

אלא אם , סיווג המופיע בראש פרק או סעיף משנה תקף לכל הסעיפים והרכיבים שמתחתיו 0.5.4

 . צוין אחרת בכותרת תת הסעיף הנדון או בסעיף עצמו

  .םיש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף עצמו ולדרישות המנוסחות ש, בנוסף לסיווג 0.5.5

  :אופן הגשת ההצעה 0.5.6

  0.9  בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף  יש להקפיד על הגשת ההצעה למכרז
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0 .   התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה  6

רק אם , והן יינתנותנאי סף כל האישורים והצהרות המציע הנדרשות בסעיפים הבאים הינן בגדר 

אכן עומד בדרישות שלגביהן נדרשות ההצהרות , כולל קבלני משנהלא , כשלעצמוהמציע 

או לקבלני המשנה /אלא אם נכתב במפורש שהדרישה האמורה מתייחסת למציע ו, והאישורים

דהיינו כל , יש לשים לב לתנאי סף נוספים המוגדרים בסעיפים אחרים במכרז, כמו כן.  מטעמו

     ".L"או " M"  סעיף במכרז בסיווג

  בגין הגשת ההצעה ערבות 0.6.1

בסך של , ברת חילוט,  בלתי  מותנית לטובת המוסדמקורית על המציע לצרף להצעתו ערבות 

    .12:00שעה  31.3.2010ליום עד הערבות תהיה בתוקף   .₪ 10,000

שיון לעסוק יהערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה ר

וקיבלה אישור של החשב הכללי  1981  –א "תשמ, על עסקי הביטוחי חוק הפיקוח “בביטוח עפ

 .במשרד האוצר למתן ערבויות במכרזים ממשלתיים

המצורף  ערבות הגשהבנוסח  בדיוקרבות תוגש כערבות מקורית  עה
  .השמטות או שינויים, ללא תוספותלמכרז זה  0.6.1בנספח 

  .לא יתקבל צילום של הערבות
  !!! יגרום לפסילת ההצעה כל שינוי מהנוסח האמור

אם המציע שזכה במכרז לא יחתום על ההסכם לאור זכייתו , המוסד יהא רשאי לממש הערבות

לאחר . יום ממועד הודעת המוסד על זכייתו במכרז זה 15 -במכרז ובסמוך לה ולא יאוחר מ

ף המציע יאריך את תוק. יוחזרו הערבויות למציעים שלא זכו במכרז, סיום הליכי המכרז

  .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה,  הערבות וההצעה לבקשת המוסד

 אישורים 0.6.2

אישור תקף על ניהול פנקסי  ףרלצ שי -שור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות אי 0.6.2.1
  .  1976 –ו "חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  התשל

תשלום הצעה צילום אישור לעל המציע לצרף  – תשלום בגין הגשת הצעה למכרז אישור  0.6.2.2
 .0.3.1כאמור בסעיף , בגין הגשת הצעה למכרז זה

ד על מורשי "צרף אישור עועל המציע ל –אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה  0.6.2.3
 .מכרז זהב 0.6.2.3על גבי צילום נספח , החתימה ודוגמאות חתימה מטעם המציע

, 0.6.2.4על גבי צילום נספח , יעח של המצ"על המציע לצרף אישור רו -אישור מחזור כספי  0.6.2.4
-2008המפרט מחזור מכירות בתחום שיווק ואחזקת מערכות אל פסק בכל אחת מהשנים 

  .2006-2008בכל אחת מהשנים ₪  350,000ולפחות , מ"ח ללא מע"בש, 2006

על המציע לצרף להצעתו  – והיקף העסקת טכנאי שירות מינימאלי מוכח ותקתצהיר  0.6.2.5

שנים   3  מוכח של ותקהיותו בעל המעיד על , )0.2.16תו בסעיף כהגדר( תצהיר בכתב

או לארגונים /התקנה ואחזקת מערכות אל פסק לתאגידים ישראלים  ו, בשיווק,  לפחות

ועל מספר טכנאי השירות למערכות אל פסק המועסקים  ; ממשלתיים וציבוריים בישראל

. 4.1.2.1כאמור בסעיף , אי שירותטכנ 5ולפחות , די המציע באופן ישיר ובמשרה מלאהעל י

בהתאם לנוסח , ד"התצהיר האמור ייחתם על ידי מורשה חתימה של המציע בפני עו

 .0.6.2.5בנספח 
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על הסמכת על המציע לצרף להצעתו אישור רשמי תקף  - למציע איכות ניהולאישור  0.6.2.6
למכרז  נכון למועד הגשת ההצעה,   ISO 9001:2000  איכות  ניהוללתקן עצמו   המציע

 .זה

איכות  ניהולאישורי על המציע לצרף  - מערכות המוצעותליצרני ה איכות ניהולאישור  0.6.2.7
 .לכל יצרן של מערכות אל פסק המוצע במכרז זה

לחוק חובת ' ב2להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף  -  תאגיד בשליטת אישה 0.6.2.8
יצורפו אישור , כלומר שאישה מחזיקה בשליטה בתאגיד המציע, 1992 -ב "המכרזים התשנ

    .0.6.2.8בנוסח המצורף בנספח , רואה חשבון ותצהיר כמפורט בסעיף האמור
יצויין כי אישור זה אינו חובה ומותנה בקיום המצב כאמור ובלבד שתאגיד המציע אינו 
חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות 

 )S. (הרשומה בישראל

 )L( וממליצים מת לקוחותרשי 0.6.3

מערכות אל פסק מהסוגים שהמציע סיפק להם , לקוחות 3על המציע לפרט רשימה של לפחות 
מערכות אל  15בהיקף של לפחות , עבורן ושירותי אחזקה הנדרשים במכרז זהוההספקים 

כשלפחות מחצית מהמערכות , 2006-2008שנים ב, לכל אחד מהלקוחות המפורטיםפסק 
מכיוון שהמוסד מבקש ,   5KVAאחד מהלקוחות יהיו מערכות בהספק של  שסופקו לכל
בכל בהיקפים גדולים ולשווק ולתחזק מערכות אל פסק בעל יכולת מוכחת לבחור ספק 

וזאת על פי , ולא רק מערכות אל פסק אישיות בהספקים נמוכים ,הגדלים הנדרשים במכרז זה
  .חוק חובת המכרזיםל) ב('א2האמור בסעיף 

מספר מערכות אל פסק ,  שם הלקוח: יערך בטבלה ויכלול את הנתונים הבאיםירוט הפ
לשם קבלת חוות דעת על של הלקוחות קשר פרטי , 2006-2008שסופקו לאותו הלקוח בשנים 

  :כמפורט בטבלה הבאה, המציע

כ מערכות "סה  שם הלקוח

  שסופקו לכל לקוח 

כ מערכות "סה

 5kvaבהספק 

שסופקו לכל 

  לקוח

  דואר אלקטרוני  טלפון  ש קשרשם אי

            'לקוח א

            'לקוח ב

            'לקוח ג

            'לקוח ד

            'לקוח ה

            'לקוח ו

           Xלקוח 

  

 עיון בהצעות 0.6.4
חוק חובת "  -להלן (, 1992-ב"חוק חובת המכרזים התשנ י"המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ

לראות את הצעתו , שלא זכו במכרז ,חריםיתכן שתהיינה פניות של מציעים א, ")המכרזים
מצהיר המציע כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות , כמו כן.  במידה וזכה

לנספח בתשובתו על המציע לציין מראש . בכפוף לחוק חובת המכרזים, להראות את הצעתו
, למרות זאת. םאלו סעיפים בהצעתו חסויים להצגה למתחרי )הצהרת המשתתף במכרז( 0.6.5

י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו “ועדת המכרזים תהא רשאית עפ
 והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים או מקצועי  מהווה סוד מסחרי

כולל ₪  0.3יידרש לשלם למוסד , מציע שיבקש לממש את זכותו כאמור לעיל  .ותקנותיו
 . של כל דף שיבקש לצלםמ בגין צילום "מע
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 הצהרת המשתתף במכרז 0.6.5

ל ידי מורשה החתימה עחתומה , 0.6.5הצהרה על גבי צילום נספח על המציע לצרף להצעתו 

קיבל את כל , כי קרא והבין את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במכרז זה, של המציע

, המומחיות, הכושר, הידע, ברשותו הניסיון, ההבהרות וההסברים אשר ביקש לדעת

האמצעים הנדרשים לביצוע כוח אדם מיומן ומקצועי וכל יתר , האמצעים הכספיים

, ובלוח הזמנים הנדרש ברמה מקצועית גבוהה, בשלמות תחייבויות הזוכה במכרז זהה

י “בהתאם לדרישות המכרז ועפוהכול , וימשיכו להיות ברשותו לאורך כל תקופת ההתקשרות

    .י מכרז זה“עמו עפהתחייבויותיו בהסכם שיחתם 

אך ורק בתוכנות מורשות עם , המציע יתחייב לעשות שימוש לצורך מימוש מכרז זה, כמו כן

  . רישיון יצרן

  בשל הפרת דיני העבודההיעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ותצהיר בדבר  0.6.6

עלי השליטה של המציע ושל ב) 0.2.16כהגדרתו בסעיף ( על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב

היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ובשל בדבר , )0.2.17כהגדרתם בסעיף ( בו

    . בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ,הפרת דיני העבודה

  

ד בהתאם לנוסח "תצהיר בפני עוהעל חתום יהמציע של מורשה חתימה כי , מובהר בזאת

על תצהיר בפני יחתמו במציע בעלי השליטה כל אחד משל חתימה רשי ומו  ;0.6.6.1בנספח 

  . 0.6.6.2נספח בהתאם לנוסח ב, ד "עו

 בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדיםתצהיר  0.6.7

בדבר קיום חובותיו , של המציע ושל בעלי השליטה בועל המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב 

צווי ההרחבה וההסכמים , לפי דיני העבודה, כויות עובדיםשל המציע בעניין שמירת ז

במהלך כל , הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים

    . תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה

  

ד בהתאם לנוסח "כי מורשה חתימה של המציע יחתום על התצהיר בפני עו, מובהר בזאת

עלי השליטה במציע יחתמו על תצהיר בפני כל אחד מבתימה של ומורשי ח  ;0.6.7.1בנספח 

  . 0.6.7.2בהתאם לנוסח בנספח , ד "עו

 )S(אזורי עדיפות לאומית  0.6.8

 –ח "התשנ) העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית(תקנות חובת המכרזים קבוע בבהתאם ל

דרש המציע יי, כתנאי לקבלת העדפה. תינתן עדיפות להצעות מאזור עדיפות לאומית 1998

ח  על "או שירותים מאזורי עדיפות לאומית ולהמציא אישור רו/להצהיר כי מדובר בטובין ו

 .כך

 )S(אישור על טובין מתוצרת הארץ   0.6.9

) העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי(בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים 

יש לצרף אישור . רת הארץתינתן עדיפות להצעות אשר כוללות טובין מתוצ, 1995 –ה "התשנ

  . ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה"רו
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  ויות קנייןזכ 0.6.10

וכי אין כל  מערכות המוצעותבכי הוא הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין , על המציע להצהיר

לשימוש המוסד או הפרה של זכויות  קניין של צד שלישי  המערכתמניעה או הגבלה על הצעת 

או כולן  ותהמוצעמערכות מהבמקרים בהם זכויות הקניין בחלק . כתוצאה מכך, כלשהו

, להנחת דעת המוסד, יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות, שייכות לצד שלישי

יבהיר המציע כי ישפה את , כמו כן.  המערכותמציע להציע למוסד את של הלמקור הזכויות 

במערכות וקשורה בזכויות , תוגש נגד המוסדש, המוסד בכל מקרה של תביעת צד שלישי 

   .המוצעות

 הצהרה לנושא חלפים ועדכונים 0.6.11

המערכות שכל רכיבי ) הצהרת המשתתף במכרז(להצעתו  0.6.5על המציע להצהיר בנספח 

בדק שאין שום מידע על הפסקה מתוכננת של ייצורם  המציעוש, הינם בייצור שוטף ותהמוצע

ואין בעיה לספק למוסד חלפים או המציע /י היצרן ו"הם עאו שיווקם או הפסקת התמיכה ב

   .שנים מיום ההתקנה  7  ועדכונים למשך

0 .  התחייבויות ואישורים בגין זכייה במכרז  7

  ערבות בגין זכייה 0.7.1

בלתי מותנית ערבות מקורית , ביחד עם החתימה על ההסכם, כה במכרז ימציא למוסדוזה

  .₪  20,000בסך של  לטובת המוסד

לעמידה ,  יום לאחר סיומו 90+ אמורה תהיה תקפה למשך כל תקופת ההתקשרות הערבות ה

י המדד הידוע ביום “הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן עפ.  בתנאי ההסכם

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח . החתימה על ההסכם

 –א"התשמ, ק הפיקוח על עסקי הביטוחפי חו-שיון לעסוק בביטוח עליישראלית שברשותה ר

  . וקבלה אישור של החשב הכללי במשרד האוצר למתן ערבויות במכרזים ממשלתיים 1981

ללא , למכרז זה  0.7.1המצורף בנספח ערבות ביצוע רבות תוגש כערבות מקורית בנוסח עה

  .השמטות או שינויים, תוספות

בכל מקרה שהזוכה לא עמד , ו הבלעדיהמוסד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול דעת

וזאת מבלי לפגוע , ובהתראה של שבועיים, בהתחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו במכרז זה

    .כדין, בזכויות המוסד לכל סעד אחר

וזאת למשך  , הזוכה במכרז יתחייב להאריך או לחדש את הערבות במידה וההסכם יוארך

 .יד עם דרישת המוסדמי, יום לאחר סיומה 90+ תקופת ההארכה 

  ריות כוללת לפרויקטאח 0.7.2

האחזקה  ולשירותיעל ידו  נוויותק ושיסופקלמערכות לתת אחריות כוללת תחייב הזוכה י

אם יהיו , אחריות על עבודת קבלני המשנה מטעמולרבות , לאור זכייתו במכרזשיספק למוסד 

העבודות המוגדרות להקצאת כוח האדם בהיקף ובאיכות שיידרשו לביצוע ויתחייב , כאלו

  .וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות, במכרז זה
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  הסכם התקשרות 0.7.3

זה  מכרז.  זה מכרזב 0.7.3הזוכה מתחייב לחתום על הסכם  לפי הדוגמא המצורפת בנספח 

זה והבהרות  מכרזוהבהרות המוסד לשאלות ההבהרה של המציעים והצעת הזוכה  בתשובה ל

    .ד מההסכם שיחתםפריותשובות הזוכה יהיו חלק בלתי נ

  .בראשי תיבות ולצרפו להצעה 0.7.3לחתום על ההסכם בנספח על המציע 

  והגנת הפרטיות התחייבות לשמירת סודיות 0.7.4

, שתתף במימוש מכרז זהשי) כולל קבלני משנה(תחייב שהוא עצמו וכל אחד מעובדיו מהזוכה 

   .למכרז זה 0.7.4ב כנספח "הרצ, התחייבות לשמירת הסודיות והגנת הפרטיותיחתום על 

  .בראשי תיבות ולצרפה להצעה 0.7.4יש לחתום על הצהרת הסודיות בנספח 

 ושירות אחזקה , ריותאח 0.7.5

 יי הזוכה היא שלוש שנים באתר"תסופק עשתקופת האחריות המינימאלית לכל מערכת  0.7.5.1

מובהר . לשביעות רצונו המלאה של המוסד ,למוסדכל מערכת יום אספקת מ, המוסד

    .כוללת גם אחריות למצבריםלמערכת ריות בזאת כי האח

שיספק למוסד על פי מכרז זה גם  למערכותהזוכה יתחייב להמשיך במתן שרות האחריות  0.7.5.2

וזאת עד תום תקופת שלוש , אם הסכם ההתקשרות בינו למוסד יסתיים או לא יוארך

 .שנות האחריות לכל מערכת שתסופק למוסד

תשלום הן למערכות שיספק על פי מכרז זה ויצאו לספק שרותי אחזקה בעל הזוכה , כמו כן 0.7.5.3

 . י המוסד"אם יתבקש לכך ע, הקיימות במוסדממסגרת האחריות והן למערכות אחרות 

במצב פעולה מלא ותקין ותחת הסכם  ותנמצאמערכות המותקנות באתרי המוסד הכל  0.7.5.4

 .1.3ב בנספח "באתרי המוסד רצהמותקנות רשימת מערכות אל פסק .  שירות

  .4האחריות והשרות מוגדרים בפרק תנאי  0.7.5.5

 זכויות השימוש 0.7.6

י הזוכה באתרי המוסד תעבור "הבעלות בכל רכיבי ומוצרי החומרה והתוכנה אשר יותקנו ע

כי אין באמור לעיל לפגוע , מובהר בזאת. ולזוכה לא תהיה כל זכות בהם  ,לבעלות המוסד

ו זכויות הקניין הרוחני האחרות א/וסימני מסחר , סודות מסחריים, פטנטים, יוצריםבזכויות 

   .של צד כל שהוא

  ניסויים ומבחני קבלה 0.7.7

הזוכה יתחייב להעמיד לרשות המוסד לבדיקה לתקופה של שבועיים או תקופה ארוכה יותר 

שהמוסד יבקש לבדוק במהלך תקופת כל מערכת או רכיב של המערכת , בהסכמת שני הצדדים

, התוכנות והאביזרים הנדרשים כדי להפעילו, הדרייברים, לרבות כל הרכיבים, ההתקשרות

המערכת או הזוכה יספק את .  וזאת על חשבון הזוכה וללא כל התחייבות רכישה מצד המוסד

  .לבדיקה בתוך שבוע מבקשת המוסדהרכיב 

 הודעה על זכייה 0.7.8

זכייתו אלא לאחר תיאום / הזמנה / לא לפרסם הודעה על קבלת העבודה  יתחייבהזוכה 

  .0.3.2 בסעיף כמפורט , הקשרש יי א"ח ההודעה מראש ובכתב עואישור נוס
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0 .   מכרזוציא המ –ויות המוסד זכ 8

    ל המכרז ביטו 0.8.1

ת את ביצוע המכרז  וזאת ואו לצאת במכרז חדש או לדח/סד רשאי לבטל את המכרז וומה

. ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי, החלטתו ללא צורך בנימוק, י שיקול דעתו הבלעדי“עפ

  . במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים

  ירת הזוכהבח 0.8.2

  . או כל הצעה אחרת, ן המוסד מתחייב לקבל  את ההצעה הזולה ביותריא 0.8.2.1

ישת רדכסד לא יתחשב בכל הצעה שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות המו 0.8.2.2

שלדעת המוסד , סות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרזבשל חוסר התייח וא, )L וא M(סף 

או שינויים כלשהם /או שתהיינה בה הסתייגויות ו/ו, או החלטה כדבעי/מונע הערכה ו

או /או הסתייגויות ו/היה והמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו. מכרזמהאמור ב

 .יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המוסד, מכרזתוספות מעבר לאמור ב

    ת הבהרות שקב 0.8.3

בכפוף , המוסד  שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם

  .לחוק חובת המכרזים

 י מכרז זה"עפ םרותייוש מערכותהזמנת  0.8.4

 . וסד אינו מתחייב להזמנת כמויות כל שהןהמ 0.8.4.1

ש את ההצעה מאו  למ/מהשירותים המבוקשים ומהמערכות והמוסד רשאי להזמין חלק  0.8.4.2

    .לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ים או בשלביםבחלק

, שימסרו לאחזקת הזוכה בתשלוםהמערכות המוסד יהא רשאי להוסיף או לגרוע מרשימת  0.8.4.3

לאורך כל תקופת ובכל זמן וזאת , לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המוסד

       .תהתקשרוה
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0 .   מבנה הצעת המציע  9

 :התאם למבנה הבאהצעת המציע תוגש בכתב בעברית ותיערך ב 0.9.1

 :כדלקמן, הצעת המציע תוגש בשני חלקים 0.9.2

 :  הכוללת, המענה המנהלי והטכני יערך בחוברת כרוכה - חלק ראשון 0.9.2.1

 .מכתב פתיחה חתום על ידי מורשי החתימה  .א

 .אחד לאחד 4, 3, 0לכל סעיפי המכרז בכל אחד מהפרקים מפורט ושלם מענה   .ב

 .הלןל 0.9.10בהתאם לפירוט בסעיף , נספחי ההצעה  .ג

, )פרק העלויות( 5כלול מענה לפרק תו, בחוברת כרוכהההצעה הכספית תיערך  – חלק שני 0.9.2.2

    .במכרז 5מפורט להלן ובפרק בהתאם למבנה ה

בהצעה  0.6.2סעיף : לדוגמא. מכרזלמבנה ה" אחד לאחד"מבנה המענה יהיה תואם בסעיפיו  0.9.3

. 'וכדו מכרזב 4.2.2בה לסעיף בהצעה יכיל תשו 4.2.2סעיף , מכרזב 0.6.2יכיל תשובה לסעיף 

    .אין לדלג על סעיפים במענה למכרז

  .על הסףעלולה להידחות הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה 

כמוגדר בסעיף , L,M,G,S,I: מבנה התשובה בכל סעיף יהיה בהתאם לסיווג הסעיף במכרז 0.9.4

או להתנות על /או לגרוע ו/או הצעות משלו ו/המציע אינו רשאי להוסיף הערות ו. לעיל 0.5 

  .הדבר לא יילקח בחשבון בבדיקת הצעתו, אם יעשה כן .הוראות המכרז

במקרה של סעיף ". קראתי והבנתי"יכתב בהצעת המציע ילסעיף שלגביו אין צורך בתשובה  0.9.5

ראשי או סעיף משנה הכולל סעיפים ורכיבים מתחתיו ואין צורך בתשובה לגבי כל אחד 

מספיק לכתוב בהצעת המציע בתשובה לסעיף הראשי או לסעיף , כיבי הסעיף האמורמר

  .ואין צורך לענות בנפרד על כל אחד מרכיבי הסעיף האמור, "קראתי והבנתי"המשנה בלבד 

ניתן יהיה לבקשת מי שרכש את מסמכי המכרז לקבל את המכרז , לצרכי סיוע למענה למכרז 0.9.6

. 0.3.2  הקשר כמפורט בסעיף ש יאמצעות פנייה לאב, בדואר אלקטרוני WORD   כקובץ

המציע אחראי . המופיע באתר האינטרנט של המוסדנוסח ההנוסח המחייב הוא , כאמור לעיל

 .שהנוסחים זהים WORD - לוודא בזמן השימוש בקובץ ה

,  ווכלשונ וככתב, שלמותבבמכרז זה ) 5פרק (פרק העלויות על המציע לצלם או להעתיק את  0.9.7

 הצעתו בלחלק השני ף בשלמות ולצר 5.5ובסעיף  5.4את טבלאות המחירים בסעיף למלא 

  ).הצעה הכספיתל(

יוחתם בחותמת הרשמית של ,  נספחים להצעההלרבות , על שני חלקיה כל עמוד בהצעה 0.9.8

 )5פרק  צילום( בהצעה הכספיתאחד מהדפים בכל ושל ההצעה הפותח /דף הראשוןב .המציע

 .  חתימה מטעם המציעהתהא גם חתימת מורשי 

יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים בחתימת מורשי חתימה , אם יהיו, תיקונים בכתב יד 0.9.9

  .וחותמת ליד התיקון
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, האישורים וההצהרות שנדרשו במכרז, הנספחים כליש להקפיד לצרף להצעת המציע את  0.9.10

לרבות , הנספחים בחלק הראשון של המענהערוכים וחתומים כנדרש ולרכז אותם בפרק 

חתומים על ידי מורשי חתימה , מכתבי התשובה של המוסד לשאלות ההבהרה של המציעים

  :כמפורט בטבלה הבאה, של המציע

מספר 

 הנספח 

סעיף  שם הנספח

 המכרז  

  הערות

בנוסח  בדיוקיש להקפיד שנוסח הערבות יהיה  0.6.1 ערבות הגשה 0.6.1

 .0.6.1המופיע בנספח 

 אישורים תקפים של  רשות המיסים 0.6.2.1 אישורים על ניהול ספרים   0.6.2.1

 אישור המוסד על רכישת מסמכי המכרז צילום 0.6.2.2 אישור רכישת מסמכי המכרז 0.6.2.2

 0.6.2.3צילום נספח ד על גבי "אישור עו 0.6.2.3 אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה 0.6.2.3

  0.6.2.4צילום נספח ח של המציע על גבי "אישור רו  0.6.2.4  שור מחזור כספיאי  0.6.2.4

  0.6.2.5צילום נספח ד על גבי "תצהיר עו  0.6.2.5  והיקף העסקת טכנאי שירות מינימאלי מוכח וותק  0.6.2.5

 ניהול איכותאישור על הסמכת המציע לתקן   0.6.2.6  למציע איכות ניהול הסמכה לתקן אישור   0.6.2.6

ISO 9001:2000  

ניהול  איכות לכל אחד מיצרני הסמכה לתקן אישור   0.6.2.7

  המערכות המוצעות במכרז זה

 ניהול איכותעל הסמכת היצרנים  לתקן אישורים   0.6.2.7

ISO 9001:2000  ל"או תקנים מקבילים בחו/ו.  

  0.6.2.8 צילום נספחח ותצהיר על גבי "אישור רו  0.6.2.8  תאגיד בשליטת אישה  0.6.2.8

  0.6.5  הצהרת המשתתף במכרז    0.6.5

  

צילום הצהרת מורשה חתימה של המציע על גבי 

  0.6.5נספח 

העדר הרשעות בעברות לפי חוק בדבר המציע תצהיר  0.6.6.1

 ובשל הפרת דיני העבודהעובדים זרים  

 0.6.6.1נספח   צילוםד  על גבי "תצהיר עו 0.6.6

ר העדר הרשעות בעברות לפי תצהיר בעל שליטה בדב 0.6.6.2

 חוק עובדים זרים  ובשל הפרת דיני העבודה

  0.6.6.2נספח   צילוםד  על גבי "תצהיר עו 0.6.6

בדבר קיום חובותיו של המציע  המציע  תצהיר 0.6.7.1

 בעניין שמירת זכויות עובדים

  0.6.7.1נספח    צילוםד על גבי "תצהיר עו 0.6.7

בעניין  המציע  בדבר קיום חובותתצהיר בעל שליטה  0.6.7.2

 שמירת זכויות עובדים

  0.6.7.2נספח    צילוםד על גבי "תצהיר עו 0.6.7

  אופציה  - ח  "אישור רו  0.6.8  אזורי עדיפות לאומית  0.6.8

 אופציה  –ח "אישור רו 0.6.9 אישור על טובין מתוצרת הארץ 0.6.9

 .בחוברת המכרז  0.7.3נספח   צילוםיוגש על גבי  0.7.3  הסכם התקשרות 0.7.3

 .בחוברת המכרז  0.7.4נספח   צילוםיוגש על גבי  0.7.4  הצהרת סודיות 0.7.4

יש להקפיד  שמסמכי ההבהרות יחתמו על ידי   0.3.3.5  מסמכי הבהרות המוסד לשאלות הבהרה למכרז זה   0.3.3.5

  . מורשה חתימה מטעם המציע

  M/L  דהיינו כל סעיף בסיווג, רים בסעיפים אחרים במכרזיש לשים לב לתנאי סף נוספים המוגד
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0 . 1   ) I(ועל ההצעה  מכרזבעלות על ה 0

  ושימוש בו מכרזבעלות על ה 0.10.1

.  אשר מועבר לרוכש אותו לצורך הגשת הצעה בלבד, זה הוא קניינו הרוחני של המוסד מכרז

    .י המציע"אין להעבירו לאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה ע

  בעלות על ההצעה ושימוש בה 0.10.2

המוסד מתחייב לשמור את תוכן . המציעקניינו הרוחני של  םת המציע והמידע שבה העצה

הצעת המציע במסגרת חובת הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע אלא 

 כמתחייב מחוק חובת המכרזים, הקשור להצעות , למעט מסירת מידע(לצורכי מכרז זה  

  ).וותקנותי

0 . 1  )   קבלני משנה(ות ההצעה ואחריות כוללת מלש 1

שרות אחזקה יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה המשלימים את הצעתו לצורך מתן  הזוכה 0.11.1

  ).M(בלבד 

המוסד ייתן עדיפות למציע המתחייב לבצע ולספק את כל השירותים הנדרשים במכרז זה  0.11.2

 )S.  (קבלני משנהללא תלות בקבלני משנה או עם מספר מינימאלי של , בעצמו

ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית  0.11.3

הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים קבלן מגיש ההצעה יחשב ל. ותפעולית אחת

, וכל מי מטעמם, אחד מקבלני המשנה מטעמומי מטעמו לרבות כל שלו ושל כל 

  . דיו יהיו תקפות גם לגבי כל אחד מקבלני המשנה ועובדיהםיבויותיו לגבי עוביוהתח

תפקידם , ניסיונם, שמותיהםאת   4.2  סעיףבמענה לבמידה וקיימים קבלני משנה יש לפרט  0.11.4

  )S.  (האמור י הפירוט הנדרש בסעיף“עפ, בפרויקטהמדויק 

שיועסק בפרויקט  ,תו הבלעדי קבלן משנההמוסד יהיה רשאי לפסול בכל עת ולפי שיקול דע 0.11.5

או קבלני המשנה מטעמו /והזוכה מבלי לנמק וללא כל התחייבות כלפי , זוכהזה מטעם ה

או העובדים מטעמו יפסיקו את עבודתם בפרויקט זה מיד ויוחלפו /ובמקרה זה קבלן המשנה ו

י מטעמם לא יהיו או מ/או קבלן המשנה מטעמו ו/מודגש כי הזוכה ו. י הזוכה לפי הצורך"ע

  .או שיפוי בגין הפסקת עבודת קבלן המשנה לפי סעיף זה/זכאים לכל פיצוי ו

 החלפתו או העסקתו הפסקת על ,מראש יום 30 לפחות ,למוסד בכתב להודיע תחייביהזוכה  0.11.6

 את קיבל אם לאא , הזוכה ביוזמת כזו החלפה תבוצע לא מקרה בכל .קבלן משנה של

 ויכולתו בכישוריו ייפול לא המחליףקבלן המשנה . כתבוב מראש לכך המוסד הסכמת

 שיקול לפי המשנהקבלן  את לאשר שלא הזכות אתהמוסד שומר לעצמו . המוחלףהקבלן מ

 .דיעהבל ודעת
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0 . 1  )   I(סמכות השיפוט  2

או בכל תביעה הנובעת , סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה

  .תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים ,מהליך ניהול מכרז זה

0 . 1  )I(מספר ההצעות  3

שהוגשו בשמות , המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו מציע. המציע יגיש הצעה אחת בלבד

    .לא ניתן להגיש הצעות משותפות למספר מציעים, כמו כן.  שונים

0 . 1   )I(תהליך בחירת הזוכים  4

 .  L -ו  M -י סעיפי הסף המסומנים ב“סינון ההצעות עפ 0.14.1

בהתאם לטיב המענה לדרישות המכרז  ,כל תנאי הסףמדו בהצעות שעהשל דירוג איכות  0.14.2

 . S -ו  L -המסומנות ב

ומשקל  30%כאשר משקל האיכות בציון המשוקלל הוא , שקלול מרכיבי האיכות והעלות 0.14.3

  .70%העלות בציון המשוקלל הוא 

לאחר דירוג אם . ת אפשריותנקודו 100מתוך  70 לי להצעה הינואציון איכות משוקלל מינימ 0.14.4

תימצא הצעה אחת בלבד עם ציון איכות , להצעות שעמדו בכל תנאי הסף איכות משוקלל

 100מתוך  65מאלי יהיה יציון האיכות המינ, אף הצעה כזוימצא או שלא ת 70מינימאלי 

  )M( .נקודות

 ציון עלות משוקלל 0.14.5

 ות באומדן הכמויות לשנהמחירי המערכת ומכפליחושב לפי סכום הכולל מחיר ההצעה  0.14.5.1

בסעיף  מכפלות מחירי השירות באומדן כמויות המערכות המיועדות לשירות + 5.4בסעיף 

 .5.4מחיר שרות ואחריות לחמש שנים לכל המערכות הכלולות בסעיף  + 5.5

תקבל את מלוא , תנאי הסף המוגדרים במכרזתעמוד בכל ש, ההצעה הזולה ביותר 0.14.5.2

 . ויתר ההצעות ידורגו ביחס אליה)  נקודות 70(הנקודות בסרגל העלות 

  :  לבחירת הזוכה) ל"המפ(והמשקלות אמות המידה  0.14.6

משקל יחסי מתוך 

  נקודות 100

  אמות המידה  סעיפים במכרז

כל הסעיפים המסומנים  -  3פרק   15%

"S "ו- "L".  

  איכות מערכות אל פסק המוצעות

כל הסעיפים המסומנים  -  4פרק   15%

"S "ו- "L".  
ת היכולות המקצועיות והניהוליות של המציע הערכ

   במתן שרותי התקנה ואחזקה למערכות אל פסק

  עלויות – 5פרק   מחיר ההצעה  -5פרק   70%

  .0.14ב בנספח "רצפרוט אמות המידה והמשקלות 
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0 . 1    ואבטחת מידע רת סודיות ימש 5

המוסד לשם ביצוע כי מידע שיימסר לו על ידי  ,שידוע לו ,הזוכה מצהיר בזה :אי פרסום מידע 0.15.1

 םועליו להחזיר, םאין לפרסמ, וכל תוצרי העבודה על פי מכרז זה י מכרז זה“התחייבויותיו עפ

ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת . למוסד בתום השימוש

  .ההתקשרות בין הצדדים

יא לידיעת למסור או להב, להודיע, ולא להעביר, הזוכה מתחייב לשמור בסוד :שמירת סוד 0.15.2

אשר הגיעו אליו או קובץ מחשב /ואו ידיעה /כל מסמך וי מכרז זה ו"כל תוצר עבודה עפאחר 

 - ו 91תשומת לב הזוכה מופנית לסעיפים . י מכרז זה“בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו עפ

י בעל "שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות ע, 1977–ז "התשל, לחוק העונשין 118

  .1958 –ח "תשי, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, לרבות קבלן, וזה ח

 : י עובדי הזוכה"שמירת סוד ע 0.15.3

והעונש על אי , הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות 0.15.3.1

 . מילוייה

על הצהרת סודיות לפי , כולם או מקצתם, המוסד יהא רשאי להחתים את עובדי הזוכה 0.15.3.2

לגבי כל מידע שיודע להם במסגרת עבודתם על פי , 0.7.4דוגמא המצורפת בנספח  ה

  .ההסכם

כל התחייבויות הזוכה בשמירת סודיות יחולו גם על כל קבלני  :י קבלני משנה"שמירת סוד ע 0.15.4

על טופס  שהוצעו על ידו ,באחריות הזוכה להחתים את קבלני המשנה. המשנה מטעמו

  .ולהמציאו למוסד 0.7.4נספח פי הדוגמא המצורפת בל, שמירת סודיותהתחייבות ל

וכן בהתאם להוראות חוק הגנת , יהיו לפי הנהוג במוסד :אבטחת המידע במערכתהלי נ 0.15.5

הזוכה , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל. והתקנות שהוצאו לפיו 1981א "הפרטיות תשמ

המסמכים המחשב וקבצי לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת את תוכנם ופרטיהם של  מתחייב

שיעסקו בביצוע  וומורשי וולאפשר גישה אליהם אך ורק לעובדי ,על ידי המוסד לושיימסרו 

  .ההסכם

 :חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר 0.15.5.1

 ;היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגילוי ללא חובת סודיות �

 ;פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי �

 ;ודיותללא חובת ס' י צד ג"נמסר לזוכה ע �

 ;הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של המוסד �

ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה , תפיסות, רעיונות �
ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו בעלי , הכלולים במידע של המוסד

 ;זה מכרזגישה למידע בהתאם ל

 .חלוט יפוטיעל הזוכה לגלותו בהתאם לצו ש �

אלא , לפרסם או להפיץ, משום מתן הרשאה לזוכה לגלות 0.15.5.1 אין באמור בסעיף   0.15.5.2

 :כמפורט בכל מקום אחר בהסכם

 ;את המקור של המידע הנלווה �

 ;כל נתונים סטטיסטיים או נתוני כוח אדם של המוסד �

  .תוכניות עסקיות של המוסד �
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יעברו את הבדיקות הביטחוניות , שיעבדו באתרי המוסד, או מי מטעמו/עובדי הזוכה ו 0.15.6

לקבל  יתחייבהזוכה . במוסדמנהל אבטחת המידע במידה ויתבקש על ידי , הנהוגות במוסד

או מי /של המוסד לגבי כל עובד מעובדיו ומנהל אבטחת המידע מראש ובכתב את הסכמת 

יהא רשאי לסרב לתת מנהל אבטחת המידע המועסק בביצוע עבודות על פי מכרז זה ו, מטעמו

ומבלי , או מי מטעמו מכל טעם שימצא לנכון/את הסכמתו להעסקת עובד פלוני של הזוכה ו

המוסד לא יהא חייב לפצות את הזוכה בגין הפסדים או הוצאות שייגרמו . שיהא עליו לפרשו

סקת עובד כלשהו אין באישור המוסד להע. כתוצאה מאי מתן אישור כאמור, אם ייגרמו, לו

ואין בכך מניעה מהמוסד , כדי לפטור את הזוכה מאחריותו לפי הסכם זה או לפי כל דין 

  . כולל עובדי קבלני המשנה, לדרוש החלפת עובד כל שהוא

0 . 1   תנאים כלליים  6

את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק ) להסב(הזוכה לא יהא רשאי להמחות  0.16.1

כי  יתחייבהזוכה . נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המוסד לכך אלא אם כן, מהן לאחר

ימשיך הזוכה לשאת בכל התחייבויותיו על , או גוף אחר, במקרה שיעבור לבעלות חברה אחרת

  . פי מכרז זה

אשר עלול להיגרם למוסד עקב מעשה או מחדל שלו או של מי , הזוכה יהיה אחראי לכל נזק 0.16.2

  .מו  במסגרת פעולתם לפי מכרז זהמעובדיו או שלוחיו או כל מי מטע

בגין כל נזק  0.7.1 או לחלט את סכום ערבות הביצוע כאמור בסעיף /המוסד יהא זכאי לקזז ו 0.16.3

המוסד יהא זכאי לקזז כל נזק , כמו כן. או מי מטעמו/או עובדיו ו/י הזוכה ו"שייגרם למוסד ע

  . או מי מטעמו מכל סכום שיגיע לזוכה/או עובדיו ו/הזוכה  ו י"שיגרם לו  ע

או /או מי מטעמו ו/או למועסקיו ו/או לעובדיו ו/הזוכה יהא אחראי לכל הנזקים שייגרמו לו ו 0.16.4

, או של כל מי מטעמו/או של עובדיו ו/לכל צד שלישי שנבעו ממעשיו או ממחדליו של הזוכה ו

 .והמוסד לא ישא בכל תשלום הנובע מכך

הזוכה יבטח על חשבונו הוא אצל מבטח מורשה כדין בישראל לטובתו ולטובת המוסד יחדיו  0.16.5

העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע השירותים , או אובדן/מפני נזק ו

, לרבות עובדי הזוכה או מי מטעמו, או לרכושו של כל אדם/שיספק הזוכה למוסד לגופו ו

הזוכה ימציא העתק מן הפוליסה למוסד או .  אחר הנמצא בשירותועובדי המוסד וכל אדם 

לחילופין ימציא למוסד אישור מהמבטח האמור על קיום ביטוחים כנדרש במכרז זה ואשר 

  .אם יידרש לכך על ידי המוסד, יכלול את מספרי הפוליסות הרלוונטיות

ב "היטל וכיוצ, אההוצ, נזק, הליך, דרישה, הזוכה יפצה וישפה את המוסד על כל תביעה 0.16.6

סימני מסחר או זכויות , מדגמים, זכויות יוצרים, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים

  . י הזוכה או מי מטעמו למוסד"אשר יסופקו ע, דומות בדבר מוצרי חומרה ותוכנה

או לבין עובדיו /הזוכה הינו קבלן עצמאי ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבינו ו 0.16.7

י הזוכה במסגרת פעולתם לפי "אשר מועסקים ע, או מי מטעמו/או קבלני המשנה מטעמו ו/ו

 הנחית כדין דינןהמוסד  נציגי י"ע יינתנו או שניתנו והוראה הדרכה ,הנחיה כל. מכרז זה

 או הנחיה ,הדרכה כל תשחרר לא ,כן כמו. מעבידו עובד יחסי כל ייווצרו ולא ,בלבד מזמין

  .שייחתם ההסכם ולפי זה מכרז לפי מהתחייבויות הזוכה ובדהע את ל"כנ הוראה
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יחייב , זה לאמור בהצעת המציע מכרזאו אי התאמה בין האמור ב/בכל מקרה של סתירה ו 0.16.8

או שוני בהצעת המציע /או הסתייגות ו/כל תוספת ו. מכרזאת הצדדים אך ורק האמור ב

על אף בחירת הצעת הזוכה  ולא יחייבו את הצדדים להסכם,  בטלים בזאת מכרזלעומת ה

   . י הסכם זה“והתקשרות המוסד עימו  עפ

0 . 1   )I(מחירים ותנאי תשלום  7

 .של מכרז זה 5אופן הגשת ההצעה הכספית ותנאי התשלום וההצמדה מוגדרים בפרק 

0 . 1   תקופת ההתקשרות  8

החלטת ועדת המכרזים על הזוכים מתאריך שלוש שנים תקופת ההתקשרות תהיה למשך  0.18.1

הא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה כל המוסד י. במכרז

  .לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכהימים  30  בתוךוזאת בהודעה לזוכה ,  אחת

, יום 90על הזוכה לחדש את הערבות לתקופת ההארכה ועוד יהיה , תוארך ההתקשרותבאם  0.18.2

  .הארכת תקופת  ההתקשרותלזוכה על במתן הודעה המוסד איחר גם וזאת 
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0 . 1   הפסקת ההתקשרות 9

באם . קול דעתו הבלעדיילפי ש ,כל עתאת ההתקשרות עם הזוכה ברשאי להפסיק יהא המוסד  0.19.1

ה על כך בכתב איעביר המוסד התר ,מכל סיבה שהיא, יחליט המוסד להפסיק את ההסכם

    ").הודעה מוקדמת: "להלן (, מראשיום  60 ,לזוכה

, ללא צורך בהודעה מוקדמתהפסיק את ההתקשרות לוסד יהא רשאי המ, למרות האמור לעיל

 : בהתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים

 .מפרק סופי או זמניימונה לו במקרה ש - במידה שהזוכה הינו תאגיד   .א

כשיר יוכרז כפושט רגל או יהפוך לבלתי במקרה ש -במידה שהזוכה הינו אדם פרטי   .ב

  . משפטית

  . קלון השיש עימ הרהזוכה הורשע בפלילים בעבי  .ג

, צועי את כל התנאיםעל הזוכה למלא באופן מלא ומק, בתקופת ההודעה המוקדמת 0.19.2

  .עד סיום עבודתו במוסד, על פי תנאי המכרז, וכל  המוטל עליו ההתחייבויות

על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה , לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו יתחייבהזוכה  0.19.3

  .מסיום ההסכם לפי סעיף זה

ימסור הזוכה למוסד בתוך , לפי סעיף זה, הביא המוסד את ההסכם או חלק ממנו לידי סיום 0.19.4

תיעוד וקוד מקור  לרבות, כל דבר המהווה רכוש המוסד, פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים

וכן יעמיד לרשות המוסד כל ,  של רכיבי תוכנה שפותחו עבור המוסד כחלק ממימוש מכרז זה

וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא , על ידי המוסד לצורך ההסכםדבר ששולם עבורו 

  .קיבל תמורה עבורו

, במקרה זה. לפי שיקול דעתו הבלעדי, המוסד רשאי להפסיק ההסכם עם הזוכה בכל עת 0.19.5

עד , י הזוכה"או בוצע ע/הינו רק עבור מה שסופק ו, התשלום היחיד לו יהא הזוכה זכאי

או /ומעבר לכך לא יהא הזוכה זכאי לכל תשלום ו, המוסדשיקבע על ידי ההפסקה תאריך 

על מנת לצמצם , לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו יתחייבהזוכה . פיצוי נוסף מהמוסד

  .את הנזק כתוצאה מסיום ההסכם לפי סעיף זה

, התשלומים שישולמו על ידי המוסד לזוכה, כי בכל מקרה, מובהר בזאת, למען הסר ספק 0.19.6

  .אלמלא הביטול, כ המחיר שהיה על המוסד לשלם לזוכה"לא יעלו על סה ,כאמור לעיל

וזאת ללא כל תוספת עלות , שיבוא במקומומי על הזוכה להתחייב לבצע חפיפה מסודרת עם  0.19.7

  .מכרזב 5פרק  –מעבר להוראות פרק העלויות , שהיא

 כם ובפרקלהס  10 סעיף כמוגדר בהוראות , נוהל התשלום לזוכה בתקופת ההודעה המוקדמת 0.19.8

  .זה מכרזב) 5פרק (העלויות 
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ם  .1 י ד ע י ה ק  ר   ) I(פ

1 .   המשתמש העיקרי/הלקוח 0

הוא חטיבת תקשורת באגף תפעול ואחזקת מערכות אל פסק במוסד , האחראי על רכישתהגורם 

    . התפעול במשרד הראשי

1 .   יעדי המכרז 1

פי  עלמזמן לזמן , שיספק למוסד מערכות אל פסק חדשות, זוכה יחיד מבקש לבחורהמוסד  1.1.1

ן למערכות ה, לרבות תיקונים והחלפת מצברים , שירותי אחזקה, וכמו כןצרכי המוסד 

 .שסיפקו אחריםוהן למערכות על פי מכרז זה הזוכה  שיספק

ובהתאם להזמנות , ושירותי האחזקה יסופקו למוסד בהתאם לדרישות במכרז זה המערכות 1.1.2

   .של המוסד דישיקול דעתו הבלעי "מזמן לזמן ועפ המוסד לזוכהמסור שי

1 .   אתרי המוסד  2

   . משתמשים 4,000 -המשרתים כ, אתרים בכל רחבי הארץ 100מעל  , כיוםהמוסד מפעיל ומתחזק 

1 .   תיאור מצב קיים 3

, מערכות אל פסק של יצרנים שונים ובהספקים שונים 106 -באתרי המוסד פועלים כיום כ 1.3.1

 . 1.3כמפורט בנספח 

כדי להבטיח אספקת מתח רציפה ונקייה  באתריםמערכות מותקנות בחדרי התקשורת ה 1.3.2

באתרי  המותקן בחדרי התקשורתלשרתים ולציוד מחשוב אחר , מרעשים לציוד התקשורת

 .המוסד

אל פסק בכל שנה לטובת אתרים חדשים ולהחלפה של מערכות מערכות  15 -כ וכשר המוסד 1.3.3

 ONLINEגית בטכנולוכל המערכות פועלות . וזאת מבלי להתחייב לכמויות כל שהן, ישנות

  .1kva-5kvaבהספקים של ,  בהמרה כפולה

  

 

ם  .2 ו ש י י ה ק  ר י – )N(פ ט נ ב ל ר א    ל
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הפ .3 י ג ו ל ו נ כ ט ה ק     )L( ר

3 .   )M(  כללי 0

במקרה של המחובר אליה של הציוד הפעיל רציפה עולה פלאפשר מערכת אל פסק נועדה  3.0.1

המערכת נועדה לספק מתח חשמלי  . הפסקות חשמלמהלך וב לסוגיהן  הפרעות בחשמל

 :המצבים הבאים בשלושת

  .רשת מחברת החשמל קיים מתח   . א  

  .לא קיים מתח רשת מחברת החשמל  . ב  

  .מצבי מעבר  . ג  

, מתח סינוס מיוצב רציף והציוד המחובר על המערכת לספק לעומס המחשבים' אבמצב  3.0.2

  .מסונן מהפרעות תוך שמירת טעינת מצברים מתואמת

המצברים ללא  סינוס המיוצר ממתחעל המערכת לספק לעומס המחשבים מתח ' בבמצב  3.0.3

  .למשך הזמן המוגדר במפרט הטכני, והפרעות עיוותים

תופעות מעבר  במצבי המעבר על המערכת לספק מתח לעומס המחשבים נקי ומסונן ללא שום 3.0.4

  .במעבר ממצב למצב 1%ותוך שינוי מתח של מקסימום 

  .ולהתקין באתרי המוסד שהזוכה יידרש לספק, מפרט טכני של מערכות אל פסקפרק זה כולל  3.0.5

בעת ההזמנה לפי , יקבע בנפרד UPS -ה הספק .  1KVA- 5KVA  גדלי ההספקים ינועו בין 3.0.6

 . קביעת המוסד

, לכל אחת מהמערכות המוצעותיצרן הטכניים של מפרטים על המציע לצרף להצעתו  3.0.7

   .     כאסמכתא לכל הנתונים הטכניים המפורטים בהצעתו

3 .   )UPS )L –פסק  אל  מערכותמפרט טכני ל 1

הדרישות המפורטות להלן .  חד פאזי 5kvaועד  1kvaנדרשות מערכות בהספק שנע בין  3.1.1

 .מתייחסות לכל סוגי המערכות הנדרשות בכל ההספקים

   .עם מייצב מתח המרה כפולה LINE-ONמערכת  3.1.2

 .  י היצרן לכל מערכת מוצעת"יש לפרט את  ההספק החשמלי בוואטים המוצהר ע 3.1.3

אפשר העברת עומס המחשבים מפעולה שי, אוטומטי (BYPASS)  ל מעקףתכלומערכת ה 3.1.4

    .לפעולה ישירה על רשת החשמל אל פסק מערכת דרך

 ריכת זרם מעל המותר כתוצאה מתקלה בעומס המחשבים אוה של צמקרהמעקף יופעל ב

  .פסק-תקלה באלאו במקרה של  זרמי התנעה גבוהים

יש לפרט מהו זמן   .דקות 30ועד דקות  15לפחות  יהיהבמקרה של הפסקת חשמל   גיבויהזמן  3.1.5

   )S(. המינימאלי וכיצד ניתן להגדילו על פי הצורך הגיבוי 

התגברות בדיקה עצמית ונוחה לתפעול ובעלת יכולת , שקטה, המערכת להיות אמינה על 3.1.6

  .על תקלותאוטומטית 
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 , MAINTENANCE  FREE  פנימיים מסוגשל המערכות המוצעות יהיו מצברים מצברים ה 3.1.7

  . שאינם פולטי גז רעיל

 וחימום יתרנחשולי מתח , יתר יעומס, קצרים מעגלי הגנה בפני המערכות המוצעות יכללו  3.1.8

  .יש לפרט מעגלי הגנה נוספים במידה ויש .לכל הפחות

 הפעלה מערכותלמחשבים עם   RS232או  USB ממשק תקשורתהמערכות המוצעות יכללו  3.1.9

MS-Windows  לרבות כבל ותוכנה להורדה , ודרת והעלאה של המחשביםלצורך הורדה מס

  . של המחשבים במקרה של הפסקת חשמלוהעלאה מסודרת 

  )S( הגנת הכניסה גם בפני ברקיםהמערכות המוצעות יכללו  3.1.10

המערכות המוצעות יכללו אפשרות לשליטה מרחוק על מערכות אל פסק בחיוג או בשיטת  3.1.11

INBAND  בפרוטוקולSNMP  )S.(  

להתקנה המיועדות   Rack-Mountedבתצורת להצעות הכוללות מערכות תן עדיפות יהמוסד י 3.1.12

 )4kva.  )Sלפחות לגבי מערכות בהספק של עד , סטנדרטי'' 19בארון תקשורת 

  : דרשות ליות הנאהמינימתצוגות הלהלן  3.1.13

  . חיווי קיום חשמל מהרשת 3.1.13.1

   .על צורך בהחלפת מצבריםחיווי  3.1.13.2

  . עצמו UPS -ב תקלה חיווי  3.1.13.3

 . BYPASS  ווי מצבחי 3.1.13.4

  ).S(נוספות   אזעקות קוליותאו /חיוויים ויזואליים ויש לפרט  3.1.13.5
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3 .   )S(טבלאות נתונים על המערכות המוצעות  2

    .וצע ובנוסף לצרף דפי מידע של היצרןמיש למלא את הטבלה הבאה לכל דגם  3.2.1

ים כנתונ, המוסד יתחשב אך ורק במפרטים הטכניים הנכללים בדפי המידע של היצרן :הערה

  .מחייבים לצורך הערכת ההצעות

   

 תשובת המציע פרטים 'מס

  דגם  .1

  המערכתיצרן   .2

   ארץ ייצור  .3

  ט יצרן"מק  .4

  KVA -הספק ב  .5

  הספק בוואטים  .6

   שיטת הפעולה של המערכת  .7

   מתח כניסה ויציאה  .8

   AC-ACנצילות חשמלית   .9

  זמן הגיבוי בדקות בעומס מלא  .10

11.  
מהעומס  50%-זמן הגיבוי בדקות ב

  המלא

 

  12V /  6Vסוג המצברים    .12

  xAH: באמפר שעה  גודל המצבר  .13

   מספר המצברים במערכת  .14

   כ אמפר שעה של המצברים במערכת"סה  .15

   י נתוני היצרן"אורך חיי המצבר עפ  .16

17.  

ד עמשך זמן טעינה של המצברים 

  לטעינתם המלאה
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 תשובת המציע פרטים 'מס

18.  

כבל ,  RS232או  USB ממשק תקשורת

השרתים במקרה של  ותוכנה להורדת

 .הפסקת חשמל

 

19.  

באמצעות  אפשרויות שליטה מרחוק

SNMP AGENT ,TELNET  אוHTTP 

 נא לפרט – 

 

20.  
, מתח מוצא גבוה, הגנה מפני עומס יתר

 הגנות נוספות, חימום יתר

 

  הגנת ברקים  .21

22.  
י "מוצהר עשל המערכת כאורך חיים 

 היצרן

 

  ג כולל מצברים "משקל המערכת בק  .23

   מ"פיזיות של המערכת בס מידות  .24

25.  
 RACKבתצורת  U-גובה המערכת ב

MOUNTED  

 

26.  
שנות אחריות על המערכת ועל מספר 

 המצברים

 

  ? בפועל  ספק שירות למערכתימי   .27

  נא לפרט  –נקודות חוזק   .28

  נא לפרט  –נקודות חולשה   .29
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ק  .4 ר ש פ ו מ י מ   ) M(ה

4 .   )L(טים על המציע רפ 1

  )G(פרטים  כלליים   4.1.1

  :ציע למלא את הפרטים הבאיםעל המ

  תשובת המציע  פרוט  'מס

    :שם המציע   .1

    :כתובת מלאה   .2

    :פקס/טלפון' מס   .3

    :דואר אלקטרוני   .4

המציע הוא במקרה ש) פ.ח(מספר חברה    .5

  :תאגיד

  

    העסק/שנת הקמת החברה   .6

    :מספר תיק עוסק מורשה   .7

    :פרוט תחומי העיסוק העיקריים   .8

    :מבנה הבעלות על החברה   .9

  :העסק /שמות מנהלי החברה   .10
  

  

    :שם איש הקשר בכל הנוגע למכרז זה   .11

    :דואר אלקטרוני של איש הקשר, פקס, טלפון   .12

  

שם מנהל השרות שיהווה כתובת ניהולית    .13

  .בכירה בכל הקשור למימוש מכרז זה

  

שם ממלא מקום קבוע למנהל השרות במקרה    .14

  'מילואים וכדו, מחלה, של חופשה

  

  :ון הבנק של המציעחשבפרטי    .15

  מספר חשבון, שם הסניף, שם הבנק
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  )L( טכנאי שירות למערכות  4.1.2

 המיומנים 0.2.13שרות כהגדרתם בסעיף  טכנאי 5העסיק באופן ישיר לפחות על המציע ל 4.1.2.1

    .במועד הגשת ההצעה למכרז זה בהתקנה ובמתן שירות למערכות אל פסק

  

בנספח , במשרה מלאה על ידי המציעיר באופן יש יםספר הטכנאים המועסקיש לפרט את מ

 )L.  (להצעה 0.6.2.5

 המיומנים בהתקנה ובמתן שירות למערכות אל פסק יש לפרט את מספר הטכנאים 4.1.2.2

.   מועד הגשת ההצעה למכרז זהנכון ל, ל ידי כל אחד מקבלני המשנה מטעמוכ יםהמועסק

)S(  

  .דאין לצרף רשימות של עובדים או קורות חיים אלא מספרים בלב
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  )S( טכני של המציע פרוט מערך השרות ה 4.1.3

לקבלת קריאות שירות  )לפחות אחד(יש לפרט את פריסת מוקדי השרות של המציע  4.1.3.1

 .ולהזנקת טכנאים  ומספר טכנאי השרות בכל מוקד שרות

, במכרז זההמערכות הנכללות על המציע להחזיק במשרדיו מחסן חלפים וציוד רזרבי לכל  4.1.3.2

  .בתנאי השרות הנדרשים לאורך כל תקופת ההתקשרות בכמות שתאפשר לו לעמוד

, במערכות המוצעותהמציע יפרט האם יש לו יכולת לטיפול בתקלות ותמיכה מרחוק  4.1.3.3

בכפוף לאמצעי אבטחת מידע , או באמצעים אחרים/ו באמצעות רשת האינטרנט

 . שיאושרו מראש על ידי המוסד, מתאימים

לצורך   UNICENTER-ים שניתן להפעילו במתאתוכנה מודול לו האם יש  המציע יפרט 4.1.3.4

 .נא לצרף מידע טכני רלבנטי. המערכות המוצעותעל מרכזית שליטה ובקרה 

, רכבי שרות: כגון, במימוש מכרז זה עומדים לרשותוש ,הנוספיםהאמצעים המציע יפרט  4.1.3.5

ליצרנים לקבלת עדכוני תוכנה וחומרה ומידע /קשר ישיר ליצרן, מעבדת שרות ותיקונים

ותשתיות  ,מהנדסי שרות ותמיכה, סיוע של היצרן בפתרון תקלות במידת הצורך, יטכנ

 .לוגיסטיות וטכניות אחרות

לייצור מדיניות ניהול האיכות הנהוגה אצלו בכל הנוגע עיקרי על המציע לפרט בקצרה  4.1.3.6

 .לשיווק והתקנת מערכות אל פסק ואחזקתן, )במידה והמציע הוא גם היצרן(

  )S( יתרונות ההצעה   4.1.4

 .קצרה את יתרונות הצעתויפרט בהמציע  4.1.4.1
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4 .   ) S(טים על קבלני משנה רפ 2

   .על המציע למלא את הטבלה הבאה לכל אחד מקבלני המשנה המוצעים מטעמו במכרז זה

 'מס פרוט תשובת המציע

 .1  שם קבלן המשנה 

 .2  :כתובת 

 .3  :טלפון' מס 

 .4  :פקס 

 .5  :דואר אלקטרוני 

  :העסק /שמות מנהלי החברה 

  

 

6. 

 קבלן המשנה הגדרת התפקיד המדויק של   

  :המוצע במכרז זה

  

 

7. 

בביצוע קבלן המשנה פרוט הניסיון של  

  :עבודות דומות

  

 

8. 

שם איש הקשר מטעם קבלן המשנה בכל  

 : הנוגע למכרז זה

9. 

דואר אלקטרוני של איש , פקס, טלפון 

  :הקשר

10. 

  :פרוט יכולות נוספות 

  

  

11. 
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4 .   מנהל השירות מטעם הזוכה 3

שירכז , בעל כישורים מתאימים וניסיון רלוונטי קודם , ימנה נציג בכיר וקבוע מטעמו כההזו 4.3.1

ניהולית בכירה כלפי " כתובת"וינהל את כל השירותים שיינתנו מטעם הזוכה למוסד ויהווה 

 "). מנהל השירות" –להלן (, לכל עניין הקשור למימוש מכרז זה, המוסד

. יעשה באישור המוסד מראש הזוכהמטעם  השירות או מחליף למנהלהשירות מינוי מנהל  4.3.2

, המוסד יהא רשאי לדרוש מהזוכה החלפת מנהל השירות כשאין המוסד חייב לנמק דרישה זו

  .והזוכה ידאג להחלפתו של זה מיד לאחר קבלת הדרישה האמורה

במענה , המקצועי והניהולי ושל מנהל השירות המיועד ואת ניסיונ ועל המציע לפרט את שמ 4.3.3

 . 4.1.1 טבלת פרטי המציע בסעיף ל

זמין בשעות העבודה הרגילות ובמקרים מיוחדים גם לאחר שעות יהיה מנהל השירות  4.3.4

 .הפעילות הרגילות

4 .   נהלי עבודה עיקריים 4

קבלת הודעת המוסד על זכייתו מייד עם , על הזוכה להיערך למימוש ההסכם על פי מכרז זה 4.4.1

 .במכרז זה

בעלי , בעלי תעודת זהות ישראלית מקצועיים הזוכה יעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים 4.4.2

  .למערכות אל פסקלמתן שירותי אחזקה  מיומנות טובה ומספקת

עובד כלשהו בכל הנוגע  לסד יהא רשאי  לדרוש מהזוכה בכל עת הפסקת העסקתו שהמו 4.4.3

בביצוע העבודות ולדאוג , עובד זה הזוכה יהיה חייב להפסיק העסקתו שלו, הלפעילות הזוכ

אין המוסד חייב לנמק . למחליף ברמה נאותה המקובל על המוסד ותוך חפיפה מסודרת

כתוצאה , אם ייגרם, הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם. דרישתו זו

  . ורמהפסקת העסקתו של עובד במוסד כאמ

עליו לדווח לתומך , ר המוסד לצורך מתן שירותגיע לאתיבכל מקרה שטכנאי של הזוכה  4.4.4

ולוודא  המערכתעל הטכנאי להפעיל את , בסיום הטיפול בתקלה. התקשורת על הגעתו

 .לפעולה תקינה ומלאה בנוכחות ובאישור תומך התקשורת באותו האתר החזרהמערכת ש

: הבאיםאשר יכלול את הפרטים , על הזוכה למלא טופס שירות, בסיום הטיפול בכל תקלה 4.4.5

תאריך ושעת , המערכתמספר סידורי של , של המערכת שאינה תקינהסוג ודגם , שם האתר

יש לציין בטופס גם את , אם הוחלף פריט שלם. מהות התקלה והטיפול, שעת העזיבה, ההגעה

באתר על תומך התקשורת יש להחתים את . סוג ודגם, המספר הסידורי של הפריט המחליף

    . לו העתק מטופס השירותולמסור , טופס השירות

מתן הסכמה מראש חל איסור חמור על הזוכה להוציא או להכניס פריטים לאתרי המוסד ללא  4.4.6

  .נציג מוסמך של המוסד באתר הרלבנטיאו /לכך על ידי איש הקשר ו

הזוכה אחראי שהעובדים מטעמו יקפידו על התנהגות ראויה בכל זמן שהותם באתרי המוסד  4.4.7

  .יות גורמי הביטחון ותומכי התקשורת בסניפיםועליהם להישמע להנח
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4 .   אספקה והתקנה 5

יספק ש, מערכתל התקנה והפעלה של כ, הובלה, פריקה, העמסה, האספקאחראי ל זוכהה 4.5.1

     .וזאת בכל אתרי המוסד ברחבי הארץ , למוסד על פי מכרז זה

הזוכה  ,במקרים דחופים. יום 21לוח הזמנים לאספקה של כל מערכת למוסד יהיה בתוך  4.5.2

 .יתחייב לספק מערכות בלוח זמנים קצר יותר על פי דרישת המוסד בהזמנה

 : מערכת אל פסק תכלול גם אספקתם שלכל אספקת  4.5.3

ובעלי , שיוצרו בתוך שישה חודשים לפני מועד האספקה למוסד, מצברים חדשים ותקינים 4.5.3.1
  . תאריך תפוגה של שלוש שנים לפחות ממועד האספקה

 .החשמל באתר בו תותקן המערכת כבל הזנה מתאים ללוח 4.5.3.2

 .כבל תקשורת ותוכנה להורדת שרתים במקרה של הפסקת חשמל 4.5.3.3

 .תיעוד הכולל מפרט טכני של המערכת והמצברים שסופקו 4.5.3.4

 .רצוי בעברית, מדריך תפעול למשתמש 4.5.3.5

תקשורת  ברגים ואביזרים אחרים הנדרשים להתקנה וחיזוק של מערכות אל פסק בארון 4.5.3.6
 .''23או '' 19ברוחב  

 .כל אביזר אחר שיידרש להפעלה מלאה ותקינה של המערכת 4.5.3.7

ז "בלו ,במקרה והזוכה אינו יכול לספק את הדגם הספציפי של המערכת המפורטת בהזמנה 4.5.4

שווה ערך או דגם בהספק גדול , הזוכה יידרש לספק למוסד דגם חדש אחר, הנדרש במוסד

 .וזאת באישור מוקדם של איש הקשר, יותר

במקרים .  כ בכל אתרי המוסד"הזנת מערכת אל פסק קיימת בדהתשתית החשמלית ל 4.5.5

המוסד יהא רשאי להזמין מהזוכה עבודה להתקנת אינסטלציה חשמלית להזנת אל , מיוחדים

 .  4.10 בהתאם למוגדר בסעיף , פסק

, ל המערכתהתקנה של מערכת אל פסק תכלול את כל הפעולות הנדרשות להפעלה מושלמת ש 4.5.6

 : לרבות

 .חיבור המערכת ללוח החשמל 4.5.6.1

בכבל ותקע , הקיים בארונות התקשורת למערכת אל פסק N4חיבור פס שקעי חשמל  4.5.6.2
ל יאפשר עקיפת מערכת אל פסק והתחברות "הכבל הנ. י המציע"שיסופקו ע, מתאימים

  .בעת הצורך, UPS -ישירה לשקע ההזנה של ה

 . חיבור המערכת לצרכנים 4.5.6.3

על פי מפרט ,  ליתאבדיקות קבלה והרצה של המערכת להבטחת פעולה תקינה ואופטימ 4.5.6.4
 . היצרן

 .  לאישור המוסד ז"לוו תוכנית התקנה הזוכה יגיש למוסד, כל התקנהלפני ביצוע  4.5.7

הפרעה לא תהיה הפרעה לפעילות מערכות התקשורת והמחשוב הקיימות במוסד למעט  4.5.8

ותעשה בתיאום מראש עם נציג המוסד , דקות 30 -מלא יותר שתימשך  ,תהכרחילית אמינימ

 .באתר ההתקנה
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והמוסד לא ישלם לזוכה כל תוספת  המערכותכלול במחירי ל "נושאים הנה התשלום עבור כל 4.5.9

  .בהצעת המציע למכרז זההמערכות תשלום בנוסף למחירי 

4 .   מוקד שירות 6

התקשרות על פי מכרז כל תקופת הטלפוני במשך ) Helpdesk(על הזוכה להפעיל מוקד שירות  4.6.1

 במערכותשירות הנוגעות לתקלות פניות לקבלת יתעד ויטפל ב, מוקד השירות יקבל .זה

 שהמוסד יבקש למסור לאחזקת הזוכהבמערכות או /שיספק הזוכה למוסד על פי מכרז זה ו

   ").קריאת שרות" –להלן (

    : צריך לפעול לפחות בזמנים הבאיםמוקד השירות הטלפוני  4.6.2

    .12:00ועד     8:00ובערבי חג בין השעות , 19:00ועד    8:00ה בין השעות -בימים א

באמצעות הפקס  ,שירות בכל שעות היממהלקריאות דווח על תקלות והמוסד יוכל ל, כמו כן

במקרים מיוחדים המוסד יוכל לדווח על תקלות או  .או מענה קולי/או דואר אלקטרוני ו/ו

  .למנהלי החברה גם לאחר שעות הפעילותבקשות מיוחדות לנציג הזוכה או 

תקלות שנפתרו מרחוק ללא לרבות , במערכת ממוחשבתי הזוכה "כל קריאת שירות תתועד ע 4.6.3

  .הגעה פיזית לאתר המוסד

התקלה לא ואם , נציג המוסדסיוע טלפוני עם /י שיחה"לפתור את הבעיה עהזוכה ינסה  4.6.4

המוסד הרלבנטי לאתר רוב ביותר ממוקד השירות הקטכנאי ישלח הזוכה  ,נפתרה טלפונית

  .תקלהלטיפול ב

במסגרת  מערכותבמסגרת תקופת אחריות והן לגבי מערכות הן לגבי  ,תנאי השרות הנדרשים 4.6.5

 . להלן 4.7בסעיף מוגדרים  ,בתשלוםאחזקה שרות 
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4 .   השירותוהאחריות תנאי  7

יספק ש אל פסקשלוש שנים באתר המוסד לכל מערכת לפחות של מלאה  אחריותספק הזוכה י 4.7.1

–להלן ( איכות העבודהועל  המצבריםתקינות לרבות אחריות על , למוסד על פי מכרז זה

החל מתאריך מערכת אל פסק תקופת האחריות תחושב בנפרד לכל . ")תקופת האחריות"

 .אספקתה למוסד

כלול את כל  הרכיבים והמכלולים הפנימיים והחיצונים המותקנים או ת מערכותלהאחריות  4.7.2

הגדרות וכל רכיב או אביזר , תוכנה, מצברים, לרבות חלקי פלסטיק וגומי, מערכותמחוברים ל

 .במוסד מערכותאחר שיידרש להפעלה תקינה ומלאה של ה

על כל סעיפיו נכונים ותקפים הן לגבי  )4.7סעיף (בסעיף זה המוגדרים התנאים והדרישות כל  4.7.3

מסגרת שרות אחזקה ב מערכות אל פסק בתקופת אחריות והן לגבי מערכות אל פסק

 .בתשלום

 רכיבכל , בשיטה של אחד כנגד אחד על חשבונוהזוכה יהא אחראי לאתר ולתקן או להחליף  4.7.4

, למצב פעולה מלא מערכותהולבצע כל פעולה  הנדרשת להחזרת  מערכותמקולקל או לקוי ב

אחזקה , החלפת מצברים :בותלר, לכך מיד עם דרישת המוסד, בהתאם להוראות היצרן

שינויי , עדכוני הגדרות, זהה תחלופי מערכתהעמדת , אספקת חלפים, ת תקופתיתמונע

בהתאם , לאחזקה תקינה של המערכות דבר אחר שיידרשוכל  פרמטרים וביצוע קונפיגורציות

 .להנחיות היצרנים

ורק אם לא ניתן לבצעם , המוסדבאתרי הזוכה י "בוצעו עי מערכותהתיקונים והטיפולים ב 4.7.5

 הובלת  .ויתקן אותו שםיו למעבדות תהמקולקל מערכתאת ה הזוכהייקח , המוסדבאתרי 

היה באחריותו של ת, הצורך על פי , זוכה ובחזרה לאתרלמעבדות השרות של ה מערכותה

 . זוכה ועל חשבונוה

לספק על הזוכה , או שהזוכה החליט לא לתקנה, שמערכת אל פסק נלקחה לתיקון הבכל מקר 4.7.6

נה זהה תקי תחליפימערכת אל פסק , ן מיידי ועל חשבונוולהפעיל באתר באופלמוסד 

קפיד לציין יהזוכה הטכנאי מטעם    .)מקולקל(תמורת אחד )  תקין(בשיטת אחד , במקומה

  .המערכת המוחלפת והחליפיתבטופס השירות את פרטי 

טיפול מונח הזוכה מתחייב לבצע טיפול תקופתי מונע למערכות תחת אחריותו לרבות  4.7.7

בתדירות של לפחות פעם אחת בשנה וללא תוספת , התאם להנחיות היצרןב, מצבריםל

 .תשלום

, או עקב נזקי ברקים בזדון או מתוך רשלנות מערכתהזוכה יתקן כל נזק ותקלה שיגרמו ל 4.7.8

    .על פי דרישת המוסדוזאת ,  יצרןהאו בניגוד להוראות  המוסדבאשמת , נזקי שריפה

מוקדם הצעת מחיר מפורטת לתיקון התקלה או הזוכה יגיש למוסד לאישור  , במקרה זה

המוסד . בהתאם למחירים בהצעת המציע למכרז ,הצעת  מחיר להחלפת המערכת שניזוקה

, האם לתקן את המערכת , בהתחשב בהמלצת הזוכה, יקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי

  .להחליפה או להשביתה

, מצברים, חלפים, רביותמערכות אל פסק רזמתחייב להחזיק בארץ מלאי זמין של  הזוכה 4.7.9

לאורך , תנדרשהבזמינות  תומערכלתיקון   ה  יםהדרוש, כלים וחומרי עבודה מכל סוג שהוא

   .ההתקשרותכל תקופת 
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ועדכוני ,  גרסאות תוכנה חדשות, הזוכה יספק למוסד ללא תשלום תיקוני תוכנה וחומרה 4.7.10

שזה רלבנטי למערכות ככל , שסופקו על ידו מערכותגרסאות תוכנה וחומרה לכל רכיבי ה

 .למוסד שיסופקו על ידו

 ,ואשר תיקונן לא הושלם לשביעות רצונו של המוסד ,תקלות שיתגלו במהלך תקופת האחריות 4.7.11

מבלי לגרוע מזכויות המוסד , זאת. באחריות הזוכה ועל חשבונו, משך תיקונן גם לאחריהיי

 .תיולסעדים נוספים על פי דין למקרה של הפרת הזוכה את התחייבויו

הזוכה יתחייב להמשיך במתן שרות האחריות למערכות שיספק למוסד על פי מכרז זה גם אם  4.7.12

וזאת עד תום תקופת שלוש שנות , הסכם ההתקשרות בינו למוסד יסתיים או לא יוארך

 .על פי מכרז זה למוסד יספקהאחריות לכל מערכת ש

 חלון השירות 4.7.13

ערבי חגים בין בו, 19:00ועד    8:00עות בין הש' עד ה' ינתן לכל הפחות בימים איהשרות  4.7.13.1

 .וימים המוגדרים במשק כימי שבתוןחגים , ימי שישילמעט  12:00  ועד  8:00השעות 

גם , המלאה ברציפות עד לפתרונהזוכה מתחייב לטפל בכל תקלה , על אף האמור לעיל 4.7.13.2

יאום בת תחליפי מערכת באתר הרלבנטי ובעת הצורך יציב , ל"ות הפעילות הנמעבר לשע

  .איש הקשרעם 

כי המוסד לא ישלם כל תוספת תשלום עבור שירות שניתן מעבר לשעות  ,מובהר בזאת 4.7.13.3

 .4.7.13  הפעילות המוגדרות בסעיף

 זמני תגובה 4.7.14

) באינטרנט או בדרך אחרת שתוסכם בין הצדדים, בטלפון(זמן התגובה לתמיכה מרחוק  4.7.14.1

  .די נציג המוס"שעות מפתיחת קריאת השירות ע  4יהיה עד

 :יהיו כדלקמןהמוסד  יתגובה  להגעת טכנאי שירות לאתרני הזמ 4.7.14.2

טכנאי שירות מטעם הזוכה יגיע לאתר , 12:00אם המוסד דיווח על תקלה עד השעה  •
 .שעות 4המוסד באותו יום בתוך 

טכנאי שירות מטעם הזוכה יגיע , 12:00אם המוסד דיווח על תקלה אחרי השעה  •
 . 10:00השעה  לאתר המוסד ביום העבודה הבא עד

לפי שיקול דעתו , בלבדומוצדקים המוסד יאפשר חריגה מזמנים אלו במקרים חריגים  •
  .הבלעדי

במערכת , טכנאי השירות יגיע לאתר המוסד כשהוא מצויד בכלי עבודה ובדיקה מתאימים 4.7.15

באופן , טפל בתקלה ברציפות בזמן הקצר ביותרוי חלקי חילוףבבמצברים חדשים ו, חלופית

טכנאי הזוכה יפעיל את , עם סיום הטיפול בכל תקלה .פעל במצב טוב ותקיןת מערכתשה

לפעולה תקינה ומלאה בנוכחות ובאישור תומך התקשורת  החזר מערכתויוודא שה מערכתה

     .באתר המוסד
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 תקינים , מקורייםאו מכלולים /ובחלקים רק  עשה שימוש הזוכה י, מתן השירות למוסדב 4.7.16

תקינים , ם או תואמיםייתחליפ  או מכלולים/ו בחלקיםאו  מערכתוחדשים של יצרן ה

המציע הוא בעליהם הבלעדי או בעל ובלבד ש, המאושרים על ידי יצרן המערכת ,וחדשים

עיקול או /ו שיעבודכל  ולא רובץ עליהם , י מכרז זה"עפ ,שימוש כדיןבהם הזכויות לעשות 

  .או חוב לצד שלישי/ו

הבעלות על . תעבור למוסד עם התקנתם מערכותב הבעלות בכל אותם חלקים שיותקנו 4.7.17

  .עם ההחלפה זוכההחלקים שהוצאו תעבור לידי ה

 החלפת מצברים 4.7.18

אשר יוצרו בתוך שישה , כל המצברים שיסופקו למוסד יהיו מצברים חדשים ותקינים 4.7.18.1

ובעלי תאריך תפוגה של שלוש שנים לפחות ממועד , חודשים לפני מועד האספקה למוסד

  . האספקה

שאינם , MAINTENANCE FREEרים הנדרשים הינם מצברים פנימיים מסוג המצב 4.7.18.2

המצברים שיסופקו יהיו בגדלים סטנדרטיים ויתאימו לדגמים . פולטים גז רעיל

 .הספציפיים של המערכות על פי הגדרות היצרן

, החלפה, אספקה, הזוכה יהיה אחראי להובלה, בתקופת האחריות ובמהלך השירות 4.7.18.3

הרצה ופינוי המצברים , שונות בדיקות, ניקוי המגעיםלרבות , בריםהתקנה ובדיקת המצ

 .המשומשים מתחומי המוסד

 תיק תחזוקה 4.7.19

או /סופקו על ידו ושימערכות העדכני  לכל " תיק תחזוקה"הזוכה מתחייב לנהל ולתחזק 

    .וללא תוספת תשלום, וזאת על חשבונו, יתוחזקו על ידו

 :ים הבאיםפרטיכלול בין היתר את התיק התחזוקה 

פרטים על מערכות אל פסק המותקנות באתרים ונמצאות במסגרת אחריות או שרות  4.7.19.1

לרבות רישום מועדי התחלה וסיום של תקופת האחריות ותקופות , אחזקה של הזוכה

 .השרות

 .יומן קריאות שירות 4.7.19.2

 .י נציג המוסד לביצוע תוספות ושינויים"העתק של טפסי שירות חתומים ע 4.7.19.3

 .קה מונעת שבוצעו יומן פעולות אחז 4.7.19.4

, ומצברים מכל הסוגים שסופקו למוסד, העתקים של תעודות משלוח של מערכות אל פסק 4.7.19.5

 .י נציגי המוסד"חתומות ע

 .י המוסד"באם יידרש לכך הזוכה ע, העתק של תיק התחזוקה יימסר באופן מיידי למוסד 4.7.19.6
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שירות מלבד תשלום דמי , תשלום עבור אחזקת המערכותלזוכה כל המוסד לא ישלם  4.7.20

יהיה אחראי לבצע על חשבונו את כל הזוכה . לאחזקת מערכות במסגרת שרות אחזקה בלבד

שא בכל ההוצאות הדרושות לאחזקת המערכות יהפעילויות הנדרשות לביצוע השרות וי

חלקי , ביטוחים, הוצאות הובלה ופריקה, הוצאות נסיעה, שעות טכנאי: לרבות, ולתיקונן

וכל מערכות חלופיות , דרייבריםו עדכוני קוד חומרה, קה מונעתאחז, החלפת מצברים, חילוף

  .הוצאה אחרת שתיגרם לזוכה

4 .  שרות בתום תקופת האחריות 8

שירות אחזקה  מהזוכהלרכוש , אך לא חייב, יהיה המוסד רשאי, עם סיום תקופת האחריות 4.8.1

דר כמוג, יהיו זהים לתנאי השירות בתקופת האחריות, תנאי השירות. למערכות האמורות

 .4.7 בסעיף 

כמפורט בפרק , כל סוג של מערכת אל פסקמ ל"ח ללא מע"המציע יפרט מחיר שירות שנתי בש 4.8.2

בתצורה , מערכתמחיר השירות יהיה קבוע ואחיד ללא תלות בדגם ה. פרק העלויות – 5

במיקומו בארץ או  בכמות הפריטים שתיכלל במסגרת השירות או, מערכתבגיל ה, הספציפית

מחיר השרות השנתי יכלול תשלום עבור אספקת והחלפת מובהר כי .  בכל התניה אחרת

 .כל מערכת בשירותמצברים ל

אילו ב, האחזקה שירותמסגרת המוסד יקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי אילו פריטים יכללו ב 4.8.3

מת הפריטים המוסד יהא רשאי להוסיף או לגרוע פריטים מרשי. אתרים ולמשך כמה זמן

לצורך זה . בכל עת לאורך כל תקופת ההתקשרות ולפי שיקול דעתו הבלעדי, בשירות האחזקה

השינויים  המבוקשים יהיו .  תספיק הודעה של המוסד בכתב על מהות השינוי ותחולתו

   .בתוקף מייד עם הודעת המוסד לזוכה

ד והמפורטים בנספח באתרי המוס ותהקיימ מערכותתחייב לתחזק את כל פריטי היהזוכה  4.8.4

הזוכה אינו  .AS-ISשהמוסד מבקש להעביר לאחריותו  מערכתקבל לאחריותו כל ול, 1.3

רשאי לסרב לקבל פריטים לאחריותו או להתנות התניה כל שהיא ביחס לפריטים שהמוסד 

  .מעביר לאחריותו

התאם ב, על פי מחירון השירות בהצעת הזוכה , המוסד ישלם לזוכה עבור שרותי האחזקה 4.8.5

בשרות של אותו יהיו  תומערכמסרו לאחריותו ולמשך הזמן שהילרשימת הפריטים  בשירות ש

   .זוכה

יתבסס  החיוב .  יבוצע בכל שישה חודשים קלנדריים מראש לכל התקופהעבור השרות  החיוב  4.8.6

לאחר כל התיקונים , מוסדשיפיק ה, רשימת מערכות במסגרת שרות אחזקהח "ועל ד

כתנאי לאישור החשבונית , ים בין שני הצדדים ואשר יצורף לחשבוניתוההשלמות המוסכמ

    .במוסד

על פי , יכלול פרוט מלא ומעודכן של כל המערכות הנמצאות באחזקת הזוכהח האמור "הדו

הן מערכות במסגרת תקופת אחריות והן מערכות במסגרת שרות אחזקה , רישומי המוסד

תאריך כניסה , תום אחריות, ילת אחריותתאריך תח, פרטי המערכות: לרבות, בתשלום

כמפורט להלן בסעיף , מחיר השרות ופרטים נוספים שיוסכמו בין הצדדים, לשירות בתשלום

4.11.1. 
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4 .   הדרכה 9

ההדרכה . המערכותובאחזקה שוטפת של הדריך את עובדי המוסד בתפעול זוכה לעל  ה 4.9.1

 .במהלך התקנת כל מערכת) on-site(תתבצע באתר המוסד 

וכן תכלול תרגול מעשי  ,בשטח מערכתתוך הצגת ה,  מערכתה תכלול את כל מרכיבי הההדרכ 4.9.2

י עובדי המוסד "ע ובטיפול בתקלות עד לרכישת המיומנות הדרושההמערכת  בתפעול

 .המודרכים

למוסד הזכות לשנות את התוכנית ואת (את הנושאים הבאים , יתרבין ה, ההדרכה תכלול 4.9.3

 ) : לפי שיקול דעתו, תוכן ההדרכה

 .הוהסבר כללי על תפקוד מערכתתאור ה 4.9.3.1

 .אם קיים באתר, לרבות חיבור לגנראטור חירום, וחיבורי החשמל מערכותאופן התקנת ה 4.9.3.2

 .אופן התקנת והפעלת ממשק התקשורת להורדה מסודרת של שרתים 4.9.3.3

פקודות , בדיקות וטסטים שונים, SETUP, כולל הגדרות מערכותתפעול שוטף של ה 4.9.3.4

 .'עדכוני גרסאות וכדו, צריכת משאבים, מסבדיקות עו, תפעול

האזעקות , נוריות, הסבר של כל תצוגות השגיאה, ברמת המשתמש תקלותותיקון איתור  4.9.3.5

 .הקוליות ואופן הטיפול בכל מקרה ומקרה

  .לם כל תוספת עבור ההדרכהולא תש. המערכתכלול במחיר  הההדרכהתשלום עבור  4.9.4

4 . 1    מיוחדותעבודות  0

  כללי 4.10.1

אולם , ד קיימת הכנה ואינסטלציה מתאימה לחיבור של מערכת אל פסקבמרבית אתרי המוס

. הזוכה עשוי להידרש לספק ולהתקין הזנה מתאימה כמפורט להלן, במקרים מיוחדים

בהתאם למחיר הנקוב , התשלום  לו יהיה זכאי הזוכה בגין התקנה כזו יהיה לפי מכלול

  .בהצעת המציע

 הכנת הזנה לאל פסק  4.10.2

 .ק תימדד לפי מכלולהכנת הזנה לאל ספ 4.10.2.1

 .או יועץ התקשורת מטעם המוסד/הזוכה יתחייב לפעול בהתאם להנחיות המוסד ו 4.10.2.2

וחיבורו , UPS -הספק הבהתאם ל) על הטיח(ט "עה חשמל מתאים שקעאספקת והתקנת  4.10.2.3

, UPS -כבל הזנה בין לוח החשמל לשקע ההזנה ל, מתאים ת"ממא לרבותהחשמל לוח ל

    . ת"והמאמ שילוט וסימון של כבל ההזנה

  .A32קון ינידרש שקע סיומעלה   3KVA של   UPSבמערכות 

  . לארונות UPSמעל ארונות התקשורת עבור הזנת  4Nהתקנת פס שקעי חשמל  4.10.2.4

ל יאפשר "הכבל הנ, בעת הצורך.  UPS -חיבור השקעים בכבל ותקע מתאימים אל ה 4.10.2.5

 . UPS  -והתחברות ישירה לשקע ההזנה של ה UPS -עקיפת ה
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4 . 1  יםדיווח 1

 י המוסד"מופק ע  -  מערכות במסגרת שרות אחזקהח רשימת "דו 4.11.1

ח "המוסד יפיק דו, כל שישה חודשים קלנדרייםבתחילת ההתקשרות בין הזוכה למוסד וב 4.11.1.1

וזאת כבסיס לחיוב , המערכות שיכללו בשרותהמפרט את  רשימת )  Excelאו קובץ(

   .התקופתי עבור השרות

, הדגם, תמערכסוג ה, שם האתר :ים בין היתרח האמור יכלול את הפרטים הבא"הדו 4.11.1.2

שוב של דמי תאריך סיום אחריות וכמו כן חי, תחילת אחריות תאריך, המספר הסידורי

מערכת נמצאת בהתאם לחלק הזמן היחסי שה, השירות המגיעים לזוכה על פי ההסכם 

   .בתשלום שרות אחזקהבמסגרת 

בכפוף , תיקונים והשלמות שלוויהיה רשאי לבקש , ח לבדיקה"הזוכה יקבל את הדו 4.11.1.3

  .לבדיקת המוסד ואישורם על ידו

, שתוגש על ידי הזוכה למוסד עבור שרות האחזקההחצי שנתית ח יצורף לחשבונית "הדו 4.11.1.4

  .כתנאי לאישור החשבונית במוסד

 י הזוכה"מופק ע -טופס שירות  4.11.2

, רותעל טכנאי הזוכה המגיע לאתר המוסד הרלבנטי למלא טופס שי, בכל קריאת שרות 4.11.2.1

, אם הוחלף מכלול שלם. מהות התקלה והטיפול בה, שעת העזיבה, לפרט את שעת ההגעה

 .יש לציין בטופס זה גם את המספרים הסידוריים של הפריט שהוחלף והפריט המחליף

עליו להחתים את נציג המוסד באתר על , עם סיום הטיפול בתקלה על ידי טכנאי הזוכה 4.11.2.2

    . נוולמסור לו העתק ממ, טופס השרות

 י הזוכה "מופק ע  - ח שירות  "דו 4.11.3

ח שרות "דו, על הזוכה להגיש למוסד בתוך שבועיים ממועד קבלת דרישת המוסד לכך 4.11.3.1

  .5פרק  –וזאת ללא כל תוספת עלות שהיא מעבר לאמור בפרק העלויות , תקופתי

ח השירות יפרט את קריאות השירות שטופלו על ידי הזוכה מתחילת השנה הקלנדרית "דו 4.11.3.2

בהתאם למבנה , EXCELח יוגש בפורמט של קובץ "הדו. למועד קבלת דרישת המוסד ועד

   . 4.11.3.3 בסעיף להלן המוגדר 

  :הנתונים הבאיםיכלול את ח שירות תקופתי "דו 4.11.3.3

 .ח"תקופת הדו )1

  שם האתר )2

 .תאריך ושעת מתן השירות באתר )3

 .מספר קריאת השירות )4

 .מערכותיצרן ודגם ה )5

 .הנמצא בשירות  מערכותמספר סידורי מלא של ה )6

 .חליפי אם הותקן מערכותמספר סידורי מלא של  )7

 .אם הותקן, חליפי מערכותיצרן ודגם ה )8

 .ח"נתונים נוספים שהמוסד יבקש לכלול בדו )9
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ת ולע .5 ו   )M(י

5 .   י ללכ 1

ובסעיפי פרק  0.9 על המציע לערוך את תשובתו לפרק זה בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף  5.1.1

 ).  5פרק (זה 

  5.5, 5.4פים למלא את טבלאות המחירים בסעיבשלמות ו 5לצלם את פרק על המציע  5.1.2

אין לשנות את מבנה טבלאות .  על גבי צילום הדפים הרלבנטיים מחוברת המכרז ןבשלמות

  . ורטו בנפרד באותה המתכונתאופציות וחלופות משלימות יפ.  המחירים ואת תוכנן

להגשת למועד האחרון ומעודכנים נכונים , מ"ח ללא מע"היו נקובים בשיבהצעה המחירים כל  5.1.3

 . ההצעות למכרז זה

ת הארכה אם וכל התנאים ומחירי הבסיס יחייבו את הזוכה לאורך כל תקופת ההסכם ותקופ 5.1.4

  .מערכותהכמויות וגם במקרה של הקטנה או הגדלה של , תהיינה

, )מ"למעט מע(מיסים : לרבות, כל הוצאות המציעתשלום עבור המחירים המוצעים יכללו  5.1.5

וכל , תיעוד, הדרכה, ביטוחים, נסיעות, טעינה ופריקה, אריזה, שליחויות, הובלות, אחריות

לא תשולם לזוכה כל . בביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זההוצאה אחרת שתיגרם למציע 

 .5.2 ירי המחירון בתוספת הצמדה כמפורט בסעיף תוספת מחיר מעבר למח

על פי המחירון בהצעת הזוכה בהתאם ושרות האחזקה  מערכותההמוסד ישלם לזוכה עבור  5.1.6

 .שיספק הזוכה למוסד בפועל, לסוגי הפריטים והכמויות

כל כל שהוא בכמות  ותמערכמן הזוכה אין המוסד מתחייב להזמין , מודגש ומובהר בזאת כי 5.1.7

דגמי . הכמויות המפורטות במכרז הינן הערכות בלבד ואינן מחייבות את המוסד. שהיא

בהתאם לצורכי , ויוזמנו מאת הזוכה, מזמן לזמןי המוסד "יקבעו עהכמויות ו מערכותה

   .ולפי שיקול דעתו הבלעדי המוסד

הכמויות   .ים בפרק זההכמויות והמחיר יתבכהמציע יגיש הצעת מחיר מפורטת בהתאם ל 5.1.8

המפורטות בטבלת הכמויות משמשות לצורך השוואת מחירוני ההצעות ואינן מחייבות את 

  . המוסד
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5 .   תנאי התשלום וההצמדה  2

שלאחר המועד  18 -יהיו קבועים ויתעדכנו החל מהחודש ה, כל המחירים בהצעת המציע 5.2.1

מדד הבסיסי הוא המדד כאשר ה, וזאת על פי מדד המחירים לצרכן, האחרון להגשת ההצעה

    ").המדד הבסיסי" - להלן(הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז זה 

 .  חודשים 6 -עדכון המחירים יתבצע אחת ל, חודשים 18בחלוף תקופה של 

יחול שינוי במדד , החודשים הראשונים של ההתקשרות 18כי אם במהלך , מובהר בזאת 5.2.2

שיעור : תיעשה התאמה לשינויים כדלקמן, הבסיסיומעלה מהמדד  4%ושיעורו יעלה לכדי 

לבין המדד הקובע במועד הגשת כל , ההתאמה יתבסס על השוואה בין המדד הבסיסי

  . חשבונית

, ימים אלה 30במשך . יום ממועד קבלת החשבונית במוסד 30וך לזוכה יתבצע בתהתשלום  5.2.3

תתווסף למחיר , לאחר מכן.  או ריבית כלשהן/שא הצמדה ויהמחיר שבחשבונית לא י

בהתאם לריבית החשב הכללי , ועד למועד ביצוע התשלום 31-ריבית החל מהיום ה, בחשבונית

 . במשרד האוצר

5 .   נוהל הגשת חשבוניות  3

. מזמן לזמןיהיה בהתאם להזמנות המוסד ושרותי אחזקה החיוב עבור רכישת מערכות  5.3.1

זוכה ואשר סופקה ה יזמין מאתשהמוסד מערכת הזוכה יגיש למוסד חשבונית עבור כל 

 .י הזוכהוהותקנה על יד

 .יש לציין את מספר הזמנת המוסד בחשבונית המוגשת למוסד 5.3.2

נציג . י נציג המוסד"תעודת משלוח חתומה עעבור רכישת מערכות חובה לצרף לחשבונית  5.3.3

יש . המוסד יחתום על תעודת המשלוח רק לאחר השלמת ההתקנה של המערכת בהצלחה

, מערכותהמספר הסידורי הטבוע של ה: המשלוח את פרטים הבאים להקפיד לפרט בתעודת

 . KVA -והספק המערכת  ב, שם היצרן, שם הדגם

בהתאם , שישה חודשים קלנדרייםהחיוב עבור שרות אחזקה למערכות אל פסק יהיה בכל  5.3.4

  .4.8 ובהתאם לאמור בסעיף , ימסור לידי הזוכההזמנת שרות שהמוסד ל

שכל  ,בפועלכי המוסד ישלם לזוכה עבור אחזקת מערכות בהתאם למשך הזמן , מובהר בזאת 5.3.5

על אף שהתשלום עבור השירות לתקופה של שישה , מערכת תהיה במסגרת שרות אחזקה

במקרה והמוסד יפסיק את השירות למערכת זו או אחרת במהלך . חודשים יתבצע מראש

 תהיה בגין התקופה שהמערכת האמורה לא י השירות דמ, )שישה חודשים(תקופת החיוב 

  .יקוזזו מהחיוב הקרוב ,בשירות של אותו הזוכה
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5 .   )L(מחירון מערכות אל פסק  4

ח "בש, בהתאם להספק המוגדר, תומוצעי המערכות העל המציע לנקוב בטבלה הבאה במחיר 5.4.1

אך לא , ותר ניתן להציע מערכת גדולה י, אם למציע אין מערכת בהספק הנדרש. מ"ללא מע

    .קטנה מהמבוקש להלן

ניתן להציע יותר מחלופה אחת לכל סוג מערכת אל פסק ובתנאי שכל החלופות המוצעות  5.4.2

  .במכרז זהL או   Mעונות על כל הדרישות המסומנות 

  TOWERמחירון מערכות אל פסק בתצורת  5.4.3

בנפרד באותה אופציות ותוספות יפורט , חלופות. בשלמותעל המציע למלא את הטבלה הבאה 

  :המתכונת

  KVA  הספק  'מס

כמות 

יחידות 

לידיעה 

  בלבד

  שם היצרן

ימולא על ידי (

  )המציע

  הדגם המוצע

  )ימולא על ידי המציע(

יחידה מחיר 

  ח"בש

ימולא על ידי (

  )המציע

1. 1KVA  3        

2. 2KVA  3        

3. 3KVA  3        

4. 4KVA  3        

5. 5KVA  3        

6. 
הכנה לאל פסק 
קומפלט על פי 

 4.10יף המוגדר בסע
3  

      

    )שנים 3ולפחות (מספר שנות אחריות למערכות  .7

  .הכמויות הינן לצורך השוואת מחירי ההצעות ואינן מחייבות את המוסד :הערה
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 )S)   (אופציה(  Mounted-Rack   מחירון מערכות אל פסק בתצורת  5.4.4

המתאימים  RACK-MOUNTEDהמציע יפרט מחירים של מערכות אל פסק בתצורת  5.4.4.1

  . במידה ודגמים אלה משווקים על ידו, כאופציה משלימה, סטנדרטי'' 19נה בארון להתק

כי כל הדרישות והתנאים המפורטים במכרז זה נכונים ותקפים באופן מלא , מודגש בזאת 5.4.4.2

  .לרבות שנות אחריות, RACK-MOUNTEDגם ביחס למערכות בתצורת 

על המחירים המוצעים לא יעלו    RACKמודגש בזאת כי המחירים המוצעים לדגמי  5.4.4.3

 .באותו ההספק   TOWERלמערכות 

, המוסד יקבע את הכמויות והדגמים הספציפיים של המערכות שיוזמנו מאת הזוכה 5.4.4.4

  .בהתאם לצרכי המוסד מזמן לזמן ועל פי שיקול דעתו הבלעדי

אופציות ותוספות יפורט בנפרד באותה , חלופות. המציע ימלא את הטבלה הבאה בשלמות 5.4.4.5

  :המתכונת

  KVA  הספק  'מס

כמות 

יחידות 

לידיעה 

  בלבד

  שם היצרן

ימולא על ידי (

  )המציע

  הדגם המוצע

  )ימולא על ידי המציע(

יחידה מחיר 

  ח"בש

ימולא על ידי (

  )המציע

1. 1KVA  3        

2. 2KVA  3       

3. 3KVA  3       

4. 4KVA  3       

5. 5KVA  3       

  .את המוסד הכמויות הינן לצורך השוואת מחירי ההצעות ואינן מחייבות :הערה
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5 .  )L(   מחירון שרות אחזקה 5

לפי הסיווגים המוגדרים , ח למערכת אל פסק"על המציע לנקוב במחירי שרות שנתי בש 5.5.1

  .בטבלה הבאה

בספק , מערכותבגיל ה, בדגםמחיר השרות השנתי  לכל דגם יהיה אחיד וקבוע ללא תלות  5.5.2

ארץ או בכמות הפריטים במיקומו ב, בקונפיגורציה הספציפית, מערכותביצרן ה, מערכותה

 .שהמוסד יעביר לאחריות הזוכה

מחיר שרות לשנה  כמות  לידיעה בלבד דגם סוג רכיב

 ח "בשליחידה 

  מ"ללא מע

   1kva  30עד  אל פסק

   2kva 20 אל פסק

   3kva 20 אל פסק

   4kva   ,3.6kva   14 אל פסק

   23 ומעלה  5kva אל פסק

  

  .את מחירי ההצעות ואינן מחייבות את המוסדהכמויות הינן לצורך השוו :הערה
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  נספחים

  שם  נספח

 נוסח ערבות הגשה  0.6.1

 נוסח ערבות ביצוע 0.7.1

 נוסח אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה 0.6.2.3

  ח על מחזור כספי"אישור רו  0.6.2.4

  תאגיד בשליטת אישה  0.6.2.8

  הצהרת המשתתף במכרז  0.6.5

ציע בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים  ובשל הפרת דיני תצהיר המ 0.6.6.1
 העבודה

תצהיר בעל שליטה בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים  ובשל הפרת  0.6.6.2

 דיני העבודה

 תצהיר המציע  בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים 0.6.7.1

 ל שליטה בדבר קיום חובות המציע  בעניין שמירת זכויות עובדיםתצהיר בע 0.6.7.2

 נוסח  ההסכם   0.7.3

   טופס הצהרת סודיות 0.7.4

  פרוט אמות המידה והמשקלות לבחירת הזוכה  0.14

  פרוט מערכות אל פסק באתרי המוסד  1.3

ופן ישיר תצהיר המציע  בדבר וותק מקצועי מוכח והיקף העסקת טכנאי שירות בא  0.6.2.5

  ובמשרה מלאה
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ח   פ ס 0נ . 6 . ה  :  1 ש ג ה ת  ו ב ר ע ח  ס ו   נ

  

  

  _________________תאריך 

  לכבוד

  המוסד לביטוח לאומי

  13שדרות ויצמן 

  ירושלים

  נ.ג.א

  ' _____________כתב ערבות מס: הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם ") המבקש" -להלן (______________________ על פי בקשת  .1

 ' בקשר למכרז מסשתדרשו מאת המבקש , ₪ 10,000כום עד לסך של לתשלום כל ס

  .אספקת מערכות אל פסק ואחזקתן :בנושא   2009) 12(ת  

אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה ימים מעת שתגיע  .2

כיח את מבלי להטיל עליכם חובה להו, בלי תנאי כל שהוא, אלינו דרישתכם הראשונה בכתב

  .ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מן המבקש, דרישתכם

על הדרישה לתשלום להימסר בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה והכול בשעות העבודה בהן  .3

 . הסניף פתוח לקהל

 .דרישה בפקסימיליה או מברק לא תחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו .4

אוחר יותר שתגיע במועד מוכל דרישה , ועד בכלל 31.3.2010ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5

  .לא תחייב אותנו

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .6

  ,בכבוד רב

  _______________חברת ביטוח /בנק

___________  _______________  __________________  

  חתימה וחותמת מורשי החתימה  שם מלא  תאריך
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ח   פ ס .נ ו:  17.0 ת נ ו ב ר ע ח  עס ו צ י    ב

  _________________תאריך 

  לכבוד

  המוסד לביטוח לאומי

  13שדרות ויצמן 

  ירושלים

  נ.ג.א

  ' _____________כתב ערבות מס: הנדון

כלפיכם אנו ערבים בזה ") המבקש" -להלן (______________________ על פי בקשת  .7

אשר יהיה צמוד בהתאם , ")סיהסכום הבסי" -להלן ( ח"ש 20,000 לתשלום כל סכום עד לסך של

 ' שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס, להלן 2לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

  .אספקת מערכות אל פסק ואחזקתןבנושא   2009) 12(  ת

כאשר המדד , יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן, לעיל 1הסכום הבסיסי האמור בסעיף  .8

דהיינו (________ שנת ____________ ש לחוד 15 -הבסיסי הוא המדד שפורסם ב

    ").המדד הבסיסי" -להלן )   (נק_________ 

המדד " -להלן (באם המדד האחרון שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום על פי כתב ערבות זה 

כשהוא מוגדל בשיעור , נשלם לכם את הסכום הבסיסי, יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, ")החדש

  ").סכום הערבות" -להלן (י והמדד החדש ההפרש שבין המדד הבסיס

אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה ימים מעת שתגיע  .9

מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את , בלי תנאי כל שהוא, אלינו דרישתכם הראשונה בכתב

  .ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מן המבקש, דרישתכם

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב , ועד בכלל_________ת זו תעמוד בתוקפה עד ליום ערבו .10

  .כל דרישה שתגיע מאוחר יותר לא תחייב אותנו.     למען הרשום מטה עד למועד האמור

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .11

  ,בכבוד רב

  _______________חברת ביטוח /בנק

___________  _______________  __________________  

  חתימה וחותמת מורשי החתימה  שם מלא  תאריך
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ח פ ס 0 נ . 6 . 2 . ר: 3 ו ש י ת א ו א מ ג ו ד ו ה  מ י ת ח י  ש ר ו   מ
ה מ י ת  ח

  

  ד "עו_____________________________________, מ "אני הח

  ")המציע" –להלן ( ____________________________________] שם המציע[

  

  : כלהלן, מאשר בזאת

 .מ הינם מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע"הר .1

 : ל מחייבות עד לסכום כדלהלן"הנהמציע  מ שהם מורשי חתימה של "חתימותיהם של הר .2

  

  . ₪_________________ עד לסכום  , בחתימה מורשה אחד       

  

  . ילמעל לסכום הנקוב לע, מורשים_____ בחתימת        

  

 דוגמת חתימה תפקידו/תוארו שם החותם

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  ________________________ולראיה באתי על החתום  היום  .3

    __________________________________  

  ד"חותמת וחתימת  עו                                  
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ח פ ס 4.0 נ . 6 . ר: 2 ו ש י י א פ ס כ ר  ו ז ח מ ל    ע

  

  לכבוד

  ")החברה" –להלן (____  _______________

  ,נ.ג.א

  

  עמידה בתנאי מכרז: הנדון

ובהתאם , לבקשתכם ועל סמך הנתונים שנמסרו לנו על ידי מנהלי החברה ואנשי הכספים שלה

הננו להודיעכם כי הכנסות   2006,2007,2008לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנים 

  :מןכדלק ןמערכות אל פסק הינואחזקת החברה משיווק 

  

  מ"ח ללא מע"הכנסות בש  שנה

2006  ______________  

2007  ______________  

2008  ______________  

  

לאספקת מערכות אל פסק ואחזקתן  2009) 12(ת ' הודעתנו זו ניתנה לצורך השתתפות במכרז מס

  .באתרי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ

  

  ,בכבוד רב

  

_________________________    

  ח"רו
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ח   פ ס 0נ . 6 . 2 . ה: 8 ש י א ת  ט י ל ש ב ד  י ג א ת ר  ב ד ב ר  י ה צ  ת

  

  

' ב2מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף _______________ ח "רו/ד"עואני 

  .1992 –ב "התשנ, לחוק חובת המכרזים

  

  ' ______________ הינה גב_____________________   עסק/מחזיקה בשליטה בתאגיד

  ______ ________. ז.ת' מס

  

  

____________  ________________  _________________  

  חותמת  חתימה  שם מלא

  

  

  

  תצהיר בעלת השליטה

  

  __________________. ז.ת' מס__________________________ אני  

  

לחוק ' ב2נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף ___________________  העסק /מצהירה בזאת כי התאגיד

  .  1992 -ב"התשנ, חובת המכרזים

  

____________  ________________  _________________  

  חותמת  חתימה  שם מלא
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ח   פ ס 5.0נ . ז: 6 ר כ מ ב ף  ת ת ש מ ה ת  ר ה צ  ה

  

  : מצהירים בזאת כי_____________מורשי חתימה בחברת  __________________  מ "אנו הח

התקנה ואחזקה של , עיקריים הוא שיווקכי עיסוקנו היחיד או אחד מעיסוקינו ה, הננו מצהירים בזאת .1

 .מערכות אל פסק

מערכות אל מאויש באנשי מקצוע בתחום אשר  מוקד שירות אחדכי אנו מפעילים לפחות , הננו מצהירים .2

ובערבי חג ,  08:00 -  19:00 בין השעות ' עד ה' פועל בימים או, תיקוניםו אחזקה, התקנהלמתן שירותי פסק 

לקבלת הודעות וקריאות שירות גם לאחר שעות העבודה ואשר יהיה נגיש , 12:00 ועד    8:00בין השעות 

  .ל"הנ

 . אך ורק בתוכנות מורשות עם רישיון יצרן, אנו מתחייבים לעשות שימוש לצורך מימוש מכרז זה .3

ומצהירים שהבנו את ) 0.2.1 ראה הגדרה (על כל נספחיו   מכרזכי קראנו בעיון רב את ה, ננו מאשרים בזאתה .4

וערכנו ומילאנו בהתאם לכך  לדעת נוההסברים אשר ביקשההבהרות ואת כל  נוקיבל, דרישות ותנאי המכרז

 אמצעי הייצור  ,הכושר, הידע, הניסיון, וברשותנו כוח אדם מיומן ומקצועי, את הצעת המחיר המצורפת

לביצוע מושלם ואיכותי של כל הנדרשים וגיסטיים וכל יתר האמצעים הל, הטכניים, והאמצעים הכספיים

 .דרישות המכרז על כל חלקיו

אשר מספרו , אנו מסכימים לכל תנאי המכרז והננו מתחייבים למלא כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה .5

, בדייקנות, אם נזכה בו, לאספקת מערכות אל פסק ואחזקתן באתרי המוסד לביטוח לאומי  2009) 12(ת 

, והכול בכפוף להוראות המכרז, לאורך כל תקופת ההתקשרות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, ביעילות

  .הסכם ההתקשרות וההצעה

מזמן , י צרכי המוסד“עפבמכרז תהיה השירותים המוגדרים ו מערכותהנו הזמנת כי ברור ל, הננו מצהירים .6

כל שהן ובהתאם למחירים בהצעתנו התחייבות לכמויות  ללאו, לזמן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד

 .למכרז זה

אנו מבקשים שלא לחשוף את הסעיפים הבאים בהצעתנו , בחוברת המכרז 0.6.4בכפוף לאמור בסעיף  .7

    :למתחרים

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

מידע על הפסקה כל שאין בדקנו ו, הינם בייצור שוטף ותהמוצעהמערכות כל רכיבי כי , הננו מצהירים .8

ואין בעיה לספק למוסד או המציע /י היצרן ו"או שיווקם או הפסקת התמיכה בהם עמתוכננת של ייצורם 

   .כל התקנה והתקנהמשנים   7  חלפים ועדכונים למשך

  

 , בכבוד רב

______________________________                              __________________________  

  חתימה וחותמת        י חתימה/שם מלא של מורשה

__________________________  

 תאריך



 

  2009) 12(ת' מכרז לאספקת מערכות אל פסק ואחזקתן מס                                            סד לביטוח לאומי     ומה  

   56דף  

  ים זריםעובד בעבירות לפי חוק היעדר הרשעות בדבר המציע תצהיר : 1.6.0.6  נספח
   העבודה דיניבשל הפרת ו

  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______________ . ז.ת_____ ___________מ "ני החא

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

לביטוח למוסד המבקש להגיש  ,שהוא המציע___________________ נני נותן תצהיר זה בשם ה .1

 )."המציע" -  להלן( אספקת מערכות אל פסק ואחזקתןל 2009) 12(ת  'למכרז מסהצעה בקשר לאומי 

  . ת לתת תצהיר זה בשם המציע/ת חתימה ומוסמך/ה כי הנני מורשה/צהירמני א

-א"התשמ, )רישוי(כמשמעותו בחוק הבנקאות  –" בעל שליטה"מונח השמעותו של מ, תצהירי זהב .2

  . ה אותו/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/אני מאשר .1981

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון  ולא הורשע ,המציע או מי מבעלי השליטה בוכי  ,הנני מצהיר .3

  .בשל הפרת דיני העבודהבעבירות לפי חוק עובדים זרים או  ,האמורלמכרז להגשת ההצעות 

 5נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף לא  ,יטה בוהמציע או מי מבעלי השלכי  ,הנני מצהיר .4

ביותר , האמורההגשה האחרון למכרז בשנה שקדמה למועד , 1985-ו"התשמ, לחוק העבירות המנהליות

  .סות בשל הפרת דיני העבודהמשני קנ

 . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, ה שמיז .5

  

  _______________: חתימה__   _____________:תפקיד________________  :שם

  

  ת הדין/ישור עורךא

ה בפני במשרדי /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו, ________________, מ"ני החא

תה /שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בבישו___________ אשר ברחוב 

ה /ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, אישית לי באופן /המוכר/_____________ . ז.ה על ידי ת/עצמו

ה בפני על התצהיר /חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יהיה צפוי/להצהיר אמת וכי ת

  . דלעיל

___________                ______________________          ___________      

  ד"ת עוחתימ           ספר רישיון עורך דין מחותמת ו    תאריך       
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   57דף  

  בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק  עובדים זריםבעל שליטה תצהיר : 2.0.6.6  נספח
  ובשל הפרת דיני העבודה 

  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______________ . ז.ת________________ מ "ני החא

  :קמןה בזה כדל/מצהיר, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

________________, שהוא בעל השליטה ב___________________ נני נותן תצהיר זה בשם ה .1

לאספקת מערכות אל פסק  2009) 12(ת ' למכרז מסבקשר , למוסד לביטוח לאומיהמבקש להגיש הצעה 

ת לתת תצהיר זה בשם /ת חתימה ומוסמך/ה כי הנני מורשה/אני מצהיר  )."המציע" -להלן ( ואחזקתן

  . על השליטהב

-א"התשמ, )רישוי(כמשמעותו בחוק הבנקאות  –" בעל שליטה"מונח השמעותו של מ, תצהירי זהב .2

  . ה אותו/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/אני מאשר. 1981

לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון  ,כי המציע או מי מבעלי השליטה בו ,הנני מצהיר .3

  .בשל הפרת דיני העבודהבעבירות לפי חוק עובדים זרים או  ,האמורהצעות למכרז להגשת ה

 5לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  ,כי המציע או מי מבעלי השליטה בו ,הנני מצהיר .4

ביותר , האחרון למכרז האמור בשנה שקדמה למועד ההגשה, 1985-ו"התשמ, לחוק העבירות המנהליות

  .בשל הפרת דיני העבודהמשני קנסות 

 . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, ה שמיז .5

 

 

_________________  _________________  _______________  _________________  
  חתימה  שם החברה  תפקיד  שם החותם

  

  ת הדין/ישור עורךא

ה בפני במשרדי /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו, ________________, מ"ני החא

תה /שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בבישו___________ אשר ברחוב 

ה /ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/_____________ . ז.ה על ידי ת/עצמו

התצהיר  ה בפני על/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יהיה צפוי/להצהיר אמת וכי ת

  . דלעיל

___________                ______________________          ___________      

  ד"חתימת עו           ספר רישיון עורך דין מחותמת ו    תאריך       
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  קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדיםבדבר המציע תצהיר : 7.1.0.6  נספח
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _____________ __. ז.ת________________ מ "ני החא

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

  

למוסד המבקש להגיש הצעה , שהוא המציע___________________ נני נותן תצהיר זה בשם ה .1

  )."המציע" -להלן ( סק ואחזקתןלאספקת מערכות אל פ 2009) 12(ת  'למכרז מסבקשר , לביטוח לאומי

  . ת לתת תצהיר זה בשם המציע/ת חתימה ומוסמך/ה כי הנני מורשה/אני מצהיר

-א"התשמ, )רישוי(כמשמעותו בחוק הבנקאות  –" בעל שליטה"מונח השמעותו של מ, תצהירי זהב .2

  . ה אותו/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/אני מאשר. 1981

לאספקת מערכות אל  2009) 12(ת ' כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז מס, מ מצהיר בזאת"אני הח .3

לפי דיני , אני מתחייב לקיים את כל חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, פסק ואחזקתן

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או , העבודה

  .במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה, ירותיםהש

 . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, ה שמיז .4

  

  _________________חתימה וחותמת______________________  י חתימה /שם מלא של מורשה

  ________________________טלפון__________________________________   כתובת המציע

  

  ד"עוישור א

ה בפני במשרדי /הופיע____________ ת כי ביום /מאשר, ד"עו, ________________, מ"ני החא

תה /שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בבישו___________ אשר ברחוב 

היא /לה את מהות ההתחייבות לעיל הוא/ואחרי שהסברתי לו_____________, . ז.ה על ידי ת/עצמו

  . ה  עליה בפניי/אותה וחתם ה /אישר

  

___________                ______________________          ___________      

  ד"חתימת עו           ספר רישיון עורך דין מחותמת ו    תאריך       
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   קיום חובות המציע בעניין שמירת זכויות עובדיםתצהיר בעל שליטה בדבר : 27.0.6.  נספח
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______________ . ז.ת______________ __מ "ני החא

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

  

______________, שהוא בעל השליטה ב___________________ נני נותן תצהיר זה בשם ה .1

לאספקת מערכות אל פסק  2009) 12(ת ' למכרז מסשר בק, למוסד לביטוח לאומיהמבקש להגיש הצעה 

    )."המציע" -להלן ( ואחזקתן

   .ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה/ת חתימה ומוסמך/ה כי הנני מורשה/אני מצהיר

-א"התשמ, )רישוי(כמשמעותו בחוק הבנקאות  –" בעל שליטה"מונח השמעותו של מ, תצהירי זהב .2

  . ה אותו/משמעותו של מונח זה וכי אני מבין ת כי הוסברה לי/אני מאשר. 1981

לאספקת מערכות אל  2009) 12(ת ' כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז מס, מ מצהיר בזאת"אני הח .3

לפי דיני , בעניין שמירת זכויות עובדים את כל חובותיוכי המציע יקיים אני מתחייב , פסק ואחזקתן

ים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצי, העבודה

 .האמורמכרז הבמהלך כל תקופת ההתקשרות על פי , השירותים

 . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, ה שמיז .4

  

 

_________________  _________________  _______________  _________________  
  חתימה  שם החברה  תפקיד  שם החותם

  

  ת הדין/עורךישור א

ה בפני במשרדי /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו, ________________, מ"ני החא

תה /שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בבישו___________ אשר ברחוב 

לה את מהות /ואחרי שהסברתי לו, ת לי באופן אישי/המוכר/_____________ . ז.ה על ידי ת/עצמו

  .ה  עליה בפניי/ה  אותה וחתם/היא אישר/התחייבות לעיל הואה

___________                ______________________          ___________      

  ד"חתימת עו           ספר רישיון עורך דין מחותמת ו    תאריך       
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ח    פ ס 0נ . 7 . ם: 3 כ ס ה ה ח  ס ו   נ

  הסכם   
  

  ____________שנערך ונחתם בירושלים ביום 

   -ב י ן  -  

  המוסד לביטוח לאומי

  ירושלים, 13משדרות וייצמן 

  מ"תמל "מנכס, מר יהודה סרוסיעל ידי  

  חשב המוסד לביטוח לאומי, ועל ידי מר אבי ברף

  מצד אחד)          המוסד –להלן (  

   - ל ב י ן    -

  __________________________________: שם החברה

  __________________________  :     מספר עוסק מורשה

  ___________________________________:       כתובת

  ____________________________________:     ועל ידי

  מצד שני  )    הזוכה –להלן (

כמוגדר ,  אספקת מערכות אל פסק ואחזקתןל 2009) 12(ת והמוסד פרסם מכרז שמספרו  

 ; ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה' ,  ספח   אב ומסומן נ"במפרט שהעתקו רצ

 הואיל

על פי השירותים בחרה בזוכה לאספקת ____________ וועדת המכרזים בישיבתה מיום 

 ;ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה' מסומנת כנספח ב, הצעתו שצילומה מצורף לזה

 והואיל

ב ומסומן "שהעתקן רצ, ולאחר מועד פרסום המכרז נמסרו בין הצדדים הבהרות שונות

 ';כנספח ג

 והואיל

 והואיל  ;והצדדים הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

  :הוצהר והוסכם בין הצדדים כלהלן , לפיכך הותנה

 .המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .1

אחזקה למערכות אל פסק ושירותים  שירותי, מערכות אל פסקהזוכה מתחייב לספק למוסד  .2

 . 'ל בהתאם לדרישות המפורטות בנספח אווהכ ,נוספים
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, כל המצגים. הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו .3

המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש 

 .בהסכם זה

מחייבים את הצדדים להסכם זה והצדדים מקבלים על ' מחירים בנספח בוה' כל תנאי נספח א .4

 . עצמם לקיימם ולפעול על פיהם

 :ערבות ביצוע .5

 .₪  ________בלתי מותנית  לטובת  המוסד בסך   הזוכה  מצרף להסכם  זה ערבות ביצוע  .א

ותהיה , הערבות הינה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על הסכם זה  .ב

 . יום 90תוקף למשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת ב

אם הזוכה לא יעמוד בתנאי , לחלט את הערבותלפי שיקול דעתו הבלעדי המוסד יהא רשאי   .ג

שייגרם למוסד על ידי הזוכה , או בגין כל נזק/ו' או בתנאי מתנאי נספח א/מתנאי ההסכם ו

מבלי לפגוע בזכויות המוסד  בהתראה של שבועיים מראש וזאת, או מי מטעמו/או עובדיו ו/ו

  .לכל סעד אחר לפי כל דין

יחייב את הצדדים ', לאמור בנספח ב' או אי התאמה בין האמור בנספח א/בכל מקרה של סתירה ו .6

'  או התנייה בנספח ב/או הערה ו/או שוני ו/או הסתייגות ו/כל תוספת ו. 'אך ורק האמור בנספח א

ו את הצדדים להסכם זה על אף בחירת הצעת הזוכה ולא יחייב, בטלים בזאת' לעומת נספח א

 . והתקשרות המוסד עימו על פי הסכם זה

, הזוכה יישא באחריות לכל נזק שייגרם למוסד או לצד שלישי כל שהוא', בנוסף לאמור בנספח א .7

והמוסד , עקב מעשה או מחדל שלו או של מי מעובדיו או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה

 .בכל תשלום הנובע מכךלא יישא 

 :תקופת ההתקשרות .8

החלטת ועדת המכרזים על הזוכים במכרז תאריך מ שלוש שניםהסכם זה הוא לתקופה של   .א

המוסד יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה כל . זה

ת יום לפני תום תקופ 30  בתוך וזאת בהודעה לזוכה, ")תקופת הארכה" -להלן ( אחת

 .ההתקשרות או תקופת ההארכה הראשונה

 .המוסד יהא רשאי שלא לחדש הסכם זה לתקופה  נוספת לפי שיקול דעתו הבלעדי  .ב

 :תמורה ותנאי תשלום .9

ולפי המחירים ' לנספח א 5התמורה ותנאי התשלום לפי הסכם זה יהיו כאמור בפרק   .א

לום על פי הסכם המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תש. י הזוכה "אשר הוצעו ע

זה או הנובע ממנו אלא אם הסכים והתחייב לכך במפורש במסגרת הזמנה מפורטת 

  . מטעם המוסד

שלאחר המועד  18 -יהיו קבועים ויתעדכנו החל מהחודש ה, כל המחירים בהצעת המציע  .ב

כאשר המדד הבסיסי הוא , וזאת על פי מדד המחירים לצרכן, האחרון להגשת ההצעה

בחלוף "). המדד הבסיסי: "להלן(ם האחרון להגשת ההצעות למכרז זה המדד הידוע ביו

  .  חודשים 6 -עדכון המחירים יתבצע אחת ל, חודשים 18תקופה של 
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יחול שינוי במדד , החודשים הראשונים של ההתקשרות 18כי אם במהלך , מובהר בזאת  .ג

: לקמןתיעשה התאמה לשינויים כד, ומעלה מהמדד הבסיסי 4%ושיעורו יעלה לכדי 

לבין המדד הקובע במועד הגשת , שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין המדד הבסיסי

  . כל חשבונית

יעשה תוך , לכל סוגי השירותים ומוצרי העבודות המוגדרים במכרז זה, התשלום מהמוסד  .ד

המחיר שבחשבונית לא , ימים אלה 30במשך . יום ממועד קבלת החשבונית במוסד 30

ריבית החל , תתווסף למחיר בחשבונית, לאחר מכן.  בית כלשהןאו רי/ישא הצמדה ו

 . בהתאם לריבית החשב הכללי במשרד האוצר, ועד למועד ביצוע התשלום 31-מהיום ה

 :הפסקת ההסכם .10

, המוסד רשאי להפסיק הסכם זה בכל עת וללא כל פיצוי, לעיל 8מבלי לפגוע באמור בסעיף   .א

 .יום מראש 60בהודעה של , לפי שיקול דעתו הבלעדי

 ללא הזוכה עם ההתקשרות את להפסיק רשאי המוסד יהא, לעיל' א בסעיף האמור למרות  .ב

 :הבאים מהתנאים אחד לפחות בהתקיים, מוקדמת הודעה במתן צורך

 .זמני או סופי מפרק לו שימונה במקרה -  תאגיד הינו שהזוכה במידה .1

 כשיר לבלתי יהפוך או רגל כפושט שיוכרז במקרה - פרטי אדם הינו שהזוכה במידה .2

  . משפטית

 .הזוכה הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון .3

 הזוכה יהא לו היחיד התשלום, הזוכה עם ההתקשרות את הפסיק המוסד בו מקרה בכל  .ג

 ידי על שיקבע ההפסקה תאריך עד הזוכה ידי על בוצע או/ו שסופק מה עבור רק הינו זכאי

    . מהמוסד נוסף פיצוי או/ו תשלום לכל זכאי הזוכה יהא לא  לכך ומעבר,  המוסד

 כתוצאה הנזק את לצמצם מנת על שברשותו האמצעים בכל ולנקוט לפעול מתחייב הזוכה

כי בכל מקרה התשלומים ,  מובהר בזאת, למען הסר ספק. זה סעיף לפי ההתקשרות מסיום

המוסד  כ המחיר שהיה על"לא יעלו על סה,  כאמור לעיל, שישולמו על ידי המוסד לזוכה

 .אלמלא הביטול,  לשלם לזוכה

ימסור הזוכה למוסד בתוך פרק , הביא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה  .ד

וכן יעמיד לרשות המוסד כל , כל דבר המהווה רכוש המוסד, זמן סביר שיתואם בין הצדדים

כל סכום שהמוסד וכן יחזיר למוסד , דבר ששולם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם

  .לא קיבל תמורה עבורו

 .הזוכה יתן אחריות כוללת לביצוע השירותים שיידרשו לכל תקופת ההתקשרות .11
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 :הצהרות והתחייבויות הזוכה .12

הקשורים לביצוע הסכם , הזוכה מצהיר ומאשר שהוא הבין את כל צרכי המוסד ודרישותיו  .א

 .או מי מטעמו/ות הזוכה ווכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצע, זה

 ותת המבוקשווכי בכוחו לספק למוסד את המערכ, הזוכה מצהיר ומאשר כי ההסכם ברור לו  .ב

 .ולבצע את כל השירותים הנדרשים במסגרתו בהתאם לצורכי המוסד

הבין , הזוכה מצהיר ומאשר כי חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז  .ג

כל ההסברים וההנחיות הנחוצות לו לגיבוש הצעתו  קיבל מנציגי המוסד את, אותם

ולא תהיה לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי גילוי , והתחייבויותיו על פי הסכם זה

טעות או פגם בקשר לנתונים או עובדות הקשורות במתן השירות , מספיק או גילוי חסר

 .ובביצוע המכרז

על סמך הצהרותיו , ו על בסיס הצעתוהזוכה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמוסד התקשר עמ  .ד

 .לעיל ולהלן, והתחייבויותיו בהצעתו ובהסכם זה

הזוכה מצהיר ומאשר כי הוא הבין את כל המסמכים המהווים חלק מההסכם או מסמכים   .ה

 .שהסכם זה מפנה אליהם

הזוכה הנו הזוכה הראשי . הזוכה מצהיר ומאשר כי הצעתו היא שלמה ומוצגת כיחידה אחת  .ו

 .או מי מטעמו/ים של קבלני המשנה וספקיו  ומוצראי לכל הפעילויות והוהוא אחר

, הידע, הזוכה מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעמדו לרשותו במשך כל תקופת הסכם זה הניסיון  .ז

האישורים , האמצעים הכספיים, האמצעים הארגוניים, אמצעי הייצור, המומחיות, הכושר

לשם קיום כל מחויבויותיו , שאר האמצעים הנדרשיםו, כוח אדם מיומן ומנוסה, שיונותיוהר

 .והכול ברמה מקצועית גבוהה וסטנדרטים גבוהים, על פי הסכם זה

פטנט או סוד , הזוכה מצהיר ומאשר כי בעת ביצוע ההסכם לא הפר ולא יפר זכויות יוצרים  .ח

ויב וכי יפצה את המוסד לאלתר אם המוסד יח', ולא פגע בזכות כל שהיא של צד ג, מסחרי

מוסכם כי במקרה שתעלה טענה . או פגיעה כאמור בסעיף זה/בתשלום כל שהוא בגין הפרה ו

יגן הזוכה על חשבונו על המוסד מפני אותה , נים המפורטים בסעיף זהיאו תביעה בעני\ו

י בית "ט של עורכי דין שיפסקו ע"הנזיקין ושכ, או תביעה וישלם את כל ההוצאות/טענה ו

או /ימי עבודה על כל טענה ו 12ובלבד שהמוסד יודיע לזוכה תוך  ,ד חלוט"המשפט בפס

 .ין זהייאפשר לזוכה לנהל את ההגנה וישתף עימו פעולה ככל שניתן בענ, תביעה כאמור 

] נוסח חדש[לפקודת הראיות ' לפרק ב' צהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימן אמהזוכה   .ט

-א"התשמ, )רישוי(בחוק הבנקאות  םתכמשמעו(השליטה בו ובעלי כי הוא  1971 –א "התשל

איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים (לפי חוק עובדים זרים  ותעבירבלא הורשעו , )1981

בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת , בשל הפרת דיני העבודהאו  1991 –א "התשנ, )הוגנים

על ידי מפקח  לא נקנסומצהירים כי השליטה בו הזוכה ובעלי , כמו כן  ;ההצעות למכרז זה

בשנה שקדמה למועד , 1985-ו"התשמ, לחוק העבירות המנהליות 5עבודה שמונה לפי סעיף 

  .ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, ההגשה האחרון למכרז זה
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] נוסח חדש[לפקודת הראיות ' לפרק ב' צהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימן אמהזוכה   .י

בעניין  הזוכהחובותיו של מתחייבים לקיום ליטה בו הש יכי הוא ובעל 1971 –א "התשל

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על , לפי דיני העבודה, שמירת זכויות עובדים

במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי , כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים זוכהה

 . מכרז זה

או מי מטעמו /ביעה שתוגש נגדו והזוכה מתחייב להביא לידיעת המוסד כל מידע בדבר ת  .יא

או הרשעה בעבירה /או התלויה ועומדת נגדו או נגד מי מטעמו ו/בעילת רשלנות מקצועית ו

וזאת , 1991א "או לפי חוק עובדים זרים התשנ/ו 1978 –ז "לפי חוק שכר המינימום התשמ

 .וודע לו עליהםיבמהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם ה

 :ייבויות המוסדהתח .13

נתונים וסיוע סביר שיידרשו לו לצורך מילוי התחייבויותיו על פי , להעמיד לרשות הזוכה כל מידע

  .הסכם זה

  :ביטול ההסכם / הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת .14

    :'אי עמידה של הזוכה בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים  בנספח א  .א

תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל על כל סעיפיו  5ופרק  4.7, 4.5, 0.19 ,0.16, 0.15, 0.7

 .אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות בנספחי ההסכם, הנובע מכך

)  תרופות(הפר הזוכה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים   .ב

יתנה לזוכה ארכה לקיומו ולגבי הפרה זו נ,  או תנאי אחר מתנאי הסכם זה 1970 -א "תשל

אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי , והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה

או /או לבצע בעצמו ו/המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם הזוכה או לבטל הסכם זה ו

וזאת על , י הזוכה"באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע

, סף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זהחשבון הזוכה ובנו

או חילוט /ו₪  1,000,000לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 

 .לעיל 5הערבות האמורה בסעיף 

- ז"התשמ, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  .ג

מהווה , או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה/כה ועל ידי הזו 1987

  .הפרת הסכם

וסעיפים  ,2107308ף ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצבת בתקציב המוסד בסעי .15

  . י החלטת המוסד"נוספים עפ

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא  .16

 .תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או , לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור .17

לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות , במקרה מסוים או בסדרת מקרים, מכוח הדין

 .אחרות כל שהן
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לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיהם לפי  או המוסד/הזוכה ו .18

 –" כוח עליון("י כוח עליון "אם העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע, הוראות ההסכם כולן או מקצתן

או /או המוסד לא ידעו או לא חזו אותו מראש ו/הזוכה ו, אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם

והמונע מהזוכה או מהמוסד למלא , והוא אינו בשליטתם, לחזותו מראשלא היה עליהם לדעת או 

או גורם לכך שקיום יהא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי /התחייבויותיהם על פי ההסכם ו

 ).מההסכם באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין הצדדים

ם המקבלים על או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדי/כל שינוי בהסכם זה ו .19

 .עצמם התחייבות מכוח אותו שינוי

ינים הנוגעים להסכם זה ונספחיו או בכל יחודית בכל הקשור לנושאים ולעניסמכות השיפוט הי .20

ויחולו עליו דיני  תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים

 .מדינת ישראל בלבד

הינם , שיספק הזוכה למוסד על פי הסכם זה מערכותיין בכל המוסכם בין הצדדים כי זכות הקנ .21

 .קניינו הבלעדי של המוסד

הזוכה מתחייב שלא להסב לאחר הסכם זה או חלק ממנו ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות  .22

ניתנה הסכמת . אלא אם ניתנה לכך הסכמת המוסד מראש ובכתב, או חובה הנובעים מהסכם זה

 .י כל דין"או עפ/י הסכם זה ו"ה בכך כדי לשחרר את הזוכה מאחריות עפלא יהי, המוסד כאמור

 .בכמויות ובסוגים כל שהם מהזוכה מערכותהמוסד לא יהא חייב להזמין , למען הסר ספק .23

 :מעמד הזוכה כקבלן עצמאי .24

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס   .א

וכי רק , בין מוכר שירותים וקונה שירותים, או עבודה/לן המספק שירות ושבין מזמין לקב

לרבות עובדיו המועסקים על , על הזוכה תחול האחריות לכל אובדן או נזק שיגרם למישהו

  .או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים, ידו

, מוסד לפקחמוצהר ומוסכם בין הצדדים  כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה ל  .ב

אלא אמצעי להבטיח את קיום , או להורות לזוכה או לעובדיו או למי מטעמו, להדריך

ולזוכה ולמועסקים על ידו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד , הוראות הסכם זה במלואו

פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם הסכם זה או , והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, המוסד

או הפסקת מתן השירותים , או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, פיו הוראה שניתנה על

  .מכל סיבה שהיא, על פי הסכם זה

) נוסח משולב(המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי   .ג

מס הכנסה ויתר , 1994-ד"או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשכ, 1995-א"התשנ

והזוכה לבדו ידאג לכל תשלום , ל הזוכה של עובדיו ושל מי מטעמוהזכויות הסוציאליות ש

  .וניכוי הכרוך בזכויות אלה

 ).24סעיף (הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו האמור בסעיף זה   .ד
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  הודעות .25

כל הודעה אשר יש לתיתה על פי הסכם זה תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או  משלוח בדואר רשום 

הודעה תחשב כאילו . י הודעת צד למשנהו"ין במבוא להסכם או כפי שישונו עבהתאם לכתובות כמצו

ותוך שלושה ימי עסקים מיום שיגורה בסניף , י הנמען ביום מסירתה אם נמסרה ביד"נתקבלה ע

  .הדואר

  :ולראייה באנו על החתום

 הזוכה  לביטוח לאומי המוסד

   

   

_______________________  _______________________ 
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ח   פ ס 4.0נ . ת  :  7 ו י ד ו ס ת  ר י מ ש ל ת  ו ב י י ח ת ה ח  ס ו   נ

  

  ____/___/___: תאריך 

  לכבוד 

  המוסד לביטוח לאומי

  13ויצמן ' שד

  ירושלים

  .נ.ג.א

  התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים: הנדון

שבין חברה __________ שנת ______ בחודש ________ ולפי הסכם מיום  הואיל

רוכש ") המוסד"  -להלן (לבין המוסד לביטוח לאומי ") הזוכה"  - להלן(___ ________

 ; ושירותים נוספיםאל פסק  מערכותושרותי אחזקה לאל פסק  מערכותהמוסד מהזוכה 

או במתן שרותי אחזקה /התקנת המערכות וב, בין השאר, ועסק על ידי הזוכהמ/עוסקואני  והואיל

 ;") העבודה" -להלן ( , כאמור בהסכם, ואחריות למערכות

והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל  והואיל

וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות , המידע כהגדרתו להלן

 ;המידע

או אקבל /י אעסוק ואו בקשר אליה יתכן כ/והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה במוסד ו והואיל

בין בעל , שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים/לחזקתי ו

או לפעילויותיו בכל /או הנודע למוסד ו/השייך למוסד ו, בין ישיר ובין עקיף, פה ובין בכתב

 מסמכים, נתונים, קבצי מחשב, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, צורה ואופן

 ;")המידע" - להלן (חות "ודו

עלול לגרום , והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם והואיל

 ;והוא עלול להוות עבירה פלילית, או לצדדים נזק /לכם ו

  
  :מ מתחייב כלפיכם כדלקמן"אני הח, אי לזאת

  .ל הקשור והנובע מן העבודה או ביצועהאו כ/לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו .1

הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או לאחר מכן , לעיל 1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

או /לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו, ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף 

  .לצד כל שהוא, ין ישיר ובין עקיףב, או כל חפץ או דבר/או כל חומר כתוב אחר ו/קבצי מחשב ו

נוהלית או , ביטחונית, לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית .3

 .אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו

  .או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה/להביא לידיעת עובדי ו .4
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אשר יגרמו , אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג להיות .5

וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי , שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו לכם או לצד שלישי כל

  .בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים

 .רת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זולהחתים את כל קבלני המשנה מטעמי על התחייבות לשמי .6

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או  .7

השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע 

ר אצלי עותק כל שהוא של הנני מתחייב לא לשמו, כמו כן. העבודה או חומר שהכנתי עבורכם

  .חומר כאמור או של מידע

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי בביצוע  .8

 .העבודה כאמור לעיל

, או הקשור לפעילויותיכם /או הנמצא ברשותכם ו/בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו .9

    .ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל תהיה לכם זכות תביעה נפרדת

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים 

  .1981 -א"וחוק הגנת הפרטיות התשמ 1997 –ז "התשל, עבירה על פי חוק עונשין

  .לביניכםהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני  .10

  

  ולראיה באתי על החתום

  _______:שנת _________ :בחודש_____ :היום

  _____________ :ז"ת_______________________________  :שם פרטי ומשפחה

  ______________:הזוכה

  _________________________________:כתובת

  _________________________: חתימה
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  ות המידה והמשקלות לבחירת הזוכהפרוט אמ : 0.14   נספח

  

משקל באחוזים  רכיב סעיף' מס
 100מתוך 

 15 פרק הטכנולוגיה 3פרק 

 1.8 אוטומטי  BYPASS-המרה כפולה עם מייצב מתח ו ONLINEטכנולוגית  3.1.2+3.1.4

 2.25 דקות 15-30זמן הגיבוי לפחות  3.1.5

 1.8 קה עצמית והתאוששותמערכת אמינה נוחה לתפעול ובעלת יכולות בדי 3.1.6

3.1.8 
, נחשולי מתח, עומסי יתר, המערכת כוללת מעגלי הגנה בפני קצרים

 1.2 ברקים  והגנות נוספות

 1.5 המערכות כוללות ממשק תקשורת  למחשבים כולל תוכנה מתאימה 3.1.9

 UNICENTER 1.2-ב  ל"קיים מודול שו,  SNMP-תמיכה בשליטה מרחוק ב 3.1.11

 RACK 1.8ההצעה כוללת גם מערכות בתצורת  3.1.12

 1.2 המערכות כוללות חיוויים ויזואליים ואזעקות קוליות מתאימות 3.1.13

 2.25 הערכה כללית של איכות המערכות המוצעות כללי

 15 )4פרק (פרק המימוש -איכות  4פרק 

 0.5 שנים בישראל 3וותק וניסיון מוכח לפחות  0.6.2.5

 1.5 וחות  והיקפי אספקה בכל הגדלים הנדרשיםרשימת לק 0.6.3

 5KVA 1.5רשימת לקוחות  והיקפי אספקה של מערכות  0.6.3

 2.5 מספר טכנאי השירות הכולל למציע ולכל קבלני המשנה המוצעים מטעמו 4.1.2

 1 פריסת מוקדי שרות ברחבי הארץ 4.1.3.1

4.1.3.5 + 
 2 חלפיםמחסני + הערכת מערך השרות הטכני  4.1.3.2

 0.5 יכולת טיפול בתקלות מרחוק  4.1.3.3

 UNICENTER 0.5ב על המערכות באמצעות "שו 4.1.3.4

 0.5 הערכת מערך ניהול האיכות 4.1.3.6

 0.5 מספר קבלני המשנה בסך הכול 4.2

 0.5 הערכת היכולות של קבלני המשנה המוצעים 4.2

 3.5 תרשמות כלליתחוות דעת ממליצים וה, ניסיון קודם במוסד כללי

 30 נקודות 100כ ציון איכות משוקלל מתוך "סה  
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  .2009מאי  לחודשהרשימה להלן מעודכנת  :הערה

  

 שם ספק סידורי' מס דגם שם אתר/סניף ראשי  'מס
 הראל מחשבים 2KVA 10236753 אשדוד   .1

 מ"ויס אלקטרוניקה בעאדו 4KVA 104DSP1059251 אשדוד   .2

 הראל מחשבים 2KVA 62623 אשקלון   .3

 הראל מחשבים 4KVA 55573 אשקלון   .4

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 5KVA 2D04210 אשקלון   .5

 הראל מחשבים 1KVA 90211343 אשקלון שדרות   .6

 הראל מחשבים 1KVA 4120841 ש"ב   .7

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 5KVA 104DSP1058840 ש"ב   .8

 הראל מחשבים 5KVA 29768 ילתש א"ב   .9

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 3KVA 70201065 ש בית נועם"ב   .10

 הראל מחשבים 3KVA 21202321 ש דימונה"ב   .11

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 5KVA 5070000000000 ש משרד החינוך"ב   .12

 הראל מחשבים 1KVA 9004300005 ש משרד החינוך"ב   .13

 ביםהראל מחש 1KVA 80801120 ש ערד"ב   .14

 הראל מחשבים 1KVA 806084 ש רהט"ב   .15

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 5KVA 504000000000 בני ברק   .16

 הראל מחשבים 3KVA 90423416 חדרה   .17

 הראל מחשבים 3KVA 11241187 חדרה   .18

 הראל מחשבים 2KVA 94267 חדרה אום אל פחם   .19

 הראל מחשבים 3600VA 50300219 חולון   .20

 ל מחשביםהרא 5KVA 1162215 טבריה   .21

 הראל מחשבים 1KVA 28857 טבריה חצור הגלילית   .22

 מ"אביאם מערכות בע 2KVA 1266995 טבריה מרר   .23

 הראל מחשבים 2KVA 161388 טבריה צפת   .24

 הראל מחשבים 1KVA 73957 טבריה קצרין   .25

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 4KVA 7837A00148 טבריה קרית שמונה   .26

 הראל מחשבים 3KVA 16547 יפו   .27

 הראל מחשבים 1KVA 23553 יפו   .28

 הראל מחשבים 1KVA 22447 יפו   .29

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 1KVA 61100119 יפו   .30

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 3KVA 70400879 .יפו בת ים ז בוט   .31

 הראל מחשבים 3KVA 40100332 ירושלים   .32

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 2KVA 71002150 ירושלים  קלנדיה   .33

 הראל מחשבים 2KVA 43078 ם האחים ישראלירושלי   .34

 הראל מחשבים 3KVA 42283 ק"ירושלים האחים ישראל ק   .35

 הראל מחשבים 3KVA 10236768 ירושלים מזרח   .36

 הראל מחשבים 3600VA 64533 ירושלים ממילא   .37

 הראל מחשבים 1KVA 4-12-0809 ירושלים מעלה אדומים   .38

 מ"אביאם מערכות בע 5KVA 03S0510290 ס"כ   .39

 מ"אביאם מערכות בע 3KVA 03T0310405 ס הרצליה"כ   .40

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 5KVA 1340012 ס שרונה"כ   .41

 הראל מחשבים 3600VA 100103 כרמיאל   .42
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 שם ספק סידורי' מס דגם שם אתר/סניף ראשי  'מס
 הראל מחשבים 3KVA 5-01-0537 כרמיאל בניין ישן   .43

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 6KVA 0710D70044500029 ר"מ   .44

 מ"דוויס אלקטרוניקה בעא 5KVA 105757 ר  וולפסון"מ   .45

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 3KVA 40126600806 מ"ר בית מל"מ   .46

 לרגו הראל 700VA GS9814429722 ר בית עומר"מ   .47

 הראל מחשבים 4KVA 17290 ר בית עומר"מ   .48

 הראל מחשבים 4KVA 77262 מ"ר בית תמ"מ   .49

 הראל מחשבים 2KVA 21102289 מ"ר בית תמ"מ   .50

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 5KVA 104DSP1059247 מ"ר בית תמ"מ   .51

 לרגו הראל 6KVA 20604763 מ"ר בית תמ"מ   .52

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 5KVA 4673 מ"ר בית תמ"מ   .53

 הראל מחשבים 5KVA 51000121 ר כדורי"מ   .54

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 4KVA 104DSP1059244 מוקד דימונה   .55

 מ"רוניקה בעאדוויס אלקט 3KVA 51000261 מוקד צפת   .56

 הראל מחשבים 5KVA 76493 מוקד רחובות   .57

 הראל מחשבים 2KVA 821487 נהריה   .58

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 1KVA 41200555 נהריה ירכא   .59

 הראל מחשבים 2KVA 920549 נהריה עכו   .60

 הראל מחשבים 1KVA 45950 נהריה עכו   .61

 גמאטרוניק 2KVA 920570 נהריה עכו   .62

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 1KVA 50800169 נהריה עכו   .63

 הראל מחשבים 1KVA 30601183 נהריה עכו   .64

 הראל מחשבים 5KVA 18776 נצרת   .65

 הראל מחשבים 2KVA 2N02052 נצרת   .66

 הראל מחשבים 2KVA 91198639 נצרת   .67

 הראל מחשבים 5KVA 1046169 נצרת לשכה משפטית   .68

 מ"וניקה בעאדוויס אלקטר 4KVA 6010000000000 נצרת לשכה משפטית   .69

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 5KVA 50900000000000 נצרת עילית   .70

 הראל מחשבים 2KVA 91279521 נצרת שפרעם   .71

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 4KVA 105DSP10511762 נצרת תירדיון   .72

 הראל מחשבים 4KVA 63198 נתניה   .73

 הראל מחשבים 600VA 80801256 נתניה   .74

 הראל מחשבים 1KVA QS0033317871 נתניה   .75

 הראל מחשבים 600VA 407000000000 נתניה   .76

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 1KVA 70501095 נתניה   .77

 שמרד אלקטרוניקה 6KVA 31200128 עפולה   .78

 הראל מחשבים 1KVA 51000171 עפולה בית שאן   .79

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 4KVA 6010000000000 עפולה בניין שני   .80

 הראל מחשבים 1KVA 1266803 עפולה יוקנעם   .81

 הראל מחשבים 2KVA 30301304 עפולה מגדל העמק   .82

 הראל מחשבים 3KVA 161418 ת"פ   .83

 הראל מחשבים 3KVA 10236785 ת"פ   .84

 הראל מחשבים 1KVA QS0039216382 קריות   .85

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 1KVA 40900009 קריות   .86

 הראל מחשבים 1KVA 81160428 קריות   .87

 הראל מחשבים 3KVA 736711 קריות   .88

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 3KVA 41201300 קריות קריית חיים דיזל   .89

 הראל מחשבים 1KVA 1266881 קריות קרית אתא   .90

 הראל מחשבים 1KVA 0102276802B קריות קרית אתא   .91

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 1KVA 60800119 קריות קרית אתא   .92
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 שם ספק סידורי' מס דגם שם אתר/סניף ראשי  'מס
 הראל מחשבים 5KVA 920634 ג"ר   .93

 הראל מחשבים 2KVA 1194563 ג"ר   .94

 הראל מחשבים 1KVA 91032137 ג אור יהודה"ר   .95

 הראל מחשבים 2KVA 4120423 ג אור יהודה"ר   .96

 מ"אביאם מערכות בע 5KVA 03S0510279 ראשון לציון   .97

 הראל מחשבים 3KVA 85923 רחובות   .98

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 3KVA 70400881 רחובות   .99

 הראל מחשבים 3KVA 821473 רחובות קרית גת.100

 הראל מחשבים 2KVA 21102290 רחובות קרית מלאכי.101

 הראל מחשבים 5KVA 69905 רמלה.102

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 4KVA 5040000000000 רמלה בית רוחם.103

 הראל מחשבים 2KVA 1065697 רמלה בית שמש.104

 מ"אדוויס אלקטרוניקה בע 1KVA 41100138 ספר. רמלה ק.105

 הראל מחשבים 6KVA 161421 א"ת.106
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   טכנאי שירותת מוכח והיקף העסקמקצועי וותק בדבר המציע תצהיר  : 0.6.2.5  נספח
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______________ . ז.ת________________ מ "ני החא

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

למוסד לביטוח המבקש להגיש , שהוא המציע___________________ תן תצהיר זה בשם נני נוה .1

 )."המציע" - להלן ( לאספקת מערכות אל פסק ואחזקתן 2009) 12(ת ' למכרז מסהצעה בקשר לאומי 

  . ת לתת תצהיר זה בשם המציע/ת חתימה ומוסמך/ה כי הנני מורשה/אני מצהיר

התקנה , בשיווק,  שנים______________  לפחות  וותק מוכח שלבעל המציע הינו כי , הנני מצהיר .2

 .  או לארגונים ממשלתיים וציבוריים בישראל/ואחזקת מערכות אל פסק לתאגידים ישראלים  ו

, טכנאי שירות__________ מעסיק באופן ישיר ובמשרה מלאה לפחות  כי המציע  ,הנני מצהיר .3

  .ה האמורה לעילנכון לתאריך הגשת ההצע, ל פסקהמיומנים בהתקנה ובמתן שירות למערכות א

 . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, ה שמיז .4

  

  _______________: חתימה______   ________________:תפקיד_____  ______________:שם

  

  

  

  ת הדין/ישור עורךא

בפני במשרדי  ה/הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו, ________________, מ"ני החא

תה /שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בבישו___________ אשר ברחוב 

ה /ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/_____________ . ז.ה על ידי ת/עצמו

תצהיר ה בפני על ה/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יהיה צפוי/להצהיר אמת וכי ת

  . דלעיל

___________                ______________________                          ___________  

    

  ד"חתימת עו                            ספר רישיון עורך דין מחותמת ו    תאריך       

  


