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 רקע .1
 

מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי ) ”מוסד”ה: להל	" ( המוסד לביטוח לאומי"
 ). VPN(ובי	 סניפיו השוני� , חיוג ליעדי� סלולאריי�

 

 מטרת המכרז וההתקשרות .2
 

 היא לבחור ספק אחד שיספק למוסד שירותי חיוג לרשתות מטרת המכרז 2.1
.  בי	 מרכזיות המוסדVPNויספק שירות שיחות , סלולאריות ממרכזיות המוסד

, בי	 היתר, ותכלול, אחריות הספק להענקת השירות תהיה אחריות כוללת
 . להפעלה ולמת	 שרותי תחזוקה, להתקנה, אחריות לאספקה

שהצעתו עומדת בכל תנאי הס- המפורטי� , ציעלבחור את המ, בכוונת המוסד 2.2
א� אינה עולה על המחיר המירבי , והצעתו הכספית הינה הזולה ביותר, במכרז

 . המוגדר במכרז
כי המוסד ישל� לספק רק על בסיס הצעת המחיר שהוגשה עבור , יודגש 2.3

לא ישול� לספק כל , למע	 הסר ספק. המרכיבי� שאליה� מתייחסת הצעת מחיר
י המפרט הנדרש במכרז "וס- בגי	 מכלול השירותי� שאות� יספק עפתשלו� נ

 .זה

על הספק יהיה לדאוג כי שיחה הנמצאת בתחו� אחריותו , לתשומת לב המציעי� 2.4
תתבצע ג� א� אירע כשל כל שהוא ) VPNשיחה ליעד סלולארי או שיחת (

, הספק ידאג ששיחה הנמצאת בתחו� אחריותו, לשו	 אחר. במערכת הספק
 ". בזק ".תגלוש לרשת חברת ה,  אינו מסוגל להעבירה ליעדהושהוא

, "בזק"במידה ששיחות שנמצאות באחריות הספק יגלשו לרשת ה, ע� זאת 2.5
הכל .  תוטל העלות הנוספת על הספק, והדבר יטיל על המוסד עלויות נוספות

 .  למכרז'נספח ז, בהתא� למפורט בחוזה

 :הגדרות .3
 

 :ל המושגי� הבאי�להל	 המשמעות ש, לצור� מכרז זה
 

 .המוסד לביטוח לאומי או מי מטעמו :המוסד 3.1

 .�. משרדי הנהלת המוסד בי:משרד ראשי 3.2

 . סניפי המוסד הפרוסי� ברחבי האר/–המשרדי� /משרדי ביטוח לאומי  3.3

תשובות  לרבות ,)RFP(פירוט דרישות המזמי	 מסמ� זה הכולל את  – מכרזה 3.4
חלקיו ונספחיו של , כל פרקיו ולרבות  א� יהיו כאלה,הבהרותלשאלות או 

 .מסמ� זה
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או פעולה אחרת הנדרשת כדי שהמערכת נשוא /ביצוע כל תיקו	 ו: אחזקה 3.5
 .כמוגדר בדרישות המכרז והחוזה, מכרז זה תפעל באופ	 תקי	

י המוסד מבי	 המציעי� במכרז "המציע שיבחר ע: הספק או הספק הראשי 3.6
רשי� על פי החוזה ובכלל זה ואשר יהיה אחראי לכל הפעילויות והשירותי� הנד

 .לפעילויות ולשירותי� שינתנו על ידי ספקי משנה שלו

 או ת למימוש אח הראשיספק מוצרי� או שירותי� לספקמי שי – ספק משנה 3.7
 .יותר מדרישות המכרז

רישיו	 ייחודי או רישיו	 ,  מי שקיבל ממשרד התקשורת רישיו	 כללי– בעל רישיו� 3.8
 .למת	 שירותי בזקמיוחד לביצוע עבודות בזק ו

 מי שקיבל ממשרד התקשורת רישיו	 כללי – )מפעיל פני� ארצי(א "רישיו� מפ 3.9
 .או רישיו	 כללי ייחודי למת	 שירותי בזק פני� ארציי� נייחי�

 –ב "התשמ, )בזק ושידורי�( רישיו	 שנית	 לפי חוק התקשורת – רישיו� כללי 3.10
לקיו� או להפעלה , קמהלה, 1972 .ב "התשל, ופקודת הטלגר- האלחוטי, 1982

 ארציי� –או לביצוע פעולות בזק ומת	 שירותי בזק פני� , של רשת בזק ציבורית
 .או בינלאומיי� באמצעותה

בזק (לחוק התקשורת ) 1א (4 רישיו	 כללי לפי סעי- – רישיו� כללי ייחודי 3.11
למת	 , 1972 .ב "התשל, ופקודת הטלגר- האלחוטי, 1982 –ב "התשמ, )ושידורי�

או א- שלא , א- שלא לכלל הציבור באר/, תי בזק פני� ארציי� נייחי�שירו
 .לפחות באזור שירות

 –ב "התשמ, )בזק ושידורי�(  רישיו	 שנית	 על פי חוק התקשורת . רישיו� מיוחד 3.12
לביצוע פעולות בזק  ולמת	 , 1972 –ב "התשל, ופקודת הטלגר- האלחוטי, 1982

המוגבל לתחו� מסוי� של פעולות , י�שירותי בזק פני� ארציי� או בינלאומי
 .בזק או של שירותי בזק

 מי שקשור בהסכ� התקשרות ע� הספק לקבלת שירותי� כמשתמש קצה – מנוי 3.13
)End User.( 

המתחבר או המיועד להתחבר בחצרו ,  ציוד תקני לשימושו של המנוי– ציוד קצה 3.14
צעות ממשק ציבורית באמ" בזק"לרשת , חצרותיו של המנוי או בכל מקו� אחר/

 .המיועד לכ�
.  צורת קישור אפשרית בי	 מרכזיית הספק לבי	 מרכזיית המוסד– PRIממשק  3.15

ערוצי�  שני.  ערוצי� לדיבור עבור שיחות יוצאות ונכנסות30 .הקישור מורכב מ
 .  לאיתותי�והשניהאחד לסנכרו	 , נוספי�

ית  דקת שיחה קווית מרשת הספק שמסתיימת בשיחה קוו–דקת שיחה נייח  3.16
 .א אחרי�"ברשתות ספקי מפ

	 " דקת שיחה קווית מרשת הספק שמסתיימת ברשתות רט–דקת שיחה נייד  3.17
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 .של ספקי� אחרי�) רדיו טלפו	 נייד(

שיחות  – )VPN . )VIRTUAL PRIVATE NETWORKשירותי שיחות  3.18
של הספק בי	 מרכזיות המוסד באמצעות חיוג מקוצר  שמתבצעות ברשת הקווית

 . של הספרות ברשת הספקאו בחיוג מלא/ו
 שיחות שמתבצעת בי	 מתגי המוסד לבי	 מתגי הספק –שיחות ברשת הספק  3.19

 .VPN .ליעדי� מחו/ לרשת ה

 שיחה שמתבצעת בי	 מתגי הספק למתגי –) (Inter Connectקישוריות  3.20
 .הספקי� האחרי�

 תשלו� שהספק מעביר לספקי� אחרי� עבור דקות שיחה מחו/ –דמי קישוריות  3.21
 .ספקלרשת ה

 שיחות שמתבצעות בי	 מרכזיות המוסד לבי	 רשת –" מקצה לקצה"שיחות  3.22
הספק ואשר מגיעות ליעד	 הסופי באמצעות רשת הספק או ספקי סלולאר 

 .  אחרי�

לות וק, צורות חזותיות, כתב, אותות, העברה או קליטה של סימני�, שידור . בזק 3.23
רכת אלקטרומגנטית מערכת אופטית או מע, אלחוט, באמצעות תיל, או מידע
 .אחרת

מערכות , יחידות הבסיס, עורקי התמסורת,  מכלול המתגי�.הספק רשת 3.24
י "המאפשרי� את מת	 השירות ע, הבקרה ושאר תתי המערכות והציוד הנלווה

 .הספק
לרבות , )Full Duplex(מגמתית . העברה ממותגת או מנותבת דו– שירות טלפו� 3.25

דוגמת אותות ,  דמויי דיבורשל דיבור או מסרי בזק, באמצעות מוד�
 .פקסימיליה

 . שירות טלפו	 ושירותי� נלווי� לשירות זה– שירותי טלפוניה 3.26
תקשורת נתוני� , תמסורת,  שירותי תשתית– שירותי בזק פני� ארציי� נייחי� 3.27

 . וטלפוניה נייחת
המאפשר מיתוג בי	 מספר מנויי� , י בעל הרישיו	" שירות שמסופק ע– קו חיוג 3.28

 . לה� לנהל שיחה באיכות טובהכדי לאפשר
 נקודת סיו� –ר " נהלי משרד התקשורת בישראל למת	 שירותי נס–ר "נהלי נס 3.29

 .רשת

אשר אליה מגיעי� קווי הטלפו	 ,  מסגרת הסע- הראשית של האתר– ר"מס 3.30
 ).MDF(הישירי� ואשר ממנה מנותבי� הקווי� עד לנקודת הקצה באתר 

 .קישור למרכזיהממשק במערכת המשמש ל: )PORT( מבואה  3.31
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 בדיקות שתערכנה למערכת על ידי נציגי המוסד לאחר התקנתה :מבחני קבלה 3.32
 .וישמשו לצור� אישור הפעלתה וביצוע התשלומי� לספק

 תוכן ההתקשרות ומשכה .4
 

 1נספח על הספק במכרז יהיה לבצע  את העבודה כפי שהיא מוגדרת במפרט הטכני 
, ד לזוכה במכרז ייחת� לתקופה של שנתיי�ההסכ� בי	 המוס.  המצור- למכרז זהלחוזה

ע� אופציה השמורה בלעדית למוסד להארכת תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות 
, במידה שלא תימסר על ידי המוסד הודעה על סיו� ההתקשרות. בנות שנה כל אחת

 .יואר� תוק- החוזה אוטומטית לשנה נוספת עד לסיו� שתי שנות ההתקשרות הנוספת

 הסף להשתתפות במכרזתנאי 
 

רשאי� להשתת- במכרז מציעי� העוני� במועד הגשת ההצעה על תנאי הס- המפורטי� 
 : להל	9�5בסעיפי� 

  של המציעצורת ההתאגדות .5
על המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד הרשו� כתנאי מוקד� להשתתפות במכרז 

 . בישראל על פי כל די	
 .אגידי�ת' לא נית	 להגיש הצעה המשותפת למס 5.1

רשאי� להגיש הצעה משותפת תאגידי� שמתקיי� , על א- האמור לעיל 5.1.1
 100% .כאשר חברת הא� מחזיקה ב, ביניה� יחס של חברת א� וחברת בת

 .מהמניות של חברת הבת
במקרה מעי	 זה על המציעי� לצר- להצעת� אישור מטע� רש� החברות 

 .שממנו נית	 ללמוד על זהות בעלי המניות בחברת הבת
 :הצעתול המציע לצר- לע 5.2

 .אישורי� מתאימי� לגבי רישו� התאגיד 5.2.1
אכיפת ניהול חשבונות בתשלו� (עסקאות גופי� ציבוריי� י� לפי חוק אישור 5.2.2

 1976 .ו "התשל) חובות מס 
לחייב את התאגיד המוסמכי� , � המציעמורשי החתימה מטעפרטי  5.2.3

 .בחתימת�

 אישור למתן שירותי בזק .6
רז הינו שבידי המציע אישור משרד התקשורת למת	 תנאי מוקד� להשתתפות במכ

. בתוק- ביו� הגשת ההצעה, נייח או כללי או כללי ייחודי, שירותי בזק פני� ארציי�
 ).רישיו�: להל	(המציע נדרש לצר- להצעתו את צילו� הד- הראשו	 של הרשיו	 

 :היקף פעילות .7
 כלמי� במציע תנאי מוקד� להשתתפות במכרז הינו שבמועד הגשת ההצעה מתקיי

 :הדרישות הבאות
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א "שלה� הוא מספק שירותי תקשורת מפ, למציע לפחות חמישה לקוחות בישראל 7.1
ולכל לקוח המציע מספק , PRIליעדי� סלולאריי� ממרכזיות הלקוח באמצעות צירי 

על המציע לפרט את שמות הלקוחות ופרטיה� בטופס ההצעה . PRI צירי 3לפחות 
יה רשאי לפנות לאנשי הקשר שאות� ציי	 המציע לצור� המוסד יה.  למכרז'נספח ב

 . כל בירור שיידרש על ידו
 . פעילי� בפריסה ארציתPRI צירי 200למציע יש לפחות  7.2

 ).Billing( לצפייה בחשבונות WEBלמציע  מערכת  7.3

 .למציע יכולת אספקת עמדת שליטה ובקרה בחצר הלקוח 7.4
לתמיכה ולטיפול ) די ישראלללא שבתות ומוע (24/6המציע מפעיל מוקד שירות  7.5

 .בתקלות
ולא בחברת , הדרישות המפורטות בסעי- זה צריכות להתקיי� במלוא	 במציע עצמו 7.6

; מנהל או עובד של המציע, בעל משרה; חברה קשורה; חברת א� שלו; בת של המציע
זאת למעט . 'ספק משנה של המציע וכד; זכיי	 של המציע; בעל מניות של המציע

 במגבלות המפורטות –שה הצעה משותפת לחברת א� ולחברת בת במקרה שבו הוג
 . לעיל5.1.1 בסעי- 

 תקן איכות .8
תנאי מוקד� להשתתפות במכרז הינו שלמציע אישור מטע� גו- מתעיד כי הינו בעל תק	 

ISO  .ור מטע� גור� הכוללת את האיש, על המציע לצר- את התעודה הישראלית
 :את הפרטי� הבאי�, לכל הפחות, על התעודה לכלול. ההסמכה הבינלאומי

 .ש� התאגיד שעבר את תהלי� ההתעדה 8.1

 .ותועדכתובת האתר שנסקר  8.2

 .ש� התק	 ומהדורתו 8.3

 .כולל מוצרי� ושירותי� עיקריי�, תחו� האישור 8.4

 .תארי� האישור הראשו	 של התעודה 8.5
 .מש� תקפות התעודה 8.6
 .הגור� המתעידש� או לוגו של  8.7

א� נעשה שימוש בלוגו יש לרשו� את (ש� או לוגו של גור� הסמכה בינלאומי מוכר  8.8
 ).האישור של גור� ההסמכה' מס

 .זיהוי ייחודי של התעודה שנית	 על ידי הגור� המתעיד' מס 8.9

 .ש� וחתימה של מאשר מוסמ� 8.10

 ביטוחית אוטונומית /ערבות בנקאית .9
מציע לצר- לטופס ההצעה ערבות על הכתנאי מוקד� להשתתפות במכרז  9.1

שתהיה ,  80,0004על ש� המציע בסכו� של אוטונומית  ביטוחית/נקאיתב
 .למכרז 'הבנספח נוסח המצור- ב  א� ורק וזאת, 30.4.2009בתוק- עד ליו� 

תהיה ועדת , בנסיבות של התארכות תהלי� בחירת ההצעות מכל טע� שהוא 9.2
ציעי� להארי� את תוק- הערבות לדרוש מהמ) א� לא חייבת(המכרזי� רשאית 
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הארכת תוק- הערבות לבקשת המוסד .אי. כפי שתמצא לנכו	, בתקופה נוספת
 .שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה

בנסיבות , כולו או חלקו, ועדת המכרזי� תהיה רשאית לחלט את סכו� הערבות 9.3
ה	 מציע מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזי� או בנסיבות שבהשבה	 חזר בו 

סירב לחתו� על , מציע שזכה במכרז סירב לחתו� על החוזה המצור- למכרז
ערבות ביצוע או סירב למלא כל דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתא� לקבוע 

 .במכרז או בחוזה המצור- למכרז, בהצעתו
מציע שיזכה במכרז יידרש להחלי- את ערבות ההצעה בערבות ביצוע צמודה  9.4

 .תהיה בתוק- למש� כל תקופת ההתקשרותש,  150,0004למדד על ס� 
מצורפת  "–המציע יציי	 על עותק ההצעה שאליה מצורפת הערבות המקורית  9.5

 ". ערבות מקורית

 ביטוח  .10

על המציע לצר- להצעתו התחייבות כי א� יזכה במכרז יחתו� ע� חברת ביטוח  10.1
 29מוכרת על חוזה ביטוח לטובתו ולטובת המוסד העונה על הקבוע בסעי- 

אשר גבולות הכיסוי והאחריות של המבטח ה	 כקבוע , )למכרז' נספח ז(זה לחו
 . לחוזה4בנספח 

11.  
 זכויות קניי
בהתא� , המציע יצהיר כי הוא בעל זכות שימוש במרכיבי השירותי� המוצעי� 11.1

 . למכרז'נספח דלנוסח המפורט ב
 .ד"י עו"ההצהרות המפורטות לעיל יאושרו ע 11.2
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 לות המכרזאופן התנה

 קבלת מסמכי המכרז ושאלות הבהרה .12
אתר האינטרנט של מ 18.11.2008המכרז החל מיו� להוריד את  מסמכי נית	  12.1

 .www.btl.gov.ilהמוסד לביטוח לאומי בכתובת 
, שלא יוחזרו, עבור מסמכי המכרז 4 800הינו תשלו� של תנאי להגשת ההצעה  12.2

נית	 לבצע את .  ירושלי�,13וייצמ	 ' במשרדי המוסד  בשד, בהמחאה בלבד
על פי תאו� , 15:00 עד 09:00משעה ) למעט בימי חג( '  ה–' התשלו� בימי� א

לחילופי	 נית	 לשל� עבור מסמכי . 02 – 6709083 02 – 6709080' טל: טלפוני 
המכרז באמצעות אתר התשלומי� של המוסד לביטוח לאומי בכתובת 

il.gov.btl.www  המציע נדרש . אתר התשלומי�/מכרזי�/ אודות/ ד- הבית
 .את אישור התשלו�לצר! להצעתו 

מציעי� המעונייני� בכ� רשאי� להעביר את . לא יתקיי� כנס ספקי� 12.3
לאיש  2.12.2008 השגותיה� ובקשות להבהרה בכתב עד לתארי�, שאלותיה�

תשובות . 02�6514972: מספרולפקס ש,  מר שאול אהרוני–הקשר מטע� המוסד 
 'נספח א –המוסד תימסרנה בכתב לכל מי שנרש� בהתא� לטופס ההרשמה 

 .תשובת המוסד תיעשה מבלי לחשו- את זהות הפונה. למכרז
 הגשת ההצעה .13

 . למכרז'נספח ב –על גבי טופס ההצעה , ההצעה תוגש בשפה העברית 13.1

תומה ללא זיהוי במעטפה סגורה וח, את ההצעה יש להגיש בשלושה העתקי� 13.2
חדר ,  ירושלי�13שדרות וייצמ	 , לתיבת המכרזי� במוסד לביטוח לאומי, חיצוני

על המעטפה ירש� . 15:00שעה  24.12.2008, רביעיעד ליו� , 2ארכיב בקומה 
ל לא "הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזי� במועד הנ. 2008)2051(ממכרז מספר 

 .תידו	 על ידי ועדת המכרזי�
הצעה . במועד המצוי	 לעיל היא על אחריותו הבלעדית של המציעהגשת ההצעה  13.3

 .שתגיע במועד מאוחר יותר לא תיבח	 על ידי ועדת המכרזי� ותוחזר למגישה

המוסד רשאי לדחות את המועד האחרו	 להגשת ההצעות כל עוד לא חל- מועד  13.4
 .זה

 העותק המקורי .14
 .את כתב הערבות המקורי יש לצר- לעותק המקורי של הצעה 14.1

 .בכל מקו� שבו נדרשת חתימת המציע יחתו� מורשה חתימה מטע� המציע 14.2

כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחת� בחותמת המציע ובחתימה של  14.3
 .מורשה חתימה

העמוד הראשו	 של כל אחד מהעותקי� יוחת� בחותמת מקורית של המציע  14.4
 .ובחתימה מקורית מטע� מורשה חתימה של המציע

 . את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקסבשו� מקרה אי	 להגיש 14.5
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הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכ� שהמציע קרא את כלל האמור  14.6
הבי	 את האמור במסמכי� אלה ונת	 לכ� , במסמכי המכרז והחוזה המצור- לו

 .את הסכמתו הבלתי מסויגת
 הצעת המחיר .15

 'ח בנספ, המציע יציי	 את עלות השירותי� המוצעי� בטופס הצעת המחיר 15.1
 .למכרז

העלות המוצעת תתייחס לתמורה עבור מת	 כל השירותי� המפורטי� במכרז זה  15.2
 . למכרז'בנספח בכמפורט 

 ).מ"לא כולל מע(ח "כל המחירי� המוצעי� יהיו בש 15.3
, מחיר השירות המוצע יהיה קבוע לכל תקופת ההתקשרות: עדכו� המחירי� 15.4

וריות יופחתו מכוח במידה שדמי הקיש). א� תמומש(לרבות תקופת האופציה 
על הספק יהיה להפחית , הנחיות משרד התקשורת במהל� תקופת ההתקשרות

 . בהתאמה את מחיר ההתקשרות ע� המוסד 

ח לדקת שיחה " ש0.26 או על VPNח לדקת שיחת " ש0.04הצעה שתעלה על  15.5
 .תיפסל על הס!, לכל יעד סלולרי

 .מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת 15.6

 מבנה ההצעה .16
 . למכרז'כנספח בגש במסגרת הטופס המצור- ההצעה תו 16.1

,  למכרז'בנספח בעל המציע לצר- להצעתו את מכלול המסמכי� המפורטי�  16.2
 למכרז הוא 'בנספח בולסמ	 על כל מסמ� המצור- על ידו להצעה לאיזה סעי- 

 .מתייחס

להשלי� או לתק	 כל , לועדת המכרזי� מסור שיקול דעת לאפשר למציע לצר- 16.3
 .צעתו עקב טעות בתו� לבמסמ� שהושמט מה

, המוסד רשאי לבטל את המכרז או לפרס� מכרז חדש לפי שיקול דעתו הבלעדי 16.4
במקרה זה תימסר . והמציעי� מוותרי� על זכות� לדרוש את אכיפת המכרז

 .הודעה בכתב למציעי�
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 )'נספח ב(מסמכי� שעל המציע לצר! להצעתו  .17
על המציע , כל סעי- וסעי- במכרזמבלי לגרוע מהדרישות לצירו- מסמכי� המפורטות ב

 :לצר- להצעתו את המסמכי� הבאי�
 ). למכרז5.2.1 סעי-  (אישורי� לגבי רישו� התאגיד 17.1
. 1976אישור על פי חוק לביצוע עסקאות ע� גופי� ציבוריי� ותשלו�  מס משנת   17.2

 ). למכרז5.2.2 סעי- (
 לחייב את התאגיד בחתימת�המוסמכי� , � המציעמורשי החתימה מטעפרטי  17.3

 .) למכרז5.2.3 סעי- (
למת	 שירותי בזק פני� , צילו� הד- הראשו	 של אישור משרד התקשורת 17.4

בתוק- ביו� הגשת , נייחי� או כללי או כללי ייחודי למת	 שירותי בזק, ארציי�
 ). למכרז6 - סעי(ההצעה 

הכוללת את האישור מטע� גור� ההסמכה , העתק תעודת הסמכה לתק	 איכות 17.5
 . לעיל8 וכ	 את כל הפרטי� המפורטי� בסעי- , הבינלאומי

 ). למכרז9 סעי- ( למכרז 'בנספח הכתב ערבות התוא� את הנוסח המפורט  17.6
התחייבות של המציע כי א� יזכה במכרז יחתו� ע� חברת ביטוח מוכרת על  17.7

אשר גבולות הכיסוי והאחריות של המבטח , חוזה ביטוח לטובתו ולטובת המוסד
 . לחוזה29 לחוזה ומסעי- 4על פיו לא יפחתו מהמפורט בנספח 

 . למכרז12.2  לסעי- בהתא�, ח עבור מסמכי המכרז" ש800אישור על תשלו�  17.8
וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופי� , אישור תק- בדבר ניהול ספרי� 17.9

אישור תק-  ; 1976 –ו "תשל, )אכיפת ניהול חשבונות ותשלו� מס(ציבוריי� 
 .בדבר שיעור ניכוי המס במקור

הוא מסכי� שנציג כתב הסכמה בחתימת מורשה חתימה מטע� המציע כי  17.10
או /המוסד יפנה לממליצי� מטע� המציע לצור� קבלת חוות דעת על המציע ו

 . צוותו
 .לחוזה 3בנספח הצהרת סודיות חתומה על ידי המציע בנוסח המפורט  17.11
' נספח גבנוסח המפורט ב, הצהרה בנושא שכר מינימו� והעסקת עובדי� זרי� 17.12

 .למכרז
 ). למכרז'נספח ד(ות בלבד תצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מקורי 17.13

תצהיר שלפיו כל רכיבי המערכת המוצעי� על ידי המציע הינ� בשירות ותחזוקה  17.14
וכי לפי מיטב ידיעתו של המציע לא מתוכננת הפסקה של התמיכה , שוטפי�

וכי למיטב ידיעתו לא צפוי כל קושי לספק חלפי� ועדכוני� לכל רכיבי , בה�
 ). למכרז'נספח ד ( שני� מיו� ההתקנה5השירות במש� 

בחוק '  ב2כמשמעות הדבר בסעי- , א� עיסוקו של המציע הינו בשליטת אישה 17.15
 .אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת, 1992 .ב"תשנ, חובת המכרזי�

 ימי עבודה מיו� חתימת החוזה הוא יתקי	 ויפעיל את 60התחייבות שלפיה תו�  17.16
 שבטופס הגשת ההצעה 2השירות בכל אתרי המוסד בהתא� לטבלה שבסעי- 

 . למכרז'כנספח בהמופיע 
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' פ או מס"ח' מס, לדוגמא( על המציע לוודא כי המספר המזהה : לתשומת לב 17.17
 בכל המסמכי� המוגשי� מטעמו ) שותפות

א� וככל שאי	 . יהיה זהה) 'אישורי רשויות המס וכד, לרבות תעודת ההתאגדות(
סבר מטע� הרשויות ה/ על המציע לצר- אישור , התאמה במספר המזהה
 . ההתאמה.המוסמכות לכ� בדבר אי

ועדת המכרזי� רשאית לדרוש מהמציע מסמכי� נוספי� או חלופיי� לאלה  17.18
 .א� סברה כי הדבר דרוש לה לש� ההכרעה במכרז, המפורטי� לעיל

 תוק! ההצעה .18
ובלבד שתקופה  , ההצעה תהיה תקפה כל עוד לא ניתנה החלטת ועדת המכרזי� 18.1

  שנה מהמועד החוקי האחרו	 להגשת ההצעותזו לא תעלה על
,  יו� נוספי� לאחר סיו� הליכי המכרז90ההצעות המפסידות תעמודנה בתוקפ	  18.2

. וזאת למקרה שבו הזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו או ייפר את ההתקשרות עמו
להכריז על בעל ) א� לא חייבת(בנסיבות מעי	 אלה תהיה ועדת המכרזי� רשאית 

 .בטיבה כזוכה במכרזההצעה השנייה 

, א� ההתקשרות החוזית שבי	 המוסד לבי	 הזוכה במכרז תסתיי� טר� זמנה 18.3
ביטול החוזה מכל סיבה שהיא , כגו	 הפרת החוזה(וזאת מכל סיבה שהיא 

לבחור כזוכה במכרז במציע שהצעתו ) א� לא חייב(יהיה המוסד רשאי , )וכדומה
החלטה מתקיימי� באותו זאת בתנאי שבמועד קבלת ה. הגיעה למקו� השני

 .מציע התנאי� שאפשרו לו להתמודד ולזכות במכרז
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 הכרעת ועדת המכרזי� .19
 :בחירת הזוכה במכרז

ועדת המכרזי� תיבחר במציע שהצעתו עומדת בתנאי הס- המפורטי� במכרז  19.1
ח לדקת שיחת " ש0.04ובלבד שהיא אינה עולה על , והצעתו היא הזולה ביותר

VPN ת שיחה לכל יעד סלולריח לדק" ש0.26 או על. 
ועדת המכרזי� רשאית שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר , על א- האמור לעיל 19.2

א� מצאה את ההצעה בלתי סבירה באופ	 המעורר חשש בדבר יכולתו , כאמור
וזאת לאחר שנתנה למציע הזדמנות להציג את , של המציע לעמוד בהתחייבויותיו

 .הצעתו ולהסבירה

יער� סיבוב הצעות נוס- בי	 ,  שה	 ג� הזולות ביותרבמקרה של הצעות זהות 19.3
 .  מציעי� אלה

 עיו� במסמכי המכרז .20
ועדת המכרזי� תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיי	 במסמכי המכרז בהתא�  20.1

, 1998 –ח "תשנ, חוק חופש המידע, 1993.ג"תשנ, להוראות תקנות חובת המכרז
 .ובהתא� להלכה הפסוקה

עתו כוללי� סודות מסחריי� או סודות עסקיי� מציע הסבור כי חלקי� מהצ 20.2
שלדעתו אי	 לאפשר את העיו	 בה� למציעי� אחרי� , ")חלקי� סודיי� "–להל	 (

יסמ	 את , לאחר סיו� המכרז יציי	 במפורש בהצעתו מה� החלקי� הסודיי�
ובמידת האפשר יפריד , החלקי� הסודיי� שבהצעתו באופ	 ברור וחד משמעי

 .עה הפרדה פיזיתחלקי� אלה מכלל ההצ
מציע שלא סימ	 חלקי� בהצעתו כסודיי� יראוהו כמי שמסכי� למסירת ההצעה  20.3

 .א� יוכרז כזוכה במכרז, לעיו	 מציעי� אחרי�

סימו	 חלקי� בהצעה כסודיי� מהווה הודאה בכ� שחלקי� אלה בהצעה סודיי�  20.4
ומכא	 שהמציע מוותר מראש על זכות , ג� בהצעותיה� של המציעי� האחרי�

 .יו	 בחלקי� אלה של הצעות המציעי� האחרי�הע

שיקול הדעת בדבר היק- זכות העיו	 של המציעי� הינו של ועדת המכרזי� , יודגש 20.5
אשר תפעל  בנושא זה בהתא� לדיני המכרזי� ולאמות המידה המחייבות , בלבד

 .רשות מנהלית

החליטה ועדת המכרזי� לאפשר עיו	 בחלקי� המפורטי� בהצעה שהמציע  20.6
ותאפשר לו להשיג , תית	 על כ� ועדת המכרזי� התראה למציע, � כסודיי�הגדיר

 .על כ� בפניה בתו� פרק זמ	 ההול� את נסיבות העניי	
תודיע על כ� למציע  בטר� מסירת , החליטה ועדת המכרזי� לדחות את ההשגה 20.7

 .החומר לעיונו של המבקש

ע וזהות הלקוחות מאפייניו של המצי, המחיר המוצע על מרכיביו השוני�, יודגש 20.8
מציע שבחר . שצוינו על ידי המציע בהצעתו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי

 .להשתת- במכרז מביע בכ� את הסכמתו לאמור בסעי- זה
 החתימה על החוזה .21

 .'כנספח זב "המציע שזכה במכרז יוזמ	 על ידי המוסד לחתו� על החוזה המצ 21.1
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ש הזוכה במכרז להמציא למוסד יידר, וכתנאי לחתימתו, בעת החתימה על החוזה 21.2
 .ההתחייבויות והאישורי� המפורטי� בחוזה, את כל המסמכי�

 יו� ממועד קבלת ההזמנה לחתימה שקולה 30אי חתימה על החוזה בתו�  21.3
במקרה כזה יהיה המוסד רשאי לחלט את הערבות שצורפה על ידי . להפרתו

יה בכ� כדי לגרוע וזאת מבלי שיה, ] 80,0004[כולה או חלקה , המציע להצעתו
 .מזכותו של המוסד להיפרע מהמציע בגי	 כל נזק שנגר� לו כתוצאה מההפרה

) א� אינה חייבת(חתימה על החוזה  רשאית ועדת המכרזי� .במקרה של אי 21.4
במקרה כזה יחול כלל האמור לעיל על . לבחור במציע השני בטיבו כזוכה במכרז

 .הזוכה החלופי
ימנע מלחתו� על החוזה רשאית ועדת במקרה שבו ג� הזוכה החלופי י 21.5

בתנאי� , לבחור במציע הבא בתור אחריו) א� אינה חייבת(המכרזי� 
 .המפורטי� לעיל

 כללי
 היררכיה בי� המכרז לחוזה .22

. מהווה חלק בלתי נפרד ממסכמי המכרז, על נספחיו, החוזה המצור- למכרז זה 22.1
סמ� אחד המשלי� כמ) על נספחיו( יש לראות את המכרז ואת החוזה המצור- לו 

 .זה את זה
בכל מקרה של סתירה בי	 נוסח המכרז לבי	 נוסח החוזה יעשה מאמ/ ליישב בי	  22.2

 .שני הנוסחי�

בנסיבות שבה	 לא נית	 ליישב בי	 נוסח המכרז לבי	 נוסח החוזה יגבר נוסח  22.3
 .החוזה

ביטויי� ; ביטויי� המופיעי� בלשו	 יחיד משמע� ג� בלשו	 רבי� ולהיפ� 22.4
 .משמע� ג� בלשו	 נקבה ולהיפ�, לשו	 זכרהמופיעי� ב

 .סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה הינה לבית המשפט המוסמ� בירושלי� 22.5

 
 הצעה מסויגת או מותנית .23

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את  23.1
פנייתו והמוסד ישקול את , השגותיו או את הערותיו במסגרת הלי� ההבהרות

 . לעיל12.3 וישיבו בהתא� לקבוע בסעי- 

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה באופ	 שאינו עולה בקנה אחד  23.2
 .ועדת המכרזי� תפסול הצעות מסויגות או מותנות. ע� דרישות המכרז

ל שלב של המכרז לבקש מכל מציע בכ) א� אינה חייבת( ועדת המכרזי� רשאית  23.3
 .כולה או במקצתה, פה להצעה–הבהרות בכתב או בעל
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 נספחי המכרז
 
 

 . טופס הרשמהלמכרז' נספח א
 . טופס הגשת ההצעהלמכרז' נספח ב
התחייבות בדבר העסקת עובדי� זרי� ותשלו� /  הצהרה למכרז' נספח ג

 .שכר מינימו�
 . הצהרות המציעלמכרז' נספח ד
 .וסח כתב ערבות נלמכרז' נספח ה
 . שרטוט סכמתי של המערכת–' נספח ו
 : החוזהלמכרז' נספח ז

 . מפרט טכני– לחוזה 1נספח 
 . נוסח ערבות ביצוע– לחוזה 2נספח 
 . הצהרה בדבר שמירת סודיות– לחוזה 3נספח 
 . ביטוח– לחוזה 4נספח 
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 טופס ההרשמה  -' נספח א
לשירותי תקשורת ליעדי� סלולאריי� -2008)2051(מ' טופס רישו� לצור+ הגשת הצעה למכרז מס

 .VPNושירותי חיוג 
 

 ._________________________________________________ש� המציע  .1

 ._______________________________________________כתובת המציע  .2

 .______________מייל .אי____________ פקס _____________, טלפו	  .2.1
 .__________________תפקיד . _____________מטע� המציע מורשה החתימה  .3

 .__________________תפקיד . ______________ש� איש הקשר מטע� המציע  .4
____________ פקס ____________, טלפו	 נייד _____________, טלפו	  .4.1

 .________________מייל.אי
לתק	 את  רשאי וסדהמידוע לי כי כל עוד לא חל- המועד האחרו	 להגשת ההצעות  .5

 . לדחות את המועד האחרו	 להגשת ההצעותאו /מסמכי המכרז ובכלל זה לבטלו ו
 ___________________: תארי� .________________: חתימת מורשה חתימה
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 טופס הגשת ההצעה  -' נספח ב

 
 

 :אל
 המוסד לביטוח לאומי

 משרד ראשי
 13וייצמ� ' שד

 ירושלי�
 
 

למת	 שירותי שיחה ליעדי� סלולאריי� ממרכזיות ____________________ ____להל	 הצעת 
 . בי	 מרכזיות המוסדVPNהמוסד ושירותי שיחות 

 

 : פרטי המציע .א
 .___________________ש� המציע  .1

 ._______________________________________________כתובת המציע  .2

 .____________________מייל .אי_______________ פקס _____________, טלפו	  .3
 .__________________תפקיד . ______________ש� איש הקשר מטע� המציע  .4
.אי___________ פקס ___________, נייד . טל___________, . טל .5

 .___________מייל
 

 צורת ההתאגדות של המציע .ב
 _____ _______________________)  אחר/שותפות/חברה(צורת ההתאגדות של המציע  .6

 
)   לפי הרישו� במרש� הרלוונטי(מספר מזהה  .7

 ________________________________ 

 .יש לצר� אישור לגבי רישו� התאגיד ∗

 .תאגידי�' לא נית� להגיש הצעה המשותפת למס: חשוב
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  המשך-טופס הגשת ההצעה   -' נספח ב
 

â. מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע ,
 .ד"י עו"מאומתים ע

 

מאשר ___________ ד "אני עו
את נכונות הפרטי� שבטבלה זו 

 בחתימת ידי ובחותמתי

 ש� .ז.ת תפקיד דוגמת חתימה
 

    1.  

 

    

 

2.  

    3.  
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  המשך-טופס הגשת ההצעה   -' נספח ב
 

 : היקף הפעילות של המציע במתן השירותים-'טבלה א .ד
א " הוא מספק שירותי תקשורת מפשלה�, על המציע לפרט לפחות חמישה לקוחות בישראל .8

כאשר לכל לקוח המציע ,  PRIבאמצעות צירי , ממרכזיות הלקוח, ליעדי� סלולאריי�
 ). למכרז7סעי�  (PRI צירי 3מספק לפחות 

 

תארי� הפעלת  ש� הלקוח 'מס
 השירות

מספר 
הצירי� 

 שמופעלי�

תיאור  מספר טלפו� ש� איש הקשר
 (*)הפרויקט 

1       
2       
3       
4       
5       

 

מספר אתרי� ,  של הקישורי�ישרטוט סכמט, הספק נדרש לצר� להצעתו תאור כללי של הפרויקט(*) 
סוגי ממשקי� , סוגי מרכזיות שקושרו לרשת הספק, אופ& הקישור לרשת הספק, שבה� הופעל השירות

ער) התחזוקה והבקרה לניהול מ, סוגי שירותי� הניתני� ללקוח במסגרת הפרויקט המתואר, וחיבורי�
 ). לא יותר מעמוד מלל אחד לפרויקט, הרשת וכל מידע אחר הרלוונטי לפרויקט המתואר

 .__________ הפעילי� של המציע בפריסה ארצית הוא PRIמספר צירי  .9

:  חתימה, )Billing( לצפייה בחשבונות WEBהריני להצהיר כי למציע  מערכת  .10
____________. 

: חתימה,  כי למציע יכולת אספקת עמדת שליטה ובקרה בחצר הלקוחהריני להצהיר .11
____________. 

לתמיכה ) ללא שבתות ומועדי ישראל (24/6הריני להצהיר כי המציע מפעיל מוקד שירות  .12
 . ____________: חתימה, ולטיפול בתקלות

אופ& ____________, :זמני פעילות של המוקד___________, : כתובת המוקד
מספר נציגי שירות פעילי� בשעות ___________________, : שרות למוקדההתק

 ._______________: העבודה הרגילות

 :התחייבות בנושא ביטוח .ה
הריני מתחייב כי א� אזכה במכרז אחתו� ע� חברת ביטוח מוכרת על חוזה ביטוח לטובתי  .13

פחתו מהמפורט אשר גבולות הכיסוי והאחריות של המבטח על פיו לא י, ולטובת המוסד
 � .לחוזה 4נספח וב)  למכרז'נספח ז( לחוזה 29בסעי
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  המשך-טופס הגשת ההצעה   -' נספח ב

  :מסמכי� המצורפי� להצעה .ו
 

 לא צור"/צור"  סוג המסמ� סעי" במכרז

  תעודת התאגדות 5.2.1

ציבוריי� אישורי� לפי חוק עיסקאות גופי�  5.2.2
 .1976  ,ו"התשל

 

  & של רשיו& משרד התקשורתצילו� ד� ראשו .6

  )ISO(תעודת הסמכה על תק& איכות  .8

  ערבות בנקאית .9

  התחייבות לעריכת ביטוח .10

  הצהרה בדבר זכויות קניי& .11

   /800אישור על תשלו�  12.2

  אישור על ניהול ספרי� 17.9

  אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור 17.9

  יה ללקוחותכתב הסכמה בדבר פנ 17.10

  הצהרת סודיות 17.11

  הצהרה בנושא שכר מינימו� ועובדי� זרי� 17.12

  תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות 17.13

  תצהיר דבר תחזוקת רכיבי השירות 17.14

   אישור–א� המציע הינו בשליטת אישה  17.15

  אישור בדבר שמירה על חוקי העבודה 17.16

  ל עמידה בלוחות זמני�התחייבות ע 17.17

 

 :י המציע לצורך מכרז זה"תיאור הפתרון המוצע ע .ז
 

לביצוע שיחות מהמרכזיות , המציע נדרש לצר� להצעתו תמצית של הפתרו& המוצע  על ידו .14
 בי& המרכזיות הנות& הסבר כללי לפתרו& המוצע על VPNליעדי� סלולאריי� ולבצע שיחות 

 .ודי� עמ5וזאת בהיק� שלא יעלה על , ידו

 : מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יכלול ההסבר את המרכיבי� הבאי� .15
 כולל של הפתרו& המוצע לקישור מרכזיות יהמציע נדרש להגיש שרטוט סכמת .15.1

סיבי� (כולל הובלת תשתיות למבני� ) ראה טבלת אתרי�(המוסד לרשת הספק 
 .'ממשקי� וכו, רכיבי המערכת, רשת המיתוג, )אופטיי�
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  המשך-טופס הגשת ההצעה   -' נספח ב
המתקני� והתמסורת שבבעלותו , המציע נדרש לתאר את מבנה רשת התקשורת .15.2

 . לקישור מרכזיות המוסד לרשת הספק
המציע נדרש לציי& באיזה טכנולוגיות הוא משתמש מהשדרה המרכזית ועד  .15.3

לחצרות המוסד כדי לבצע שיחה ליעדי� סלולראיי� וקישור מרכזיות המוסד 
 .VPNברשת 

 .המציע נדרש לתאר את אופ& חיבור המרכזיות לרשת הספק .15.4
 .המציע נדרש לתאר את שיטת הגיבוי בי& מתגי הספק לבי& מרכזיות המוסד .15.5
  .המציע רשאי לציי& כל פרט נוס� שלדעתו נדרש לצור) הסבר הפתרו& המוצע .15.6

 הצעת המחיר .ח
 :כללי .16

או (י הספק "ע עהישיר בי& מרכזיות המוסד לבי& מרכזיות הספק יבוצהקישור  .16.1
 . א"י משרד התקשורת למת& שירותי מפ"שהינו מורשה ע) קבל& משנה מטעמו

קישורי� : לרבות ,ח הספק" עכל העבודות הנדרשות לצור) מת& השירות יבוצעו .16.2
 הציודאספקת  , תשתיות התמסורת אספקת,פיזיי� בי& אתרי המוסד למתגי הספק

, UGW או כרטיס PRIטיסי חיבור למרכזיות באמצעות כר, התקנתו, הנדרש
 הנדרש תכנותה וההפעלה,  כנדרש להעברת כל התנועהSIP TRUNKרישיונות 

 ". מקצה לקצה"לצור) הפעלה מלאה של השירותי� 
,  עלויות הספקכלי המציע כוללי� את "מובהר בזאת כי התעריפי� המוצעי� ע .16.3

, כל האתרי�לרבות דמי התקנה בגי& עבודות תשתית הנדרשות לביצוע החיבורי� ב
דמי שימוש , עלות הממשקי� הנדרשי� כנגזרת מהפתרו& המוצע בכל אתר ואתר

ולא , קבועי� חודשיי� ותחזוקה רציפה של הרשת לכל אור) תקופת ההתקשרות
 . יוגשו שו� חיובי� נוספי� בגי& שירותי� אילו

 המוסד אחד של סני�כאשר מחייגי� מ, דהיינו,  VPN –פני� ארגוניות שיחות  .16.4
התמורה לספק עבור ביצוע השיחה תהיה בהתא� ,  של המוסד אחרסני�ל

 . פנימית ברשת הספק כמפורט בכתב הכמויות שיחה עבור דקת לתעריפי�
שיחות קוויות , דהיינו, מובהר בזאת כי שיחות יוצאות מסניפי המוסד ליעדי בזק .16.5

 ".בזק"אלא יופנו דר) רשת חברת , לא יופנו דר) רשת הספק) VPNלמעט שיחות (
י הנחיות משרד "עבור דמי הקישוריות יחושב עפ" תערי� דקה"מובהר בזאת כי  .16.6

 12לפי (לרבות שינויי� בשיטת החיוב , התקשורת התקפות במועד קבלת השירות
 ).2009 שנייה החל מינואר 1שניות כיו� או 
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  המשך-טופס הגשת ההצעה   -' נספח ב

 :� טבלת המחירי�הלל .ט
 :את המחיר המבוקש על ידו בטבלה שלהל&על המציע לציי&  .17

 .VPNי המציע לדקת שיחה "המחיר המבוקש ע .1
 .י המציע ליעד סלולארי"המחיר המבוקש ע .2
 

 
צאות מכלל מרכזיות  של כלל השיחות היוחודשית אומד& היק� הפעילות ה– מספר דקות(*)  

אי& . והוא ישמש לצור) השוואת ההצעות, הערכה בלבדאומד& הנתוני� לעיל מהווה . המוסד
 .בנתוני� אלו כדי לחייב את המוסד בדבר היק� ההתקשרות בפועל ע� הספק

 המחיר המירבי שהמציע רשאי להציע עבור מת& השירותי� הנדרשי� – מחיר מירבי(**) 
 . הצעה שהמחיר המוצע בה יעלה על המחיר המירבי תיפסל. הבסעיפי� כמפורט בטבל

 

  .מ"ואינ� כוללי� מע, ח"המחירי� ה� בש
                             

 
               ש� המציע                                                                    חתימה וחותמת

 
                                     תארי�                            

מחיר לדקה 
 ח"מוצעת בש

 מחיר מירבי
 **ח"בש

מספר 
 *דקות

יחידת 
 מידה

 'מס הפריט

 350,000 ח" ש0.04 

 דקה

תשלו� עבור דקת שיחה  
 בי& כל VPNלשירותי 

מקצה "וסד מרכזיות המ
 "לקצה

1 

 500,000 ח" ש0.26 

 דקה

תשלו� עבור דקת שיחה 
 �ליעד סלולארי בתערי

FIX ,"מקצה לקצה"  ,
כולל דמי קישוריות בכל 

ליעדי (שעות היממה 
סלקו� , פרטנר, פלאפו&
 ).ומירס

2 

  ח"כ בש"סה ,, ,,  ,,
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 �' נספח ג
 התחייבות בדבר העסקת עובדי� זרי� כדי/ הצהרה 

 ותשלו� שכר מינימו� 
 

 
מורשה חתימה מטע� _________, ז שמספרה .נושא ת____________, מ "אני הח

 :מצהיר בזאת כדלקמ&} להל& המציע__________ {שמספרו ____________, 
 

 . מצהיר כי המציע פועל בהתא� לחוק עובדי� זרי�הנני .1
 :הנני מצהיר כי מתקיי� במציע אחד מאלה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .2

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק די& חלוט בעבירה לפי חוק עובדי�  2.1
 .זרי� בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה

חלוט בשתי עבירות או יותר לפי א� המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק די&  2.2
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השני� שקדמו למועד –חוק עובדי� זרי� 

 .החתימה על ההצהרה
 :לעניי& סעי� זה 2.3

בעל , נושא משרה אצל המציע,  תאגיד שבשליטת המציע–" בעל זיקה" 2.3.1
תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הינו בעל השליטה ג� , שליטה במציע

 .בו

איסור העסקה שלא כדי& ( חוק עובדי� זרי� –"  עובדי� זרי�חוק" 2.3.2
 .1991 –א "התשנ, )והבטחת תנאי�

 .1968 –ח "התשכ,  כמשמעותה בחוק ניירות ער)–" שליטה" 2.3.3

ומשל� שכר עבודה , הנני מצהיר כי המציע פועל בהתא� לחוק שכר מינימו� 2.4
י� ההסכמ, צווי ההרחבה, לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה

 .הקיבוציי� וההסכמי� האישיי� החלי� עליו
 :הנני מצהיר כי מתקיי� במציע אחד מאלה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .3

 .המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימו� 3.1
או במועד , המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימו� 3.2

 . לפחות ממועד ההרשעהחתימת ההצהרה חלפה שנה

, המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימו� 3.3
 .א) במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שני� לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 :לעניי& סעי� זה 3.4

 :כל אחד מאלה" בעל זיקה" 3.4.1

 .תאגיד שבשליטת המציע 3.4.1.1
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  המשך-' נספח ג
 

תאגיד אחר שבעל ,  בעל שליטה במציע,נושא משרה אצל המציע 3.4.1.2
 .השליטה במציע הינו בעל השליטה ג� בו

דומה , לפי העניי&, תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו 3.4.1.3
ותחומי פעילותו של התאגיד , במהותו להרכב כאמור של המציע

 .דומי� במהות� לתחומי פעילותו של המציע
 .מי שאחראי מטע� המציע על תשלו� שכר עבודה 3.4.1.4

 תאגיד אחר –� המציע הינו תאגיד הנשלט שליטה מהותית א 3.4.1.5
 .שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע

, בעבירה לפי חוק שכר מינימו�,  הורשע בפסק די& חלוט–" הורשע" 3.4.2
 ).31.10.02( ג " התשס&ה בחשוו"שנעברה לאחר יו� כ

 .1987 –ז "התשמ,  חוק שכר מינימו�–" חוק שכר מינימו�" 3.4.3

 החזקה של שלושה רבעי� או יותר בסוג מסוי� של –" הותיתשליטה מ" 3.4.4
 .אמצעי שליטה בתאגיד

כי החתימה המופיעה בשולי גיליו& זה ____________, הנני מצהיר כי שמי הוא  3.5
 .וכי תוכ& תצהירי אמת, היא חתימתי

 
_________                                         __________                               _______________ 

                        ש� המצהיר                                   חתימה וחותמתתארי)                            
 
 

 אישור
ושא  נ' ___________גב/רמ, ד"עו_________ הופיע בפני  __________אשר כי ביו�  מנניה
ה /יה צפוייה/לומר את האמת וכי ת ה/וכי עלי ה/וחר שהזהרתילאו, _________שמספרה  .ז.ת

 ה/וחתמ דלעיל ה/וה את נכונות הצהרת/אישר, שה כ&יע/ הקבועי� בחוק א� לא תלעונשי�
 . ליה בפניע

                            ____________________ 
  ד"עו____________,                                           

 
                                                    תארי)ש�                                           חתימה וחותמת  
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  הצהרת המציע �' נספח ד
 
נות& תצהירי זה בקשר למכרז ____________ . ז.נושא ת, מ"הח_____________ אני .1

לרכישת שירותי תקשורת ליעדי� סלולריי� ' ___________, המוסד לביטוח לאומי מס
 .VPNושירותי חיוג 

 ___________________, )מחק את המיותר(שותפות /תצהירי זה בש� חברההנני נות&  .2
 הוא )מחק את המיותר(רש� השותפויות  /שמספרה המזהה ברש� החברות

 ). המציע–להל& (________________ 

 .אצל המציע___________ הנני משמש בתפקיד  .3
 .הנני מורשה חתימה מטע� המציע ומוסמ) להתחייב בשמו .4

כולל חומרות , י המציע הוא בעל זכויות השימוש בכל מרכיבי השירות המוצעי�למיטב ידיעת .5
 . והוא רשאי להשתמש בה� לצור) ההתקשרות מושא מכרז זה ללא סייג, ותוכנות

זכות , סוד מסחרי, למיטב ידיעתי אי& בהתקשרות מושא מכרז זה פגיעה בכל זכות יוצרי� .6
ולא הוגשה נגד המציע תביעה , שלישי כלשהופטנט או כל זכות אחרת של צד , קניי& רוחני

 .כלשהי בגי& הפרת זכויות כאמור

יפורט הדבר בנספח , א� זכות הקניי& בחלק מהשירות המוצע או כולו שייכת לצד שלישי .6.1
בתוספת הסבר בדבר מקור זכותו של המציע להעניק את , שהמציע יצר� להצהרה

 .השירות הנדרש

פטנט , ביצוע ההסכ� לא הפר ולא ייפר זכויות יוצרי�/ המציע מצהיר כי בעת הגשת ההצעה  .7
 .'יפגע בזכות כלשהיא של צד ג/ או סוד מסחרי ולא פגע 

המציע מתחייב לפצות את המוסד לאלתר א� המוסד יחויב בתשלו� כל שהוא בגי&  .7.1
 .או פגיעה כאמור לעיל/הפרה ו

 . פעולית אחתההצעה המוגשת על ידי המציע היא שלמה ומוצעת כיחידה משולבת ות .8

לפי מיטב ידיעתי . כל רכיבי המערכת המוצעי� על ידי המציע הינ� בשירות ותחזוקה שוטפי� .9
אי& בידי מידע על הפסקה מתוכננת של , וידיעת כל ספקי המשנה המעורבי� בהצעה זו

 שני� 5ולא צפוי כל קושי לספק חלפי� ועדכוני� לכל רכיבי השירות במש) , התמיכה בה�
 . ההתקנה שלה�לפחות מיו�

הנני  מצהיר בזאת כי אי& לי התנגדות לכ) שנציג המוסד יפנה לממליצי� מטע� המציע לצור)  .10
 .או צוותו/קבלת חוות דעת על המציע ו

 ימי עבודה מיו� חתימת החוזה יתקי& המציע ויפעיל 60הנני מתחייב בש� המציע כי בתו)  .11
 בטופס הגשת 2טבלה שבסעי� בהתא� ל, את השירות מושא מכרז זה בכל אתרי המוסד

 ).למכרז' נספח ב(ההצעה 
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  המש� �' נספח ד
 
 

 אישור
 
 

' גב/מר בפני ה/הופיע, ______ כי ביו� את בזת/מאשר, ____________ד "עו, מ"אני הח
ה כי /וולאחר שהיזהרתי, ת לי אישית/המוכר/ ____________. ז.ת, _____________

ה לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא /תהיה צפוי/יה וכי ה לומר את האמת בלבד ואת כול/ועלי
 .ה עליה בפני/ה דלעיל וחתמ/וה את נכונות הצהרת/אישרהוא /היא, תעשה כ&/י
 
 

 ___________חתימה          
 ____________ד "ש� עו       
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 ' נספח ה
 

  ערבות הגשה %  נוסח כתב ערבות לקיו� תנאי המכרז
 

 
 _________תארי�      

 
 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי
 13שדרות וייצמ� 

 ירושלי�
 
 
 ,.נ.ג.א
 

 '__________כתב ערבות מס:  הנדו�
 
 

 אנו ערבי� בזה כלפיכ� לתשלו� כל סכו� עד ") המבקש  ",להל&  (________י בקשת"עפ .1
 :בנושא 2008) 2051( מ' שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס, ח "ש 80,000 לס) של

   .VPN  יוגרותי חשו תקשורת ליעדי� סלולאריי�שרותי  
 

 אנו מתחייבי� בזה לשל� לכ� את סכו� הערבות האמורה לעיל תו) עשרה ימי� מעת  .2      
 מבלי להטיל עליכ� חובה , בלי תנאי כלשהו, שתגיע אלינו דרישתכ� הראשונה בכתב 
 .ומבלי שתהיו חייבי� לדרוש את התשלו� תחילה מאת המבקש, להוכיח את דרישתכ� 

 
  על הדרישה לתשלו� להמסר בסני� הבנק המצוי& בכתב ערבות זה והכל בשעות העבודה .3

 .סני� פתוח לקהלהבה& 
 

 .דרישה בפקסימיליה או במברק לא תחשב כדרישה מספקת לצור) ערבות זו.  4
 

 כל דרישה שתגיע במועד מאוחר        . ועד בכלל 30.4.2009 ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליו�.  5
 .   יותר לא תחייב אותנו  

 
 .או להסבה/ ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו .6        

               
 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 _______________חברת ביטוח / בנק 
 
 

____________      __________________ ______________________ 
                             חתימה וחותמת מורשי חתימה ש� מלא                            תארי�                
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  שרטוט סכמטי-' נספח ו
 

שרטוט

 

אתרי המוסד לביטוח לאומי

E1

E1

VPNשיחות 

א "רשת מפ
הספק המציע

ספקי תקשורת 
אחרים

VPNשיחות 

שיחות ברשת 
הספק המציע

      שיחות 
לספק אחרים

"מקצה לקצה" שיחה 

דמי קישוריות

מתג הספק המציע
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 חוזה - 'נספח ז
 

  ____________מספר מכרז
 
 
 

 2008בשנת _____________ בחודש ___________   ביו� ____________  שנער) ונחת� ב 
 
 

ל לוגיסטיקה ומר אבי בר� חשב "י מר איל& מורנו סמנכ"ע: אומיהמוסד לביטוח ל:  בי&
 ")המוסד: "להל& ( המוסד

 
 

 _____________:   לבי&
 

______________           
 

 ")הספק"להל&           (
 
 

והמוסד מבקש להפעיל שירותי תקשורת ממרכזיות המוסד ליעדי� סלולאריי� ושירותי   :הואיל
 ;")הפרויקט: "להל&(יות המוסד באמצעות ספק חיצוני  בי& מרכזVPNשיחות 

 
                     ב ומהווה חלק בלתי נפרד "הצעת הספק מצ_____, : הגיש הצעה למכרז מסוהספק   :והואיל

 ;")ההצעה: "להל&(מחוזה זה               
 

 .הכהצעה זוכבחרה בהצעת הספק ______ וועדת המכרזי� בישיבתה מיו�  :והואיל
 

 :לפיכ� הוסכ� בי� הצדדי� כדלקמ�
 

 כללי
מפרט המכרז על ] 3: [גו� החוזה על נספחיו] 2: [המבוא לחוזה] 1: [חוזה זה כולל את .1

 .על המסמכי� המצורפי� לה, הצעת הספק למכרז] 4: [נספחיו
חתימה של הספק על החוזה מבטאת את הסכמתו לכל חלקי החוזה כפי שהוגדרו  .2

 .לעיל

 
 הגדרות

יי� המופיעי� בחוזה תהא המשמעות שנקבעה לה� בסעי� ההגדרות לביטו .3
 .שבמסמכי המכרז
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 :תכולת העבודה .4

 :מהות השירות הנדרש 4.1
הספק מתחייב לספק למוסד שירותי חיוג לרשתות סלולאריות ממרכזיות 

אחריות הספק .  בי& מרכזיות המוסדVPNולספק למוסדשירות שיחות , המוסד
, להתקנה, לרבות אחריות לאספקה, ת כוללתלהענקת השירות הינה אחריו
 . להפעלה ולמת& שירות תחזוקה

 : על הספק לבצע ולספק את השירותי� הבאי�,מבלי לגרוע מהאמור לעיל 4.2

 . לחוזה1נספח כנדרש במפרט הטכני , לספק ולהתקי& את המערכת 4.2.1
התאמת (לעדכ& גרסאות תוכנה לאור) כל תקופת מת& השירות  4.2.2

 ).יימות במוסדהקישורי� למרכזיות הק

לספק למוסד נתוני� סטטיסטיי� בפילוחי� שוני� על פי בקשת המוסד  4.2.3
 .תעבורת שיחות ועלויות: כגו&

להעניק הדרכה לנציגי המוסד לגבי אופ& הקישור ולגבי הפתרו&  4.2.4
 .הטכנולוגי

לאתר עומסי� בזמ& אמת על תעבורת השיחות בי& מרכזיות הספק לבי&  4.2.5
בהתא� , מוסד על הדרכי� להפחתת�מרכזיות המוסד ולתת המלצות ל

 . לחוזה1נספח לדרישות המפורטות במפרט הטכני 
, לתא� ע� יצרנית המרכזייה בדבר שינויי גרסאות תוכנה של המרכזייה 4.2.6

 .והתאמת הקישור למתגי הספק

לשת� פעולה ע� כל גור� המטפל בתחו� של מרכזיות או מערכות  4.2.7
לש� תיקו& , א) קשורות למער) התקשורת, אחרות שאינ& נשוא מכרז זה

לרבות הגעת טכנאי מטע� הספק , בהתא� לדרישות המוסד, תקלה
 .לאתר בתיאו� ע� הגור� הרלוונטי

 
 :אחריות הספק לשיחות גולשות .5

חיוג לרשת סלולאר ושיחות (מושא חוזה זה הספק מתחייב לספק את השירות  5.1
VPN ( באופ& שימנע גלישת שיחות ממרכזיות המוסד לרשת חברת בזק) גלישת

 ) .VPNשיחות סלולאר ושיחות 

" בזק"במידה ששיחות הכלולות בשירות שבאחריות הספק יגלשו לרשת ה 5.2
 . עלות השיחה הגולשת תוטל על הספק

 ההפרש בי& המחיר שעל המוסד ," שתעלות השיחות הגול "–לצור) סעי� זה  5.3
עבור אותה שיחה לבי& המחיר שהיה המוסד משל� לספק " בזק"לשל� לחברת 

 .אילו השיחה הייתה מתבצעת באמצעותו

התשלו� יבוצע אחת לשלושה . הספק ישל� למוסד את עלות השיחות הגולשות 5.4
 המחאה באמצעות העברה או )  ינואר1,  אוקטובר1,  יולי1,  אפריל1(חודשי� 
 . בנקאית

המוסד לא יחייב את הספק בגי& שיחה גולשת בנסיבות , על א� האמור לעיל 5.5
 .שבה& גלישת השיחה נבעה מאשמת המוסד או כתוצאה מכוח עליו&
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שמבוקרי� ,  ייגזר מחשבונות הבזק של המוסד&כימות השיחות הגולשות ושוויי 5.6
כאשר ,  לרבעו&חשבו& השיחות הגולשות יועבר לספק אחת. י ספק חיצוני"ע

 . יידרש לשל� את עלות& למוסד

 :איכות השירות המסופק 6
כל נזק הנובע . הספק ישא באחריות מלאה לטיב ולאיכות השירות נשוא מכרז זה 6.1

 .י הספק ועל חשבונו באופ& מיידי"ביצוע לקוי של העבודה יתוק& ע/מתכנו& 
יפטור את לא , י המוסד"אישור הקמת הרשת לקישור המרכזיות לרשת הספק ע 6.2

או ליקויי� אחרי� שיתגלו , דיוקי�,אי, טעויות, הספק מאחריות לשגיאות
 .ככל שיתגלו, במועד מאוחר יותר

או מכשול אשר עלולי� להשפיע במישרי& /הספק מתחייב להתריע על כל בעיה ו 6.3
או בעקיפי& על הפעילות השוטפת והתקינה של המערכת בטווח הקצר או בטווח /ו

 .הארו)
שירות או תיקו& יתבצע בלי להפריע לפעילות , של עבודת אחזקהכל ביצוע  6.4

לפני תחילת העבודה על הספק לקבל מראש . המוסד ולפעילות התקשורת בו
 .ובכתב את אישור נציג המוסד לביצוע העבודה הנדרשת

הספק יפעל רק בהתא� להנחיות ולדרישות שירות שקיבל ממנהל תחו�  6.5
 .� אחר שאושר על ידותקשורת טלפוניה של המוסד או גור

שירות התחזוקה ותיקו& התקלות יתבצע א) ורק על ידי הגעה פיזית של טכנאי  6.6
 . לאתר

שירות באמצעות שליטה ובדיקה מרחוק יתבצע רק בכפו� לנהלי אבטחת המידע 
 .של המוסד

 
 נזק לציוד 7

י הספק במחיר של "יתוק& או יוחל� ע, תקלה או נזק שאינו נכלל באחריות הספק 7.1
 . ממחיר המחירו& התק� של ספק הציוד 80%

י הספק או ממועד מת& " שעות ממועד גילוי התקלה ע24התיקו& יבוצע תו)  7.2
 .י המוסד"הודעה על התקלה ע

 .   מעבר למועד זה תהיה  על חשבו& הספק" עלות שיחות גולשות" 7.3

ח נזק ויקבל אישור של נציג המוסד על "הספק ימלא דו, במקרה של נזק כאמור 7.4
 .ח"הדו
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 דיווח וביקורת, רישו�, תיעוד 8
שיאפשר , הספק יתעד את כל מהלכיו ופעולותיו במסגרת חוזה זה באופ& ממוכ& 8.1

למוסד או לנציג המוסד או לגור� מטע� המוסד מעקב מלא אחר פעילותו בקשר 
 .לביצוע חוזה זה

הספק יתעד את כל הזמנות השירותי� וביצוע& בצורה , מבלי לגרוע מהאמור לעיל 8.2
חות ממוכני� במתכונת שידרוש "בדר) שתאפשר המצאת דו, נת ומפורטתממוכ

וזאת ה& לצור) בקרה וה& לצור) ביצוע תשלו� עבור שירותי� שהוענקו , המוסד
 .במידה ששירותי� אלה מחוייבי� בתשלו�, על ידי הספק

, WEB באמצעות כלי תוכנה מבוסס בקרה שוטפתלמוסד  מתחייב לספק הספק 8.3
מצעות רשת האינטרנט בכל החשבונות בגי& שיחות מטלפו& המאפשר צפייה בא

. המוסד של VPN  ,ושיחות פנימיות ברשת ה,  הסלולאריתקווי לרשת התקשורת
י "חות תעבורת שיחות עפ" המערכת תאפשר להפיק דו,לצור) הבקרה השוטפת

 . שיגדיר המוסדמאפייני� וחתכי� שוני�
 החשבונות הקשורי� בביצוע את כל, לבקשתו, הספק מתחייב להמציא למוסד 8.4

לש� כ) מתחייב הספק לנהל את כל החשבונות הקשורי� בביצוע חוזה . חוזה זה
זה באופ& שיאפשר לו להמציא למוסד כל די& וחשבו& כספי בנפרד מכל פעילות 

 .אחרת שלו
הספק ידאג לביקורת קבועה של החשבונות הקשורי� בביצוע חוזה זה על ידי רואה  9

במתכונת ובמועדי� , חות מבוקרי� כאמור"דו, לפי בקשתו, יציג למוסדו, חשבו& מטעמו
 .שידרוש המוסד

על א� האמור לעיל יכול שהחשבונות הקשורי� בביצוע חוזה זה יהיו מאומתי�  9.1
ובלבד שמדובר במי שביצע את הפעולות , ח של הספק"על ידי יוע9 מס או רו

מס לצור) הגשת דוחות מס והוא מוסמ) לייצג את הספק בפני שלטונות ה, בפועל
 .או שנתיי�/תקופתיי� ו

, המוסד רשאי להכתיב לספק בכל עת טופס או פורמט דיווח, על א� האמור לעיל 9.2
 .שהספק יחויב לפעול על פיו

המוסד יהיה רשאי לדרוש מהספק מעת לעת לפי , מבלי לגרוע מ& האמור לעיל 9.3
ק מתחייב להעביר והספ: דיווחי� נוספי� הדרושי� לו, שיקול דעתו המוחלט

 .דיווחי� כאמור תו) העמדת כל המידע והנתוני� שברשותו לרשות נציג המוסד
או עובדיו לצור) /נציג המוסד יהיה רשאי לבקר בכל עת בכל מקו� שבו פועל הספק ו 10

הערכה או , בדיקה, פיקוח, ביצוע חוזה זה ללא צור) בהודעה מוקדמת לצור) התרשמות
, והספק מתחייב לשת� פעולה ע� נציג המוסד, ה לנכו&לכל צור) אחר שהמוסד ירא

 .ולהקל עליו בביצוע עבודתו
הספק מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיו& או הגנת פרטיות בנוגע  10.1

 .למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המוסד בקשר לחוזה זה
 כל כלי מבלי לגרוע מ& האמור לעיל המוסד או מי מטעמו יהיה רשאי להפעיל 10.2

, ביקורת או הערכה שיימצא לנכו& לצור) הערכת איכות השירות שמוענק על ידו
 .וכדי להבטיח שירות איכותי
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, או ההערכה לכל צור) שהוא/המוסד יהיה רשאי להשתמש בתוצאות הפיקוח ו 10.3
וכ& לצור) מכרזי� , ובכלל זה לצור) החלטה בדבר הארכת ההתקשרות ע� הספק

 .וא� וכאשר יהי, עתידיי�
במידה שהתוצאות לא תהיינה , לספק תינת& הזכות להגיב על תוצאות ההערכה 10.4

 . חיוביות
הספק מודע לכ) ומסכי� לכ) שתוצאות הביקורת שתופעל על ידי המוסד לצור) הערכת  11

וכ& לצור) ההכרעה , ביצועיו תשמש ג� לצור) קבלת החלטה בדבר מש) ההתקשרות עימו
 .במכרזי� עתידיי�

יישמר בסודיות מוחלטת , או מידע שיימסר לו על ידי הספק/שכל חומר והמוסד מתחייב  12
 .וייעשה בו שימוש א) ורק לצור) פיקוח על יישו� וביצוע נאותי� של חוזה זה והחוק
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 ביצוע עצמי 13
הספק יספק שירותי� לפי חוזה זה רק על ידי עובדי� ישירי� שלו או ספקי  13.1

 .וסדמשנה שקיבלו אישור מראש ובכתב של נציג המ
לשעבד או למשכ& את , הספק אינו רשאי להמחות, מבלי לגרוע מ& האמור לעיל 13.2

ללא אישור מראש , או את חובותיו לפי חוזה זה לצד שלישי כלשהו/זכויותיו ו
 .ובכתב של נציג המוסד

יהיו חסרי תוק� , ככל שנעשו ללא אישור, שיעבוד או משכו& כאמור, המחאה 13.3
והמוסד לא יכבד� ולא ישל� כל ,  החוזהמהווי� הפרה יסודית של, מחייב

 .תמורה בגי& עבודה שבוצעה על פיה� או שירות שנית& על פיה�
המוסד . ולקבל את אישורו מראש של המוסד, כל שינוי של ספק משנה חייב לעשות בכתב 14

המוסד יודיע לספק על הטעמי� . רשאי לדחות את שיתופו של ספק משנה כספק שירותי�
 .  של ספק המשנהלמניעת השתתפותו

 התמורה לספק 15
התשלו� לספק עבור השירות מושא מכרז זה יעשה בהתא� לתעריפי� שבה�  15.1

 .נקב הספק בהצעתו למכרז

למעט (מעבר לתערי� זה לא ישול� לספק כל תשלו� נוס� , למע& הסר ספק 15.2
 ).תיקוני� כמפורט בחוזה

 צורת דיווח למוסד לצור� ביצוע תשלו� 16
הספק להעביר למוסד בתחילת כל חודש חשבונית על , לצור) קבלת התמורה 16.1

 .ח שיחות"מקור ודו

16.2  �ח המתייחסי� לאותו "חשבונית ודובתחילת כל חודש הספק יעביר לכל סני
� המתייחס לתקופת ח מסכ�"חשבו� מסכ� ודווכ& יעביר לנציג המוסד , סני

 . עבור כל הסניפי�החשבו&

 :וע ויכלול את במבנה קבExcelהסניפי יהיה ערו) כקוב9 ח "דוה 16.3

16.3.1  � ).בהתא� לטבלת האתרי�(ש� הסני

 .סלולאר מהסני�לשיחות מספר דקות יוצאות  16.3.2

 . מהסני�VPN  לשיחות מספר דקות יוצאות 16.3.3

 .סכו� החיוב הכולל בגי& כל אחד משני השירותי� 16.3.4

 .תקופת החשבו& 16.3.5

 .ח המסכ� יהיה ערו) באותו פורמט ויכלול את נתוני כל הסניפי�"הדו 16.4

או חורג /יתר וחיוב יזיר לאלתר למוסד כל חיוב שנעשה בהספק מתחייב להח 16.5
 .פיגורי� של החשב בכלליחיוב היתר יוחזר בתוספת ריבית . מהוראות החוזה

התמורה לספק בגי& השיחות תבוצע באמצעות הוראות קבע בכל אחד מסניפי  16.6
 . המוסד
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 .חות יישלחו באמצעות דואר ישראל לכל אחד מסניפי המוסד"החשבוניות והדו 16.7
חות ישלחו במקביל למנהל תחו� התקשורת והטלפוניה "העתקי החשבוניות והדו

 .במשרד הראשי

 תקופת החוזה 17
 . חודשי� ממועד חתימתו24 ,  תוקפו של חוזה זה הוא ל 17.1

למוסד שמורה הזכות הבלעדית להארי) את תקופת , על א� האמור לעיל 17.2
 ).  חודשי�48 כ"סה( חודשי� נוספי� 12ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של 

הארכת תקופת ההתקשרות תהיה באות� תנאי� המפורטי� בחוזה או בתנאי�  17.3
 .המיטיבי� ע� המוסד בבירור ובאופ& שאינו יכול להשתמע לשני פני�

, התקשרות שהוארכה תהיה כפופה לכל התנאי� המפורטי� במכרז ובחוזה 17.4
, זה זהותהיה מותנית בהמצאת כל המסמכי� הנדרשי� לצור) החתימה על חו

המצאת מסמכי� הנדרשי� , הארכת חוזה הביטוח, הארכת ערבות הביצוע, כגו&
 . הכל כפי שידרוש נציג המוסד', על ידי רשויות המס וכו

 הפרת החוזה

והיא מחייבת את , כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה ככלולה בחוזה זה 18
 .הספק כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש

אלא א� כ& , פק מ& הקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזהכל חריגה של הס 18.1
 .התקבל עליה אישור המוסד מראש ובכתב

שהיוו תנאי לזכייתו במכרז או , &על הספק חלה חובה לחדש כל אישור או רישיו 18.2
 כאמור יהווה &חידוש האישור או הרישיו,אי. היוו בסיס להערכת הצעתו במכרז

 .הפרה יסודית של החוזה
אשר ,  הצדדי� כי הסעיפי� המפורטי� להל& הינ� סעיפי� יסודיי� בחוזה מוסכ� על 19

, לסיי� את ההתקשרות או להשעותה, הפרת� מזכה את המוסד בזכות לבטל את החוזה
הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של , לדרוש החזר כספי� ששולמו לספק שלא כדי&

 :   ההפרה בהתא� לחוזה ולדי&וכ& לתבוע מהספק כל זכות וסעד המגיעי� לנפגע מ, המוסד
�28, 23�26, 13, 8, 4�6סעיפי� : הסעיפי� הבאי� מהווי� תנאי� יסודיי� בחוזה 19.1

 .  לחוזה1נספח  – למפרט הטכני 7�9, 5.2, 4, 1וכ& סעיפי� ;  לחוזה29
במקרה שיופר על ידי הספק תנאי יסודי בחוזה יהיה , מבלי לגרוע מהאמור לעיל 19.2

וזאת , כולה או חלקה, ות הביצוע שהומצאה על ידוהמוסד רשאי לחלט את ערב
 .בתנאי� המפורטי� בחוזה זה

וא� , כשל הספק בתיקו& הפרה של החוזה בתו) פרק הזמ& שהוקצב לו לש� כ) 19.3
 תהפו) – יו� מיו� שהודע לו על דבר ההפרה 14 לאחר שחלפו –לא הוקצב לו זמ& 

סעדי� המפורטי� המזכה את המוסד במכלול ה, הפרת החוזה להפרה יסודית
 . לעיל
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 הפסקת ההתקשרות 20

תו) מת& , המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בטר� הגיעה לסיומה 20.1
 .מכל טע� ענייני שהוא,  יו� לספק60הודעה מוקדמת בכתב של 

תו) , המוסד יהיה רשאי להפסיק את התקשרותו ע� הספק בטר� הגיעה לסיומה 20.2
 :בכל אחד מהמצבי� הבאי�, פק יו� לס30מת& הודעה מוקדמת בכתב של 

הספק הפר את החוזה הפרה יסודית ולא תיק& את ההפרה תו) פרק זמ&  20.2.1
 . ימי� או תו) פרק זמ& אחר שקצב לו לש� כ) נציג המוסד7של 

 .הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשי) בפעילות סדירה 20.2.2
מפרק זמני או כונס נכסי� , הוגשה נגד הספק בקשה למינוי נאמ& 20.2.3

 . יו� מיו� הגשתה90א הוסרה תו) והבקשה ל

 .הוצא נגד הספק צו פירוק או צו כינוס נכסי� או מונה לו מפרק זמני 20.2.4

כול� או , הוטל עיקול על נכסי הספק או על זכויותיו על פי חוזה זה 20.2.5
 . יו� מיו� הטלתו90והעיקול לא הוסר תו) , חלק�

ת בו הספק או מי מעובדיו הבכירי� או נושא מישרה בו או בעל מניו 20.2.6
או נפתחה /או הוגש נגדו כתב אישו� פלילי ו/הורשע בעבירה פלילית ו

 .נגדו חקירה פלילית בגי& ביצוע עבירה שיש עימה קלו&

  המוסד יהיה מוסמ) להחליט בדבר הקלו& הכרו) בביצוע  20.2.6.1
 .העבירה לאחר שיית& לספק הזדמנות להשמיע את טיעוניו

, וללא הודעה מוקדמת, ספק לאלתרהמוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות ע� ה 21
 .א� מצא כי הדבר נחו9 כדי למנוע נזק בלתי הפי)

 .ר ועדת המכרזי� במוסד"& זו מחייבת את חתימתו של יויהחלטה מע 21.1

הספק מודע לכ) ומסכי� לכ) שבנסיבות של הפסקת ההתקשרות ביוזמת המוסד הוא לא  22
, דרוש פיצוי בגי& אובד& רווחי�וכ& לא יהיה רשאי ל, יהיה רשאי לדרוש את אכיפת החוזה

וזאת ללא יוצא מ& הכלל וללא קשר לנזקי ציפייה , אלא פיצוי בגי& נזקי הסתמכות בלבד
 .שלטענתו נגרמו לו

 :איסור ניגוד ענייני� 23
 .הספק מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד ענייני� בי& עניינו הוא לבי& עניינו של המוסד

 ל פרטיותסודיות ושמירה ע, בעלות על מידע 24
24.1 � ,להל&( ייוצר או יגובש על ידי הספק בקשר לחוזה זה , כל מידע שייאס

 .הינו קניינו של המוסד) "המידע"
או כלכלי או כל /זכות לפיתוח מסחרי ו, זכות יוצרי�, לספק אי& כל זכות קניי& 24.2

או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהל) תקופת /זכות אחרת במידע שנאס� ו
והוא אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו , וצאה ממנהההתקשרות וכת

 .אלא באישור מראש ובכתב של נציג המוסד, קשור בביצוע מטלותיו על פי החוזה
יעביר , או על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג המוסד/ע� סיו� ההתקשרות ו 24.3

רש הספק את כל המידע שברשותו לרשות המוסד או מי שהמוסד יורה לו במפו
גיבוי או חלקי� מ& המידע שנאס� על ידו , ולא ישמור ברשותו עותק, ובכתב



37 

אלא א� כ& נית& על כ) אישור מפורש ובכתב של , במהל) תקופת ההתקשרות
 .נציג המוסד

 .על הספק לשמור את המידע המצוי ברשותו באופ& שנית& להג& עליו 24.4
או קבלני המשנה /והמוסד שומר לעצמו את הזכות לפסול כל אחד מעובדי הספק  24.5

והחלטתו תהיה , או הסבר כלשהו/ללא צור) בנימוק ו, עקב סיבות ביטחוניות
 .סופית ומכרעת

הספק מתחייב לעמוד בכל דרישות מנהל אג� הביטחו& ומנהל אבטחת המידע של  24.6
 .או בטחו& שדה/המוסד המתייחסות לאבטחת מידע ו

, ידיעתו אגב ביצועו של חוזה זההספק מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע שהגיע ל 25
וכ& מתחייב להחתי� את עובדיו ומנהליו על הצהרה בדבר שמירה על סודיות המידע 

 .האמור
 .הצהרת הסודיות לא תחול על מסירת מידע למוסד או לנציגיו 25.1

כמשמעותה בחוק הגנת , הספק מתחייב להימנע מכל מעשה שעלול להוות פגיעה בפרטיות 26
, וכ& להימנע מכל מעשה שעלול להוות האזנת סתר, 1981 –א "התשמ, הפרטיות

 .1979 ,ט "כמשמעותה בחוק האזנות סתר תשל
 נזיקי� 27

או לרכוש שייגרמו /הספק יהיה אחראי וישא בכל תשלו� בגי& כל נזק לגו� ו 27.1
 .או על ידי כל אד� אחר הבא מכוחו של הספק/לעובדי המוסד על ידי עובדיו ו

, פו כצד שלישי בכל תביעה שתוגש נגד המוסדהספק מסכי� בזאת מראש לצירו 27.2
או על ידי כל אד� /בגי& נזקי� לגו� או לרכוש שייגרמו על ידי עובדיו ו, א� תוגש

אחר הבא מכוחו והוא מתחייב לשפות את המוסד על כל סכו� שיחויב המוסד 
 .לשל� בגי& אות� נזקי�

 זכות קניי� 28
 שירות שזכות הקניי& עליו הספק מתחייב להימנע מעשיית שימוש בכל רכיב או 28.1

מבלי שניתנה על כ) הסכמה ברורה ומפורשת , שייכת כולה או חלקה לצד שלישי
י צד "הספק מתחייב כי במקרה של הגשת תביעה נגד המוסד ע. של אותו גור�

שלישי בקשר לזכות קניי& בשירות או ברכיב שבו משתמש הספק הוא ישפה את 
 . � לו עקב כ)המוסד בגי& כל נזק או הוצאה שתגר
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 ביטוח  29
זה ומאחריותו לנזקי� לה� הוא חוזה פי , עלהספקמבלי לגרוע מהתחייבויות  29.1

לרכוש , כניסתו של ההסכ� לתוק�לפני , הספק מתחייב ,פי די&,אחראי עליהיה 
מהווה חלק ו  לחוזה4נספח ב הסכ� ביטוח העונה על הקבוע  על חשבונו הוא

 . )"אישורה": להל&(ממנו  בלתי נפרד 

גבולות האחריות הנקובי� באישור על קיו� ביטוחי� הנ� סכומי�  29.1.1
 . ועל הספק יהיה לקבוע סכומי� כפי הסיכו&�מינימאליי

הביטוח הנדרש הנו מינימאלי והספק יירחיב ויוסי� ביטוח ככל הנחו9  29.1.2
 . לש� מניעת הפסד לו ולמוסד

� כספי� שיתקבלו מחברת הביטוח בגי& נזק לרכוש המהווה חלק מהסכ 29.1.3
 .ישמשו א) ורק לש� תיקו& הנזק, זה או בגי& נזק לרכוש המוסד

 כשהוא ,את האישורלמוסד  הספק ימציא , חתימת ההסכ� יו� לפני14 29.1.4
בעלת רישיו& של מדינת ישראל בענפי הביטוח ידי חברת ביטוח ,חתו� על

 . המבוקשי� במכרז זה
, �שבוע לפני תו� תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיו� ביטוחי 29.1.5

ימציא הספק למוסד שוב את האישור כשהוא חתו� על ידי מבטחיו 
אנו מאשרי� כי תוק� אישור זה מואר) "בסיפא שלו תחת הכותרת 

 ". __:כדלקמ&, לתקופה
במידה שהספק יחלי� מבטח במהל) תקופת הביטוח או ע�  29.1.5.1

, ימציא הספק למוסד את העתק האישור המקורי, סיומה
 .חדשכשהוא חתו� על ידי המבטח ה

 . תהלי) זה יחזור על עצמו כל עוד הסכ� זה בתוקפו 29.1.5.2
 הווה הפרה של תנאי מהותי בהסכ�ת, הפרה של סעי� זה  29.1.5.3

 .שייחת� 
הספק מתחייב להסדיר ביטוח אחריות מוצר ג� לאחר תו� תקופת  29.1.6

 .ההסכ� ולהחזיקו בתוק� כל עוד קיימת לו חבות חוקית על פי החוק 

אי& משו� , ביטוח כאמור לעילצאת אישור בהמהצדדי� כי מוצהר ומוסכ� בי&  29.2
בי& א� , על פי כל די&או /ו, הסכ� זה על פי ו מאחריותזוכהל מת& פטור כלשהו

אישור והמצאת , חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקי� כאמור ובי& א� לאו
 אחריות כלשהי המוסד אי& בה כדי להטיל על ,כאמור לעילהמוסד  לידי ביטוח

 .ביטוח של הויב וטולגבי היקפ

 מוצהר ומוסכ� בי& הצדדי� כי בהמצאת אישור על קיו� ביטוחי� לידי המוסד 29.3
 .אי& משו� אישור על טיבו 

מוצהר ומוסכ� בי& הצדדי� כי המוסד יהיה רשאית לבדוק את האישור על קיו�  29.4
 .ביטוחי� א) לא יהיה חייבת לעשות כ) 

י לבקש מהספק לשנות או מוצהר ומוסכ� בי& הצדדי� כי המוסד יהיה רשא 29.5
לתק& את האישור על קיו� ביטוחי� על מנת להתאימו להתחייבויות על פי 

הבקשה לתיקו& או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיו� . המכרז
 .  ביטוחי� ולא תחול עקב כ) על המוסד אחריות כל שהיא
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וע ההסכ� עקב אי כי א� יחול עיכוב בתחילת ביצ, מוצהר ומוסכ� בי& הצדדי� 29.6
ישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגר� עקב , המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש

 . כ)

לרבות נזקי� שה� מתחת , אחראי לנזקי� בלתי מבוטחי�יהיה  לבדו הספק 29.7
 .ה בפוליסהנקובהלגבול ההשתתפות העצמית 

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקי� העולי� על גבולות האחריות הנקובי�  29.8
 .ותבפוליס

או /או תביעה כנגד המוסד  ו/או דרישה ו/מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה והספק  29.9
והוא פוטר , ל"י הביטוחי� הנ"הבאי� מטעמו בגי& נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ

האמור לעיל בדבר פטור מאחריות . מכל אחריות לנזק כאמור בזאת את המוסד
 . לנזק בזדו&לא יחול לטובת אד� שגר�

לתשלו� ההשתתפויות , הביטוחי�חראי לתשלו� הפרמיות עבור הספק לבדו א 29.10
 .פי תנאי הפוליסות,העצמיות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על

או זכויות /הפר הספק את הוראות הפוליסות באופ& המפקיע את זכויותיו ו 29.11
 ולא , באופ& מלא ובלעדילמוסדיגרמו י יהא הספק אחראי לנזקי� ש,המוסד

 והוא יהא מנוע ,המוסדכלפי , כספיות או אחרות, או טענות/ו תביעות ותהיינה ל
 .המוסדמלהעלות כל טענה כאמור כלפי 

 המוסד יהיה, המפורט לעיל במלואו או בחלקולא עמד הספק בהתחייבותו לפי  29.12
לערו) את הביטוחי� או חלק מה� במקומו של הספק ועל , א) לא חייב, זכאי

 המוסד של ווזאת מבלי לגרוע מזכות, ל סכו� שהואאו לשל� במקומו כ/חשבונו ו
 הזכות לערו) ביטוח במקומו של הספק תחול ג� במקרה של .לכל סעד אחר

 .ביטול הביטוח במהל) תקופת ההסכ�
 

 יחסי עובד ומעביד 30
ובשו� ,  קבל& עצמאי–הצדדי� מסכימי� כי היחסי� ביניה� הינ� יחסי מזמי&  30.1

ר יחסי עובד ומעביד בי& המוסד לבי& הספק מקרה לא נית& לפרש חוזה זה כיוצ
א� תוגש נגד המוסד תביעה . או הפועלי� מטעמו/או מי מעובדיו של הספק ו/ו

שעניינה יחסי עובד ומעביד ישפה הספק את המוסד בגי& כל תשלו� כספי או חיוב 
 . שיפסק נגד המוסד מייד ע� דרישת המוסד והצגת הפסק המחייב

,  האחראי הבלעדי על עובדיו ועל ספקי המשנה שלוהספק מצהיר בזאת כי הוא 30.2
חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בה� כלפי , וכי הוא היחיד הנושא בכל אחריות

 .או זכויות סוציאליות מכל מי& וסוג/לרבות בתשלומי שכר ו, עובדיו
כל שינוי שיחול בחוזה העבודה שבי& הספק לבי& עובדיו לא ישמש עילה לשינוי  30.3

 .אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של המוסד, חוזה זה
המוסד יהיה רשאי להורות לספק שלא להעניק את השירותי� שלה� , על א� האמור לעיל 31

א� מצא כי הדבר אינו עולה בקנה אחד , הוא מחויב על פי החוזה באמצעות עובד מסוי�
 .ע� מטרות התקשרות זו
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 :מעמדו של הספק 32
זהות , על כל שינוי במעמדו המשפטי, במיד ובכת, הספק מתחייב להודיע למוסד 32.1

 . בכתובתו או במספר הטלפו& של משרדו, שינוי במספר תיק ניכויי� שלו, בעליו

רשאי יהיה המוסד , או זהות בעליו, חל שינוי במעמדו המשפטי של הספק 32.2
זולת א� נת& על כ) את , להפסיק את החוזה לאלתר באמצעות הודעה בכתב

 .הסכמתו בכתב ומראש

 
 י� שעל הספק להמציא כתנאי לחתימת החוזהמסמכ 33

 :במועד החתימה על החוזה וכתנאי לחתימתו על הספק להמציא את המסמכי� הבאי�       
] 2: [המכרז] 1: [שאליה� יצור�, שלושה עותקי� חתומי� של החוזה על נספחיו 33.1

 .ההצעה החתומה על כל נספחיה
 .פרטי חשבו& הבנק של הספק 33.2

 לחוזה �29 את מכלול הדרישות המפורטות בסעי� חוזה ביטוח חתו� התוא 33.3
 . לחוזה או אישור בחתימת חברת הביטוח בדבר ביצוע הביטוח דלעיל4ובנספח 

הבא להבטיח את עמידתו של הספק בדרישות המכרז , כל מסמ) שידרוש המוסד 33.4
 .והחוזה

 :ערבות ביצוע 34
, נציג המוסדמתחייב הספק להפקיד בידי , להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה זה 34.1

ביטוחית בלתי מותנית לפקודת / ערבות בנקאית , בטר� החתימה על חוזה זה
אשר תהא צמודה למדד המחירי� לצרכ& החל מהמדד הידוע בעת , המוסד

 .החתימה על החוזה
 .לחוזה 2נספח הערבות תהיה בנוסח הקבוע ב 34.2
וה ערבות הביצוע תימסר לידי המוסד בטר� החתימה על החוזה ומסירתה תהו 34.3

� .תנאי מוקד� לכניסת החוזה לתוק
תהיה ההארכה מותנית בהארכת , א� יוחלט על הארכת מש) ההתקשרות 34.4

 הארכת ,אי. כ) שהיא תחול ג� על התקופה הנוספת, תוקפה של ערבות הביצוע
תהווה הפרה יסודית של החוזה היוצרת , ערבות הביצוע לגבי התקופה הנוספת

 .עילה לחילוט הערבות
: א�, כפיצוי מוסכ� , כולה או מקצתה,  רשאי לחלט את הערבותהמוסד יהיה 34.5

וזאת לאחר מת& , ) לחוזה19כאמור בסעי� (הספק ייפר תנאי יסודי בחוזה )א
ולש� מת& אפשרות לספק להציג ,  יו� לצור) תיקו& הפג�14הודעה מראש של 

ת וזא,  אחרת בחוזהכל הוראההספק יפר ) ב. את טענותיו בפני נציג המוסד או
ולש� מת& אפשרות ,  יו� לצור) תיקו& הפג�30לאחר מת& הודעה מראש של 

סכו� ערבות הביצוע מהווה הערכה . לספק להביא את טענותיו בפני נציג המוסד
סבירה בדבר הנזק הצפוי למוסד א� יידרש לסיי� את התקשרותו ע� הספק 

 .בעקבות הפרת החוזה
במידה , ע מהספק את מלוא נזקיובחילוט הערבות אי& כדי למנוע מהמוסד לתבו 34.6

 .שאלה עולי� על הסכו� שחולט
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אי& בחילוט הערבות כדי לשחרר את הספק מקיו� מלוא , למע& הסר ספק 34.7
 .ובהתא� למפורט בהצעתו, התחייבויותיו על פי החוזה

, יפקיד הספק בידי המוסד ערבות חדשה, כולה או חלקה, ע� חילוט הערבות 34.8
שיהיה בה כדי להשלי� את סכו� הערבות ,  לחוזה2נספח בנוסח המפורט ב

 .לסכו� הערבות המפורט לעיל
 

 שירות ותחזוקה 35
 אחריות כוללת 35.1

אשר נכללת , הספק ישא באחריות כוללת לתחזוקה ולתקינות המערכת 35.1.1
 .או עריכת עדכוני�/במסגרת המכרז והחוזה ובכלל זה תיקו& כל תקלה ו

 .ותאחריות הספק תכלול את כל סוגי התקלות ובכל הרמ 35.1.2

 
  מטע� הספקאיש קשר 36

הספק ימנה מבי& עובדיו אד� שיהיה אחראי לקשר ע� המוסד בכל נושא הנובע  36.1
הספק ידאג כי איש הקשר יהיה זמי& לפניות המוסד . והכרו) בביצוע של חוזה זה

 .בכל שעות העבודה של המוסד ובכל ימי העבודה בשבוע של המוסד
 שמו של איש הקשר וכ& יודיע הספק יודיע למוסד במועד חתימת החוזה  את 36.2

 .או הפסקת פעולתו מיד ע� כל שינוי כאמור/למוסד על החלפתו ו

ה& בכתב וה& בהודעת מייל לאיש , י המוסד ה& בטלפו&"כל הודעה שתימסר ע 36.3
 .תחשב כהודעה שנמסרה לספק, הקשר

 א� צד לחוזה לא ייחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי חוזה זה או על פי כל די& אלא 37
 .נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו

מוצהר ומוסכ� בי& הצדדי� כי תנאי חוזה זה מהווי� ביטוי של� ומלא של זכויות  38
 .הבטחה או נוהג שקד� לחתימתו, מצג, וה� מבטלי� כל הסכ�, הצדדי�

 :היררכיה בי� המכרז לחוזה 39
 .משלי� זה את זהמהווי� מסמ) אחד ה) על נספחיו( המכרז והחוזה המצור� לו  39.1

בכל מקרה של סתירה בי& נוסח המכרז לבי& נוסח החוזה יעשה מאמ9 ליישב בי&  39.2
 .שני הנוסחי�

בנסיבות שבה& לא נית& ליישב בי& נוסח המכרז לבי& נוסח החוזה יגבר נוסח  39.3
 .החוזה

ביטויי�  המופיעי� ; ביטויי� המופיעי� בלשו& יחיד משמע� ג� בלשו& רבי� ולהיפ) 40
 .משמע� ג� בלשו& נקבה ולהיפ), בלשו& זכר

 .סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה לבית המשפט המוסמ) בירושלי� 41
י כל די& תיעשה "י הוראות הסכ� זה או עפ"כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו עפ 42

או בדואר אלקטרוני ע� , או בפקס ע� אישור קבלת הפקס, בכתב ותשלח בדואר רשו�
מכתב רשו� ייחשב .  וזאת על פי כתובות הצדדי� המופיעי� בסיפא לחוזה,אישור קבלתו

הודעת פקסימיליה או ,  שעות משעת המסירה בבית הדואר48כנמסר לתעודתו כעבור 
 .הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת ע� קבלת האישור על קבלתה
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 :כתובות הצדדי� לצור) חוזה זה

: ו לצור) המצאת מסמכי� היאשכתובת________, באמצעות : המוסד
_________________________. 

שכתובתו לצור) _____________________________________________ : הספק
דואר __________, פקס ' _____________, טל__________, : המצאת מסמכי� היא

 ._______________אלקטרוני 

 :נציגי הצדדי� לצור) ביצע חוזה זה הינ�

 .____________: � המוסדמטע
 ' _______________,טל____________, : מטע� הספק

 .הצדדי� רשאי� להחלי� את נציגיה� לאחר שניתנה על כ) הודעה לצד השני

 .י הצדדי�"תחילת תוקפו של החוזה ביו� חתימתו ע
 
 

 :                                     ולראיה באו הצדדי� על החתו�
 
 

              
                                    הספקמר איל� מורנו –ל לוגיסטיקה "סמנכ

 
 

 מר אבי בר"–חשב המוסד 
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 נספחי החוזה

 : טכנולוגיה ותשתיות– מפרט טכני - לחוזה 1נספח 
 

 :כללי .1

הספק נדרש לספק את התשתית הנדרשת לקישור המרכזיות של הספק ע� המרכזיות של  1.1
ת תשתית תקשורת ולאפשר ביצוע שיחות סלולאר ממרכזיות המוסד לכל המוסד באמצעו

הספק נדרש להכי& בתיאו� ע� המוסד טווח . VPNהרשתות הסלולאריות וביצוע שיחות 
כולל כל ההגדרות הנדרשות בתוכנות , מספור ולהטמיע את אופ& החיוג המקוצר במוסד

 . ובמרכזיות המוסד לצור) יישו� השירות
, עד לנקודת הקצה" מקצה לקצה"ת פתרו& כולל לאספקת תשתיות הגישה הספק נדרש לת 1.2

 .כולל פריסת הכבלי� בחצר המוסד

 :תיאור מצב קיי� .2

 
 של כל פ"ע� החתימה על החוזה יימסר לספק טווח מספרי החי

 המרכזיות בכל אתר ואתר
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 טבלת אתרי�

 
:רשת הספקלל� האתרי	 שיש לקשור הל

 ש	 
 הסני�

 סוג  כתובת
 המרכזייה

גרסת 
/ תוכנה

 �תמיכה ב
IP 

כמות 
 צירי

 
PRI 

 'מס

י אילת  "אח קריות
  קריות50

CORAL 3 – 16P 
4GC 

11.11.17 3 1. 
פתח 

 תקווה
 72רוטשילד 

 ת"פ
CORAL 3 – 24P 
4GC 

11.11.17MX 2 2. 
החשמונאי�  רמת ג&

 ג"  ר15
CORAL 3 – 16P 
4GC 

14.67.71IP2 6 3. 
 3המחצבות  נצרת

 נצרת
CORAL 3 – 24P 
4GC 

14.67.71IP 5 4. 
 1מנח�  עפולה

 עפולה
CORAL 3 – 16P 
4GC 

14.67.71IP 2 5. 
 6וולפסו&  באר שבע

 ש"ב
CORAL 4 – 16P 
4GC 

14.67.73IP2 4 6. 
פנחס  חולו&

 26ברקת ,לבו&
 חולוו&

CORAL 2 - 24P 
HDC 

11.11.15MX 3 7. 

ראשו& 
 לציו&

ישראל גלילי 
 צ" ראשל7

CORAL 3 – 24P 
4GC 

11.11.17 3 8. 
  14הבני�  אשדוד

 אשדוד
CORAL 3 – 24P 
4GC 

14.66.26IP 2 9. 
 101הנשיא  אשקלו&

 אשקלו&
CORAL 3 – 24P 
4GC 

14.67.73IP2 2 10. 
 11דני מס  רמלה

 רמלה
CORAL 3 – 16P 
4GC 

14.66.49IP 3 11. 
 CORAL 3 – 16P ס" כ39ויצמ&  כפר סבא

4GC 
11.11.17 3 12. 

 64רמז  רחובות
 רחובות

CORAL 3 – 16P 
4GC 

15.68.14IP2 3 13. 
 26הלל יפה  דרהח

 חדרה
CORAL 3 – 16P 
4GC 

14.67.17IP2 2 14. 
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  המש�
טבלת אתרי� 

 
 

 ש	  
 הסני�

 סוג  כתובת
 המרכזייה

כמות  גרסת תוכנה
 צירי

 PRI 

 'מס

  30התקומה  יפו
 יפו

CORAL 3 - 16P 4GC 11.11.16 6 1. 
 12אהרונובי9  בני ברק

 בני ברק
CORAL 2 - 24P HDC 11.11.12MX 1 2. 

שמעו& ב&  ירושלי�
 �" י4שטח 

CORAL 4 - 24P 4GC 14.66.35IP 9 3. 
 17יצחק שדה  תל אביב

 א"ת
CORAL 2 - 24P SVC 11.11.12MX 1 4. 

נשיאי ישראל  כרמיאל
  כרמיאל4

CORAL 2 - 24P HDC 14.67.63IP2 2 5. 
 68הרצל  נתניה

 נתניה
CORAL 3 - 24P 4GC 11.11.13IP 2 6. 

 .CORAL 3 - 24P 4GC 15.68.63IP2 2 7 1זכי אל חדי�  טבריה
 62ויצמ&  נהריה

 נהריה
CORAL 2 - 24P HDC 14.67.63IP2 2 8. 

 .CORAL 3 - 24P 4GC 11.11.17IP 6 9   חיפה8פל י�  חיפה
משרד 
 ראשי 

 .CORAL 3 - 24P  14.67.71IP2 6 10 13ויצמ& 
בית 
 –מ "תמ

משרד 
 ראשי

 .OPTION 61 18.77  18.77 4 11 9בית הדפוס 

מוקד 
 –טלפוני 

 דימונה
 60בית שיא 

 דימונה
CORAL 2 - 24P HDC 14.67.73IP2 3 12. 

מוקד 
 ,טלפוני 

 רחובות
  2חרוצי� 

 ת.א
 רחובות

CORAL 3 - 24P 4GC 14.67.73IP2 3 13. 

מוקד 
 –טלפוני 

 צפת
הגדוד 

השלישי קניו& 
 ירשערי הע

CORAL 3 - 24P 4GC 14.67.73IP2 6 14. 
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 :עמידה בתקני�  .3

מכו& , תקני משרד התקשורת לרבות ,הספק נדרש לעמוד בתקני� המקובלי�
 : ובפרט בתקני� הבאי� על כל חלקיה�, התקני� הישראלי

 .מערכת כבילה כללית לבנייני� מסחריי�,  רשתות בחצרי לקוח– 1907י "ת 3.1
 .ות בזק ציבוריות חיבור רשת– 1914י "ת 3.2
 . חיבור ציוד קצה לרשתות בזק– 1911 � 1910י "ת 3.3
 .PRIחיבור צירי  – G.703תק�  3.4

הצלילי� ברשת הטלפוניה הציבורית יהיו בהתא� להנחיית משרד  3.5
 .2004 מינואר 001/03התקשורת מספר 

הספק נדרש לתמו) במפרט הטכני ובדרישות משרד התקשורת לתפעול  3.6
יה לקבלת תאימות השמעת הצלילי� בהתא� אחיד של שירותי הטלפונ

 .לתקני� הבינלאומיי�

 .עמידה בדרישות המשרד לאיכות הסביבה ורשויות התכנו& 3.7

 :תנאי סביבה .4

 :י המזמי�"להל� תנאי הסביבה שיסופקו ע .4
 . מעלות צלזיוס5 , +21 , טמפרטורה בחדר המרכזייה 4.1
 . באמצעות מערכות כוח ומצברי�– גיבוי מתח  4.2
 . 48V DC– מתח 4.3
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 :ארכיטקטורה כללית של הרשת הנדרשת .5
יהיה , הפתרו& המוצע לאספקת השירותי� וקישור אתרי המוסד לרשת הספק .5

, אשר יתבססו על טכנולוגיות תקשורת הקיימות כיו� בשוק, באמצעות קישורי�
 או כל VOIPאו ) PSTN (כדוגמת טלפוניה מסורתית המבוססת על מיתוג מעגלי� 

 .טכנולוגיה זמינה אחרת

על הספק להקצות טווח מספור רצי� וזהה לטווח המספור הקיי� בכל אחד  5.1
 וזאת לצור) חיוג ,) ספרות אחרונות בלבד6 או 5( מהאתרי� של המוסד 

וגישה ישירה לכל ) חיוג ישיר פנימה(פ " חיVPNשיחות פנימיות בשירות 
   .במוסד לביטוח לאומישלוחה 

 :ת השירותאיכו 5.2
 ולזמינות קישור אתרי המוסד ת כוללותייב לאיכויות רשוחמהספק  5.2.1

 .TELCOלרשת הספק בהתא� למדדי� הנהוגי� ברשתות 
כפי שנית& ,  על ידי משרד התקשורתהמחויבת הרשת איכויות 5.2.2

איכויות הרשת לא יהיו ,  ובכל מקרה,נ& תנאי בסיסיי ה,&ברישיו
 :נמוכות מהאיכויות הבאות

 Carrierרט  רשת הספק תהיה בנויה בסטנד, זמינות מערכתית 5.2.3

Grade ,זמינות ושרידות ברמה גבוהה של , המבטיח אמינותUP 

TIME , 99.9%כמקובל ברשתות טלקו� ציבוריות . 

 ). ומעלהMOS = 4.1(  ניהול שיחה באיכות גבוהה ,איכות השיחה  5.2.4

י הספק עונה על דרישות המכרז "המוסד יאשר הא� הפתרו& המוצע ע 5.3
ר כדי להטיל על המוסד אחריות על אי& במת& האישו. והחוזה על נספחיו

 .אחריות זאת מוטלת כל כולה על הספק. ישימות הפתרו&

 :  המוצעתדרישות מהמערכת .6

 :תשתיות תקשורת פאסיביות ואקטיביות .6
הספק נדרש להתקי& תשתית תקשורת פאסיבית ואקטיבית עבור הקישורי�  6.1

 .)חיבור למרכזיות המוסד בפועל(שיסופקו למוסד עד לנקודת הקצה 
פ "ע, הספק נדרש לפרוס כבלי� בחצר המוסד בתיאו� ע� נציג המוסד ובאישורו 6.2

מכו& התקני� הישראלי והמשרד לאיכות , תקנות משרד התקשורת/הוראות
 .הסביבה

פריסת הכבלי� באתרי המוסד תעשה בהתא� לתקני� הישראלי� המקובלי�  6.3
נחת תשתיות  ה–רשתות בזק בחצרי הלקוח ) "2 וחלק 1חלק  (1907י "לרבות ת

 ".לבנייני� מסחריי�

במידה שהספק יצטר) לנתק תשתיות כבילה לצור) אחזקה או הרחבות יהיה  6.4
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 .עליו לקבל אישור מראש מנציג המוסד
באחריות הספק , במידה שהספק נדרש להתקי& ציוד אקטיבי להפעלת העורק 6.5

מקצה "לספק את כל ציוד הנלווה  וכל ציוד אחר הדרוש לאספקת השירות 
ר של "הציוד יותק& בחדרי הנס. י רמת השירות והזמינות הנדרשת"עפ" הלקצ

 לרבות תקני משרד �המוסד בכל אתר תו) עמידה בכל התקני� הרלוונטיי
 .מכו& התקני� הישראלי והמשרד לאיכות הסביבה, התקשורת

 :קישור מרכזיות הספק ע	 מרכזיות המוסד .7
 SIP ורישיונות UGWס  או כרטיPRIהספק נדרש להתקי& ולהפעיל כרטיסי  7.1

TRUNK כמפורט בטבלת תיאור מצב קיי� ( במרכזיות הטלפו& של המוסד
 � .י הספק" בהתא� לפתרו& הקישור המוצע עעל חשבונו, ) לעיל2בסעי

 במרכזיות המוסד באופ� שכל שיחה LCR �הספק נדרש להגדיר את תוכנת ה 7.2
 יוטומטתגלוש באופ� א,  שהספק לא מצליח לבצע באמצעות הרשת שלו

באחריות הספק לדאוג , לשו� אחר. לרשת חברת בזק ותבוצע באמצעות רשת זו
 אינה מתבצעת VPNשלא ייווצר מצב שבו שיחה לרשת סלולאר או שיחת 

 .וזאת מכל סיבה שהיא, בשל כשל כל שהוא ברשת הספק
, הספק נדרש לתא� את תיכנות המרכזיות לצור) עמידה בדרישות הגלישה 7.3

 ").תדירא& טלקו�"כיו� חברת (ר של המוסד "פק הנסולתא� זאת ע� ס
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 :סימו� ושילוט לתשתית פאסיבית ואקטיבית ייעודית של הספק .8
 :סימו& כבלי� 8.1

ע� שרוול   P.V.Cפתקית /בכל אחד מקצוות הכבלי� יותק& דגלו& פלסטי 8.1.1
 . יבוצע סימו& הכבלואשר עלי, מתכוו9

 .ברור ובלתי מחיק,  קריאה יהי& על הדגלו&הסימו 8.1.2
נקודת , י דסקית המגדירה את סוג הכבל"סימו& כבל חיצוני ופנימי יעשה ע 8.1.3

 .מוצא ונקודת סיו�
 :ר"מס/סימו& מגשרי� 8.2

 .ר" בלוח המס במספור רצי�&כל מגשר� במערכת יסומ 8.2.1
י התקני� "ר עפ"וישולט באתרי המוסד סמו) ללוח המסהסימו& יבוצע  8.2.2

 .המקובלי�
 :סימו& ציוד אקטיבי 8.3

 .של הספק") לוגו("יע סימו&  יופהציודעל חזית  8.3.1
 .מיקו� הסימו& יקבע על ידי הספק ויהיה בולט 8.3.2

 :ברקי�מפני  ההגנ 8.4
הספק נדרש למג& את הציוד והממשקי� המסופקי� לביטוח הלאומי כנגד  8.4.1

 .לרבות מתח הנוצר מברק, מתח יתר

התקני�   לפי,ההגנה תעמוד בכל התקני� הנדרשי� של מכו& התקני� 8.4.2
 .שמלהרלוונטיי� למערכות ח

 .0.3NSשל   וולט לפחות במהירות תגובה10,000ההגנה תעמוד במתח של  8.4.3

 . הספק נדרש להג& על כבלי� שמקשרי� מבני� באמצעות כולאי ברקי� 8.4.4
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הספק מתחייב לספק את השירותי	 הבאי	 עבור התקשורת הסלולארית  .9
  :ג התשתיות המוצעת" עVPN �ושירותי ה

 תיאור הדרישה תאור השרות ד"מס
 .חיווי על שיחה נכנסת נוספת CWTשיחה ממתינה  9.1

 .ביטול זמני של תכונת שיחה ממתינה ICWT �ביטול שיחה ממתינה זמני  9.2

העברת זיהוי של השיחה והמתקשר למקבל השיחה  CLIP �שיחה מזוהה  9.3
 ).הבעת הוצאת שיחבארגו� זיהוי שלוחה (

גת מספר הטלפו� של המנוי הקורא חסימת אפשרות להצ CLIR/CNRD–חסימת זיהוי  9.4
 . על גבי הצג של מנוי נקרא

 .הקמת שיחה בי� שלושה מנויי! בו זמנית 3WC –שיחת וועידה  9.5

 .ביטול ושינוי, הפעלה CFUהפניית שיחות קבועה  9.6

 .ביטול ושינוי, הפעלה CFBהפניית שיחות בתפוס  9.7

 .יטול ושינויב, הפעלה CFNA �העברת שיחות באי� מענה  9.8

חיוג חוזר אל מספר , במידה שהשיחה הייתה מזוהה חיוג חוזר 9.9
 .הטלפו� שממנו הגיעה השיחה האחרונה

חניה על קו תפוס והקמת שיחה אל אותו קו כאשר הוא  שיחה חונה 9.10
 .מתפנה

 ושירותי! מיוחדי! ל"חסימת שיחות לחומת� אפשרות ל שירותי�/חסימת שיחות 9.11
 .חיות משרד התקשורתי הנ"עפ

גישה ללא תשלו! לשירותי חירו! ציבוריי! ומוקדי  EMRG � חיוג למספרי חרו� �" קו ח�" 9.12
 .מצוקה טלפוניי! במספרי גישה אחידי! לפי מיקו!

לשירותי כוכבית בחיוג מקוצר בהתא! /חיוג משירות שירותי כוכביות 9.13
 .לתוכנית המספור של משרד התקשורת

תשלו! שיחה מקומית  (1-7XXתמיכה בחיוג למספרי      ג לשירותי� מיוחדי�חיו 9.14
שירותי חירו!  (1xx, )שיחת חינ! (1-8XX *ו) מפוצלת

 ).מספרי! מקוצרי! (xxxx* *ו) ושירותי! מיוחדי!
 

9.15 FAX  אפשרות שליחתFAX. 
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  נוסח כתב ערבות ביצוע� לחוזה 2נספח 
 

 
 
 

  __________תארי,
 

 לכבוד
 וסד לביטוח לאומיהמ

 13שדרות וייצמ� 
 ירושלי	

 
 
 ,.נ.ג.א
 
 

  _________________'כתב ערבות מס: הנדו�
 

 
אנו ערבי� בזה כלפיכ� לתשלו� כל סכו� עד ") המבקש  ",להל&  (__________על פי בקשת  .1

אשר יהיה צמוד בהתא� לתנאי ההצמדה , ")הסכו� הבסיסי"להל& (ח "ש / 150,000לס) של 
: בנושא 2008) 2051( מ'שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס,  להל&2י� בסעי� המפורט

   .VPN  יוגרותי חש ושרותי תקשורת ליעדי� סלולאריי�
 
2.  �כאשר המדד , יהיה צמוד למדד המחירי� הכללי לצרכ&,  לעיל1הסכו� הבסיסי בסעי

המדד  "–להל& ) ('נק____דהיינו (____שנת____ לחודש15,הבסיסי הוא המדד שפורס� ב
 ").הבסיסי

 
 המדד "להל& (י כתב ערבות זה "בא� המדד האחרו& שיפורס� לפני יו� ביצוע התשלו� עפ.   3

 כשהוא מוגדל בשיעור, נשל� לכ� את הסכו� הבסיסי, יהיה גבוה מ& המדד הבסיסי, ")      החדש
 ").סכו� הערבות  ",להל&  (      ההפרש שבי& המדד הבסיסי והמדד החדש 

 
  בזה לשל� לכ� את סכו� הערבות האמורה לעיל תו) עשרה ימי� מעת שתגיעאנו מתחייבי�.   4

 מבלי להטיל עליכ� חובה להוכיח את , בלי תנאי כלשהו,       אלינו דרישתכ� הראשונה בכתב
 .ומבלי שתהיו חייבי� לדרוש את התשלו� תחילה מ& המבקש,       דרישתכ�

 
 המועד שיירש� יהיה מועד תו� תקופת החוזה(________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליו�.   5

 . ________וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למע& הרשו� מטה עד ליו�)  יו�90      ועוד 
 .      כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו

 
 .או להסבה/ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו.   6

 
  

 
 
 

 ,בכבוד רב
 _____________חברת ביטוח/ בנק 

 
 
 
 

______________ ______________ ______________________ 
        תארי,                            ש	 מלא                     חתימה וחותמת מורשי חתימה
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 הצהרה בדבר שמירה על סודיות - לחוזה 3נספח 
 
 

 :מ מצהיר בזאת כדלקמ&"אני הח
 

 .מסמכיה ומסקנותיה, על סודיות העבודההנני מתחייב לשמור  .1
הנחיה וצילו� שימסרו לידי , רשימה, מסמ), )כמשמעותה בחוקי העונשי&(כל ידיעה  .2

 .ישמרו בסודיות מוחלטת

אני מתחייב לשמור בסוד כל מידע שיגיע אלי עקב ובגי& ביצוע העבודה כהגדרתה  .3
 .במכרז ובחוזה

4.  �ב וברור לי כי "המצ, 1977 –ז "תשל, שי& לחוק עונ118נהירות לי חובותיי מכוח סעי
 .הוראותיו חלות על ההתקשרות נשוא מכרז זה

 
 

 
 חתימה,ל החברה"תארי)                                                                             מנכ

 
 
 

 :1977 –ז "תשל,  לחוק העונשי�118סעי� 

 
, נה או ע� גו� מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינההיה אד� בעל חוזה ע� המדי) 'א (118

ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו ] נוסח משולב [ 1958 –ח "התשי 
ידיעה כאמור לאד� שלא היה , ללא סמכות כדי&, והוא מסר, אליו עקב ביצוע החוזה 
 . מאסר שנה אחת–דינו , מוסמ) לקבלה 

 
:      לש� ביצוע החוזה, כעובד או כקבל&,  לרבות מי שהועסק– "בעל חוזה", בסעי� זה)  'ב( 
               ואול� תהיה זו הגנה טובה לנאש� לפי סעי� זה שלא ידע על התחייבות לשמור  

 .ושהוא מסר את הידיעה בתו� לב, ידיעות כאמור בסוד
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 ביטוחים - לחוזה 4נספח 

 
 הספקאישור עריכת ביטוחי 

 
 לכבוד

 וסדהמ

 ירושלי

 
 __________________:       שלאישור על קיו	 ביטוחי	  :הנדו�

    )______________ז .או מ____________פ .ח( 
 ")הספק"להל&  (

 ")הסכ�ה"להל& (....................  הסכ� לבגי& 
 

מאשרי� בזאת כי ו מצהירי� ,מ"חברה לביטוח בע_________ ________,מ"אנו הח 
 :להל&את הביטוחי�  הספקל ש� ערכנו ע

המבטח את חבות הספק על פי די& בגי& פגיעה , ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.      1 
או גו� כלשהו בגבול /או לרכושו של אד� ו/או נזק לרכוש העלול להיגר� לגופו ו/גופנית ו

ה לא ביטוח ז.   לאירוע אחד ובמצטבר במש) שנת ביטוח אחת/ 5,000,000אחריות בס) 
התפרעויות ושביתות וכ& תביעות שיבוב מצד המוסד , כפו� לכל הגבלה בגי& מהומות

מסמכי� מידע ורכוש של המוסד יחשבו כרכוש צד שלישי על פי פוליסה . לביטוח הלאומי
או למחדלי /הביטוח מורחב לשפות את המוסד והבאי� מטעמו בגי& אחריות� למעשי ו. זו

וח כולל אחריות צולבת שלפיו נחשב הביטוח כאילו נער) הביט. הספק וכל הבאי� מטעמו
 .בלבדש� כל אחד מה� כאילו הוצאה על ו בנפרד עבור הספק ועבור המוסד

 
ביטוח אחריות מעבידי� בגי& חבות הספק כלפי כל המועסקי� על ידו בגבול אחריות .     2

ח מורחב הביטו.  לאירוע אחד ובמצטבר במש) שנת ביטוח אחת/ 20,000,000בס) 
 .לשפות את המוסד במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקי� על ידי הספק

 
או ביטוח באמצעות פוליסה (ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות מוצר .    3

,  על פי די&המבטחות את חבויות הספק  )   combined policy(משולבת מוצר מקצועית 
או / בגי& כל מעשה ו,ולתקופת ביטוח של שנה תובעל /  7,500,000 בגבולות אחריות של 

 .  וכל הפועלי� מטעמוהספק מצד או היפר חובה מקצועית/ ואו מחדל/והשמטה 

אי , אובד& מידע מכל סוג ותיאור, בביטוח זה אי& כל חריג או סייג בגי& אובד& מסמכי�
הפרת , עיכוב אובד& השימוש ו, פרסו� , תכנות , תכנו& ,  חריגה מסמכות,יושר של עובדי�

ואחריות בגי& הפרת חובת הסודיות , הפרת חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, זכויות יוצרי�
 .קבלני משנה

או מחדל /הביטוח מורחב לשפות את  המוסד והבאי� מטעמו עקב אחריות� למעשה ו
 .או הבאי� מטעמו/או המועסקי� על ידו ו/או מקרה נזק שנגר� על ידי הספק ו/ו
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ביטול או אי לאחר  חודשי� )12(שני� עשר לתקופת גילוי של  תואר) תקופת הביטוח
 .  או המבוטח ובתנאי שאי& ביטוח אחרי המבטח"חידוש הביטוח כאמור ע

יחול תארי) רטרואקטיבי ,  א� בסיס הביטוח בפוליסה זו הוא על פי יו� הגשת התביעה
תארי) רטרואקטיבי . מיו� חתימת ההסכ� בי& המוסד לבי& הספק או מועד מוקד� לכ)

משמעו שהפוליסה תכסה מקרי� שקרו החל מהיו� הרטרואקטיבי והתגלו בתקופת 
 .הביטוח

 .  / 25,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על  

 
ביטוח לרכוש של הספק בהימצאו בחצרי� של המוסד מפני אובד& או נזק מסיכוני� . 4

יסה לביטוח ציוד אלקטרוני לרבות גניבה המכוסי� על פי פוליסת אש מורחב או פול
 .ופריצה

 
 :בהתייחס לפוליסות לעיל .1

 המוסד יהיה רשאי א) לא חייב לדווח אודות מקרי� העלולי� להוות עילת  .א
 .ל וזו תחשב כהודעה של המבוטח"תביעה המכוסה על פי הפוליסות הנ

ר  כאשהמבטחכל סעי� המפקיע או מקטי& או מגביל בדר) כלשהי את אחריות .ב
הביטוח , המוסד ולגבי , ווכלפי מבטחיהמוסד  לא יופעל כלפי ,קיי� ביטוח אחר

במלוא השיפוי המגיע אותו המזכה , "ביטוח ראשוני"ל הוא "פי הפוליסות הנ,על
 זכות מבטחמבלי שתהיה ל,  המוסד ללא זכות השתתפות בבטוחי, לפי תנאיו

 לחוק חוזה 59 להשתת� בנטל החיוב כאמור בסעי� המוסד תביעה ממבטחי
 ולמע& הסר ספק אנו מוותרי� על טענה של ביטוח כפל .1981,א"תשמה, הביטוח

 .ווכלפי מבטחיהמוסד  כלפי 

, בפוליסות מופיע תנאי שלפיו לא יצומצמו ולא יבוטלו במש) תקופת הביטוח .ג
 יו� 60אלא א� תימסר הודעה כתובה על כ) בדואר רשו� לידי המוסד  לפחות 

 .מראש
ליסות לביטוח צד שלישי וחבות מעבידי� הנו ביט החל ביו� תחילת נוסח הפו .ד

 .תקופת הביטוח
 .השתתפויות עצמיות ותשלו� פרמיות יחולו על הספק בלבד .ה
עובדיו והבאי� מטעמו ולמעט כלפי ,  אנו מוותרי� על זכות התחלו� כלפי המוסד .ו

 .מי שגר� לנזק בזדו&
 

י "ייגיה� עד כמה שלא שונו במפורש עאישור זה כפו� לתנאי הפוליסות המקוריות וס
 .האמור לעיל

 
 

 ,בכבוד רב
 
 

___________      __________           __  _         ___________ ________________ 
  תפקיד החות�           חתימת וחותמת המבטח      ש� החות�                 תארי) 
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 : הפוליסותרשימת מתארי, עד תארי, 'מספוליסה 
 צד שלישי   
 אחריות מעבידי	   
 אחריות מוצר    
 אחריות מקצועית   
ביטוח רכוש    

 באמצעות פוליסה 
____________ 

 
 

 :כדלקמ�, אנו מאשרי	 כי תוק� אישור זה מואר, לתקופה
 
 

חתימה וחותמת חברת 
 :רשימת הפוליסות מתארי, עד תארי, הביטוח
 צד שלישי   
 ות מעבידי	אחרי   
 אחריות מוצר    
 אחריות מקצועית   
ביטוח רכוש    

 באמצעות פוליסה 
____________ 
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 טבלת ריכוז תאריכים 
 
 

 התאריכים הפעילות

  17.11.2008 יום שני  פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

  15:00   שעה 24.12.2008רביעי יום  םתאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזי
תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת 

 המציעים
  15:00שעה     2.12.2008יום שלישי 

  30.4.2009 תוקף ערבות הגשה 

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

 
 


