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 בע"מ   לעיןא  והביובתאגיד המים מידע עבור  תוכנת -  10/מ 2021מכרז 

ג'דידה, מכר, כפר של    ןמיסוד  ,("חברהה "או    "אלעין"  :)להלן  תאגיד מים וביוב אלעין בע"מ   הרשויות המקומיות 
ומזרעה ג'ת  ינוח,  ירכא,  ג'וליס,  ותמיכה  בזאת הצעות    ןמזמי,  יאסיף, אבו סנאן,    תוכנתבלרישיון שימוש, תחזוקה 

 . זכרכמפורט במסמכי המ אלעין עבור  גביה ופיננסית

ניתן  ב המכרז  ומסמכי  התאגיד  של  האינטרנט  באתר  דאוד, ב  אלעין במשרדי  לעיין  אולמי  לידי  מטאנס  מרואן  בנין 
 .אלעיןהעבודה הרגילים של    במועדי, אזור התעשיה כפר יאסיף

 
  , וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו.₪  50,000על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של  

יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר(   כולל כל נספחיה בשני העתקים ובצירוף הערבות הבנקאית  ההצעה  את
יאסיףב  ,אלעיןבמשרדי   לידי אולמי דאוד, אזור התעשיה כפר  ציון ונושא  ותסגור   ות  במעטפ  בנין מרואן מטאנס     ת 

ד והשעה הנקובים לעיל תפסל  המוער  אחתימסר ל. הצעה ש   12:00בשעה      2.12.2021יום    עד  "  10/מ2021  'סמכרז מ"
 ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

 
לנהל מו"מ עם כלל    תהא רשאית  אלעין  לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  תמתחייב  אלעיןאין  

 המשתתפים במכרז בהתאם להוראות הדין. 
 

במו במצטבר,  העונים  משתתפים  ורק  אך  במכרז  להשתתף  הגשתרשאים  המפורטות  עה,  הצ ה   עד  הסף  דרישות  על 

 להלן: 

)   המציע .1 מידע   טכנולוגית  שירותי  בתחום  והעוסק  דין  עפ"י  הרשום  תאגיד  (, Information Technologyהינו 

 תוכנה, חומרה ותקשורת.  לרבותמים וביוב  לתאגידי

הינו   .2 של  המציע  ממוחשב  לניהול  תוכנה  ו/או    תוכנותיצרן  ופיננסיות  הרגביה  מאבעל  התוכנה    ןצר י  תשאה 

ובעל יכולת לבצע שינויים והתאמות תוכנה שידרשו ע"י    –  על ידו  תהמוצע   תוכנה ההתקין ולתחזק את  , ללשווק

 . במסגרת מכרז זה, אלעין

ומתן   .3 הפעלה  הדרכה,  הטמעה,  התקנה,  שירותי  למכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  נכון  מספק   המציע 

תאגידי מים וביוב    2  -גביה,  לפחות לממוחשב של תחומי  עול  תפל  המשמשותגביה    תוכנותשירותי תמיכה של  

  אחד   ם לפחות תאגידומתוכ  2001  -חוק תאגידי מים וביוב, התשס"אשהוקמו ופועלים בהתאם ל   במדינת ישראל 

   .כל אחד מדי מים  22,000  לפחות מספק מים ל

ל .4 ההצעות  הגשת  למועד  נכון  מספק,  מטעמו,  משנה  קבלן  או  התקנותשיר   מכרז,המציע  הדרכה,  י  הטמעה,  ה, 

של   תמיכה  שירותי  ומתן  ממוחשב    CRM  תוכנותהפעלה  לתפעול  לתאגידהמשמשות  וביוב    לפחות  אחד  מים 

 . בישראל

  חמישההמציע במכרז הינו בעל מוקד תמיכה מקוונת למתן שירותי תמיכה ופתרון תקלות תוכנה, הפועל לפחות   .5

 . לפחות  18:00עד   08:00  השעותבין  -: בימי חול ( ימים בשבוע 5)

)לפני מע"מ( בכל אחת משתי שנות הכספים האחרונות שקדמו    ₪מיליון    4.0למשתתף מחזור עסקים שנתי מעל   .6

 (. 2020,2019למועד הגשת ההצעות למכרז )

בעלת    המוצעת  התוכנה   .7 ניהול  הינה  הוראות  לפי  חשבונות  מערכת  לניהול  תוכנות  במרשם  לרישום  אישור 

מרשם תוכנות לניהול מערכת    משפטית / שומה  ניהול ספרים /3/2003 כנסה מס  ה  –מס  ע  ביצוראת  והפנקסים ) 

 (.  חשבונות לפי הוראות ניהול פנקסים

 מציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. ה .8

 . המכרזתפי  שתלמראש מ אלעין ודיעת במועד אחר עליו  המכרז   הצעותפתיחת  
 

 
 "ל  ג', מנככמיל פר

 בע"מ אגיד המים והביוב אלעיןת
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 1פרק 

 ותנאי המכרז למשתתפים  הוראות 

וביוב    תאגיד  ,("אלעין"  :)להלן  אלעין ג'דידהשל    ןמיסודמים  המקומיות  סנאן,    הרשויות  אבו  יאסיף,  כפר  מכר, 
ינוח  ירכא,  ומזרעה  ג'וליס,  הצעות    ןמזמי  ,ג'ת  ותמיאספקת  לבזאת  תחזוקה  שימוש,    יהגב  ת  תוכנב  הכרישיון 

כמפורט    אלעין לתפעול ממוחשב של תחומי פעולה שונים של    שתשמש   ,יוב אלעין בע"מ  מים ובתאגיד    עבור ופיננסית  
 . במסמכי המכרז

 

 מסמכי המכרז 

 במכרז זה ארבעה חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:  .1

 : הוראות ותנאי המכרז. 1פרק  .1.1

 . משתתףה פרטים כלליים של ': נספח א
 . יצותומיות ממל רשויות מקתאגידים ו: ב' נספח

 .נוסח ערבות בנקאית: נספח ג'
 אישור קיום ביטוח: ד' נספח 

 לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  תצהירנספח ה' : 
   הצהרה כי המשתתף אינו קבלן כח אדם נספח ו' : 
 לבחירת ההצעה הזוכה אמות מידה  נספח ז' :
 כנות ותה מתלהדג  בוש מ טופס :נספח ח' 

 הסבת נתונים בתאגידי מים וביוב  רויקטיפרוט פנספח ט' :  
 תעודת סיום  :נספח י'

 CRM-התחייבות קבלן משנה בתחום ה :נספח י"א
 

 הנדרשות  תוכנותוה םאפיון ותיחום השירותי: 2פרק  .1.2

 ': הסבת נתונים. נספח א
 : אבטחת מידע.נספח ב'
 הצהרת אבטחת מידע :נספח ג'
 CISO הצהרת :'נספח ד

 

 לליים. : ההסכם, תנאים כ3פרק  .1.3

 .SLAרמת שירות  נספח א':

 

 . משתתף: הצעת ה4פרק  .1.4

 התוכנות פרוט טכנולוגיות  :חלק א'
 התוכנות מידת המענה של מפרט  :חלק ב'

 הצעת המחיר   חלק ג':
 

 

בכותרות .2 לעשות  ואין  ולהתמצאות  לנוחות  ורק  אך  נועדו  המכרז  מסמכי  בכל  הסעיפים  ל  כותרות    צורכישימוש 

 שנות מסמכי המכרז. פר



 91 מתוך 4 עמוד

 _____________   _____________ 
 מציע חותמת ה  ע חתימות המצי 

Ver  8.0 –כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ  -        
 © אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש ממניב הכנסות בע"מ 

 

 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 

 מצב קיים  – רקע

 מערכות המחשוב: כיום  פועלות  אלעין תאגידב .3

 .החברה לאוטומציה היוצר של מבית תוכנה   – גביהתוכנת  .3.1

 מופעלת מתוך מערכת החברה לאוטומציה    IFNסריקת ואיחזור מסמכים  תוכנת  .3.2

 תיק תושב מבית היוצר של החברה לאוטומציה  .3.3

 רה לאוטומציה.צר של החבמבית היו תוכנה – סיתיננ ות ופ חשבונ תלהנה   תוכנת .3.4

 מבית היוצר של החברה לאוטומציה.   תוכנה –אכיפת גביה תוכנת  .3.5

 במינהל השלטון המקומי בע"מ  אוטומציה החברה לשרות תשלומים אינטרנטי, של  .3.6

3.7. BI  להפקת דוחות על ידי קוגנוס של החברה לאוטומציה 

3.8. GIS   פלוטמוחברת ק מבית היוצר של . 

קריאה ידנית    7,000-קר"מ ו  15,000מדי המים,    22,000)מתוך  ר של אפקון( מילטל  מבית היוצ)קמ"מקר"מ   .3.9

 על ידי התאגיד. 

 אפקון  -קר"מ  MILTEL קריאות מים ניהול ממשק העברת נתונים ממערכת .3.10

 . בר טכנולוגיותחברת  –דמי הקמה והיטלים  .3.11

 

 הותםהזוכה לספק ומ  רששייד שירותיםה פירוט

המשמשת    ,חשבתוממ  מידע  תוכנתבשימוש, תחזוקה ותמיכה  שיונות  יר  אלעיןש הזוכה לספק לבקיתזה  מכרז  ב .4

כי  למסמ  2בפרק    ים המפורט  ,אלעיןב  ים אחריםילוגיסטפיננסיים וותחומים    גביהלתפעול ממוחשב של תחומי  

    ם המפורטים במסמכי המכרז.תנאיהוהכל על פי   המכרז

 

המתאים ביותר  האחוד  את הפתרון  ,ימיםקיה הרלוונטייםחשוב מנות הפתרו   ביןור מלבח  מטרת מכרז זה הינה 

ותועלת    ,אלעיןל עלות  לשיקולי  בכוונת  Cost / Performance  –בהתייחס  אין  ה  אלעין.  את    משתתף לחייב 

בכוונת    תוכנות לפתח   יש  גלגלים".  "להמציא  או  עם    אלעיןחדשות    תוכנה השברשותו    משתתףלהתקשר 

   האופטימאלית.     (T.C.O. – Total Cost Of Ownership)  - ת כוללתוַבעל  עלותר ב  ביותימה המתא

 

 

 ביצוע לוח זמנים והיערכות ל

בהתאם לתוכניות העבודה שצרף למכרז צו התחלת עבודה  קבלת    מייד עםמתן השירותים  על הזוכה יהיה להתחיל ב .5

ידי   על  ולאלעיןואושרה    אלעין ל  .ממועד חתימה על הסכםים  שנ  3  הינהשר  , אםבמהלך כל תקופת ההסכ  ספקם, 

, להאריך תוקפו של ההסכם בשתי תקופות  והמוחלט  הבלעדי   ות ברירה )אופציה( לפי שיקול דעתה בלבד מוקנית זכ 

    .חודשים כל אחת  12נוספות בנות 

במכרז .6 המפורטים    הזוכה  השלבים  את  לסיים  חייב  מספר  יהיה  זה   7בסעיף  קבל    לפרק  תעלצורך  ם סיו ודת  ת 

המשתתף   .מיום חתימה על חוזה ההתקשרותימים קלנדריים    120מכי המכרז, תוך  למס  3לפרק    30עיף  סורט בכמפ

כולל    ,  אלעיןיום מקבלת הודעה מ  90תוך    ,, במידה ויוחלט על כךאלעיןיהיה חייב לסיים צרוף של רשויות נוספות ל

 .לה תקבל לטיפו  אלעיןביצוע הסבות נתונים מכל רשות ש
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 למימוש המכרז. ה דת עבותוכניו

על התוכנית   .אלעיןלצרף למסמכי המכרז תוכנית עבודה מפורטת ברמת אבני דרך ותוצרים לאישור    תתףשמעל ה .7

 לכלול: 

מפורטת   .7.1 הסבה  ומשאבים  לרבותתוכנית  זה  דרושים  לו"ז  מכרז  במסמכי  למוגדר  בהתאם  תגובש    התוכנית 

 . הרז ז י מכלמסמכ  2ובהתאם לנספח א' לפרק מספר 

 דרושים ומשאבים"ז לו  לרבותנה מפורטת  ת התק תוכני  .7.2

 דרושים לו"ז ומשאבים לרבותתוכנית הדרכה מפורטת  .7.3

 דרושים לו"ז ומשאבים לרבותתוכנית הטמעה מפורטת  .7.4

המקצועי הרלוונטי, השכלתו,    וקורות חיים מפורטים של מנהל פרוייקט ההקמה וההסבות לרבות שנות ניסיונ .7.5

   נו בגי המלצות לקוחות

 .למכרז זה 1לפרק   14לרבות המסמכים המוגדרים בסעיף מספר   זהר הנדרש במסמכי מכרז אח סמךמ כל .7.6

תוכנית העבודה כפופה להוראות מסמכי המכרז ולפיכך הוראות מסמכי המכרז גוברות על האמור בתוכנית   .7.7

הנדרשים    נוייםולשי   יןאלע  העבודה. באשר לספק שיזכה במכרז יודגש כי תוכנית העבודה הינה כפופה לאישור

יודגש   ו  אלעין בנוסף כי  על ידה.  או לאחר  \רשאית לפנות למציעים לעריכת שינויים בתוכנית בשלב ההצעות 

 ההחלטה בדבר הזוכה במכרז.

על   .7.8 ההתנעה  בישיבת  התנעה.  לישיבת  במכרז  הזוכה  את  התאגיד  יזמן  במכרז  הזוכה  בדבר  ההכרזה  לאחר 

תוכנ את  להציג  במכרז  ההזוכה  ה עבודית  י  מועצתה  הקדעל  למצב  בהתייחס  ולמצבו  בתאגיד,  הנדרש    יים 

יערך דיון בדבר   בפגישה  במסמכי המכרז לרבות מענה מלא לפערים בין המצב הקיים למצב הנדרש במכרז. 

 לוח הזמנים הנדרש להשלמת הדרוש ותתקבל החלטה בהסכמה משותפת בדבר לוח הזמנים למימוש המכרז.  

 

 יש לצרף להצעהש יםסמכומ מכרז ות בהשתתפסף לתנאי 

ב רשאים ל .8 ורק  השתתף  על דרישות הסף המפורטות   משתתפיםמכרז אך  העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, 

 להלן: 

 

, (Information Technologyטכנולוגית מידע  ) והעוסק בתחום שירותי  עפ"י דין  הינו תאגיד הרשום    המציע .8.1

 . ורתותקש מרה תוכנה, חו לרבות מים וביוב לתאגידי

 

תוכנה  הינו    עציהמ .8.2 של    הוללני יצרן  ופיננסיות  תוכנות  ממוחשב  יצרןו/או  גביה  מאת  הרשאה    התוכנה   בעל 

ל לשווק ולתחזק את  ,  ידו  תהמוצע  התוכנההתקין  והתאמות תוכנה שידרשו  –  על  יכולת לבצע שינויים  ובעל 

 במסגרת מכרז זה. , אלעיןע"י 

 

הפעלה  הדרכה,  ,התאמה , התקנה, הטמעה  שירותי ,רזת למכ צעות ההלהגשהאחרון  נכון למועד  מספק  המציע .8.3

תאגידי מים    2  -לפחות ל   גביה,  המשמשות לתפעול ממוחשב של תחומי  גביה    תוכנות של    ומתן שירותי תמיכה

ל בהתאם  ופועלים  שהוקמו  ישראל  במדינת  התשס"אוביוב  וביוב,  מים  תאגידי  לפחות    2001  -חוק  ומתוכם 

  . מדי מים 22,000  ותלפחל מים  קפסמד הלתאגיד מים אח
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ציע או קבלן משנה מטעמו, מספק, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, שירותי התקנה, הטמעה, הדרכה,  מה .8.4

בישראל  אחד  תאגיד מים וביוב  להמשמשות לתפעול ממוחשב    CRM  תוכנותהפעלה ומתן שירותי תמיכה של  

 . לפחות

 

תמיכ   המציע  .8.5 מוקד  בעל  הינו  מקוו במכרז  למתה  תמ שירו  ן נת  ת  יכה תי  תקלות  לפחופתרון  הפועל  ות  וכנה, 

   . לפחות 18:00עד   08:00בין השעות   -בימי חול ( ימים בשבוע , 5)  חמישה 

 

מעל   .8.6 שנתי  עסקים  מחזור  מ  ₪מיליון    4.0למשתתף  אחת  בכל  מע"מ(  הכספים)לפני  שנות    האחרונות  שתי 

 (. 2020,2019) ההצעות למכרזשקדמו למועד הגשת 

 
לרישום     צעתהמו  הכנ תוה .8.7 אישור  בעלת  מערהינה  לניהול  תוכנות  ניהול  במרשם  הוראות  לפי  חשבונות  כת 

מס   ביצוע  )הוראת  מס    –פנקסים  ספרים3/2003 הכנסה  שומה  ניהול   / משפטית  לניהול    /  תוכנות  מרשם 

 . (מערכת חשבונות לפי הוראות ניהול פנקסים

 

 י המכרז. אם להוראות מסמכבהתאית, ת בנקותו ערב ף להצעמציע צירה .8.8

 

המשפטית אשר מגישה לישות  לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס    המציעכל האישורים והמסמכים אשר נדרש   .9

   ות משפטית אחרת.יש לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים ל תרשאיהא ת  אלעיןאת ההצעה.  

בעניין   האמור  כי   בזאת  ממובהר  לנקבלן  מאחריו   CRMשא  ושנה  לגרוע  בא  לביצ אינו  המציע  של  כלשהי  וע  ת 

קבלן   ידי  על  להיות מבוצעות  אלו אמורות  בין אם  והמכרז,  פי ההסכם  על  כל החובות  ולקיום  בשלמותה  העבודה 

 משנה כלשהו ובין אם לאו. 

 
 

 הגשת ההצעה 

סמכי המכרז או  א במלמל  עהמציעל  ם אשר  "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכי .10

 רז זה.אליהם על פי תנאי מכ לצרף 

 

 מועד הגשת ההצעות  .11

מהמועד  לא יאוחר  ,  13סעיף  כמפורט בבמסירה ידנית בלבד,  ,  ,  בשני עותקים  להגיש הצעתו   המציעעל   .11.1

לתיבת המכרזים אשר  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  -)להלן    2הנקוב בעמוד מספר     משרדיב(, 

ידנ במסיר  אלעין הצעה שתוגש     ."10/מ 2021מכרז    "ת את הציון  ונושא ה  ותרגוס  ותבמעטפ  , ית בלבדה 

   .  לאחר המועד דלעיל לא תתקבל

    משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. .11.2

דעת   הלעצמ   ת שומר  אלעין .11.3 שיקול  לפי  הזכות,  הא  האת  המועד  את  להאריך  ל חרו הבלעדי,  ההן  צעות  הגשת 

תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון    , בהודעה אשרקופות נוספותלת  למכרז

 להגשת ההצעות. 

    ה.או מי מטעמ  אלעין , על ידי המציעבמועד הגשת ההצעה, ירשם שמו, מספר הטלפון והפקס של  .11.4
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 אופן מילוי ההצעה התמורה ו .12

הנדרשים    כל הפרטיםלמלא את    ציעמהעל  למכרז.    4ק  ת בפרמפורט תמורה ה י לזכאהקבלן  בגין שירותיו יהא   .12.1

.  תוכנותהיודגש כי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא בגין תקופת הקמת      למסמכי המכרז.   4בפרק  

 הזכאות לקבלת תמורה תקום לזוכה רק לאחר מועד אישור תעודת הסיום המוגדרת במסמכי מכרז זה.  

 .  מול כל סעיף וסעיף על ידו ת המבוקשתמורה הירשום את  עצי המוד י  בבכת יודבה הרישום ייעש .12.2

והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט    , התקורותצעת המחיר כוללת את כל המסים, ההוצאותה

 למס ערך מוסף 

 

 אופן הגשת ההצעה  .13

על גבי     קהעת, וHard Copy  -עותקים: מקור ב   בשניעל המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה ומצורפיה   .13.1

לרבות תוכן עניינים עם הפניה בלינק ממוחשב חד    PDFמסמך סרוק בקובץ    )  Disk On Key)מדיה מגנטית  

. ההצעה תוגש בתוך מעטפה,  ולינק חזרה לתוכן העניינים  חד ערכי לכל מסמך שהמציע נדרש לצרף להצעתו

 ים במועצה.  כרזבת המס לתייא תוכנוה  רו,בלא שיצוין עליה כל סימן זיהוי מלבד שם המכרז ומספ

, להפריד בין פרקי ההצעה  לסמן כל עמוד ועמוד במסמכי הצעתו במספר סודרעל המציע לכרוך את הצעתו,   .13.2

הערבות   את  בהצעתו.  השונים  הפרקים  של  העמודים  למספרי  הפניה  הכולל  עניינים  תוכן  ולצרף  בחוצצים 

צעה(,  ספר העמוד בהקום מדויק )ממי לצייןם יש הענייניכן בתוהבנקאית יש למקם בסמוך לדף הצעת המחיר. 

 של כל מסמך ומסמך הנדרש לצרף להצעה. 

על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז,   .13.3

  כל עמוד   שרכא  לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות והפרוטוקולים אשר יישלחו למשתתפים, אם ישלחו,

 .  המציעשוליו על ידי ז יהיה חתום בכררת המבחוב

את   .13.4 תכלול  ההצעה  כי  בזאת  ומודגש  בלבדמובהר  המכרז  נדרש    מסמכי  שהמציע  מסמכים  אותם  בצרוף 

 אין לצרף מסמכים ו/או מידע  אחר.לצרפם למסמכי המכרז.  

ה על  ולנ ז, תח במכר  השתתפותוב  כרזמובהר כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למ .13.5

 לבד המציע ב

 לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמן:  המציעעל  .13.6

העתק תעודה בדבר רישום התאגיד במרשם המתאים וכן אישור עו"ד או רו"ח ומסמכים בדבר רישום  .13.6.1
 התאגיד כדין )תעודת ההתאגדות, תזכיר ותקנון(, זהות בעלי המניות ושיעור אחזקתם בתאגיד. 

המצ"ב לרבות האישורים הנדרשים    1לפרק  בנספח א'  טים  ורם המפהפרטיא את כל  מלל  עהמציעל   .13.6.2

 לצרף בהתאם לנספח זה הכוללים אישורים בדבר הסמכה לתקנים. 

 העתק אישור תקף במועד הגשת ההצעה בדבר פטור/ניכוי מס במקור.  .13.6.3

 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ.  .13.6.4

חוק עסקאות   .13.6.5 לפי  בתוקף  רואה חשבו , מפקיד מורש 1976-ל"ום, תשציבורייים  גופאישורים  או  ה,  ן, 
 יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק. 

 

בדבר    המציעעל   .13.6.6 הפרטים  את  בסעיף  הלמלא  המצוינים  המצורפת    8.3גופים  בטבלה  כטבלה  לעיל, 
A את   המציע פק בה סיהתקופה בר בד למסמכי המכרז, ולצרף מכתבי המלצה הכוללים אישור   1לפרק
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, מהות השירות שסופק, שם הממליץ, הגורם שעבורו סופק השירות, מס'  תאגיד   ועבור אות  השירותים
 הטלפון ופרטי איש הקשר אצל אותו מזמין, תאריך ההפעלה וכיו"ב.   

של   .13.6.7 החתימה  למורשי  עו"ד/רו"ח  נד  המציעאישור  זה  אישור  התאגיד.  של  הייסוד  מסמכי  רש  עפ"י 
 במקום המיועד לכך.  המציע הצעת  בשולי מסמך המציעימת ות חת לאימ בנוסף

 .  המכרז  תנאיבכמפורט בנקאית להצעה  ערבות  .13.6.8

לצרף אישור בר תוקף במועד הגשת הצעתו מאת משרד האוצר לצורך הוכחת היותו בעל    המציעעל   .13.6.9
   .םקסיאישור לרישום במרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות לפי הוראות ניהול פנ

של  רף  לצ  יעהמצ על   .13.6.10 רו"ח  של  יעהמצאישור  עמידתו  את  המאשר  העסקים    המציע ,  מחזור  בהיקף 
    .לעיל  8.6בסעיף  השנתי שנדרש

 בשני עותקי מקור חתומה על ידו.  המציענוסח הצעת  .13.6.11

המפתח ואת מהות זכויותיו בה וכן לצרף העתק נאמן למקור    / פירוט של התוכנה, אפיוניה, שם היצרן  .13.6.12
יצרן התותו  שברשורשאה  ו/או ההון  ישי של הר עפ"י  כנה המתירים  מאת  לו להתקינה אצל התאגיד 

כולל אותן בהצעתו אך אינו בעל זכויות    המציעתנאי מכרז זה דרישה זאת מתייחסת רק לתוכנות ש
 היוצרים שלהן 

 . המציעשאר מסמכי המכרז, כשהם חתומים, בכל דף ודף, ע"י  .13.6.13

 ראל יש  ינתהמלצות מתאגידי מים וביוב במד .13.6.14

אנהל .13.6.15 לאב  חתבט י  והאמצעים  במידע  מידע הכלולים  המוצע  טחת  לנספתכולת הפתרון  ב'    ח בהתאם 
מספר   זאת    2לפרק  המכרז,  מידע:  למסמכי  אבטחת  ואמצעי  המידע  אבטחת  שכבות  כל  .  1לרבות 

התקשורת  2המוצעות    תוכנותב בתווך  המציע  3.  במשרדי  המוצעת  4.  השרתים  בחוות  במשרדי  5.   .
ב6ד  התאגי ק.  ות עמדות  חועבוחנות  צה  בגורמי  היועצדה  כגון  של התאגיד, משרדי  ץ  ים המשפטיים 

בעלי   של  טאבלטים  בתאגיד,  תפקידים  בעלי  של  ניידים  מחשבים  התאגיד,  של  החשבונות  הנהלת 
 תפקידים וכד' 

  באמצעות קבלן משנה, יצרף המציע מסמך  8.4באם המציע מעוניין לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף   .13.6.16
  V. יש לסמן  1לנספח א' לפרק    29התאם לסעיף  ימה ברש  -  Aכטבלה  ת:  מצורפ בלה ה ס על הטבוסהמ

המלצה.   מכתבי  וכן  המשנה,  קבלן  של  ניסיונו  לגבי  המתאים  הפרטים  בטור  את  ימלא  כן  כמו 
 המתאימים בנספר י"א לפרק מספר אחד ויאשרו כנדרש.

 .תוכנה להצעה למבחני קבלה   .13.6.17

 .Disaster Recovery Planning  -  תוכנית התאוששות מאסון .13.6.18

התואמת את התקן הישראלי    BCP  Business Continuity Planת עיסקית/שרותית  רציפו  תוכנית .13.6.19
 . 5חלק   1495

  )לתאגיד שמורה הזכות לבקש את החלפתו(  טבלה המפרטת את  הפרויקטים שניהל מנהל הפרוייקט .13.6.20
בתאגידי    כנהות תובהסב  רז, זאתהמככי  במסמ  1לטבלה  בנספח א לפרק    16המצויין בסעיף מספר  

ת רשימה מפורטת של פרויקטי הסבת נתונים שניהל שם וטלפון איש קשר בתאגיד  וביוב. הכול  מים
 ומועד ביצוע הפרויקט. 

אמצעי אבטחת מידע ומניעת ניזקי לוחמת סייבר הכלולים בתכולת הפתרון המוצע לרבות כל שכבות   .13.6.21
 מציע:נפרד במענה הף בל סעיים לכרט אמצע לפ יש אבטחת המידע ואמצעי אבטחת מידע.  

בפני פעילות לוחמת סייבר לשיבוש הקוד המוצעות    תוכנותה באבטחת קוד המקור של   .13.6.21.1
 )בתוכנה(   

הנתונים   .13.6.21.2 בסיסי  על  בסיסי    Data Basesבהגנה  לשיבוש  סייבר  לוחמת  פעילות  בפני 
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 הנתונים   

בו  שתמש  ספק מאחר שה  כנהתו   וכל כלי  BIבהגנה על כלי הפיתוח, כלי דליית נתונים   .13.6.21.3
,  Discoverer, , קוגנוס  Oracle, Acssesול מערכותיו כגון  תחזוקה ותפע   לצורך פיתוח,

 וכד'  

 בתווך התקשורת   .13.6.21.4

 במשרדי המציע  .13.6.21.5

 בשרתים המוצעים  .13.6.21.6

בעמדות קצה ותחנות עבודה בגורמי חוץ, מחשבים ניידים של בעלי תפקידים בתאגיד,  .13.6.21.7
 ' דים וכדפקיי תשל בעל  Smart Phonesטאבלטים ו 

, שאינו עובד Chief Information Security Officer (CISO)חתומה על ידי    רה  הצה .13.6.21.8
המידע  אבטחת  דרישות  בכל  עומד  המוצע  הפתרון  כי  המאשרת  המציע,  אצל  שכיר 

למסמכי המכרז. לאישור יש לצרף את  2המוגדרות במכרז בכלל ובנספחים ג' ו ד' לפרק  
כ החותם  של  ההסמכה  שנו   CISO  תעודת  עכפי  יפקה  הכשרת  ל  גורם  ואת   CISOדי 

מ   מוקדם  לא  ההצהרה  חתימת  מועד  המצהיר.  של  החיים  מהמועד   365קורות  ימים 
 האחרון להגשת המכרז.  

ג' לפרק  .13.6.21.9 בנספח  עובד שכיר קבוע אצל המציע  מידע שהינו  רישום שם ממונה אבטחת 
 במסמכי המכרז.  2מספר 

 יע   המצעם קו"ח מפורטים של מנהל הפרויקט מט  .13.6.22

גביה    תוכנת לגביה של חברה אחרת    תוכנת מע(  ע המציע )ככל שביצם בדבר הסבות שביצלאים מ טיפר .13.6.23
 כפי שנמצאת אצל המציע . 

 

רשאי, אך לא חייב, לפסול אותה מטעם זה בלבד. על    התאגיד היה  יהצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור,  

( ובמס  ת עוסק מורשהעוד"מ )תם במעות רישולרבם,  המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשי

אישור/הסבר    הכנסה יצרף  המזהה,  במספר  התאמה  שאין  וככל  אם  זהה.  יהיה  ספרים(,  ניהול  על  )אישור 

 מהרשויות המוסמכות לכך. 

 

מובהר בזאת כי על המציע למלא בנספח ג' את העלות המוצעת על ידו לגבי כל רכיב ורכיב המופיע, ואין דיי  

 .י העבודהכיבכל ר ביצועכולל ל כוםן סבמת

 

 על מסמכי המכרז המציע ימותתח .14

  לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז.  המציעעל  .14.1

 את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.  המציעבחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר  .14.2

מטעם  יצרף    המציע .14.3 אישור  דיןלהצעתו  כי  עורך  מסמ  המאשר  על  ההמככי  החתומים  הם  כדין  ם  מורשירז 

 .  ולחייבו לכל דבר ועניין עצי המלחתום מטעם 

כמו כן מובהר ומודגש כי רוכש המכרז אינו רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז ובמידה יעשה זאת רשאי   .14.4

 התאגיד לא לדון כלל בהצעתו
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  בדיקות מוקדמות

או משפטית הנדרשת לדעתו  המציעעל   .15 עובדתית  כל בדיקה  ה  בידו  ת שיהיהמנ  על  לבצע  למיד כל  לו  שם ע הדרוש 

לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות   המציעעל    .ה והגשתההכנת ההצע

 ין זה.  י לא תחול כל  אחריות בענ אלעין   רלוונטי למתן הצעתו, ועל

 

 מתאימים  התנאים  כל  את  צאומ   וקדמותמ ה  תהבדיקו  כל  את  ביצע  כאילו  אותה  רואים  הצעתו  את  המציע  הגיש .16

 .נוספות  עלויות  או  עיכובים ללא ולמימושה והצעת  גשתהל

 

של   .17 הסתמכות  מ  המציעכל  לו  שנמסר  כלשהו  מידע  על    אלעיןעל  נעשה  כזה,  ניתן  אם  ותנאיהן,  לעבודות  באשר 

זה   מידע ר כי  ה ויתברהי   זה,ין  יאחריות כלשהי בענ   אלעיןבלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על    המציעאחריותו של  

 איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.   לכאורה, שנמסר י ו/או חלקו כפ

 

ישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה זכאי לקבל החזר י  משתתףכל   .18

 במקרה בו יבוטל המכרז  וטל.ין אם בוב   כרז בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם הסתיים המ

 יוחזרו למשתתפים דמי רכישת מסמכי המכרז.  אלעיןעל ידי 

 

 ביטוח.  .19

למכרז זה "החוזה" סעיף    3בפרק    דרש לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים כמפורטיהזוכה י   הקבלן 20.1

האמור   "ביטוחים" המכרזהמצורף    ד'נספח    1פרק  ב  לרבות  "   לתנאי  ביטו)להלן:  חי  אישור 

 ."(קהספ

מתחמ  עציהמ 20.2 לידיעת  להביא  הבייב  הוראות  את  המפורטות  בטחיו  הספק יטוח  ביטוחי    באישור 

ד) מהות  (  'נספח  מסמכי    השירותיםואת  והחוזהלפי  קיבל    םבמלוא  המכרז  כי  בזאת  ומאשר 

  באישור ביטוחי הספק ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים והמפורטים  

ל מסמכי המכרז. עוד יודגש  חתימת המבטח עת אין דרישה לעושת הצלב הגגש כי בשודי  .('נספח ד)

 כי הסתייגויות ו/או שינויים עלולות לפסול את ההצעה. 

, ('נספח דאישור ביטוחי הספק )  זוכה במכרז אשר לא ימציא אתלמען הסר ספק מובהר בזה, כי   20.3

  מתן השירותים חילת  ועד תנו את מממ  נוערשאי למ  אלעין  יהיה,  הספקחתום כדין על ידי מבטחי  

 .י הצגת האישור החתוםל אבש

 

 ן פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. יכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעני  .20

 

 תוקף ההצעה

 . 22.2.2022עד ליום ההצעה תהיה בתוקף   .21

 

תשעים על  א תעלה  ר לפת אשה נוסכי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופ  משתתפיםלהודיע ל  תהא רשאי ת  אלעין .22

 .  אלעיןהבלעדי של  השיקול דעתוזאת לפי ( ימים,  90)
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 ערבות בנקאית 

בנקאית   .23 ערבות  להצעתו  לצרף  חייב  במכרז  ישראלי, מותנית  בלתימקורית  כל משתתף  בנק  של  אוטונומית,   ,  

 אלף  ש"ח(    יםיש חמש"ח )  00050,לתנאי המכרז לטובת החברה, בסך של    1פרק  ג' ל  בנספח  כ  מצורףבנוסח ה

    ."(הערבות)להלן: "

 

בעה החברה, על פי שיקול דעתה  קהערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.   .24

ותה  ית לפסול את א היה החברה רשאת הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל,  

 הצעה. 

 

ליום  היה  י הערבות  תוקף   .25 רשאית    .22.2.2022עד  תוקף  את  לדרוש  החברה  למשךההארכת    ימים   90  ערבות 

 .  הערבות את תוקף להאריך יהיה חייב במקרה כזה  נוספים והמציע

 

תנאי    בויותיו על פיהחברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחיי .26

 המכרז.

 

זכו   .27 לא  אשר  למציעים  יוחזרו  הבנקאיות  חתיהערבויות  לאחר  לבמכרז,  החברה   בין  חוזה  הזוכה  מת  בין  

 לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.ימים  60 -א יאוחר מבמכרז, ול

 

 הבהרות ושינויים

  משתתף ימצא ה  או אםל החברה  הבהרה בכתב א שאלות  רשאי להפנות    משתתף  אשר רכש את מסמכי המכרז  .28

ע התאמות,  אי  ו/או  שגיאות  סתירות,  המכרז  כבמסמכי  על  להודיע    ת ולכתוב  באימיילך  ליו 

alasoniacpa@gmail.com      וAmira@ elain.org.il בקובץ    תאגיד מים וביוב אלעין בע"מידי  ל Microsoft 

Word  ,  יאוחר הע  21.11.2021מתאריך  לא  קבלת  .12:00שעה  ד  לוודא  חוזרהמסמך    יש  טלפובמייל    נים . 

התאגיד את  משתתף.  1-800-505-106  /   04-9568701  בתשרדי  יעביר  בקשותיו    הסתייגויותיו  שלא  ו/או 

ל בהתאם  יהיה להבהרה  לעיל,  בד  נדרש  טענות  לטעון  אימנוע  אי     בר  או  אי  בהיסבירות  או  שגיאות  רות, 

 :קובץ שאלות ההבהרה יערך באופן הבא בלבד     .התאמות וכיוצא בזה

 

 פירוט השאלה/ההבהרה  סעיף  ' מס מס' עמ'  שם הכתב/המסמך  מס"ד 

     
 

בכתב לעיל,    28בסעיף    כאמור  לפניותתשובות   .29 בפקסבדואר    ,תשלחנה  בדוא   או  בחיראו  לפי  אלקטרוני,  ת  ר 

רוכש    אלעין כל  פי הפרטים שהשאיר  יהיו חלק  אלעיןבמכרז  ועל  במכרז. מכתבי התשובה  לכל המשתתפים   ,

ילה  רה לא יהווה עאי קבלת תשובות מצד החב  יהיה לצרפם ולחתום עליהם.  משתתףבלתי נפרד מההצעה ועל ה

מועד בנושא  העו לאחר  לשאלות או פניות שיג  לענות לא    רשאי    התאגיד יהיה   עד להגשת ההצעות.להארכת מו

 . המכרז ומסמכיו

 

 לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.  תהא אחראית לא  אלעין .30
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ביוזמתה או    ותיקוניםמכרז שינויים  כניס במסמכי הלההמועד האחרון להגשת ההצעות,    עד,  בכל עת  תרשאי  אלעין .31

ו/,  שאלות משתתפיםהתשובה ל וסוג שהוא    30  י המכרז, באופן המפורט בסעיףאו לשלוח לרוכשי מסמכמכל מין 

פי    לע, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת  לעיל

 י.הבלעד  השיקול דעת

חשבו לכל  יחייבו את החברה, וייה, כאמור לעיל,  ת ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברבות, הבהרואך ורק תשו .32

תנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו על ידי המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים,  כחלק מ דבר ועניין  

 ככל הנדרש.  

 

 הסתייגויות, השמטות, שינויים

 כללי  .33

 כרז.  אחר, במסמכי המ בדרך של מחיקה ובין בכל אופן של הוספה, ביןוי, בין בדרך אין להכניס כל שינ

במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות    משתתףו/או תוספת שיעשו על ידי ה  נוי ו/או השמטהבכל מקרה של שי .33.1

 : אלעיןהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית  לגבי

 לפסול את מסמכי המכרז.  .33.1.1

 . , ולהתעלם מהןשלא נכתבו כלללראות בהסתייגויות ככאלה   .33.1.2

 לבד. הוות פגם טכני ב לראות בהסתייגויות ככאלה המ .33.1.3

ן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחירי ההצעה ו/או  תקל  משתתף לדרוש מה .33.1.4

 פרט מהותי בה. 

 

 .  הדיןבכפוף להוראות  אלעיןההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של  .33.2

יסרב    משתתףהלעיל, ו   33.1.4או    33.1.3,  33.1.2"ק  דה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בסיט הועאם תחל

,  משתתףלפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי ה  אלעין   תלהסכים לכך, רשאי

 אם הצעתו היתה אמורה להיות ההצעה הזוכה. 

 

 הצעת המחיר  .34

לרשו .34.1 חייב  יד  המשתתף  על  מחיר  בהצעתם  סעיף  ההמחיר.    כל  מ  משתתףאם  ירשום  ס לא  יד  על  עיף  חיר 

זה בסעיף אחר,ילו כלכלשהוא, יחשב הדבר כא והוא יבצע את הסעיף האמור ללא    ל את מחיר ביצוע סעיף 

 . משתתףתשלום נוסף, ותמורתו תחשב כמחולקת בין מחירי סעיפים אחרים שנקב ה

 

או בודק    ןאלעי, רשאית  ו/או הכפלה  סיכוםלרבות שגיאה בות חשבונאית,  אם תתגלה בעת בדיקת הצעה, טע .34.2

   לתקנה. ההצעה

 
בתשלום חודשי    אלעין רותים תשולם על ידי  ישתשולם לספק הזוכה בגין אספקת השפק התמורה  למען הסר ס .34.3

ידי    לם עלולא תשלמסמכי המכרז.    2רותים המוגדרים בפרק  יוהינה כוללת את כל הש  בחוזהבהתאם למוגדר  

 ורה נוספת לספק כמוגדר בחוזה.תמ כל אלעין

 
 

ג' בטבלת הצעת המחיר בטור המסומן מספר  ח  4ל הצעת  המציע בפרק  הכוללת שחודשית  העלות ה .34.4   3לק 

 ₪ לפני מע"מ.  18,000ולא תפחת מ  לפני מע"מ ₪   24,000לא תעלה על  4בשורה מספר 



 91 מתוך 13 עמוד

 _____________   _____________ 
 מציע חותמת ה  ע חתימות המצי 

Ver  8.0 –כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ  -        
 © אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש ממניב הכנסות בע"מ 

 

 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 

 

 פתיחת ההצעות 

או בכל   ,אלעיןבמשרדי  למסמכי המכרז    2  בעמוד מספר  במועד הנקובם  תתקיי    במכרז  פתיחת הצעות המשתתפים .35

    כשי המכרז.רול  אלעיןודיע  ת עליו  מועד אחר 

 

 בחינת ההצעות 

רשאית  אלעין .36 דעת תהא  שיקול  לפי  תהא   ה,  לא  אשר  בהצעה  להתחשב  לא  ו/או  לקבל  לא  ו/או  לפסול  הבלעדי, 

 ת במסמכי המכרז. ותואמת באופן מלא לדרישות המפורט 

 

   מכי המכרזלמס  1ז' לפרק פח בנס ת ואמות המידה המוגדרפי  זוכה תתבצע עלבחירת ההצעה ה .37

 

לבטל את המכרז בכל עת אף   ת א רשאיי לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כשלהי, וה  ת מתחייב  ה ינא   אלעין .38

שטרם   ובלבד  במכרז,  זוכה  הצעה  שנקבעה  החוזה  לאחר  נחתם  וטרם  עבודה  התחלת  צו  החל  טרם  וכה  הזו   ניתן 

   מתן השירותים. ב

  

שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי    ףמשתת, לרבות המשתתף  לא יהיה זכאי אף  בוטל המכרז כאמור לעיל, .39

בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם   אלעיןכלשהו מ

 השתתפותו במכרז. 

  

לה  אלעיןל .40 להוציא  מזכות  רק חלק  לחלק  השירותיםפועל  ע   יםמשתתפבין    םאו  כראות  במועד קביעת    היני שונים 

או    משתתפיםבין מספר    מתן השירותים. גם במקרה בו פוצל  ל מועד אחר במהלך ההתקשרותוכה במכרז או בכהז

את   ייב תח   הרביעי פרק  על פי ה  משתתף , הצעת המחיר שניתנה על ידי ההשירותיםלבצע רק חלק מ  ההחליט   אלעין ש

ועני  משתתףה או תשלום כלשהו בגין    כאי לפיצוימור, והוא לא יהיה זכא  לק שעליו לבצען לגבי אותו ח י לכל דבר 

בין מספר  מתן השירותים  העובדה ש ל  משתתפיםפוצל  עליו  ויבוטל    .שירותיםרק חלק מהספק  או שהוטל  במידה 

ים, מתחייבים המשתתפים  ין מספר משתתפמתן השרותים בבמידה ופוצל    סעיף מהעבודה, הסכום יורד בהתאם. 

,  התוכנותעברת נתונים אוטומטים בין  שקי החד עם השני, לפתח ממסייגים לשתף עולה האאופן מוחלט וללא  בזה ב

לתחזק את הממשקים ולפתח אותם ולתמוך בהם, על פי צרכי התאגיד במסגרת התשלום הנקוב במסמכי מכרז זה 

 לשהיא.ללא תוספת תשלום כ

 

 ה נמסראספקתם  ש  שירותיםהעבור  ההסכם  את היקף    הבלעדי,  , ע"פ שיקול דעתהלהקטין או להגדיל  תזכאי  אלעין .41

 . משתתף, לבטל פרקים וסעיפים שלמים ללא שינוי במחירי הפריטים שנקבעו בהצעתו של המשתתףל

 

 יחידות הנראיםניתוח מחירי    ו/אופרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות    משתתפיםלדרוש מה  תהיה רשאית  אלעין .42

 ו. והצעת משתתף הת א  עות, על מנת לבחוןלאחר פתיחת ההצ םג גבוהים או נמוכים מדי,  הל

מור לעיל, ובמקרה של הניתוחים כאאת כל ההסברים ו   וו/או למומחים מטעמ  אלעיןליהיה חייב למסור    משתתףה

 סילת ההצעה. עד כדי פ ה,להסיק מסקנות לפי שיקול דעת   אלעיןסירוב, רשאית 

 

 וראות הדין. ם במכרז בהתאם לה לנהל מו"מ עם כלל המשתתפי תהא רשאית אלעין .43
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הד .44 בהבעת  בתנאי  יון  לעמוד  ביכולתו  או  העבודות  לביצוע  המשתתף  של  בכושרו  להתחשב  התאגיד  זכאי  צעות, 

א בעבור  ו/או  התאגיד  עבור  המשתתף  ידי  על  קודמים  שירותים  מאספקת  נובע  שהדבר  כפי  וכן  המכרז,  חרים 

 . סיונו במתן שירותים דומיםשב בוותק ובנילהתח

 

 וההתקשרות   ההודעה על הזכיי

לצורך החתמתו על לקחת עותק של החוזה    אלעיןזמין את הזוכה למשרדי  תבמכרז, ו  הה על הזכיי ודיע לזוכ ת  אלעין .45

 .   ידי בעלי זכות החתימה של הזוכה

 

יראו בחתימת הזוכ  .46 כי  בזה  צעה שהגיש, כחתימה סופית  כרז במסגרת ההה על מסמכי המלמען הסר ספק מודגש 

ת החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על  ראו אעל מסמכי המכרז, וי  תימה נוספת של הזוכהייבת ללא צורך בחומח

 הזכייה.  

 

( ימים ממועד קבלת ההודעה ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים וערבות ביצוע בהתאם למפורט 7תוך שבעה ) .47

 רז. במסמכי המכ 2 בפרק

 

ו/א .48 ביטוחים  על  אישור  הזוכה  המציא  ערבותלא  המציא  לא  המצי  ו  לא  ו/או  נביצוע  אשר  אחר  מסמך  כל  דרש א 

ע על הזכיילהמציאו  פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה  במכרז,   משתתףלבטל את הזכייה של ה  אלעיןת  , רשאיהל 

 ור. הבא בת משתתףל לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את ביצוע העבודות 

צרף תן  אי זכייתם במכרז, וכ ליתר המשתתפים, על    אלעיןודיע  תעיל,  רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים ל

הערבויות הבנקאיות של   זו את הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.  הלהודעת 

מיום החלטת ועדת המכרזים   ימים  60, תוך  להוראות המכרזהמציעים אשר לא זכו במכרז יוחזרו למציעים, בכפוף  

 בר הזוכה במכרז. בד

 

עתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שלא יציין  ראש אילו חלקים בהצהמציע רשאי לציין מ .49

גיד  בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שיתבקש, יהא התא

להעב  הז רשאי  שלאיר את הצעת  מציעים  לעיון  במלואה  כי    וכה  מובהר,  לגרוע  זכו.  מן האמור  של אין  מסמכותה 

   של התאגיד ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.רזים ועדת המכ

 

כחוק    ₪ בתוספת מע"מ  500סכום של    זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום .50

 המציע בהצעה הזוכה. תאגיד בטרם יעייןלתאגיד. הסכום ישולם ל 
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 1לפרק  נספח א'

 

 משתתף ה של  כלליים פרטים

   משתתףה מענה נושא  ד "מס

  משתתף ה שם 1

  כתובת  2

  טלפונים  3

  אצל הספק   השליטה בעלי  שמות 4

  להגשת המענה  קשר  איש שם 5

  המענה   להגשת רשק  איש  טלפון 6

  המענה  שתלהג קשר  איש  ל"דוא כתובת 7

  למכרז  המענה בנושא  לתקשורת פקס  רמספ 8

  מפורטים ח "קו  לצרף יש  פרויקטה מנהל שם 9
 הפרויקט  מנהל של

 

  משתתף ה של האינטרנט   אתר כתובת 10

  יסוד  שנת 11

  בכירים  מנהלים  שמות 12

  אם   חברת 13

  יות אח  חברות  14

  בנות  ת חברו 15

  יש  פרויקט ההקמה וההסבות מנהל שם 16
  יקטהפרו מנהל   של ורטיםפמ  ח"קו  לצרף

ו,  י לרבות פרוט שנות עבודתו, תפקיד
יש לרשום   השכלתו, המלצות רלוונטיות.

   Bפרויקטי הסבת נתונים שניהל בטבלה  

 

     מים וביוב  תאגידי ב עבודה  שנות  מספר 17

  2019 לשנת  ח"בש קית ס ע פעילות  מחזור 18

  2020 לשנת  ח"בש סקית ע פעילות  מחזור 19

  הערות  20

 :משתתףה של ייםקרעי  תוכנה  מוצרי 21

 לפרט  יש

 

 

 

 

 

  משתתף ה אצל   שכיריםה עובדיםה כ"סה 22

  במערכות העוסקים  עובדים כמה  מתוכם  23
   תאגידים  ל ייעודיות 

 

    התמיכה  במוקד  עובדים  מספר 24
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   משתתףה מענה נושא  ד "מס

    בשטח  הוהטמע תמיכה  י אנש  מספר 25

  על שם  עהתקפים למועד מתן ההצ  אישורים  26
ת מבית  באשר להסמכת המערכו  משתתף ה

 :  תקניל  היוצר שלו

מערכת איכות מאושרת תו תקן   .א
להבטחת איכות   – ISO 9001ת"י 

(, פיתוח, יצור,  designבתיכון )
התקנה, מתן שרות, ותחזוקה של  

 תוכנה.  

ע ת"י  תו תקן לניהול אבטחת מיד .ב
27001 ISO   

 )*(  -   PCI DSSתקן  . ג

 

 

  שרות םבלי המק   וביוב   י מיםתאגיד   מספר 27
 משתתף מה   עקבו באופן 

 

שם המנהל העיסקי מטעם המציע שינהל את   28
הקשר בין התאגיד למציע במקרה בו יוכרז  

 המציע כזוכה במכרז 

 

שתחומי עיסוקם  המים   תאגידים  ה  מספר 29
  ליבה מערכת    ת לפחו  יםהמפעיל בוהביו 
     : מתוך   משתתףה  של היוצר מביתאחת  
ם פרטים בטבלה  להשלייש  -   פיננסיות ,גביה

 המצורפת בעמוד הבאו Aהמסומנת 

 

 

ניתן לצרף אישור הסמכה על שם המציע או על שם חברת הסליקה באמצעותה סולק המציע תשלומים    –)*(   לעיניין תקן זה 
ם על ידי  ר חתואישו  יש לצרף   :ברת הסליקהחעל שם     PCIתקן  אישור עמידה בבמקרה כזה צרוף     -בכרטיסי אשראי  

של  בע חתימה  זכויות  ושהמ לי  הסליקה    לציע  חברת  לבין  המציע  בין  תוקף  ברת  קיימת התקשרות  כי  הסליקה  חברת 
לבין הסולק    וכילביצוע הסליקה באמצעותם   המציע  בין  הנתונים  ושמירת  ב מנגנוני הסליקה, התקשורת  התאם  הינם 

ור ישמש לצורך  אישוה  רשות ואינו חובה,נו  דה בתקן זה היצרוף מסמך עמימובהר ומודגש בזאת כי    .PCI DSSלתקן  
  PCIניקוד ההצעות בלבד, ברם במידה ובשלבי יישום המכרז ובמשך כל תקופת המכרז יעלה הצורך לפעול בהתאם לתקן 

DSS    יישום ולא  המכרז במלא עלות  / הזוכה ב  יישא המציעי,  ונתונים של כרטיסי אשראאו תקן דומה לאבטחת מידע
 .  עמי או תקופתי( בגין יישום תקןנוסף )חד פ יד לצורך קבלת תשלוםאגרשאי לפנות לת יהיה 
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 –  1לפרק   Aטבלה  –

ויש   תוכנותלרשום את כל התאגידים להם מספק המציע  יש  .1לנספח א' לפרק   29רשימה בהתאם לסעיף 
 : איםבטור המת Vסמן ל

  תוכנת התאגיד  שם ד "מס
 גביה

  ה תוכנ
 פיננסיות 

י  מספר מד
 מים 

  מספר טלפון 
ם  סלולרי וש

של של 
נכ"ל  מ

 יד  התאג

מספר  
טלפון  

סלולרי  
ושם מנהל  
כספים /  

חשב 
 התאגיד 

מס  
טלפון  

סלולרי  
ושם   
מנהל  
גביה  

 בתאגיד 

מספר  
טלפון  

סלולרי  
ושם של 

מנהל  
חשבונות  

ראשי  
 בתאגיד 

מספר  
טלפון  

סלולרי  
של  ושם

מנהל  
  קשרי

לקוחות  
 ד בתאגי

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

 

 ניתן לצרף דפים נוספים 
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 – Bטבלה  –

את   יש לרשום שמות התאגידים בהם ניהל מנהל פרויקט ההסבה המוצע .  1לנספח א' לפרק   16רשימה בהתאם לסעיף 
 : )*( בת הנתוניםפרויקט הס

  תוכנות  התאגיד  שם ד "מס
 גביה

  תוכנות 
 פיננסיות 

  שנת ביצוע פרויקט 
 ההסבה 

ת  מספר טלפון קווי של הנהל  שם איש קשר 
 התאגיד  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

 

של המציע. ה לתוכנשל חברה אחרת מתוכנה מובהר כי יש לרשום אך ורק פרויקטים של הסבת נתונים  –)*( 
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 © אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש ממניב הכנסות בע"מ 

 

 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 נספח ב' 

   יםמליצמ  מים וביוב  תאגידי 

   .  ון המציעם על פתרוממליצי המוצע   הפתרון   פועלבהן עיסוקם המים והביוב  שתחום התאגידים  את יפרט משתתףה

   .כנדרש במסמך ההוראות למשתתפים ותנאי המכרזהתאגיד   של המלצות לצרף  יש

  טלפוןמספר  קשר  איש שם הלקוח  שם ד"מס
רי של  אלולס

 הקשר  איש

 תקופת
 הפעלה

 התוכנהפרוט 
  אצל המופעלת

   הלקוח

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

 

 



 91 מתוך 20 עמוד

 _____________   _____________ 
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 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 

 'ג: נספח 1פרק 

 מכרז נוסח ערבות 

 לכבוד 

 מפעלי מים וביוב בע"מ – אלעין

 א.נ.,

 מס'__________ כתב ערבות  הנדון:

 

  ש"ח   50,000ך של  ססכום עד ל  )להלן: "המשתתפים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל___________    על פי בקשת 
מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן:    ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעיםאלף    חמישיםבמילים:  )

  תוכנותב רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה    ןת מל  10/מ 2021ומבי  השתתפותם במכרז פ   "הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר עם
 ההתקשרות.  ולהבטחת מילוי תנאי המכרז, ותנאי חוזה  אלעיןעבור גביה ופיננסית 

 
לכםמתחי ו  נא לשלם  מיד    יבים  הצמדה  בתוספת הפרשי  הנ"ל  לסך  עד  או סכומים  ראשונה  הדרישתכם    עםכל סכום 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  וזאת  ,    אלעיןר דירקטוריון  חשב ו/או יו"  חתומה ע"י מנכ"ל ו/או  בכתב שתגיע אלינו
משפטית או    ילה מאת המשתתפים בתביעהתח  בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום  את דרישתכם

 ם. בקשר לחיוב כלשהו כלפיכ בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים
 

שכל אחת מהן מתייחסת    מספר דרישות. בוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או  רשאים לדר אתם תהיו  
 הכולל הנ"ל. שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך נאילחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בת

 
 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 כלל. ועד ב  ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. _________דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  ________לאחר יום 
 

 ולהסבה בכל צורה שהיא.  ברהערבות זו אינה ניתנת להע
 

 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 בכבוד רב,     

 
 _________  בנק
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 © אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש ממניב הכנסות בע"מ 

 

 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 הספק אישור ביטוחי   - ': נספח ד 1פרק 
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 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 'ה: נספח 1פרק 

 

 תצהיר 
 1976-ל"וב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תש2לפי סע' 

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי  אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.
 שה כן, מצהיר כלהלן: האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אע  לומר את

 
)להלן: " .1 נציג ___________________  (, אני מכהן כ________________ בחברה, ואני מוסמך "רה החבאני 

 להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן. 
 
ב)א( לחוק עסקאות גופים  2יה )כהגדרתו בסעיף  מועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אלעד ל .2

התשל"וציבוריי "  1976-ם,  ציבוריים)להלן:  גופים  עסקאות  בפ חוק  הורשעו  לא  משתי סק  "((  ביותר  חלוט    דין 
כדין והבטחת תנאים הוגנים(,   )איסור העסקה שלא  זרים  עובדים  לפי חוק  "  1991-התשנ"אעבירות  חוק )להלן: 

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-תשמ"זשכר מינימום, ה"( או לפי חוק  עובדים זרים
 
ב)א( לחוק עסקאות גופים  2גדרתו בסעיף  )כה עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה   .3

ק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם  חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוציבוריים( הורשעו בפסק דין  
 נה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  חלפה ש 

 
למ .4 זרים,  עובדים  זה,  מכרז  נשוא  העבודות  ביצוע  לצורך  החברה,  ידי  על  יועסקו  בין  עט  לא  וזאת  חוץ,  מומחי 

לן משנה או כל גורם אחר עמו  כוח אדם, קב   במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן 
 אתקשר.

 
כי .5 לי,  עובדים    ידוע  ההסכם העסקת  בתנאי  עמידה  אי  תהווה  זה  תצהיר  במסגרת  להתחייבות  בניגוד  זרים 

 הסכם ההתקשרות.   של ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית
 
 בתצהיר זה:  .6
 

אוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה,  עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי ה 6.1
היתר ת ושעליהם חלשברשותם  בישראל,  לעבוד  יישום    עסוקה תקף משירות התעסוקה  לחוק  ו'  פרק 

כלכל )הסדרים  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה  ייםההסכם  שונות(  -והוראות 
1994 . 

 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  6.2
 ם או מתווך כוח אדם, הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אד 6.2.1  

 כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 
 ין. שוהה בישראל כד 6.2.2 
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.  6.2.3 
עיסוקו בתחום מומ 6.2.4 נופלת מפעמי בעד  לו הכנסה חודשית אשר איננה  ים השכר  חיותו תשולם 

 ה לסטטיסטיקה. הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכ
 

         _________________________ 
 ה תימח                  

 
 

 אישור עו"ד
 

במשר  ,______________ עו"ד  בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'  הנני  די 
  ______________ מר  לי_____________________  _________________/המוכר  ת.ז.  ע"י  עצמו  זיהה    אשר 

לעונ וכי יהיה צפוי  יעשה כן, אישר    שיםאישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  הקבועים בחוק אם לא 
 נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. 
 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 'ו: נספח 1פרק 

 
י המשתתף אינו קבלן כח אדם לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם,  על כ הצהרה

 1996-התשנ"ו

 
 
כי    נו/, לאחר שהוזהרתי_____________________ ת.ז.  -ו  . ______________ת.ז______________,    , הח"מ  ואנ
ו   נו/ עלי ל  ים/צפוי/ה   נהיה/כי אהיה להצהיר את האמת    ים / כן, מצהיר/ה  נעשה/א אעשהלעונשים הקבועים בחוק באם 

 בזאת כדלקמן: 
 
זיהוי/ח.פ./ח.צ./  ים/מצהיר  ו/הנני . 1 מס'   _____________________ המשתתף  .  ע.רכי 

"( איננו קבלן כח אדם כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על  המשתתף______________________ )להלן: "
 . 1996-די קבלני כח אדם, התשנ"ו י

 
עובדיםעל    לשמורבשם המשתתף    םי/מתחייב  ו/ אני . 2 ע"י המשתתף  זכויות  צווי המועסקים  דיני העבודה,  לפי   ,

על הקיבוציים החלים  וההסכמים  לצורך אספקת העבודה    תףשתהמ  ההרחבה  השירותיםו/כמעסיק  נשוא    או 
 1/2009מכרז 

 
 
 אמת.  נו/ ותוכן תצהירי נו/זו חתימתי  נו/ זהו שמי .3

 
 

 ____________ 
 
 

 רו"ח עו"ד/ אישור

 

 ____ הח"מ  מאשר___ אני   ,)________ )מ.ר.  עו"ד  מר/גב'    ת/_______,  בפני  הופיע/ה   _______ ביום  כי 
ת.___ ___  ____________________  _____________ ז.  ______,   ת.ז.   ____________________ ,  ומר/גב' 

לעונשים הקבועים בחוק באם לא   ם /צפוי/ה  יהיו/להצהיר את האמת וכי יהא/תהא  ם/עליו/ה  כי  הם/לאחר שהזהרתיו/ה
 עליו בפני.   ם/לעיל בחתמו/ה ם/בפני את תוכן תצהירו/ה  ו/כן, אישר/ה יעשו/יעשה/תעשה
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 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 'זספח : נ1ק רפ

 

 הזוכה   ההצעה לבחירת )שיקולים(  מידה   אמות
 

  משקל פירוט  ד "מס
 באחוזים 

  הדרישות   למפרט  ביחס  המוצע  הפתרון   שלמות 1
  תוכנה ה  של  גיותוהטכנולו  הפונקציונאליות

בהתאם   המכרז  במסמכי  המפורטות יבחנו    אשר 
ו    המציע  של  מענהל  ' א  לפרק    –בנספחים   4ב' 

שנה  ומבחי   המכרז  למסמכי במועד  מדגמית  תבוצע 
 הדגמת הפתרון  

5 

 הנדרשים  השירותים  לכלל  לחודש  המוצעת    העלות  2
 חא המפורטת בנספח זה בהתאם לנוס

35 

  המוצע מהפתרון  חוות דעת הצוות המקצועי  3
  הדגמת  סמך על המציע של המקצועי ומהצוות
בהתאם לקריטריונים המפורטים בנספח     הפתרון

 זה

40 

ל התאגיד באשר  ות המקצועי שהצוחוות דעת  4
לחברה המציעה והתאמת הפתרון המוצע על ידי  

  קודו השוטףהחברה לדרישות התאגיד ולתפ
 בהתאם לקריטריונים המפורטים בנספח זה. 

10 

בהתאם לקריטריונים   ניסיון מנהל הפרויקט 5
 המפורטים בנספח זה. 

10 

כ"  ה ס   100 

 

 :והשקלול   המידה אמות פרוט

  הספק  מענה   סמך  על   אלעין  ידי   על   יינתן   הציון .  70%  של  מינימאלי  מעבר  ציון   נדרש  הפתרון  שלמות    -  1  בסעיף .1

ו   א'  בחלקים  המתאימות  בפרק    –לטבלאות  ה  4ב'    הפתרון  דגמת ה  בזמן   המענה   ובקרת  ,זמכרבמסמכי 

  המתחרים  ר תי  ד ניקו.  נקודות  5  של  י מקסימאל  ניקוד   יקבל  ביותר  הגבוה   הציון  את  שיקבל   המשתתף .  המפורטת

 :הבאה הנוסחה פי על ביותר  הגבוהה  הציון את שיקבל המתחרה  לציון יחסית  יחושב

 X       5                                       זה לסעיף המציע של  המצטבר  הנקודות סך

 ביותר הגבוה הדרוג   בעל המציע של המצטבר  הנקודות סך

 

 רון:  הפתהחלוקה הפנימית של אמות המידה לשלמות 

 ניקוד    קבוצה  

 חלק ב'   4על פי המפורט בפרק  –נקודות  2   גביה   

 חלק ב'   4על פי המפורט בפרק   –נקודות   2 פיננסית מרכזית   

 ' חלק א 4על פי המפורט בפרק  –נקודות 1 ים  וגי אפיונים טכנול  
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 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 פרוט אופן חישוב הניקוד לשלמות הפתרון: 

מהקבוצותב  שורה  לכל אחת  קבוצה  שווה  משקליינתן  עיל  דל   כל  כדלקמן  המשקל ,  באותה  הגביה תוכנת  :  יקבע 

  י לת ציון מקסימאלמקבדהינו כל שורה    167  חלקי מספר השורות בקבוצה  נקודות    2לדוגמא, הציון המקסימאלי  

ו    0.012של   מענה מלא  עבור  ו    0.006נקודות  חלקי  מענה  על  0עבור  יינתן  הציון  מענה.  אין  עבור  מענה    פי  נקודות 

הצוות . הבדיקה המדגמית תבוצע על ידי,  התוכנותבזמן הדגמת    אלעין  המציע למכרז וייבדק באופן מדגמי על ידי  

 מלצה בדבר הזוכה, להל"ן "הצוות המקצועי". וה  לצורך ניקוד המכרז אלעין  שלהמקצועי 

 
 פרוט הצוות המקצועי:

 

 מ.מ.מנכ"ל התאגיד   –כמיל פרג' עו"ד  •
 גזבר התאגיד  – הברי'אג  אעלארו"ח  •

 גביה ו צרכנות  מנהל  –פארס אמל  •
 מהנדס התאגיד   – קרייני  חביבאינג'   •
 יועמ"ש המועצה  –ברקת עו"ד סאמי  •

 ר המועצהמנמ" –סלאמה  מיאס •
 
 

 . ומהותו  הזכות לשנות את הרכב הצוות המקצועי  ת לעצמהשומר עיןלא

 
 

 גובה הצעתו של המציע יקבע כדלקמן:  2 מס בסעיף .2

o למסמכי המכרז 4פרק  בחלק ג' לכפי המפורט והשרותים התוכנות   כל  י בגיןודש המחיר הח  . 

o הנמוך   למחיר  יחסית  יחושב  ותההצע  יתר  קודני(,  40)  מרבי  ציון  שתקבל  ביותר  הזולה  ההצעה  פי  על  יקבע  הציון  

 :הנוסחה פי על ביותר

 X        35                                      שהוצע ביותר הנמוך  המחיר

 המציע  שהציע המחיר                                       

 

. למכרז  הצעות  ישושהג   המציעים  כל  יזומנו   שאליה   הפתרון  הדגמת  סמך  על  למציעים  יוענק   3  מספר  לסעיף  הציון .3

' לפרק חכנספח    המצורף  משוב  לטופס  בהתאם  הפתרון  את  ידרג   אשר  .  הצוות המקצועי  בפני  תעשה  הפתרון  הדגמת

 . זמסמכי המכרל 1

 

 . פיננסיות מרכזיותתוכנות הגביה,  תוכנת  :ליבהה תוכנות  שתיתיערך לגבי   ההדגמה

 : במהלך ההדגמה על המציע להדגים במיוחד

 הגביה לתוכנת בשילוב מלא   ודמי הקמה לים ואגרותול חישוב היטמוד -

 בוצעים באמצעות שב"א המ חיווי אוטומטי בתוכנה באשר לקבלה אישור או דחייה של תשלומי הו"ק באשראי -

   יצירת חשבונות מים רטרואקטיביים -

 חישוב דמי הקמה   -

כלי   - ו  –  הליבה    תוכנותב  BPMשילוב  מנוהל  עיסקי  תהליך  להדגים  ידייש  על  לרבות   BPMתוכנת    מבוקר 

 בכללי היישום והבקרה של התהליך.  On-Lineהדגמת שינוי ב 
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 תמש י ושאינו מגביל המשדותבאופן גמיש ידי הליבה תוכנותב BIתפעול כלי   -

 הליבה   תוכנותב CRMשילוב כלי  -

 הליבה  תוכנותשיתוף נתונים בין   -

 

 .כל אחד מהמשתתפים ידרג את התרשמותו בטופס המשוב 

 כדלקמן: יקבע ההתרשמות  בסעיף, התוכנותלכל  מציג כל של פיהסו הציון 
 
 . נקודות  13.33  מקסימום  – הידידותיותקבוצת   בגין התרשמות בגין נקודות  כ"סה -

 . נקודות 13.33  מקסימום –  פונקציונאליות קבוצת  בגין  מההתרשמות נקודות  כ"סה -

 . ותודנק  13.33 מוםמקסי  -   כלליקבוצת ה בגין  מההתרשמות נקודות  כ"סה -

 . באותה קבוצה שווה משקליינתן כל אחת מהקבוצות ב שורה  לכל -

 ל אחד מהמשתמשים באותה שורה. י כהציון הכולל לכל שורה יהיה ממוצע הציונים שניתנו על יד -

 

 
ל     9:30שתי הדגמות ביום. הראשונה בין השעות    12.12.2021ו    8.12.2021תבוצע  בתאריכים     אלעיןהדגמת פתרונות ל

. סדר ההדגמות יקבע בהתאם לסדר רכישת המכרז על ידי המציעים ראשון  15:30ל    13:00והשנייה בין השעות    12:00
ראשון   יהיה  מועדים     תהיה  רשאית  אלעין נים.  הקוהמציגים  לקבוע  וכן  בהודעה מראש.  מועדי ההדגמות  לשנות את 

 נוספים.

שעות. במהלך ההדגמה על המציע להסביר בקצרה   3ל  שר לא יעלה עלכל אחד מהמציעים יקבע מועד לעריכת ההדגמה א
. הצגת On Lineיננסית ב  ה והפיגבה   תוכנותבאת התפיסה הכוללת של מערכותיו ולהדגים הדגמה מוחשית את השימוש  

ידי    התוכנות ב    PowerPointעל  להציג  שיבחר  ומציג  בדבר שלמות    PowerPointלא תתאפשר  שיקבל    התוכנות הציון 
בשתי הקבוצות המוזכרות. בתום עריכת כל מצגת בדבר כל מערכת ליבה, ימלא כל אחד    0יקבל ערך    בדבר התרשמות ו

 , כאשר תוצאותיו ישוכללו לצורך בחירת ההצעה הזוכה. 1ח' לפרק  ספחמהמשתתפים את השאלון המצ"ב כנ

מציע  רת והקרנה. המחשוב, תקשו  למען הסר ספק, על המציע להתארגן באופן עצמאי לביצוע ההדגמה לרבות אמצעי

יע במידה והמצ  אמצעים אלה של התאגיד או של גורמים אחרים כגון חברות תקשורת נתונים.  אינו רשאי להסתמך על  

ת אלה, מוותר המציע בזאת על כל טענה מצדו בגין איכותן, תקינותן, וכל טענה אחרת שיש בה משום יסתמך על תשתיו

למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של  .   התאגידהמידה שקבע    בהתאם לאמות  השלכה על ניקוד הצעת המציע

יע בהתאם להדגמתו ואין התאגיד מתחייב  המצהצוות המקצועי  יהיה רשאי לדרג את הצעת    התוכנותכשל בהדגמת  

 מועד הצגה נוסף.  לאפשר
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המקצו   סמך  על  למציעים  יוענק  4  מספר  לסעיף  הציון.  4 הצוות  של  הדעת  החברחוות  בדבר  והתעי  המציעה  אמת  ה 

ט  . הצוות המקצועי יחווה את דעתו בפרוטוקול מפורהשוטף  הולתפקוד   אלעיןהפתרון המוצע על ידי החברה לדרישות  

 אשר לנושאים הבאים:ב

 . אלעיןמהתאמת הפתרון המוצע ל אלעיןהצוות המקצועי של  חוות דעת – נקודות    5    4.1 

   ו.תחומי פעילותו, ו, מנהלי המציעמנציגי  אלעין קצועי של הצוות המ דעתחוות  – נקודות  5    4.2  

 

משמעו   10משמעו גרוע ו  1אשר  כ 10עד . 1ן  יוצב( 4.2ו  4.1)ידרג נושאים אלה  אלעין  כל חבר בצוות המקצועי של

 . כל מציעהציון שיקבל כל מציע יתבסס על ממוצע הציונים של חברי הצוות המקצועי לנושאים הנ"ל ל   .יןמצו

בתאגידי    הסבות נתוניםיקטי  יניהול פרוב סיון המקצועי הרלוונטי  יהנ   סמך  על  למציעים  יוענק  5  מספר  לסעיף  וןהצי .4

במסמכי מכרז   1לפרק    לנספח א   9בסעיף  כפי שציין המציע    המוצע פרויקט  ה של מנהל  ,  שראלת ימים וביוב במדינ

 כדלקמן: על פי הפרוט . הניקוד יקבע ובהתאם לקורות החיים שצרף להצעתו זה

 

 ציון  נסיון  מס"ד 

 0 פרויקטים  1 כולל עד פרויקטים 0של  ןניסיו 1

 2 פרויקטים  3 כולל עד פרויקטים 2של  ןניסיו 2

 4 פרויקטים  5 כולל עד פרויקטים 4של  ןניסיו 3

 6 פרויקטים  9 כולל עד פרויקטים6של  ןניסיו 4

 10 ומעלה   פרויקטים  10של  ןניסיו 5

              

 תוכנה לשל חברה אחרת    תוכנהמבתאגידי מים וביוב  אך ורק פרויקטים של הסבת נתונים    ילקחו בחשבון גש כי  ומוד  מובהר

 . של המציע
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 'חספח : נ1ק רפ

 מציע ידי על התוכנות להדגמת משוב טופס פורמט
 

 כללים  פרטים .א 

 שם החברה המציגה: _____________  •
 שם המדרג _________________  •
 _________ קידו: ______תפ •
 תאריך: __________________  •

 הערכת הצופה לפרק התרשמות כללית מהפתרון ומהצוות המקצועי של המציע  .ב

בין   נה תכו מס"ד  קבוצה  מקצועית  ל    –  1הערכה    -  10גרוע 
 מצויין 

  ממשק משתמש נוח  1 ידידותיות 

  ררכיים יתפריטים ה 2 

את  מובילה   -תהליכים מובנים בתוכנה   3 
 המשמש

 

  BIידידותיות של כלי ה  4 

 5 Drill Down –  פרוט  תלקבלחקירה לעומק  

 6 SSO – Single Sign  On        כלי לכל 
 BPMו   BI  ,CRM הניהול לרבות

 

  התוכנות ממשק משתמש אחיד בשתי   7 
  משולבת במערכת התפעולית  BPMקיום  8 פונקציונאליות 

  פעולית משולבת במערכת הת CRMקיום  9 

  אכיפת הגביה   תוכנתפונקציונאליות של   10 

ניהול   11  תוכנת  של  הפונקציונאליות 
 הפרויקטים  

 

תונים ממספר  ח ניכולת הורדת, שילוב וניתו 12 
 BIתפעולית  לכלי ה עולמות במערכת ה

 

קריאות   13  נתוני  שילוב  של  הפונקציונאליות 
 המגיעים מקר"מ ומקריאות ידניות 

 

ומלשי 14  מהיר  דלוב  מחולל  עם  כלי    –וחות  א 
BI  בתוכנה המשולב באופן מלא 

 

אוטומטי  כיווני  דו     On Lineממשק   15 
 למערכת קר"מ  

 

  בונות מים רטרואקטיבית ת חשירצייכולת   16 

  קליטה אוטומטית של נתוני חשבונות בנקים  17 

  אמצעי בקרה ממוחשבים לאישור תיקונים  18 

מאפ 19  בס מ  הגדרת    שרתהתוכנה  לתי  פר 
של מים משלמים    מוגבל  למד  או    לנכס 

גיל    לרבות   מעל  וילדים  אם  למען  18אב,   .
שבנכס אחד,    תמאפשר   התוכנה  הסר ספק,  

מ עם   יוגדרו  אחד  פי  מד  על  משלמים,  ספר 
 המצב בפועל ועל פי דרישת התאגיד. 

 

של   20  אוטומטי  ואיחזור  המים  אירכוב  תלוש 
 הצרכן בכרטיס המשלם של 

 

ה  הלימ 21  מלא     CRMת  פתרון  לאספקת 
 לאמות המידה לשרות של רשות המים 
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מס קבוצה 

 "ד
 ן ויימצ - 10גרוע ל  – 1הערכה מקצועית בין  תכונה 

  התרשמות כללית מהתוכנה  22 כללי 

  ים ות ממקצועיות המציגהתרשמ 23 

התרשמות ממוכוונות המציע  24 
 ידי המים והביוב בישראלאגלת

 

ע  ארגנות המציהתרשמות מהת 25 
 להדגמת הפתרון 

 

התרשמות מבשלות הפתרון והיקף   26 
 הנושאים הנכללים 

 

  התרשמות מיציבות הפתרון  27 

 ( כל שורהרג יש לד)

 

 . אלעיןהתאמת הפתרון המוצע למ אלעיןהצוות המקצועי של  חוות דעת 

 . משמעו מצוין 10-ומשמעו גרוע  1ר . כאש 10עד  1יש לדרג בציון  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

   ממנהלי המציע שהופיעו בפני הצוות אלעיןהצוות המקצועי של  חוות דעת

 . משמעו מצוין 10-ווע גר משמעו  1. כאשר 10עד  1יש לדרג בציון  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 הערות והתרשמות כללית: 

 _______________________________ __________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________ _______________________________________________ _________________

 ____________________________________ _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ ______

_______________________________________________ _____________________________________

_____ ________________________________________________________________________ 
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 : נספח ט'1פרק 

 הסבת נתונים בתאגידי מים וביוב הקמה ו/או פרוט פרויקטי 

מתוכנת  גביה ו/או מתוכנת ונים  בוצעה הסבת נת אלהםבהם בוצעה הקמה ו/או   תאגידי המים והביוב את יפרט  המציע
  לצרף  יש. המציע תוכנתלשל חברה אחרת  תוכנהמשנים האחרונות ממועד פרסום מכרז זה במהלך שלוש ה הנהלת חשבונות

    .תאגיד המים והביוב  של המלצות

תאגיד המים   שם ד"מס
 והביוב

  איש שם
 קשר

מועד  טלפון 
 ההסבה

 ( 2מחברה)   (1) מערכתמ

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

 ו/או הנהלת חשבונות,   לציין גביה – (1)

 של המציע  תוכנותללכתוב שם החברה שממערכותיה בוצעה ההסבה  – (2)

 הפרטים  עמוד זה וכתיבתעל ידי צילום   תאגידי מים וביוב  13ניתן ומומלץ לרשום יותר מ  – (3)
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   ' י נספח: 1פרק 
 
 סיום תעודת 

 

 
 כמוגדר במסמכי המכרז  העבודות:

   _____________________  : המציע 
 

 תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות המפורט להלן: ________________________________  
 

 : __________.  העבודותתאריך התחלת 
 

העבו כי  בזה  מאשרים  הדאנחנו  לפי  והושלמו  בוצעו  מסמכי  דות  כל  של  החרישות  להוציא  זה,  המפורטים  חוזה  לקים 
 בנספחים לתעודה זאת.  

 

 האמורה את כל החלקים המפורטים נספחים לתעודה זו.   התקופההשלים במהלך  המציע מתחייב לבצע ול

  

 וכן אישור קיום ביטוחים  ; 

 
 ריך __________  חתימה __________ תא _________:   מנכ"ל התאגיד
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 י"א : נספח 1פרק 
 

 CRM-נה בתחום הקבלן מש  התחייבות
 לכבוד : 
 מפעלי מים וביוב בע"מ – אלעין

 
 מידע ממוחשבות )גביה, פיננסיות ואחרות(   תוכנותברישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה הנדון: מכרז ל

 שנה(: אנו החתומים להלן, מורשי החתימה של_____________________ )שם קבלן המ 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אנו מצהירים בזה כי: 
קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לכל האמור, הנדרש והמפורט במכרז וכי אנו מתחייבים למלא אחר כל התנאים ודרישות  כי 

ת, לשביעות רצון עורך  במכרז בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנוהמכרז הנוגעים לאספקת השירותים המבוקשים 
 כל בכפוף להוראות המכרז, ובמועדים אשר ייקבעו על ידם, וההמכרז ונציגי המזמינים

כי ידוע לי שאם תיבחר הצעת המציע כזוכה במכרז יהא רשאי התאגיד במקרה הצורך להיכנס בנעלי הקבלן הראשי 
 בהתאם לתנאי ההסכם.    CRM-ע עבודות הות קבלן ראשי אחר, ולחייב אותי להמשיך בביצוהזוכה, לבדו או באמצע

 ל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעי 
  

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ב  ו____________ הופיע/ה/ו בפני במשרדי אשר ברח אני הח"מ ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום  
 ____________ בישוב/עיר ____________:

 
 יהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. מספר:_______________  .מר/גב' __________________ אשר ז 1
 .מר/גב' __________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. מספר:_______________  2
 

יה/יהיו צפוי/ה/ים יהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהשהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/על ופן אישי, ואחרי המוכר/ת/ים לי בא
 ה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל.  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש 

 
 ____________  ________________  ____________________ 

 ימה וחותמת חת     מספר רישיון      תאריך              

שם מורשה/י   
 החתימה של המציע 

חתימה   ת.ז.
 וחותמת תאגיד 

 תאריך 

1  
 

   

2  
 

   

שם מורשה/י   
 החתימה של המציע 

חתימה   ת.ז.
 וחותמת תאגיד 

 תאריך 

1  
 

   

2  
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 _____________   _____________ 
 מציע חותמת ה  ע חתימות המצי 
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 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 
 2פרק 

 המכרז במסגרת  הנדרשות תוכנות וה  ,  םהשירותי ותיחום  אפיון

  

תמיכ .2 הדרכה,  תחזוקה,  שירות,  השימוש,  הרישיון  שעל  אחרת  פעולה  וכל  משתמשים  פי    משתתףת  על  לספק 

 המידע הממוחשבות הבאות:  תוכנות, הינו ביחס לאלעיןלמכרז זה 

 )ליבה( מים וביוב הגביה   תוכנת .א

 מים וביוב  תגבי .1

    אוכלוסין .2

 EMVות מלאה לתקן לרבות עמידה ותאימ  קופה .3

 גיול חובות  .4

 חישוב קנסות ניטור  שפכים  .5
גביה .6 עיק  אכיפת  בנקיםלו לרבות  ועיקולי  רכבים  נתונים י  העברת  ממשק  לרבות   ,

 זהב אוטומטי להוצל"פית 

ת ומטי של היטלים ואגרות לרבות מחירון היטלים והצמדתם לרבות עריכ טחישוב או .7
 הקמה   לרבות חישוב היטל שינוייים בשיטת החיוב על פי הנחיות שיתקבלו

המונח  .  האינטרנט באמצעות , ממוחשב,    IVRבמענה קולי ביצוע תשלומים  .8
 בועים ותשלומים מזדמנים לרבות "מסחר אלקטרוני". ק תשלומים כולל תשלומים 

מידה של רשות המים לחישוב ובקרת קריאות מים )לוגית( על פי כללי אמות התוכנה   .9
 ם או שיוכרז בעתיד.  טי קייאו כל גוף מוסמך אחר רלוונ 

תוכנת בוועדה המקומית לבין    רישוי ובניהתוכנת  ממשק העברת נתונים אוטומטי בין   .10
 הגביה. 

ניהול אוכלוסין לבסיסי הנתונים התפעוליים   תוכנותממשק קליטת נתונים אוטומטי מ .11
 של התאגיד.

אוט  .12 נתונים  העברת  דו  ממשק  הקר"מ  כיווניומטי  מערכת  בין  אמת   קון( )אפ  בזמן 
 פעיל התאגיד לבין תוכנת הגביה. מש

 .הול קריאת מיםי נלמערכת ל  כיווניממשק העברת נתונים דו  .13
דו   .14 נתונים  העברת   GIS)סיסטמטיק(    למערכת    On Lineאוטומטי    כיווניממשק 

 התאגיד  שמפעיל  

דו   .15 נתונים  העברת  של     On Lineאוטומטי    כיווניממשק  האינטרנט  לאתר  מאובטח 
שתתפא כך  לניהולהתאגיד  מקוונות  אינטראקטיביות  פעולות  ביצוע   פשרנה  טפסים, 
 וכד'. תתשלומים, ברור יתרו

דו   .16 נתונים  העברת  של     תוכנתל  On Lineאוטומטי    כיווניממשק  התורים  ניהול 
 התאגיד  

ותשלומים .17 ברורים  ביצוע  המאפשר  שו"ע  או  נט  תושב  או  תושב  באמצעות    תיק 
לרבו התאגיד  לקוחות  ידי  על  בתשלוהאינטרנט  צפייה  חובות,  ת  עבר,  ביצוע מי 

מצ מים,  צריכות  חלקיים,  או  מלאים  שהתושב   יבתשלומים  המים  שעוני  פרוט  מד, 
במועד  זה  יישום  ולהפעיל  להציג  הספק  על  כי  בזאת  מובהר  וכד'.  לפיהם  מחוייב 

במהלך    תוכנה ההתקנת   המאוחר  לכל  הזכיה חודשי  3או  בדבר  ההודעה  ממועד  ם 
חודשים   3יספק יישום זה במהלך תקופה של    כזוכה במכרז ולא   מכרז. ספק שיוכרזב

הזכ על  ההודעה  בהתאם   הי מיום  לו  זכאי  שיהיה  החודשי  התשלום  יופחת  במכרז, 
ב שנבחרה  למועד   20%  -להצעה  עד  לספק,  מגובה התשלום החודשי שישלם התאגיד 

י אמות הפעלת היישום תבוצע לכל הפחות בהתאם לכלל  לא.הפעלת יישום זה באופן מ
 המידה של הרגולטור. 

( לתשלום במייל לרבות הפקת  חישוב, הפקה ומשלוח תלושי מים ) חשבונות / תלושים .18
ברקוד על גבי התלוש הכולל לינק לאתר ולאפליקצית התשלום הכל על פי הנחיות  

 התאגיד 
 מת"מ או שו"ע  –ונים תקופתי הול אוכלוסין לרבות עיבוד ועידכון נתנ .19

לקליטה, ניהול ובקרה של ארועים רוחביים המשלבים פונקציות  ,BPMפתרון מבוסס  .20
 .ארוע: גביה, הנדסה, תחזוקה ושונות בתאגיד לאות 
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 מציע חותמת ה  ע חתימות המצי 
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 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

  לרבות  לנכס או למד מיםמשלמים  לתי מוגבל שלפר במס הגדרת   התוכנה מאפשרת .21
שבנכס אחד, עם מד   תמאפשר וכנה תה. למען הסר ספק,  18אב, אם וילדים מעל גיל 

 על פי דרישת התאגיד. ספר משלמים, על פי המצב בפועל ואחד יוגדרו מ
או כל שינוי אחר שפיתח/ מפתח/ יפתח מודול, פרוצדורה  כל שיפור, שינוי, שדרוג,   .22

 הספק בתקופת החוזה עבור לקוחותיו בתחומים הרלוונטיים הנ"ל 

 
 )ליבה(    פיננסיות מרכזיות  תוכנות .ב

 הנהלת חשבונות  .1

 ניהול תקציב  .2

  ניהול ערבויות .3

 הול מילוות ינ .4

 שונות  .5

 קים התאמת בנ .6

 מים  וונטאר מדילרבות אינ   קטלוג מחסנים מלאי –לוגיסטיקה   רכש .7

 טים  יהול פרויקנ .8

 ניהול מכרזים וחוזים  .9

 פורטל ספקים באינטרנט  .10

 אביזריי קצה(   - 6)  תוכנה וחומרה  -  ובקרת המחאות  , הדפסה ניהול, שליטה .11

 

י מלא לדרישות המאופיינות  יהיה לספק מענה אוטומטניתן  כך ש   תוכנות   -ניהול פניות ציבור    –  CRM  .ג

רשבאמות   של  לשרות  כפי שמפוהמידה  שניתן  ות המים  כדי  כן,  כמו  לפעם.  ומעודכנות מפעם  רסמות 

ולשגרה באמצעות המערכות לגורם התפעולי המבצע לרבות משלוח    תוכנה ב יהיה לפתוח פקודת עבודה  

באופן אוטומטי בהתאם    נה תוכמה  SMSבות שליחת  הודעת  משוב  ודיווחים בדבר מידת הביצוע. ולר

ג' או  ם התאגיד רשאי, בלהגדרת התאגיד, חבילת מסרי התאם להחלטתו הבלעדית, לרכוש מספק צד 

ניהול תורים.  ל  תוכנה  CRMה מתוכנתאטומטי   כיוונימהספק שיבחר במכרז. ממשק העברת נתונים דו 

תהליכי עבודה עם  ה ותעוד ללספק מענ  CRMוכמו כן על ה    בהתאם לנספח ה' לפרק זה.  תוכנה האיפיון  

ת  לרבות  הטיפיההנדסה  בדמי  עוד  מוול  את  הקמה.  לפתח  יוכל  המכרז  הזוכה  כי  בזה  ה    תוכנת בהר 

CRM    חודשים מיום ההודעה    6לנושאי תפעול תחזוקתי והנדסה לאחר הזכיה במכרז אך לא יאוחר מ

חודשים    12תחזוקתי ותוך  לניהול תפעול    CRMה      תוכנתבדבר הכיה הזוכה חייב להעמיד לתאגיד את  

לניהול הנדסי לרבות דמי    תוכנה הרשות התאגיד את  יה חייב להעמיד למיום ההודעה בדבר הזכיה יה

אחרונים אלה רק לאחר הפעלתם בתאגיד לשביעות      תוכנותהקמה. התאגיד ישלם תשלום חודשי לשני  

   .למסמכי המכרז  4יר בפרק רצון התאגיד וזאת על פי טבלת הצעת המח

י  בתוכנות   -ניהול תהליכים עיסקיים    –  PMB . ד ים עיסקיים חוצי ארגון,  תהליכהיה להגדיר  כך שניתן 

להגדיר   ארועים,  בו,    Work Flowלפתוח  המטפלות  השונות  בפונקציות  התהליך  קידום  אחרי  לעקב 

ה אוטומטי  באופן  להציף  עוקבים,  או  מקבילים  עבודה  תהליכי  אינו  להגדיר  התהליך  כאשר  תראות 

וארוע מתק תהליכים  לסגור  מראש,  שנקבעו  לחוקים  בהתאם  אדם  באופן  ולתעד  כל  ים  וידני  וטומטי 

 שלב ושלב בתהליך 

המאוחסן    –  BI .ה נתון  כל  על  דוחות  הפקת  נתונים,  וניתוח  ידי    תוכנהבאיסוף  על  נדרש  פורמט  בכל 

מוגבלת בלתי  נתונים  דליית  המאפשר  תוכנה  כלי  המאוחסן    התאגיד.  נתון  חתך  כב  תוכנה במכל  ל 

 . מבוקש הן באופן טקסטואלי והן באופן גרפי

 

 יחסון,  וחיבורי משתמשים:תשתיות תקשורת, א .3
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 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 ג'ת.-מכר, מזרעה, ינוח-פירוט הסניפים: כפר יאסיף, ג'דידה 3.1

 .משתמשים 44חיבור   3.2

 CRMהגביה של התאגיד, כולל חיבור   תוכנתקבועות מרחוק ל עבודה עמדות 25 3.3

   לא מוגבל – APNו   VPNבורי יח 3.4

 לא מוגבל  –נפח איחסון מידע בשרתי המציע  3.5

 לא מוגבל  - BPMאו  /ו– CRM  תתוכנולות ורישיונ תשתיות   3.6

, כולל  סיףאבכפר יבמשרדי ההנהלה,  לפחות    100/100סימטרי    IPVPNתקשורת נתונים מאובטח    י קוו 3.7

 .לתאגיד  יספק  הזוכה שהספק  ושירותנתב מתאים  

  ושירות  מתאים   נתב  הכולל,  סיףאבכפר י שרדי ההנהלה,  מב  IPVPN  2/10  מאובטח   גיבוי   תקשורת   קווי  3.8

הראשי נופל והתראה   השרות כולל מעבר אוטומטי לקו הגבוי כאשר הקו  .לתאגיד ק יספ  הזוכה שהספק

 בתאגיד בדבר התקלה.  למנהל האחראי

  נתב   הכולל,  מכר-ג'דידה  יףלסנ   הספק  בין  לפחות  20/2סימטרי    IPVPNתקשורת נתונים מאובטח    קווי 3.9

 . לתאגיד יספק  הזוכה שהספק ושירות איםתמ

  הכולל ,  מזרעה  לסניף  הספק   בין   לפחות  20/2סימטרי    IPVPNמאובטח    נתונים  תקשורת   קווי  3.10

   .לתאגיד  יספק  הזוכה שהספק  ושירות  מתאים נתב

  הכולל ,  תג'-ינוח  לסניף  הספק  בין  לפחות  20/2סימטרי    IPVPNתקשורת נתונים מאובטח    קווי 3.11

 .  לתאגיד  יספק  הזוכה שהספק  ושירות  מתאים נתב

 

המרכיביםעתו  צה מסגרת  ביכלול    משתתףה .4 של    את  הממוחשבות  תוכנות הבאים  נוסף   המידע  תשלום    ללא 

    :לתמורה המוגדרת בחוזה הנכלל במסמכי המכרז

והסבתם   .א נתונים  כספיות    הקיימות   התוכנותמ הורדת  ותנועות  היסטוריים  נתונים  התקנת  ולרבות 

כל     התוכנות הדרווביצוע  מלאההגדרות  לתפעול  עד  לביצו  שות  אפשרות  חישובים  לרבות  ע 

נתוני      .הקודמות  התוכנותטיבים על גבי נתונים שהוסבו מרטרואק   תוכנההעל ההסבה לכלול את כל 

ובלעדית   מלאה  עבודה  שתתאפשר  כך  הכלל  מן  יוצא  ללא  צורך    תוכנהבהקודמת  כל  ללא  החדשה 

ר בזאת  דרש הסבה מובהיוכד'. במידה ות  נזילות מים, בוררות  הקודמת לרבות תיקוני  תוכנהה בתפעול  

יש   ה להסכי  נתונים  לרבות  הנתונים  כל  את  וכל  יב  מחושבים,  נתונים  הנתונים,  גירסאות  סטוריים, 

 התאגיד  תוכנותמסמך או נתון אחר השמור ב

ות נתונים  ד בעתיד, לרבשיצורפו לתאגי  בישוב/ים חדשים  הקיימות  התוכנותהורדת נתונים והסבתם מ  .ב

לרבות    דרות הדרושות עד לתפעול מלאוביצוע כל ההג   תהתוכנוהתקנת  היסטוריים ותנועות כספיות ו

מ שהוסבו  נתונים  גבי  על  רטרואקטיבים  חישובים  לביצוע  ההסבה      הקודמות.  התוכנותאפשרות  על 

  תוכנה בית  דך שתתאפשר עבודה מלאה ובלעהקודמת ללא יוצא מן הכלל כ  תוכנההלכלול את כל נתוני  

דרש הסבה  יים, בוררות וכד'. במידה ותות מתיקוני נזיל  הקודמת לרבות  תוכנההללא כל צורך בתפעול  

ה  נתונים  לרבות  הנתונים  כל  את  להסב  יש  כי  בזאת  נתונים  ימובהר  הנתונים,  גירסאות  סטוריים, 

 המצורף. וב היש  תוכנותמחושבים, וכל מסמך או נתון אחר השמור ב

 לכל העמדות   ניהול מסמכיםותוכנת  סמכים סריקת ואיחזור מ .ג

של הסבאחריותו ה . ד לרכמלאה  ובסיסי  פק  כל התוכנות  ולתחזק את  לפעם   מפעם  לשדרג  וש, להתקין, 

הנתונים לצורך הפעלתם המלאה והמהירה של פתרונות התוכנה שלו. מבוהר בזאת כי התאגיד יספק  

יע ולא  בלבד  ותקשורת  כל  חומרה  לספק  ישלם  ולא  לספק  תוכנות,  מיד  רכישת  עבור  אחר  תשלום 

 עידכונם.השימוש בהן או עבור 
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נ  .ה עד    משתתףה לתוכנות  והסבתן  הקיימות    התוכנותתונים, לאחר קבלת הרשאות מתאימות, מהורדת 

 . הקיימתבתוכנה המצויים  םההיסטוריי, כולל כל הנתונים לכדי פעילות תקינה

, PMהווה איש קשר ומנהל פרוייקט, להלן  שר ית התאגיד רפרנט מטעמו אהזוכה במכרז יעמיד לרשו . ו

ה כל  של התאלריכוז  למשך    גידנושאים  יוצמד לתאגיד  זה  איש קשר  הפרויקט.  מולו בתקופת הקמת 

הראשונ  חודשיששת   יומית  לפחות    יםהפעילות  יום  יום(  בתדירות  הספק  )כל  מטעם  האחראי  ויהיה 

מול העבודה  תהליכי  לכל  ההסבו  שיבחר  ניהול  לרבות  ההטמעה,  התאגיד,  ההדרכות,  ההתקנות,  ת, 

ד. רפרנט זה יהיה נוכח במשרדי התאגיד בתקופת ההתקנה  י השוטף של התאגיתיקון התקלות והליוו 

יום יומית. עם סיום ההסבה ועד קבלת תעודת הסיום יהיה   והסבת הנתונים במידה ותדרש בתדירות 

 .שבועבכל  פעםת של נוכח במשרדי התאגיד לפחות בתדירו

ב .ז יעהזוכה  מומחה  מכרז  מקצוע,  איש  רפרנט,  התאגיד  לרשות  הגבמיד  בתחומי  ויישום    התוכנות יה 

, לריכוז כל הנושאים של התאגיד מולו במהלך כל  PMOהפיננסיות  מטעמו אשר יהווה איש קשר להלן  

ך הדרכה, הטמעה,  יגיע למשרדי התאגיד בתדירות של אחת לחודש לצור    PMOתקופת ההתקשרות. ה  

 יומית מ יוה בשגרת הטיפול האיבחון חסרים, קידום נושאים שהטיפול בהם לא עלה יפ עידכונים, 

 אלעין הגדרת  הרשאות ממודרות למשתמשים השונים על פי הנחיות   .ח

   תוכנהההדרכת המשתמשים בשימוש ותפעול מלא של כל רכיבי   .ט

תפקודי . י למימוש  מלאה  לעבודה  המשתמשים  וליווי  ברכיבי    הטמעה  לכד  תוכנההמלא  בקיאו עד   ת  י 

במכרז זה. רמת בקיאות ומיומנות    השונים המוגדרים  ומיומנות מלאה של המשתמשים ברכיבי התוכנה

 להלן "המנהל".  אלעיןכפי שיקבע על ידי   תוכנההזאת תוגדר ותקבע על ידי מנהל 

ל מנהל פרוייקט ההסבה  עבודה מלאים וקבועים ש  שלושה ימי  נוכחות מלאה במשרדי התאגיד למשך   . יא

 יום. עה מיום קבלת ההודעה בדבר הזכיה ועד קבלת תעודת הס ההטמ ו

ופיננסיות( ממועד  מתוכנת  הדרכה והטמעה בכל אחת    שני אנשירצופה של    נוכחות מלאה . יב )גביה  ליבה 

 ביצוע הסבת הנתונים עד מועד קבלת תעודת הסיום. 

הרכ . יג ובכל  הנתונים  בבסיסי  בתוכנה,  שימוש  מרישיונות  תפעול  לצורך  הנדרשים  של  יבים    תוכנה הלא 

 . שיונות צד ג' ו/או יצרן התוכנה, לרבות ריתוכנהל כולל מחוללי דוחות וכלי תפעול ובקרה 

מהרגולטור   . יד לזמן  מזמן  המתקבלות  הנחיות  פי  על  ושיפורים  ו/או    שינויים  אחר  מוסמך  גוף  כל  או 

 ה. . הכל בהתאם למוגדר בחוזה הנכלל במסמכי מכרז זאלעיןמ

 . אלעין תעודת זהות על פי פנייתהסבת מספרי משלם למספר   . טו

מרוח  -   Help Deskשרותי   .טז תמיכה  למשתמשי  ק  מרכז  למענה  העבודה    תוכנההטלפוני  שעות  בכל 

נתנו ממוקד יעודי לתאגידי מים ו/או מגזר מוניציפאלי על  יי   Help Deskשרותי ה    .אלעיןבהמקובלות  

ידע בעלי  שהינם  מקצוע  אנשי  הדיונ  ידי  בתמיכה,  מקצועי  תוכנהסיון  תקלות  ופתרון  חומרה  רכה   ,

הסרותקשורת.    יוב  למען  בזאת  ספק  ידי  הר  על  שרות  פניית  פתיחת  על  המבוסס  תמיכה  פתרון  כי 

ידי   על  מתקבלים  אינם  אלקטרוני  בדואר  הודעה  שליחת  באמצעות  או  מקוונים  מידע  בטפסי  שימוש 

ד ומנהליו אנשי מקצוע תמיכה  יע להעמיד לרשות אנשי התאגיהתאגיד כמענה הולם לסעיף זה. על המצ

שעות העבודה של התאגיד. ככל שנוצרת בעיה ו/או תקלה  פוני מאוייש בכל  והדרכה במוקד תמיכה טל

ובהפקת נתונים יסייעו אנשי התמיכה של המציע ממרכז התמיכה של    תוכנההו/או חוסר ידע בתפעול  

ב הנדרש  לבצע  התאגיד  לאנשי  הטלפונ המציע  הפניה  במועד  אמת  ידי  זמן  על  תוקלד  הפניה  תוכן  ית. 

יפול ראשוני של הפניה יעשה במועד ההתקשרות הראשונה  ע. איבחון וטהמצישל    Help Deskאנשי ה  
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  תוכנות גביה או    תוכנותבעל ידע וניסיון בתחום התוכן של מהות הפניה דהינו    Help Deskעל ידי איש  

 . CRMפיננסיות או 

רציף()  Up Time .יז פעולה  של    זמן  ועריכת   –  24X7  נותוכהתרציף  טרנזקציות  לביצוע  מלאה    זמינות 

 ימי השנה בכל השעות היממה.   במשך כל עיבודים

 המנהל. שרותי תמיכה והדרכה באתר הלקוח במידת הצורך ועל פי דרישת   . יח

 . התוכנותתשתיות טכנולוגיות לתפעול ותחזוקת  . יט

ו .כ תמיכה  לתשתטלפו    Help Deskשרותי  התקני  איות  שרותי  כולל  תקלות  וןבחשורת  ופתרון  תיקון   ,

 "להלן    Local Area Networkומקומיות     "WAN "להלן    Wide Area Networkתקשורת מרחביות  

LAN" . 

 .התוכנותכל רכיב טכנולוגי נוסף הנדרש להפעלתן התקינה והמלאה של  .כא

ל.." . כב "אפשרות  מצוין  בו  המכרז  במסמכי  מקום  בכל  כי  בזאת  ה   יובהר  את    משתתףעל  לכלול 

 וח. בתכולת הצעתו וללא תוספת עלות ללקיונאליות הנדרשת הפונקצ

מאו . כג גישה  למתן  לרבות    תוכנותבטחת  של    תוכנותהלקוח  היוצר  מבית  או  המשתתף  של  היוצר  מבית 

( על גבי תשתית האינטרנט מכל מקום   APNו    VPNחברות אחרות ללא הגבלה על ידי ערוץ מאובטח )

 . ים ניידים ונייחיםחשבממ ובכל זמן 

טלפונים  לתוכנה  בטחת  מאו  גישה . כד לרבות  שונים  קצה  טאבמאביזרי  ומחשבי  מבוססים  חכמים  לט 

 Microsoftו   Googleמערכות הפעלה שונות לרבות אפל, 

 הממוחשבות באופן מייטבי.  התוכנותהטמעת נהלי עבודה לתפעול   .כה

 חתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת  . כו

באמצעות    וכל אמצעי תקשורת אחר  מהתוכנהות דאר אלקטרוני, פקסים  ודע, הSMSשליחת ממסרי   .כז

כי הזוכה במכרז לא  רותי תקשורת שעליכל מפעיל ש יחליט התאגיד. למען הסר ספק מובהר בזאת  ו 

רשאי   יהיה  והתאגיד  כלשהוא  גורם  באמצעות  אלה  ממסרים  לשלוח  התאגיד  את  לחייב  רשאי  יהיה 

ל כל מפעיל תקשרות  ה  צורך שליחת הממסרים.להתקשר עם  להגדרות  ממסרים  הפקת  תהה בהתאם 

 ת מזדמנות ומתוזמנות. ונים על פי הגדרוהתאגיד בחתכים ובתנאים ש

מאובטחת   . כח מאושרת,  אלקטרונית  חתימה  הצרכן,  ידי  על  למילוי  אינטראקטיביים  מקוונים  טפסים 

וקבלת אישור לצרכן בדבר    ומוסמכת על ידי גורם מאשר על פי החוק והתקנות, שיגור הטפסים לתאגיד

בטכנולוגיה  קל יפותחו  הטפסים  בהם.  הטיפול  והמשך  כדוגמת  יטתם  בהם    html 5מתקדמת  ישולבו 

המידע של התאגיד לאחר הזדהות וסיסמא של הצרכן. הטפסים יהיו    תוכנותבאופן אוטומטי נתונים מ

    : ומילוי בכל טכנולוגית קצה  וישולבו באפליקצה     Windows, Android, IOSרספונסיביים לצפיה 

 תר האינטרנט של התאגיד.ובא

 

ממשקי  ב  ללא צורךאחוד     Data Baseעל גבי    - ERP - Enterprise Resources Planning  בעל הפתרון לפעול   .5

במועד פרסום המכרז    אלעיןלהדרושות    התוכנותלכלול את כל תתי    התוכנות. על  התוכנות העברת נתונים בין  

תתי   עלהאו   תוכנותו/או  שיוגדרו  האחרים  הרגולטור  פיונים  החוזה.      ידי  בהגשת  משתתףהבתקופת    מתחייב 

  ( API  -  Application Programming Interface)  ייע, להגדיר ולהוסיף שורות קוד מתאימות לס  הצעתו לאפשר, 

   רדיותמערכות מש  GIS  ,  הנדסה  תוכנות המוצעות על ידו ל  התוכנותמ  On Lineלקיום ממשקי העברת נתונים  

 תקין בעתיד, ללא תוספת עלות למחיר שהציע. ת ןאלעי שאחרות  תוכנותו
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ה  וכנותתה על   .6 מושתתות    תתףמששיספק  הבאועל  להיות  המתקדמות  עלות(,  תהטכנולוגיות  תוספת    )ללא 

 : כמפורט להלן

 Relational Data Base  -מבוססת בסיס נתונים טבלאי   תוכנה .א

ממשק משתמש חלונאי  או    Graphical User Interface   -    GUI  –בעלת ממשק משתמש  גרפי    תוכנה .ב

   Internet Explorerכגון    Browserאו מבוסס גלשן רשת 

המאפשר שליפת וניתוח     SSO  תוכנת בידידותי למשתמש משולב    BIמבוסס טכנולוגיית  מחולל דוחות   .ג

  שתמש מל הדוחות לכל  נתונים מהירה וישירה מקבצי הנתונים התפעוליים כולל אפשרות שימוש במחול 

ידי  שיוגדר   דוח   המנהלעל  עיצוב  דוחות,  להגדרת  אפשרות  וסיכוםכולל  סינון  וכל    ות,  נתונים 

 . רסאותיומאפשר המחולל בכל גשפונקציונאליות אחרת 

 Microsoftלגיליון חישובים אלקטרוני     התוכנותיכולת מהירה וידידותית למשתמש להורדת נתונים מ . ד

Excel   

מהירה   .ה למיכולת  נתוידידותית  לשילוב  מ שתמש  תמלילים    התוכנותונים  ממעבד  מכתבים  להנפקת 

Microsoft Word 

 הצגת והדפסת כל דו"ח ברמה מפורטת או סיכומים בלבד )דו"ח למנהלים(. יכולת ל . ו

 . PDFיכולת להצגת כל דו"ח על המסך בטרם הדפסת ושליחתו בנוסף למדפסת להפקה בקובץ בפורמט  .ז

אמ  תוכנה העל   .ח ידידלכלול  ואינטוא צעי  למשתמש  כוותי  דוחות  בהפקת  המשתמש  לשליטת  לל  יטיבי 

הדפסה, אפשרות להדפסה חלקית מעמוד עד עמוד, אפשרות להפסקת  ל  וי סדר העדיפותאפשרות לשינ

 וביטול הדפסה, אפשרות לשינוי יעד ההדפסה )מדפסת( וכד'.

ובקרה של   SSOבתוכנת  כלי מובנה   .ט ב  -   BPM  –ים  תהליכים עסקי   להגדרת, תפעול    תוכנותמובנים 

כולל אפשרות לשילוב    יןאלעלה הייחודיים  , בהתאם לנהליי העבודWork Flowהתפעוליות המשלבים  

תהליכי אישור הכוללים הגדרת המשתתפים בכל שלב אישור, הגדרת זמנים, הגדרת סוג האישור )טורי,  

 מקבילי, חליפי וכד'(. 

ההתוכנה   . י אמות  כללי  פי  על  כאמור  הותפעל  וכל  ההנחיות  החוק,  ברם  מידה,  אחרת,  מוסמכת  ראה 

הרשהתוכנה   בעל  למפעיל  )מנהלתאפשר  גבוהות  ולממש  אות  ולבצע  העבודה  בכללי  שינויים  להגדיר   )

 גמישות.  -פעולות אלה 

, כולל סריקת מסמכים, תמונות, פקסים  ושיוכם לכל ישות נדרשת  תוכנהבלי  אירכוב מסמכים אינטגרא . יא

 . Microsoft Officeולל קבצי או קבצים אחרים כ

ביצוע    . יב רלוונט  Drill Downיכולת   ובנתונים  לדוגמא בשורות  הצגת  מתו  -יים,  לחשבון,  יתרות  ך 

 התנועות לחשבון. 

המידע     תוכנה העל   . יג פרטי  עדכוני  ביצוע  בדבר  פנימי  תיעוד  תתוכנהב לכלול  כולל  מבצע  י,  פרטי  עוד 

 בוצע. ומהות השינוי ש  ,הפעולה, מועד ביצוע הפעולה 

יכול  תוכנההעל   . יד משתמשים    להגדרתת  לכלול  סוגי  ולהגדיר  משתמש  מותאם  הרשאות  תפריט  בעלי 

 ההרשאות ינתנו על פי מדרג הררכי על פי החלטת התאגיד.    ת.שונו

ידי    תוכנההעל   . טו יזום על  ללא צורך בנקיטת    תוכנההלכלול אפשרות להקפצת מסכים והתראות באופן 

 פעולה על ידי המשתמש. 
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)לכלול כלי    כנהותהעל   .טז ונים  ית נתלהפקת דוחות ודלי  BIלהלן    SSO)   Business Intelligenceמובנה 

   ת.   התפעולי התוכנותית מ ידידות 

מסכי   .יז אינטואיטיבי   תוכנההעל  באופן  מעוצבים  לה  ,להיות  מנת  למסך  על  ממסך  המשתמש  את  וביל 

 בזמן ביצוע פעולה. 

)ללא צורך ברענון(     On Line-בהמתעדכנת  גרפית    יםת נתונלוח בקרה למנהלים תצוג  –  DashBoard . יח

סיכומי מספריים  נתונים  משל  של  התפעוליו  התוכנותם  בגביה  כדוגמת:    אלעיןת  התשלומים  כמות 

 והתפלגותם, יתרות בחשבונות הבנק, תקציב מול ביצוע ושריון, אכיפת חובות, צריכת מים וכד'. 

רלוונטיי . יט ממסכים  ישירה  נתונים  להדפסת  בפואפשרות  בגביה  חשבון  מצב  כגון  למוצג  ם  הדומה  רמט 

ל התוכנית המדפיסה לאפשר למשתמש לאפיין  פן ברור לתושב. עבמסך כולל באור מילולי לקודים באו

 חיתוכים לפי תאריכים או פרמטרים אחרים רלוונטיים. 

ל  תכלול  תוכנהה .כ האפשרות  שירותי  באמצעות  וכן  האינטרנט  באמצעות  תשלומים  עIVR  -גביית  "י  , 

 . On Lineועדכון בסיסי הנתונים התפעוליים ב  ממשק המותאם לכך בתוכנה 

 , ושמות הרשויות המייסדות. מהבתוספת ש אלעין גו לו  יוצגבתוכנה  ך בכל מס .כא

 DSS  PCI Security Standards Council המוצעת לעמוד בדרישותהתוכנה  על  . כב

רבות  ל  2009יעלות הכלכלית השס"ט  עמידה בדרישות המחוקק לדיווח מפורט למע"מ על פי חוק ההתי . כג

מוחשבות של רשות המיסים  המידע המ   תוכנותלושיגורו    PCN874הפקה אוטומטית של קובץ במבנה  

 או אתר שע"מ באופן מאובטח לרבות ממשק לכרטיס חכם ולתוכנה והחומרה המפעילות אותו 

בנושא ריבית    2/2011  עמידה בדרישות חוזר מנהל רשות המים לספקים מקומיים ולתאגידי מים מספר . כד

 2011לפברואר  6ם מתאריך פיגורי

מקבצי   .כה נתונים  סטנד  Excelקליטת  קובץ  כל  אחר  או  למשתמש    תוכנות לרטי  ידידותי  קל,  באופן 

 ואינטואיטיבי 

וצרוף לרשומה המתאימה של צילום מוני המים של  בתוכנה  קליטה אוטומטית, שמירה   . כו הממוחשבת  

 י המונים בשטח  לקוחות התאגיד כפי שיתקבל מקורא 

ת המים  לפעם על ידי רשו  תרון המוצע לאמות המידה המפורסמות מפעםי מלא של הפ מענה אוטומט .כז

של מדינת ישראל לרבות מענה אוטומטי מלא לכללי תאגידי המים והביוב)אמות מידה והוראות בעניין  

 . 2011הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכנייה(, התשע"א 

 

כללים  מל אפיונים  ספק  הסר  חובה  ען  דרישות  הינם  ה   תוכנהמהאלה  היכלול    משתתףומחיר  לקוח שימוש 

 . קציות אלה ללא תוספת מחירבפונ

 

לספק פתרון, אחריות מקצה לקצה ומענה כולל למתן השירותים המאופיינים במסגרת מכרז זה    משתתףעל  ה .7

תוכנה    :על כל מרכיביה  תוכנההתקינותה של  יישומה וה אחראי ל יה, בכפוף לזכייתו במכרז י משתתףה.  אלעיןל

כדי עמידה ברמת   "    Service Level Agreementהשירות  ותקשורת תוך  בפכ  SLA"להלן  מסמכי  י המפורט 

מקומית  למעט    המכרז תקשורת  ורשת  קצה  ידי    שיסופקו  LANתחנות  חומרה    .אלעיןעל  תקלת  של  במקרה 

כנות והפתרונות, להגדירם ולבצע כל  יבחר להתקין מחדש את כל התולרבות "נפילת שרתים" באחריות הספק ש

נדרש אחרת  הפעולה  הפעלתה  לצורך  של    תקינהת  שהתוכנה  והמלאה  ביצוע  או  לרבות  מקומי  מגיבוי  חזורים 

 מגיבוי מרוחק בשרתי הספק.
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  -    -ענן    -ים  בחוות השרת  תוכנה ובסיסי נתונים    , יפעיל ויתחזק במסגרת הצעתו שרתייתקין  הזוכה במכרז  .8

Cloud  -  מגנון , ו חק באתר חליפי גיבוי יומי מרו יערוך כאמור  . ובנוסף,הזוכה במכרזשלDRP.   

 

לצרף למסמכי המכרז  משתתף. על הלפחות אחת ליום באתר מרוחק אלעיןנתוני לבצע גיבוי   משתתף באחריות ה .9

מאסון   "   Disaster Recovery Planning   -תוכנית התאוששות  המקובל DRPלהל"ן  לתוכניות  בהתאם  ות  " 

בי פיננסיים  הבארגונים  באחריות  תוכנת יר  להחז  משתתף שראל.  ל  המיד  את  בהתאם  מלא  לתפעול    SLA  ע 

בהתאם    אלעיןאת  ולפצות   בכך  עמד  ולא  המכרז.במידה  הזוכה  על    לתנאי  לידי    הספק  אחת    אלעיןלהעביר 

טי כדוגמת אקסאל או  בפורמט העברת נתונים סטנדר  התוכנה במדיה דיגיטלית עותק מגיבוי כל נתוני    לרבעון 

ASCII  רשומות והשדותתונים, הקבצים, הלרבות טבלת פרוש מבנה הנ . 

 

נתוני   .10 כל  כי  ג  התוכנותמובהר בזאת  הנתונים  לרבות  .  אלעיןהבלעדי של  ה  למעט התוכנה הינם רכושרסאות 

רשאי לעכב    הזוכה לא יהא  .    הראשונה  תה, מיד עם דרישלקבל נתונים אלה ללא דיחוי  אלעיןלאפשר  י  הזוכה  

ו/או אי    אלעין של טענות בדבר הפרת ההסכם ע"י  , לרבות במקרה  איובשום תנ  דיו נתונים ומידע בשום מקרהבי

 ! בכל נושא שהוא  אלעיןו/או מחלוקת עם  אלעיןע"י  תשלום התמורה

 

כי   .11 בזאת  עם  מובהר  במשותף  לפעול  שיבחר  הספק  הגנת  ליישום    אלעיןעל    1981-התשמ"א  ,הפרטיותחוק 

עם   ולפעול במשותף  והתקנות  הנחיות החוק  את  במערכותיו  ליישם  על הספק  בגינו.    אלעין והתקנות שחוקקו 

 ליישומו המלא. 

 

 נים לרבות:שו ה אלעין ק את שרותיו למשרדי על הספק שיבחר להתקין את מערכותיו ולספ .12

 דות מע  2 – מכר-ג'דידהבא. משרדי קבלת קהל 

 עמדות   40 -סיףאכפר יב אלעיןהלת ב. משרדי הנ 

 ות עמד  1 – ג'ת-ינוחבקבלת קהל ג. שלוחה קדמית של משרדי  

 עמדות  1 –שלוחה קדמית של משרדי קבלת קהל במזרעה ד. 

 

הם    תפעולם  ותנאי  זה  מכרז  נושא  םהשירותי  ביצוע  לצורך  ספקי  ןעיאלש  והתשתיות  העזר  ציוד,  האמצעים .13

   כדלקמן:

 
 פירוט  ד "מס
 .LAN -  מקומית תקשורת רשת 1
 הפעלה  מערכת  מבוססי אישיים מחשבים 2

  Microsoft Windows    
 ומחלקתיות אישיות מדפסות 3
   אלעין אנשי  ידי על    תפעוליים נתונים הזנת 4
   הקצה ציוד קינותתו  שוטפת תחזוקה 5
  

 
  

יינתנו על ידי ה .א על    ותמסופקתחנות קצה הל  מורים לעבוד ע על פי מכרז זה א  משתתףהפתרונות אשר 

 כאמור.   אלעיןידי 

לפרט    משתתףהיש צורך בציוד קצה נוסף או אחר, על    משתתףרונות של הבמידה ולצורך תפעול הפת .ב

 .  משתתףעל מנת להפעיל את הפתרון של ה אלעיןש לרכו  כהבאופן ברור איזה ציוד נוסף או אחר צרי

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/271F57DC-6A6D-4E57-BA8F-B34D9DA9A08B.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/271F57DC-6A6D-4E57-BA8F-B34D9DA9A08B.htm
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  אלעין ל ייחשב כציוד אשר יסופק על ידו    ,כאמור  תףמשתש על ידי הכל ציוד אשר לא צוין באופן מפור .ג

 .  אם יידרש לצורך תפעול הפתרונות המוצעים   ,ללא כל תוספת מחיר

 



 91 מתוך 42 עמוד

 _____________   _____________ 
 מציע חותמת ה  ע חתימות המצי 

Ver  8.0 –כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ  -        
 © אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש ממניב הכנסות בע"מ 

 

 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 ' א: נספח 2פרק 
 

 נוהל הסבת נתונים 
 

של הזוכה במכרז מתחייב המציע לפעול   תוכנותחברה / חברות אחרות לה תוכנות מ במקרה של צורך בהסבת נתונים
 אם לנוהל זה:בהת

 
 הגדרות:  .א

ב  נתונים: • ועובדו  שנשמרו  הנתונים  נתונים  ה   התוכנותספקי    תוכנות כל  לרבות:  בתאגיד  פועלות 
שראי,  נתוני כרטיסי אמונים, הסדרים, כתובות למשלוח,  היסטוריים, מסמכים סרוקים, הערות,  

בי משלמינתוני  נתוני  נכסים,  נתוני  מים,  קריאות  אב,  נתוני   תשלומים,  הצמצוע  חישובי  דה  ם, 
/ מחושב ב / מעובד  נתון אחר הנשמר  וכל  זיכויים  חיובים,  לפני    וכנותתוריבית,  שהפעיל התאגיד 

 .המכרז

נתונים: • מ  הסבת  הנתונים  ל   התוכנותהורדת  והעברתם  בתאגיד  הפועלות  הספק    תתוכנו הקיימות 
זהה  תים באופן  שרו וה  התוכנותהזוכה במכרז באופן תקין ומלא כך שהתאגיד יוכל להפעיל את כל  

 והשרותים הקודמים. תוכנותל

 בות אותן מפעיל התאגיד עד לעריכת המכרז המידע הממוחש תוכנות: קיימות תוכנות •

 המידע הממוחשבות אותן מפעיל הספק שנבחר במכרז   תוכנות:  חדשות התוכנות •

 

 : )לוח זמנים בהתאם למוגדר במסמכי המכרז(  שלבי עבודה .ב

a. הסבת טסט 
 
ריים  הקיימות באופן עצמאי ללא סיוע של התאגיד באשר לכל הנתונים האפש נותהתוכ נתונים מ  לבצע הורדת  .1

 להורדה. 
ה  להודיע באופן מיידי לתאגיד בדבר אותם נתונים שאין  ביכולתו להוריד ולסייע לתאגיד לקבל נתונים אל  .2

 . התוכנותמהחברה המפעילה את 

המציע ולהודיע   תוכנות קשורת להתאמתן למרה, תוכנה ותלבצע בקרת תשתיות טכנולוגיות בתאגיד לרבות:  חו .3
 ך בשינוי / שדרוג. לתאגיד באופן מיידי על כל צור

 החדשות  תוכנותבלהטמיע את כל הנתונים לרבות נתונים הסטוריים  .4

 . הקיימות  תוכנותמרו בוהתאמתם המלאה לנתונים כפי שנשלבצע בקרה בדבר שלמות הנתונים   .5

 ה מלאה.בהצלח הוסבו נתונים לאשר לתאגיד בכתב כי כל ה  .6

בתוכנה  ותם וכי יש זהות מלאה בין הנתונים לסייע לתאגיד לבדוק ולאשר כי אכן הנתונים הוסבו בשלמ .7
הקיימת מול מאזנים    כנהבתולרבות מאזנים כספיים שנתיים לכל השנים  החדשההתוכנה  הקודמת לבין 

מונים,  חיובים וזיכויים,  יתרות משלמים,החדשה ולרבות השוואה יחידנית אקראית של בתוכנה שנתיים 
 י מים וביוב וכל נתון אחר. קריאות מים, חישובי תשלומ הערות, הסדרים, 

בודה  החדשה בטרם הושלמו כל שלבי עלתוכנה  קריאות מים של התאגיד  לא תקלטנה מובהר בזאת כי  .8
 למסמך זה. Aהמוגדרים בסעיף 

 
b.  אמת  הסבת 

 להסבת האמת.    להעביר את כל הנתונים מהסבת הטסט .1

 לקלוט נתוני קריאות מים  .2

 יד ומנהליו לבצע הדרכות, התקנות, הטמעות  לעובדי התאג .3

רז  עד לקבלת תעודת סיום כמוגדר במסמכי מכהתוכנה  לבצע ליווי צמוד  ורצוף לעובדי התאגיד ומנהליו בישום   .4
 נטי אחר. וכל נושא רלוו דוחות, התאמות , אכיפה, CRM ,BI, משימות, BPMזאת לרבות תהליכי עבודה,  זה.

מס"ב, מוקדים  ורמי חוץ כגון: בנקים, הגדרות המתאימות לעבודה שוטפת מול גהתאומים והלבצע את כל   .5
 טי אחרחברות סליקה, דאר, וכל גורם רלוונ, IVRאתר תשלומים באינטרנט,  חיצוניים,  

 ללוות באופן צמוד לפחות שני סבבים של הפקת תלושי תשלום ללקוחות התאגיד  .6

ועים ממועד קבלת  ימים מלאים וקב  2משרדי התאגיד בתדירות קבועה של לפחות הל הפרויקט ב נוכחות של מנ .7
 יה ועד מועד קבלת תעודת הסיום. יההודעה בדבר הזכ 

בועה  בייחד עם מנהל פרויקט ההסבה בפגישה חודשית ק השתתפות קבועה של מנהל בכיר מטעם הזוכה במכרז .8
 יד והמפקח. י התאגות מנהל בהשתתפ –מעקב סטטוס הסבה  –

יחזיר את כל הנתונים לתאגיד ויפצה אותו בגין   הזוכה במכרז מתחייב בזה כי במקרה בו נכשלה הסבת הנתונים .9
 הנזק שנגרם לתאגיד בשל כישלון ההסבה. 
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 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 : נספח ב'2פרק 
 

 ידע אבטחת מ

 
 אים:המציע יפרט בהצעתו נהלי אבטחת מידע ואמצעי אבטחת מידע בהתאם למרכיבים הב 

 
 לרבות:   ן המידעא. חסיו 

   תאגידהאך ורק לגורם שאושר על ידי  מתן הרשאות ממודרות למשתמשים בכדי שהמידע יהיה נגיש •
 הזדהות מבוססת סיסמא אישית שהתוכנה מחייבת להחליפה מידי תקופה   •
 וכרטיס חכם     Tokenמידע כגון  צעי אבטחת שימוש באמ •

 הצפנת נתונים בתקשורת   •
• FireWall אש  חומת   

  
 ידע נות המ ב. זמי
 נוהלי גיבויים ושיחזורים   •

   DRP - Disaster Recovery Programמנגנוני  •
 Https  -  Hypertextהצפנת נתונים המועברים ברשת האינטרנט על ידי פרוטוקולים וערוצים מאובטחים כגון  •

Transfer Protocol Secure   
• VPN - Virtual Private Network  

 BCP – Business Continuity Plan עיסקית/שרותיתתוכנית רציפות  •

   
 ג. שלמות ואמינות המידע 

   PCI - Security Standards Councilבתקני אבטחת מידע של מוסדות פיננסיים כגון עמידה  •
 סמך לכך מניעת נגישות למידע למי שלא הו •

 של המציע ,  אתר האינטרנט, חוות השרתים    ,LAN, WANאבטחת כל שכבות המידע לרבות:  •

  
 מציע ד. מנגנוני מניעת כניסה של גורמים בלתי מורשים ומוסמכים  למשרדי ה

 
 ה. הגנה בפני תוכנות זדוניות / מזיקות כגון וירוסים / רוגלות / סוסים טרויינים /  

 
 סייבר ו. הגנה בפני לוחמת 

 
 . הסמכות הגדרות ונהלים בתחומים ונושאים כגון:  ז

1. Access Control Systems  

2. Telecommunication and network security  

3. Security Management Practice  

4. Applications and Systems Development  

5. Cryptography  

6. Security Architecture and Models  

7. Operational Security  

8. BCP & DRP  

9. Law Investigation and Ethics  

10. Physical Security  
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 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 2 ' לפרקגנספח 
 

 חת מידע יבות לאבט הצהרת מחו
 

 "(  התאגיד "  :)להלן מפעלי מים וביוב בע"מ – לעין א מספקת ל "( חברהה ":)להלן מטה  ההחתומ  יואנ  :הואיל
 :ים שלישיים ולרבות מידע המתקבל מצדד  התאגידשירותים, המתבססים על מידע של 

 ועל    התאגיד  מידע שלת של ההסודיו  בהתחייבות שלנו לשמור על תמותנ וקבלת המידע כאמור :והואיל
 ;כמפורט בכתב זה, אבטחת מידע זה

 
 :כדלקמן, התאגיד כלפי בזאת  תמתחייב יאי לכך, אנ 

או מידע מצד ג' )כגון   מהתאגיד, בין מידע מהתאגידלא אמסור לאף צד ג' מידע שקיבלתי לצורך מתן השירותים  .1
 (.משרד הפנים

אבטחת  לאחראי  ה. על  הינו שכיר אצל המציע____ ש _______שמו __  אבטחת המידעעל  ממונה    מונה  חברה  ב .2
בז נכון  שימוש  להבטיח  מערכות  המידע  משאבי  ובהגנת  למידע  הגישה  בהרשאות  ובסיסמא,  המשתמש  יהוי 

רה ממונה לאבטחה הפיזית של המידע ומערכות המידע  חב ב  מונה  המחשב והמידע ומערכות התקשורת. כמו כן  
   והתקשורת.

של   .3 המידע  יוח  אגיד  תה קבצי  ברשלא  תקשורת  זקו  מאובטחת  ת  ולרשתות  שאינה  לאינטרנט  המחוברת 
 .התאגיד חריגה מתנאי זה מחייבת אישור מראש של מנהל אבטחת המידע של   .חיצוניות

 .Routers, Switches ולרכיבי התקשורת כגון    תיםלשר  תהיה הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים, .4

המחזיקות .5 המחשוב  למערכות  של    הגישה  )ידהתאגמידע  בזיהוי  שימוש  תוך  רק  תתאפשר   ,User-ID  אישי  )
בתדירות של  חסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים בלבד ותוחלפנה לפחות  ובסיסמאות אישיות ו

חליף סיסמא ולא תאפשר לו המשך עבודה אלא אם יחליף  המשתמש לה תחייב את  התוכנה    חדשים.  3ל  אחת  
 סיסמא. 

משתמ .6 אוזיהוי  יינעל  לאחר  טומ ש  ע"י   2טית  רק  להתבצע  יוכל  השחרור  הסיסמא.  בהקשת  רצופות    שגיאות 
 מי שהוסמך למלא את מקומו בהיעדרו. מנכ"ל החברה או 

 .תנוהל מערכת הרשאות למורשי גישה  .7

   מנהלי הרשת לעובדים אחרים. חשבונות דות ביןויצירת רמות הרשאה המפרי  תופעל מערכת ניהול הרשאות .8
 .יינתנו למנהלי הרשת בלבד טורניסטרשל אדמי וזכויות

וקבצים של  מידור פנימי בשרת בגישה לספריו  יושםי .9 וקבצים אלה תתאפשר רק  התאגיד  ת  . הגישה לספריות 
 למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת. 

 הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסים.  ת כנותותקן ת  .10

או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים   ון ות אחרות לתיקלא יוצאו דיסקים משרתים או מדיות מגנטי .11
 .רה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק. במקהתאגיד ונתונים של 

כך שלא    התאגיד  טית עם מידע של  יוקם נוהל עבודה מסודר להעברת, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או אופ .12

על  וממונה    בתאגיד מנהל מאגר המידע  רה,  ף של נציג החבהנוהל יוקם בשיתו  .אום מוקדםיתועבר מדיה ללא ת 
 .בתאגידהמידע מאגרי אבטחת 

עם  מ .13 בתאום  תאוחסן  כנ"ל  אופטית  או  מגנטית  גישה    התאגיד  דיה  למורשי  תתאפשר  אליו  שהגישה  במקום 
 .בלבד

 :המידע ה תשמר אבטחתבתחנות העבוד .14

 .התחנה על הדיסק הקשיח של התאגיד ם של שמרו קבציילא י •
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 אלעין     -יה יננסיות וגבפ לתוכנות מכרז 
 

 .מאנועל מסך עם סיסתחנה יותקן  ל בכ •

 .אישי USER ID הכניסה לרשת תהיה באמצעות •

אלא אם כן יאושר על ידי   מהשרת באמצעות התחנה  התאגיד ן יהיה להוריד קבצים של לא נית  •

 .אשמורשי החתמיה של התאגיד בכתב ומר

עם  .15 ונעול  סגור  במקום  וישמרו  מסודרת  בצורה  יבוצעו  על   גיבויים  לאחראי  בלבד גישה  יש    .הגיבויים  כן  כמו 
  .לקיים נוהל דרישה לקבלת גיבויים והורדתם לשרת 

 . קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים  ור על העברת חל איס  .16

, יאוחסנו בארון  התאגיד  עיבוד מנתוני   צריאו שהם תו  לתאגיד כל מדיה מגנטית, או אופטית, או דוח השייכים   .17

 .השימושויגרסו לאחר   וכן יושמדוונעול סגור 

  .התאגיד חומר לגריסה או השמדה חיצונית ללא תאום עם  הוציא אין ל  .18

מ .19 נוקטת  בזה  צהירה  החברה  היא  וכי  הפרטיות  הגנת  ותיקוני  התקנות  החוק,  פי  על  כנדרש  פועלת  היא  כי 
כמת ובקרה  אבטחה  מהוראות  באמצעי  הפרטיותחייב  הגנת  ותקנותיו1981–התשמ״א  חוק  תיקוניו  פי  ,  על   ,

כל רגולטור    של מי שקמה, על פי נהלי רשות המים או  זה, על פי נוהלי אבטחת המידע  למכרז  2לפרק    נספח ב'
 אחר הקיים או שיהיה קים בעתיד.  

היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת  החברה מתחייבת להחתים את עובדיה על הצהרות סודיות, הכוללים, בין   .20
 .התאגיד על סודיות המידע של 

 לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.  יד התאג שר לנציג החברה מתחייבת לאפ .21

על בסיס קיום התחייב .22 כי רק  לי  לי לקבל    התאגיד  ויותי והצהרותיי  ידוע  מידע או לאפשר  לי  ניאותה למסור 
 .מגורמים חיצונייםמידע 

 ₪ לכל הפרה וללא צורך בהוכחת נזק.  80,000בסך של  התאגידאפצה את  בגין הפרת התחייבויות .23

אשפה את .24 מלבשיפ  התאגיד    אני  לרבו וי  שלי,  התחייבות  הפרת  בגין  לה  שתהיה  הוצאה  כל  בשל  ומוחלט  ת  א 
 שכ"ט עו"ד. 

 
 ולראייה באנו על החתום 

 
 __________________        ________________ 

 תאריך                       שם החברה       
 אישור

  .ז.ת____________ ה "יי ההתייצבו בפנ _ __________מאשר כי ביום , ד"עו____________, מ  "אני הח

שהינם מורשי החתימה של חברת _______________ בע"מ  _____ . _______ז.ת___________ ו   ____________

. סמך זהולאחר שהסברתי להם את מהות ההתחייבות חתמו בפניי על מ  

 ____________, עו"ד

מ.ר. _________ 
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Ver 10.0      -  ©-  כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ–    
 ש ממניב הכנסות בע"מ אישור מרא אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת

 

 
 

 2נספח ד'  לפרק 
 
 CISOהצהרת  

 
 
 
 

מטה.     רטי( __________ )שם משפחה(  ____________ )מת"ז( החתום_____ )שם פאני _______ 

של    והסמכה  הכשרה  ידי     Chief Information Security Officer (CISO)בעל  על  הוסמכתי 

אני    .הסמכה שלי וקורות החיים שלישם מוסד ההכשה(  ומצורפת בזה תעודת ה  ____________ )לציין

כמצהיר   בדקתי בזאת  את    י  וניסיתי  י  תוכנותבחנתי  על  המוצעים  הפתרונות  ואת   ______ דו  המציע  

, מניעת  והמנגנונים המוצעים עונים  במלואם על הגדרות אבטחת מידע  התוכנותוומצאתי את הפתרונות  

ה על  ועונים על כל כללי אבטחת המידע המאופיינים בנוהל " עקרונות האבטחה וההגנ  ייברניזקי לוחמת ס

 .וב עבור ספקי מים" שהנפיקה הרשות הממשלתית למים וביובחשמ תוכנות

 
 
 

 ______ _________        ________________ 
 תאריך                      CISOשם ה       

 
 
 

 אישור
 

ביואני הח"מ ___________ כי  עו"ד, מאשר  ם ___________ התייצב בפניי ה"ה ____________  _, 
 ר שהסברתי לו/ה  את מהות ההתחייבות חתמו בפניי על מסמך זה._______  ולאח ת.ז. _____

 _____, עו"ד_______
 מ.ר. _________ 
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  אלעין  מחשוב  תוכנות   10/מ2021מכרז 
 

 3פרק 
 

 החוזה 
 
 

 ______ ביום _____ לחודש _______ שנת    _______________שנערך ונחתם ב
 
 

   אלעין ב י ן:
 _________ ח.פ.  
  _________________________ 

 ( "אלעין"  –)להלן  
 -מצד אחד-         

 ___________ ח.פ. __________________   לבין:
 _______________, עיר __________  מרחוב

 טל: ____________; פקס: _____________ 
 ע"י מורשי חתימה מטעמה: 

 . ______________ ת.ז________ _____ . שם:1
 ______________ ת.ז.  _____________ .שם:2
 "( הספקן: " )להל 

 ( "ספקה" –להלן )        
 -מצד שני-          

 
מסמ  מהפרס  אלעיןו :הואיל ופיננסית  לתוכנת    10/מ 2021    'כרז  שונים  גביה  פעולה  תחומי  של  ממוחשב  לתפעול 

 .אלעיןב
 

וגבי   נתמעוניי   אלעיןו : והואיל חיובים  הליכי  לצורך  לשירויבתוכנה  תשלומים  של  וביובה  מים  אספקת  של    תים 
תאם לתנאים  ובה  אלעין המנהל מטעם  שיורה  כפי  ,  אלעיןיהול הפיננסי לוגיסטי של  הנ  ורךצ ול  תושבים מה

 ;המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והנספחים
 

את    ת השירותים, כמפורט בהסכם זה על נספחיו, ולספקוהספק מעוניין ומסוגל מבחינה מקצועית ליתן א  והואיל:
מפורט בהסכם  בהתאם ל  ל הכו  ון הנדרשים  למתן השירותיםישורים והניסיהכ  האנשים בעלי המיומנויות, 

 ; ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והנספחים אלעין המנהל מטעם  הוכפי שיור זה 
 

   במכרז וזכה במכרז;והספק הגיש הצעה, השתתף  והואיל:
 

 ;של התוכנהבלעדיים השיווק האו  /וצה  ההפ  ו/או הינו הבעלים של זכויות הקנייןוהספק   :והואיל
  

כי   :והואיל לו  והספק מצהיר  חוק תאגידי  מים    תאגיד  והינ   אלעיןשידוע  וביוב, התשס"אמלפי    ואה כי  ו,  2001-ים 
ה את  לבצע  והאמצע  שירותיםמוכן  היכולת  את  לו  יש  לשבי וכי  בפועל  לבצען  הדרושים  רצונים  של    ה עות 

 בהתאם להסכם זה;  אלעין
 

 ;למכרז  על יסוד ההצעה שהגיש שירותיםלהתקשר עם הספק לצורך ביצוע ה נתי מעוני ןעיאלו :והואיל
 

 

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1

 

 מעותןהגדרות ומש

שמאלי של הבצידה    סת להםיוחזה המשמעות המ  סכםלמונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה בה .2

 – .אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרתהטבלה, 
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  אלעין  מחשוב  תוכנות   10/מ2021מכרז 
 

 . לצרכי הסכם זה, כולו או חלקו ושמונה על יד וו/או מי מטעמ  אלעין המים  תאגיד אלעין 

 

ו/או   המנהל  יד  אלעיןב  הלמנהמנכ"ל  על ביצוע השירותים, מתן    ו, האחראי מטעמואו מי שימונה על 

 לספק.   אלעין ין ל מתן השירותים על ידי הספק, ומשמש כאיש קשר בופיקוח שוטף עות הורא

 

מס רזהמכ ידי  ושפ  10/מ2021  'מכרז  על  בפרק  אלעיןרסם  שפורטו  כפי  המכרז,  מסמכי  כל  כולל   ,1  

 למסמכי המכרז. 

 

/ להסדיר רגולציה באמצעות חוקים, תקנות, צווים והנחיות  סמך להפהמו  גורם רגולטור   ם הילמינ עיל 

ישרא הרשויבמדינת  ידי  על  המחוקקת,  ל  הרשות  ידי  על  החקיקתי  במישור  המוסמכות  ות 

ורשויות שונות הפועלות מכח  מישור הביצועי על ידי הרשות המבצעת קרי משרדי הממשלה  ב

 .ות המחוקקת או המבצעתסמכות שהוענקה להם על ידי הרש

 

שור  על ידו )לאחר קבלת איועסקו  משנה שילני הבקשליחיו,  לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו,   ספקה

 כל הבאים בשמו או מטעמו. (, יורשיו ואלעין

 

  ביצוע ,  נתונים  הסבת,  יישום,  להפעלתן  הדרושים  הפרמטרים  הגדרת,  התקנתן,  תוכנותב  שימוש   שירותיםה

  הנדרש   וכל,  תוכנותב  תקלות  ותיקון  תחזוקה   שירותי  מתן ,  תמיכה  מתן,  תוהטמעו  הדרכות

     , במהלך כל תקופת ההסכם.התוכנות של  והמלאה נהקי הת לתןלהפע

 

פעילויות    תוכנות התוכנות של  ממוחשב  מרכיביהן  אלעיןלתפעול  כל  על  המכרז,  במסמכי  כמפורט   ,

וכל שינוי או התאמה בהם, בהתאם לקבוע בהסכם  שרתים    ותוכנה, לרבות תוכנות תשתית, 

 זה. 

 

,  עכברים,  מקלדות,  מדפסות,  כוננים  ות לרב,  למחשבים  לווההנ  ההיקפי  הציוד   וכל  מחשבים המחשבים 

 המכרז  במסמכי כמפורט, התוכנות  להפעלת הנדרש וכל תקשורת, חומרה ציוד

 

ת מערכות תשתית  חומרה,  קיומן  מערכות  ואשר  הספק,  ידי  על  מיוצרות  שאינן  תשתית  תוכנות  או  קשורת 

ולפ להתקנתן  בסיס  ומהווים  הכרחיים  השוטפת  המעילותן  ותחזוקתן  של  ערכות,  התקינה 

 כמפורט במסמכי המכרז.  

 

אשר תוכנות תשתית  במסמכי    תוכנות  כמפורט  המערכות,  להפעלת  והכרחיות  הספק,  ידי  על  מיוצרות  אינן 

 כי הספק.   המכרז ומסמ

 . אלעיןי ל יד כל מסמכי המכרז כפי שפורסמו ונמסרו ע, ועל נספחיו הסכם זה ההסכם

 



 91 מתוך 49 עמוד

 ___________ __  _________ ____ 
 חותמת המציע   חתימות המציע 

Ver 6.0      -  כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ–  
 ות בע"מ © אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש ממניב הכנס 

 

  אלעין  מחשוב  תוכנות   10/מ2021מכרז 
 

 התחייבויות הצדדים 

ותמיכה   דרכה, הטמעה, השימוש, תחזוקהמתן רישיונות  ,  פק, והספק מקבל על עצמובזאת לידי הס מוסר    ןאלעי  .3

וזאת בהתאם ,  אלעיןבתחומי פעולה שונים  המשמשות לתפעול ממוחשב של    תוכנותמידע ממוחשבות של    תוכנותב

 ובכפוף לתנאי הסכם זה.  

 

 הצהרות והתחייבויות הספק

את    , מצהירספק  ה .4 קרא  כהסכםהכי  ובר ,  ידועים  והדרישות  י  התנאים  לאשורם  לו  יש   ו,בהמפורטים  ורים  וכי 

ולבצעםבי לקיימם  הסבלרבות  ,  כולתו  הנתוניםוביצוע  ההיסטוריים,    ת  הנתונים  כל  לכך, לרבות  וידרש  במידה 

ב הנדרשעמידה  הזמנים  כמפורט  תוכנההלהקמת    לוח  השוטף  המכרז  1לפרק    5בסעיף    ולתפעולה   למסמכי 

הן על בסיס צבירה   -  PCN874  -  הפקת דו"ח חודשי מקוון למע"מ,  אלעיןהמלא של    ו לשביעות רצונ ועיות ובמקצ

וכי    מכי והליכי המכרז הינם מצגי אמת ומדוייקים במסגרת מס  אלעיןל שנתן  וכי כל המצגים    ,והן על בסיס מזומנים

כן מצהיר הספק   כמו.  יט לצרףחל י  עיןאל ולבצע הסבות נתונים של כל רשות מקומית ש  לצרףובאפשרותו  ביכולתו  

המסופקות    התוכנותיחליט על מעבר כזה( וכי      אלעיןוהספק )במידה    ותתוכנכי לא יגרם כל נזק או מחסור ממעבר ל

הצהרה זו הינה מעיקרי ההסכם   .  אלעיןהמקבילות בהן עבד    התוכנותלפחות את כל היכולות של    על ידו מספקות

 שלו. והפרתה מהווה הפרה יסודית

 

העובדים ו   ישורים, המיומנות, הציוד,הכ ,  המשאבים  ,היכולתהידע המקצועי,  כי יש לו את    ,מתחייבמצהיר וספק  ה .5

בהתאם , ואלעיןשל    ה השירותים לשביעות רצונכל  את  ו    אלעיןל  פתרון מלא ספק  וכל הנדרש על מנת ל  ,המקצועיים

 . סכםהל

 

הנדרשים לשם מתן השירותים על פי    רים וההרשאות , האישושיונות, ההיתריםיברשותו כל הר   כי ספק מתחייב,  ה .6

   ההסכם.

 

בספק מתחייב  ה .7 פעולה הקשורה  כל  השירותים  כי  פי מסמכי המתן  רהסכם  על  ביצועה מחייב קבלת  שיון  יואשר 

 י.שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאיו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו ר

 . סכםהפרתו מהווה הפרה יסודית של הההסכם וקרי הזה הינו מעי סעיף

 

וכי  אלעיןהכלליים והמיוחדים של    והיר, כי הוא מודע לצרכי פק מצהס .8 אלו, ומסוגלות    תואמות צרכים   התוכנות, 

מעולה  טכנולוגי  מענה  כי מתן השירותים  ליתן להם  לו  ידוע  כי  הספק  והתקינה   עוד מצהיר  הרציפה  של   ופעולתן 

 . אלעיןהשוטף של  הביותר לתפקוד, חיוני כנותהתו

 

או  / ההרשאה והינן פרי פיתוחו ו/או הוא בעל זכויות היוצרים בהן ו/או הוא בעל    תוכנותההספק מצהיר ומאשר, כי   .9

וכי אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ו/או אחרת המונעת מהספק  ,  התוכנותהזכויות לשיווק, פיתוח, ותחזוקת  

בכל זכות יוצרים ו/או   מצהיר הספק, כי אין בהתקשרות על פי הסכם זה משום פגיעה הסכם זה. עודהוראות  לקיים 

 ו כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהוא. סודות מסחר ו/או זכויות קנין רוחני ו/או זכויות פטנט ו/א
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 אלעין הצהרות והתחייבויות

י   מתחייב לשתף פעולה עם הספק  אלעין .10 ענין הקשוב  וכולתולסייע כמיטב  על פי הקבוע  כל  ביצוע השירותים  ר עם 

    .בהסכם

 

במתחיי  אלעין .11 השימוש  כי  עובדי    תוכנותב,  ידי  על  ורק  אך  ידם  אלעיןיעשה  על  שהוסמך  מי  ע ו/או  חבר,  ת  וובדי 

 . אלעיןבמסגרת  ו עליופ הגביה ש 

 

כי   .12 יודגש,  שלישיים  י   אלעיןלמען הסר ספק  לרכוש מצדדים  רשאי  לנ  תוכנותהיה  שירותים  וספות  אינ מתן    ן אשר 

עם  ותכלול מראש  בתאום  תעשה  הטמעתן  אולם  על  הספק  בהסכם,  השפעה  ו/או  נגיעה  בהתקנתן  ויש  במידה   ,

 . הספק תוכנות

 

  בכדי  תוכנות ב   אלעין  של   נוסף  תשלום  ללא  הדרושים   והשינויים  ההתאמות  ולערוך   לסייע,  לפעול  מתחייב  הספק .13

  ןבה  ת משתמש  אלעין ש  התוכנות  לבין   שיספק  התוכנות   יןבים  כיווניו  ד  On Line  ב  נתונים  העברת   ממשקי  לאפשר

 זה. יףעבס  כמפורט שלישיים מצדדים  אלעין רכושתשו/או 

 

 התוכנותהקמת 

לספק   .14 מתחייב  להצעה,   התוכנותאת    אלעיןל הספק  ידו  על  צורפו  אשר  ובמסמכים  המכרז  במסמכי  המפורטות 

הדרושה  להקימן,   הנתונים  הסבת  לומרשוי  קיימתהתוכנה  מהלבצע  שיצטרפו  נוספות  לבצע בעתיד  אלעיןות   ,

לעובדי   תמיכהעיןאל הדרכות  לספק  הלקוח   ,  באתר  תקלות  הוהטמעה  ותיקון  תחזוקה  שירותי  לתת  , תוכנותב, 

 ופתרון בעיות המתעוררות מעת לעת. התוכנותלרבות מתן פתרון מיידי לבעיות דחופות, ביצוע תיקונים, שדרוג 

 

ותנועות    ותוהתקנ  הסבות  לבצע  יבמתחי  הספק .15 הסטורים  נתונים  הסבות   כל  ביצוע  ללכו   התוכנות  לכלללרבות 

 של   אפיון  ביצוע   לרבות,  אלעין  יצרכ  את  מלא  באופן  התואמת  מיטבית  בצורה   יפעלו  התוכנותש   מנת  על   הנדרש

 תוחיםפי  יצועב(,  תוכנהה  להפעלת  הנדרשות  התשתיות  והגדרת,  והדרישות  הנתונים  איסוף  לרבות)  תוכנהה

 .  התוכנות בין ממשקים יצירת, אינטגרציה, תוכנה תוהתאמו

 

. כזאת  הסבה  שתונדר  במידה  תוכנות ללרבות נתונים הסטורים ותנועות    נתונים  הסבת  לבצע  בזאת  מתחייב  הספק .16

 כולל  ,התוכנות  שאר   וכל  פיננסיות,  מים,  גביה  הקיימות  התוכנותמ  נתונים  הורדת  לבצע  לפעול  בזאת  מתחייב  הספק

 הסבת  תהליך   לכל  הבלעדי  האחראי  הינו  הספק,  ספק  הסר  למען .  חיצוני  לסיוע   להזדקק  מבלי  ייםהיסטור  תוניםנ

לרשויות  .   תיולמערכו ,  היסטוריים  נתונים   כולל,  בשלמותם  הנתונים נתונים  הסבות  לבצע  בזאת  מתחייב  הספק 

שית שרשאי הספק התמורה החוד  ט תוספתללא תשלום בעבור ביצוע ההסבה למע  אלעיןחליט לצרפן  תנוספות אם  

   כרז.לקבל בגין הגדלת הכמות כמוגדר במסמכי המ

 

אשר צורפו על ידי  עבודה  ה ת  וכניתופי  על  , הסבת הנתונים, ההדרכה וההטמעה, יקבע  התוכנותלוח זמנים לאספקת   .17

ו להצעתו  ואישורן  הספק  תיקונן  ידי  לאחר  מתחיי.  אלעיןעל  הספק  זה  בסעיף  האמור  לסייםלמרות  ההסבות,   ב 

 ת הסכם זה. ימים קלדריים ממועד חתימ  30קנות, ההדרכות וההטמעות תוך ההת
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לידי   .18 להעביר  והורא  אלעין הספק מתחייב  תפעול  תיק  הכולל  הפעלהמדריך למשתמש,  בשני  (התיעוד  -)להלן    ות   ,

העברית בשפה  אך  תרשאי  אלעין.  עותקים  כולו,  או  חלקו  מהתיעוד,  נוספים  עותקים  לצ  ליצור  שימושורק   וורך 

 פנימי.   ה

 

 התוכנותמסירת 

יע על כך הספק למנהל בכתב, ויתואם בין הצדדים מועד לעריכת מבחני בדיקה  , יוד התוכנותעם סיום התקנת כל   .19

 (. המבחנים -)להלן  תוכנותל

 

המבח .20 על  להוסיף  הספק,  עם  בהתייעצות  רשאי,  ויהיה  המבחנים,  בביצוע  ישתתף  מטעמו,  מי  ו/או  נים המנהל 

, וכן רשאי  אלעיןלצרכי    תוכנות הים להבטחת התאמה מירבית של  י ספק מבחנים הנראים לו חיונצעו על ידי ה שהו

 המנהל להציע שינויים באופן ביצוע המבחנים. 

 

דו"ח המפרט את רשימת הליקויים שנתגלו בהפעלת    במהלך .21 ירשום הספק  ואת הטעון    התוכנותביצוע המבחנים, 

 , ואת המועד הנדרש לביצוען.  תוכנותתיו לביצוע תיקונים בל לגבי דרישוות המנהתיקון, כמו גם את הער 

 

ב .22 בכתב.  למנהל  כך  על  ויודיע  תיקון  הדרוש  את  הספק  יתקן  כאמור,  שיקבע  המועד  מועד תוך  יתואם  הצדדים  ין 

התיקונים   כל  האם  בכתב,  לספק  המנהל  יודיע  ובסיומו  הליקויים,  תיקון  לבדיקת  נוסף  מבחן  בוצעו  לעריכת 

 צוע תיקונים נוספים והמועד לביצועם.   עומדות בכל הדרישות, או יפרט את דרישותיו לבי התוכנותו  שביעות רצונול

 

 לעיל.  23יבוצעו התיקונים על ידי הספק ויחול האמור בסעיף  דרש המנהל ביצוע תיקונים נוספים כאמור, .23

 

כי   .24 המנהל  וכי    התוכנותהודיע  רצונו  לשביעות  במ עמ  כנותהתוהותקנו  בהצלחה  הדרכות דו  הספק  יבצע  בחנים,  

 , ככל הנדרש, ובתאום מראש עם המנהל.   התוכנותבהפעלת  אלעיןלעובדי והטמעות 

 

, בתיאום עם הספק, ובנוכחות נציגיו, אלעיןתבצע  לשביעות רצונו של המנהל,    ן אלעיבסיום ביצוע ההדרכות לעובדי   .25

 באופן רציף וללא תקלות.   ועבודתן כנות התונות ימים, לבדיקת תקי 90במהלך  לתוכנה הרצה 

 

הס .26 ירשום  ההרצה,  ביצוע  בהפעלת  במהלך  שנתגלו  הליקויים  רשימת  את  המפרט  דו"ח  הטעון    התוכנות פק  ואת 

ג כמו  תיקונים  תיקון,  לביצוע  דרישותיו  לגבי  המנהל  הערות  את  לביצוען,תוכנותבם  הנדרש  המועד  ואת  למעט    , 

ל קלות אשר אינן פוגעות בפעילות התקינה, הרציפה והמלאה ש   המנהל כתקלותעל ידי  תיקון תקלות אשר הוגדרו  

ג(, אשר הספק רשאי, בכפוף )כגון שגיאות כתיב, שגיאות בשדות שאינן בעלות חשיבות להבנת הנושא המוצהתוכנה  

 יום לאחר סיום ההרצה.  30 -לקבלת הסכמת המנהל, לדחות את תיקונן, עד לא יאוחר מ

 

יתקעד שיקב תוך המו .27 הע כאמור,  ובין  כך למנהל בכתב,  על  ויודיע  יתואם מועד ן הספק את הדרוש תיקון  צדדים 

ל לביצוע הרצה  המנתוכנות חדש  יודיע  הנוספת,  ביצוע ההרצה  בוצעו  . לאחר  התיקונים  כל  בכתב, האם  הל לספק 

 לביצועם.     וספים והמועדקונים נ עומדות בכל הדרישות, או יפרט את דרישותיו לביצוע תי התוכנותלשביעות רצונו ו 

 

 לעיל.  28בוצעו התיקונים על ידי הספק ויחול האמור בסעיף דרש המנהל ביצוע תיקונים נוספים כאמור, י .28
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שהותקנו על ידי    התוכנותהותקנו לשביעות רצונו, תחשב ההודעה כאמור כאישור לקבלת    ת התוכנוהודיע המנהל כי   .29

 (. יוםתעודת ס  -לן )לה  עיןאלהספק כאמור בהסכם זה, על ידי 

ימים מהיום   120ת תעודת סיום כמפורט בסעיף זה, תוך  על הספק לסיים את השלבים המפורטים לעיל לצורך קבל

 רז.כי הוא זכה במכ לספקבו נמסר  

 

 תוכנות להספק אחריות 

התקנת   .30 סיום  ממועד  )להל  התוכנותהחל  ההסכם  תקופת  לתום  ועד  סיום,  תעודת  וקבלת  סופי  פת תקו  -ן  באופן 

. כמו כן מתחייב הספק לבצע ספת תשלוםללא כל תו  תוכנותבמתחייב הספק לתקן על חשבונו כל תקלה    (,האחריות

 לטור או כל גוף מוסמך אחר ללא תוספת תשלום. כל שינוי או התאמה נדרשת על פי הנחיות הרגו

בהסכ .31 פי הקבוע  על  תוארך תקופת ההסכם  בו  כי במקרה  יובהר,  תוארלמען הסר ספק  גם תקופת הם,  אחריות ך 

 הקבועה בסעיף זה, בהתאמה.

 

 מתן שירותי תחזוקה 

הקבועות  לא .32 הדרישות  פי  על  השירותים  את  לספק  הספק  מתחייב  ההסכם,  תקופת  כל  לפרק    בנספח ורך   -  3א' 

שירות   ולהSLA"רמת  ותיקון  י",  טלפונית,  ותמיכה  הדרכה  שוטפת,  תחזוקה  שירותי  ולספק  קריאה,  לכל  ענות 

   .3ת האפשרית, לא יאוחר מהמועדים הקבועים בנספח א' לפרק , במהירוכנותתולות בתק

 

בפועל, .33 לצרכים  בהתאם  יבוצע  הספק  ידי  על  השירותים  מתן  כי  מובהר,  ספק  הסר  מספר   למען  הגבלת  וללא 

 הקריאות החודשיות או הגבלת שעות העבודה הנדרשות בכל קריאה.  

 

 פיצוי מוסכם

  אלעיןל  הספק   ישלם  למסמכי המכרז,    3' לפרק  א  בנספח  ורטים המפ   SLA  ה  ליבכל  ספקה  עמידת  אי   של   במקרים .34

 : להלן םהמוגדרי לכללים  בהתאם ללא צורך בהוכחת נזק,וזאת , בגין הפרת ההסכם פיצוי מוסכם

 ש"ח  SLA - 0 ב המפורטים  מהכללים  אחת תקלה  של  חריגה עבור .34.1

 נה הראשו  התקלה   בגין ל לכו  פיצוי מוסכם -  אחת מתקלה למעלה של  חריגה עבור .34.2

 כחריגה  תחשב לא  בתקלה הטיפול  המשך מזמן  - משעתיים פחות של חריגה .34.3

 לספק  אלעין  של הכולל  חודשיה מהתשלום 30% בגובהפיצוי מוסכם  -  קריטית  בתקלה בטיפול חריגה עבור .34.4

 לספק  יןאלע   של הכולל החודשי מהתשלום   20% בגובה פיצוי מוסכם  -  חמורה  בתקלה בטיפול חריגה עבור .34.5

  אלעין   של  הכולל  החודשי  וםמהתשל   30%  של  פיצוי מוסכם  -  הביצועים  מרמת  5%  מ  יותר  של  חריגה  עבור .34.6

 לספק 

 לספק  המגיע החודשי   מהתשלום ת הפיצוי המוסכםא לקזז  הבלעדי דעתו שיקול פי  על רשאי יהיה המנהל  .34.7

המוסכם  גובה  לחישוב  דוגמא .34.8   עותש  11  הינו  גההחרי  מן ז  ואורך  לחריגה  שנכנסה  קריטית  תקלה:  הפיצוי 

  חריגה )  ₪  10,800  הינו  שיושת  שהקנס  הקנס  גובה  ₪  18,000  הינו  לספק  אלעין  של  החודשי  והתשלום  עבודה

 (. זמן יחידות 2 מעל של

 

מצה כי  הצדדים  לעילירים,  המפורטים  המוסכם  הפיצוי  נזקים  ונקבע   שיעורי  של  זהירה  הערכה  הם ו  ,לאחר 

 . סביר לנזק הנגרם עקב הפרת ההסכם נקבע ללא יחסצוי זה כל טענה שסכום פימוותרים על 

 

 



 91 מתוך 53 עמוד

 ___________ __  _________ ____ 
 חותמת המציע   חתימות המציע 

Ver 6.0      -  כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ–  
 ות בע"מ © אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש ממניב הכנס 
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 מתן השירותים

תקין באופן רצוף תפקוד נאות ו  אלעיןלבאופן שיאפשר    התוכנותמתחייב לעשות כל הנדרש כדי להפעיל את  הספק   .35

של   רצוף  עדכון  לבצע  לרבות  ההסכם,  כל תקופת  על הקדמ התוכנותלאורך  ולשמור  בהן  שיתגלו  ה , לתקן תקלות 

 לוגית. הטכנו 

 

מטעמו,    הספק .36 מי  לקוח,    להלןימנה  כישורים  מנהל  בעל  הינו  של אשר  והטכנולוגי  הניהולי  בתחום  מוכחים 

יהיה אחראי מטעמו נשוא ההסכם, אשר  צוות הפרויקט אלעיןלעל מתן השירותים    השירותים  על  פיקוח  , לרבות 

   .אלעיןוביצוע התיאומים הנדרשים עם 

 

רותים וד, כח האדם בהיקפים הנדרשים, וכל יתר הדרוש לביצוע השינו את כל הציעל חשבו  להפעילהספק מתחייב   .37

וב מיומן  יהיה  האדם  כח  כי  יודגש,  אחרת.  מפורשות  נקבע  אם  אלא  ההסכם,  פי  נ על  בביצוע  יעל  רלבנטי  סיון 

נותן  24  -פרויקטים דומים ב ם שירותי   החודשים שקדמו לחתימת ההסכם. הספק מתחייב להחליף כל עובד אשר 

 .אלעין את מיד עם קבלת דרישה לכך מרותים כאמור לעיל, וזי, לרבות האחראי מטעמו על מתן השיןאלע ל מטעמו 

 

הפ .38 ביצוע  התארוימקום  עבודות  ביצוע  לרבות  במשרדי  קט,  יהיו  וכדומה  עבודה  פגישות  השינויים,  הפיתוח,  מה, 

 אחרת.   אלעין תהורה, אלא אם  אלעין

 

להמנע מה .39 לפעי פרעה שלהספק מתחייב  לצורך  של  א  השוטפת  של   במהלך מתן השירותים.  אלעיןלות  בכל מקרה 

נו צ מועד  לתאם  למנהל,  מראש  להודיע  הספק  מתחייב  זמנית  שרותים  הפסקת  או  בהפרעה  אישורו  ורך  ולקבל  ח 

 של ההסכם.  מהווה הפרה יסודית ווהפרת  ,מעיקרי ההסכםסעיף זה הינו  כאמור. שרותהבכתב מראש להפסקת 

 

גרוע מאחריותו על פי הפרק חר כל הוראות ו/או דרישות המנהל, אך אין בסעיף זה כדי לתחייב למלא אהספק מ  .40

 נזיקין לגוף ורכוש להלן.  תו שכותרו

 

. אחת לרבעון ולא יאוחר גיבוי ואבטחת מידעבאשר לנושאי    7סעיף    2אחר כל  האמור בפרק  הספק מתחייב למלא   .41

 . אלעיןמדיה דיגיטלית את כל קבצי הגיבוים לידי הספק על גבי יעביר  לחודש התחלת הרבעון הבא, 10מ 

 

 . למסמכי המכרז  9סעיף  2כמוגדר בפרק   חוק הגנת הפרטיותמתחייבים לפעול למימוש  הצדדים .42
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 בתוכנות שינוייםדכונים וע

  תוכנה הבי  ם ולרכיו/או יוסיף ו/או יתאים מהדורות וגרסאות מעודכנות ליישומי  התוכנותעדכונים של  יתקין  הספק   .43

ההסכם,  בה תקופת  כל  במהלך  וזאת  בשוק,  לקיים  כתאם  ללא  תשלוםוזאת  תוספת  תעשה       .ל  לאחר ההתקנה 

גרסה על עדכון, מהדורה או  ולאחר    התוכנהחדשה של    שהספק הודיע למנהל  וקיבל הסכמתו של המנהל לעדכון, 

 . נההשלכות ההתקנה ודרישות החומרה והתוכנה הכרוכות בהתקשנבדקו 

מהספק את העדכונים, הגרסאות   להזמין  אלעיןבהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לחייב את  ן הסר ספק מולמע

 ם להתקין אותם. יהיה שיקול דעת בלעדי א  אלעיןלוהמהדורות החדשות, ו

 

רשאי .44 ההסכם,  תקופת  כל  לספק  ל  אלעין   תלאורך  לבקשהגיש  בכתב  בה  שינויים  יתוכנותביצוע  הספק  את.   בדוק 

ח האדם ומחויבויות אחרות  וכן את זמינות כ  התוכנותתואמת את התפישה הכוללת של  יא  ההאם  , לרבות  הדרישה

 מקבלת הבקשה.   םימי 15תוך טתו, בתשובתו בכתב, בצירוף הנימוקים להחל אלעיןלודיע י ו ,ושל

הכ .44.1 התפישה  את  השינויים  של  ל תאמו  הספק  ,  התוכנהלית  המבוקשים  יבצע  השינויים  לבהת את    לוח אם 

 . יצועםחויב בתשלום כל תמורה בגין בתלא  אלעין, וכם בין הצדדיםהזמנים שיוס

בו השינויים המבוקשים אינם   .44.2 סכמו הצדדים באופן  י  , התוכנותאת התפישה הכוללת של    יםאמ ותבמקרה 

    אופן ביצוע השינויים ואת התמורה בגינם.על נפרד 

 

  אלעין מבלי שו,  אלעיןוזאת בתיאום עם    ,עיןאל ידי    שו על לא נדר  אף אם אלה  ,תוכנותרשאי לבצע שינויים ב  הספק .45

 .  כל תמורה בגינםחויב בתשלום ת

 

הספק   .46 יעביר  הצורך,  לעובדי  הבמידת  האלעיןדרכות  הטמעת  לצורך  בשינויים  ,  ביצוע תוכנותשבוצעו  כי  יודגש,   .

במקרה   למעט  זה,  הסכם  פי  על  הספק  מחויב  בהם  מהשירותים  חלק  הינו  בוצע ההדרכות  בבו  השינויים  התאם ו 

 תסוכם בין הצדדים.  , שאז התמורה בגין ביצוע ההדרכות 45.2לקבוע בסעיף  

 

 שהעמיד לרשותה   תוכנותכלשהו כל שינוי ב  לישישאו על ידי צד    הצע בעצמבתלא    אלעיןובהר ומוסכם בזאת, כי  מ .47

 לעיל.   43סעיף  התאם לאמור בהספק, בבאמצעות יבוצעו אך ורק   תוכנות, וכי ביצוע שינויים באו בחלק מהןהספק 

 

 תקופת ההסכם

   (.תקופת ההסכם -)להלן ממועד חתימה על הסכם שנים  3  למשךתקופת ההסכם הינה  .48

 

)להלן    או כל חלק מהן  חודשים כל אחת  12את ההסכם לשתי תקופות נוספות, בנות    נתונה אופציה להאריך  אלעיןל .49

ו/או    יום לפני תום תקופת ההסכם  30  -יאוחר מתב לספק, לא  ודעה בכ(, וזאת על ידי מתן הארכתוהתקופה המ  -

 . רכת, לפי הענייןהתקופה המוא

 

יחולו  אלעיןה  הודיע  .50 נוספת כאמור לעיל,  ארכת, וכל תנאי הסכם זה על התקופה המ  על הארכת ההסכם לתקופת 

 לעיל.  49למעט סעיף 
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 קניין רוחני 

זכויות הקני .51 בעל  הינו  ב יהספק  ידשהו התיעוד  ו   ל החומר כוב  תוכנותן  על  זה  אלעין ל   ועברו  הסכם  והוא  במסגרת   ,

 .  ו/או התקופה המוארכת זכות שימוש במערכות ובתיעוד לאורך כל תקופת ההסכם אלעיןלמעניק  

 

, על כל מרכיביהם, לרבות העדכונים והגרסאות תוצרי המערכותשל נתוני ובעלת זכויות הקניין הרוחני    הנהי   אלעין .52

  של מאגר המידע.ת דיהבלע תוהמנהלהבעלים  א ישלהם, וה 

 

רעיונות או  בהוראות מחשב,  בידע,  להשתמש ב יישומים דומים או  להכין    הספק רשאיכי    ,למען הסר ספק מובהר .53

יצירות דומות כמו גם יצירת  ככל שימצא לנכון,  במסגרת הסכם זה,  במערכות או בתוצרים שהוכנו    מושגים שנכללו

 להלן.  ירה על סודיות כמפורט לשמו  ובויותי להתחיי והכל בכפוף ,עבור אחרים

 

 סודיות

חלטת מתחייב לשמור בסודיות מולכללי הגנת הפרטיות ולכן הספק    כגוף ציבורי כפופה  אלעיןמודע לכך כי  הספק   .54

או  , השייך  פהובין עקי  הישירבצורה  פה ובין בכתב, בין    בעלמכל מין וסוג, אשר יגיע לידיו בין    מידעאת כל הידע וה

והנוג  צורה  בכל  לפעע  וכמעסי אלעיןלות  י אופן  עסקית  ציבורית,  כרשות  לרבות  ו ,  עובדים,  בדבר   לרבותקת  מידע 

וכל נתונים,  תוכניות, מפרטים,  ,  עבודה, שכרתנאיהם, תנאי  דה, מקורות מימון וטכניקות וטכנולוגיות, שיטות עבו

  .(עהמיד  - )להלן ה ו/או לתושבים בתחומ  אלעיןלהנוגע  מידע אחר 

 . סכםהפרתו מהווה הפרה יסודית של הההסכם ועיקרי היף זה הינו מ סע

 

עלתחייב הספק,  עוד מ .55 גילויו  ולא לאפשר  לגלות את המידע לאחרים  במיש לא  בין  בעקיפין, ידי אחרים,  ובין  רין 

הגבלה  , מכל סיבה שהיא, ללא  הסכם זה, וזאת הן בתקופת הסכם זה והן לאחר סיומו  לצורך קיום הוראותלמעט  

נחלת הכלל או מידע שנמסר לספק מצד  ט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין, מידע אשר הפך להיותוהכל למע זמןב

 אשר החזיק בו כדין.  שלישי 

 . סכםהפרתו מהווה הפרה יסודית של הההסכם וקרי הסעיף זה הינו מעי

 

כאמור סודיות    על התחייבות  , המידע  ימסרילהם  ו,  משנה מטעמהוקבלני    ולהחתים את עובדי עוד מתחייב הספק   .56

 לעיל.   54 –ו   55בסעיפים 

 

לגלות  ל  תמתחייב  אלעין .57 או  להעביר  שלישיא  ידע,  לצד  סוד,  כל  בעקיפין,  או  מ   במישרין  לרבות  שהוכלידע  או  א 

 , הן בתקופת ההסכם והן לאחר סיומו.  הספק  סודות מקצועיים או מסחריים הקשורים בעסקי

 

 דו"חות ותשלומים

לכל   15  -, ולא יאוחר מהאחת לחודש  אלעיןלק תעודת סיום על ידי המנהל, יגיש הספק  בו ניתנה לספ מהחודש  החל   .58

יד על  ניתנו  בגין השירותים אשר  מפורט  דו"ח  קלנדרי,  בפועל  חודש  יצרף   אלעיןל ו  לדו"ח האמור  בחודש החולף. 

 הספק חשבון אשר יכלול את הסעיפים הבאים:

רשיו לש  לעיןאהסכום החודשי הקבוע שעל   .58.1 בגין  ג'  לם  בהצעת המחיר בחלק  ן השימוש במערכות, כמפורט 

 "תשלום חודשי קבוע".   -מסמכי המכרז ב 4לפרק 
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חות וכל הקבצים וכל  "כולל את האפשרות להפקת כל הדו  למען הסר ספק יובהר כי התשלום החודשי הקבוע .58.2

  ין הפקת דוחות, שלום נוסף בגתכל  בל  העברות המידע הנדרשים הן בשוטף והן באופן חד פעמי והספק לא יק

 וכיו"ב.  , אבטחת מידע קבצים

ומודג .58.3 כי  מובהר  בזאת  בטרם    אלעיןש  הסיום.  תעודת  אישור  לאחר  ורק  אך  הראשון  התשלום  את  ישלמו 

 ישור זה לא יהיה זכאי הספק לכל תמורה שהיא. א

תקופת   .58.4 במהלך  רהאם  התאגיד  צירף  האופציה  תקופת  ו/או  ו/או ע ו/או    מקומיתשות  התקשרות    ירייה 

אחוז בלבד    60חודשי, באופן יחסי בשיעור של  , תתבצע תוספת חיוב, לחיוב התוכנהלמועצה ו/או גוף נוסף  

 . ים באותה עתהקיימ  המים מתוספת הגידול למספר מוני 

ש"ח לכל טרנזקציית תשלום באינטרנט.    1.75עבור טרנזקציות תשלומים במוקד החיצוני ישלם התאגיד לפי   .58.5

 .IVRש"ח לכל טרנזקציית תשלום ב   2.5תשלום במענה אנושי ו ל טרנזקציית ש"ח לכ 3.5

 

 הגשתו. ימים ממועד   14המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו, בתוך  .59

 

לספק את החשבון המאושר, ובלבד שהספק   אלעין שלם  ת,  המנהל יום מסוף החודש בו אושר החשבון על ידי    60תוך   .60

   .מס כדין יתחשבונ   לעיןאלידי  מסר

 

בס .61 האמור  אף  עד    61עיף  על  של  איחור  בס   15לעיל,  לתשלום  הנקוב  מהמועד  כהפרת   61  עיףיום  יחשב  לא  לעיל, 

בכדי   בו  יהא  ולא  על  ההסכם  ו/או    אלעיןלהטיל  פיצוי  תשלום  ו/או  חובת  ומין  ריבית  סוג  מכל  פיגורים  תשלומי 

 . שהוא

 

באיח .62 שישולם  תשלום  כל  ע"פ  ספק ל  אלעין  שלםתור  בגין  וריבית  הצמדה  ריבית    הפרשי  פסיקת  חוק  הוראות 
לעיל    62עיף  שלאחר המועד האחרון הנקוב לתשלום כקבוע בס   30  –וזאת החל מהיום ה  ,  1961-התשכ"א  והצמדה,

   ימים מהפיגור לכל היותר. 60ובלבד שנמסרה דרישה לכך מאת הספק תוך 

להעלות טענות בגין    אלעיןמאחריותו ולא יגרע מזכות    פק בשום אופן ר את הס שישולם ו/או יאושר, לא ישחר  חשבון  .63
שנתגלה פגם כאמור    ות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. הספק יישאר אחראי בגין כל פגם בתקינות העבודה בין רשלנ

ובד או  ר אשר ע לפני אישור החשבון החודשי או אחריו, ובין אם נגרם על ידי עובדיו, קבלני משנה או ע"י כל אדם אח
 . בורו או היה כפוף להוראותיו בעבודהעבד ע

ך בזאת כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודר  למען הסר ספק מובהר  .64
העברתם, תחול, בשינויים המחויבים, גם לגבי כל תשלום, במקרה בו הופסקה העסקתו של הספק טרם סיום ביצוע  

 כם או דין. גיע לו ע"פ ההסכם, או מכוח כל עילה וזכות אחרים מכוח הסלום היחסי המיחס לתשהעבודות ב
 

)פרק   .65 המחיר  בהצעת  הנקובה  התמורה  כי  בזאת,  הינ  4מובהר  המכרז(  תעודכן  לתנאי  ולא  ומוחלטת  סופית  ה 
לש עד  התייקרויות  של  של  יבמקרים  המחי   10%עור  במדד  שינוי  של  במקרה  ההסכם.  תחילת  לצרממועד  כן  רים 

או    15/7/2011-שפורסם ב  2011)מדד יוני    יחושב השינוי באופן יחסי לשינויממועד תחילת ההסכם    10%העולה על  
 בסמוך לכך(. 

 

 . התוכנהבו יצא חיוב ראשון לתושבים מתוך  ימים קלנדריים מהמועד  60א  מועד תחילת תשלום התמורה יה .66

מועצה ו/או    עירייה ו/או  ו/או  ומית  מקרשות    לעיןא  צירפהההתקשרות ו/או תקופת האופציה  אם במהלך תקופת   .67
נוסף   תתתוכנהלגוף  של  ,  בשיעור  יחסי  באופן  החודשי,  לחיוב  חיוב,  תוספת  הגידו   60בצע  מתוספת  בלבד  ל אחוז 

 הקיימים באותה עת.     המים  למספר מוני
  

בריבית,   .68 שהוא,  סוג  מכל  במדדים  תנודות  כי  כמפורט  ומוסכם  החלי מובהר  של  בשער  בשכר  המטבעפין  עבודה, , 
לספק   הספק  על  אשר  חומרים  ומחירי  תשלומים  הספק  במסים,  נקב  בהם  המחירים  את  ישנו  לא  ההסכם  עפ"י 

 . לעיל  65בסעיף פורט כמ המחירים לצרכן  בהצעתו, למעט מדד
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כי   .69 בזה  מודגש  ספק  הסר  השירותים  כוללת  התמורה  למען  ממתן  הנובע  ו/או  הקשור  ו/או  הכרוך  כל  פי  את  על 

 טלפונית, ביצוע עדכונים וכדומה. מתן הדרכות, ביצוע תיקונים במסגרת תקופת האחריות, תמיכההסכם, לרבות ה

גין הפקת אגרות ומשלוחן, וכן כל תשלום אחר אשר מוזכר למרות האמור לעיל, אין התמורה כוללת תשלומים ב

    בהסכם זה במפורש ישולם בנוסף על התמורה.

 

 לרכוש נזיקין לגוף או 

לה .70 מתחייב  ולפצותספק  מלאה  באחריות  פגי  אלעיןאת    שאת  ו/או  נזק  כל  העלולים  בגין  אובדן,  ו/או   םלהיגרעה 

 , עובדיה אלעין  רותים, לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות במישרין או בעקיפין, תוך כדי ו/או אגב ביצוע השי

 . האו עבור הכל הפועלים מטעמ או /ו

 

לקול  בקשר לכל נזק, אובדן או ק  הדרישה ו/או תביעה שתוגש נגד   מכל   אלעין של    השחרורהספק מתחייב לגרום ל .71

 . לרבות נזקים הנובעים מפגיעה באבטחת מידע אשר הספק אחראי להם על פי הסכם זה

 

תבע לשלם לצד שלישי פיצוי כלשהוא, מתחייב הספק לשלם את התשלום ו/או  תו/או    ש דרית   אלעיןבכל מקרה בו   .72

עקב הדרישה ו/או    הבצירוף כל ההוצאות שנגרמו ל   הבו וישולם על יד  חויבתא  יכל תשלום שהב  אלעיןלפצות את  

 . הפיצוי ו/או השיפוי ע"י הספק בפועלובתוספת הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום התשלום ועד ליום  התביעה

 

בתוכנה  ר / משודר /  / מועב  לעדי על נושאי אבטחת מידע המאוחסןהמוסכם בין הצדדים כי הספק הינו האחראי ב  .73

נזק או תביעה בגין אבטחת מידע ובפרט באשר למידע בדבר בכל ועל חשבונו הממוחשבת שסיפק. הספק ישא בעצמו 

 פרטי כרטיסי אשראי. 

 

 יםביטוח

החתימה על חוזה זה הספק לפני מועד    מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב   75

, לערוך  )לפי המוקדם משניהם(  ורונשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבמתן השירותים  ת  תחילני מועד  ו/או לפ

בסעיף ביטוחים זה זה את הביטוחים המפורטים    חוזהשוא  נמתן השירותים  במשך כל תקופת  על חשבונו  ולקיים  

 : (ם"או "הביטוחי י הספק")להלן: "ביטוח  בישראללהלן, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ו

 אחריות כלפי צד שלישי; א.

 חבות מעבידים;  ב.

 יות מקצועית; אחר ג.

אישור   אלעיןדו ו/או מטעמו, להמציא לידי  נשוא חוזה זה על ימתן השירותים  מועד תחילת    לפנימתחייב,  הספק   .76

המהווה   טוחי הספק"(,ישור בי)להלן: "א  'נספח דכ  1המפורט בפרק  בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח  

 )נוסח מקורי(.  י המבטחכשהוא חתום כדין על ידחלק בלתי נפרד מחוזה זה, 

 .ות הספק על פי חוזה זההמצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע בהתחייבוי  76.1

 ( הינה תנאי יסודי בחוזה זה. 'המצאת אישורי ביטוחי הספק )נספח ד  76.2

הספק טוח יב .77 לשפות  י  ה   ,יורחבו  חבות בין  את  וכלפי    יתר,  בגין  וקבלני הספק  כלפי  משנה,    קבלנים  ,  אלעיןלרבות 

 וטח"(. עובדיה ו/או מנהליה, בגין כל מעשה ו/או מחדל רשלני של הספק )להלן: "יחידי המב

במשך כל  התקופה בה הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה,  חזיק בתוקף את כל הביטוחים  לה  הספקעל   .78

ב  זהחויהיה   בנוסף  תוקףזה  את.  ממנו,  לגרוע  ומבלי  לעיל  מקצועית,ביטוח    לאמור  להחזיק   אחריות  הספק  על 

 .זה בקשר עם חוזהעל ידו נעשתה   אשר  מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילותבתוקף כל עוד 
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זכות תחל .79 כל  על  ויתור  יכללו  שייערכו(  וככל  )אם  של הספק  ביטוחי הרכוש  בכל  כי  )שיב הספק מתחייב  של וף  וב( 

כלפי    מבטחי עובדיה    אלעיןהספק  ו/או  מנהליה  שהאמור ו/או  יחול    ובלבד  לא  התחלוף  זכות  על  הוויתור  בדבר 

 . זדוןבלטובת אדם שגרם לנזק 

( 'נספח דלנספח אישור ביטוחי הספק )  1אחריות כלפי צד שלישי, הנערכת על ידי הספק על פי סעיף    פוליסת ביטוח .80

עובדיו,   חריות למעשה ו/או למחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/אוותוטל עליה א, היה  ןאלעיתורחב לשפות את  

 נפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בכפיפות לסעיף "אחריות צולבת", על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו ב

רחב ( תו'נספח ד) י הספק  לנספח אישור עריכת ביטוח   2על פי סעיף    פוליסת חבות מעבידים, הנערכת על ידי הספק .81

 תוך כדי ו/או עקב עבודתם   ו/או מחלה מקצועית כלשהי  ונטען לעניין קרות תאונת עבודה היה  ,  אלעיןלשפות את  

 נה נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הספק. )להלן: "מקרה ביטוח"(, כי הי

( לאישור 2ח חבות מעבידים כאמור בסעיף )א לערוך ביטורשאי של, לעיל מוסכם כי הספק  80למרות האמור בסעיף   .82

. הספק  להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו  89מלואו או בחלקו, אולם הפטור כאמור בסעיף  עריכת הביטוח, ב

מתחייב כי במידה ויעסיק עובדים לצורך מתן השירותים נשוא החוזה, יערוך הספק את הביטוח כמתחייב מן האמור  

אישור כנדרש בהתאם לאמור    אלעין ל   ( לאישור עריכת הביטוח )נספח ד'( וימציא 2ובסעיף ) לעיל    ,81  –ב' ו    75עיפים  בס

 בחוזה. 

( תורחב 'נספח דלנספח אישור עריכת ביטוחי הספק )   3על פי סעיף    הספקפוליסת אחריות מקצועית, הנערכת על ידי   .83

את   להיות  בגין אחריות  אלעין לשפות  עלולה  ע, אשר  עקב  מוטלת  וזאת ו/  מעשהליה  מצד הספק  רשלני  מחדל  או 

 . אלעיןהספק כלפי  חבותביטוח מבלי לגרוע מ

לביטוחים הנ"ל, מתחייב הספק לערוך ולקיים  היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים   .84

 :  כי את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך 

נוס 84.1.1 רכוש  ביטוח  משבכל  או  יערוף  אשר  ויערוך(  ך  לים  )במידה  סעיף  הספק  ייכלל  לעיל  למצוין  מעבר 

כלפי  בדב התחלוף  זכות  על  ויתור  מטעמה  ו/או    אלעיןר  עלמי  הוויתור  בדבר  שהאמור  זכות    ובלבד 

 .  זדוןבהתחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

לכך, 84.1.2 לגרום  הספק,  שיערוך  משלימים,  ו/או  נוספים  אחריות  הבי  בביטוחי  לשכי  יורחב  את  טוח  פות 

 בכפיפות לסעיף אחריות צולבת, לפי העניין.  אלעין

ור עריכת ביטוחי הספק  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאיש .85

ד ) ו'נספח  לבחון את חשיפתו לחבויות  ועל הספק  א(, הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הספק,  ת לקבוע 

בכל   אלעיןכל טענה ו/או דרישה כלפי    ריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלותגבולות האח

 הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור. 

יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או ל .86 ו/או לשנותם לרעה    צמצם את היקפםביטוחי הספק 

 לעשות זאת. יום מראש על כוונתו  (  שיםיש)  60הודעה בכתב בדואר רשום    אלעיןל  שלחם  אלא א,  בתקופת הביטוח

  נשלחהאם לא    אלעיןשכאלו לגבי  וי לרעה  ו/או לשינ ביטול   ללא יהיה תוקף לצמצום ו/או  יתחייבו, כי    מבטחי הספק

 . ההודעה ממועד משלוחהימים  ( שיםיש) 60הודעה כאמור ובטרם חלוף  

שמב .87 פעם  של  בכל  לטחו  יודיע  לפי אלעיןהספק  שנערכו  הביטוחים  פי  על  הספק  מביטוחי  איזה  כי  אישור    ,  נספח 

 לעיל, מתחייב הספק  86כאמור בסעיף  ל,  ( עומד להיות מצומצם ו/או משונה לרעה ו/או מבוט'נספח דביטוח הספק ) 

( יםשלוש)  30אשר  יאוחר מאישור עריכת ביטוח חדש, בתוך לא    אלעין לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל

 הביטוח הקודם, כאמור. יום לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או הביטול של  

הספק    יוכי מבטח   אלעיןים לכל ביטוח הנערך על ידי  ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמ .88

לחוק    59פורטים  בסעיף  או זכות, המ/טענה ו  , לרבות כלאלעיןעל כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי    יםמוותר 

 יהם. וכלפי מבטח אלעיןכלפי  "ביטוח כפל "טענה של ת כל , לרבו1981  -חוזה הביטוח התשמ"א 

לו .89 לא תהיה  כי  כנגד    הספק מצהיר,  ו/או תביעה  דרישה  ו/או  טענה  עבורו,   אלעיןכל  לשיפוי  זכאי  נזק שהוא  בגין 

(, 'נספח דם שנערכו לפי נספח אישור ביטוחי הספק )ל פי הביטוחייסות, עאלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפול 
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פ  שגרם למקרה   אולם, הפטור כאמור לא יחול לטובת אדםמכל אחריות לנזק כאמור,    אלעין וטר בזאת את  והוא 

 . הביטוח בזדון

ביטוחי  באישור  לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף זה )ביטוחים( לרבות  מתחייב    הספק .90

ות פוליס וראות הה  ולקיים את כל  למלאעד ו וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במו  הספק,

לשמ,  כלשונן האמור,  בכלליות  לפגוע  ככל ומבלי  הביטוח,  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות  הוראות  על  ור 

. בנוסף רותים בקשר עם חוזה זהמתן השיקופת  שך כל תה בתוקף במינ תהי  ות ולדאוג ולוודא כי הפוליסשקיימות  

מ  לגרוע  ומבלי  לעיל  אתלאמור  כי  הספק  מתחייב  יחזיק  ביטוח    מנו,  מקצועית  עוד  אחריות  כל  מתקיימת בתוקף 

 . זה בקשר עם חוזהעל ידו נעשתה  אשר תו על פי דין לכל פעילותאחריו

להודיע    הספק .91 לה  אלעיןלמתחייב  העלול  אירוע  כל  על  עיל מיד  על  וות  לתביעה  ביטוחה  המקצועית,    יפי  אחריות 

בי או  שלישי  צד  כלפי  מתחייב    חבותטוח  אחריות  כן  עם    הספקמעבידים.  פעולה  לשם   אלעיןלשתף  שיידרש  ככל 

 על פי ביטוחי הספק.  אלעיןו/או מימוש זכויותיה של  להגישה למבטחים  החליטה אלעין יעת ביטוח אשר מימוש תב 

אשר ייגרם   באופן מלא בגין כל נזק  אלעיןהספק יהיה אחראי לשפות את    לעיל ולהלן,  מהאמור  כמו כן ומבלי לגרוע .92

מהפרת   הנובע  ביטוחי  כיסוי  אי  עקב  מהם  מתנאי  למי  מתנאי  עמי  ידי  הפוליסות  מי  ו/או    הספקל  ו/או  מנהליו 

 .מהעובדים המועסקים על ידו

בכלליות האמור .93 לפגוע  ומבלי  לעיל  בפ  בנוסף לאמור  בתוהפרכי    וליסות,ייקבע  תנאי  ה  של  לב  פוליס מ  ם  ת ו תנאי 

, אך לא רק, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה, אשר נעשו בתום לב על ידי הספק, הספק, לרבותהביטוח על ידי  

 על פי ביטוחים אלו.    אלעיןבזכויות  נהא תפגע ל

עריכת הביטוח  יד את אישור  ר ולהפקלחזוהספק  ( ימים ממועד תום ביטוחי הספק, מתחייב  שבעה)  7  -לא יאוחר מ .94

בסעיף   תוקפם,  לעיל  76כאמור  הארכת  ביטוחי  לת  בגין  אישור  את  ולהפקיד  לחזור  מתחייב  הספק  נוספת,  קופה 

 . תקופת ביטוח וכל עוד חוזה זה בתוקףתום מדי  במועדים הנקובים,הספק, 

ביטוח   ,מצהיר  הספק .95 "אישור  שהמצאת  לו  ידוע  הספקכי  ד)"  י  מתן    יםומקד  מתלהתנאי    והינ  (,'נספח  לתחילת 

לא   ,כאמור   ,כאמור במקרה שהאישורתחילת מתן השירותים    את  הספקלמנוע מ  רשאית  תהייה  אלעיןהשירותים ו

 המוסכם כנדרש.מועד בהומצא 

אי המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או  ביטוחי הספק, המצאתם ו/או ו/או אי עריכת כי אין בעריכת   ,מוסכם בזה במפורש .96

ו/או להוות אישור   המטעמ או על מי ו/  אלעיןבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על  ו/או אלעין י ם על ידאי בדיקת

 . או על פי כל דיןו/פי חוזה זה   בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של הספק על

ורה או לגרוע בצ/לצמצם ולעיל, מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי    96בהקשר לאמור בסעיף   .97

 . כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה

ד, לא במועלעיל    94  -ו  76בסעיפים  י הספק כאמור  טוח יאי המצאת אישור בהמצאת או  ובהר כי  הסר ספק מ למען   .98

 . חוזה זה  פי על הספקתפגע בהתחייבויות  

ל .99 להמציא  הספק  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  ממעשרארבעה  )  14בתוך    אלעיןבנוסף  ימים  קבלת  (  ועד 

בי אותם הביטוחים, אשר התחייב לקיימם ו/או החלים עליו  , העתקים מפוליסות הביטוח לגאלעיןדרישה בכתב מ 

פי  על  ו/או  זה  חוזה  פי  נכללים בנספח "אישור    על  פי החלטתו בקשר עם מתן השירותים ואשר אינם  על  ו/או  דין 

, כדי להתאימן  אלעיןפוליסות הביטוח על פי דרישות  ספק לתקן את  תחייב ה(, וכמו כן, מ'ביטוחי הספק" )נספח ד

 ת חוזה זה. להוראו

הביטוח שיומצאו על ידי הספק כאמור  לבדוק את אישורי הביטוח ו/או את פוליסות  )אך לא חייבת(    תרשאי  אלעין .100

 . א חוזה זהתיו נשואו תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויוו/לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי  

ומתחייב  ספקה .101 של    ,מצהיר  הביקורת  זכות  לאיש  אלעין כי  וזכות ביחס  ולפוליסות  הביטוח  את   הורי  לבדוק 

ולהורות על תיקונן כמפורט לעיל, כל חובה וכל אחריות שהיא   ה מי מטעמו/או    אלעיןאינה מטילה על    הפוליסות 

דרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה או לגבי היע  ותוקפם,לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור, טיבם, היקפם,  

 . זה חוזהל פי ע  הספקשהיא המוטלת על 
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טוח(, כולם או חלקם, הרי שמבלי להטיל היה והספק לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לסעיף זה )בי .102

ת דמי  חתיו, לשלם אחלקם, תרשאית לבצע את הביטוחים, כולם או    אלעיןחבות כלשהי בקשר לכך, תהא    אלעיןעל  

יהא כרוך בכך מכל תשלום המגיע לספק ו/או לגבותם בכל הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ולנכות כל סכום ש 

ש על כך לספק לפחות    ין אלעדרך חוקית אחרת, בתנאי  ימים מראש.  עשר-ארבעה)  14הודיעה  פיגור בתשלום  (  כל 

י לעיל  שתהיה  יכאמור  כפי  בשיעור  ריבית  בבנמקובלת  שא  עת  בחשבונות באותה  מאושרות  בלתי  חריגות  בגין  ק 

 . דביטוריים

ן כל נזק אשר ייגרם באופן מלא בגי  אלעיןומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הספק יהיה אחראי לשפות את  בנוסף   .103

 הספק. הפוליסות על ידי  מי מתנאי מתנאי לה עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת  

ל פי תנאי  ע  ת זכאי  אילקזז כל סכום לו ה   ת רשאי  תהייה   אלעין בזה כי    לעיל, מוסכם  מהאמור   בנוסף ומבלי לגרוע .104

 . הספקדת לזכות  מוהעסעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה 

לגרוע   .105 ומבלי  החוק  בנוסף  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא  הספק  מתחייב  לעיל,  זה  בחוזה  מקום  בכל  מהאמור 

החוק הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור  שהותקנו לפי  כדומה,  לביטוח לאומי וכל הצווים, התקנות ו

סקו באופן מקרי או  באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחיו ואלה שיועלעיל,  

 זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל. 

בר אחריותו  ה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדוראה בסעיף זכי כל המובהר בזאת,   .106

 ו על פי הדין. הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/א 

 

 הינם מעיקרי ההסכם, והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.   75-78סעיפים 

 

 העדר יחסי עבודה 

בי .107 הצדדימוסכם  עובדי  ,  םן  ה ספק  הכי  של  ואחריותו  ביקורתו  השגחתו,  פיקוחו,  תחת    ספקה  .בלבדפק  סימצאו 

ל ידי עובדיו ו/או קבלני  הסכם עמכי המסמתן השירותים על פי  שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות ביבלבד, י 

הסכמת   קבלת  )לאחר  ידו  על  שיועסקו  מ  אלעיןהמשנה  וכל  ובכתב(  מטעמו,  ימראש  שכרם, לרבות    שבא  תשלום 

על פי ד תנאים   , הסכם קיבוצי, צו הרחבה וכיוצא בזאתיןזכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש 

ותנאים סוציאליים בהתאם להוראות כל  שכר  ובדים שיועסקו על ידו ישולם  כי לע   ,ק מתחייבספ כמקובל בתחום. ה

 . דין

, וכי אין בהתקשרות על פי  כקבלן עצמאיכם  הסבויותיו שבהתחיי ת  אמבצע    ספקההצדדים מצהירים ומאשרים, כי   .108

ו/או מי    בדיולבין הספק ו/או מי מעו  אלעיןכוחו משום יצירת יחסי עובד ומעביד ו/או סוכנות בין  הסכם זה ו/או מ

, על  הועובדי   אלעיןכל אלה אינם משתלבים במסגרת  כי  ו  ,ו/או בשליחותו עבורו  מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים  

 .ע מכךהכרוך והנוב כל

 

, ופסק דין חלוט יקבע קיומם של אלעיןדיו ו/או מי מטעמו את  היה ולמרות האמור לעיל, יתבע הספק ו/או מי מעוב .109

לשלם על פי פסק   אלעין  חויב תבגין כל סכום בו    אלעין ם, מתחייב הספק לשפות ולפצות את  יחסי עבודה בין הצדדי

ו )לרבות הוצאות משפטיות  עוהדין  כדין מיום   תביעה כאמור("ד הקשורות לשכ"ט  והצמדה  ריבית  בצרוף הפרשי 

 . ועד ליום הפיצוי ו/או השיפוי בפועל אלעיןם ע"י תשלומ

 

 איסור הסבה

להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או  הספק אינו רשאי      .110
 ומראש, ובתנאים שתקבע.  המזמינה בכתבבהסכמת חובה הנובעת מחוזה זה, אלא 

 
 כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמינה בכתב ומראש.    ביצוע העבודותהספק אינו רשאי למסור לאחר את  .111
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א .112 יעביר  אםהספק  רק  משנה  לקבלן  ממנה  חלק  או  העבודה  ביצוע  בכתב  ת  המזמינה  אישור  את  יקבל  וכאשר 
מ לקבלן  חלקה(  )או  העבודה  ולז להעברת  קבלןשנה  של  זה.  הותו  שבאישור  לתנאים  ובכפוף  לגרוע  המשנה,  מבלי 

 הפיננסית בלבד.התוכנה יצויין כי הספק יהיה רשאי להעסיק ספק משנה בתחום  מהאמור,  
  

הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי   הסכמה כאמור מטעם המזמינה להעסיק קבלן משנה אין כדי לפטור אתבמתן   .113
זהותם   מלאה לכל מעשה של מבצעי העבודות )לרבות קבלני משנה אשר ישא באחריות  והקבלן  חוזה זה ולפי דין,

 אושרה על ידי המזמינה(, באי כוחם ועובדיהם. 
 

 ערבות ביצוע

  100,000סך  ב  ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וצמודה למדד  אלעיןבידי    ספקיפקיד ה,  ההסכםעם חתימת   .114

 כם. פי ההסיו על  ייבויותלהבטחת ביצוע כל התחש"ח, 

 להסכם זה '  בהסכם יהיה בנוסח המפורט בנספח  סמכי ה ק על פי מספ לקיום התחייבויות ההערבות הבנקאית  נוסח  

   (.ערבות הביצוע -)להלן  

 

יום מתום תקופת הסכם. הוארך ההסכם מטעם כלשהו, מתחייב הספק   60עד לאחר  תהא בתוקף  הביצוע  ת  ערבו .115

את לחלט    תרשאי  אלעיןהא  ת. לא עשה כן הספק  אלעיןורה לו  ת ש  נוספת, כפיה  תקופ ע ללהאריך את ערבות הביצו

 הערבות ולהחזיק בכסף שחולט כערבות ביצוע.  

הסכם זכאי הספק לקבל לידיו את הכספים שחולטו כולם או חלקם, יהיה  היה וחולטה הערבות, ובתום תקופת ה

 בלבד. זכאי להשבת הכספים שחולטו כאמור בערכם הנומינאלי 

 

 .של ההסכם תמהווה הפרה יסודי םוהפרת  ,מעיקרי ההסכם םהינלהסכם   114-115פים סעי .116

 

 ביטול ההסכם

    יום מראש. 60הודעה בכתב לספק של  לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא על ידי מתן   תרשאי אלעין .117

 

את רים הבאים וזחד מהמקלבטל מיידית את ההסכם בכל א  תרשאי  אלעיןלעיל,    117מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .118

 ואלה המקרים:מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הוראות הסכם זה, 

ה לאחר שקיבל התראה על כך  הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי ההסכם ולא תיקן את ההפר .118.1

 מראש ובכתב תוך הזמן שנקבע בהתראה. 

, והספק  הינם לשביעות רצונאו מקצתם, א   ו, כולם בפני הספק כי השירותים המבוצעים על יד  ה עהתרי  אלעין .118.2

 . אלעיןשל   הצעדים נאותים לשיפור מתן השירותים לשביעות רצונלא נקט מיד עם קבלת התראה זו 

למינוי מפרק או כונס נכסים או  לפירוק מרצון ו/או  הוגשה בקשה  או  של הספק  ברה  שינוי במבנה החבוצע   .118.3

או הוטל עיקול על איזה מנכסי הספק, לרבות  /ים או נאמן וונס נכס נאמן לספק, ו/או מונה לספק מפרק או כ

פי הסכם זה אשר לא בוטל תוך    הגיעעל התמורה המ על  ו/או קיים חשש סביר כי בשל קשיי  21לו  ם  יום, 

 שרות כנדרש בהסכם זה. אלעין ללא יוכל הספק להמשיך וליתן ו/או ארגוניים כלכליים  

כי אין  זהק מביצוע החוהסתל  פקהסכי    אלעיןשל    ההוכח להנחת דעת .118.4 יבויותיו  ביכולתו לעמוד במחו   ו/או 
 . אלעיןבשרות הציבור ו/או בטובת  באופן הפוגע

או הציע טובת הנאה כלשהי    או אדם אחר מטעמו נתן   הספק, כי  ההוכחות, להנחת דעת  אלעיןכשיש בידי   .118.5
 וזה זה או ביצועו. ח בקשר ל ה במכרז ו/אויבקשר עם הזכי 

 

ממנהליו ו/או    מניותיו ו/או מי  ו/או נגד מי מבעלי  הספקכים פלילים נגד  או ננקטו הליאישום    אם הוגש כתב .118.6
 למעט עבירות תנועה.  ,מי מעובדיו הבכירים

 
זה ו/או מצג שהוצג על ידו    תימת חוזהחשניתנה במכרז או בקשר עם    הספקל  התברר כי הצהרה כלשהי ש  .118.7

שהיםנכונ   םאינ או  ל  ספק,  גילה  מהותיעובד   אלעיןלא  לדעת ה  אשר,  על  אלעין  ת  להשפיע  כדי  בה  היה   ,
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   ההתקשרות עימו.
 

 לעיל משום רשימה סגורה.   86ד, כי אין במקרים המפורטים בסעיף מוסכם עו
 

לסילוק   אלעיןשלם  תלעיל,  בוטל ההסכם כאמור   .119 וזאת  ביטול ההסכם,  לו עד למועד  לספק את התמורה המגיעה 

על פי הסכם זה או כל הסכם או התחייבות    אלעיןלייב  סכום שהספק חכוי כל  גמור ומוחלט של כל המגיע לו, ובני

 או על פי כל דין.  אחרת 

 

 הסבת ההסכם

 בכתב ומראש.  אלעיןנו, אלא אם ניתנה לכך הסכמת הספק אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממ .120

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

הסכמת  יןאלע תנה  נ .121 בסעיף    האת  לאמור  א  88בהתאם  פוטרת  האמורה  ההסכמה  אין  מאחריותו  לעיל,  הספק  ת 

י והספק  ההסכם,  לפי  אויוהתחייבויותיו  מעשה  לכל  מלאה  באחריות  כוחם   שא  באי  השירותים,  נותני  של  מחדל 

 ועובדיהם. 

  
 התקשרות סיום

 בהקשר  עובדיו  ואצל  וצלא  שנצבר  והידע  המידע  כל  את  אלעין  לידי  להעביר  הספק  מתחייב  ההסכם  תקופת  סיום  עם .122

, גישה מלאה לכל הנתונים והמידע, התיעוד והגיבוי המצויים  האו לכל ספק אחר מטעמ  אלעיןל, וכן לאפשר  אלעיןל

בידי הספק, וכן גישה מלאה לכל המערכות לצורך הסבת הנתונים, או המשך הפעילות המלאה של שירותי המחשוב 

פע לתחילת  שעד  אחרילותו  ספק   מההסתיי  בו   מקרה  לכל  הכוונה  ההסכם  תקופת   סיום  ספק  הסר   מען ל.  ל 

ככל שהספק לא    הצדדים.לרבות ביטול ההסכם על ידי מי מ ,  שהיא  סיבה   מכל  אלעין  לבין  הספק   בין  ההתקשרות 

ד כל יבצע את המפורט בסעיף זה, החברה תהה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ובמקרה כזה לספק לא תעמו 

 ה. נה ו/או דרישטע

  פרוט   כולל  המחושבים  הנתונים,  הגולמיים  ניםהנתו  כל  את  כוללים  הקודם  בסעיף  המצוינים  והידע  המידע .123

, תמונות,  סרוקים  מסמכים,  תנועות ,  אב  נתוני,  הגיבוי  ופורמט   וייםהגיב   נתוני,  חושבו  לפיהם  האלגוריתמים 

לרבות    הנתונים  מבנה  את  פרטותהמ  טבלאות  ללכו  וניםהנת  סוגיה  וכל,  הרשאות,  משתמשים  טבלאות,  אינדקסים

 נתונים היסטוריים 

 . 90-91בסעיפים  כאמור לעיל  הנתונים העברת  בגיןיהיה זכאי לתשלום כל תמורה  לא כיים מסכ  הספק .124

בפני    לאהספק   .125 מ  אלעיןיחסום  המונעים  מידע  ו/או  לנתונים  מתן    אלעיןגישה  לצורך  אחר  ספק  עם  להתקשר 

   . אלעיןאצלו בקשר עם פעילות  המידע המצוי ישה לכלהשירותים או ג 

 

 

 

 

 

 

 כתובות הצדדים

 הסכם. ל  הבות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כקבוע ברישכתו .126
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( 5למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד הנשגר בתוך חמישה )  כל הודעה אשר תשלח מצד אחד .127

כזו  ר שוגרה בפקס או נמסרה ביד תחשב כ כל הודעה אש  הדואר.  רה למשלוח רשום בביתיימי עסקים, מרגע המס

 .  ןהענייגורה או מסירתה, לפי נתקבלה מיד עם שיש

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

_______________         ___________    _________________     
 הספק          אלעין
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 ' אנספח 

 SLA שרות רמת
 
 
 השירות רמות .1

 : הבאות רמותה  4 -מ לאחת תסווג  התקל כל .1.1

 :קריטית .1.1.1

  מאזנים   הפקת,  מים וביוב  תלושי  הפקת ,   קהל   קבלת :  ןכגו   ברשות   קריטי  שרות  המשביתה   תקלה

 . שירותים לספק עיןאלמ  נמנע שבו באופן. תקופתיים

 :חמורה .1.1.2

  אין  ובמסגרתה,  קריטי  תהליך  משרת  שאינו   התוכנה   ממודולי  אחד  עבודת  את  המשביתה  תקלה

 . המושבת  במודול להשתמש אלעיןשל  צהקה  ממשתמשי ד אח לאף  יכולת

 :רגילה .1.1.3

  לגביה  ושקיים,  פונקציה  או/ו   עמדה  השבתת  לרבות,  תוכנהב  להשתמש  ממשתמש  המונעת  תקלה

 . עבודה  המאפשר  זמני פתרון

 : אחרת .1.1.4

 . בעיה על המדווחת אחרת  תקלה כל

 . ל" הנ   1.1 בסעיף הקריטריונים  פי  על מטעמו מי  או/ו    המנהל י" ע יסווגו   התקלות .1.2

  בכל   ויטפל,  להלן  כמפורט  התגובה  זמניל  בהתאם   לעיל  כאמור  בתקלות   טיפול  לצורך   לקריאה  ייענה   פקהס .1.3

 . המלא  לפתרונה  עד תקלה

  מעבר   שעות  כולל  הטיפול  תחילת  ממועד  רציף  באופן  יבוצע  וחמורה  קריטית  התקל  בסוג  הספק  טיפול .1.4

 המקובלות  העבודה לשעות

 : בה הטיפול לתחילת  ועד אלעין ידי  על  הקריאה מתן מעת  ובההתג זמני פירוט  להלן .1.5

 

 שירות חלון 

 שעה מ שעה  עד ( -עד  -מ) ימים

 8:00  18:00 חמישי  – ראשון

 8:00 13:00 חג  ערבי /שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קריאה  קבלת מזמן טיפול תחילת

 הקריאה  סיווגלפי 

 אחרת  רגילה  חמורה  קריטית 

  עם   מידית 

  קבלת

 הקריאה 

  לכל

  המאוחר

   ארבע   תוך

  שעות

  מקבלת

 ריאה ק

 

  לכל

  המאוחר

  יום   במהלך

  מקבלת   אחד

 הקריאה 

  ר המאוח  לכל

  שני   במהלך

  עבודה   ימי

  מקבלת

 קריאה 
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  העבודה   שעות  לאחר   ורק  אך   תעשה ,  תקלות  תיקון  כוללת   שאיננה ,  שוטפת  קהתחזו  לצורך   תוכנהה  השבתות .1.6

 . אלעין של מראש והסכמה מוקדם אוםובת  הרגילות

  קבוע   וןפתר  או  זמני    מעקף  ידי  על  לשרות   ולהחזיר   פתרון  לתת  הספק   מתחייב   וחמורות  קריטיות  לתקלות  .1.7

 . השרות קריאת מפתיחת היותר לכל  שעות 24 תוך

  הפתוחות   הבעיות  מצבת  על ,  לחודש  אחת ,  אלקטרוני  חישובים   ליוןיג  מבוסס  ח "בדו  יןאלעל  ידווח  הספק .1.8

 . והחמורות הקריטיות  התקלות מצבת על ליום   ואחת,  תוכנהה פעול בת

 

 בתקלות וטיפול שירות קריאת .2

  של  התמיכה  למרכז  טלפונית   פניה  י" ע  תדווח  ואחרות  לותרגי,  חמורות  ,ריטיותק  תקלות  בגין   שירות  קריאת .2.1

  עד  08:00  השעות  יןב  חג  וערבי  שישי  בימי(  2; )18:00  השעה  עד  08:00  משעה  החל'  ה  עד'  א  בימים(  1: )קהספ

  ור כאמ  לקריאה  וההיענות,  קולי  מענה  שרות  ידי  על  תענה  השרות  מתן  לזמני  מחוץ  תקלה  על  הודעה.    13:00

 . הקריאה  פתיחת  שלאחר העבודה ביום תעשה

  למהות   ובהתאם  הצורך  לפי  יקבע  אלעין  יבאתר  או /ו,  תקשורת  באמצעות,  טלפונית :  השרות  מתן  אופן  .2.2

  נציג ,  אלעין  של  המפורשת  הדרישת   לפי  או/ו  הצורך  במקרה.  אלעין  דעת  שיקול  י לפ ,  חומרתה  ומידת  התקלה

לידי  ולא  שהתעוררו  ות בבעי  לטיפול   ,התקנותל   אלעין   באתר   לשרות  יצא   הספק   מטעם   תמיכה    וןפתר  באו 

 '.וכד  ייעוץ, הטלפונית  התמיכה במסגרת

  תהיינה   כאמור   ותקלות ,  לעיל  1.5  בסעיף   המפורטים  התגובה  בזמני  קריטיות   בתקלות  לטיפול  ייענה   הספק .2.3

 . פתרון למתן ועד, לעיל 2.1 בסעיף  המפורטות העבודה  לשעות מעבר  גם, ברציפות מטופלות

  מוסמך   גורם   או /ו  אדם  ידי  על  יתבצע  ואחרות  רגילות,  חמורות  לתקלות  בקשר  שירות  בקריאת  הטיפול .2.4

 . ותחזוקתה בה לטיפול  שיםהנדר והניסיון  ההבנה  ובעל  אלעין תוכנת  את  ולתחזק לטפל   הספק מטעם

,  פקהס  מטעם  בכיר  מקצועי  גורם  או/ ו  אדם  ידי  על  יתבצע  קריטית  לתקלה  בקשר  שירות  בקריאת  הטיפול .2.5

  ככל ,  אלעין  באתר  כחנו  יהיה  אשר,  בתחזוקתה  מומחיות  ובעל  המידע  תוכנת  את   חזקולת   לטפל  סמךהמו

 . התקלה לפתרון  ועד לשם שיידרש

  לכך   המיועדת   CRM  –  לקוחות   פניות   לניהול  ממוחשבת  תוכנה ב  ות שיר  קריאת  כל  לתעד  אחראי   הספק .2.6

  יייחוד   זיהוי.  מס  קבלת  אלעין ו  תתףמשה  של  הפנימית   תוכנהב  ירשם  הדיווח.  שלו  התמיכה  במוקד  הנמצאת

 .שנפתחה  השרות  קריאת לכל

 

 קריאה  קבלת מזמן להבתק טיפול  בסיום חריגות הגדרת

 תקלה  סוג מדידה   בשנת תקלות מספר

  72 תוך

 שעות 

  48 תוך

 שעות 

  24 תוך

 שעות 

 קריטית  6 4 2

 חמורה  8 6 3

 לה רגי 10 8 4

 אחרת  12 10 5
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 םביצועי .3

  ידי   על   ימדדו   תוכנהה  ביצועי.  אופטימאלי  תגובה   זמן  למשתמש  מספקת   תוכנהשה  לוודא  מתחייב  הספק .3.1

  תגובה   זמן  נדרש.  תוכנהמה   מענה   לקבלת  ועד  תשלום  ביצוע  כדוגמת  טרנזקציה   משיגור  תגובה   זמן  מדידת

 . שניות  5 של במסגרת  מהטרנזקציות 95% לפחות  של ועמידה תשניו  3  על להיע  שלא ממוצע

  שיוגדרו   ולייםתפע   תהליכים  מספר  על  משתמש  חווית  מודול  שוטף  באופן  ולהפעיל  להתקין  הספק  באחריות .3.2

  על .  מראש  קבועים  זמן  במרווחי  סינטטיות  טרנזקציות   לבצע  משתמש  חווית  המודול  על.  המנהל  עם  במשותף

  חריגים   ודוח  םשוטפי  ומרוכזים   מפורטים  דוחות  ולהפיק   התגובה  זמן  את  מטיאוטו  באופן  דלתע  דולהמו

 . למנהל  רבעון כל  ניהולי סטטיסטי תקופתי דוח  להעביר הספק באחריות. תקופתי סטטיסטי 

 

 לקוחות רצון שביעות .4

  שלישי  צד   גורם  דיי   על  יבוצע   הסקר.  לקוחות  רצון  לשביעות  כללי  סקר   לשנה   אחת   לבצע  הספק  באחריות  .4.1

 . מייצג במדגם הקצה  ולקוחות  המנהלים, המשתמשים ידי על נונימיותבא

 .  ביצועו בטרם חודשים 3 הסקר נוסח את  המנהל  לאישור להעביר הספק על .4.2

   .Base Line יוגדר הראשון  הסקר תוצאות פי  על .4.3

 3%לפחות ב . לשנה משנה Base Line  ה לשיפור  מתחייב הספק .4.4
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 נספח ב' 

 צועבי רבות נוסח ע

 

 לכבוד  

 אלעין 

 .נ.,,גא

 כתב ערבות מס'__________  הנדון:

 

  ש"ח   100,000ך של  ססכום עד ל  )להלן: "המשתתפים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל___________    קשתעל פי ב
אלף  במילים:  ) הנובעים מאה  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  )להל  ש"ח(  להלן  כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  ן:  מהצמדת 

בתוכנת  ימוש, תחזוקה ותמיכה  מתן רישיון של  10/מ 2021השתתפותם במכרז פומבי    וזאת בקשר עםשי הצמדה"(,  "הפר
 ההתקשרות.  ז, ותנאי חוזהולהבטחת מילוי תנאי המכר   אלעיןעבור  גביה ופיננסית

 
לכם לשלם  מתחייבים  מיד    אנו  הצמדה  בתוספת הפרשי  הנ"ל  לסך  עד  או סכומים  ונה  ראשהישתכם  דר   עםכל סכום 

מבלי  וזאת  ,  מ  "בע  מפעלי מים וביוב בע"מ   אלעין ן  חתומה ע"י מנכ"ל ו/או חשב ו/או יו"ר דירקטוריו  יע אלינובכתב שתג
דר  את  לנמק  או  לבסס  עליכם  מאת    ישתכםלהטיל  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  בתהליך 

  הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפיםכלפיכם טענת  בלי לטעון  משפטית או בכל דרך אחרת, ומ  המשתתפים בתביעה
 יכם.בקשר לחיוב כלשהו כלפ 

 
שכל אחת מהן מתייחסת    רישות. מספר דבאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או  

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

 זה : במכתבנו
 

 ית על ידי הלשכה המרכז   המתפרסם   מדד המהירים לצרכן )כללי(משמעו   -דד" "המ
 לסטטיסטיקה. 

 
 רשי הצמדה יחושבו כדלקמן :פה
 

"המדד החדש"( כי המדד החדש    נה לפני כל תשלום בפועל על פי ערבות זו )להלן:אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרו 
יהיו הפרשי    ה ___________ או בסמוך לכך.   יוםשפורסם ב_    ת_________ ______ שנ  עלה לעומת המדד בגין חודש 

 הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.   ם השווה להכפלת המדד החדש בסכוםההצמדה סכו
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 ועד בכלל.   ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. ________ינו אחרי ה שתגיע אל דריש

 טלת. ערבותנו זו בטלה ומבו ________לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

 ו באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה ו/א 
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 4פרק 

 משתתף הצעת ה 
 

 מערכות ה נולוגיותטכ פרוטחלק א': 
 

   נים טכנולוגיים אפיו .10
 
  זה  מפרט  מטרת .  V  באות  מערכותיו  שמספקות  המענה   מידת   את  יד   בכתב  הושור  שורה   בכל  בטבלאות    לסמן   הספק  על

  את  להתקין  הספק  על   ספק   הסר   למען.  הטכנולוגי הנדרש  לאפיוןמידת התאמת הפתרון של הספק    בדבר  מידע   לספק
  לא  אם  אף  אגידי מים וביוב אחרים שהם לקוחותיו של הספקת   אצל  מותקנת  שהיא  כפי  , אלעין  אצל  המלאה  תוכנהה
  של  מצומצמת  להתקנה  עילה   לשמש  יוכל  לא  במפרט  פונקציונאליות   בהגדרת  חוסר.  זה  במפרט  הפונקציות  או מל  וגדרו ה
 .  משתתףה  מצד נוספות תשלום  לדרישות  או תוכנהה
 

  מענה תכונה  ד "מס
 מלא 

  מענה
 חלקי 

  אין
 ה מענ

 טבלאי   אחד נתונים  מבוססת בסיס  תוכנה 1
 Relational Data Base 

   

מ 2 גרפי  ממשק  ממשק   Graphical User Interface   -   GUI  –שתמש  

גלש מבוסס  או  חלונאי  רשת  משתמש   Internetכגון     Browserן 

Explorer    

   

משתמש  לידידותי     SSOבתוכנת  משולב    BIמבוסס טכנולוגיית  מחולל דוחות   3
וניהמאפ שליפת  התפעוליים  שר  הנתונים  מקבצי  וישירה  מהירה  נתונים  תוח 
 .  מש שיוגדר על ידי המנהלשתאפשרות שימוש במחולל הדוחות לכל מכולל 

   

מהירה 4 לגיליון    יכולת  מהמערכות  נתונים  להורדת  למשתמש  וידידותית 

 Microsoft Excelחישובים אלקטרוני  
   

וידי 5 מהירה  למשתיכולת  נת דותית  לשילוב  להנפקת  מש  מהמערכות  ונים 

 Microsoft Wordמכתבים ממעבד תמלילים  
   

)דו"ח   6 בלבד  סיכומים  או  מפורטת  ברמה  דו"ח  כל  והדפסת  להצגת  יכולת 
 ים(. למנהל 

   

למדפסת   7 בנוסף  ושליחתו  הדפסת  בטרם  המסך  על  דו"ח  כל  להצגת  יכולת 

 PDFלהפקה בקובץ בפורמט 
   

ואי יכלי   8 אפשרות  לשליטה  שתמש  מלנטואיטיבי  דידותי  כולל  דוחות  בהפקת 
העדיפו סדר  עמוד,  לשינוי  עד  מעמוד  חלקית  להדפסה  אפשרות  להדפסה,  ת 

אפש הדפסה,  וביטול  להפסקת  )מדפסת(  אפשרות  ההדפסה  יעד  לשינוי  רות 
 וכד'.

   

כות  מובנים במער  BPMעל ידי כלי תהליכים עסקיים תפעול ובקרה על בניית  9
, בהתאם לנהליי העבודה הייחודיים  Work Flowיות המשלבים התפעול
כולל אפשרות לשילוב   מ "בע אלעיןחברת המים והביוב של  אלעין לתאגיד

רת המשתתפים בכל שלב אישור, הגדרת זמנים,  תהליכי אישור הכוללים הגד 
    הגדרת סוג האישור )טורי, מקבילי, חליפי וכד'(.

   

, כולל סריקת  יוכם לכל ישות נדרשתוש  תוכנה בלי  ים אינטגרא אירכוב מסמכ  10
 .  Microsoft Officeאו קבצים אחרים כולל קבצי   מסמכים, תמונות, פקסים

   

לדוגמא  בשורות  Drill Downביצוע    11 רלוונטיים,  יתרות    -ובנתונים  מתוך 
 לחשבון, הצגת התנועות לחשבון. 

   

ע  12 ביצוע  בדבר  פנימי  המיי  דכוניתיעוד  ת,  תוכנהבדע   פרטי  פרטי  י כולל  עוד 
 השינוי שבוצע מבצע הפעולה, מועד ביצוע הפעולה  ומהות

   

והגדר  הגדרת   13 משתמש  מותאם  הרשאו  תתפריט  בעלי  משתמשים  ת  סוגי 
 שונות. 

   

ידי   14 על  יזום  באופן  והתראות  מסכים  בנקיטת    תוכנה ההקפצת  צורך  ללא 
 פעולה על ידי המשתמש 

   

באופ  תוכנהסכי  מ 15 כמעוצבים  למשתמש  אינטואיטיבי  את    שמובילים  ךן 
 בזמן ביצוע פעולה המשתמש ממסך למסך 

   

16 DashBoard  –    לוח בקרה למנהלים המאפשר תצוגה גרפית בOn Line     של
כדוגמת: כמות    אלעיןים מהמערכות התפעוליות של  נתונים מספריים סיכומ

יתרות   והתפלגותם,  לקוחות  התשלומי  מבחשבונות  תקציב  ביצוע  בנק,  ול 

   



 91 מתוך 69 עמוד

 ___________ __  _________ ____ 
 חותמת המציע   חתימות המציע 

Ver 6.0      -  כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ–  
 ות בע"מ © אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש ממניב הכנס 

 

  אלעין  מחשוב  תוכנות   10/מ2021מכרז 
 

 ושריון, אכיפת חובות, צריכת מים וכד' 
כגון מצב חשבון בפורמט הדומה  ה 17 רלוונטיים  ישירה ממסכים  נתונים  דפסת 

כו במסך  התוכנית  למוצג  לתושב.  ברור  באופן  לקודים  מילולי  באור  לל 
פרמטר או  תאריכים  לפי  חיתוכים  לאפיין  למשתמש  מאפשרת  ים  המדפיסה 

 לוונטיים. אחרים ר

   

, ע"י ממשק  IVRי  גביית תשלומים באמצעות האינטרנט וכן באמצעות שירות 18
 . On Lineועדכון בסיסי הנתונים התפעוליים ב המותאם לכך בתוכנה 

   

    SSOלרבות בתוכנה  אחודה  משולבת CRMתוכנת  19
וקבצי    נתונים אחדמערכות גביה, פיננסית, לוגיסטית  אחודה מבוססת בסיס   20

 העברת נתונים בין המערכות  ללא צורך בממשקים משותפים נתוני
   

    PCI DSS -  Security Standards Councilעמידה בתקן  21
ה 22 בדרישות  ההתייעלות  עמידה  חוק  פי  על  למע"מ  מפורט  לדיווח  מחוקק 

 PCN874ת הפקה אוטומטית של קובץ במבנה  לרבו  2009הכלכלית השס"ט  
למ המידע  ושיגורו  שע"מ  ערכות  אתר  או  המיסים  רשות  של  הממוחשבות 

לרב מאובטח  המפעילות  באופן  והחומרה  ולתוכנה  חכם  לכרטיס  ממשק  ות 
 אותו 

   

מ  23 חוזר  בדרישות  מים  עמידה  ולתאגידי  מקומיים  לספקים  המים  רשות  נהל 
 2011לפברואר  6בנושא ריבית פיגורים מתאריך ה  2/2011מספר 

   

נתונ  24 מקבצי  קליטת  למשתמש    Excelים  ידידותי  קל,  באופן  למערכות 
 ואינטואיטיבי 

   

שמירה   25 אוטומטית,  לרשומה המתאימה  בתוכנה  קליטה  וצרוף  הממוחשבת  
מוני צילום  המונים    של  מקוראי  שיתקבל  כפי  התאגיד  לקוחות  של  המים 

 בשטח 

   

ז 26 ופתרונותיו המוצעים במסגרת מכרז  ענה מלא  ה מספקים ממערכות הספק 
טי מלא  דרישות החוק והרגולטור לרבות מענה מלא לרבות מענה אוטומלכל  

הטיב   הרמה,  בעניין  והוראות  מידה  )אמות  והביוב  המים  תאגידי  לכללי 
 2011של השירותים שעל החברה לתת לצרכנייה(, התשע"א  והאיכות

   

    ים( נתונים ללא מגבלה של עולמות )נושא  BIה מתוכנת הפקת דוחות  27
    בתוכנה נומרי ון ומנוע חיפוש פנימי הפועל על כל המידע הנומרי והאלפא מנגנ  28
לקטרונית  טפסים מקוונים אינטראקטיביים למילוי על ידי הצרכן, חתימה א  29

והתקנות,   החוק  פי  על  מאשר  גורם  ידי  על  ומוסמכת  מאובטחת  מאושרת, 
טיפול  יטתם והמשך הכן בדבר קלשיגור הטפסים לתאגיד וקבלת אישור לצר

כדוגמת   מתקדמת  בטכנולוגיה  יפותחו  הטפסים  בהם   html 5בהם.  ישולבו 
מא  באופן אוטומטי נתונים ממערכות המידע של התאגיד לאחר הזדהות וסיס

    : ומילוי בכל טכנולוגית קצה  של הצרכן. הטפסים יהיו רספונסיביים לצפיה 
Windows, Android, IOS   בא ובאוישולבו  האינטרנט  פליקצה  של  תר 

תהליכי    התאגיד. מזניקים  אוטומטי.    BPMהטפסים  כוללת  תוכנה  הבאופן 
 מערכת משרד אחורי לקבלת הפניות, בקרתן, הטיפול בהן וסגירתם 
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 . תאור טכנולוגיות  2
 
 

מוצעת  כנולוגיה העל המציע למלא את טור מענה המציע ולפרט בכל מערכת את פרטי הספק הראשי, ספק המשנה והט
הטכנולוגיה המוצעת על ידי הספק בתחנת הקצה  אור  י ינת המילה לקוח הכוונה לתו. למען הסר ספק היכן שמצעל ידו

 בצד הלקוח.  
 
 

 המציע  מענה  פרטים תוכנה מס.
 
 
 
1. 

 
 
 

 גביה תוכנת 

  בסיס נתונים  
  מערכת הפעלה בשרת  

 ( ) */ חלונאי   Web טכנולוגית בתחנת הקצה  

 
 
 
2. 

 
 
 

תוכנה 
 פיננסית 

  בסיס נתונים  
  מערכת הפעלה בשרת  

 ) *(   / חלונאי Web   טכנולוגיה בתחת הקצה
   התוכנה ספק משנה של 

  בסיס נתונים CRMתוכנת   .3
  מערכת הפעלה בשרת 

 ) *(   / חלונאי Web טכנולוגיה בתחנת הקצה 
   ה התוכנה של ספק משנ

4.   BPM בסיס נתונים  
  מערכת הפעלה בשרת 

 ) *(   / חלונאי Web נולוגיה בתחנת הקצה טכ
   התוכנה ספק משנה של 

5.  BI  תוניםבסיס נ  
  מערכת הפעלה בשרת 

 ) *(   / חלונאי Web טכנולוגיה בתחנת הקצה 
   התוכנה ספק משנה של 

 
 המתאים בעיגול את ) *( הקף 
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 מערכות  מפרט  לק ב': ח

 
  זה  מפרט  מטרת .  V  באות  מערכותיו  שמספקות  המענה   מידת   את  יד   בכתב  שורהו  שורה   בכל  בטבלאות    לסמן   הספק  על

    תוכנה ה   את  להתקין  הספק  על  ספק  הסר  למען.  משתתףה  ידי  על   המוצעת  תוכנהה  של  הפונקציונאליות  לע   מידע  לספק
  לא  פרטבמ  פונקציונאליות   בהגדרת  חוסר .  זה  במפרט  הפונקציות  מלא   הוגדרו   לא   אם   אף,  אלעין   אצל המלאה והשלמה  

 . משתתףה  מצד נוספות  תשלום לדרישות או תוכנה ה של מצומצמת להתקנה עילה לשמש  יוכל
 

    הגביה תוכנת .1
 

 כללי  גביה .א 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
    נכס תהליך הקמת כרטיס  ביצוע  1
    משלםרטיס  תהליך הקמת כביצוע  2
ת  יכולת ביצוע עסקת תשלומים אחת הכוללת א 3

 כל מערך החובות של התושב 
   

לבית  ביצוע   4 והעברתו  חשבון  הפקת  תהליך 
 הדפוס 

   

    תהליך ברור חשבון ביצוע  5
למערכות   6 משותפות  טבלאות  של  מרכזי  ניהול 

 וכד'   התפעוליות  לדוגמא ישובים, רחובות,
   

פעול 7 באינטרנטביצוע  מאובטחות  דכון   בע    ות 
On Line    ביצוע  התפעו  תוכנההשל כגון  לית 

 תשלום  

   

    בוטל  8
חיובים 9 של  למשתמש  וידידותי  מהיר,  הן    ביצוע 

כאשר   מובנה  בתהליך  רוחביים  והן  פרטניים 
צעד   אחר  צעד  המשתמש  את  מובילה  התוכנה 

 לביצוע החיוב הכולל בקרות  

   

ובידכוע 10 הוספה  מטבלאות  ן,  פרמטרים  טול 
די בקרה  באופן ידידותי למשתמש תוך כ  תוכנהה

הפעולה    On Lineואזהרות   משמעות  בדבר 
 .   תוכנההלנתוני  

   

מטית של הנתונים הנדרשים בדוחות  הפקה אוטו 11
המים   לרשות  כפי    הרבעוניים  המדויק  בפורמט 

את   התואם  בפורמט  הקובץ  יצוא  שנדרש 
 Excelליון דרישות לגי ה

   

קבצים   12 נוסף    הספק   -נירמול  תשלום  ללא  יבצע 
מס  מוביל  הסבת  למספר  משלם  מת"ז    –פרי 

כזאת    אלעיןבקבצי   הסבה  בוצעה  ולא  במידה 
 יום מפניה בכתב.  60תוך   לעיןאבתאום עם 

   

מים   13 חשבונות  של  מאובטחת  לשליחה  אפשרות 
ותש באינטרנט  אימייל  באמצעות  לום  וביוב 

 ור מיידי.במנגנון קיש  החשבון 

   

המשתי  14 ישובים  של  גביה  נתוני  בין  יכים  הפרדה 
 אלעין ל

   

לריבית  ושיח 15 בהתאם  לקוח  חוב  על  ריבית  ב 
בה או  חשכ"ל   אחרת.   פיגורים  לריבית  תאם 

 ביצוע חישוב הריבית על ידי התוכנה. 

   

הזנת נתוני הריביות לטבלה המתאימה באחריות   16
 הספק. 

   

לזשוב  חי 16 בהתאם    כותהצמדה  להנחיות  לקוח 
המידע הריביאמות  חישוב  ביצוע  ידי  .   על  ת 

 התוכנה. 

   

נתוני   17 ההצמדה  הזנת  המתאימה  מדדי  לטבלה 
 באחריות הספק. 

   

  לתי מוגבל שלפר במס  הגדרת    התוכנה מאפשרת 18
מיםמשלמים   למד  או  אם   לרבות    לנכס  אב, 
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 אוכלוסיןב.  .ב
 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
בקשר   1 אוכלוסין  נתוני  של  מרכזי   Onמאגר 

Line   עם המערכות התפעוליות 

   

משרד   2 נתוני  כחלקקליטת  אינטגראלי    הפנים 
 פעוליות. מהמערכות הת

   

הייחודיים   3 ונתונים  הפנים  משרד  נתוני  שליפת  
 .  תוכנהלכל 

   

    ניהול קשרי משפחה. 4
רשומה   5 לבניית  של  אפשרות  ומיטבית  מלאה 

הפרטים   מירב  את  המכילה  תושב/ספק/עובד 
התפעוליות   מהמערכות  הנאספים  העדכניים 

 ם. ומנתוני משרד הפני

   

ורות שונים )למשל  נתונים ממק  פשרות לקבלתא 6
ושילובם   החברות(  התפעולית    תוכנה ברשם 

 כמקור אינפורמציה נוסף. 

   

אוכלוסין   7 נתוני  והעתקת  להשוואת  אפשרות 
 ממערכות תפעוליות שונות 

   

 
 
 

 קופה .ג

גיל   מעל  למע 18וילדים  ספק, .  הסר    התוכנה   ן 
שבנכס אחד, עם מד אחד יוגדרו מספר    תשרמאפ

דרישת   פי  ועל  בפועל  המצב  פי  על  משלמים, 
 התאגיד. 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
לתק 1 בהתאם  ממוחשבת  קופה  מס  ניהול  נות 

 סה הכנ
   

החו סג 2 כלל  של  ירת  לבות  בתחנה    אלעין הלקוח 
   One Stop Shop-אחת 

   

בתקשורת   3 באינטרנט  שובר  לתשלום  אפשרות 
 התפעולית  תוכנהל

   

    יהול תקבולים ממקורות שונים אפשרות לנ 4

התשלום   5 סוגי  בכל  תקבולים  לניהול  אפשרות 
 ולכל אמצעי התשלום 

   

תק 6 לסעיפי"צביעת"  ויות  תקציב/פעיל  בול 
 ות ספציפי 

   

נתונים    תוכנהלממשק   7 העברת  לצורך  הפיננסית 
כגון   חוב    אוטומטית  בדבר  וחיווי  יומן  פקודות 

 אלעין מים של לקוח שהינו ספק 

   

לבדיקת    On Lineממשק   8 האשראי  לחברות 
 ולידיות כרטיס אשראי 

   

    ממשק לקורא המחאות וכרטיסים מגנטיים  9

    ים פריסת תשלומאוטומטית ל אפשרות 10

השונות:   11 הקופה  פעולות  לביצוע  אפשרות 
תשלומים, העברה בנקאית, החזרים ע"י כל אחד  

ה אחת  כאשר הנתונים נרשמים בקופ  םפקידיהמ
 עם רצף אחד של מספרי קבלות.

   

יוצרות   12 ממערכות  אוטומטים  חיובים     קליטת 
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 חיוב חיצוניות  

עבור   אפשרות 13 עב   לשלם  או  הריביות  הקרן  ור 
 וההצמדות 

   

לגביה   14 מקרן  גביה  בין  השנתיים  בדוחות  הפרדה 
 מריביות והצמדות. 

   

  של אישור עסקאות בכרטיסי    ON LINEניהול   15
מצב   על  מיידי  מידע  קבלת  כולל  אשראי, 

 הכרטיס. 

   

    ניהול הוראות הקבע בבנק / כרטיסי אשראי.  16

ל 17 פריסאפשרות  בה.ק.הסדרי  חוב  ה.ק.    /ת 
מרוכזת  באשר גביה  ממשכורת/  הורדה  אי/ 

תקופת   כל  להגדיר  צורך  ללא  אוטומטי  באופן 
 פעמי בלבד. -עבודה מחדש אלא באופן חד 

   

ק 18 ספחים  קליטת  חיצוניות:  ממערכות  בצים 
  / תשלומים  מוקד   / הדואר  בנק   / מבנקים 
ל  אינטרנט, עדכון חשבונות מוגבלים מבנק ישרא

הת מיידית  וקבלת  תשראה  של  לום  במקרה 
מוגבל אוטומטית  מחשבון  תהה  הקליטה   .

למנהל   בהודעה  ביצוע  התוכנה  ותלווה  בדבר 
 הקליטה באופן תקין. 

   

מאזנ  19  / דוחות  מגוון  הפקת  בכל  כספיים  ים 
 החתכים: מקומות גביה / תאריכים וכדומה. 

   

תושב,   20 של  וההצמדה  הריבית  תנועות  פירוט 
מההכו הסבר  ב  לל  חובו  הערך  היה  בו  תאריך 

וההצמדות   הריביות  סכום  תוכנהבחושבו  ומה   ,
משורת   )להבדיל  שחויבה.  וההצמדה  הריבית 
פירוט   ללא  אחד  בסכום  והצמדה  ריבית  סה"כ 

 הפרדה ביניהם(. ו

   

והצמדה   21 ריבית  לחישובי  אפשרות 
 רטרואקטיביים. 

   

אוטומטיים 22 חיובים  ית  הנדס   תוכנה מ  יצירת 
 רכזית. הגביה המ תתתוכנבגביתם ויכולת 

   

התראה   23 קבלת  כולל  בנק  חשבון  ולידיות  בדיקת 
 בדבר חשבון מוגבל. 

   

ולהנהלת   24 לבנק  יומי  הפקדה  דו"ח  הפקת 
 ות החשבונ 

   

ברורה  ושליחת  הפקת   25 והעתק  מקור  קבלה 
של   מראש  באישור  התוכנה  אלעיןומעוצבת   .
קבלה   להוצאת  בנוסף  שליתאפשר  חת  ידנית, 

באופן אוטומטי    SMSת  כן דרך הודעקבלה לצר
תציג   בהודעה  הקישור  על  לחיצה  אמת.  ובזמן 

 בפניו את הקבלה. 

   

אמת   26 בזמן  המופקים  התשלום  שוברי  מגנוט 
 אלעין ב

   

תשלום   27 שוברי  להפקת  הדפוס  לבית  ממשק 
 תקופתיים 

   

משלוח יומי של חיובי כרטיסי האשראי לחברות   28
 אשראי ה

   

לאבטחת מידע בביצוע    DSS  PCI  קן עמידה בת 29
 תשלומים בכרטיסי אשראי 

   

קבע   30 הוראת  במסגרת  תשלומים  פריסת     ביצוע 
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  . ד

 גביה  אכיפת .ה
 

  מענה תכונה  ד "מס
 מלא 

 מענה  אין חלקי   מענה

גביה  אכיפפעולות  ניהול   1 אחר    ת  ומעקב 
בהתאם לסרגל אכיפה שיקבע על ידי    יםהחייב

 התאגיד 

   

מים,   2 לרבות  החובות  גביית  בנושאי  טיפול 
אגרות,   הקמהביוב,  ו,  דמי  תשלומי  היטלים 

 אחרים.  חובה

   

חיוב   3 נתוני  ולהציג  קבלות  לשחזר  אפשרות 
)כגון: צריכת מים וכד'( מתוך מצב החשבון של  

 הנישום. 

   

בין   4 וא  תוכנתקשר  בנק   ה  לביןכיפה  הגבייה 
אשראי   לחייבים וחברות  עיקול  ביצוע    לצורך 

בפועל עיקול  ברישום,  הסרת  עיקול  גם  וכמו   ,
 העיקולים.  

   

להגדרת  גמי 5 אכיפשות  וכן  מסלולי  שונים  ה 
 ביצוע הליכי אכיפה במקביל 

   

חיצוניים  6 לגורמים  ממוחשבים    ממשקים 
אכיפה הליכי  ביצוע  בנקים  לצורך    –  כגון: 

באופן    לצורך בנקים  חשבונות  עיקולי  בצוע 
כל   לעיקול  גורמת  אחת  )טרנזקציה  אוטומטי 

הבנקים( בכל  הנישום  משרד  חשבונות   ,
ביצוע  ל  –  תחבורהה רכביצורך  ם  עיקולי 

הנהלת בתי  חברות האשראי,    ,)עיקול ברישום(
אחר  משפט רלוונטי  גורם  רשם   וכל  לרבות 

 .  המקרקעין

   

אכיפה, על ציר  תמיכה בהפעלת מספר אמצעי   7
ובמקביל האכיפה    הזמן  אמצעי  ותיעוד 

 . בתוכנה

   

חייבים   8 קובץ  עפ"י    תוכנתמשליפת  מקור 
 ם  קריטריוני

   

לעדכון  מ 9 המקומשק  ביצוע  מערכות  בגינן  ר, 
 אכיפה 

   

    שמירת מידע היסטורי על שלבי האכיפה  10

    המקור   תוכנתמעדכון אוטומטי של יתרת חוב  11

12 
חייב/נכס/חוב  קבלת על       תוכנתבמסכי    מידע 

היט לדוגמא  חריגים  חובות  בגין  בגין  קיימת  ל 
 פריסת צנרת 

יכולת הפקת דוחות הכנסות לפי מהויות שימוש   31
סכומים   לפי  בהפרדה  שונים  נכסים  בסוגי 

 ו ם שטרם שולמלמו וסכומיששו

   

פי  הר 32 על  חובות  הסדר  לביצוע  אפשרות  שאת 
 מדרג הרשאות שיקבע על ידי התאגיד 

   

לשלם   33 המבקש  ללקוח  אוטומטי  ריבית  חיוב 
ד כללי  בהמחאות  חשב  לריבית  בהתאם  חויות 

אמות   לכללי  בהתאם  התשלום   למועד  תקפה 
 המידה.   

   

ל 34 התקף  הריבית  שעור  תשלועידכון  מים  ביצוע 
 ביצוע ספק התוכנה. באחריות וב מעותדים
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 המקור 

    תוכנה ההפקת מכתבים על ידי   13

ומתן    רן לריבית  הפרדה בנתוני החובות בין ק 14
 דת בגינםת תשלום נפראפשרו

   

החוב   15 גביית  סיכוי  פרמטר  להגדרת  אפשרות 
לאכיפה   ניתנים  חובות  בין  להבדיל  במטרה 

 ים( לחובות המיועדים למחיקה )מסופק

   

במסכי   16 חיווי  של  אוטומטית  תוכנת  הופעה 
תהליך   מולו  שמתנהל  נישום  בדבר  הגביה 

 האכיפת הגבי בתוכנת אכיפה 

   

אוטומט ה 17 ב  ופעה  תשלומי    On Lineית  של 
 חייב  בגביה  

   

קליטת נתונים מגורמי חוץ כגון עורכי דין ובתי   18
 משפט

   

אוטומט 19 באופן  אכיפה  תהליכי  לרבות  ניהול  י 
 . התוכנההתראות, פיקוח ובקרה על ידי 

   

שלבי   20 רב  סטנדרטי  אכיפה  תהליך  הגרדת 
י האכיפה  ד כל תהליכ לרבות ניתוק מים, תיעו

 התוכנה. על ידי   ופן אוטומטיבא

   

החוק  התוכנה   21 הוראות  לכל  בהתאם  פועלת 
המיסים   לפקודת  ובהתאם  הכללים   / ו/הדין 

וב המידה  אמות  כללי  דין  גביה,  לכל  התאם 
 וחוק החל ו/או יחול על התאגיד. 

   

 

 דמי הקמה  .ו
 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
והיטל  דמיה תחשב  התוכנ 1 לי תאגידי כלים על פי  הקמה 

ביוב(,  ולמערכות  מים  למערכות  הקמה  )דמי  וביוב  מים 
ש 2015  –תשע"ה   ביום  ,  לתוקף  וזאת .  1.5.2015נכנסו 

לכללים החיוב ל  בהתאם  תעריפי  ההקמה,  דמי  חישוב 
דמי   להטלת  והעילות  המחוייב  השטח  פעמיים,  החד 

 ההקמה. 

   

    הגביה.  אמת לתוכנת וני ובזמן ממשק אוטומטי דו כיו 2

ובמסגרת כוללת  המערכת   3 החוק  ותיקוני  דרישות  את 
עדכון,   תעדכן  גרסאות  רגולטיבי  התוכנה  תיקון  כל 

 . ושיפורי מערכת נוספים

   

המערכת מנהלת את הנתונים כולל מתן התראות ועמידה  4
שליחה  הצורך,  במידת  תהליכים  עצירת  זמן,  בתקני 

ואוטומטית של ה עני  SMS-ודעות    ין בבקשה אולבעלי 
 בעלי תפקידים בתאגיד, הפקת דוחות, שאילתות ועוד 

   

מרכיב   6 ושולם  במידה  המערכת  של  אוטומטיים  קיזוזים 
 ם שני 7הקרקע לפני מעל  

   

)במקרים  7 מתואם  בניה  שטח  של  אוטומטי  חישוב 
על    7-שמרכיב הקרקע שולם לפני פחות מ שנים( וקיזוזו 

 פי הנדרש 

   

    של המבקש בבניין משותף לחלק היחסי וב אוטומטי חיש 8

של   9 אוטו'  )שליפה  צפיפויות  של  אוטומטי  חישוב 
 התעריפים הרלוונטיים( 
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מתבצע 10 ההקמה  דמי  בסיס    חישוב  חישוב על  לוגיקת 
 המותאמת לבקשות למגורים ולבקשות שאינן למגורים 

   

ל 11 בסיס  על  מתבצע  ההקמה  דמי  חישוחישוב  ב וגיקת 
 ולבקשות שאינן להקלה   בקשות להקלההמותאמת ל

   

מאפשרת   12 הקמה התוכנה  דמי  טבלאות  בין  הפרדה 
יחס חישוב מים, יחס חישוב    -ויחסיות לכל ישוב בנפרד  

 יוב ב

   



 91 מתוך 77 עמוד

 ___________ __  _________ ____ 
 חותמת המציע   חתימות המציע 

Ver 6.0      -  כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ–  
 ות בע"מ © אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש ממניב הכנס 

 

  אלעין  מחשוב  תוכנות   10/מ2021מכרז 
 

 

  וביוב מים .2
 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
וביוב    1 מים  חישוב  חודשי   –ביצוע  כולל    דו 

שותפים  ות למונים מכולל התייחסצבה לגינה  הק
 . ואזוריים ולבית משותף

   

( במצב     2 רישום החישוב המפורט )כולל הקצבות 
 החשבון. 

   

חיוב   3 תיקוני  /   –ביצוע  אוטומטיים    ידניים 
 ורטרואקטיביים על פי הצורך.

   

רישום כל הנתונים בכרטיסי התושבים לפי זיהוי   4
 מים.

   

ב 5 ומסודררישום  השינ   רור  כל  /  של  ויים 
 וריית השינויים שנעשו בכרטיסים. היסט

   

ולא   6 במידה  שגויים,  משלמים  מחיקת  אפשרות 
כספיות. כמו כן, אפשרות לאיחוד  -קבלו תנועות 

טיסים שנפתחו בטעות בנפרד לכרטיס משלם  כר
 אחד.

   

עצמו   7 החשבון  במצב  הערות  של  חופשי  רישום 
 . ו/או במקומות נוספים

   

בעדכוןגמ 8 משלם  ישות  צורך    נתוני  ללא  בעל   /
 לבצע החלפות מיותרות של משלמים. 

   

תאריכים   9 טווח  פעולה,  סוגי  לפי  דוחות  הוצאת 
ש מד  החלפת  כל  )כגון:  מ:   תוכנהבנעשו  ועוד 

 (.31.12.2021עד:   01.01.2020

   

10    / חשבונות   / סעיפים  בין  בהעברות  גמישות 
השור  ברמת  בתנוע משלמים  גם  וגםה  חובה    ות 

 ות. בתנועות זכ

   

דוחות בחתכים של גדלים / סוגים / ובעיקר לפי   11
 ישובים/אזורים. 

   

מאפשר הפקת דוחות המשלבים    –מחולל דוחות   12
 ם שונים נתוניבין 

   

    ביצוע בדיקות לוגיות והתראת חריגים  13

תקופתי 14 דוחות  פי  יהפקת  על  המים  לרשות  ם 
 תיבה הרשות ק שמכהמדויהפורמט  

   

אזור / שכונה / ישוב בהיטל ביוב באמצעות    חיוב 15
)כולל איתור האוכלוסייה    תוכנה בתהליך מובנה  

אחר   מעקב  ההודעות,  משלוח  הרלבנטית, 
ואכיפת  שינ הכרטיסים  חיוב  והשגות  ויים 

לכל   המותאמים  ריביות  וחיובי  התשלומים( 
 ישוב. 

   

ב 16 בהיטל  בודד  תושב  במעמד  חיוב  קבלת  יוב 
ה, בתאום עם הועדה לתכנון  להיתר בניי   התנאים
הממוחשבת של    תוכנהל   תוכנההקישור    –ובנייה  

 הועדה לתכנון ובניה   

   

ללא אפשרות    כנה תוב משלוח הודעות ושמירתן    17
 לשינוי הנתונים.   

   

בתהליך   18 מים  מד  החלפת  תהליך  ותיעוד  רישום 
עד  ת המשתמש צמובנה כאשר התוכנה מובילה א

 אחר צעד 

   



 91 מתוך 78 עמוד

 ___________ __  _________ ____ 
 חותמת המציע   חתימות המציע 

Ver 6.0      -  כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ–  
 ות בע"מ © אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש ממניב הכנס 

 

  אלעין  מחשוב  תוכנות   10/מ2021מכרז 
 

דוחות פחת מים לפי דרישה כולל הפרדה    הפקת 19
 לאזור / שכונה/רחוב/ שעונים מרכזיים 

   

הזיכוי 20 כולל חישוב  תיקוני מדידות מים    /תיעוד 
 חיוב הנובע מתיקון המדידה 

   

מים   21 תשלום  בגין  ממוגנט  תשלום  שובר  הפקת 
לתקו השוואתי  שימוש  גרף  כולל  פות  וביוב 

 הרשות  לאחר אישור  קודמות

   

שנעשו   22 והפעולות  המשלמים  עם  הקשר  תיעוד 
 CRMלתוכנת   On Lineוממשק ב 

   

לחברות   23 מוגבלים  שירותים  לקבלת  כניסה 
 Call Centerשמספקות שרותי  חיצוניות 

   

דו   24 נתונים  העברת  אוטומטי    כיווניממשק 
 קריאת מים.  לתוכנת 

   

תשלו 25 מיםחישוב  בגין  פ   ם  על  הגדרות  וביוב  י 
הרשות  הר של  העזר  וחוקי  גולטור 

 המקומית/תאגיד  

   

לקוראי   26 נתונים  ובקבצי  מודפסים  דוחות  הפקת 
 המים 

   

ואוטומטי 27 מלא  בצורת    פתרון  היטל  לגביית 
 ובקרה בגין תשלום ההיטל על ידי הנישומים 

   

מד   28 משוייך  לא  לנכס  כאשר  נכס,  כרטיס    סגירת 
   בורים חובותמים ולא צ

   

דו  ממ 29 נתונים  העברת   Onאוטומטי    כיווני שק 

Line    למערכת קר"מ 

   

מענה אוטומטי מלא של הפתרון המוצע לאמות   30
המים של מדינת ישראל    המידה שפרסמה רשות

הטיב   הרמה,  בעניין  והוראות  מידה  )אמות 
לתת   החברה  שעל  השירותים  של  והאיכות 

 2011שע"א לצרכנייה(, הת

   

א של הפתרון המוצע לאמות  אוטומטי מל   מענה 31
 המידה בעניין חיוב לפי הערכת צריכה 

   

מענה אוטומטי מלא של הפתרון המוצע לאמות   32
 המים המידה בנושא מד 

   

מענה אוטומטי מלא של הפתרון המוצע לאמות   33
 המידה בנושא הפרשי מדידה וצריכה משותפת 

   

צע לאמות  הפתרון המו  מטי מלא שלמענה אוטו 34
 ידה בנושא נזילה בצנרת המים המ

   

מענה אוטומטי מלא של הפתרון המוצע לאמות   35
 המידה בנושא  התקנת מד מים נוסף 

   

ומטי מלא של הפתרון המוצע לאמות  מענה אוט 36
 המידה בנושא החלפת צרכן בנכס 

   

אוטומטיות   37 התראות  לאנשי  מהתוכנה  הפקת 
ולצרכנהתא תוםגיד  בדבר  הקצא  ים  ת  ניצול 
 המים 

   

הקצבה   38 של  רטרואקטיבי  חשבון  ביצוע 
מים   הקצבת  שינוי  של  במקרה  אוטומטית 

 באמצע השנה 

   

הנכס 39 בעל  לחיוב  הפעיל    אפשרות  המשלם  ולא 
 בגין צריכת מים 
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למשלם   40 ממשלם  תנועות  של  אוטומטית  העברה 
י על  ולא  המשלמים  סימון  ידי  הקלדה  על  די 

 דנית י

   

יוצר ההערה  עוד אוטוית 41 מטי של שם המשתמש 
עמדת  בתוכנה   ההערה,  יצירת  מועד  לרבות 

ת  ההערה,  הוקלדה  ממנה  עריכת  יהקצה  עוד 
 ההערה וכד' 

   

עקב אחר הקצבה לגינון ציבורי של הרשות  מ 42
המקומית באמצעות התוכנה עצמה. ללא צורך  

תרת הקצבה  ב ידני של תעריפי הקצבה ויובחיש
 מדי תקופה 
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 מרכזיות  פיננסיות תמערכו .3
 

 : חשבונות הנהלת .א 
  

ם  בהתאם להוראות ניהול ספרי  :במדינת ישראל  כללי חשבונאות מקובליםלפעול על פי    תוכנה העל  
ה  .הממשלה הרלוונטיים   יבהתאם להנחיות משרד,  רשות המיסים במשרד האוצרשל     משתתף על 

  לניהול ותתוכנ מרשםב שום התוכנהלרילהציג אישור משרד האוצר  
האוצר.   חשבונות מערכת לפי  האישור  במשרד  חשבונות  מערכת  לניהול  תוכנות  במרשם  רישום 

  ספרים / משפטית / שומה   ניהול3/2003   מס   סההכנ  –  ביצוע מס  הוראתהוראות ניהול פנקסים ) 
פנקסים ניהול  הוראות  לפי  חשבונות  מערכת  לניהול  תוכנות  בהתאם   לפעול  וכנהתהעל  .  (מרשם 

הכנסלהנח מס  מקוון.יות  לדיווח  ומע"מ  דו"ח  התוכנה    ה  הפקת  לאפשר  מקוון חודשי  צריכה 
 , הן על בסיס צבירה והן על בסיס מזומנים. PCN 874למע"מ, 

 
 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
שונים   1 מסוגים  אב  כרטיסי  של  ועדכון  הוספה 

ניכויי בנק,  חו"ז,  וכ)ספק,  מעבר  תוך  ם,  ד'(, 
 ם. עוד השינוייתי

   

    ניהול עיקולים והמחאות זכות 2

מס   3 ניכוי  לקבלת  שע"מ  למערכת  ישיר  ממשק 
 לספקים. 

   

)ש 4 רגיל  תקציב  כרטיסי  כולל  ניהול  ותב"ר,  נתי( 
 אפשרות לפריסת סכום התקציב על פני השנה   

   

אפשרות לעדכון פרטני של כרטיס אב ולעדכונים   5
 קיבוציים.

   

לשאילת 6 ודוחות  אינדקס  ות  כולל  אב  כרטיסי 
 )רשימת( חשבונות 

   

לפי   7 ותשלום  קיזוז  זיכוי,  יומן,  בפקודות  טיפול 
ב או  בפקודה  פרטני  טיפול  עדכון  הרשאות. 

 קיבוצי מתוך רצף פקודות.   

   

פקודות   8 מקובץ,    –יצירת  קליטה  ע"י  ידנית, 
-סטיתשכר, לוגי  ממערכות חיצוניות )כגון גביה,

אפשרות  מתעודו פקודה  ת(.  של  מהיר  לייזום 
שכפול   קבועה.  יומן   )פקודת  חשבונות  בהנהלת 

 פקודת זיכוי(, בהתאם להרשאת המשתמש. 

   

יצירת פקודת זיכוי ישירה    -וי  טיפול בפקודת זיכ 9
אפשרות   מרכש/חוזים.   חשבונית  כנגד  או 

 לשכפול פקודה.

   

ודו"ח  10 שאילתות  פקוד מגוון  על  תנועות  ות  ות, 
 תאריכי רישום וערך.ויתרות לפי 

   

יומן וזיכוי   11   –הפקת הודעות חיוב מתוך פקודות 
 הוצאת מכתבים ללקוחות על קיזוז. 

   

יתרות   12 ושנתיות(  ניהול  )חודשיות  אב  לכרטיסי 
 המתעדכנות מעדכון תנועות בהנה"ח . 

   

מות  אפשרות לחסימת עדכון תנועות בשנים קוד 13
 ת דווח. עה להן נעילתקופות שבוצו/או ב

   

לפי   14 ושריון  תקציב  יתרות,  של  והצגה  ניהול 
מפורט   כספי   דו"ח  .הצגת  וסעיפים  פרקים 

מחלק חשבון,  מספר  לפי  כולל   ומרוכז,  וכד',  ות 
 פרטי תקציב )חודשי/שנתי( ביצוע ואחוז ביצוע. 

   



 91 מתוך 81 עמוד

 ___________ __  _________ ____ 
 חותמת המציע   חתימות המציע 

Ver 6.0      -  כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ–  
 ות בע"מ © אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש ממניב הכנס 

 

  אלעין  מחשוב  תוכנות   10/מ2021מכרז 
 

  -  עותדיםטיפול במערך התשלומים/ תשלומים מ 15
תשלומ מעותדים  הצגת  תאים  ספק,  ריך  לפי 

תשלום. אישור תנועות לתשלום )פרטני/קיבוצי(.  
 קיבוץ מספר תשלומים מעותדים לתשלום אחד 

   

ים )בכל צורות  תמיכה בסוגים שונים של תשלומ 16
תשלום   זיכוי,   שורות  כנגד  תשלום  התשלום(: 

ומקדמה. מס  החזר  התשלום    מיידי,  הקטנת 
 ששולמו.  נגד מקדמות כנגד קיזוזים וכ

   

במקום    אפשרות 17 למעקל  או  לממחה  לתשלום 
לספק, )בהמחאה, מס"ב...(  כולל  ניהול היתרות  

 לתשלום  לכל ממחה ומעקל. 

   

בדר 18 תשלום  הפקת  ביצוע  הבאות:     המחאהכים 
ספקים.   לקבוצת  באצווה  או    המחאהבמקוון 

או  רגיל העברה  תממוגנטה  חוב,   שטר  תשלום   ,
תשלוםבנקאי או  מס  ת  יצירתבאמצעות    .   "ב 

 קבצים למס"ב. 

   

    פריסת תשלומים ואיחוד פריסה. 19

מנגנון לביצוע ואכיפה של  תשלומים לבנק ייעודי   20
 לנושא  

   

כדי  טיפו  21 תוך  עסקה  חשבונית  פי  על  בתשלום  ל 
 מעקב אחר קבלת חשבונית מס

   

  כנת תובאפשרות קיזוז תשלום ברישום מול חוב   22
התאמה    הגביה   אוטו תוך  בשתי  ורישום  מטי 

 המערכות לאחר קבלת הרשאת מנהל 

   

תשלומים   23 ל רישום  אגרות  כגון      אלעיןשונים 
 והיטלים 

   

לספ 24 אוטומטיות  בפקס  הודעות  או  בדוא"ל  קים 
 בדבר ביצוע תשלום באמצעות מס"ב 

   

בולט   25 כאשר מבוצע תשלום    בתוכנהחיווי חזותי 
בעל בכפ   תתוכנבחוב    לספק  לקיום  הגביה  וף 

 פר מזהה מקביל בשתי המערכות מס

   

  תוכנה בפורטל ספקים המציג לספקים הרשומים  26
ושקיבלו הרשאה מראש להציג מידע עדכני מתוך  

נתוניו ברשות כדוגמא:    נהתוכה לגבי  התפעולית 
חשבוניות,   פרטי  שנתיים,  ניכויים  יתרות, 

 תשלומים מעותדים 

   

עדכון,    הוספה,  -ז   זיכוי /קיזובחשבוניות  טיפול   27
הודעות   יצירת  מחשבונית.  יומן  פקודת  יצירת 

   ומכתבים מהודעות חיוב.

   

, הן    PCN874הפקת דו"ח חודשי מקוון למע"מ,   28
 על בסיס צבירה והן על בסיס מזומנים

   

הפרדה ברישום ודיווח של הכנסות והוצאות לפי   29
 אלעין ל  ישובים שונים המשתייכים

   

חשבוניות  ח  דיוו  מאפשרת  התוכנה 30 על  והפקת 
מזומן מובהר  בסיס  צרכן  כאשר    כי  לדוגמא. 

התהליך  תשלומים  הסדר  מבצע כולל    בשיקים. 
רעון  על פ  ל התוכנהש  תאוטומטי  והתראה  מעקב

כל    המחאותה פר  מונפקת  מס  פרעון  וחשבונית 
בדיווח   צורך  שאין  כך  בניפרד,  בהסדר  המחאה 

 . ת שהוכחשועל עסקאו
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   תקציב ניהול .ב
 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
    תיים. ניהול כרטיסי תקציב שנתיים ורב שנ 1

ש 2 מוגבל  לא  )מספר  תקציב  הצעות  ל  בניית 
תוך   קודמות,  שנים  נתוני  סמך  על  גרסאות( 

לחסי מעל  אפשרות  תקציב  עדכון  של  מה 
נו  / למחלקה  שהוגדרה  תקציב  שא.  למסגרת 

לגיליון    אפשרות תקציב  הצעת  קבצי  להורדת 
 חישובים אלקטרוני. 

   

  בדיקת חריגה תקציבית ברמת הסעיף או קבוצת 3
סעיפים כולל אפשרות להתרעה / חסימה על  פי  

להגדרה  פרמט הניתנים  מראש  מוגדרים  רים 
 ועדכון בהרשאת מנהל. 

   

בין   4 תקציב  והעברות  בתקציב  שינויים  עדכון 
 . תוכנהבת תוך כדי תיעוד עפ"י הרשאוסעיפים, 

   

כדי   5 תוך  הבאה  לשנה  התקציב  סעיפי  העברת 
 בקרות.  

   

אוטומטי   6 לתקציב  עדכון  מנהל  הרשאת  לאחר 
 שאושרה.  בהנה"ח עבור הצעת התקציב

   

גרסאות  7 של  ולהשוואה  להצגה  דו"חות     הפקת 
 תקציב

   

לגיליון   8 תקציב  הצעת  קבצי  להורדת  אפשרות 
 רוני שובים אלקטחי

   

לע 9 תקציב  אפשרות  הצעת  ליון  י גמדכון 
והזנתנו   האלקטרוני    תוכנה להחישובים 

 אושר בפורמט מוגדר מראש הפיננסית כתקציב מ

   

סי 10 לביצוע  התקציב  אפשרות  נתוני  על  מולציות 
 .  What Ifבסגנון 

   

תקציבית  דוח 11 בקרה  ביצוע    -ות  מול  תקציב 
ת הארגוניות  היחידורמת  וב  אלעיןשריון ברמת  ו
 אלעין ב

   

 

    ביטוחים, ערבויות ניהול .ג
 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
1 

הערבויות  ניה  סוגי  פי  על  לספקים  ערבויות  ול 
   השונים.  

   

2 
פניה   כגון  מראש  מוגדרים  מכתבים  הפקת  

תוקף  לחידוש   להערכת  ערבות,  לחילוט  ערבות, 
 ערבות וכד.  

   

    בטרם  פג תוקף הערבות. ה והתראות בקר 3

    העברת נתונים אוטומטית  לחוזים ולהנה"ח. 4

5 
ע לספקים  ביטוחים  הביטוחים   ניהול  סוגי  ל 

ולהנה"ח. לחוזים  מקושר  בקרה    השונים. 
 והתראות כאשר פג תוקף ביטוח 
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 שונות . ד
 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה כונה ת ד "מס
מרצים.   1 בשכר  חיוב  טיפול  במע"מ  כולל  הספק 

מלא   רישום  תוך  כחוק,  מס  ניכויי  במקור, 
 בכרטיסים המתאימים באופן אוטומטי. 

   

    ות ממערך הגבייה הצגת יתר  2

4 ( יתרות  תנועות,  של  מאזן  דוחות  חשבון,  לפי 
 וכד'(, דוחות ניכוי מס במקור. 

   

ל 5 ולדוחות  המים  )רבעוני  רשות  הפנים  משרד 
דרי עפ"י  בפורמטושנתי(  המתאימים שות    ים 

 ליון חישובים אלקטרוני .  י כולל הורדה לג

   

    נתי יומי, חודשי,ש   -חישוב ריבית ליתרות חו"ז 6

ש  7 וסוף  תחילה  חודש  עם  כספים  שנת  נה  ניהול 
 דינאמיים לצרכים שונים   

   

מוקד   8 לדווח  מיון(  אפשרות  )מוקד  תמחירי 
ודוחות שאילתות  וקבלת  בהנה"ח    בתנועות 

 ספית לפי מוקדי מיון  לפעילות כ

   

אפשרות להנפקת חשבוניות מס וחשבונות עסקה   9
החשבונות  תוכנתמישירות   כדי    הנהלת  תוך 

דוחות והנפקת  המע"מ  הפרדת  כדין,    רישומם 
 כנדרש על ידי רשויות המס. 

   

דו"חות למס הכנסה הכולל   יצירת קובץ והנפקת   10
ל  שהופרשו  הניכויים  כל  סך  הכנסה  פירוט  מס 

 גין תשלום לספקים.  ב

   

    הנפקת אישורים לספקים בדבר ביצוע ניכוי מס.   11
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    בנקים התאמות .ה
 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
דפ  1 ביצוע  קליטת  ידנית,  או  מקובץ  בנק  י 

נית או אוטומטית,  התאמות בנק ממוחשבות  יד
 העברת יתרות  

   

מפוצל 2 סכומים  יצירהתאמת  עם  פקודת  ים  ת 
 יומן בגובה ההפרש

   

ניהול והצגה של יתרות רישום וערך לבנק, יתרה   3
 לתאריך. 

   

    תאמת בנק לתקופות קודמות. ביצוע ה  4

ודוחות   5 ובלתי  שאילתות  מותאמים  של  להצגה 
 מותאמים. 

   

כרטיסי   6 משב"א    -אשראיהתאמת  קובץ  קליטת 
 וביצוע פיצול והתאמה . 

   

    התאמות   –ות האשראי  שק מול חברממ 7

 

 רכש .ו
 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
בע 1 התקציבי  השריון  הטיפול  עדכון  קבות 

וחשבוני הזמנה  )דרישה,  הרכש  ת(   בישויות 
 ובקרה תקציבית שוטפת/חודשית.

   

ה 2 והצגת  הזמנות  רישום  בדרישות,  יסטוריית 
 וחשבוניות. 

   

תקציבי לשנת הכספים  ת" ושריון  העברת "ישויו 3
 הבאה  

   

של   4 רצף  להצגת  ושאילתות  דוחות 
יות לפי  חשבונ   –דרישות/הזמנות/ חשבוניות כגון  

 ספק, חשבוניות לפי הזמנות. 

   

    . תוכנהמהשל דרישה, הזמנה וחשבונית הדפסה  5

    מתוך תהליכי הרכש. עדכון המלאי 6

קת הזמנות  ניהול מסגרת תקציב מחלקתית והפ 7
 עד לגובה המסגרת המאושרת.

   

כנגד   8 הזמנה  ישירה,  הזמנה  של  ועדכון  הוספה 
)אפשר עבודה  והזמנת  הזמנה  דרישה  לעדכון  ות 

 טוס ההזמנה(.אבהתאם לסט

   

הזמנות  ה 9 רצף    -צגת  בודדת,  הזמנה  פרטי 
 הזמנות 

   

    הזמנה בודדת, אישור קיבוצי   -שור הזמנות  אי 10

ח כנגד הזמנה ועדכון המלאי  תעודת משלויצירת   11
אפשרות   כניסה.  תעודת  יצירת  באמצעות 
תעודת   תיווצר  הזמנה  כנגד  האם  להחלטה 

 משלוח או חשבונית. 

   

ה 12 תהליך  להגדרת  כגון  אפשרות  ברכש,  טיפול 
ם )כולל  גורמים מורשים לעדכון, גורמים מאשרי

 סכום האישור המותר, וסדר האישור( וכד'.   

   

יצירת חשבונית     –בונית כנגד הזמנה  טיפול בחש 13
מהזמנה , כולל אפשרות ליצירת שורות חשבונית  
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הזמנ משורת  חלק  עדכון,  כנגד  טיפול,  הצגה,  ה. 
 החשבונית אישור, פתיחה, ביטול של 

בחשבוניות 14 או    -כמותית    -טיפול  כנגד  ישירה 
 הזמנה. 

   

ספקים, 15 לפי  הזמנה,  לפי  חשבוניות  לפי    הצגת 
 וכד'.   תאריך

   

המחלקות   16 בין  פנימיות  דרישות    –ניהול 
לטיפול   לניתובן  ועד  אישורן  דרך  מפתיחתן, 

 או לניפוק ממחסן.   הקניין

   

ת והבקשות להצעת מחיר  ניהול הקשר בין דרישו 17
 וההזמנות כנגדן 

   

ד 18 המחליטיםרישות  הפניית  עפ"י  לגורמים   ,
)סכום   מוגדרים  וכדקריטריונים  ולפי  דרישה,   )'

 הרשאות משתמש. 

   

מדרישה,   19 מחיר  להצעת  בקשות  של  יצירה 
של   בחירה  ידי  על  ידנית  או  פריטים.  מקטלוג 
מתוך   ישירות  להצעות   הפניה    תוכנההמשלוח 

 לפקס או למייל של הספק. 

   

של   20 מחיר  הצעות  כולל  תוכנהבהספקים  עדכון   ,
והשוו המוצע  והמחיר  הספק  פרטי  את  עדכון 

   הצעות. 

   

הקטלוג   21 ועדכון  הזוכה/ים  הספק/ים  בחירת 
 בפרטי ההצעה הזוכה 

   

 

 

 מלאי  מחסנים קטלוג  - לוגיסטיקה .ז
 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
,  לרבות מדי מים לסוגיהם  ניהול קטלוג פריטים 1

מ  קטלוגי,  כולל  מספר  עפ"י  פריט  זיהוי  חירון: 
ש פי  על  פריט  או איתור  הפריט  ניהול    ם  חלקו, 

כמותי,   פריטים:  סיווג  קבוצות,  עפ"י  פריטים 
 מתכלה או אינוונטר עם מספר טבוע.  

   

בין  רי 2 הפריטים  תנועות  אחר  ומעקב  שום 
בוהלקוחהאתרים   השונים  ניהול  אלעיןות   .

העברה,    -מלאי ניפוק,  למחסן,  כניסה,  החזרה 
 השאלה, החזרה לספק, אובדן/בלאי.

   

מעקב אחר יתרות פרטי    -  נוונטרל יתרות איניהו 3
והאינוונטר   הלקוחות  השונים   אצל  באתרים 

מלאי לפי נקודת    ותנועות הפריטים.  ניהול רמות
כולל   ומקסימום,  מינימום  התראות  הזמנה, 

 והמלצות לרכש. 

   

    מיקומים במחסן   ניהול מחסנים, כולל ניהול 4

אחריות 5 פרטי  תחזוקה  ניהול  לצורך    ושירות  , 
 ב אחר חוזה השירות מול הספק  מעק

   

בדבר,   6 לפריטים  ושאילתות  דוחות  הפקת  
 תנועות, ניפוקים,  העברות . 

   

מלאי   7 ספירות  בביצוע  ממוחשבת    -תמיכה 
ה מלאה למחסן, ספירה מדגמית או ספירה  ספיר

)ספיר מיקום  רצוי(.  לפי  במיקום  פריטים  ת 
קבצי וטעינת  קבצים  להורדת  ם  אפשרות 

ספירהממערכות   המנהלות  ניהול  .  חיצוניות 
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בספירה. פריטים  ספירות    יתרות  בניהול  תמיכה 
 מלאי באמצעות מסופון. 

בתעודת   8 פריטים  מול  ברקוד  מדבקות  הפקת 
 בקטלוג,  ביתרות ובספירת מלאי. כניסה, 

   

הלוגיסטית  התוכנה  ין  ב  On Line   קשר   9
תלתוכנת   מים  מד  החלפת  שכל  כך  רשם  הגביה 
מערכות במקביל ללא כל צורך בהקלדה  בשתי ה

מועד ההחלפה, עלות   כפולה לרבות מספר המד, 
ההח סיבת  ללקוח,  פרט  ההחלפה  וכל  לפה 

החלפה  רלוונטי אחר לרבות התייחסות לעלות ה
 מהיבטים תקציביים  אלעיןל

   

מלאי  10 ערך  להנחיות    חישוב  פחת בהתאם  לרבות 
 הרגולטור 

   

    רכוש קבוע  התוכנה מנהלת  11

דיווח   12 לצורך  פחת  חישובי  מנהלת  התוכנה 
 לרגולטורים 

   

 

 ניהול פרויקטים   .ח

 

 מענה  אין חלקי   מענה א מל מענה תכונה  ד "מס
פרויקטים 1 לניהול  שלבי    ת כוללהנדסיים    תוכנה 

 יומו. ניהול הפרויקטים עד מתחילתו עד לס 
   

תבצע   2 בזמן  התוכנה  הפרויקט  תקציב  על  מעקב 
תשלו  אמת שלבי    מים  תעוד  התקדמות  פי  על 

התראות  ה כולל  תקציבית  פרויקט,  מחריגה 
 על פי רמת הרשאות.   וכדומה

   

    אישור חשבונות חלקיים וסופיים   כוללתנה התוכ 3
משימות  כוללתתוכנה  ה 4 לאחראיים    יצירת 

הפרויקט שלבי  ,  ולמבצעי  אחר  מלא  מעקב 
העבודה,   לשלב תקופת  הגדרת  תהליך    י ביצוע 

התקדמותהפרויקט בשלבי  משובים  קבלת   ,  
במהאחראיים חריגה  עקב  התראות  לוחות  , 

בנפרה אחד  כל  משימות  וסגירת  פי  זמנים  על  ד 
 .  משימתוהתקדמותו 

   

  יווח מלא ותיעוד של כל משימה דכוללת  התוכנה   5
כל  ומשימה כולל    פושצור  יםרלוונטי ה  ציםקבה, 

 ויקט.  תוך תיק הפר אל  לתוך הפרויקט,  ו נסרק /

   

שהוגדרו    מעקבביצוע   6 הזמנים  לוחות  אחר 
   במערכת תוך התרעה אודות התנהלות חריגה.

   

דוחות   7 אפשרות  מערך  כולל  במערכת,  מובנים 
ם על פי דרישת התאגיד)דוח  בניית דוחות ייעודיי
 ניצול שנתי וכדומה(  

   

שונות   8 סטטיסטיקות  מתן  כוללת  התוכנה 
 ה. נהלים מובנמ  Dashboard-והצגתם ב

   

תהליכי   9 כלל  של  קשר  ואנשי  לקוחות  ניהול 
כחלק   התאגיד  דורש  אותו  מידע  וכל  הפרויקט 

 וכנה הנבחרת. מיכולות הת 

   

    מסמכים  התוכנה כוללת ארכוב ואיחזור 10
ועדכון פרויקט,  הגדרת שלבי הפר 11 ויקט.  הוספה 

שיוך הפרויקט לגורמי מיון/נושאים לצורך הצגת  
צת פרויקטים. דיווח הכנסות  ספי של קבומצב כ

סיכומים   הפקת  פרקים.  לפי  לתב"ר  והוצאות 
שנתי רב  מצטבר  כספי  /דו"ח  לתב"ר.    שנתיים 
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 לרגולטור דוחות  

תב"ר 12 טופס  משרד  הנפקת   להגדרת  י  מתאים 
 .  הממשלה המתאימים

   

הפרויקט  תכנון   13 ההכנסות     -ותקצוב  מצד 
 וההוצאות. 

   

    שרויות לביצוע הפרויקט. חוזים והתקניהול   14

    מעקב אחר הוצאות לפרויקט )שריון וביצוע (.  15

סיכומים/   16 של  וביצוע  הצגה  תקציב  נתוני 
והוצאו )הכנסות  סעיפים  לפרויקט/תב"ר  לפי  ת( 

 ולפי פרקים.  

   

    ם לשלבי הפרויקט  הצגת נתונים כספיי 17

לפרויקט 18 סיכומים  )שנתיים,    שאילתות/דוחות: 
נושאים,   לפי  פרויקטים  סיכום  סעיפים(,   לפי 
הקצאות לפרויקטים, הצגת שינויי תקציב, נתוני  

שינו  שריון  אישור/  חשבונות(,  )חוזים,  י  
לחוזה,   חוזים/חשבונות,  מפורט/מרוכז  רשימת 

 חשבונות לחוזה. 

   

הע   19 דו  ממשק  אוטומטי  נתונים  כיווני  ברת 
לרבו מכרזים  ניהול  "דקל"  לתוכנות  ת 

 בינארית"."ו

   

דו   20 אוטומטי  נתונים  העברת    כיווניממשק 
 מתוכנת ניהול פרויקטים לתוכנה הפיננסית. 

   

בדבר   21 נתונים  הכולל  ושנתי  תקופתי  דוח  הפקת 
בפורמט  תכ לתקופה  פרויקטים  ביצוע  מול  נון 

דריש  לפי  רשות  מדויק  דהיינו,  הרגולטור,  ות 
 המים לרבות הורדה לאקסל. 
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    מכרזים וחוזים  ניהול   . ט

 
 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
    ניהול תהליך יציאה למכרז.  1

.שריון ניהו 2 וכו'(  )קבלן, מתכנן, שירות  חוזים שונים    ל 
לפי מועדים ופריסת שריון )עדכון של צפי ההוצאות על  

הזמן(.צ לדווח    יר  אפשרות  לחוזה.    קיזוזים  ניהול 
מפו סעי חוזה  )כל  )ברמה  רט  "מקוצר"  או  החוזה(  פי 

פרק(. פרק/תת  הצמדות.   של  ועדכון  התייקרות    ניהול 
ה דווח  עקב  שריון  צפויות  הגדלת  )בלתי  בצ"מ  וצאות 

של  ושחרור  יצירה  ופ   מראש(.  טיב  יעכבונות  קדונות 
 עבודה. 

   

קבל  3 בחוזה  לדווח סכום  טיפול  )אפשרות  עם מסגרת  ן 
טה של חוזה  כנן(. בקלי המסגרת ותאריך הסיום המתו

חריגה   שאין  בקרה  תתבצע  מסגרת  כנגד  קבלני 
 מהמסגרת שהוגדרה.  

   

מצטברים 4 חשבונות  שריון    ניהול  שחרור   : ושוטפים 
חש  באישור  ביצוע   מחוזה  ויצירת  חריגה  בקרת  בון. 

 ומתקציב. 

   

של 5 מקוון  הנדסית    תוכנהלהפיננסית    תוכנהה  קישור 
 לניהול מכרזים וחוזים.  

   

 ר המכרז והחוזה למערכת ביטוחים וערבויות. קישו 6

 בקרה על ערבויות, ביטוחים והתחייבויות לחוזה. 

   

    תקציב הפרויקט  ניהול 7

 

 

   םערבויות וביטוחיניהול יב. 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
    ערבויות לספקים על פי סוגי הערבויות השונים.    ניהול 1

מכתביםהפ 2 לחידוש    קת   פניה  כגון  מראש  מוגדרים 
 ערבות, לחילוט ערבות, להערכת תוקף ערבות וכד.  

   

    בטרם  פג תוקף הערבות. בקרה והתראות  3

    טית  לחוזים ולהנה"ח.העברת נתונים אוטומ 4

על   5 ביטוחים לספקים  סוגי הביטוחים  השונים.  ניהול 
והתר בקרה  ולהנה"ח.  לחוזים  פמקושר  כאשר  ג  אות 

 תוקף ביטוח 
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  ,  מבוזר לתאגיד אזורי  CRM  - :ניהול תוכנתיג.                       
 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
ובקרה   אלעיןות תפעוליות של לקוחות  ניהול פני  1

פועלת בהתאם לתפיסת  בדבר הטיפול בהן ה 
CRM  

   

טפלים  משימות למ  ניהול תהליכי עבודה היוצר 2
 אלעין הרלוונטיים ב

   

מעקב והתראות אוטומטיות מהתוכנה בדבר אי   3
התאם לאמנת  עמידה בלו"ז הקצוב למשימה ב

 שרות בסיסית 

   

ללקוח בדבר קבלת פנייתו  משלוח מסמך אישור  4
דפס או  ובדבר סיום הטיפול בה במסך מו

 בדוא"ל 

   

גורמי  אסקלציה של פניות שטרם טופלו בזמן ל 5
בהתראות "קופצות" ובאימיילים    אלעיןה בהנהל 

 אדומים 

   

קישור כל פניות הלקוחות לתיק לקוח המתעד   6
ותהליך   אלעיןפניות הלקוח, מענה  את כל 

 פניה הטיפול וסגירת ה

   

קישור למערכת מרשם תושבים לזיהוי התושבים   7
   והפניות 

   

  אלעיןלאתר האינטרנט של  On-Lineממשק  8
יות שנפתחו באתר, מעקב אחר  רך קבלת פנלצו

הטיפול בפניה ועדכון סטאטוס הטיפול באתר  
 האינטרנט 

   

לאה לרבות בקרה  עמידה אוטמטית מ 9
רשות  אינהרנטית באמות המידה לשרות של 

 המים כפי שפורסמו ומעודכנות מזמן לזמן 

   

כון, הוספה וביטול פרמטרים מטבלאות  דע 10
ך כדי בקרה  למשתמש תו באופן ידידותי תוכנהה

בדבר משמעות הפעולה   On Lineואזהרות 
 .   תוכנההלנתוני  

   

רת מבוססות  למערכות תקשו On-Lineממשק  11
IPTELPHONY   לצורך זיהוי אוטומטי של

 תושב המתקשרה

   

  אלעיןלמפת   On-Lineממשק  12
לצורך זיהוי אתר   - GIS –קטיבית האינטרא

 האירוע באופן אוטומטי  
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   חומרה ותוכנה  ובקרה בדבר המחאות  הדפסה ,שליטהל ניהו .יד

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  מענה תכונה  ד "מס
פורמט  הדפס 1 גבי  על  ההמחאה  שדות  כל  ת 

ידי על  שירכוש    פרהפרינטד  יעודית  חומרה 
 התאגיד בנפרד 

   

      חאות נקלטות בתאגידהמאימות פרטי   2

ה  תטקלי   3 של  המידע  שדות  המחאה  כל 
 בתוכנות ומם וריש

   

ושמירת   4 צידיהן  משני  ההמחאות  סריקת 
 בתוכנות התמונה באופן אוטומטי 

   

    ע להחתמה בגב ההמחאה שליחת מיד 5

קו 6 של   אוטומטית  לפי  הכנה  הפקדות  בץ 
 הפורמט הנדרש על ידי הבנקים השונים 

   

כמויות   7 בין  אוטומטית  השוואה  ביצוע 
במק  שנקלטו  הגביהההמחאות  השונים    ומות 

כפי   הראשית  בקופה  ההמחאות  ריכוז  לבין 
 שהגיעו באופן פיזי. 

   

    עודית לנושא ממשק לסורק המחאות ומדפסת י 8

טו 9 גבי  על  פרטי ההמחאות  פס ההמחה  הדפסת 
 של הלקוח 

   

 

 
   מילוות ניהול . טו

 

 מענה  אין חלקי   מענה מלא  ענהמ תכונה  ד "מס
המלוות   1 כולבתוכנהקליטת  אפשרות  ,  ל 

והצמדה,  ל ריבית  ניהול   כולל  ניסוי,  מלוות 
 ניהול של פיצול המלווה ליעדים .     

   

לוח   2 בדיקה  הקמה/עדכון  למלווה.  סילוקין 
 סימולציות. אפשרות לעריכת   –וניסוי 

   

    (. הצגת החזרים של מלוות )תחזית חודשית 3

    הפקת הודעות חיוב  4

    ת  נה"ח ממלוו אפשרות ליצירת פקודה בה 5

טיפול   6 כולל  מלווה  )סגירת  מלוות  סגירת 
 בהפרשי אגורות בתום התשלומים(. 

   

הת 7 התאמת  בפועל  ביצוע  לפירעון  שלום 
   בבנקים 

   

חות מלוות, כולל תחזית תשלום  שאילתות  ודו  8
התחייבויות  ריכוז  יומית,  מלוות,  תחזית   ,

מחזור   וריבית,  קרן  תשלומי  קרן,  יתרת 
 ליעדים.    אות, פיצולהלוו 
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  אלעין  מחשוב  תוכנות   10/מ2021מכרז 
 

 המחיר  הצעתלק ג': ח

 :  חודשית קבועה עלות.   המכרז במסמכי האפיונים כל את   הכוללת השירותים  עלות
 

 .מס
 סידורי 

 תוכנהה

 

  היקף
 כמותי

(1 ) 

 מספר
 עמדות

 קצה
(2 ) 

  חודשית עלות
לחודש  

לא  קלנדארי מ 
 לפני מע"מ 

(3  ) 
בפרקים   תוכנת .1 כמפורט  ממוחשבת    גביה 

  למסמכי המכרז 4ספר ומ 2מספר 
  22,000כ  

 מדי מים 
30  

כמפורט  תוכנה   2 לוגיסטית  פיננסית 
מספר   למסמכי    4פר  ומס   2בפרקים 

 המכרז

ללא  
 הגבלה 

10  

3 CRM  –   בקר ושליטה  ניהול  מבוזרת  ה 
ו לשרות  מידה  צ באמות  פניות  יבור  ניהול 

מספר   בפרקים    4ומספר    2כמפורט 
 למסמכי המכרז 

ללא  
 הגבלה 

לא  ל
 הגבלה 

 

עיבוד  תוכנת   4 לרבות  אוכלוסין  ניהול 
לכל   תקופתיים  ועידכונים  הנתונים 

 אוכלוסיות ישובי התאגיד 

 1  

תשתיות טכנולוגיות לרבות קווי תקשורת   5
 מסמכי המכרז ל פי הפרוט בנתונים ע

   

    סה"כ עלות לפני מע"מ  

 
כי   ומודגש  ג' בטבלת הצעת המחיר בטור המסומן חל  4פרק  ב  העלות החודשית הכוללת של הצעת  המציעמובהר  ק 

 .לפני מע"מ  ₪  ₪18,000 לפני מע"מ ולא תפחת מ    24,000לא תעלה על  4בשורה מספר  3מספר 
   מ כשיעורו עפ"י דין כנגד המצאת חשבונית מס מאת הספק הזוכה. יתווסף מע" על הסכומים המפורטים לעיל

 
"הי ההיקפים(  1) זו  בעמודה  להשתנותכמותי"    קף המפורטים  החוזה   במהלך  20%  עד   של  גודל  בסדר   יכולים    תקופת 

   בהתאם. בהיקף השירותים, תשונה התמורה 20%מבלי שתהא הורדת או תוספת מחיר. במידה ויהיה שינוי של מעל 

  

או   דהיהיה זכאי להור  משתתףכמות העמדות המפורטת בעמודה זו "מספר עמדות קצה" יכולה להשתנות מבלי שה (2) 

המציע יעמיד לרשות התאגיד עמדות נוספות למוגדר בטבלה לצורך תפעול עמדות מידע ועידכון במוקד     ת במחיר.תוספ

 שרות חיצוני אותו יבחר התאגיד. 

 

עבור כל השירותים שעליו לספק    אלעין שלם לו  תאת התמורה ש  משתתף לפני מע"מ" יפרט ה  עלות חודשית ( בעמודת " 3)

החדשה. למען הסר ספק מודגש בזה כי  לתוכנה  הקיימות  מהתוכנות  מעט הסבת הנתונים  ל  ,המכרז י  על פי מסמכ   אלעיןל

אירוח בחוות    ללם שרותיובכ  י המכרזלמסמכ   2המוגדרים בפרק    האפיוניםל  כעמודה זו כוללת את  ב התמורה המפורטת  

המציע   של  בפרק  השרתים  שהוגדר  כפי  לחילופין  המכרז   2)או  השרתים    למסמכי  תוכנה,    גיבוי  (  אלעין  שלבחדר   ,

רותים  יוכל שאר הש הדרכה,  הטמעה  ת"ז במידת הצורך,  ס'  הסבת מספר משלם למרת, תמיכה, תחזוקה, הדרכה,  ותקש

מס   בפרק  מכ  2המפורטים  זהלמסמכי  ששלם  תלא    ן אלעי.  רז  על  לרותים  י בנוסף/בנפרד  לספק  הספק     אלעין שעל 

ומו  למסמכי המכרז.  2המוגדרים בפרק   כיבהמודגש  בזה  מהתוכנות  להתקשר עם הספק רק על חלק    תרשאי  אלעין  ר 

 עם המשתתף. הבגינן התקשרהתוכנות המפורטות ולשלם רק בעד 

 

 

 


