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 לכבוד:
 
 

 הנדון: מכרז פומבי לאספקת מכשירים ושירותים סלולאריים
 

 
עבור אספקת מכשירים ושירותים סלולאריים ל( מזמינה בזאת הצעות "העירייה"ית ים )להלן: יעיריית קר

 .בהתאם למסמכי המכרז כולל המפרט המצורף לוהכל  ,העירייה

 
"(, מסמכי המכרזאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח החוזה שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן: "

מחלקת בקופת העירייה ששלא יוחזרו, ב (שקלים פייםאל)במילים:  ₪ 2,000ניתן לרכוש בעבור סך של 
   .08:00-12:00, בין השעות ה'עד  א'בימים  10שרת , שדרות משה הגבייה בבניין העירייה

  .054-5632040, 04-8789754: יש לפנות לגב' איריס דרייב בטלפונים לבירורים
 

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז והמסמכים הנדרשים, ערבות בנקאית צמודה בלתי 
(. אלף שקל  שלושים)במילים:  ₪ 0,0003  ליה בסך שמותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי על פי פניית העירי

 . 31/3/2021 יוםעד להערבות תעמוד בתוקפה 
 

חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה עליה כשהם את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, 
של ידנית לתיבת ולשל לאספקת מכשירים ושירותים סלולאריים" 23/2020פומבי מס' מכרז "צוין 

, עד ים )יש לפנות למזכירות לשכת מנכ"ל העיר(-, קריית10, שד' משה שרת המכרזים בבניין העירייה
  .13:00בשעה  31/12/2020 לתאריך

 
 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 
 

 נוספות מצויות במסמכי המכרז.הוראות מפורטות 
 
 

 בכבוד רב
 יניב שנקר

 מנכ"ל העירייה
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 תיאור העבודה/הטובין: פרק א'
  

  כללי .1

מבקשת לקבל הצעות מחיר בדבר אספקת מכשירים ושירותים ( "העירייה": להלןקריית ים )עיריית 
 ז על נספחיו.המפורט במסמכי המכר "יסלולאריים הכל עפ

  

  אור כללי של העבודהית .2

לשימוש עובדיה  ושירותים סלולאריים (רדיו טלפון נייד)רט"ן  העירייה מעוניינת בקבלת מכשירי
הכול בהתאם לדרישות  ומתקניה, לרבות שירותי אחריות אחזקה ותיקונים למכשירים ולציוד הנלווה,

 פרט הטכני .המכרז, החוזה שצורף כנספח לו על נספחיו לרבות המ

  

  מועד הגשת ההצעות .3

 .13:00ה עד השע 31/12/2020ו הינהמועד האחרון להגשת ההצעות 
 
  שאלות הבהרה .4

  yam.co.il-iris@k דואר אלקטרוני:לגב' איריס דרייב בשאלות ובקשה להבהרות יש להעביר 

  .12:00ה בשע 10/12/2020ך תאריאלות לאחר לא תתקבלנה ש
 
את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח החוזה שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן:  .5

שלא יוחזרו,  ,(אלפיים שקלים)במילים:  ₪ 2000"(, ניתן לרכוש בעבור סך של מסמכי המכרז"
, בין ה'עד  א'בימים  10, שדרות משה שרת ירייההגבייה בבניין העמחלקת קופת העירייה שב

 . 08:00-12:00השעות 
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 תנאי המכרז  :פרק ב'

 

 הגדרות .6

 .קריית ים עיריית ":העירייה" .6.1

ת ההצעות עדה אחרת שבסמכותה לבחון אועדת המכרזים של העירייה או כל ווו :"ועדהוה" .6.2
 .ולהחליט על הזוכה במכרז

 תנאים כלליים  .7

 ירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבלת ההצעה כולה או חלק ממנה.הע .7.1

 .צעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאהעירייה אינה מתחייבת לקבל את הה .7.2

 העירייה רשאית לפצל את היקף ההתקשרות בין המשתתפים במכרז, עפ"י שיקול דעתה. .7.3

זה יחולו על המשתתף  כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת מסמכי המכרז וההצעה למכרז .7.4
 .במכרז ולא יוחזרו לו, ובכלל זה הוצאות רכישת מסמכי המכרז

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז  .7.5
. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא קריית יםשייכות לעיריית 

 רך ביצוע העבודה/הספקת הטובין .לצורך הגשת ההצעה או לצו

הטובין נשוא  / אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של העירייה להזמין את העבודה .7.6
 המכרז.

הכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך אומדן בלבד ולצורך קבלת החלטות בקשר להצעת  .7.7
 המשתתף במכרז.

)ולזוכה(  למשתתףומהרשום במסמכי המכרז, שונות  עשויות להיות הכמויות שתבוצענה בפועל  .7.8
 בשנה הראשונהיישארו בתוקף  רט"ןבמכרז לא תהיה עילה לתביעה בגין השינוי בכמויות. מחירי ה

את , ולמשך יתרת תקופת ההתקשרות, יהיהעירתקבל ולאחר מכן  חודשים מיום ההתקשרות( 12)
 העירייה לביצוע.לכל כמות שתידרש ע"י ממחיר המחירון של הספק ההנחה גובה 

השלמת . חלקםמהעירייה ו/או הוועדה תהא רשאית לדרוש מכל המשתתפים במכרז ו/או  .7.9
מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות 

לשביעות רצונה  ,בתנאי סף אחר, על פי שיקול דעתה בכל הקשור לניסיונו ויכולתו או עמידתו
 מלא, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו לרבות עמידתו בתנאי הסף במסגרת שיקוליה.ה

מצא המשתתף במכרז במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות או שיהיה לו ספק  .7.10
גב' איריס דרייב כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב ל

 לפני הגשת הצעתו. yam.co.il-iris@k בדוא"ל

הצעת המשתתף במכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. העירייה לא תקבל הצעה  .7.11
 .של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד"

 הנוסח המחייב של המכרז הנו הנוסח המופיע באתר האינטרנט העירוני ובמשרדי העירייה. .7.12
כי לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או עדכון ו/או תוספת שיערכו במסמכי המכרז,  ,יודגש ויובהר

והם לא יחייבו את העירייה, למעט השינויים והעדכונים שנמסרו ע"י העירייה במסגרת הליכי 
 .המכרז
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 תנאים כלליים ותנאי סף להשתתפות במכרז .8

    תנאים כלליים: .8.1

ושהציג  או חברה בע"מ ף במכרז שהינו עוסק מורשההעירייה תתקשר רק עם משתת .8.1.1
 אישורים על כך.

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  2ף במכרז להיות בעל אישור לפי סעי על המשתתף .8.1.2
ות המיסים. . האישור יכול שיהא מופק באמצעות מאגר המידע של רש1976 -התשל"ו 

 לאישור זה תצורף הצהרת המשתתף המאמתת את פרטי האישור.

הצהרה על יש לצרף לחומר ההצעה . ל המשתתף במכרז לציין מהו מעמדו המשפטיע .8.1.3
 .מעמד משפטי

 .במקרה של תאגיד או שותפות יצורף אישור דו"ח מאת רשם החברות .8.1.4

 : תנאי סף .8.2

להבטחת קיום התחייבויותיו  בנקאית, על המשתתף במכרז לצרף להצעתו ערבות  .8.2.1
 .בהצעתו

קריטריונים לבחינת ) בפרק ג'סף המפורטים על המשתתף במכרז לעמוד בכל תנאי ה .8.2.2
 .(ההצעות

 ז.על המשתתף במכרז לצרף להצעתו קבלה המאשרת את רכישת מסמכי המכר .8.2.3

 :תוקף ההצעה.8.3

ף ההצעה ניתן חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. תוק 3 -יהיה לוקף ההצעה ת .8.3.1
 8.5.6 סעיףהתאם לאמור בבו 8.5 חודשים נוספים עפ"י דרישת ה 3 -יהיה להארכה ב

  להלן.

  ה:מחויבות להצע.8.4

חן את כל מסמכי המכרז וכי תתף במכרז יגיש טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובמש .8.4.1
 הגיש את הצעתו בהתאם לכך.  

 (.מכרזף בנספח א' )הצהרת משתתף בטופס  הצהרת המשתתף במכרז מצור .8.4.2

 :רבות למכרזע.8.5

וילת כחוק או ערבות מחברת כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מב .8.5.1
 (."הערבות" להלן:) ביטוח מבוילת כחוק, הכל על פי האמור להלן

 קריטריונים לבחינת ההצעות.בפרק ג' הערבות תהיה, בסכום הנקוב  .8.5.2

ח על המשתתף במכרז להגיש את הערבות על פי נוסח טופס כתב הערבות, המצורף בנספ .8.5.3
 ב' למכרז )ערבות בנקאית להשתתפות במכרז(.

 ל הערבויות הנזכרות במכרז זה ובנספחיו פירושן ערבויות מבוילות כחוק.כ .8.5.4

 הערבויות שניתן לצרפן למכרז הן אך ורק על פי המפורט להלן:  .8.5.5

ערבות ממוסד בנקאי ו/או מוסד כספי ו/או אגודה שיתופית  :ערבות בנקאית.8.5.5.1
לאשראי, המורשים להוציא ערבות ע"י המפקח על הבנקים, לפי הרשימה 

 ת בנספח ב' )ערבות בנקאית להשתתפות במכרז והבטחת הצעת המציע(המצורפ
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י ערבות מחברת ביטוח, המורשית להוציא ערבויות ע" :ערבות מחברת ביטוח.8.5.5.2
 .ת בנספח ג' )אישור עריכת ביטוח(משרד האוצר, לפי הרשימה המצורפ

דשים נוספים, על פי חו 3 -יהיה להארכה ב וניתן 31/3/2021 יוםעד לתוקף הערבות יהיה  .8.5.6

 דרישת גזבר העירייה או מי שהוסמך על ידי הגזבר.

לא הוועדה  באופן הנדרש בסעיף זה, משתתף במכרז שלא יצרף אחת מהערבויות שלעיל .8.5.7

 .בהצעתו והיא תיפסלתדון 

יום ממועד  30וזאת, בתוך  וחזר לו הערבות שצירףת -משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה  .8.5.8

ו מהמועד שבו יחתום הזוכה במכרז על החוזה וימציא את ערבות הכרזת הזוכה במכרז א

  המוקדם מבין השניים.  –המכרז 

ואשר לא יחתום על החוזה במועד ( "הזוכה" להלן:)משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה  .8.5.9

 שייקבע ע"י העירייה, תהא העירייה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה.

כרז להחליף את הערבות שצירף להצעתו בערבות עם חתימת החוזה על הזוכה במ.8.5.9.1
. נוסח הערבות יהיה תהיה בסכום שנקבע בחוזהלהבטחת ביצוע החוזה. הערבות 

בנספח ב' )ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  על פי נוסח כתב הערבות המצורף
 והבטחת הצעת המציע(

 :אופן הגשת ההצעות.8.6

הנספחים והמסמכים הנדרשים,  ברת המכרז עםוהמשתתף במכרז יגיש לעירייה את ח .8.6.1
פומבי מכרז "יצוין בשני העתקים זהים, על גבי הטפסים המיועדים לכך, במעטפה עליה 

 .לאספקת מכשירים ושירותים סלולאריים" 23/2020מס' 

 היטב,יוגש במעטפה נפרדת, כשהיא סגורה ( למכרז 'ט נספח) מסמך הצעת המחיר עצמו .8.6.2
 .לעיל 6.18. אר בסעיףם יתר מסמכי המכרז, כמתוומוגשת ע

 המחירים בהצעת המחיר ינקבו בשקלים חדשים. .8.6.3

 הצעת המשתתף במכרז לא תכלול מע"מ. .8.6.4

הצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין  .8.6.5
  העירייה.

עד המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות  במסירה ידנית,המשתתף במכרז יגיש הצעתו  .8.6.6
  :כתובת הבאהבמכרז, ל

 עיריית קריית ים
 קריית ים, 10שד' משה שרת 

 ייהלשכת מנכ"ל העיר
 תיבת מכרזים

 

  המשתתף במכרז יצרף את המסמכים הבאים: .8.6.7

  למכרז א'בנספח המצורף הצהרת המשתתף במכרז, מסמך. 

 למכרז. ף בנספח ב'כתב ערבות, המצור ות בנקאית מבוילת כחוק ע"ג טופסערב  

 למכרז חתום ע"י המשתתף  ף בנספח ג'ום ביטוחים, המצורקי טופס אישור על
 .במכרז

  של תאגיד או שותפות יצורף אישור דו"ח. במקרה מעמד משפטימסמך הצהרה על 
 .תאגידים/מאת רשם החברות
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 תדפיס ממאגר המידע . 1976 ו"אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל
 התשל"ו סקאות גופים ציבוריים,ק עשל רשות המיסים, בדבר עמידתו בתנאי חו

  בצירוף הצהרתו המאמתת פרטי תדפיס זה., 1976

 הספקת הטובין, חתום ע"י המשתתף  / מסמך הצעת המחיר לביצוע העבודה
 (.טופס הצעת מחיר) 'טנספח בבמכרז, המצורף 

 . קבלה המאשרת את רכישת מסמכי המכרז 

  לבחינת ההצעות בפרק ג' קריטריוניםמסמכים נוספים, בהתאם לנדרש. 

 :תקינות ההצעה.8.7

 הצעות שיוגשו באופן השונה מהמפורט לעיל עלולות להיפסל. .8.7.1

 הסתייגות כלשהי של המשתתף במכרז עלולה לגרום לפסילת הצעתו. .8.7.2

 .לא ייפתחו - הצעות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות .8.7.3

 העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה. .8.7.4

איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שינתנו בעל פה למשתתפים העירייה  .8.7.5
 במכרז.

הקובע יהיה  -התגלתה בבחינת ההצעות שהוגשו במכרז טעות חשבונית בהצעת המחיר  .8.7.6
 מחיר ליחידה ובהתאם לכך יחושב הסך הכולל של ההצעה.

שינויים  העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס .8.7.7
ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 
והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של 

דוא"ל ו/או קבלנים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות  / המשתתפים בכנס הספקים
 יימסרו על ידם.שפקס ה למספר

 :כייה וההתקשרותהודעה על הז.8.8

 אי זכייתם במכרז. / עירייה תמסור למשתתפים במכרז הודעה בכתב על זכייתםה .8.8.1

בפרק זוכים במכרז לבין העירייה ייחתם חוזה שהעתקו, על נספחיו, מצורף  / בין הזוכה .8.8.2
 .ועדהושל מסמכי המכרז, בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטת ה ד'

 ו על פי תנאי המכרז והחוזה הנ"לוכה / זוכים במכרז יהיתנאי ההתקשרות עם הז .8.8.3
 על נספחיהם. בשינויים המחויבים

 ימי עבודה מיום שיידרש לכך. 7 הזוכה במכרז יחתום על החוזה תוך .8.8.4

הזוכה במכרז יגיש עד למועד החתימה על החוזה אישור על קיום ביטוחים, חתום ע"י  .8.8.5
מפורטות בחוזה. טופס  אישור על חברת הביטוח, להבטחת קיום דרישות הביטוח ה

 )אישור עריכת ביטוחים(. למכרז ג'בנספח מצורף קיום ביטוחים 

 ,8.8.4 ,8.8.3, 8.8.2 לעיל' םעמוד בהתחייבויותיו בסעיפים קטניהיה והזוכה במכרז לא י .8.8.6
, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה ו/או לא ימציא ערבות לחוזה כנדרש 8.8.5

ב לזוכה, החל מן התאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה זו, וכן במכרז בהודעה בכת
למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה. כמו כן, לעירייה תהא רשות לדרוש פיצוי 

 מהמשתתף במכרז על כל הפסד שייגרם לה בשל כך .
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בין אם בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא ובין אם לאו, רשאית , בכל מקרה .8.8.7
ה לחלט את הערבות, כולה או מקצתה. כמו כן, לעירייה תהא רשות לדרוש פיצוי העיריי

 מהמשתתף במכרז על כל הפסד שייגרם לה בשל כך .

 קריטריונים לבחינת ההצעות :'גפרק 

 

 :השיקולים בבחינת ההצעות .9

ספח רט בנמפוולכל פריט המופיע  ות שניתנוההנחשיעורי צעות תתחשב העירייה בהבשיקוליה בבחינת ה
 ., כמפורט בטופס הצעת המחירמשקל שניתן להןלו (טופס הצעת מחיר)רז ' למכט

 ז:ערבות למכר .10

 ₪. 30,000 גובה הערבות למכרז הוא

  :תנאי סף לבחינת ההצעות .11

בנוסף לתנאים שצוינו בפרק התנאים הכלליים על המשתתף במכרז לעמוד בתנאים המפורטים להלן, 
 ז: במועד האחרון להגשת ההצעות למכר

המשתתף במכרז הינו בעל רישיון בתוקף לאספקת שירותי רט"ן בשיטה התאית מטעם  .11.1
  משרד התקשורת.

שנים לפחות ארבע של בארץ המשתתף במכרז הינו בעל ניסיון מוכח במתן שרותי רט"ן  .11.2
  בשנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

שקדמו למועד האחרון  שניםה רבעאהמשתתף במכרז סיפק שירותי רט"ן ושירותי סלולר ב .11.3
אשר לכל לקוח עסקי כאמור,  לקוחות עסקיים, (5) להגשת ההצעות באופן רציף לפחות לחמישה

משתמשי קצה. לצורך סעיף זה משתמש קצה הנו אדם / עובד של הלקוח העסקי ו/או  250לפחות 
 מספר זהות רשתי סלולר והינו בעל כל מורשה אחר מטעמו, אשר עושה שימוש בשירותי רט"ן /

(ID ).ייעודי אחד  

במשך שנתיים לפחות שקדמו למועד   Billingלמשתתף במכרז קיימת ופועלת מערכת .11.4
זה, מערכת פועלת המשמשת לחיוב  לעניין מכרז - Billingהאחרון להגשת ההצעות למכרז. מערכת 

באופן שיאפשר  לקוחות ומאפשרת ביצוע חיוב מפוצל של החשבון לפי סכום ולפי סוגי שירותים
לעירייה לחלק את השירותים השונים הניתנים כך שחלקם יחושב על חשבון העובד וחלקם על 

 (."העירייה" )להלן: חשבון המעביד

 לגבי ממשיים ספקות בדבר המשתתף במכרז הערה כנגד תלויה לא ההצעות, הגשת במועד .11.5
 יכולת בדבר ספק לההמע דומה הערה כל או", חי המשתתף במכרז "כעסק קיומו של המשך

   .חי" כ"עסק ולהתקיים המשתתף במכרז להמשיך

 :מסמכים מצורפים .12

על המשתתף במכרז לצרף את המסמכים המתאימים המעידים על עמידתו במועד האחרון להגשת 
 ההצעות בתנאי הסף שפורטו לעיל, לרבות: 

בשיטה תי רט"ן צילום עמוד ראשון ועמוד רלבנטי המציין את תוקף הרישיון לאספקת שירו .12.1
  ל.לעי 11.1 התאית מטעם משרד התקשורת להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף

לעיל וכי קיימת ברשותו  11.3 הצהרת המשתתף במכרז על ניסיונו כמפורט בתנאי סף .12.2
 ה' ראה נספח) לעיל ואישור רו"ח להצהרה 11.4 כמפורט בתנאי סף הקבוע בסעיף Billingמערכת 

 (.למכרז

כרז כמפורט בתנאי סף של המשתתף במכתב ו/או אישור המעיד על ניסיונו מסמכים ו/או מ .12.3
 (.למכרזח ה' ראה דוגמה בנספ)לעיל מאת הגורם המזמין  12.3 הקבוע בסעיף
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 לעיל 11.5 "עסק חי" כמפורט בתנאי סף הקבוע בסעיףהערת אישור רו"ח בדבר היעדר  .12.4
 (.ד' ראה נספח)

במכרז שיש להם או הייתה להם התקשרות עם  העירייה : למען הסר ספק מובהר כי משתתפים הערה
 צעו עבור העירייה, נדרשיםיורוצים להוכיח את ניסיונם באמצעות הניסיון שצברו במסגרת עבודות שב

  לפרק זה. 12.3לצרף את המסמכים הנדרשים בסעיף 

  היקף ההתקשרות:  .13

 ,ן, להתקנהסגרת לאספקת שירותי רט"ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה בהסכם מ .13.1
 מערכות ו/או (כשירי טלפון חכמים וציוד מבוסס סלולר)מלשירות ולאחזקה של ציוד קצה 

ו/או  ו/או תשתיות תומכות לציוד ולמערכות מבוססות סלולר מבוססות טכנולוגיה סלולרית
לרבות ביצוע קישורים בין הרשת  PTTחבילות שירותי סלולר בארץ ובחו"ל ו/או שירותי 

  בין הרשת הקווית של העירייה.הסלולארית ו

  :היקף ההתקשרות כולל .13.2

מכשירים סלולריים תפעוליים ומנהלתיים כולל חבילות שירותי  180 -כ אספקה של .13.2.1
  סלולר.

 . POCת כ, אפליקציה להפעלת עמדות שיגור וניהול מערPOCמכשירי  40 -אספקה של כ .13.2.2

 . SMSאספקת ממשק מחשב ו/או סלולאר להפצת מסרוני  .13.2.3

 רגיל, בחבילת סלולר רגילה ו/או בחבילת דאטה כרטיסי סים 30 -כ והחלפתאספקה  .13.2.4
  .(המתבססים על תווך תקשורת סלולרי במערכות ובציוד)

  אספקת שירותים נוספים כמוגדר במסמכי מכרז זה על נספחיו. .13.2.5

  אספקת מענה שירות, תמיכה, אחריות ותחזוקה. .13.2.6

ת שיבוצעו באמצעות חוזה המסגרת הזמנושל המובהר כי היקף זה מובא כאומדן בלבד  .13.3
אין העירייה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף הנ"ל או בכל היקף אחר, וכן שומרת  שיחתם.

פי הכול ל (,100% -אפילו ב)יקף הנ"ל ההקטין ו/או להגדיל את הלעצמה העירייה את הזכות ל
עבודות בכלל שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועפ"י שיקולים תקציביים הקשורים בביצוע 

  והעבודות נשוא מכרז זה בפרט.

הקטנה או הגדלה בהיקף השירותים לא תקנה למשתתף במכרז הזוכה במכרז עילה  .13.4
טענה כל לתביעה להגדלת הצעתו, או לכל תביעה אחרת והמשתתף במכרז הזוכה במכרז מוותר על 

ם ו/או באם ירכשו ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העירייה במידה וירכשו / לא יירכשו פריטי
  .' )טופס הצעת מחיר(טפח פריטים שונים מאלו המפורטים בנס

במסגרת המכרז ייבחר ספק זוכה אחד אשר יספק, על פי דרישה, את השירותים  .13.5
ואולם, הוועדה רשאית להכריז על יותר מזוכה  המבוקשים לעירייה, במחירים שיקבעו במכרז

ויבוצע ביחס כאמור ייעשה לשני ספקים לכל היותר  פיצול אחד שהשירותים יירכשו מהם בנפרד.
שבטופס הצעת המחיר  3 -ו 2בטופס הצעת המחיר )טבלת מכשירים(, ולטבלאות ש 1לטבלה 

כמקשה אחת, דהיינו, לא יבוצע פיצול ביחס  -סלולאר ואביזרים ושירותים נוספים( )חבילות 
 . 3 -ו 2או לרכיבים מטבלאות  1לרכיבים מטבלה 

 (אם וככל שייחתם) את כי אין במכרז זה ו/או בחוזה המסגרת שייחתם מכוחומובהר בז .13.6
בכדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות העירייה להזמין מכשירי רט"ן ו/או קישורים ישירים ו/או 

מספקים אחרים וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה,  POCשירותים ואפליקציית 
  מעת לעת.
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 :גמת ציודים ושירותיםבדיקת ההצעות והד .14

העירייה רשאית לבקש הבהרות ו/או השלמת פרטים ו/או נתונים לעניין עמידתו של  .14.1
בתנאי הסף, הן מן המשתתף במכרז והן מן הגורמים שפורטו על ידו, וזאת לפני והמשתתף במכרז 

  ההחלטה על הזוכה במכרז.

לבקש הבהרות להוכחת העירייה רשאית לבקש הדגמה ושימוש של מכשירים המוצעים ואף  .14.2
  התאמת המענה לצורכי העירייה.

המשתתף במכרז נדרש להעביר לעירייה, להדגמה ולבדיקה מכשירים ואביזרים המוצעים  .14.3
  ימי עבודה לפחות וזאת תוך שבעה ימים מבקשת העירייה. 14בהצעתו למשך 

 .(כהגדרתם במפרט הטכני)אביזרים ההמשתתף במכרז מתחייב להציג את המכשירים ו .14.4
  המכשירים יהיו פתוחים לחיוג בארץ וכוללים את מכלול השירותים הנדרשים במכרז על נספחיו.

כי כל העלויות אשר תחולנה במסגרת בדיקת המכשירים והאביזרים  ,מובהר בזאת .14.5
  המוצעים תחולנה על המשתתף במכרז בלבד ובגינן לא תשולם לו כל תמורה.

 :הזוכה החלופי .15

ק הזוכה במכרז וכן תקבע זוכה חלופי, אשר יחליף את הספק העירייה תכריז על הספ .15.1
הזוכה במכרז, במידה שהספק הזוכה לא חתם על החוזה כפי שנדרש ו/או לא עמד בתנאי המכרז 

 (."הזוכה החלופי" להלן:)לרבות החוזה שצורף כנספח לו 

ף ע"י תוחל ,מכרזבלהבטחת הצעתו  ,ע"י הזוכה החלופי הערבות למכרז שהופקדה בעירייה .15.2
 ,ק ע"י העירייה ותוארך מעת לעת וזאתותוחז₪  30,000 שלהזוכה החלופי בערבות בנקאית בסך 

  חודשים מיום הזכייה.  6 למשך

  עמד הספק הזוכה בתנאי המכרז, תוחזר לזוכה החלופי ערבותו למכרז. .15.3

לא עמד הספק הזוכה בתנאי המכרז, תופסק ההתקשרות עם הספק הזוכה והזוכה החלופי  .15.4
כרז כזוכה במכרז בכפוף לכל התנאים שנקבעו במסמכי המכרז, והכל בהתאם לשיקול דעת יו

  העירייה באמצעות וועדותיה השונות.

בין העירייה תהא רשאית להכריז על זוכה חלופי, גם במקרה שיוחלט על פיצול רכישת השירותים  .15.5
 חד משני הזוכים שזכו במכרז.שני ספקים. במקרה זה, הזוכה החלופי יחליף, במידת הצורך, את א

 :עדכון טכנולוגי למכשירים .16

כי במקרה וישווקו דגמי מכשירי רט"ן מתקדמים יותר  ,המשתתף במכרז מתחייב .16.1
המחליפים את הדגמים הקיימים במכרז זה, בתקופה שבין הגשת ההצעה ועד למועד חלוקת 

המשופרים ום החדשים לקבל את הדגמיאפשרות המכשירי הרט"ן מכוח החוזה, תינתן לעירייה 
  בנוסף או במקום הדגמים הקיימים במכרז זה. ,וזאת (כולל הערכה כהגדרתה במפרט הטכני)

ר את היחס באחוזים שבין המחיר הקבוע לחוזה ומחיר כל אחד מהדגמים החדשים ישמ .16.2
  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.  ,CORP ובין מחירי הנספח העסקי ללקוחות

חדשים במקום או בנוסף לדגמים הקיימים במכרז כפופה לאישור אספקת הדגמים ה .16.3
 המנהל כהגדרתו בחוזה.
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 חוזה :'דפרק 

 

 ת קריית יםעיריי

  
 מכרז לאספקת מכשירים ושירותים סלולריים 

 23/2020פר מס
 

 

 חוזה לאספקת מכשירים 
 סלולאריים ושירותים

 
 
 

 
 . ________ ________שנה_ לחודש ___ביום ___ קריית יםשנחתם ונערך ב

  

  

 בין
  

           "(העירייה" להלן) קריית יםעיריית 
 

 מצד אחד

 

 

  

 לבין 
  

           "הספק"( להלן) ___________________________
 

 מצד שני
 

 

 הואיל, 

קבלת שם בתאריך __________ ל (המכרז"" להלן:)  23/2020 מכרז פומבי מס'והעירייה פרסמה 
שכותרתם  בנספח ב' ,ו כמפורט בנספח א'טובין,  לביצוע עבודה ו/או שירותים ו/או אספקתהצעות 

 ,""דרישות מקצועיותיכונו להלן הם ו" נספח טכני"-ו "נספח תנאים מיוחדים)בהתאמה( "
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 ,  והואיל

"טופס הצעת המחיר"  ' שכותרתוטהמפורט בנספח והספק נענה לבקשה והציע הצעתו במסמך 
 ,"הצעת הספק"_________  שיכונה להלן מתאריך __

 

 והואיל,

 ______, בישיבה מס'__על פי החלטת ועדת מכרזים מס'___והעירייה קיבלה את "הצעת הספק" 

 . _______________ שהתקיימה בתאריך  ____________

 

 ים כדלקמן, דולפיכך מוסכם בין הצד
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  :כללי .1

 ו.המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנ .1.1

וכי , מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו .1.2
העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב 
או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה 

ינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, או ש
והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין ויתור ו/או הסכמה ו/או שינוי שלא נעשה בדרך 

 האמורה.

הספק מתחייב לעמוד בכל תנאי הסף לביצוע ההתקשרות, כפי שפורטו בתנאי המכרז של חוזה זה.  .1.3
 .אים אלה תהווה הפרה יסודית של החוזה, אלא אם קיבל הספק אישור בכתב לכךסטייה מתנ

הצדדים מסכימים כי העבודה או השירותים הניתנים על ידי הספק ניתנים במסגרת של מתן  .1.4
שירותים וכעבודה קבלנית ולא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד. למען הסר ספק, 

יתקיימו יחסי עבודה בין עובדי הספק אשר יבצעו עבודה במסגרת  הצדדים מצהירים בזאת כי לא
 מתן השירותים על ידי הספק לבין העירייה.

שא בהוצאות ביול חוזה זה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים מחוזה יהספק י .1.5
 . זה, אם וככל שיחולו

  :מונחים והגדרות .2

 דר להלן: בחוזה זה תהא למונחים הבאים משמעות כמוג

 כמפורט במסמך התנאים המיוחדים להתקשרות נספח א' לחוזה זה. :"המנהל" .2.1

 הפעילות הנדרשת בהתאם לתנאי חוזה זה ונספחיו. :"העבודה או השירותים" .2.2

 הסחורה המסופקת עם העבודה, לרבות השירות הנלווה המתחייב. :"הטובין" .2.3

בודה ו/או השירותים ו/או הטובין מסמך המפרט את הדרישות הטכניות של הע :"המפרט הטכני" .2.4
 הנדרשים.

הספקת עבודה ו/או שירותים ו/או טובין המשתרעת לאורך הזמן  :"הספקה מתמשכת/לסירוגין" .2.5
 הנקוב בחוזה זה, בכמויות ובמועדים בהתאם לדרישת העירייה.

  המדד המצוין במסמך התנאים המיוחדים להתקשרות, נספח א' לחוזה זה. :"המדד" .2.6

 :ורפים לחוזהמסמכים המצ .3

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:   

 לחוזה.  מסמך התנאים המיוחדים להתקשרות המצורף בנספח א' .3.1

 המפרט הטכני המצורף בנספח ב' לחוזה.  .3.2

 ' לחוזה. טמסמך הצעת המחיר, החתום ע"י הספק, המצורף בנספח  .3.3

ים כנספחמכים נלווים לחוזה, המצורפים כולם המכרז עצמו על תנאיו ונספחיו וכן רשימת מס .3.4
 לחוזה.

, יהיה תקף המסמך האחרון במקרה ובמהלך העבודה מתגלה סתירה בין המסמכים שלעיל .3.5
 רסמה העירייה.שפ

 העירייה אינה אחראית עבור כל פירושים ו/או הסברים שניתנו בעל פה. .3.6

 

 

 



 

14 
_____________________________ 

 חותמת וחתימת המציע

 :Moshe Sharet Ave., P.O.B. 660, Kiryat Yam 2910601, Fax 04-8760564פקס:   :Tel 04-8789714/6, טל: 2910601, קריית ים  660, ת.ד. 10שד' משה שרת 

 

 

 :בדבל קופת ההתקשרות להספקה מתמשכת או למתן שירותים מתמשכיםת .4

  מיום החתימה על החוזה. חודשים 36 -תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהיה ל .4.1

חודשים  36 -העירייה שומרת לעצמה את האופציה הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות ב .4.2
 , או חלק ממנה בכל פעם, בתנאים ובמחירים בכפוף להתייקרויות, כפי המוגדר בחוזה.נוספים

 לכל הפחות לפני תום מועד ההתקשרות. ימים 30ק מסר לספיהודעה על הארכת החוזה ת .4.3

 

 

  :שינויים בהיקף ההתקשרות והעסקת ספקים אחרים .5

 50% פרט מפרטיה, בשיעור שלא יעלה עלהעירייה רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות, כולה או  .5.1
 ובלבד שתודיע על כך לספק בכתב ומראש.

על כך ולה או פרט מפרטיה ובלבד שתודיע העירייה רשאית להקטין את היקף ההתקשרות, כ .5.2
  שנשלחה.יום מיום  14 לספק. ההודעה תיכנס לתוקפה

הזכות בידי העירייה לבצע גם חלק מהשירותים הכלולים בחוזה זה בעצמה או באמצעות ספקים  .5.3
  אחרים.

העירייה רשאית לפרסם מכרזים נפרדים לשירותים נשוא חוזה זה או לחלקם ו/או לבצע כל  .5.4
ות אחרת לפי ראות עיניה ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה לכך שפריטי המכרז האחר התקשר

או ההתקשרות האחרת כלולים בחוזה זה. כמו כן, העירייה תהייה רשאית למסור חלק 
 מהשירותים נשוא חוזה זה לספקים אחרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  :איסור הסבת זכויות .6

להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה  הספק אינו רשאי להסב ו/או .6.1
על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או 

   חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב.

לשעבד ו/או , ביר, להסבלחוזה זה ולהעהעירייה זכאית להכניס צד שלישי בנעליה בכל הנוגע  .6.2
להמחות על דרך השעבוד את זכויותיה ו/או חובותיה עפ"י חוזה זה לצד שלישי לפי שיקול דעתה 
הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמתו של הספק לכך, ובלבד שאותו צד שלישי ייקח על עצמו את 

עברה, התחייבויות העירייה כלפי הספק כמפורט בחוזה. המנהל יודיע לספק בכתב על הה
יכנסו לתוקף במועד  ההמחאה, ההסבה, השעבוד ו/או ההמחאה על דרך השעבוד, לפי העניין, והם

 .הנקוב בהודעה

 :הדרישה מהספק .7

הספק מתחייב לספק בצורה מהימנה ומקצועית את האמור במפרט הטכני, כמפורט בנספח ב'  .7.1
 .לחוזה זה ובהצעת הספק

ויתור על ואו ארכה מצד העירייה לא יחשבו כמנעות מפעולה במועדה ייתור, הנחה, הושום ו .7.2
 זכויותיה, אלא אם כן ויתרה העירייה על כך באופן מפורט ובכתב.

  :אחריות הספק ובטיחות .8

הספק יהיה אחראי לאיכות העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין המסופקים על ידו לפני הספקתם  .8.1
ירייה לאחר ביצוע העבודה ו/או שא באחריות מוחלטת בגין פגמים, אם יתגלו על ידי העיוי

 השירותים או לאחר מסירת הטובין.

על הספק יחולו כל החוקים, התקנות וההוראות החלות בדין בנושא בטיחות לרבות בטיחות  .8.2
 -בעבודה. כמו כן מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 
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מסירת מידע והדרכת , נות ארגון הפיקוח על העבודהות תקוהתקנות שהותקנו מכוחו לרב 1945
 וכן כל חוק או תקנה שיבואו במקומם. 1999 -עובדים, התשנ"ט 

 :התמורה .9

כמפורט תשלום לעיל יקבל הספק מהעירייה בודה ו/או השירותים ו/או הטובין תמורת הספקת הע .9.1
 בהצעת הספק, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

במסמך הצעת הספק תהיה צמודה, בהתאם למפורט  המצוינתמורה הצדדים כי התמוסכם על  .9.2
 .במסמך התנאים המיוחדים לחוזה המצורף בנספח א'

 החשבונות לתשלום יוגשו ע"י הספק ע"ג חשבונית מס כחוק, מקור והעתק, בצרוף תעודת משלוח. .9.3

 הפרטים הבאים:  כלבחשבונית לתשלום יכלול הספק את  .9.4

  אריך החשבונית.שם החברה, כתובתה, טלפון ות .א

  מספר עוסק מורשה. .ב

  אסמכתא להזמנה וגורם מטפל. .ג

  כמות ומחיר ליחידה, הסכום הכולל ליחידה, מע"מ וסה"כ לחשבונית. .ד

  במידה וקיימת. -התייקרות  .ה

 .חותמת וחתימת החברה .ו

 

 :תנאי התשלום .10

 התשלום יבוצע לאחר קבלת העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין ואישור המנהל או מי .10.1
 על עמידתו בכמויות ובאיכות הנדרשת, כפי שמוגדרים במסמך הדרישות. שימונה על ידו,

 התשע"ז החשבון ישולם ע"י העירייה בהתאם למועד הקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים .10.2
. (להלן: "חוק מוסר תשלומים לספקים")או כל חוק אחר שיבוא במקומו לעניין זה  2017

שהיא, בניכוי הסכומים שהעירייה חייבת בניכויים על פי כל החשבון ישולם ללא כל תוספת 
 דין.  

לצרף לחשבון את כל הנתונים ו/או המסמכים, בהתאם לנדרש  מחויבמובהר בזאת, כי הספק  .10.3
עפ"י החוזה על נספחיו, וכי העירייה תהא זכאית לעכב ו/או להחזיר חשבון שהוגש שלא 

 קים . כנדרש, בהתאם לקבוע בחוק מוסר תשלומים לספ

העירייה תשלם את המגיע עפ"י תנאי החוזה בהמחאות בנקאיות ו/או בהודעת זיכוי לבנקים  .10.4
 ,לפי בחירת העירייה.

הספק לא יהיה רשאי להמחות את זכותו לקבלת סכומי כסף מהעירייה, אלא אם כן קיבל על  .10.5
 כך הסכמה מראש מאת גזבר העירייה או מי שימונה על ידו.

 

  :מועדי ההספקה .11

י הספקת העבודה ו/או מתן השירותים ו/או הספקת הטובין יהיו כמפורט במסמך התנאים מועד
 המיוחדים להתקשרות, המצורף בנספח א' לחוזה זה. 
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 :הפסקת ההתקשרות על ידי העירייה .12

העירייה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת, אף לפני המועד הנקוב בהצעת הספק ,מבלי  .12.1
חודש ימים  שתהיה חייבת במתן הסברים כלשהם, ובלבד שתשלח על כך הודעה בכתב לספק,

  מראש.

מיידי על ידי הודעה בכתב, באופן העירייה רשאית להפסיק את ההתקשרות בינה לבין הספק  .12.2
כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שהספק או אדם אחר בשמו של הספק, הגיש 

  חשבונות כוזבים בקשר להתקשרות זו או כל התקשרות אחרת בין העירייה לספק.

התקשרות לא יהיה הספק זכאי לפיצויים ו/או לתשלומים מכל סוג במקרה של הפסקת ה .12.3
שהוא מעבר לתמורה בגין העבודה ו/או השירותים ו/או הספקות שסיפק בפועל, לשביעות 

 רצונה של העירייה ובהתאם לתנאי החוזה על נספחיו, עד לאותו מועד.

 :קיזוז חובות .13

שהספק חייב  כל חוב ,סכום שהואמכל  ,העירייה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לספק .13.1
ערבות הכן מוסכם, כי  כמו לעירייה על פי כל דין או חוזה וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

 תנה ע"י הספק בהקשר לחוזה זה, תשתמש גם לכיסוי סכומים כאמור.ישנ

האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות העירייה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל  .13.2
 ת לרשותה עפ"י דין או עפ"י חוזה.חרת העומדדרך א

 .או העובדו/יה יאו לעובד העירייה יוחזר לאמצעי התשלום של העירו/לעירייה  עכל החזר המגי .13.3

 :עובדי הספק .14

למען הסר ספק מוצהר ומובהר בזאת, כי בין העירייה לבין הספק ו/או מי מטעמו מתקיימים  .14.1
לעירייה עבודה ו/או שירותים ו/או טובין יחסים מסחריים בלבד, במסגרתם מספק הספק 

 9 כמפורט בנספח א', בנספח ב' ו/או במפרט הטכני לחוזה זה, כנגד התמורה שנקבעה בסעיף
  לחוזה זה.

הצדדים מצהירים ומאשרים בזה, כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על פי  .14.2
בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, הינם עובדיו של הספק ( להלן:" עובדי הספק")חוזה זה 

פיקוחו והשגחתו המלאים של הספק. אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין העירייה 
  לבין הספק ו/או מי מטעמו ולרבות ובמיוחד מי מעובדיו, יחסי עובד ומעביד.

די הספק, ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עוביהספק מצהיר, כי הוא בלבד  .14.3
ויהיה אחראי להם ולתשלומים, בהתאם לכל דין, לרבות בהתאם לכל הסכם קיבוצי ו/או צווי 
הרחבה רלוונטיים ו/או חוזה זה. הספק יהיה אחראי בלעדית לכל הניכויים על פי דין, תשלומי 

,ההיטלים ו/או המלווים החלים על  (לרבות ביטוחים סוציאליים)החובה, המסים, הביטוחים 
יד על פי כל דין בגין עובדיו ולכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודה/מתן מעב

  השירותים/הספקת הטובין על פי חוזה זה.

בנוסף, מובהר ומוסכם, כי הספק ישלם לעובדים תוספות על פי דין, לרבות בגין עבודה  .14.4
ו/או עבודה בלילות, בשבתות וחגים ו/או בשעות נוספות ו/או עבור ימי מחלה ו/או ימי חופשה 

או שילוב )וכן יבטח את עובדיו ביטוח פנסיוני, בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים 
בגוף פיננסי שייבחר על ידי העובד, כאשר הספק מתחייב להפריש בגין הביטוח  (ביניהם

 הפנסיוני של העובד את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק וכפי שיעודכן מעת
לעת. לעניין הפיצויים מובהר בזאת כי הספק יפריש סכום זה לסוג הביטוח הפנסיוני שבחר 

וכן הספק יתחייב מראש, ואף יציין בהסכמי ( דהיינו לא לקרן פיצויים מרכזית)העובד 
ההעסקה עם עובדיו כי הוא מתחייב מראש להשאיר סכום זה בביטוח הפנסיוני בו בחר העובד 
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הסכום  -גם אם העובד לא פוטר או עבד פחות משנה או מכל סיבה אחרת דהיינו, )בכל מקרה 
הפרשות אלו תבוצענה על ידי הספק בגין כל  (.שהופרש בגין פיצויים יישאר בקופת העובד

ח חוזה זה, בכל היקף העסקה שהוא על והעובדים במסגרת השירותים הניתנים לעירייה מכ
  ידי הספק ועל פי החלק היחסי.

תנאי )ר לכל עובדי הספק הודעה על תנאי העבודה כמתחייב בחוק הודעה לעובד הספק ימסו .14.5
כמעבידו כאמור בחוזה זה, על פי  הםבה פירוט התחייבויותיו כלפי( ו2002 -עבודה התשס"ב 

  כל דין, הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה.

צווי הרחבה מובהר בזאת, כי הפרת כל הוראה של חוקי העבודה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או  .14.6
, 1987 - על ידי הספק כלפי עובדי הספק, ובפרט ההוראות שבחוק שכר מינימום, התשמ"ז

מהווה גם הפרת יסודית של חוזה זה ותקנה לעירייה מלבד כל התרופות הנתונות לה על פי דין 
  להלן. 12 שבסעיףגם את התרופות 

ידי הספק בלבד. מוסכם ,כי  מובהר ומוסכם, כי עלות שעת עבודתם של עובדי הספק תקבע על .14.7
י ו/או צו על פי חוק, הסכם קיבוצ)שכר עובדי הספק לא יפחת משכר המינימום בכל עת 

ובתוספת כל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד ממעבידו על פי  (הםיהגבוה מבינ -הרחבה 
  .ו צווי ההרחבה החלים לפי הענייןחוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים, ו/א

מתחייב לשאת בהוצאות נסיעת העובדים אל מקום העבודה וממנו ו/או להסיע את הספק  .14.8
העובדים על חשבונו אל מקום העבודה וממנו, ולפיכך מוסכם, כי שכר עובדי הספק כאמור 

  בסעיף זה לא יכלול את עלות הנסיעה בתחבורה ציבורית אל מקום העבודה וממנו.

 וביטוח לאומי בלבד על פי הוראות החוק בעניין.משכר העובד ינוכו מס הכנסה, מס בריאות  .14.9
בגין  ,משכר העובד לא ינוכו סכומים כלשהם לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

  .  ןריענוביגוד, טלפון, עלות קורס הכשרה בסיסית ועלות ימי 

כמו כן ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לשלם את שכר עובדיו במועד  .14.10
 .1958 -שהוסכם ביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק הגנת השכר, התשי"ח 

הספק יעסיק עובדים בעלי אזרחות ישראלית, או עובדים זרים בעלי רשיון עבודה ושהייה  .14.11
הספקת הטובין שבחוזה זה, אלא אם פורט  / מתן השירותים / בתוקף, לצורך ביצוע העבודה
  עובדים על ידי הספק.אחרת בתנאי הסף להעסקת 

העירייה תהיה רשאית לבדוק מעת לעת את שיעור התשלום שישלם הספק כאמור בסעיפים  .14.12
ממועד ימים  21 לעיל ועל הספק להמציא לעירייה, לפי בקשתה, ובתוך 14.4, 14.3 קטנים

ת שונים, דוחו תלושי שכר,( לא רק )אךהמסמכים הדרושים לשם כך, לרבות  בקשתה, את כל
  ועוד. 126 , טפסי106י י רואה חשבון, טפסאישור

הספק מתחייב שלא להציב את מי מעובדיו לעבודה בעירייה, בהתאם לדרישת המנהל ועל פי  .14.13
שיקול דעתו הבלעדי של המנהל וללא דרישת הסבר, זאת תוך מתן השירותים שבחוזה זה על 

 ידי עובד/ים אחר/ים המועסקים על ידי הספק.

 :החוזהערבות להבטחת ביצוע  .15

הערבות הבנקאית שהומצאה על ידי הספק תשמש להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק  .15.1
 (."הערבות" להלן:)על פי חוזה זה 

 ' לחוזה זה. בהמיוחדים, נספח גובה הערבות לחוזה זה נקוב במסמך התנאים  .15.2

קודם למועד ימים  15 הספק מתחייב להאריך, מפעם לפעם, את תוקף הערבות לפחות .15.3
 קיעתה, על פי הנחיות גזבר העירייה או מי שהוסמך על ידי העירייה.פ

 שאר בידי העירייה עד לארבע חודשים לאחר תום תקופת החוזה,ית (כשהיא תקפה)הערבות  .15.4
על הארכותיו או לאחר גמר ביצוע העבודה/מתן השירותים/הספקת הטובין לפי תנאי החוזה, 

ביניהם. העירייה תהיה רשאית להאריך את תוקף לשביעות רצונו של המנהל, על פי המאוחר מ
 חודשים נוספים על פי דרישת גזבר העירייה או בא כוחו. 4הערבות לתקופה של 
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  :נזיקין, שיפוי וביטוח .16

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא,  .16.1
עובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו לעירייה ו/או ל

לאדם אחר כלשהו או לצד שלישי כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של הספק 
במישרין או בעקיפין, , ל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנוגעו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כ

יפצה את העירייה ו/או את  קבביצוע התחייבויות הספק על פי מסמכי ונספחי חוזה זה. הספ
, בכל דמי הנזק שיגיעו להם. הספק משחרר לחלוטין ומראש את (לפי המקרה) הניזוקים

העירייה, עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, 
בכל  לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש סעיף זה,הרשום לעיל בכתוצאה מ ושאירעחבלה או נזק כנ"ל 

עילה שהיא, אלא במידה שחבלה או נזק, כאמור, נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל מכוונים 
 של העירייה או מי מטעמה.

הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא  .16.2
רין או במיש, הוא שנגרמו ממעשה או מחדל הקשורבשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל ש

 בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה.

 ,והספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר והמועסק בשרות .16.3
 או לפי כל דין אחר, (1968 נוסח חדש)ו מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין במידה ואחריות כז

ו מכוונים של הספק ו/או עובדיו ו/או לנזקים שייגרמו להם בשל מעשה או מחדל רשלניים א
שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות 
הספק על פי חוזה זה. אם תתבע העירייה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי שבא מטעמה 

יעה כנגדם ו/או לשלם כל על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הספק לסלק את התב
 סכום שייפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט בפסק דין . 

הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה על כל נזק וכנגד כל תביעה או  .16.4
דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה 

 16.3, 16.2, 16.1 א מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיפים קטניםו/או מי שב
 שלעיל, לכל אדם לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות שייגרמו להם.

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אבדן, ו/או פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא  .16.5
מי מטעמו ומתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק שייגרם לרכוש העירייה, על ידי הספק או 

כאמור, ללא דיחוי תוך שימוש בחומרים ובחלקים חדשים, הכל על מנת להחזיר את רכוש 
  , כאמור. (או האובדן)העירייה למצבו טרם גרימת הנזק 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי  .16.6
שלעיל, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב הספק  16.5עד  16.1 לסעיפים קטניםבהתאם 

ג'  כנספחהמצורף לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחים 
, אשר יהיו בתוקף עד לתום תקופת (עריכת ביטוח"אישור " הלן:)ללחוזה זה  מכרז שקדםל

  החוזה על הארכותיו.

 תנאי פוליסות הביטוח על ידי הספק לא יפגע בזכויות העירייה הנובעות מסעיפיםאי קיום  .16.7
  לעיל. 16.6עד  16.1

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור פוליסות הביטוח הנזכרות לעיל ולמילוי כל  .16.8
 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח.

חים שלעיל ימציא הספק לעירייה את האישור להבטחת התחייבותו של הספק לביצוע הביטו .16.9
כשהוא חתום על ידי חברת  ,למכרז שקדם לחוזה זה, כאמור ג(נספח )על קיום ביטוחים 

 ביטוח.

היה והספק לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם למפורט באישור על קיום  .16.10
קשר לכך, תהא הביטוחים, כולם או חלקם, הרי מבלי להטיל על העירייה חבות כלשהי ב

לרבות  ,, לשלם את דמי הביטוחההעירייה רשאית לבצע את הביטוחים, כולם או חלקם, תחתי
הפרמיות השוטפות, ולחלט תשלומים אלה מהערבות הבנקאית ו/או לנכותם מכל תשלום 

 המגיע לספק ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
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 .עת שיידרש לכךהספק מתחייב להמציא לעירייה את פוליסת הביטוח בכל  .16.11

יראה הדבר כהפרת תנאי מתנאי  -לא ימציא הספק את פוליסת הביטוח כנדרש ע"י העירייה  .16.12
 ,אך לא רק, עדים המשפטיים הנתונים לה, לרבותהחוזה והעירייה תהא רשאית לנקוט בכל הצ

  חילוט הערבות להבטחת ביצוע החוזה.

גש על ידי עובד הספק ו/או מי הספק מתחייב ומצהיר בזאת, כי בכל מקרה של תביעה שתו .16.13
מטעמו, בכל עניין הכרוך בחוזה זה ו/או הנובע ממנו ו/או בדרישה להכרה ביחסי עבודה ו/או 

יע על , יוד("תביעה סותרת" להלן:)בזכויות הנובעות ו/או קשורות ליחסי עבודה עם העירייה 
להצהיר ולהוכיח, כי  בכתב. הספק מתחייב להתייצב בערכאות הרלוונטיות, כך הספק לעירייה

  הוא המעסיק היחיד והבלעדי של עובדו, על כל המשתמע מכך.

היה ומסיבה כלשהי ייקבע, למרות האמור בחוזה זה וההסכמות בין הצדדים לעניין בסיס  .16.14
ההתקשרות ו/או בקשר עם תביעה סותרת או אחרת, על ידי רשות מוסמכת לרבות על ידי גוף 

ינו עובד של העירייה ו/או כי על העירייה לשאת בחבויות כלפיו שיפוטי, כי מי מעובדי הספק ה
מתוקף זכויות הנובעות ו/או קשורות ליחסי עבודה, תהא העירייה רשאית לקזז מסכומים 
שהיא חייבת לספק ו/או הספק יהיה חייב לשפות את העירייה בגין כל סכום שייפסק, ככל 

שאת, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, שייפסק,  ו/או הוצאה ו/או תשלום שיהיה עליה ל
 בעקבות קביעה או תביעה סותרת כאמור.

 מובהר, כי הספק אחראי לתשלום כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה מכל מין וסוג שהוא, .16.15
בגין ביצוע העבודה/מתן השירותים/הספקת הטובין לעירייה על פי חוזה זה, והחלים על 

ל דרישה ו/או תביעה לתשלום, ככל שתוגש לעירייה הספק. הספק יהיה אחראי לתשלום כ
בהקשר זה, על ידי רשות כלשהי. היה ותשלום כאמור ישולם על ידי העירייה ישפה הספק את 

  העירייה במלוא התשלום שישולם על ידה.

 

  :מעקב אחר ביצוע העבודה ו/או מתן השירותים ו/או הספקת הטובין .17

האחריות לאיכות, כמות ולוח זמנים לביצוע העבודה על הספק חלה חובת הניהול, הפיקוח ו .17.1
 ו/או השירותים ו/או הספקת הטובין.

 הספק מתחייב כי תהיה אפשרות ליצור קשר עם האחראי מטעם הספק בכל שעה. .17.2
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  :כפיפות והנחייה מקצועית .18

 המנהל יהיה מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב ואיכות העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין .18.1
 הניתנים על ידי הספק.

הפיקוח על ידי המנהל לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי העירייה ומאחריותו בעד  .18.2
טיב ואיכות העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין, בהתאם למסמכי החוזה. ביקורת המנהל 
לא תקטין את אחריותו של הספק כלפי ביצוע, טיב ואיכות העבודה ו/או השירותים ו/או 

 טובין, כאמור.ה

הספק יעדכן את המנהל ויקבל את אישורו לביצוע כל שלב בהספקת העבודה ו/או השירותים  .18.3
  ו/או הטובין.

ין העירייה לבין מי מובהר ומוצהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי ליצור יחסי עבודה ב .18.4
 .מעובדי הספק

ו ו/או פרטי עובדים העירייה או המנהל מטעמה יהיו מוסמכים לקבל מן הספק את פרטי .18.5
לחוק המרשם הפלילי ותקנת  8מטעמו בכל עת וזאת לצורך פניה למשטרת ישראל על פי סעיף 

 .1981 -השבים, תשמ"א 

 :ביקורת קבלת העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין על ידי הספק .19

תשלום התמורה בחוזה זה יבוצע לאחר שהמנהל יבדוק ויאשר את טיב ואיכות העבודה ו/או  .19.1
 שירותים ו/או הטובין שסופקו, בהתאם לנדרש במסמכי החוזה ונספחיו.ה

על הספק לבצע תיקונים והשלמות, על חשבונו, כפי שנדרשו ע"י המנהל, הנובעים מביצוע לקוי  .19.2
או חסר של העבודה ו/או מתן השירותים ו/או מהספקה לקויה ו/או חסרה של הטובין ו/או 

 מהספקה של טובין באיכות לקויה.

רה שהספק לא יבצע את העבודה ו/או את מתן השירותים ו/או את הספקת הטובין במק .19.3
בהתאם  בהתאם לתנאי החוזה ולהנחת דעתו של המנהל, רשאי המנהל או מי שימונה על ידו,

למיטב שיקולו, לנכות מהתשלומים המגיעים לספק. כמו כן, תהיה העירייה רשאית לרכוש את 
בין על חשבון הספק והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, העבודה ו/או השירותים ו/או הטו

 והעירייה תהיה רשאית לגבותן ו/או לנכותן מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק .

בנוסף לאמור לעיל, היה וביצוע העבודה ו/או השירותים ו/או הספקת הטובין, כאמור  .19.4
הל, וזאת מסיבה כלשהי לא תבוצע כראוי, לדעת המנ לעיל 19.3ועד  19.1 בסעיפים קטנים

אם הסיבה היא העדר עובדים ו/או עבודה לקויה, יהווה הדבר הפרה , אך לא רק, לרבות
 יסודית של החוזה.

  :שמירת זכויות וסודיות .20

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את ביצוע  .20.1
קן, וכל ידיעה שהגיעה אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או חל

והמתייחסת לכל ענין ונושא הקשור בעירייה ואשר אינו נחלת הכלל, אלא בהסכמת העירייה 
מראש ובכתב או בהתאם להוראת צו של בית משפט בארץ. הספק מתחייב כי הוראה זו 

של מסמך הצהרת סודיות  תקויים גם על ידי עובדיו והוא יחתים כל אחד מעובדיו על נוסח
 אשר תוכנו יאושר על ידי המנהל.

 תכניות שיפותחו ויוכנו על ידי הספק עבור העירייה יהיו רכוש העירייה.  .20.2

העירייה רשאית להשתמש בכל זמן כראות עיניה בחומר ובכל ידיעה, מסמך, או פרטים  .20.3
למי  או מקצתו,אחרים שנמסרו ע"י הספק והעירייה רשאית לפרסם או למסור חומר, כולו 

שתמצא לנכון בכל דרך שתראה בעיניה, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הסכמת 
 הספק.

 



 

21 
_____________________________ 

 חותמת וחתימת המציע

 :Moshe Sharet Ave., P.O.B. 660, Kiryat Yam 2910601, Fax 04-8760564פקס:   :Tel 04-8789714/6, טל: 2910601, קריית ים  660, ת.ד. 10שד' משה שרת 

 

 :הפרות .21

לחוזה  20-ו 19, 18, 17, 16, 14, 11, 10.5, 8, 7, 6 ,5, 4.1 ,3.3 םבזה כי סעיפים הצדדים מסכימי .21.1
רה יסודית של בגדר הוראות עיקריות ויסודיות לחוזה, אשר הפרתם תחשב כהפ זה הינם

  החוזה.

בכל מקרה של הפרה יסודית של הוראה בחוזה זה או הפרה ההופכת להפרה יסודית בהתאם  .21.2
 לדין של הוראה מהוראות החוזה, לרבות אלו אשר נקבעה להן תרופה מפורשת בחוזה זה,

רשאית לבצע כל אחת מן הפעולות שלהלן, או כולן יחדיו, , באמצעות המנהל ,תהיה העירייה
צורך בפסק דין, או החלטה שיפוטית אחרת וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לה על פי  ללא
 דין:

  פיצוי בשל כך. שעות מראש והספק לא יהא זכאי לכל 72 לבטל את החוזה בהודעה בכתב 
   באופן להפסיק את ביצוע העבודות ו/או השירותים ו/או הספקת הטובין נשוא חוזה זה

זה ולהשלים את העבודות ו/או השירותים ו/או הספקת מיידי ומבלי לבטל את החו
 הטובין בעצמה או באמצעות אחר.

   כולה או  ,(לעיל 15ף על פי סעי)החוזה לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצוע
 לשם כיסוי ההוצאות ו/או ההפסדים שנגרמו לה. מקצתה,

   מתן השירותים שבוצעו לעכב ו/או לקזז כספים המגיעים לספק בגין ביצוע העבודות ו/או
ו/או הספקת הטובין שביצע עד ההפרה לשם כיסוי ההוצאות ו/או ההפסדים שנגרמו 

 לעירייה.
  :כתובות הצדדים והודעות .22

 כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הינן כדלקמן:  .22.1

 _____________________________.  :הספק        

 ם.י , קריית10ת משה שרשד' : עיריית קריית ים, העירייה        

מי מן הצדדים למשנהו לכתובות הנ"ל, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ע"י ישלח תכל הודעה ש .22.2
 .בדואר רשום המשלוחשעות מעת  72 כעבור

 הודעה שתימסר במסירה אישית תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בעת מסירתה בכתובות הנ"ל. .22.3

הינה בבתי המשפט המוסמכים סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור לחוזה זה  .22.4
 .חיפהב

 
  

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 
 

 

__________________                                                     _________________    
 ספקה                עיריית קריית ים                                                                              
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 :תנאים מיוחדים להתקשרות -נספח א' לחוזה 
  

   ה:הגדרות בעלי תפקידים וגופים בעיריי .1

 .ובעירייה או מי מטעמ IOT -ו תשתיות תקשורת מנהל: "המנהל" 1.1

  בעירייה.יחידת המחשב  :"מחשוב"מדור  1.2

  :ערבות .2

 , יהיה בסכום שללחוזה 15 סעיףלגובה הערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הספק בהתאם 
30,000 .₪ 

  :מועדי ההספקה והפעלת השירות .3

  אספקה, התקנה, חיבור והפעלת השירות תתבצע במועדים הנקובים במפרט הטכני. 3.1

 הזמנות השירות תהיינה בהזמנות משיכה, לשיעורין, כאשר כמויות והתמהיל יהיו עפ"י צרכי 3.2
ההזמנות  ' למסמכי המכרז.בהאמור בפרק לליות מעת לעת, והכול מבלי לגרוע בכ העירייה,

  בחירת המנהל."י תהיינה בכתב, בפקס, בשיחת טלפון ובמייל וכו' עפ

איחר הספק באספקת השירות, ללא אישור המנהל, מראש ובכתב, תהא רשאית העירייה לחייב  3.3
  את הספק בתשלום פיצוי כספי מוסכם והכל כמפורט בחוזה על נספחיו.

  ה:סף על האמור בחוזבנו -התמורה  .4

( , אביזרים, שירותים נלווים ועודחבילות)העירייה תשלם לספק תשלום חודשי עבור השירותים  .4.1
  לאורך תקופת ההתקשרות.

  חודשיים שווים. שלומיםת 36 -בשיסופק  POC /רט"ן  העירייה תשלם עבור כל מכשיר .4.2

בתחילת  (במפרט הטכני 14.1.3 סעיף אהר)העירייה נית במתכונת הנדרשת ע"י הספק יגיש חשבו .4.3
   ף.כל חודש עבור השרות שניתן בחודש שחל

 תאריך על גבי החשבונית ביום הגעתהוטביע חותמת ייאשר את תוכן החשבונית ומחשוב, מדור  .4.4
  תאריך זה יהיה תאריך קבלת החשבונית. )טרם העברתה לתשלום(.

 - לומים לספקים, תשע"זבחוק מוסר תשהתמורה תשולם לספק בהתאם למועדים הקבועים  .4.5
או כל חוק אחר שיבוא במקומו לעניין זה, ללא כל תוספת התייקרות או הצמדה, ללא כל , 2017

 בהודעת זיכוי לבנק.  תוספת ריבית,

  לתמורה שתשולם לספק יתווסף מע"מ כחוק. .4.6

  :התייקרות, הצמדה .5

  תקופת ההתקשרות. ' לחוזה לא תוצמד במשך כלבוהשירותים שבנספח התמורה בגין החבילות  .5.1

הינה סופית. לא תשולם על ידי העירייה כל תוספת עבור  ' לחוזהבהתמורה הקבועה בנספח  .5.2
  נסיעות ,אש"ל, משלוח או כל סיבה אחרת.

 התמורה בגין רכישת מכשירי רט"ן יוותרו כמפורט בהצעת הזוכה לכל אורך תקופת ההתקשרות. .5.3
לחוזה ו/או  'בהמפורטים בנספח הרט"ן ברם, העירייה תהיה רשאית לרכוש את מכשירי 

המתפרסמים חודש בחודשו, וזאת  CORP מכשירים אחרים במחירי הנספח העסקי ללקוחות
  הנחה קבועה, והכל לפי שיקול דעתה. 10% בתוספת
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  :תקופת ההתקשרות .6

חודשים מיום חתימת  36 , תקופת ההתקשרות עם הספק תהיה ללחוזה 4.1ף בסעיעל אף האמור  .6.1
  זה.החו

העירייה שומרת לעצמה את האופציה הבלעדית להאריך את  ,לחוזה 4ף על אף האמור בסעי .6.2
או חלק חודשים  36 תקופות נוספות, כל תקופה נוספת תארך עד( 2) ד שתיותקופת ההתקשרות בע

מאה ושמונה  ולא יותר מתקופות  (3) מהם, סה"כ תקופת התקשרות אפשרית של עד שלוש
  ים. במחירים ובכפוף להתייקרויות כפי המוגדר בחוזה.חודש( 108)חודשים 

העירייה תהא רשאית, במהלך תקופת ההתקשרות ובטרם מימוש הזכות להארכתה, לנהל משא  .6.3
  .מכרזל 'ט דו בנספחי-ומתן עם הספק לקבלת הנחה על המחירים שהוצעו על

 :שירות, תיקונים, תחזוקה ואחריות .7

רות, השרות יסופק עם אחריות למשך כל תקופת הספק יהא האחראי הבלעדי על מתן הש .7.1
  ההתקשרות כאשר אחריותו של הספק לשירות תהיה אחריות כוללת.

שרות התיקונים והתחזוקה שיינתן על ידי הספק כולל את כל התקלות כולל חשמליות, מכאניות  .7.2
ה ,תוכנתיות או אחרות במכשירים שסופקו על ידי הספק וכל פגיעה במכשיר הנובעת כתוצא

למען הסר ספק, אחריות )משימוש סביר במכשיר כולל שבר מסך ופלסטיקה, נזקי מים וקורוזיה 
  (.הספק איננה כוללת את עלות תיקון נזקי המים והקורוזיה

 364התמיכה הטכנית תינתן טלפונית, ותכלול הפעלות ציוד ואקטיבציה במשך  :שירות טלפוני .7.3
ת ביממה וזאת בהתאם להוראה באמצעות תוכנת שעו 24במשך  (למעט יום כיפור)יום בשנה 

או הוראה טלפונית מאת המנהל, אשר יכול ותינתן בכל שעה משעות  'ניהול של הספק, מייל
 ה.היממ

איסוף בנוסף לאמור לעיל, על הספק להפעיל באתר העירייה מוקד  :מוקד ייעודי לעירייה .7.4
כל פעם, הכל בהתאם  הכשע בשבוע ולמשך ימיםשני במכשירים / החזרת מכשירים מתיקון 

בהן יבצע הספק ( 15:30ועד  07:00 משעהובמהלך שעות העבודה של העירייה ) לדרישת המנהל
הפעלות ואספקת אמצעים חלופיים, והכל עפ"י  שירות קבלת קריאות שירות, קבלת ציוד תקול,

  הצורך כמפורט במפרט הטכני.

הציבור תהנה פתוחות בפני עובדי העירייה עמדות השירות של הספק לכלל  :כללי עמדות שירות .7.5
  בשעות הפעילות הרגילות של הספק.)אשר יוגדר כלקוח עסקי / אסטרטגי( 

כוללים אחריות מקיפה, שירות תיקונים  מכרזל 'ט הקבועים בנספחמובהר בזאת כי המחירים  .7.6
  ותחזוקה כהגדרתו לעיל לרבות עלות החלפת חלפים ועלות החלפים עצמם. 

  :נולוגיעדכון טכ .8

המשתתף במכרז מתחייב כי במקרה וישווקו דגמי מכשירי רט"ן מתקדמים יותר המחליפים את  .8.1
הדגמים הקיימים במכרז זה, בתקופה שבין הגשת ההצעה ועד למועד חלוקת מכשירי הרט"ן 

כולל הערכה )מכוח החוזה, תינתן לעירייה אפשרות לקבל את הדגמים החדשים המשופרים 
וזאת בנוסף או במקום הדגמים הקיימים במכרז זה ועל פי החלטתה.  י(טכנכהגדרתה במפרט ה

ר את היחס באחוזים שבין המחיר הקבוע בנספח העסקי ומחיר כל אחד מהדגמים החדשים ישמ
המתפרסמים חודש בחודשו ובין מחירון הזוכה נכון למועד האחרון להגשת CORP ללקוחות 

אספקת הדגמים החדשים  המחיר הקבוע בחוזה. מרלמעט מכשירים ברמה ג' שבהם יש ,ההצעות
  במקום או בנוסף לדגמים הקיימים במכרז כפופה לאישור המנהל כהגדרתו בחוזה.
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במועד הארכת התקשרות המשתתף במכרז יציג לעירייה לאישור את הדגמים החדשים  .8.2
ן והמתקדמים ביותר בשוק בכל רמה אל מול הדגמים הקיימים. הדגמים החדשים והמחירו

  שלהם יהיה בהתאמה למחירים הקיימים ונתון למשא ומתן על פי החלטת העירייה.

הספק מתחייב לאפשר ביצוע עדכוני גרסאות תוכנה במכשירי הרט"ן המסופקים במסגרת חוזה  .8.3
בצורה מרוכזת בכל פעם שתוצא גרסה ( FOTA) זה באתרי העירייה, או באמצעות האוויר

ימי  14 וזאת בכפוף לאישור העירייה ובתוךשיפור הקליטה, שמשפרת את ביצועי המכשיר ו/או 
  עבודה מיום אישורה וכל זאת ללא עלות כספית נוספת.

הספק יודיע לעירייה על השקת גרסה חדשה וזאת עד לשבועיים ימים ממועד השקת גרסה חדשה  .8.4
  ברשת הספק.

8.5. End Of Life/Sale פסקת ייצור" הרי ה / רכש מכשירים חדשים שלגביהם יש "הפסקת מכירה
 שהספק מחויב לספק מכשיר אחר שלא נופל ברמתו ואף מתקדם יותר מהמכשיר שסופק בפועל,

  .הייצור / באותה העלות של המכשיר לגביו הופסקה המכירה

 :רכישות עצמאיות .9

יהיו תקפים גם לגבי רכש ומתן  (לרבות ההנחות שניתנו בגינם) לחוזה  'טהמחירים שבנספח  .9.1
ו/או מוסדות חינוך  קריית יםשל עיריית ומשפחותיהם פן עצמאי לארגון העובדים השירותים באו

של  המים ימיםו/או חברות ותאגידים עירוניים ו/או תאגיד  ו/או רשת המתנ"סים של העירייה
 )היה ותוארך(.העירייה וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות, על הארכותיה 

 בפרק ג' 14ף כמפורט בסעיכישות העירוניות, רכש ושירותים אלו לא יחשבו כחלק מהיקף הר .9.2
 ואולם ככל שאלה יירכשו, הם יירכשו בתנאי חוזה זה על נספחיו.  (לתנאי המכרז)

 :תום ההסכם .10

עם סיום תקופת ההתקשרות יסתיימו כל ההתחייבויות הכספיות של העירייה לספק. בכל  .10.1
גין מכשיר הרט"ן שנרכש העירייה מתחייבת לשלם בתום ההסכם את יתרת התשלומים ב מקרה,

 ' לחוזה.בככל שלא נבחרה אופציית המזומן בנספח מהספק 

מכשירי רט"ן, אשר תקופת האחריות בגינם לא הסתיימה בתום תקופת ההתקשרות האחרונה,  .10.2
יהיה הספק אחראי למתן שירות למכשירים אלו גם לאחר תום תקופת ההסכם ועד לתום תקופת 

 וספת. האחריות, וכל זאת ללא עלות נ

 :קבלני משנה .11

מבלי לפגוע באמור בחוזה זה, יהא הספק רשאי לבקש את אישור המנהל למסור את     .11.1
ביצועה של עבודה מסוימת כלשהי, מתוך העבודות נשוא חוזה זה, לקבלן משנה, בתנאי 

  מפורש כי: 

  כל קבלן משנה יהא טעון תחילה אישורו של המנהל או מי מטעמו. .11.1.1

משנה תהא מותנית בכך שקבלן המשנה יהיה בעל כישורים מסירת העבודה לקבלן  .11.1.2
ולפני שתימסר לו כל עבודה יידרש להציג בפני המנהל הוכחות כי ביצע  וניסיון מתאים,

 עבודות מסוג ובהיקף העבודות אשר בכוונת הספק למסור לביצועו של קבלן משנה .

חרר את הספק מסירתה של עבודה כלשהי ע"י הספק לקבלן משנה לא תפטור ולא תש .11.1.3
מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה, והספק יישאר אחראי לכל הפעולות, 
שגיאות, ההשמטות ,המגרעות והנזקים שנעשו ע"י קבלן המשנה, או שנגרמו מחמת 

  דו.י-התרשלותו, ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הספק עצמו או נגרמו על

וע עבודה ספציפית בלבד, נשוא חוזה העירייה תאשר את העסקת קבלן המשנה לביצ .11.1.4
  זה.
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עפ"י דרישה בכתב מאת המנהל או בא כוחו, יחליף הספק את קבלן המשנה בקבלן  .11.1.5
  משנה אחר, או יבצע את העבודה בעצמו.

הספק ימלא כל דרישה מטעם המנהל או בא כוחו, בדבר העסקת והרחקת קבלן המשנה  .11.1.6
תו קבלן משנה שלא כשורה, או שאינו על ידו, אם לדעת המנהל או בא כוחו, התנהג או

מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות או מכל אחת מן הסיבות 
  המנויות בחוזה בשינויים המתאימים.

קבלן משנה שהורחק עפ"י דרישה כאמור, לא יחזור הספק להעסיקו, בין במישרין ובין  .11.1.7
  בעבודות נשוא חוזה זה. בעקיפין,

 ת:אנטנה/ו רישיון להקמת .12

מבלי לגרוע בכלליות האמור בחוזה, אם וככל שהספק יבצע את עבודתו תוך שימוש בטכנולוגיה 
הדורשת התקנת אנטנה/ות, כי אז מתחייב הספק כי יהיה ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו את כל 

ת ההיתרים והרישיונות הנדרשים עפ"י דין לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות להתקנ
  האנטנה/ות, הפעלתן ועוד.

 :שימוש ברישיונות מקוריים .13

הספק מתחייב ומצהיר כי במהלך תקופת ההתקשרות יבצע שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות במתן 
  השירות נשוא חוזה זה, אם וכל שיש צורך בשימוש בתוכנות.

  :בעלות על מכשירי הרט"ן .14

 .תשלומים שוטפים 36תשלום של  לביצועוף מכשירי הרט"ן שיירכשו יהיו בבעלות העירייה בכפ .14.1

  העירייה רשאית להזמין מכשירי רט"ן וציוד נילווה נוספים במהלך כל תקופת ההתקשרות. .14.2

  :שדרוג מכשירים .15

, תהיה שמורה לעירייה זכות בלעדית לשדרג את מכשירי שים מיום חתימת החוזה חוד 36 בתום .15.1
במידה שהעירייה תממש את זכותה לשדרג הרט"ן שברשותה או את חלקם לדגם מתקדם יותר. 

את המכשירים שברשותה לדגם מתקדם יותר, תוארך תקופת ההתקשרות על פי המוגדר בחוזה 
  מכרז זה.

לעובדי העירייה תינתן האפשרות לרכוש מכשירים ברמה גבוהה יותר מהרמה שמוקצית להם  .15.2
לעובד יאופשר למימוש  על בסיס תשלום הפער במחיר על ידי העובד. שדרוג רמת המכשירים

חשבונית מפוצלת שחלקה יהיה לעירייה וחלקה לעובד על פי התמחור שייקבע בהצעת המחיר ב
  והפער הנדרש לתשלום שימומש על ידי העובד.

באם עובד עירייה ירכוש מכשיר מדגם שונה מדגם המכשיר שאושר לו על ידי העירייה לקבל  .15.3
מידה והעובד ירצה לשלם בתשלומים עבור ויידרש לשלם את ההפרש בעלות המכשיר וב

ההפרש, הספק נדרש להתאים את מערכת הבילינג שלו למימוש אפשרות זו. גם כאשר העירייה 
  תשלם במזומן עבור חלקה של העירייה ברכש המכשיר.

נוסף של אמצעים וציוד סלולרי מעבר למוגדר בכתב הכמויות של המכרז, המחיר  לרכש חדש / .15.4
של הספק  CORP, קרי העירייה תשלם על פי מחירי הנספח העסקי לעיל 5 עיףכמפורט בסיהיה 

הנחה קבועה לפחות או במחיר  10% ללקוחות המתפרסמים חודש בחודשו, זאת בתוספת
  שייקבע לאחר מו"מ עם הספק.

  :מכשיר חלופי במקרה של נזק, אובדן או גניבה .16

על פי  ושווה ערךספק מכשיר זהה במקרה של אובדן מכשיר, גניבה או נזק טוטאלי יספק ה .16.1
  הנחיית המנהל.
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עם מסירת הזמנת המנהל יסופק מכשיר חדש בתחנת השרות של הספק או באמצעות שליח,  .16.2
 הכול לפי הנחיית המנהל.

 -ולמכשירי ה למכשירי הרט"ן (שאינו מאפשר את תיקון המכשיר)בכל מקרה של נזק טוטאלי  .16.3
POC מחירי מקסימום( דש מאותו הסוג את הסכומיםמכשיר חלופי ח תשלם העירייה בגין(, 

  כדלקמן:

 ₪. 1000 מכשיר רט"ן ברמה א' סך של .16.3.1

 ₪. 500 מכשיר רט"ן ברמה ב' סך של .16.3.2

 ₪. 300 מכשיר רט"ן ברמה ג' סך של .16.3.3

 ₪. 500 סך של POCמכשיר  .16.3.4

ובד ם העשלי POC -ומכשיר ה מכשיר הרט"ןשל גניבה או  בכל מקרה של אירוע אובדן .16.4
עפ"י  ת הבילינג )מערכת הבילינג של הספק תתמוך בחיוב חשבון העובד והכלבאמצעות מערכ

 ,)מחירי מקסימום( בגין מכשיר חלופי חדש מאותו הסוג את הסכומיםהחלטת העירייה( 
  כדלקמן:

 ₪. 1500 מכשיר רט"ן ברמה א' סך של .16.4.1

 ₪. 700 מכשיר רט"ן ברמה ב' סך של .16.4.2

 ₪. 300 מכשיר רט"ן ברמה ג' סך של .16.4.3

 ₪. 500 סך של POCמכשיר  .16.4.4

באישור ) חדש חלופי זהה או שווה ערך חדש בתמורה לתשלום זה תקבל העירייה מכשיר רט"ן .16.5
ובהתאם להוראות המפרט. המכשיר שיתקבל יכלול ערכת מכשיר מלאה כמוגדר  (המנהל

  במפרט הטכני.

בחוזה זה על נספחיו "נזק למכשירי הרט"ן" משמעותו נזק שנגרם שלא עקב שימוש סביר  .16.6
 הכולל שבר ו/או שבר מסך. במכשיר

)נזק טוטאלי(  ביעות ביטוחת 5 העירייה רשאית לממש עד ,16.3 בסעיףעל אף האמור לעיל  .16.7
 תביעות למכשירים בדרג ג' 10עד עות ביטוח למכשירים בדרג ב' ותבי 8 דלמכשירים בדרג א', וע

באופן חודשים(  36), וכל זאת לאורך כל תקופת החוזה POCתביעות ביטוח למכשיר  2 -ו
 שהספק יספק מכשירים אלו ללא כל תשלום נוסף.

יכריעו במשותף  (נזק או שימוש סביר)בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין פרשנות האירוע  .16.8
  המנהל ומנהל הלקוח של הספק.

   :לעתודה תפעולית ולשימוש צרכי העירייה POC-מכשירי רט"ן ו .17

מסה"כ כמות המכשירים שיירכשו כעתודה טכנית ( 2%) שני אחוזיםהספק יספק לעירייה  .17.1
בהתאם לדגמים המסופקים מכל הזמנה אשר תבוצע ע"י העירייה, וזאת, ללא קבלת תמורה 

 .נוספת ו/או אחרת מאת העירייה

המכשירים יסופקו מיד עם גמר חלוקת המכשירים בעירייה ובכל שלב אחר שתבוצע חלוקת  .17.2
  בפועל ע"י העירייה. מכשירים, עפ"י כמות המכשירים שנרכשו

המכשירים שיסופקו יהיו על פי החלק היחסי של המכשירים שסופקו ולא פחות ממכשיר אחד  .17.3
כל כלל האביזרים המחייבים )בכל דגם. מובהר בזאת כי כלל המכשירים יסופקו כערכה מלאה 

  ולא כמכשיר בדיד. (ערכת מכשיר חדש
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 :דרישות נוספות .18

וזה על נספחיו מתחייב הספק לבצע גם את כל הפעולות / השירותים מבלי לגרוע בכלליות האמור בח
 הבאים:  

הספק יבצע החלפת מספר למכשיר סלולרי כולל העברת זיכרונות, מידע ונתונים, התקנה  .18.1
והגדרת יישומים ייעודיים שהעירייה מפעילה בשגרה על המכשירים הסלולריים, וביצוע 

הסלולארי לצד ג' כולל העברת זיכרונות וביצוע אקטיבציה ו/או העברת בעלות של המכשיר 
  ' לחוזה.ב מכרז / נספחל 'ט במחירי נספחאקטיבציה וזאת ללא חיוב שכן מחירי פריט זה נכלל 

ר רגילה ו/או , בחבילת סלול(רגיל ו/או מוקשח)הספק יבצע אספקה והחלפת כרטיסי סים  .18.2
  .(תקשורת סלולריבמערכות ובציוד המתבססים על תווך ) בחבילת סלולר דאטה

למכשירים סלולריים ועמדות עבודה  POCהספק יספק מענה שירות, אחזקה ורישיונות  .18.3
  .POCו/או מערכת שיגור וניהול   POCהמפעילות אפליקציית

הספק יספק מענה כיסוי סלולרי שייתן כיסוי מלא ותמיכה בגלישה בקצב העברת נתונים גבוה  .18.4
בכל המבנים והמתחמים של העירייה  LTE4Gמלא לרשת בריבוי משתמשים ויהיה תואם באופן 

  ושיוגדרו על ידי העירייה.

מערכת להגדרת תיבות דוא"ל ארגוניות כולל התאמתה לדרישות ולצרכי יאפשר הספק  .18.5
אחזקה למימוש. המענה יכלול  מנהלהעירייה, כפי שייקבעו על ידי העירייה ויאושרו על ידי ה

  שוטפת.

קווי  אתבעלות חד פעמית להקמה. הספק יספק ויתקין  APN ויקושירות הקמת ספק יהספק  .18.6
APN  ימי עבודה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות מול העירייה. 30עד  

הספק יספק מענה שירות, תמיכה טכנית, אחריות ותחזוקה לכלל האמצעים והשירותים שיספק  .18.7
  לעירייה עבור מכרז זה.

הליך קליטת המערכות והמכשירים החדשים בעיריית הספק יספק מענה מלא לליווי ולמימוש ת .18.8
  , על פי תכנית שתאופיין על ידי העירייה ושתמומש על ידי הספק.קריית ים

לרבות )מובהר בזאת כי העירייה תהיה רשאית לעשות שימוש בכל המכשירים שסופקו לעירייה  .18.9
 sim -ו לכרטיס ה, כך שלא תהיה תלות בין מכשיר כלשה(במכשירים שסופקו לעתודה תפעולית

ללא קשר )שסופק עימו והספק מתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים למכשיר כאמור 
בכל תחנות השירות, וזאת ללא תוספת חיוב, שכן מחירי פריט זה נכלל במחירי ( sim-לכרטיס ה

  ' לחוזה.ב למכרז / נספח 'ט נספח

 

  :אירועים רבי משתתפים .19

אירועים מתוכננים מראש שהעירייה מארגנת  10 -דתי לככיסוי סלולארי נקו אפשרק יהספ .19.1
עירייה תיתן התראה לספק בשנה לצורך קבלת זמינות רשת סלולרית מלאה באזור האירוע. ה

ימי עבודה בטרם האירוע לצורך התארגנות ולצורך הכנת התשתיות המתאימות  10 של לפחות
 באזור האירוע. 

 ידת שטח בשטחי האירוע לשיפור הקליטה. העירייה רשאית לדרוש באירועים הצבת ני .19.2

 

  :רמת שירות מערכת רט"ן .20

שיאפשרו QOS (Quality of service )עבור כל קו רט"ן שיסופק על ידי הספק יוגדרו רמות שירות 
למשתמשי העירייה מענה אמין, זמין, רציף, ללא האטה ובטכנולוגיה המתקדמת ביותר של הרשת 

  הסלולרית הקיימת בידי הספק.
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 ם:ווי סלולר וכרטיסי סיק .21

  קו סלולר שיסופק על ידי הספק יהיה פתוח לשירותי גלישה, מסרונים ודיבור. .21.1

חו"ל ושירותי לכגון: שירות גלישה בחו"ל, שיחות וים אלו יהיו חסומים לכל שאר השירותים וק .21.2
 תוכן למעט על פי המוגדר בחבילה ואלא אם נדרש אחרת על ידי העירייה.

  ים תהיה ללא עלות וללא התחייבות לתקופת שימוש.אספקת כרטיס ס .21.3

  לאחר סיום חבילת הגלישה תבוצע האטה בלבד. .21.4

  עלויות חבילות סים ותכולתן יפורטו בפרק העלות. .21.5

הספק יספק כרטיסי סים ללא חיוב כלשהו לכל סוגי המכשירים, בין אם המכשירים נרכשו אצל  .21.6
הספק יספק  ,. בנוסףרוכשת העירייה מהספקהספק ובין אם לאו וזאת לפחות במספר חבילות ש

במשך כל תקופת  מכל סוגבהתאם לצורך, ללא הגבלה וללא חיוב, סימים נוספים למנהל 
  ההתקשרות.

ככל שלספק קיים אישור משרד התקשורת לנדידה פנים ארצית בין ספקי שירותי רט"ן  .21.7
  ו על ידו.הפועלים בארץ, הספק מתחייב לספק שירות נדידה גם לקווים שיסופק

 : DATA / Data Simקו  .22

 בארץ בלבד. DATAשיסופק על ידי הספק יהיה פתוח לשירותי גלישה  SIM Dataקו  .22.1

וים אלו יהיו חסומים לכל שאר השירותים כגון: שירות גלישה בחו"ל, שיחות בארץ ובחו"ל, וק .22.2
  שירותי תוכן. אלא אם נדרש אחרת על ידי העירייה.

  א עלות וללא התחייבות לתקופת שימוש.אספקת כרטיס סים תהיה לל .22.3

  במקרה שבו נרכשו חבילות גלישה כאמור הרי שלאחר סיום חבילת הגלישה תבוצע האטה. .22.4

ככל שלעירייה קיים אישור משרד התקשורת לנדידה פנים ארצית בין ספקי שירותי רט"ן  .22.5
  הפועלים בארץ, הספק מתחייב לספק שירות נדידה גם לקווים שיסופקו על ידו.

 ל:קו סלולר חו" .23

הספק יידרש לפתוח את קווי הרט"ן שיסופקו על ידו לבקשת העירייה לשיחות סלולר והודעות  .23.1
  כתובות בחו"ל וכן לשירותי גלישה בחו"ל.

הספק יידרש לפתוח את קווי הרט"ן שיסופקו על ידו לבקשת עובד עירייה לשיחות סלולר  .23.2
ו"ל וזאת ע"ח העובד ובמסגרת מערכת הבילינג והודעות כתובות בחו"ל, וכן לשירותי גלישה בח

)לעובד תינתן האפשרות לעשות זאת באופן עצמאי ומקוון מול אתר האינטרנט של  של הספק
 ו/או מוקדי השירות הטלפונים(. הספק

  :תפתחות גרסאות תוכנה, תמיכה שוטפת ועדכוני תוכנה לשירותים המבוקשיםה .24

מה על ידי , בין אם בצורה יזוIOS-לה אנדרואיד והתפתחות גרסאות התוכנה של מערכות הפע .24.1
יצרן המערכת, בין אם לצורך תיקון גרסאות ובין אם לצורך שיפור והוספת תכונות ובין אם 
בכלל, יבוצעו על ידי הספק, באחריותו המלאה, על חשבונו ומשתמשי העירייה יקבלו את כל 

  ות.התכונות הפונקציונליות החדשות שיפותחו, ללא תוספת על

שיספק לעירייה, למען הסר ספק,   POC -הספק יספק שירות לפיתוח תכונות לשירותים של ה .24.2
עדכוני הגרסאות יינתנו באופן יזום, אקטיבי מצד הספק וללא עלות נוספת מצד העירייה וזאת 

  לאחר אישורה. 
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ימים  45 נה על מכשירי העירייה לא יאוחר מגרסת תוכנת האפליקציה תאופשר לעדכון ולהתק .24.3
 "יועפ  IOS-לאחר השקת גרסת תוכנה חדשה של מערכות ההפעלה השונות בדגש על אנדרואיד ו

 הנחיה של מנהל התקשורת.

  :הגבלה / הקפאה / ניתוק של שירותים .25

ושירותי  POCלא תהיה כל הגבלה מצד הספק למתן שירותי רט"ן, שירותי  :שירותים תהגבל .25.1
DATA  לרבות לתקופת שימוש מינימאלית באפליקציה או בארץ, בדרישה להתחייבות כלשהי

למעט במקרה של אספקת מכשירים/שירותים שלגביהם )לשירותים המבוקשים על פי מכרז זה 
  .(יהיה רשום במפורש תקופת שימוש מינימאלית

ללא ו מהמשתמשים 10% העירייה תהא רשאית לדרוש מהספק להקפיא לעד :הקפאת שירותים .25.2
לגלישה, לתקופה של עד  DATAילות ה , את שירותי הרט"ן ואת חבPOC -תשלום את שירותי ה

 POCחודשים ברציפות לכל משתמש. בתקופה זו העירייה לא תשלם דמי שימוש בגין שירותי  3
שך גם בתקופת ההקפאה. בתקופת . התשלום בגין מכשיר שסופק יימDATA -ושירותי רט"ן וה

ם ומאפייני מערכת יישמרו על ידי הספק. לרבות מאפייני משתמשי ההקפאה, כל ההגדרות
יובהר כי, בתקופת ההקפאה רשאית העירייה בכל עת להפעיל את השירותים מחדש ללא כל 

 25.3ף כמפורט בסעי)חודשים תיחשב כניתוק  3 -שלום. תקופת הקפאה שתימשך מעבר לת
  לן(.לה

, במקרה זה לא DATA ו/או שירותי POCניתוק שירותי רט"ן ו/או שירותי  :ניתוק שירותים .25.3
ישמרו הגדרות המשתמש במערכות, החל מביצוע הניתוק העירייה לא תשלם דמי שימוש בגין 

בהתאמה, התשלום בגין מכשיר שסופק יימשך  DATA -ושירותי רט"ן ושירותי ה  POC שירותי
  גם בתקופת הניתוק. בחיבור לאחר ניתוק, העירייה תידרש להזמין את השירותים מחדש.

  :חה, אבטחת מידע והגנה בסייבראבט .26

תשתיות המערכת על כלל מרכיביה ורכיביה נדרשות לספק שירות מאובטח ומוגן מפני  .26.1
התרחשויות אירועי סייבר, אשר עלולים לגרום לדלף מידע באמצעות פגיעה בסודיות אמינות 

  וזמינות המידע.

שר אירוע סייבר במערכותיו שעות על התרחשות א 24 -תוך כידרש לדווח לעירייה בכתב הספק י .26.2
  עלול להשפיע על השירות כולו או חלקו הניתן לעירייה. 

הספק יפעל מיידית ומהר ככל שניתן במקרה של אירוע סייבר עד לחזרה : תגובה והתאוששות .26.3
  .תקין ומאובטחלמצב 

  :שמירה על סודיות .27

 או/ו הציבור, וגילוי כלל בידיעת מצוי אינו מידע אשר לידיעת הספק ההתקשרות יובא במהלך .27.1
 המוסמכים לנציגי העירייה מלבד כלשהם גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת
 לצדדים או לגרום לעירייה עלול המוסמך, העירייה נציג אישור קבלת ללא השירותים לעניין

 פלילית.  עבירה ואף להוות נזק שלישיים

 הנובע או הקשור כל או המידע לש מוחלטת סודיות על על כן הספק מתחייב לשמור .27.1.1
 הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש. מההתקשרות נשוא חוזה זה

  .ההתקשרות במסגרת לידיעתו

 ואף לנקוט בו הקשור נתון כל או ,המידע את להעביר או/ו המידע את לפרסם לא .27.1.2
עיף זה, את הנדרש בס לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות באמצעי

 הזהירות אמצעי בכל ונקיטה ,אובדנו מניעת ,המידע סודיות לרבות שמירה על
 .דין כל ולפי בהתאם  להוראות העירייה הנדרשים

 המידע עם בעבודה בפועל העוסקים מטעמו לגורמים רק למידע הגישה את להגביל .27.1.3
 על סקהמוע אחר אדם כל או/ו שלוח ,סוכן ,עובד כל ולהחתים מתן השירותים לצורך
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, המידע עם בקשר סודיות לשמירת התחייבות על עם העירייה מטעמו עובד או ידו
   .העירייה לדרישת בהתאם

, מתחייב הספק לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא 'מבלי לגרוע מהאמור לעיל .27.2
 שהגיע  אליו לידיעת כל אדם את ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, וכל מידע

בקשר עם ביצוע חוזה זה והמתייחסת לכל ענין ונושא הקשור בעירייה ואשר אינו נחלת הכלל, 
אלא בהסכמת העירייה מראש ובכתב או בהתאם להוראת צו של בית משפט בארץ. "מידע" 

 ניותובות, טלפונים, ו/או כל ידיעה על ענייכדו"חות, מסמכים, נתונים,  לעניין סעיף זה לרבות,
הפרטיים של אדם אשר אינם מצויים בידיעת כלל הציבור,  או כל מידע שהגיע לידיעתי עקב או 

בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בכל  לפניהם או אחריהם,בקשר לשירותים, בין במהלך ביצועם, 
הספק מתחייב כי הוראה  (,המידע""  -מדיה דיגיטלית או בכל אמצעי העשוי לאצור מידע  )להלן

וים גם על ידי עובדיו והוא יחתים כל אחד מעובדיו על נוסח של מסמך הצהרת סודיות זו תק
 המצורף כנספח ח' להסכם זה.

 לידי בסיום ההתקשרות ו/או על פי דרישתו הראשונה של המנהל מתחייב הספק להחזיר .27.3
 מידע שקיבל בו אשר חומר כל כשיתבקש מיד אוו/ השירותים סיום עם ,ולחזקתה העירייה

 מכל אדם שקיבל או השירותים מתן לידיו עקב או לחזקתו שהגיע או ,לה השייך או ה,יריימהע
הספק  .העירייה עבור הכין אשר תוצרים או חומר כל לרבות כאמור השירותים מתן עקב גוף או

 .המידע של כאמור חומר של כלשהו עותק אצלו לשמור שלא מתחייב 

יף זה תהיה לעירייה זכות תביעה נפרדת בכל מקרה של הפרת מה מההתחייבויות שבסע .27.4
ועצמאית נגד הספק בגין הפרת חובת הסודיות שדלעיל. ידוע לספק כי אין באמור כדי לגרוע 

  מכל סעד או זכות המוקנית לעירייה על פי כל דין או הסכם.

   (:מב"ל)שיוך למפעיל בינלאומי נבחר  .28

ק על ידו ושאושרו על ידי העירייה הספק ישייך, ללא עלות, משתמשים עם קו רט"ן אשר סופ .28.1
  לחיוג מהארץ לחו"ל לספק מב"ל קיים או לספק מב"ל עתידי, אשר ייבחר ע"י העירייה. 

שעות מיום בקשה לחיבור על ידי  48 קווי רט"ן חדשים ישויכו לספק הבינלאומי הנוכחי עד .28.2
  העירייה. 

קופת ההסכם והספק יידרש העירייה רשאית לשנות שיוך של מפעיל בינלאומי נבחר במהלך ת .28.3
  לבצע שינוי זה, ללא תוספת עלות.

חיוב מנוי עבור שיחות בינלאומיות המתבצעות באמצעות קו רט"ן שניתן על ידי הספק יופיע  .28.4
  בחשבון השוטף של המשתמש תחת חשבונית שתופק על ידי הספק.

  י:העירייה כמפעל חיונ .29

על חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים הספק מצהיר כי ידוע לו כי העירייה מוכרת כ"מפ .29.1
והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים  קיומיים"

 בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים:  

סמכויות  סמך לכך כאמור בתקנות שעת חירוםידי השר המו הכרזה על מצב חירום על .29.1.1
 (.1973 - )תשל"ד מיוחדות

 - תשי"א) לחוק ההתגוננות האזרחית 'ג9 ב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיףהכרזה מצ .29.1.2
1951.) 

נוסח  לפקודת המשטרה 'א90 הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף .29.1.3
 (.1971 - תשל"א) חדש

 לחוק יסוד הממשלה. הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף .29.1.4
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 -ז וראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"אזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או ה .29.2
או כלי הספק המשמשים \או שירותי ו\ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו 1967

  לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

 :הפרת חוזה .30

לחוזה, כל אחד מהמקרים הבאים יהווה  21 כי בנוסף לאמור בסעיף ,הספק מצהירידוע לספק ו .30.1
סודית של החוזה המקנה לעירייה הזכות לבטל את החוזה ולדרוש מהספק פיצוי כספי הפרה י

מוסכם עד לגובה הערבות וזאת מבלי לפגוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים לעירייה ע"פ החוזה 
 ונספחיו וע"פ כל דין .

 ,(פרק ג' למכרז)למכרז זה  בהצעתו 13, 12 המפורטת בסעיפיםהספק לא ימלא אחר הצהרתו  .30.2
 שקדם לחתימת חוזה זה.

רמת השירות של הספק אינה תואמת את המוגדר במפרט הטכני או אינה לשביעות רצונו  .30.3
 ימים ממועד מתן ההודעה לספק. 7 המלאה של המנהל וההפרות לא תוקנו תוך

  ימים מהיום בו נקבע בחוזה מועד ההספקה. 30 -שרות מעבר להאיחור במועדי אספקה ו .30.4

מיום הודעה למשתתף במכרז על זכייתו במועד סיום החלפת  (חודשים מעבר לשלושה)איחור  .30.5
  כרטיסי הסים דאטה במערכות של העירייה.

יום בהתקנה והפעלת מגברים לכיסוי קליטה סלולרית מלאה של פנים מבנה  30 איחור של .30.6
 העירייה והמבנים הנוספים כפי שנקבע במכרז זה.

 סים.ניתן כנגד הספק צו פירוק או צו כינוס נכ .30.7

  הספק הסב את החוזה כולו או מקצתו לצד ג' כלשהו וזאת ללא הסכמת המנהל מראש ובכתב. .30.8

 התנאים המפורטים במסמך זה משלימים את תנאי החוזה.  *
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 י:מפרט טכנ -נספח ב' 

  תיאור כללי של העבודה והשירותים הנדרשים: .1

 :כללי .1.1

ולאריים במסגרת חוזה מסגרת זה, לשימוש עובדיה הספק יספק לעירייה מכשירים ושירותים סל
ומתקניה, לרבות שירותי אחזקה ותיקונים למכשירים והציוד הנלווה, הכול בהתאם לדרישות 

 החוזה על נספחיו ומפרט טכני זה בפרט .

  :הגדרות .1.2

בכל סעיפי החוזה על נספחיו, תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם, וזאת כל עוד 
 בקש אחרת מהקשר ספציפי:  לא מת

בזאת כי  ' לחוזה. מובהרומפורטת בנספח רשימת האתרים העירוניים  :אתר עירוני .1.2.1
העירוניים. שינויים אלו  ת ייתכנו שינויים בכמויות האתריםבמהלך תקופת ההתקשרו

 האמור בסעיףיכול וינבעו הן מהוספת והן מביטול אתרים. מבלי לגרוע בכלליות 
, מובהר בזאת כי העירייה רשאית להוסיף ו/או לגרוע ' למסמכי המכרזבלפרק  1.3.1.3

ו/או להחליף אתרים, והכל עפ"י צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי מעת לעת ולספק לא 
  תהא כל זכות ערעור בנושא.

" המותקן במכשיר סלולרי או במכשיר ייעודי, POC"יישום : POC אפליקציית .1.2.2
והמאפשר קשר דיבור ברדיו בין  Push To Talk Over Cellularהמבוסס על טכנולוגיית 

 "PTT" שני משתמשים או קשר דיבור ברדיו קבוצתי, באמצעות לחיצה על לחצן/כפתור
  מאפשר שימוש והפעלת תכונות מגוונות למשתמשים בעבודה בתקשורת קבוצתית.ה

 על) פק על ידי הספק למשתמשי העירייהאפליקציה שתסו :אפליקציית אבטחת מידע .1.2.3
ן עבור תשלום חודשי רט"אשר תותקן על גבי מכשיר ה (פי דרישת העירייה וצרכיה

ותאפשר זיהוי תקיפת מכשיר, זיהוי תקיפת רשת וזיהוי תקיפת אפליקציה ותתריע 
  למשתמש על כך.

כוללת את מכלול האביזרים הנדרשים, להתקנה קבועה של מכשיר  :דיבורית לרכב .1.2.4
  מכשיר ברכב ללא החזקתו.הרט"ן ברכב וזאת לצורך שימוש ב

עשרות ) ר, מסרונים, נתונים בקצב בינונירשת אשר מאפשרת מתן שירותי דיבו: 3ור ד .1.2.5
 (.בודדות של מס"ש בטכנולוגיית רט"ן בסיסית

, מאפשרת העברת נתונים בקצב גבוה 3אשר בנוסף לשירותי דור  ,רשת :LTE 4דור  .1.2.6
צורך אספקת כלל שירותי הספק לו בטכנולוגיית רט"ן בהתאם לתקן מס"ש 100יותר )

  (.LTE-ו4G תעל פי רישיונו, כגון טכנולוגיי

יבואן  / סיווג חד ערכי שניתן על ידי יצרן המכשירים :דגם מכשיר/ציוד קצה .1.2.7
גורם מוסמך באמצעות מתן מספר / אותיות / סימנים  /שילוב ביניהם,  / המכשירים

  להגדרת התצורה ו/או התכונות של המכשירים.

המשתמשים  /עירייה להגן על נכסי הסייבר של ה כל הפעולות שתכליתן: סייבר הגנת .1.2.8
  מפני תקיפת סייבר.

תאגיד בעל רישיון בתוקף לאספקת שירותי רט"ן בשיטה התאית מטעם  :חברת רט"ן .1.2.9
  משרד התקשרות.
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, שיחות ליעדים חוץ ארגוניים VPNחבילת שירותים הכוללת שיחות  :חבילת שירותים .1.2.10
,SMS ,MMS,  ,חבילת גלישהDATA .ושיחות חו"ל  

חבילת שירותים כמוגדר לעיל שנועדה לאפשר למשתמש רציפות  :חבילה מדלגת .1.2.11
בקבלת השירותים, והמאפשרת למשתמש שחרג ממכסת החבילה אליה הוא מוגדר, 

לקבל שירותים באופן אוטומטי על בסיס חבילה עם תכולה גבוהה יותר  להמשיך
ת למשך החודש הנוכחי, ולחזור לתכולה המקורית של בדרגה אחת מהחבילה הקיימ

החבילה בסיום החודש, כך שבתחילת החודש העוקב המשתמש יפעיל את החבילה 
 המקורית שלו. 

לעניין מכרז זה, מערכת פועלת לחיוב לקוחות המבצעת חיוב מפוצל  :Billingמערכת  .1.2.12
ה לחלק את השירותים של החשבון לפי סכום ולפי סוגי שירותים באופן שיאפשר לעיריי

 השונים הניתנים כך שחלקם יחושב על חשבון העובד וחלקם על חשבון המעביד
 "(.העירייה)"

, POCמשתמש מטעם העירייה שקיבל הרשאה לשימוש במערכת  :POCמשתמש  .1.2.13
 PC, במערכת מפעיל מבצעיPOC -באמצעות שימוש, בין היתר, באפליקציית ה

Dispatcher בעמדת ניהול מערכת ,POC.  

POC -מכשיר טלפון סלולרי שעליו הותאמה אפליקציית ה :ייעודי POCמכשיר  .1.2.14

ולחצן  PTTלעבודה באופן מיטבי ובהתאמה למערכת ההפעלה של המכשיר, כולל לחצן 
  לקריאת חירום, המכשיר מגיע בסוגי הקשחה שונים.

 ,, שרתים ותשתיתPOCמארג של רכיבים הכוללים אפליקציה לשירות  :POCמערכת  .1.2.15
  על מאפייניהם השונים. POCהמאפשרים הפעלת שירותי 

היכולת הטכנית לאפשר למנוי מסוים לקבל עדיפות על מנוי : מתן עדיפות למשתמשים .1.2.16
אחר בגישה למשאבי הרשת הסלולרית ובקבלת שירותים מהרשת הסלולרית, לדוגמה 

על מנוי לא כאשר קיים עומס על אתר הסלולר מנוי מועדף יקבל עדיפות בקבלת שירות 
  ת(.בהתאם לרגולציה הקיימ)מועדף או על מנוי בעדיפות נמוכה יותר 

 מכשיר חדש או מחודש, שניתן במקום מכשיר תקול מכל סיבה שהיא, :מכשיר חלופי .1.2.17
  ובלבד שהמכשיר החלופי הוא מאותו דגם של המכשיר התקול או מדגם מתקדם יותר.

ת הרט"ן של ספק כלשהו לצורך מספר/קו ברש: מספר מנוי/מספר רט"ן/קו רט"ן .1.2.18
  שימוש בשירותי הרט"ן.

אדם/עובד עירייה או כל מורשה אחר מטעם העירייה אשר : משתמש קצה/משתמש .1.2.19
שיספק הספק הזוכה במכרז זה והינו בעל  POCשירות  / עושה שימוש בשירות הסלולר

  ייעודי אחד. (ID) מספר זהות רשתי

ר לפגיעה בשירות הניתן לו, ישנה משתמש אש :משתמש קריטי/משתמש בעדיפות .1.2.20
  , לקוחותיה או מקבלי שירות אחרים.תושביההשפעה מהותית על העירייה, 

מערכת של מתקני אלחוט הבנויה בשיטה התאית  (:רדיו טלפון נייד)מערכת רט"ן  .1.2.21
ומיתקנים אחרים המרכיבים את הרשת הסלולארית, שבאמצעותה ניתנים שירותי 

  רדיו טלפון נייד.

 מטלטל / נישא / מוסע טלפון סלולארי נייד / מכשיר: ראסלולרט"ן או מכשירי  מכשיר .1.2.22
בין משתמשים בשיטה ( data & voice) נייח המאפשר לקיים תקשורת אלחוטית /

  התאית אשר הספק יספקו לעירייה בהתאם לתנאי חוזה זה.

בועה כולל ערכה להתקנה ק)מכשיר רט"ן ייעודי להתקנה ברכב  :כשיר קבוע לרכבמ .1.2.23
ועל פי ובטוח להפעלת המכשיר באופן מלא  (ברכב הכוללת את האביזרים הנדרשים

  צרכי המשתמש של העירייה.
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אנשים לנהל את  5 עד רכב המאפשר לצוות של / נגרר / מבנה יביל :ניידת תקשורת .1.2.24
מערכות התקשורת במרחב נתון ולשהות בניידת לאורך זמן בניהול אירועים שונים, 

וולט ולגנרטור חיצוני, תאורה, מזגן, כניסות כבלי  220מקור מתח רשת כולל חיבור ל
תקשורת, ארון תקשורת מקומי, שקעי מתח בדפנות, שקעי תקשורת בדפנות. ישמש 
את העירייה על פי צורך כאשר הובלתו אל מיקום האירוע הינה באחריות הספק, 

  הניידת תאפשר שהייה לטווח ארוך בשטח. 

  שהוכרז כזוכה במכרז ועמו נחתם חוזה התקשרות. משתתף במכרז :ספק .1.2.25

כולל ה 2A אוזניה, מטען מהיר+  ת את מכשיר הרט"ן, דיבורית אישיתכולל :ערכה .1.2.26
 2לטעינה כאשר אחד מהם לפחות הוא של  USBשקעי  2כבל טעינה, מטען לרכב הכולל 

מובנית אמפר כולל כבל טעינה נפרד בנוסף, מגן סיליקון, מגן מסך זכוכית, סוללה 
  , מדריך למשתמש בעברית.(USB) במכשיר, כבל חיבור למחשב/לטעינה

המוקצית למספר משתמשים במקביל כאשר  DATAכמות : פולים של חבילות סלולר .1.2.27
ניתן לווסת את צריכת המשתמשים באופן שונה ועל פי הצרכים של המשתמשים 

 משים באופן שווה,משת 10גיגה חבילת גלישה ל  2לדוגמה במקום להקצות )השונים. 
המשתמשים אולם כל אחד ינצל כמות שונה של  10גיגה לכלל  20גיגה, יוקצו  20סה"כ 

 .(יגה המוקצים לקבוצה'הג 20גיגה מההקצאה כך שסה"כ המשתמשים ינצלו את כלל 
ג'יגה על פי בחירת העירייה  200, ג'יגה 100 ג'יגה, 50ת הספק יאפשר פולים של לפחו

  יוגדרו על ידי העירייה.ובחתכי משתמשים ש

מענה מלא וכולל למערכת ו/או לשירות שיינתן על ידי הספק על  :EYTURNKפרויקט  .1.2.28
כלל מכלול הפעילויות הנדרשות והאמצעים המחייבים מהספק לרבות: תהליך הגדרה 

מכשירי רט"ן, דיבוריות לרכב ,מכשירים  :כגון) והנפקת המכשירים והפעלת השירותים
הגדרה והטמעת אפליקציות, מענה כיסוי רשת הסלולר במבנים , (קבועים לרכב

  ובמרחבים של העירייה, קישור מערכות ותשתיות תקשורת עירוניות לרשת הספק.

דיבורית /נוסף למכשיר הקצה כדוגמת אוזניהרכיבים ועזרים נוספים ב :יוד נלווהצ .1.2.29
ללה, מטען, מגן , סוDATAאישית, מע"ד אלחוטית, מע"ד חוטית, כרטיס זיכרון, כבלי 

  .מסך, דיבורית קבועה לרכב, נרתיק למכשיר וכו'

קישור בין הרשת הסלולארית של הספק או רשתות אחרות לרשת  :קישור ישיר .1.2.30
  . PRI ISDNהתקשורת הקווית של העירייה באמצעות עורק

מכלול פריסת המתגים, אתרים, עורקי תמסורת, יחידות הבסיס,  :מערכתרשת ו/או  .1.2.31
לרבות  המערכות והציוד הנלווה, ירה, אפליקציות ייעודיות, שאר תתמערכות הבק

  בתוך מבנים המאפשרות את מתן השירות ע"י הספק.

ו כל רשת אחרת , אטכנולוגיות סלולריות שונות, קיימות ו/או עתידיות :רשת סלולרית .1.2.32
עליהן מתבססת תקשורת  מת יותר בהתאם להחלטת עורך המכרזשוות ערך או מתקד

ת, בהתאם לתקינה בינלאומית מקובלת בתחום זה ובהתאם להוראות משרד סלולרי
  התקשורת.

ט"ן קשר סלולארי נייד בין מכשירי הר :VPN-או רשת ה VPNרשת עירונית או שירות  .1.2.33
"בזק" או כל ספק מפ"א  של העירייה, וכן בין מכשירי הרט"ן למספרי הטלפון הקווים

העירייה באמצעות חיוג מקוצר ו/או בחיוג ולמכלול פריסת מרכזיות הטלפון של  אחר
  מלא של הספרות וזאת ללא חיוב זמן אויר ברשת הספק.

  הניתנים באמצעות מפעילי רט"ן. שירותי מערכת רדיו טלפון נייד :שירותי רט"ן .1.2.34

מבוסס אפליקציה ייעודית המאפשר הפעלת שירותים על גבי  PTTשירות :POCשירות  .1.2.35
ת שירותי תקשורת והעברת מידע ונתונים, ביצוע תווך רשת הסלולר לרבות הפעל

בין משתמש לבין קבוצת משתמשים ולהיפך ו/או ( PTT) שיחות קבוצתיות בלחיצה
שיחות פרטיות בין משתמש אחד לבין משתמש אחר ועוד מאפיינים ויכולות והכל 
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הנדרש מהספק  POC-בהתאם לדרישות הטכנולוגיות המפורטות במכרז זה. שירות ה
 POC, שרתי POCמכרז זה מוגדר במפרט הטכני וכולל לפחות אפליקציית לצורך 

יעודיים, י  POC, מכשיריPOCמערכת ניהול משתמשים וניהול מערכת  מרכזיים,
, שירותי רשת סלולרית ושירותי תמיכה POCאפליקציית עמדת שיגור/מוקדן רדיו 

  ולמשתמשים באפליקציה. POC -ואחזקה לאפליקציית ה

לצורך מכרז זה, התוצרים, המערכות, האמצעים והתשתיות  :ו שירותיםשירות ו/א .1.2.36
  אותם נדרש הספק לממש ולספק לעירייה, הכול כמפורט בחוזה זה ועל נספחיו.

תכנון, ליווי ומימוש השירותים והמערכות המוגדרות במכרז  :שירותי הקמת מערכת .1.2.37
ת כוח אדם מקצועי זה בעירייה כולל תכנון, ניהול, בקרה, שליטה, תפעול, הקצא

למימוש, הגדרה, הפעלה וחלוקת מכשירים והתאמתם לדרישות ולצרכי העירייה לכלל 
העובדים והמשתמשים, לרבות, העברת נתונים ויישומים בין המכשירים הישנים 

  . POCהפעלה מלאה של מערכות ה ו למכשירים החדשים שיסופקו לעובדים

 Push PTTידי שימוש בלחצן ייעודי בשיטתשירותי דיבור אלחוטיים על  :PTTשירות  .1.2.38

to talk .ובהתאמה להנחיות משרד התקשורת כמוגדר ברישיון  

הפעלה או שימוש  לעניין מכרז זה כוללים לכל הפחות :שירותי תקשורת סלולרית .1.2.39
ברשת סלולרית ותשתיות רשת סלולרית במדינת ישראל, מכירה, טיפול ואחזקת 

פעלת כרטיסי סים וחבילות סלולר לדיבור, הודעות מכשירי טלפון חכמים, מכירה וה
  והעברת נתונים.

ללא תוספת , מוגדר כשירות שיאפשר בחבילות חו"ל :שירות אפליקציות מועדפות .1.2.40
עלות וללא צריכה מנפח הגלישה הכלול בחבילה כל עוד החבילה והתכנית בתוקף 

 ,Facebook, Waze, Instagramת:את השירותים הבאים לפחו ,וקיים נפח גלישה לניצול

Whatsapp, Google maps . 

אתר המופעל על ידי המשתתף במכרז בו ניתן לקבל לפחות את כל : תחנת שירות .1.2.41
השירותים הבאים: מסירת מכשירים לתיקון וקבלתם, עריכת בירורי חשבוניות 
וחיובים אחרים, ביטול שירותים שונים שנרכשו, רכישת מכשירי רט"ן שונים וציוד 

ושירותים נדרשים נוספים כמפורט במסמכי מכרז זה על נספחיו, והכל על פי נלווה 
  החלטת מנהל.

  :שירותיםה .1.3

  :שירותי רט"ן .1.3.1

מכשירי  180 -אספקה, התקנה, הפעלה, אחריות, שירות ואחזקה של ציוד קצה כ .1.3.1.1
טלפון חכמים וציוד מבוסס סלולר סוגים שונים. כולל ערכות אביזרים להפעלת 

מערכות  ו/או מערכות סלולריות() סי סים סטנדרטייםהמכשירים, כרטי
 תשתיות התומכות לציוד (ו/או תשתיות סלולר) המבוססות טכנולוגיה סלולרית

 ו/או חבילות שירותי סלולר שונות בארץ ובחו"ל() ומערכות מבוססות סלולר
לרבות ביצוע קישורים בין הרשת ) ים תפעוליים ולמכשירים מנהלתייםלמכשיר

  .ה(ית ובין הרשת הקווית של העירייארהסלול

למערכות ולציוד חדש וציוד  (רגילים וייעודיים לדאטה) אספקת כרטיסי סים .1.3.1.2
קיים המתבססים על תווך תקשורת סלולרי והמופעלים כיום ושיופעלו בעתיד 
בעירייה, לרבות הגדרתם, איתחולם, הפעלתם ובדיקת תקינות המערכות לאחר 

 סולאריותכגון מערכות , כל אתרי העירייהל כרטיסי הסים בההחלפה ש
ומערכות נוספות אחרות שבשימוש העירייה המשלבות כרטיסי סים דאטה 

אתרים עם מערכות מבוססות  20 כיום מופעלים בעירייה מעל, )לצורך הפעלתם
  טבלה פרטנית של מיקומים תסופק לספק.. (תווך סלולריומבוקרות ב
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רייה ובמתחמים שיוגדרו על ידי העירייה כיסוי סלולרי בתוך מבנים של העי .1.3.1.3
כמתחמים המחייבים מענה כיסוי עבור העירייה לרבות, שירותי מענה כיסוי 

 כולל במשרדים, המבנה קומות במבנה העירייה בכל LTEסלולרי מלא לרשת 
פים ובחניונים התת"ק במסדרונות, בגרמי מדרגות, במקלטים ובמרת

באתרי העירייה השונים  LTEמלא לרשת ומענה כיסוי סלולרי ) והחיצוניים
מענה הכיסוי  מכרז זה ושיוצגו במלואם לספק, כי' במסמוהמצוינים בנספח 

יבוצע על ידי התקנת מגברים ייעודיים ו/או כל פתרון אחר שייתן מענה לדרישה 
 זו ושיאושר על ידי העירייה למימוש. 

שירותים הניתנים ניטור, אבטחת מידע והגנה בסייבר התואם את האמצעים וה .1.3.1.4
לעירייה, את הנחיות רשות הסייבר הלאומית ואת הדרישות של העירייה בנושא 
אבטחת המידע. כולל מענה הגנת פרטיות לכלל המשתמשים של העירייה כולל 

 ניטור וסינון צד ג', ומענה סינון תכנים.

  .ATAD -אספקת מענה עצמאי לעירייה לניהול ולבקרת הסימים ולשירותי ה .1.3.1.5

  קת שירותי חיוב ובילינג בהתאמה לצרכים ולדרישות העירייה.אספ .1.3.1.6

שירותי אספקה, החלפה, שדרוג והטמעה ארגונית למכשירים ולשירותים החדשים  .1.3.2
 :TURNKEYבשיטת 

מתן שירותי תכנון ומימוש תהליך אספקה, הגדרה, שדרוג והחלפת המכשירים  .1.3.2.1
ונוספים בשיטת והשירותים הקיימים בעירייה במכשירים ובשירותים חדשים 

TURNKEY (הכול כלול בתכולת העבודה מתחילת התהליך ועד לסיומו), 
מתאריך ההודעה לספק על זכייתו  ימי עסקים 60בתהליך שלא יימשך מעל 

. לרבות, תכנון ומימוש תהליך (למעט אפשרות להארכת המועד על ידי העירייה)
בין מכשירי אספקה וחלוקת מכשירים, הגדרתם, אתחולם, העברת קבצים 

ייעודיות משתמשים קיימים למכשירים ולמערכות חדשות, התקנת אפליקציות 
, מובהר בזאת קריית יםעל גבי המכשירים החדשים על פי דרישות וצרכי עיריית 

שירכשו בעתיד על ידי  OCP -כי השירותים יכללו גם את מכשירי ומערכות ה
  העירייה.

כלל הציוד הטכני הנדרש למימוש מענה תכנון, הקמת ותפעול עמדות עבודה על  .1.3.2.2
  שירותי המעבר למערכות ולאמצעים והמכשירים החדשים.

איוש, הכשרה, תדרוך ובקרת כוח אדם טכנולוגי למימוש מענה שירות המעבר  .1.3.2.3
  למערכות ולאמצעים החדשים.

מימוש שירותי המעבר למערכות ולאמצעים החדשים ובקרת עמידה בלוחות  .1.3.2.4
רשות בחתך יומי, כולל סיכומים ודו"חות יומיים, תיקון הזמנים ובכמויות הנד

  ליקויים ותכנית התייעלות שוטפת למימוש התהליך.

  :POCשירותי  .1.3.3

 :POC דרישות כלליות מספק שירותי 

לזוכה במכרז או לקבלן משנה מטעמו רישיון / אישור מיוחד בתוקף לאספקת  .1.3.3.1
הגשת הבקשה בוצעה על ידי )או אשר הגיש בקשה  PTT שירות "שיחה בלחיצה"

 (המשתתף במכרז ו/או קבלן המשנה שלו ואושרה על ידי משרד התקשורת
  .PTT למשרד התקשורת לאישור תיק שירות לאספקת שירות "שיחה בלחיצה"

 POCלזוכה במכרז או לקבלן המשנה מטעמו ניסיון מוכח במתן שירותי  .1.3.3.2
( 5) לחמישה POCרותי בישראל. ניסיון מוכח לעניין סעיף זה כולל מתן שי

ת והמפעילים ביחד לפחו 2019 חודשים ברציפות בשנת 6לקוחות הפעילים במשך 
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המוצעת על ידי  POC -ת המשתמשים פעילים המפעילים את אפליקציי 200
  הזוכה במכרז או קבלן המשנה מטעמו.

שרתי מרכז ( 2)לזוכה במכרז או לקבלן המשנה מטעמו קיימים ומופעלים שני  .1.3.3.3
השרתים . המוצעת על ידו POC -יית הפעילים ומגובים לאפליקצ מערכת

ק"מ לפחות  15 ממוקמים בשני אתרים גיאוגרפיים שונים בישראל במרחק של
  ביניהם.

-אפליקציית ה שנה מטעמו הינו מורשה מטעם יצרניהזוכה במכרז או קבלן המ .1.3.3.4
POC  קציית ההמוצעת על ידו לשווק, לספק, להפעיל ולתחזק את שירותי אפלי- 
POC .אותם הינו מתעתד לספק במסגרת מכרז זה למשך כל תקופת ההתקשרות  

 POCכולל מענה שירות, התקנה ,אתחול, תפעול ואחזקה למכשירי  POCשירותי  .1.3.3.5
השירות כולל גם אספקה והתקנת רישיונות  .POCולעמדת שיגור וניהול מערכת 

וסוגי   POCם מכשירימשתמשים. טבלת חלוקה ומיקו 40 -לכ POCלאפליקציית 
  מכשירים קיימים תסופק לספק.

למשתמשים חדשים ותמיכה בהם באמצעות  POCאספקה והפעלה של שירותי  .1.3.3.6
כאשר האפליקציה תותקן ותופעל על גבי מכשיר , יישום תכנתי / אפליקציה

מכל סוג או ), או על גבי מכשירי סלולר  POC התומך בשירותי POCסלולר ייעודי 
  העירייה. שברשות (דגם

 .בענן של הספק POCאספקת שירותים על בסיס מערכת  .1.3.3.7

פק לניהול המוצעת על ידי הס POC-אספקת מערכת ניהול למערכת ה .1.3.3.8
המשתמשים והגדרת מאפיינים ותכונות למשתמשים השונים על ידי מנהלי 

  המערכת מטעם העירייה.

 חומרה ללכו העירייה העירוני של דלמוק Dispatcher -אספקת עמדות שיגור  .1.3.3.9
  .כנהוות

כולל כרטיס סים וקו לדיבור ו/או לנתונים )אספקת חבילת שירותי סלולר  .1.3.3.10
 על ידי הספק או שימוש POCעבור המשתמשים בשירותי  (על פי החלטת העירייה

  בחבילת שירותי סלולר של ספק קיים אשר לו הסכם התקשרות עם העירייה.

  .POC -לטובת שירות ה DATAאספקה של קווי רט"ן  .1.3.3.11

ייעודים בהתאם לצרכים שיוגדרו על ידי העירייה  POCאספקת מכשירי  .1.3.3.12
  ובכפוף לדרישות העירייה.

, אביזרי דיבור ושמע)ייעודיים  POCאספקת ציוד ייעודי נלווה למכשירי  .1.3.3.13
הנדרש להפעלה מלאה של המכשירים  (מערכות טעינה, אביזרי נשיאה, וכדומה

  על פי תפיסת ההפעלה של העירייה.

  :רותי תמיכה טכנית ותחזוקהשי .1.3.4

מתן מענה שירותי תמיכה טכנית טלפונית במוקד שירות ובמעבדה ושירותי  .1.3.4.1
אחריות ותחזוקה למשתמשים, לכל מרכיבי הציוד, למערכות, לתשתיות 

  .קריית יםולשירותים שיסופקו על ידי הספק לעיריית 

שיידרשו מפעם  מתן מענה שירותי מעבדה חיצונית לתיקונים ולבדיקות ייחודיות .1.3.4.2
פעולות טכניות הנדרשות )לפעם על ידי הלקוח עבור מכשירים ו/או משתמשים 

לביצוע כהשלכות משימוש במכשירי טלפון חכמים וכדומה שאינן יכולות לקבל 
. ד'(פתרון במעבדה רגילה כגון: איפוס מכשיר ללא סיסמה, שיחזור חומרים וכ

  מקרים בשנה יהיו על חשבון הספק. 3עד 
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 :אור מצב קייםתי .1.3.5

  .בקריית ים 10שד' משה שרת בניין העירייה הראשי נמצא ב .1.3.5.1

אתרים ברחבי העיר, הרלוונטיים לצורכי חוזה זה. רשימת האתרים  מס'לעירייה  .1.3.5.2
  ' לחוזה.ומפורטת בנספח 

ווים לשליחת ק 2 ,מכשירים מדגמים שונים 140 -כיום פועלים בעירייה כ.1.3.5.3
ופעלים והמשתמשים ברשתות המ DATAמנויי  20(, SMSמסרונים )

 סים נוסף על אותו מספר() י דו בעלי סים מישניימנו 10 -ו הסלולאריות השונות

מוקד עירוני בבניין העירייה, הממוקמת  MITEL בעירייה מרכזית טלפון מדגם .1.3.5.4
  . ואגף הרווחה

  :דרישות נוספות מן הספק במסגרת השירות .1.4

סופקו על ידי הספק יהיו חדשים, ללא השירותים, מכשירי הרט"ן והציוד הנלווה שי .1.4.1
תלות במערכת הקיימת ו/או במכשיר הרט"ן וציוד נלווה קודם ובכל מקרה, הספק 
יידרש לספק שירותי רשת ומכשירי רט"ן וציודים נלווים שאושרו ע"י משרד 

  משרד איכות הסביבה ומכון התקנים הישראלי. התקשורת,

ירותי רט"ן מלאים, על פי תנאי הרישיון של מובהר כי סוג השירות הנדרש כולל מתן ש .1.4.2
משרד התקשורת ובהתאם לשירותים הנדרשים על פי חוזה זה ועל פי התנאים 

  המקובלים בשוק זה לרבות:

 מכשירי רט"ן נישאים, ניידים וקבועים ברכב, קישורים ישירים וכל ציוד אחר .1.4.2.1
  פחיו.שיסופק ע"י הספק יהיו חדשים ואשר יעמדו בדרישות החוזה על נס

מתן אפשרות חיוג והפעלת שירותי הסלולאר למשתמש הקצה ברשת הספק  .1.4.2.2
  ובשאר הרשתות של הספקים בישראל ובחו"ל.

לאספקת מידע  BILLINGמתן מערכות תומכות לרבות מערכת בקרת חיובים  .1.4.2.3
  שוטף אודות כלל החיובים, החשבונות והצריכה.

ד תמיכה ושירות מרכזי מתן שירות ישיר למשתמשי קצה לתקלות באמצעות מוק .1.4.2.4
  ובאמצעות יישומי אינטרנט. CALL CENTERמרחוק 

הגדרת העירייה כלקוח מועדף ומינוי מנהל לקוח בכיר מטעם הספק שישמש  .1.4.2.5
 את פרטי החוזה עם העירייה. אשר יכירכאיש הקשר מול גורמי העירייה 

כיסוי סלולארי ארצי מלא ובכל אתרי העירייה ובפרט בכל המרחבים התת  .1.4.2.6
  רקעיים והחדרים הפנימיים במשרדי העירייה הפרוסים ברחבי העיר.ק

ח סקרי "הספק יחל מיד לאחר חתימת החוזה לערוך סקרי קליטה ויציג בפני המנהל דו .1.4.3
יום מיום חתימת  30קליטה מלא כולל תכנית עבודה מוצעת על ידו, לכל המאוחר עד 

  החוזה.

אתרים בהם יבצע הספק  2הל ח סקרי הקליטה, יבחר המנ"תחילה, עם הצגת דו .1.4.3.1
כל הנדרש לשיפור קליטה, כולל מגברים, אנטנות וכו', והכל יבוצע על ידי הספק 

  תוך חודש ימים מיום החלטת המנהל.

לגבי שאר האתרים, המנהל יהא רשאי לדרוש תיקונים ושינויים בתוכנית  .1.4.3.2
יום  30 ךצע אלה, ללא כל ערעור מצדו, בתושהוצגה בפניו על ידי הספק והספק יב

עדוף שיוצג ושיקבע על ידי העירייה. הספק יישא בכל ימהוראת המנהל עפ"י ת
העלויות לשיפור הקליטה והעירייה לא תשלם בגינן כך כל תמורה נוספת ו/או 

שיאושר  ADSLאחרת, לרבות באם יבקש הספק לתת פתרון מקומי על בסיס קו 
 חשבון הספק. על ידי מנהל התקשורת בעירייה, עלות הקו תהייה על
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כל המערכות והציוד הנדרש באתרי הספק מתחייב לספק, להתקין ולהפעיל את  .1.4.4
   להלן. 2.2 בסעיףהעירייה להפעלת מכשירי הרט"ן בטיב שירות כמפורט 

כל אתרי העיריה כפי ים מבנה בהספק נדרש לבצע סקר מצב קיים לנושא הכיסוי הפנ .1.4.5
יג תכנית מימוש דעה על זכייתו ולהצימי עבודה מיום ההו 7 תוךשמצויין בנספח ו' 
תהווה בסיס למימוש על  ,לאחר אישורה ,ימי עבודה. תכנית זו 14 לאישור המנהל תוך

  ידי הספק למענה הכיסוי הנדרש ותחייבו בביצוע בפועל כפי שייקבע על ידי המנהל.

הספק מתחייב לספק מכשירי רט"ן, קישורים ישירים וכל ציוד אחר בהתאם לתקני  .1.4.6
ד התקשורת, משרד לאיכות הסביבה ומת"י לרבות עמידה בתקני הקרינה כפי משר

שהם מפורטים בתקנים הישראליים והבינלאומיים הרלוונטיים ובדרישה זו ובכפוף 
  לקבלת רישיונות בהתאם להוראת כל דין.

בהצעת  הכלול לנציגי העירייה יייעוד מנהל לקוחות בכירהספק יאייש עבור העירייה  .1.4.7
 .6.1שימות המיועדות להם מפורט בסעיף יאור התפקיד של העובדים והמת המחיר.

 

 :טכנולוגיה ותשתיות .2

 :יכלל .2.1

וציוד קצה למכשירים נישאים  (רדיו טלפון נייד)הספק יספק לעירייה מכשירי רט"ן  .2.1.1
ומכשירים ניידים לרכב, בהתאם למפורט בחוזה זה. המכשירים המוצעים שיסופקו 

המלצות  (,1996 ארה"ב משנת FCCכדוגמת )מיים יעמדו בכל התקנים הבינלאו
אישור האיחוד האירופאי , 1998 משנת IRPA/ICNIRPהאגודה הבינ"ל להגנה מקרינה 

CENELEC  והתקנים הישראלים הרלוונטיים לרבות משרד לאיכות הסביבה והמרכז
  למחקר גרעיני נחל שורק.

ינלאומיים הרלוונטיים הציוד שיסופק לעירייה יעמוד בכל התקנים הישראלים והב .2.1.2
ומכל גוף מוסמך לרבות מכון התקנים הישראלי, משרד התקשורת, חברת "בזק", 

 מוסד לבטיחות וגהות ומשרד איכות הסביבה.ה

 :תטיב השירו .2.2

הספק מתחייב כי התשתית שברשותו מאפשרת תעבורת שיחות ברמת שירות גבוהה  .2.2.1
פתרון  תתחייב הספק להתואמת את העומסים הקיימים והעתידים. כמו כן מת של

ברמה מקצועית לכל בעיה שתתעורר כך שרמת השירות והזמינות של הרשת לא ומיידי 
  אמור וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות.GOS=5% (Grade Of Service ) -מ תפחת

 99.8%ל ש Up Timeהספק נדרש לרמת זמינות מערכתית : רמת זמינות מערכתית .2.2.2
  בשנה ברשת.

כולל זיהוי הדובר בעיקר בשעות  MOS=4ל עה ברמת שמע שהמערכת תאפשר שמי .2.2.3
  העומס בכל אזורי הכיסוי. 

 :יאזורי כיסו .2.3

  כיסוי ארצי: .2.3.1

כיסוי השטח הנדרש מרשת הסלולארית של הספק יכלול את כל מרחב מדינת ישראל 
רחבים תת קרקעיים באתרי , כולל מOutdoors ומחוץ למבנים Indoorsבתוך מבנים 

 ' לחוזה.ומפורטים בנספח העירייה אתרי והעירייה 

הכיסוי הסלולארי נדרש הן למכשיר רט"ן נישא, הן למכשיר רט"ן המותקן בהתקנה 
 קבועה ברכב והן למודמים סלולאריים בכל האזורים והשטחים הנ"ל .
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 :כיסוי בשאר האתרים/בתי עובדים .2.3.2

תרי העירייה בדים חיוניים ובכל אהספק מתחייב לתת פתרון לכיסוי וקליטה בבתי עו
ימי עבודה מיום קבלת דרישת העירייה  30וזאת בתוך  שנמצאים בהם עובדי העירייה

 בכתב.

מכמות מכשירי הרט"ן שיסופקו לה, כמכשירים  5% העירייה תהיה רשאית להגדיר עד
 לעובדים חיוניים.

 

  :תשירותי רש .3

  :כללי .3.1

 להלן:  הרשת תתמוך במהלך כל תקופת ההתקשרות גם בשירותים המפורטים

השירותים  תיאור התכונה הנדרשת 
 הנדרשים

 + שיחה מזוהה .1

 + שיחה ממתינה .2

 + מענה קולי / תא קולי אישי .3

 + שיחת ועידה  .4

5. 
הפניית שיחות בפנוי, תפוס ועקוב אחרי לכח היעדים 

 VPNכולל שלוחות 
+ 

 + מספר מוביל/מאסטר .6

עברית /  SMSשליחה וקבלת הודעות כתובות  .7
 אנגלית

+ 

 + גלישה לאינטרנט סלולארי .8

9. 
הגבוה ביותר הקיים  DATAקצב העברת נתונים 

למערכת הספק והמסופקת למשתמשים שלו במשך 
 כל תקופת ההתקשרות

+ 

 + גיבוי תכנים בענן .10

 

א ' לחוזה ובגינם לטל, נכללים במחירי נספח +" בטבלה שלעי" -תוכנות המכשירים המסומנים ב
  תשלם העירייה תשלום נוסף כלשהוא.

מכלול השירותים המסומנים ב"+" מחיבור ו/או ניתוק מכשיר הרט"ן ו/או ביצוע שינוי כלשהו 
 הו וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרותללא תשלום כלש)הספק( בטבלה שלעיל, יעשה על ידו 

ימה לשירותי תוכן חס ,155, 188חסימות ליעדים מסוימים כגון: חו"ל, שירותים מיוחדים)
 (.ושירותי מידע
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 :VPN (Virtual Private Network)שירות  .3.2

מאפשר לעירייה קשר סלולארי נייד בין מכשירי הרט"ן של העירייה וכן  VPN שירות .3.2.1
 ("בזק" או כל ספק מפ"א אחר)בין מכשירי הרט"ן למספרי הטלפון הקווים הנייחים 

המקוצר תקבע ע"י העירייה ותתואם עם של כל אתרי העירייה. תוכנית החיוג והמספור 
 העירייה.

מת רשת תקשורת פנימית ידו תאפשר הק-הספק מתחייב כי הרשת המוצעת על .3.2.2
וירטואלית לקישור בין מכשירים הרט"ן של העירייה לרשת התקשורת הקווית על פי 

 דרישת העירייה.

. ברצףו לפחות מספרים 300 שלשת על הספק להקצות טווח מספור לצורך הקמת הר .3.2.3
 ספרות בלבד כאשר, גם חיוג 5החיוג בין מכשירי הרט"ן נשוא חוזה זה, יבוצע ע"י חיוג 

במידה והספק  .ללא חיוב VPNת המספר המלא למכשירים של העירייה ייחשב כשירו
₪  5,000של הספק יחויב על ידי העירייה בקנס  ולא יעמוד בדרישת סעיף זה במלוא

  ₪(.שת אלפים מ)ח

יד את טווח המספרים השייך לה כולו או מקצתו לרשת הספק וזאת העירייה תני .3.2.4
  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

בתום תקופת ההתקשרות הספק מתחייב להעביר לרשות העירייה את טווח המספור  .3.2.5
המנוצל והשמור לגידול עתידי גם במידה שכל טווח המספור השמור לא נוצל במלואו 

המספור המנוצל והשמור לעשות שימוש בכל טווח  ע"י העירייה. העירייה תהיה רשאית
 (דהיינו, כל טווח המספור יוחזר לעירייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי) כאמור לעיל

  וזאת, בהתאם לקבוע בחוק ניוד המספרים ולהנחיות משרד התקשורת.

לם סעיפיו לא תש-כמפורט בסעיף זה על תתי VPN מובהר בזאת כי בגין שירות .3.2.6
כל תשלום נוסף מעבר לחבילות ) א' לחוזה בנספח 9 בסעיףהמוגדרים  העירייה וכל

כלל נ VPN -בגין שיחות ה שהוגדרו בחוזה זה שכן, מחיר החיוב החודשי הקבוע(
   ' לחוזה.בלמכרז / נספח  'ט במחירי נספח

 :קישורים בין הרשת הסלולארית לרשת הקווית של העירייה .3.3

לרשת התקשורת הקווית של העירייה יעשה הקישור בין הרשת הסלולארית של הספק  .3.3.1
האתרים  4 -וזאת ב PRIבאמצעות קישור ישיר למרכזיות העירייה באמצעות עורק 

כאמור, יתר אתרי . מוקד עירוניו בניין העירייה, אגף הרווחה, אגף הרכשהבאים: 
 .'והעירייה מפורטים ברשימה הרצ"ב בנספח 

הישיר יבוצעו באופן מלא ע"ח הספק כולל מובהר בזאת כי כל העבודות לצורך הקישור  .3.3.2
אספקת הקו, הציוד, ביצוע העבודה והתכנות, למעט אספקת כרטיסי עורקים ספרתיים 

PRI .והגדרות תוכנה במרכזיות העירייה 

הספק רשאי להציע חלופות טכנולוגיות נוספות לקישור בין רשת הספק לרשת העירייה.  .3.3.3
טכנולוגיה אחרת, אין בכך בכדי לחייב את  מובהר בזאת כי גם אם יבקש הספק להציע

  העירייה שכן חלופה טכנולוגית כאמור כפופה לאישור העירייה מראש ובכתב.

באחריות הספק להתקין קישורים ישירים בין רשת הספק למערכת הטלפוניה של  .3.3.4
וזאת בהתאם  הקבוע בחוזה על נספחיו "יהעירייה להעברת כל התנועה הסלולארית עפ

ירייה ללא תשלום מכל מין וסוג שהוא וללא יוצא מן הכלל לרבות בגין לבחירת הע
  התקנה ודמי שימוש קבועים.

לאתר עירוני קישורים ישירים וזאת בהתאם לבחירת  בנוסף, באחריות הספק לספק .3.3.5
העירייה לגבי אותו אתר. הנ"ל יסופקו בכמות המתאימה להעברת כל התנועה 

לרבות מפעילי ) רייה לכלל היעדים הסלולארייםהעיהסלולארית ממרכזית הטלפון של 
  .(סלולר אחרים
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מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו ללא תשלום מכל מין וסוג שהוא וללא יוצא מן  .3.3.6
 .הכלל לרבות חיוב בגין התקנה ודמי שימוש קבועים

בגין כל שיחה היוצאת מקישור ישיר לכל מכשיר טלפון סלולארי לכלל הספקים  .3.3.7
תחויב העירייה ( העירונית VPNת ה למעט מכשירים הכלולים ברש) הסלולאריים

. שיחות מקישור ישיר למכשירים רק לאחר חריגה מבנק הדק' שקיים בחבילהבתשלום 
או לקישורים ישירים אחרים השייכים לרשת העירונית, יהיו  VPN -הכלולים ברשת ה

 ללא חיוב זמן אויר.

ודעת העירייה על גלישת שיחות לרשת מפעיל שעות מרגע ה 24 הספק מתחייב כי בתוך .3.3.8
מפ"א, יתקן על חשבונו כל תקלה הקיימת או בקישור הישיר וזאת לאחר שבדק ומצא 

  כי הגלישה נבעה מתקלה כאמור.

ככל שהגלישה נבעה מסיבה שאינה קשורה לקישור הישיר, יודיע זאת הספק לעירייה  .3.3.9
  ות כאמור.שעות מרגע הודעת העירייה על הגליש 6וזאת בתוך 

א שעות מרגע הודעת העירייה, ייש 24 -לא יאוחר מ במידה והספק לא יתקן את הנדרש, .3.3.10
הספק בהפרש בהם חויבה העירייה בפועל. מובהר בזאת כי העירייה רשאית לקזז 

 יה.סכומים אלה מכל תשלום המגיע לספק מאת העירי

 :שיחות בינלאומיות ושירותי חו"ל .3.4

נסיעה פרטית, יוכלו או ו/"ל, במסגרת תפקידם עובדי העירייה הנוסעים לחו .3.4.1
 .חבילת חו"ל עירונית, באתר האינטרנט או במוקד הטלפוני של הספקב לבחור

עובדי העירייה יוכלו לחייג לשיחות בינלאומיות בארץ ובחו"ל. מערכת הבילינג של  .3.4.2
הספק תתמוך בפיצול חיובים של השיחות לחיוב השיחות הבינלאומיות על חשבון 

 ד ו/או ע"ח העירייה, הכל עפ"י החלטת העירייה.העוב

  הספק מתחייב לשייך את מכשירי הרט"ן לספק התקשורת הבינלאומי של העירייה. .3.4.3

  הספק יאפשר חיוג סלולארי מחו"ל באמצעות מכשיר הרט"ן. .3.4.4

  להלן. 3.5ת סוגי חבילות חו"ל מפורטו .3.4.5

  :חבילת שירותים .3.5

  מהלך תקופת ההתקשרות מפורטת להלן:חבילות השירותים אשר הספק מתחייב לספק ב

 חבילות שירותי סלולאר
חבילה 

1 
חבילה 

2 
חבילה 

3 

 3000 2000 2000 )בדקות( VPNת שיחו

 5000 5000 2000 (דקותב)שיחות לכל יעד בישראל 

פנים  SMS/MMSהודעות 
 ארגוני 

1000 1000 5000 

 5000 1000 1000 בישראל SMS/MMSהודעות 

 חבילת גלישה
50 

 ג'יגה
100 
 ג'יגה

200 
 ג'יגה

 POC הפעלת שירותי
ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה
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 DATAחבילות 
חבילה 

4 
חבילה 

5 
חבילה 

6 

 ג'יגה 2 חבילת גלישה
15 

 ג'יגה
30 

 ג'יגה
 

 

 חבילות פולים סלולאריים
חבילה 

7 
חבילה 

8 
חבילה 

9 

 נפח גלישה מצרפי
50 

 ג'יגה
100 
 ג'יגה

500 
 ג'יגה

 

 

 ות שירותי סלולאר חו"לחביל
חבילה 

10 
חבילה 

11 
חבילה 

12 

 ג'יגה 2 חבילת גלישה בחו"ל
10 

 ג'יגה
20 

 ג'יגה

 משך התקופה
14 

 ימים
21 

 ימים
30 

 ימים

הפעלת שירות אפליקציות 
  מועדפות

ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה

ללא 
 הגבלה

שיחות מחו"ל לישראל ובחו"ל 
 )בדקות(

50 100 200 

ו"ל מח SMS/MMSהודעות 
 לישראל

20 50 100 

 

 

 13חבילה  שירות / מוצר

 תשלום חודשי למשתמש אפליקציית אבטחת מידע
 

 

   :מעבר בין חבילות שירותים .3.6

כל מכשיר רט"ן מחבילה  העירייה רשאית להעביר במהלך כל תקופת ההתקשרות, .3.6.1
ללא כל עלות מצד  היהלחבילה, מובהר בזאת כי ניוד המכשירים בין החבילות י

  רייה.העי

הספק מתחייב כי החלפת החבילות כאמור לעיל, תבוצע בתוך יום עסקים אחד מרגע  .3.6.2
  הודעת העירייה בכתב.

הספק מצהיר ומתחייב כי החיוב בגין אותו החודש יפוצל בהתאם לשימוש שנעשה  .3.6.3
במכשיר הרט"ן לפי השימוש היחסי, בכל אחת מן החבילות הנ"ל, ולכל אחד 

  ונים מטעם העירייה, בהתאמה.ממשתמשי מכשירי הרט"ן הש

בגין מכשיר רט"ן שסיים את החבילה הבסיסית שהוקצתה לו או אחד ממרכיביה,  .3.6.4
אפשר הספק לעובד מעבר לחבילה ברמה אחת מעל הרמה הקיימת ובאישור המנהל י

עד לגובה עלות חבילה ברמה אחת מעל את העובד חייב הספק והעובד ובכל מקרה י
עלות של חבילת הכול כלול. דהיינו,  םעד למקסימוו םהרמה הקיימת למשתמשי
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לא יחויב בשום מקרה בעלות העולה על עלות חבילת ( בו או עובד המחזיק)מכשיר רט"ן 
חבילת הכול בהכול כולל לחודש כאשר נעשה שימוש במכשיר בארץ בהתאם לכלול 

  כלול.

העירייה  עובד עירייה שיבקש להגדיל את חבילת השירותים המוקצית לו על ידי .3.6.5
העוקבת  חבילההלחבילה בעלת נפח גלישה גבוה יותר יוכל לבקש להרחיבה בגודל של 

, אלא אם כן המנהל על חשבונו הפרטי ויבצע תשלום ישירות מול הספק הזוכה הבאה
 .ת את הספקרינחה אחיאשר ו

 :חבילות גלישה במכשירי הרט"ן, מחשבים ניידים ובמכשירי טאבלט .3.7

כי כל מכשירי הרט"ן שיסופקו לעירייה יאפשרו גלישה הספק מצהיר ומתחייב  .3.7.1
  לאינטרנט סלולארי על פי החבילה שנקבעה לעובד בהתאם להחלטת העירייה.

  של מכרז זה. (הצעת המחיר ' )טופסטנספח גלישה ראה פרוט בחבילות  .3.7.2

  :צריכה בפועל .3.8

ולאחר  על פי חבילת השימושים שנקבעה לו ,עם סיום חבילת הגלישה המוקצית לעובד .3.8.1
חבילת הגלישה  תתבצע האטת גלישה ללא עלות. בחודש העוקב תוחזר המלא, ניצולה

  לחבילה המקורית של אותו עובד.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח או לחסום אפשרות גלישה לאינטרנט  .3.8.2
  הסלולרי עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

זהה בין אם נדרש מודם  תעריף חבילות הגלישה המפורטים בנספח ג' לחוזה, יהיה .3.8.3
 חיצוני ובין אם לא.

  :מכשירי רט"ן .3.9

למכשירים נישאים ומכשירים )מקורי( הספק יספק לעירייה מכשירי רט"ן וציוד קצה  .3.9.1
מפורסמים באתרי היבואנים הולרכב, בשלושה מדרגים בהתאם למאפיינים המפורטים 

 :בלבד הרשמיים

 סוג המכשיר רמה

 א'

 ג"בNOTE 10+ (256 )סמסמונג גלקסי 

 ג"ב( 128+ )20סמסמונג גלקסי 

 ג"בZ FLIP (256 )סמסונג גלקסי 

 ג"בPRO (256 ) 11פון איי

 ג"בPRO  (256) 12אייפון 

או כל מכשיר ברמה זו ובהתאם 
 יהילדרישות העיר

 ב'

 ג"בA71 (128 )סמסמונג 

 ג"בA70 (128 )סמסמונג 

 ג"בSE 2020 (128 )אייפון 

כשיר ברמה זו ובהתאם או כל מ
 יהילדרישות העיר

 ג'

 ג"בA11  (32 )סמסמונג

 ג"בA31 (128 ) סמסמונג

או כל מכשיר ברמה זו ובהתאם 
 יהילדרישות העיר
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יהיו תואמים ומוכנים  POC -לרבות מכשירי ה כל המכשירים שיסופקו לעירייה .3.9.2
 (.5 לדורעתידית אמים תומו) LTEי לשימוש מלא ברשתות דור רביע

חבילת השירותים במכשירים יכללו שירות תיקונים מלא, כולל שבר מסך ולמעט נזקי  .3.9.3
  קורוזיה למשך כל תקופת ההתקשרות.

  להלן הגדרת חלוקת סוגי המכשירים לרמות השונות: .3.9.4

 (.25%) טלפון סלולארי עבור מנהלים בכירים בדרג א' :רמה א'.3.9.4.1

 (.40%) ב' ינייםטלפון סלולארי למנהלים ולעובדים בדרג ב :רמה ב'.3.9.4.2

 (.35%) 'בדרג ג טלפון סלולארי למנהלים ולעובדים: 'רמה ג.3.9.4.3

המכשירים יסופקו תמיד כערכה ולא כמכשיר בלבד ויכללו את כלל המרכיבים  .3.9.5
בטיחות, מארז, הוראות הפעלה, הוראות  יכללו לפחות:)הנדרשים להפעלתם המלאה 

 USBל וולט, כב 220 רשת מכשיר, מערכת הפעלה, סוללה, אוזניה חוטית, תקע למתח
כאשר  USBי שקע 2להטענה ולחיבור המכשיר למחשב, תקע לשקע מצית לרכב הכולל 

אמפר, מארז הגנה מנפילות למכשיר ומגן מסך  2אחד השקעים לפחות בעל יציאת 
  ת(.מזכוכי

בלוטות' המכשירים שיסופקו להתקנה ו/או לשימוש ברכבים בלבד כוללים דיבורית  .3.9.6
(BT )(.מכרזל' ט חיר הדיבורית נכלל במחירי נספח)מ תקנהלרכב וה 

 (:מכשיר דו רשת)מכשירים קבועים לרכב  .3.10

העירייה תהא רשאית להזמין מכשירים קבועים ברכב עבור רכבי העירייה ו/או עבור  .3.10.1
קבועים אלה יינתן מספר רט"ן  . למכשיריםלמכרז 'ט , במחירי נספחמוקד העירייה

הקבוע לרכב יהא ללא אספקת מכשיר נייד נוסף. נפרד. מובהר בזאת כי המכשיר 
מכשירים קבועים במהלך תקופת  10 -כהעירייה מעריכה כי בכוונתה לרכוש 

  .ה ברכישה זובהערכה זו בכדי לחייב את העיריי ההתקשרות ואולם, אין

התצורה והתכונות הנדרשות ממכשיר קבוע לרכב /נייח תכלול בנוסף למפרט הטכני גם  .3.10.2
 הבאות:  את  התכונות

 לוח מקשים גדול ברור ומואר. .3.10.2.1

 מקשים גדולים ונוחים. .3.10.2.2

 תפריטים בעברית. .3.10.2.3

 מסך צבעוני רחב. .3.10.2.4

 חיוג קולי מתקדם בלחיצת כפתור. .3.10.2.5

  מזכרים קוליים. .3.10.2.6

 ד(.הקבוע והניי)פשר לחייג משני הטלפונים במקביל הספק יא .3.10.3

קבועה,  BTהספק יספק ללא תמורה לעירייה שוברי פירוק והתקנה לדיבוריות  .3.10.4
דיבוריות רגילות, ולמכשירים קבועים לרכב, שוברים אלה יכללו גם אנטנה לרכב. 
שוברי פירוק והתקנה משמשים לפרוק הדיבורית מהרכב הישן והעברתו לרכב החדש. 
שוברי ההתקנה כוללים פלאח או מאריך לפלאח, רמקול ,מיקרופון, אנטנה, מטען 
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בכל מקרה התקנת הדיבורית  ה.לטעינת סוללה, מתאמים וכל החיווט הנדרש להתקנ
 לא תכלול ביצוע קידוחים בחלק מחלקי הרכב.

 של ת רגילותתושבו 10 -ו תושבות עם מגנט 10ה הספק יספק ללא תמורה לעיריי .3.10.5
 או דגמים זהים בתכונות ובמאפיינים גמישהזרוע ו מחבר וואקוםהכולל , HRהמותג 

 אישור העירייה.ל

 :סוללות .3.11

אחת מובנית. הסוללות יהיו מוגנות בפני טעינת יתר, קצר או שינוי  כל מכשיר יסופק עם סוללה
הספק  יה סוללות חדשות ומקוריות בלבד.קיצוני בטמפרטורה. הספק מתחייב כי יספק לעירי

 .עתודה וזאת ללא כל תוספת תשלוםסוללות מסך המכשירים שירכשו כ 100%ק חייב לספמת

 :טכני סבבאביזרים ל .3.12

נשאים מ 3 אוזניות לכל סוג מכשיר, 5, מטענים לכל סוג מכשיר 5 לעירייהבנוסף, על הספק לספק 
סוללות חדשות ומקוריות למכשירים בעלי סוללה נשלפת וזאת  5 -נישאים ו  POCלמכשירי

בתחילת כל שנה משנות ההתקשרות וזאת ללא כל תמורה נוספת ו/או אחרת מאת העירייה שכן, 
 .'ט במחירי נספחמחיר זה נכלל 

 :ך למשתמשמדרי .3.13

כל מכשירי הרט"ן שיסופקו ע"י הספק יכללו חוברות הדרכה ומדריך למשתמש למכלול  .3.13.1
  השירותים בשפה העברית.

דרכי ו חיוויים, משמעויות)התיעוד יכלול בנוסף הוראות לטיפול ראשוני בתקלות  .3.13.2
שירות לצורך טיפול בתיקון ומועדי מתן  נים, רשימת תחנות שירות, טלפו(טיפול

 .תקלות

הספק מתחייב לספק תיעוד במדיה מגנטית/דיגיטאלית עם הוראות הפעלה של  .3.13.3
המכשירים כדי לאפשר למנהל להציגם באתר האינטרנט של העירייה וכדי לאפשר 

 .לעובדים גישה לקבלת מידע מהיר ומעודכן לתפעול המכשירים

 כל מכשיר רט"ן יסופק עם מדריך משתמש מקוצר של פונקציות שימוש עיקריות. .3.13.4

 :נגנון החלפת מכשירים בסוף תקופת התקשרותמ .3.14

בסיום כל תקופת התקשרות יוצעו מכשירים חדשים העונים על דרישות של כל  .3.14.1
קטגוריה אשר יהיו מהדגם המתקדם ביותר בשוק לקטגוריה. מחיר המכשירים לכל 
קטגוריה המוצע בהצעת הספק יהיה המחיר המקסימלי, ולגביו יבוצע מו"מ ע"י 

  ם לסוג המכשיר ותכונותיו לכל קטגוריה. העירייה, בהתא

יחידות קצה בסוף  / תנאי התמחור והדרישות הטכניות במועד שדרוג מערך מכשירים .3.14.2
  כל תקופת התקשרות יהיה ביחס לתקופת ההתקשרות האחרונה.

מפרט המכשירים שיחליפו את המכשירים של תקופת ההתקשרות שהסתיימה ייקבע  .3.14.3
  מול העירייה ובאישורה. 

  :נגנון מענה באובדן / הרס מכשיריםמ .3.15

 .במוקד הספק מהמנהל ו/או מהמנוי הודעה על גניבה/אובדן מכשיר רט"ן תתקבל .3.15.1

דית את יקבלת ההודעה על גניבה/אובדן מכשיר הרט"ן הספק מתחייב לחסום מיעם  .3.15.2
שכן , זמן כל האפשרויות לשימוש בקו וזאת ללא כל תוספת תשלום וללא הגבלת

 למכרז.' ט רי נספחמחירה נכלל במחי
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במידת הצורך, לפי בחירת העירייה, הספק מתחייב לאפשר שיחות נכנסות בלבד על  .3.15.3
מנת לאפשר איתור של מכשיר הרט"ן, לפרק זמן שייקבע על ידי העירייה וזאת ללא כל 

 .לחוזה למכרז / נספח ג' 7 תוספת תשלום, שכן מחירה נכלל במחירי נספח

באופן ( מכשיר זהה למכשיר שנמצא ברשות העובד)הספק יספק מכשיר טלפון זמני  .3.15.4
  .די בתאום ובהנחיית המנהלימי

יחולו כל  ,על כל מכשיר חדש שיסופק בעקבות הודעה על גניבה / אובדן / נזק למכשיר .3.15.5
 הוראות החוזה שחלו לגבי המכשיר שנגנב / אבד /ניזוק.

ק וזאת בתוך שני במקום המכשיר שנגנב / אבד / ניזו זהה הספק מתחייב לספק מכשיר .3.15.6
ימי עבודה מרגע בקשת העירייה לאספקת מכשיר חלופי כאמור, באמצעות שליח. 

פי מובהר בזאת כי עובדי העירייה אשר ברשותם מכשיר רט"ן רשאים לקבל מכשיר חלו
 די. יבאופן מיו כאמור בכל תחנת שירות של הספק

ייב את הספק בפיצוי בגין אי עמידה בזמנים הקבועים לעיל, תהא רשאית העירייה לח .3.15.7
 .ש"ח ליום עיכוב וזאת בגין כל מכשיר רט"ן 100 כספי מוסכם בסך

 העירייה רשאית לקזז סכום זה מכל תשלום המגיע לספק . .3.15.8

  :שירותים לקווי רט"ן .3.16

  .VOICE+DATAשירותי סלולר בארץ  .3.16.1

  רישיונות , אפליקציה ושירותי ניהול מערכת ומשתמשים. POCשירותי  .3.16.2

, הודעות פנים ארגוניות, שיחות לכל יעד בישראל, VPNלת שיחות הכול VPNחבילת  .3.16.3
 .עברה וקבלת הודעות ושירותי גלישהה

 חבילות דאטה כולל חבילות גלישה בנפחים שונים.  .3.16.4

כולל חבילות גלישה בנפחים שונים הכוללת אפשרות  POCחבילות דאטה לשירותי  .3.16.5
  .PTTללא הגבלה על כמות שיחות  POCלשירות ה 

כולל שירות שימוש  לולר חו"ל כולל גלישה בנפחים שונים בחו"ל,חבילת ס .3.16.6
מחו"ל   SMS-באפליקציות מועדפות לכל העולם לתקופות שונות, כולל שיחות ו

 לישראל ובחו"ל לעולם.

שירות אפליקציות מועדפות מוגדר כשירות שיאפשר בחבילות חו"ל ללא תוספת עלות  .3.16.7
ל עוד החבילה והתכנית בתוקף וקיים נפח וללא צריכה מנפח הגלישה הכלול בחבילה כ

 ,Facebook, Waze, Instagram, Whatsapp לפחות את השירותים הבאים: גלישה לניצול

Google maps . 

לאחר סיום חבילת הגלישה בארץ תבוצע האטה גלישה לחבילת הגלישה לשימוש  .3.16.8
 בשירותים נוספים. הרחבת גלישה תעשה אך ורק באישור העירייה. 

ך כל ההרחבות לא תעלה על מדרגת החבילה הגבוהה יותר האפשרית לרכישה עלות ס .3.16.9
  מעבר לחבילה שנרכשה, וזאת לאחר אישור העירייה.

של כלל המכשירים שיסופקו לעירייה במסגרת מכרז זה יכללו שירות רינגטון  .3.16.10
הזהה לשירות הרינגטון המופעל היום במכשירים הקיימים וזאת ללא כל העירייה 

  ת  מכל סוג שהיא מצד העירייה.תוספת עלו

 :(אבד"ש)אביזרי דיבור ושמע  .3.17

  הספק נדרש לספק אבזרי דיבור ושמע. .3.17.1
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נייד למכשיר סלולארי סף מתקן קיבוע כל מכשיר נייד שמיועד לשימוש ברכב יכלול בנו .3.17.2
  דרישת העירייה. פ"יע (מגנטי/ואקום)להתקנה ברכב 

 4בטבלה של המשתתף במכרז מצורפת מלבד המחירון הרשמי  .3.17.3
, פירוט של אביזרים שעל המשתתף במכרז למכרז 'טבנספח  "מוצרים/אביזרים/שרות"

  ליתן אחוז הנחה כנדרש.

שיתווספו , ים או שירותים או מכשירים אחריםהעירייה תהייה רשאית לרכוש פריט .3.17.4
מעת לעת אצל הספק בקשר לאספקת השירותים המבוקשים או פריטים אחרים שלא 

על  10%ל וזאת בהנחה ש לם הם רלוונטיים לנשוא מכרז זהכרז אונכללו במסמכי המ
המתפרסמים חודש בחודשו. העירייה שומרת  CORPמחירי הנספח העסקי ללקוחות 

  לעצמה את האפשרות לנהל מו"מ על המחירים מעבר להנחה הקבועה בסעיף זה.

  :שירותי פירוק והתקנה בהסכם .3.18

 4צורפת בטבלה של המשתתף במכרז ממלבד המחירון הרשמי  .3.18.1
שעל המשתתף במכרז  השירותים, פירוט למכרז 'טבנספח  "מוצרים/אביזרים/שרות"

  ליתן אחוז הנחה כנדרש.

 :ם נוספיםשירותי .3.19

 30הספק יספק "שירותי הקמת מערכת" במבנה שיוגדר על ידי העירייה באופן מלא עד  .3.19.1
עילות לא מיום קביעת תאריך החלוקה על ידי העירייה, במידה והפימי עסקים 
כתוצאה מתכנון ו/או מביצוע לקוי של הספק, הספק יספוג את  מועד זה,תסתיים עד 

הנ"ל  ודשחכל העלויות הנוספות עד לסיום הפעילות כנדרש, על כל יום איחור מעבר ל
 ₪(. 500) שקליםשל חמש מאות הספק ייקנס 

ך העיר. מש ולמערכות נוספות ברחבי יסי סים למכשירים, למערכות בקרההחלפת כרט .3.19.2
ם ההתקשרות של ימי עבודה מיום חתימת הסכ 30 תהליך החלפת הסימים לא יעלה על

 .(לעירייה שמורה הזכות להאריך את משך תקופה זו על פי צרכיה) הספק מול העירייה

 ם הכולל:הספק ייתן מענה לדרישות למוצר אבטחה לניידי .3.19.3

 מהתקפות סייבר.ויכולת חסימה ן הגנה פתרו .3.19.3.1

רת המוצר ובו ניתן לקבל חיווי על הס קריית יםלעיריית  ממשק ניהול .3.19.3.2
 צת טלפונים שמותקפים בהתקפה מסוימת.קבומטלפון, טלפון נגוע או 

 :POCשירות  .3.20

האלחוטיים לעירייה  הינה הרחבת מגוון שירותי התקשורת POCמטרת רכש מערכת ה  .3.20.1
תוך , אשר מאפשרת אספקת שירותי תקשורת POCבאמצעות שימוש בטכנולוגיית 

הינם שירותי תקשורת המבוססים  POCהישנה. שירותי  PTT -החלפת טכנולוגיית ה
לרוב על תשתית סלולרית מסחרית, אך גם על בסיס תשתיות תקשורת אחרות כדוגמת 

 ., תקשורת לוויין וכד'WiFiתשתיות תקשורת סלולריות עצמאיות, תשתיות 

קדמים כגון: יצירת שיחה יהווה בסיס לשירותי תקשורת מת POCשימוש בשירותי  .3.20.2
, שיתוף ONLINEו ימדיה בין המשתמשים, העברת וידאקבוצתית, משלוח הודעות מולט

 .קבצים, איתור משתמשים, עזרה בזמני מצוקה, הצפנת שיחות וכד'

הציוד והשירותים המבוקשים שיסופקו לעירייה יתבססו על ציוד, טכנולוגיה ושירותים  .3.20.3
 שירים קיימים ושירותים גנריים, בארץ ובעולם.למשל תוכנות מדף, מכ ,קיימים

קרי ללא  SAAS – Software As A Serviceיסופקו לעירייה במודל של  POC -שירותי ה .3.20.4
התחייבות, ללא התקנות, ללא השקעה של העירייה והכל על בסיס תשתית טכנולוגית 

  .קיימת ומוכחת של הספק
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ים, על בסיס גרסת התוכנה הספק יספק לעירייה את הציוד והשירותים המבוקש .3.20.5
המלאה העדכנית ביותר הקיימת נכון למועד הגשת ההצעה. יובהר כי התוכנה שתסופק 
תכלול את כל רכיבי הציוד והשירותים הנדרשים, לרבות מרכיבי המערכת המרכזית, 

  תוכנת המשתמש, מכשירי הקצה, ושדרוגי תוכנה שוטפים.

פים נדרשים על פי חות נוס"ערכות ודוחות שירותי מ"יספק דו POC -ספק מערכת ה .3.20.6
  .דרישת העירייה

המשתתף במכרז מתחייב לספק : , עמדת שיגור ועמדת ניהול מערכתהאפליקציה .3.20.7
על בסיס גרסת  , עמדת שיגור ועמדת ניהול מערכתלעירייה את כלל תכונות האפליקציה

רית )על ובשפה העב העדכנית ביותר הקיימת נכון למועד הגשת ההצעה התוכנה המלאה
 ת של הספק במועד תחילת ההתקשרות.ימת במערכי, וכפי שקכלל תתי התפריטים(

של ל( גם אם לא פורטו בסעיף לעי)מות במערכת המוצעת ייובהר כי כלל התכונות הקי
  הספק תינתנה למנויי העירייה, ללא עלות.

 (בארץ) "ללא הגבלה"קו סים דאטה שיסופק על ידי הספק, יהיה במודל של נפח גלישה  .3.20.8
ח לשירותי גלישה דאטה בהתאם למכרז זה. קו זה יהיה פתו POC -עבור שירותי ה

  בארץ בלבד.

ים אלו יהיו חסומים לכל שאר השירותים כגון: שירות גלישה בחו"ל, שיחות בארץ וקו .3.20.9
  ובחו"ל, שירותי תוכן, אלא אם נדרש אחרת על ידי העירייה.

  תחייבות לתקופת שימוש.אספקת כרטיס סים תהיה ללא עלות וללא ה .3.20.10

אספקת חבילות סים דאטה לגלישה בארץ אשר ישמשו את המשתמשים לצרכים  .3.20.11
  ק העלות.כמפורט בפר POC -נוספים, מעבר לצרכי ה

הרי שלאחר סיום חבילת הגלישה בארץ  ,במקרה שבו נרכשו חבילות גלישה כאמור .3.20.12
  ללא האטה כלשהי. ימשיכו לפעול POC -תבוצע האטה יובהר כי בכל מקרה שירותי ה

התפתחות גרסאות התוכנה של האפליקציה, בין אם בצורה יזומה על ידי יצרן  .3.20.13
ובין אם לצורך תיקון גרסאות ובין אם לצורך שיפור והוספת תכונות  POCהמערכת ה 

ובין אם בכלל, יבוצעו על ידי הספק ,באחריותו המלאה, על חשבונו ומשתמשי העירייה 
  פונקציונליות החדשות שיפותחו, ללא תוספת עלות.יקבלו את כל התכונות ה

. כמו POC -הספק יספק שירות לפיתוח תכונות ושירותים המבוססים על שירותי ה .3.20.14
כן יידרש לבצע תחזוקה שוטפת של האפליקציה לתמיכה שוטפת במכשירי קצה של 

 למען הסר ק.וכן למכשירים שסופקו על ידי הספ המזמינים שבהם הותקנה האפליקציה
שירותי עדכוני הגרסאות יינתנו באופן יזום, אקטיבי מצד הספק וללא עלות  ספק,

  נוספת מצד העירייה.

גרסת תוכנת האפליקציה תאופשר לעדכון ולהתקנה על מכשירי העירייה לא יאוחר  .3.20.15
ימים לאחר השקת גרסת תוכנה חדשה של מערכות ההפעלה השונות בדגש על  30 -מ

  . IOS-אנדרואיד ו

בגרסאות שונות יוכלו לתקשר ביניהם בהתאם לתכונות  POCמערכת  משתמשי .3.20.16
  המבוקשות במכרז.

 :POCי מכשיר .3.21

המכשירים המוצעים יהיו מותאמים לשימוש והפעלה מלאה בכל אחת מרשתות  .3.21.1
הסלולר הפעילות בארץ ולאחר שעברו את כל אישורי התקינה והאישורים הנדרשים על 

  ידי משרד התקשורת, על פי כל דין.

יכלול ערכה אביזרים שתימסר עם המכשיר ללקוח ותכלול  POCכל אחד ממכשירי ה .3.21.2
כבל דאטה, אוזניה  לפחות: מטען חשמל מקורי, מטען לרכב, סוללה, כבל טעינה /

  חוטית, מנשא למכשיר, הוראות הפעלה בעברית, הוראות בטיחות לשימוש במכשיר.
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יאפשר שינוי במערכת ההפעלה נעול שלא  ROMהמוצעים יסופקו עם  POCמכשירי ה  .3.21.3
בקש לקבל מכשירים תעל ידי משתמש או גורם צד שלישי. למעט מקרה בו העירייה 

   . ROM-פתוחים ללא נעילת ה

 EMM Enterprise mobility -המכשירים שיסופקו על ידי הספק ייתמכו במערכות ה .3.21.4

management  ו בתדרי רשת של העירייה. כל המכשירים שיוצעו על ידי הספקים ייתמכ
LTE  של כלל ספקי הסלולר בארץ. הספק נדרש לספק מכשיריPOC  המותאמים

לעבודה בכל רשתות הסלולר הקיימות בארץ וכן לתמוך ברשתות סלולר ככל שישודרגו 
  על ידי ספקי הרט"ן בארץ לאורך תקופת ההתקשרות.

ש של וייבת לרכהספק יציע לכל קטגוריה כמפורט מכשיר. יובהר כי העירייה אינה מתח .3.21.5
  סוג מכשיר כלשהו או להיקף כלשהו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

הספק יעניק שירות תמיכה ותחזוקה, לרבות תמיכה טכנית, שירות תיקונים, חלפים  .3.21.6
ותוכנה לכל סוגי המכשירים שהוצעו על ידו לכל אורך תקופת ההתקשרות הראשונה 

הופסקה תמיכת הספק  ,ומסיבה כלשהי ,. ככלפקשל הסבאמצעות תחנת השירות 
  , ללא עלות.ן הספקבמכשירים אלו, הרי שהם יוחלפו על חשבו

  :POCקטגוריות מכשירי  .3.22

 

 סוג המכשיר ייעוד

 לרכב POCמכשיר  נייד

 לעמדת עבודה נייחת POCמכשיר  נייח

 משתמשים

 מסך מגע POCמכשיר 

 בתצורת סמארטפון POCמכשיר 

 בתצורת צדפה POCמכשיר 

 

  ייעודיים:  POCמפרטים טכניים למכשירי  .3.22.1

  : POCתצורת מכשירי קשר  .3.22.1.1

  ייעודי להתקנה ולהפעלה ברכב. POCמכשיר קשר  1 תצורה .3.22.1.1.1

עמדת עבודה / ייעודי להתקנה ולהפעלה ב POCמכשיר קשר  2 תצורה .3.22.1.1.2
  .משרד

נישא למשתמשים כולל מסך מגע, פקדי הפעלה  POCמכשיר  3 תצורה .3.22.1.1.3
רטפון כולל מסך מגע, פקדי הפעלה אנישא סמ/  י ניווט ותפעולולחצנ

  נישא למשתמשים בתצורת צדפה./  ולחצני ניווט ותפעול

  דרישות למענה אבטחת מידע: .4

הספק יקיים מענה אבטחת מידע לכל רשת הסלולר שלו שתבטיח באופן מלא ורציף לפחות את  .4.1
 מניעת: 

 .העירייה או הפרעה לשימוש בהםשיבוש פעולתו התקינה של מכשיר הרט"ן של  .4.1.1

 מחיקת חומר סלולר, גרימה לשינוי בו, שיבושו בכל דרך אחרת או הפרעה לשימוש בו.  .4.1.2

אפליקציות לא חוקיות לשם ביצוע /  ביצוע האזנה לשיחות לרבות התקנת תוכנות .4.1.3
 האזנות.  
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 ותאפליקציות לא חוקי / התקנת תוכנות לרבות SMS -ו MMSהאזנה להודעות ע ביצו .4.1.4
 לשם ביצוע האזנות.  

 לרבות שינוי ולקיחת חומרים אירגוניים.   E-Mailביצוע חדירה ל  .4.1.5

   .ביצוע חדירה ליומן האירגוני לרבות שינוי ולקיחת חומרים אירגוניים .4.1.6

 מערכות מדיה ארגוניות כולל החדרת וירוסים. לביצוע חדירה  .4.1.7

די העירייה, לרבות העברת מידע או עשיית פעולה לגבי מידע, אשר לא הורשו על י .4.1.8
 כתיבת תוכנה, העברת תוכנה או אחסון תוכנה במחשב של העירייה. 

חדירה לא מורשית או החדרה לא מורשית של תוכנה, בין אם מסוגלת לגרום נזק או  .4.1.9
 שיבוש לסלולר או לחומרים סלולריים בלתי מוגדרים ובין אם לאו.

 די גורמים לא מורשים.שימוש בתשתית הטכנולוגית והתוכנית של העירייה על י .4.1.10

 : מנע הספקימבלי לגרוע מכלליות האמור, י .4.2

 השתלטות על מכשיר הרט"ן אלא אם הנחה המנהל אחרת.  .4.2.1

 . הלקריס והביאלהפצצת מכשיר הרט"ן שלא נחסמה ו .4.2.2

 (.במכשירי הרט"ן עקב פעילות עוינת )תולעת, פריצה וכד' CPU עומס פעילות .4.2.3

 spam כגון: סוסים טרויאניים, רכיביהחדרת רכיבים זדוניים למכשיר הרט"ן,  .4.2.4

וכן העברת רכיבים כאמור  (spy ware) רוגלות וירוסים, תולעים, תוכנות ונדליזם ,
 באמצעות אתר כלשהו לאחר.

 מחיקה לא מורשית של קבצי מקור.  .4.2.5

 שינוי שמות קבצים או תוכנם בספריית שונות.   .4.2.6

 ות במסד נתונים.החלפת רשומות, מחיקת רשומות והוספת רשומות לא מאושר .4.2.7

הספק מתחייב להעמיד לרשות העירייה והמשתמשים את יכולותיו ושירותיו למניעת  .4.2.8
SPAM  ווירוסים במכשירי הרט"ן וזאת ללא תוספת תשלום כלשהי שכן עלות זו

 למכרז. 'ט נכללת במחירי נספח

הספק מתחייב לא לפרסם את מספרי המנויים של העירייה ולא לאפשר גישה לנתונים  .4.2.9
 . SPAMו, למניעת משלוח הודעות אל

נודע לספק על אירוע אבטחת מידע, יודיע על כך לעירייה באופן מידי, בכל מקרה של  .4.2.10
 אירוע אבטחת מידע, יפעל הספק לתיקון התקלה שנגרמה בהתאם ללוחות הזמנים

 . שנקבעו בחוזה

ובכל במידה ויתגלו וירוסים במכשירי מנויי העירייה, יפעל הספק מיידית להסרתם  .4.2.11
 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה מהעירייה. 2מקרה יסירם בתוך 

פק בהחלפת המכשיר הקיים ימי עבודה יחייב את הס 2-עיכוב בהסרת וירוסים, מעל ל .4.2.12
למכשיר חלופי מאותו סוג וזאת ללא כל תמורה נוספת ו/או אחרת מאת העירייה. 

מציא מכשיר שווה ככל שלא יהיה בידי הספק מכשיר מאותו סוג מתחייב הספק לה
 לו וכפי שיאושר ע"י המנהל . ערך על כל הציוד הנלווה 

, ובגינו לא למכרז 'ט סעיפיו לעיל, כלול במחירי נספח-על תתי 4ף כל המפורט בסעי .4.2.13
 תשולם כל תמורה נוספת ו/או אחרת מאת העירייה. 
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 :מימוש ותחזוקה .5

 תים כמפורט במסמכי החוזה.במסגרת תכולת השירות, הספק מתחייב לספק את הציוד והשירו.5.1

הספק מתחייב לספק ציוד קצה, להתקין ולתחזק את המערכת ולהיות אחראי להפעלה .5.2
 של העירייה. המרכזיהואינטגרציה של המערכת עם 

 :איש קשר .6

 אנשי קשר מטעם הספק: .6.1

 single point of"ירכז את כל פעילות הספק מול העירייה בבחינת  מנהל לקוחות בכיר .6.1.1

contact" . למען הסר ספק איש קשר זה יהיה אחראי על ביצוע כל המשימות נשוא חוזה
זה, הזמנות, לו"ז לביצוע של כל משימה ו/או תקלה ו/או התקנה וכל נושא אחר הקיים 

ו פגישות עבודה ובקרה בין העירייה לספק. בסיום פרויקט החלפת המכשירים יתקיימ
געה לפגישות אלו ללא אישור מראש אי ה .בבית הלקוח רבעוניתבמתכונת פרונטליות 

 לפגישה. ₪  500 יחוייב הספק בקנס כספי של קריית ים,בעיריית  מנהלהשל 

הספק יעביר לעירייה רשימה של בעלי תפקידים בכירים אצל הספק אשר יהיו זמינים  .6.1.2
לפניות דחופות בנושא תיקון תקלות ו/או רמת שירות אשר לא מטופלות בהתאם לקבוע 

 פחיו.בחוזה על נס

, טלפון נייד ודואר (טלפון בעבודה)על הספק להעביר לעירייה שם ודרכי התקשרות  .6.1.3
  של אנשי קשר שיעבדו מול העירייה. אלקטרוני

  על הרשימה לכלול: .6.1.4

  מנהל מגזר מוניציפאלי..6.1.4.1

  מנהל התחום / מנהל ישיר פניות הציבור..6.1.4.2

  .חיפה/קריותמנהל תחנת שרות .6.1.4.3

  מנהל של נציג השרות..6.1.4.4

  קד חו"ל.מנהל מו.6.1.4.5

  מנהל מוקד טכני..6.1.4.6

  מנהל שרות התקנות ברכבים..6.1.4.7

  :אנשי קשר מטעם הספק לצורך "הפרויקט".6.2

על הספק למנות ולהקצות כ"א מתאים ומיוחד לצורך ביצוע הפרויקט. כן ימנה הספק  .6.2.1
לקוח מטעמו לריכוז וניהול פרויקט החלפת המכשירים אשר ילווה  / מנהל פרויקט

העבודה ועד חודש לפחות לאחר גמר הקמת הפרויקט. על  את הפרויקט מהצגת תכנית
העירייה לאשר את איש הקשר וכפי שפורט לפחות במענה למכרז וכפי שיאושר ע"י 

 העירייה.

על הנושאים המפורטים  מנהל "הפרויקט" מטעם הספק יהיה אחראי, בין היתר, .6.2.2
 להלן:

 ניהול הפרויקט מטעם הספק..6.2.2.1

 לעירייה.תיאום פעילויות בין נציגי הספק .6.2.2.2

 ריכוז וקבלת הדרישות מנציגי העירייה..6.2.2.3
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 עמידה בלו"ז וריכוז דיווח על התקדמות הפרויקט..6.2.2.4

 ביצוע ההתקנה והתפעול השוטף בתקופת ההקמה..6.2.2.5

אספקת מכשירים סלולאריים, אינטגרציה עם מערכת המחשוב העירונית .6.2.2.6
  לרבות הציוד הנלווה.

 אספקה והתקנת דיבוריות ברכבי עובדי העירייה..6.2.2.7

 .קבלת קו / כנסת המכשירים הסלולאריים לשירותה.6.2.2.8

 הגדרות המכשירים ושירותי הרשת לכל מכשיר ומכשיר לפי דרישות העירייה..6.2.2.9

התקנה, הפעלה ואינטגרציה בין רשת הספק למתג העירייה לרבות התקנת  .6.2.2.10
 התשתית הדרושה והגדרתה לפי דרישות העירייה.

  ונים נלווים.הפעלת הרשת על כל מרכיביה, בדיקות הקבלה ותיק .6.2.2.11

 .הפעלת קבלני משנה במידה ונדרש .6.2.2.12

 ביצוע הדרכה על התפעול השוטף של הציוד באתרי העירייה. .6.2.2.13

 עמידה בלו"ז כפי שייקבע ע"י העירייה. .6.2.2.14

ביצוע בדיקות מקיפות הכוללות ביצוע אינטגרציה בין רשת הספק  .6.2.2.15
למערכות העירייה. במסגרת הבדיקות והפעלת הציוד יבוצעו תיקונים 

  מערכת. והתאמות

 אחריות לניוד מספרים, במידה ויידרש. .6.2.2.16

  :שירותי "הקמת מערכת" תכנית עבודה ולו"ז, אופן קליטה והטמעת המערכות והמכשירים .7

הספק יספק מענה מלא לליווי ולמימוש תהליך קליטת המערכות והמכשירים החדשים בעיריית .7.1
 . קריית ים

יציג את תכניתו המפורטת לאישור על מנת לממש את הדרישה באופן מיטבי הספק הזוכה .7.2
 העירייה. 

 על התכנית לכלול את הנושאים להלן לפחות: .7.3

תהליך ההערכות הארגונית לביצוע קליטת העובדים, העברת הנתונים, הגדרת  .7.3.1
 רישום ודיווח.  המכשירים, התקנת האפליקציות הנדרשות, איקטוב המינוי,

 שירי הסלולר. תהליך ההערכות הארגונית לביצוע תכנית חלוקת מכ .7.3.2

תהליך ההערכות הארגונית למענה הכיסוי הסלולרי במרחבים ובמבנים שהוגדרו על  .7.3.3
 ידי העירייה.

עפ"י  במידת הצורךו)כנית ותפעולית במתחם אתר החלוקה הערכות לוגיסטית, ט .7.3.4
וגת ניהול תורים, פריסת עמדות, איוש כ"א, נהלי עבודה, מערכת תצ: דרישת המנהל

 . '(וכד רשימות מינוייםשורת טלפוניה ומחשבים, , תקתצוגת מכשירים

ריכוז וקבלת חומרים וקבצים מהעירייה וניתוח משמעויות לוגיסטיות ותפעוליות  .7.3.5
 הרלוונטיות למימוש התהליך. 

ביצוע תיאומים מקדימים מול העירייה והגורמים הרלוונטיים לכל התהליכים  .7.3.6
 הנדרשים בסעיף זה. 
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ה פקים ובכמויות לחלוקה שיוגדרו על ידי העירייביצוע חישוב אופן העמידה בהס .7.3.7
  והערכות באמצעים ובכ"א בהתאמה.

 .הצגת תכנית מיקרים ותגובות למקרה של תקלות אפשריות בתהליך .7.3.8

ביצוע מודלים  ביצוע סיורים מקדימים במתקן, ביצוע התקנת תשתיות ומערכות, .7.3.9
 ר תוצרי הפיילוט על ידיאישו טכניים, ביצוע פיילוט, הצגת הפיילוט לנציגי העירייה,

 העירייה, הפעלת מערך. 

 דגשים והרחבות: .7.4

אחראי הבלעדי לניהול, תפעול והקמת הפרויקט והינו אחראי להפעלת ההספק הינו  .7.4.1
והינו ( קבלני משנה וכו')כל הגורמים הפנימיים והחיצוניים מטעמו בפרויקט זה 

במועדם והכל לשביעות מתחייב לבצע את כל שלבי הפרויקט ולעמוד בכל אבני הדרך 
 רצון העירייה.

הספק מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי ויבצע את כל האינטגרציה בפרויקט ואת כל  .7.4.2
מובהר בזאת  קב בדיקות הקבלה שתערוך העירייה.התיקונים שיידרשו ע"י המנהל ע

 כי אחריות הספק חלה גם על קבלני המשנה מטעמו. 

 :לו"ז להקמת הפרויקט ע"י הספק .8

 לו"ז אור פעילותתי מס'

ימי עבודה מיום  10תוך  הגשת תכנית עבודה כוללת .1
 חתימה על החוזה

2. 
אספקת וחלוקת מכשירי רט"ן, לרבות 

התקנת דיבוריות ברכבים, הציוד 
 הנלווה וגמר כיסוי סלולארי

ימי עבודה מיום  30תוך 
 חתימה על החוזה

3. 
קישור ישיר בין מתגי הספק למתגי 

 העירייה
ימי עבודה מיום  30תוך 

 חתימה על החוזה

ימי עבודה מיום  60תוך  גמר פרויקט .4
 חתימה על החוזה

 

 הכנת תכנית עבודה כוללת לפרויקט: .8.1

ד מוקדם יותר בהתאם להודעת או במוע)ימי עסקים מיום חתימת החוזה  5 בתוך .8.1.1
ת תערך פגישה במשרדי העירייה לצורך מתן דגשים לתוכנית העבודה הכולל (המנהל

 לפרויקט. 

ימי עבודה מיום חתימת  10 הספק מתחייב להציג תכנית עבודה כוללת ומפורטת תוך .8.1.2
 החוזה ולהגיש את התוכנית למנהל התקשורת בעירייה. 

בתוכנית העבודה הכוללת וזאת הספק מתחייב לערוך כל שינוי שיידרש על ידי המנהל  .8.1.3
 ימי עבודה מיום קבלת הערות העירייה.  3 בתוך

  (.בכפוף לשינויים בה לשביעות רצונה)ייה לאשר בכתב את תכנית העבודה על העיר .8.1.4
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הספק מצהיר כי ידוע לו שלצורך הכנת תכנית העבודה הכוללת ולצורך ביצועו עליו  .8.1.5
לשתף פעולה עם ספקי תקשורת נוספים של העירייה ולבצע תיאום, אינטגרציה, 

 עת לעת.תיעוד ושילוט והכל בהתאם לדרישות העירייה ולצרכיה מ

 תכנית העבודה תכלול, בין היתר, את המפורט להלן:  .8.1.6

 תיאור שלבי ביצוע הפרויקט לרבות איוש כוח אדם מקצועי בכל שלב ושלב. .8.1.6.1

 2ת שיסופק על ידי הספק ויכלול לפחוהפעילות תבוצע על ידי צוות מקצועי .8.1.6.2
 נציגי שרות, מתאם אחד ומנהל צוות אחד לכל אורך תקופת החלוקה.

שתפקידם  נציגים נוספים 2 -ש בהספק יאיי ות הנדרש בסעיף לעילבנוסף לצו.8.1.6.3
העברת תכנים בין  לבצע התקנה ראשונית למכשירים, הגדרת אפליקציות

קופת "שירותי כלל הנציגים יפעלו לכל אורך ת מכשיר ישן למכשיר חדש.
  הקמת המערכת.

 על הספק להיערך להגדלת מספר הצוותים בהתאם לכמות ,במידה ויידרש.8.1.6.4
 אספקת המכשירים שתבוצע בפועל. 

דים בעלי תפקי 8 -כ)חלוקת מכשירים והגדרתם עבור בעלי תפקידים בכירים .8.1.6.5
תבוצע במשרדיהם האישיים על ידי נציגים ( שיוגדרו על ידי העירייה לספק

 מוקדם מול העירייה. טכניים של הספק הזוכה ובתיאום

 בוריות ברכבים.הגדרת כוח אדם וכמות צוותים להתקנת מכשירים ודי.8.1.6.6

 אבני דרך ראשיות לביצוע..8.1.6.7

 .אופן דיווח ומעקב אחר ביצוע.8.1.6.8

 : מועדי אספקה, התקנה והפעלה .9

זה על נספחיו. הציוד  הספק מתחייב לספק מכשירי רט"ן וציוד נילווה בהתאם למפורט בחוזה.9.1
 וההנלווה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכשירים. במידה ויהיו פערים באביזרים ו/או בציוד הנלו

 לכל פריט חסר.₪  002 בקנס שלהספק יחויב  (אי עמידה בסעיף)

 ,אספקת מכשיר רט"ן, הכנסה לשירות וחיבור ו/או ניוד קו לכל מכשיר כאמור, כולל דיבוריות.9.2
יבוצעו ע"י הספק עם ניפוק המכשיר וזאת בתוך יום עסקים אחד מרגע הודעת העירייה, כמו גם 

  בתוך אותו מועד.אספקת כל ציוד נילווה נוסף שיהא 

או בפקס או  'מובהר בזאת כי הזמנת הציוד ו/או ההתקנה תבוצע בכתב ותועבר לספק במייל.9.3
 בדואר.

 :(לעיל 8 במהלך הפרויקט כהגדרתו בסעיף)התקנת דיבוריות  .10

 יבאתרריות ומכשירי טלפון קבועים לרכב הספק מתחייב לספק ולהתקין ערכות דיבו .10.1
 עפ"י מועדים שיסוכמו בין הספק לעירייה.  (התקנה בתחנת שרות)העירייה או 

  ימי עבודה מיום ההזמנה. 30 -ת כל ערכות הדיבוריות לא יאוחר מגמר התקנ .10.2

עובדים אשר לא יתקינו את הדיבוריות במועדים שיסוכמו בין הספק לעירייה, יבצעו את  .10.3
  ההתקנה בתחנות שירות של הספק ברחבי הארץ ללא חיוב נוסף.

הספק נדרש לוודא  .16:00ה שעויסתיימו לא לפני ה 08:00 כל יום בשעהההתקנות ייחלו ב .10.4
  שמספר המתקינים יאפשר לעמוד בקצב ההתקנות המתוכנן.

  התקנה תכלול פירוק דיבורית קיימת והתקנת דיבורית חדשה תחתיה. .10.5
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עובד הנתקל בבעיות תפעול של דיבוריות מכל סוג יקבל שרות תפעול בתחנות השרות של  .10.6
  א חיוב כספי.הספק לל

  האחריות לדיבורית יהיו לאורך כל תקופת ההתקשרות. .10.7

  :שירות ואחריות .11

והתקין  הספק יישא באחריות כוללת לתקינות המערכת, מכשירי הרט"ן והציוד שסיפק .11.1
 ולפעולתם הרציפה והתקינה למשך כל תקופת ההתקשרות.

עירייה, כל פריט תקול בתקופת ההתקשרות יתקן הספק, או יחליף על חשבונו לפי דרישת ה .11.2
 'ט במחירי נספחאו לקוי שסופק ו/או הותקן על ידו וזאת ללא חיוב כספי נוסף שכן מחירו נכלל 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שרות התיקונים והתחזוקה שיינתן על ידי הספק כולל את כל  למכרז.
ל ידי הספק וכל מכאניות, תוכנתיות או אחרות במכשירים שסופקו ע התקלות כולל חשמליות,

פגיעה במכשיר הנובעת כתוצאה משימוש סביר במכשיר כולל שבר מסך ופלסטיקה, נזקי מים 
 .(למען הסר ספק, אחריות הספק איננה כוללת את עלות תיקון נזקי המים והקורוזיה)וקורוזיה 

לה משלוש למע (כתוצאה מתקלות טכניות)יובהר בזאת כי ציוד המוכנס לתיקון חוזר  .11.3
ק מכשיר רט"ן לקוי, אשר יוחלף ע"י הספ / חודשים יוגדר כציוד 6 -בתקופה של פחות מפעמים 

 (ו/או מי מטעמה) וזאת ללא תנאי וללא תשלום כלשהו מאת העירייה זהה  במכשיר רט"ן חדש
  לספק.

יחולו כל  אובדן / נזק / על כל מכשיר רט"ן חדש שיסופק עקב תקלות חוזרות או עקב גניבה .11.4
ה שחלו לגבי מכשיר הרט"ן שהוחלף / נגנב / אבד / ניזוק, למעט לעניין תשלום הוראות החוז

 בגינו כמוגדר בחוזה.

כנס לתיקון במעבדה עם מגן מסך, באחריות הספק להחזיר את המכשיר יכל מכשיר שי .11.5
ללא כל תוספת עלות מצד  ושווה ערך למשתמש לאחר התיקון כולל מגן מסך הקיים או חדש

  ש.העירייה או המשתמ

 :דרישות תפעוליות .12

הספק מתחייב לספק למשך כל תקופת ההתקשרות את השירותים ומכשירי הרט"ן נשוא  .12.1
  חוזה זה.

הספק מתחייב לתפעול שוטף של מכשירי הרט"ן, תיקונים וביצועי שינויים ושדרוגים  .12.2
 טכנולוגיים במסגרת האחריות והשירות מכוח חוזה זה.

 :זמני הפעלה צפויים .13

 שעות ביממה, כל ימות השנה. 24ן בעבודה שוטפת סביב השעות תעבוד המערכ .13.1

עבודות  בכל מקרה של השבתת המערכת ו/או תקלות מערכתיות לרבות נפילת אתר, .13.2
יזומות, בעיות בזמינות התקשורת הסלולרית באזור גיאוגרפי כלשהו, על הספק להודיע מראש 

)בטלפון יה הבאים: המוקד העירוני או מיד עם היוודע התקלה, הכול לפי העניין, לגורמי העירי
מנהל הרשת הסלולארית  ,(0545632098למס'  Wahtsappובהודעת   04-8789754או  04-8789700

  . )פרטי התקשרות ימסרו לאחר חתימת החוזה( טלפוניתוהודעה  SMSוזאת באמצעות  ברשות

 :וטפסים דו"חות, בקרה .14

 : בקרה .14.1

המאפשר  WEBעות כלי תוכנה מבוסס המערכת תאפשר לעירייה בקרה שוטפת באמצ .14.1.1
ת של צפייה בחשבון באמצעות רשת האינטרנט של כל חשבונות התקשורת הסלולארי

המערכת תאפשר להפיק דו"חות תעבורת שיחות ת, העירייה. לצורך הבקרה השוטפ



 

57 
_____________________________ 

 חותמת וחתימת המציע

 :Moshe Sharet Ave., P.O.B. 660, Kiryat Yam 2910601, Fax 04-8760564פקס:   :Tel 04-8789714/6, טל: 2910601, קריית ים  660, ת.ד. 10שד' משה שרת 

 

תאפשר המערכת לעובדי העירייה  ,עפ"י מאפיינים וחתכים שונים. כמו כן ובנוסף
 עות כלי זה, כל אחד וחשבונו האישי.השונים צפייה באמצ

במבנה קבוע  Excelהספק מתחייב להעביר למנהל דו"חות חיוב שוטפים בקובץ  .14.1.2
ימי עבודה מתום מחזור החיוב החודשי בהודעת דואר  20לעירייה אחת לחודש עד 

הכוללים את פירוט חיובי החשבונות של מכשירי הרט"ן שסופקו  )מייל'( אלקטרוני
 העירייה.

ט חיוב החשבונית הנזכר לעיל יועבר אחת לחודש כאשר הקובץ יכלול, בין היתר, פירו .14.1.3
 את המפורט להלן: 

  מספר מכשיר הרט"ן. .14.1.3.1

, שם משפחה ומס' תעודת הזהות של העובד המחזיק במכשיר פרטי שם .14.1.3.2
  הרט"ן.

  תאריך קבלת מכשיר הרט"ן. .14.1.3.3

  תאריך החזרת מכשיר הרט"ן. .14.1.3.4

 סטאטוס העובד. / תאריך שינוי מעמד .14.1.3.5

  סכום החיוב בש"ח על חשבון העירייה. .14.1.3.6

 חיוב בש"ח על חשבון העובד.סכום ה .14.1.3.7

 'ט סכום חיוב עבור תשלום חודשי קבוע, דהיינו, הסך הקבוע בנספח .14.1.3.8
 למכרז לפי החבילה הרלוונטית .

לפי הפרוט הבא:  VPN-כמות הדקות והחיוב בש"ח בגין שיחות מחוץ ל .14.1.3.9
 ות.רשת הספק, רשת סלולארית אחרת, רשתות נייח

 ללא חיוב. VPNכמות דקות לשיחות  .14.1.3.10

 כמות והחיוב בש"ח. - SMSהודעת  .14.1.3.11

 כמות והחיוב בש"ח. - MMSהודעת  .14.1.3.12

 והחיוב בגינה. DATA-כמות ה -חבילות גלישה  .14.1.3.13

שיחות חו"ל, פירוט מס' יעד השיחה, משך הזמן והחיוב בגינה, כולל  .14.1.3.14
 תאריך ושעה לכל שיחה בנפרד.

שירותים נוספים )ירותים שונים חיובים אחרים, שירותים מיוחדים, ש .14.1.3.15
 (.צרכיה ועפ"י שידרשו ע"י העירייה במהלך תקופת ההתקשרות

שימושים שבוצעו  בילות שיחה וגלישה שנרכשו,ח -חיוב בגין שרותי חו"ל  .14.1.3.16
 בפועל בין במסגרת החבילה או מחוצה לה.

 : דו"חות .14.2

אים הספק יגיש לעירייה מידי חודש בחודשו, בין היתר, גם את הדו"חות הב .14.2.1
המפורטים בסעיף זה להלן. מובהר בזאת כי בגין הפקת דו"חות אלה לא תשלם 

 .למכרז 'ט במחירי נספח רם נכללהעירייה כל תמורה מכל מין וסוג שהוא שכן מחי

 דו"חות חיוב לפי מסלולי חיוב שונים של הספק. .14.2.2
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דו"ח מלא ועדכני של כל העובדים שברשותם מכשיר רט"ן כולל סוג מכשיר רט"ן,  .14.2.3
ומשפחה, תעודת זהות, מספר הטלפון, מכשיר בסיסי שהוגדר  פרטי הדו"ח יכלול שם

חבילת שירות ותאריך  לאוחז על ידי העירייה, מכשיר הנוכחי במידה ושידרג, סוג
 ר.הנפקת המכשי

 דו"ח עובדים שקיבלו מכשיר רט"ן חדש בין החודש הקודם לחודש הנוכחי. .14.2.4

, POCכולל סוג מכשיר  POCותם מכשיר דו"ח מלא ועדכני של כל העובדים שברש .14.2.5
 ורשימת קבוצות הדיבור בם האוחז מוגדר כשותף.

 דו"ח לגבי עובדים שלגביהם בוטלה ההתקשרות. .14.2.6

,לפי פריטי החוזה ברמת מכשיר  (מדור, אגף, מחלקה)דו"חות חיוב לפי שיוך ארגוני  .14.2.7
 רט"ן וברמת יחידה כולל סיכומים חודשיים.

 .(ועלות מןזמות שיחות, משך )כ POC-גונית סלולרית ונפח פעילות שיחות פנים אר .14.2.8

כמות, משך זמן )ית מסלולרי לקווים נייחים ולהפך נפח פעילות שיחות פנים ארגונ .14.2.9
 כולל דו"ח עומסי תנועה בחתך יומי בהצגת הנתונים בצורה טבלאית וגרפית. (ותועל

ינלאומי ספקי הסלולר, בזק, מפ"א אחרים, ב)התפלגות השיחות לספקים אחרים 
  ו'(.וכ

רשת הסלולרית ברמת ל  POCדו"חות המציגות את זמינות ורציפות מערכות ה .14.2.10
 .(וכדומה BUSYכולל ניתוקים, אי זמינות ,) המכשיר הבודד

 דו"חות חיוב לפי שיוך יעוד הקו. .14.2.11

הספק מתחייב לפיצול חיוב בין העירייה לבין עובד עירייה שקיבל מכשיר רט"ן  .14.2.12
חות חיוב עבור עובדים בחשבונית מפוצלת. הספק ישלח לחזקתו. הספק יפיק דו"

אם , חלק שעל העובד לשאת בוחשבון ישירות לכתובת העובד בביתו בגין אותו 
בהתאם למפורט בחוזה  SPLIT BILLINGבכלל. הספק יבצע את פיצול החיובים 

זה, אשר אושר ע"י העירייה והכל בהתאם לצרכי העירייה מעת לעת אשר יכול 
הדו"ח יכלול מספר תעודת זהות של האוחז הן לגבי עובדים כולל חשבונית  וישונו.

 מפוצלת והן לגבי עובדים ללא חשבונית מפוצלת.

הספק יפיק וישלח דו"חות חיוב חודשיים בכתב לכל מכשיר רט"ן בעירייה. בנוסף  .14.2.13
הספק מתחייב להעביר את החיובים במדיה מגנטית לצורך ניתוח וניהול החיובים 

דו"ח פירוט  )ולפי בקשת העובד( בנוסף הספק ישלח לכל עובדי העירייה נהל.ע"י המ
דו"ח זה ישלח לכתובת העובד בביתו או באמצעות רשת האינטרנט לפי  .שיחות מלא

  .למכרז 'ט מחירי פריט זה נכלל במחירי נספח העדפת העובד וזאת ללא חיוב שכן

יה מגנטית במועד רטניים במדהספק מתחייב להעביר לעירייה את דו"חות החיוב הפ .14.2.14
 .שליחת החשבוניות

 .ןאחת לרבעו GOSהספק מתחייב לספק לעירייה דו"ח על רמת טיב השירות  .14.2.15

דו"ח פערים חודשי הכוללים את כל השינויים שחלו בחודש החולף כגון סטטוס  .14.2.16
 ו'.העובד, שינוי בחבילה וכ

אחת   TimeUpת הספק מתחייב לספק לעירייה דו"ח על רמת זמינות מערכתי .14.2.17
 לרבעון.

יפיק דו"ח פירוט שיחות וגלישה סלולארית מחו"ל והספק ידפיס  -דו"ח נדידה  .14.2.18
ויאפשר צפייה באמצעות כלי ממוחשב וזאת ללא חיוב לעירייה וזאת בגין כל מכשיר 

 למכרז. 'ט שכן מחירי פריט זה נכלל במחירי נספח
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כל  עבור (ות סלולאריתזקיפ)הספק ידפיס ויפיק מדי חודש בחודשו דו"ח שווי למס  .14.2.19
עובד שקיבל מכשיר רט"ן שבחזקתו וזאת, במבנה שיוגדר ע"י העירייה בהתאם 

 לצרכיה וכפי שיידרש מעת לעת.

שיוגדר פורמט בהספק יפיק מידי חודש דו"ח הכנה לחיוב עובדים במס סלולארי,  .14.2.20
 ע"י העירייה בהתאם לצרכיה וכפי שיידרש מעת לעת.

ביקור עובדי העירייה בתחנות השרות כולל מועד הספק יספק דו"ח חודשי על  .14.2.21
  הפנייה, מהות הפנייה והטיפול שבוצע.

דו"ח על זמינות הרשת במהלך אירועים רבי משתתפים שבאחריות העירייה  .14.2.22
  ובתיאום הספק.

או תקלה מערכתית ברשת במרחב ו/אירועים של קריסה  ותח"הספק יספק דו .14.2.23
  המשמעויות לעירייה ואופן הטיפול באירוע. הרלוונטי לעירייה, כולל מהות האירוע,

ח תביעות ביטוח מצטבר ברמת המנוי לפי מספר טלפון, "הספק יספק לעירייה דו .14.2.24
 שם העובד, תעודת זהות, סוג המכשיר.

   :טפסים .14.3

כל ממשקי הפעילות בין העירייה ובין הספק יבוצעו על בסיס טפסים סטנדרטיים של  .14.3.1
כפי שיוצגו מעת לעת על ידי הספק ויאושרו על הספק אשר יותאמו לצרכי העירייה ו

 .'ט ידי העירייה. עלות טפסים אלה וטפסים אחרים כלולים במחירי נספח

העירייה תאשר את כל הטפסים הסטנדרטיים והשימוש בהם. במידת הצורך הספק  .14.3.2
מתחייב להתאים את הטפסים שברשותו או להכין טפסים ייעודיים לצורכי העירייה, 

 יום. 30תוך 

כל הטפסים וממשקי הפעילות למיניהם יהיו כפופים לאופייני השירות ולמחירים  .14.3.3
 הקבועים בחוזה זה.

  הטפסים יכללו, בין היתר, את הטפסים המפורטים להלן: .14.3.4

  טופס העברת בעלות. .14.3.4.1

  טופס חשבון מפוצל. .14.3.4.2

  טופס הוראת קבע. .14.3.4.3

  טופס הזמנת מכשיר סלולארי. .14.3.4.4

 .טופס הזמנת חבילת ציוד ושירותים .14.3.4.5

 ס הזמנת/ חסימת שירותים.טופ .14.3.4.6

 סקה.ביטול עטופס  .14.3.4.7

 '.טופס העברת מכשיר מעובד א' לעובד ב .14.3.4.8

  טופס הזמנת אביזרים נלווים. .14.3.4.9

  :תיעוד המערכת .15

 עותקים של תיקי תיעוד למערכת. 2הספק מתחייב לספק  .15.1

 תיק התיעוד יכלול, בין היתר, התייחסות גם לנושאים הבאים:  .15.2
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 .VPN-ישיר ו שרטוטים חיבורותיאור המערכת במלל  .15.2.1

 תכנית פריסת מגברים, אנטנות וכל ציוד סלולרי אחר המצוי באתרי העירייה השונים. .15.2.2

 הוראות הפעלה בעברית לכל סוג של ציוד. .15.2.3

 טלפון וחלונות קריאה לטיפול בתקלות. .15.2.4

 דרכי טיפול.וחיוויים משמעויות , הוראות לטיפול ראשוני בתקלות .15.2.5

 מדריך משתמש לכל מכשיר רט"ן. .15.2.6

וסף לפי שיקולו של הספק ו/ואו בהתאם לדרישות המנהל, שיכול לסייע כל מסמך נ .15.2.7
  לתפעול השוטף וזאת ללא כל עלות כספית.

יקות קבלה ומסירת המערכת על הספק להגיש תיק תיעוד לפני מועד ביצוע בד .15.2.8
 .לעירייה

 :שירות ותחזוקה .16

16.1. SLA - יעמוד בכל הספק מתחייב לעמוד בכל המדדים הקבועים בחוזה זה על נספחיו כך ש
דרישות הזמינות, רמת השירות והביצועים הנדרשים לרבות מהרשת הסלולארית והכל עפ"י 

 המפורט בחוזה ובמפרט טכני זה ולהלן.

במהלך כל  (יום כיפור הוציא אתל) 24*7*364ת שירותי תחזוקה לרש תתהספק מתחייב ל .16.2
 תקופת ההתקשרות.

ק לקוחות בכיר באגף שרות לקוחות עסקי העירייה תוגדר כלקוח מועדף ויוקצה לה מנהל תי .16.3
 ובמוקד השרות. הפניה למחלקות השירות השונות ייעשה בהתאם לנהלים שייקבעו.

 .של הספק במוקד השירות RMC -שיחות הטלפון לקריאות השירות יתועדו במערכת ה .16.4

 : הגדרת אסקלציה לתקלות .17

ל התמיכה הטכנית של הספק יגדיר מטעמו נציג/מנהל לקוח שיאפשר למנהל להתקשר למנה .17.1
 הספק ע"מ לקדם טיפול בתקלות.

כל פנייה של המנהל לספק לגבי אי עמידה בלוחות זמנים ו/או תקלה חוזרת ו/או חיובים  .17.2
 תענה באמצעות סמנכ"ל השירות. 

ולמשך כל תקופת ההתקשרות אך לא יאוחר משבוע מדרישת המנהל, תתקיים  חודשפעם ב .17.3
לגבי תלונות שוטפות ו/או תקלות חוזרות  (ולא טלפונית רונטליתפ)ישיבה בחצרי העירייה 

  ו/או אי עמידה בלוחות זמנים וכל נושא אחר הקשור והנובע מהחוזה.

  :דרישות זמני תגובה ממוקד הספק .18

לעירייה יוקצה מספר טלפון לפניות העירייה, המנהל או עובדי העירייה המיועד ללקוחות  .18.1
 (.לא הקצאת מספר ייעודיל) מועדפים, או באמצעות שיחה מזוהה

ברמת זמינות  פניות למוקד שירות באמצעות מספר הטלפון הייעודי של הספק תיענינה .18.2
 . דקות 3עד מהשיחות תיענינה  80% -גבוהה ביותר כך ש

, נציגי הספק רשאים לבקש את הפרטים הנדרשים לצורך פתיחת קריאה במוקד הספק .18.3
 :הכולל

 קריאה או שם האתר העירוני.מס' מנוי, שם המנוי, תפקיד פותח ה .18.3.1

 תיאור התקלה או הבעיה. .18.3.2
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 מספר טלפון ליצירת קשר בחזרה להודעה על סיום טיפול. .18.3.3

הספק מצהיר ומתחייב כי מוקד השירות שברשותו יפעל, בין היתר, גם בהתאם להוראות  .18.4
 המפורטות להלן: 

 קבלת כל קריאה שמגיעה למוקד השירות. .18.4.1

ם, מספר טלפון, תיאור התקלה, שעת פתיחת כולל: שה רישום מלא ושלם של התקלה .18.4.2
 כו'.התקלה ו

 מעקב אחרי טיפול בתקלה ועד סגירתה. .18.4.3

 סגירת התקלה במערכת. .18.4.4

   :דיווחים סטטיסטיים על תקלות .19

או בכל מועד אחר שפורט בחוזה על )הספק מתחייב להעביר לעירייה אחת לשלושה חודשים  .19.1
 ו"חות המפורטים להלן:, הן בקובץ מגנטי והן בדו"ח מודפס את הד(נספחיו

 תקלות פתוחות. .19.1.1

רון, משך הטיפול ממועד פניית העירייה תקלות סגורות כולל תאור קצר של הפת .19.1.2
 ל.לספק ועד מועד סיום הטיפו

 .תקלות חוזרות .19.1.3

 .התפלגות תקלות לפי סוגי תקלה .19.1.4

 סה"כ תקלות שנפתחו בהתאם לזמן מוגדר. .19.1.5

 משך זמן לטיפול בתקלות. .19.1.6

לחודש  1 -בחודש הראשון של תחילת כל רבעון ועד החודשים ת אלה בוהספק יעביר דו"ח .19.2
עבור שלושה חודשים קודמים. העירייה רשאית לדרוש מהספק ליתן כל מידע רלוונטי לגבי 

לבקש . כמו כן הדו"חות והתקלות הנ"ל לרבות מועדי פתיחת תקלות, סטאטוס טיפול ועוד
ותיה מעת לעת. האמור בסעיף מהספק להתאים את פורמט הדו"חות בהתאם לצרכיה ודריש

ה נכלל במחירי היחידה זה הינו ללא כל תוספת תשלום מאת העירייה לספק שכן, מחיר
  למכרז. 'ט חהקבוע בנספ

  :לוח זמנים לטיפול בתקלות בתחנות השירות בפריסה ארצית .20

 וסף.לעובדי העירייה תינתן האפשרות לקבל שירות בתחנות בפריסה ארצית של הספק, ללא תשלום נ

   :תפעול ושירות לרבות שירות שליחים .21

הספק יחליף לעובדי העירייה מכשירי רט"ן מקולקלים וכן יספק מכשירים חלופיים בגין  .21.1
 אירועי אובדן ו/או נזק ו/או גניבה ע"י שירות שליחים שיגיעו אל חצר העירייה וזאת בהתאם

 להוראות המנהל, מעת לעת, בהתאם ללו"ז הבא: 

עד למחרת השירות יינתן  12:00ה רש לספק את השירות עד השעהספק נדבמידה ש .21.1.1
 .בבוקר 10.00היום ועד השעה 

השירות יינתן עד למחרת  12:00ה פק נדרש לספק את השירות אחרי השעבמידה שהס .21.1.2
 .0051:ה היום עד השע

בעת תקלה הספק יספק מכשיר רט"ן בהתאמה לדגמי מכשירים בדרגים המופיעים  .21.1.3
 ר שנמסר לתיקון.בחוזה זה תחת המכשי
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 מכשיר הרט"ן המתוקן יושב לעובד העירייה תוך שלושה ימי עבודה. .21.1.4

האמור בסעיף זה הינו ללא כל תוספת תשלום מאת העירייה לספק למקרים שפורטו  .21.1.5
 לעיל בכל אחת מתקופות ההתקשרות.

 :  )VIP(שירות לקוחות זהב  .22

מנהלים הבכירים  8 למידי כך שייתן מענה  (VIP)הספק מתחייב ליתן שירות לקוחות זהב  .22.1
 שעות מרגע הודעת העירייה. 4 של העירייה. מענה זה יהא תוך

 VIP. הטיפול בלקוח של העובד )לקוח זהב(הפניה תהיה באמצעות המנהל או באופן ישיר  .22.2
ה וכולל החלפת מכשיר תקול, תיקון דיבורית יעד למתן מענה ופתרון מלא לבע ידיייהיה מ

  למכשיר חלופי שיסופק ואביזרים נלווים. והעתקת מידע וזיכרונות

  :תיקונים והתקנות למכשיר קבוע / דיבורית לרכב .23

  הספק יבצע התקנות חדשות ויתקן מכשירים קבועים ודיבוריות. .23.1

 ימי עבודה מיום הזמנת העירייה.  2 הספק יבצע את ההתקנה בתוך .23.2

  האחריות לתחזוקת המכשירים תינתן למשך כל תקופת ההתקשרות. .23.3

  :ליך ניתוק מכשיר סלולר מעובד עירייהתה .24

 העירייה תעביר הודעה בכתב לספק הסלולאר לגבי כל עובד שסיים את עבודתו. .24.1

 מכשיר הרט"ן יועבר לשימושו של עובד אחר או ישמש את העירייה כעתודה טכנית. .24.2

  :הדרכות .25

שעות הדרכה אשר תינתנה  30 ' לחוזה  נכללות גםטהספק מצהיר כי במחירי נספח  .25.1
כירים במנהלים  8 -שעות הדרכה פרטניות לכ 10 -ם, לעובדים וכל מי שהמנהל יקבע ולמנהלי

 בהתאם להחלטת המנהל.

הדרכה תכלול את כל מרכיבי המערכת והתיעוד הנדרש. כאשר הספק יבצע הדרכות  .25.2
  לקבוצות משתמשים שונות באתרי העירייה לצורכי הדרכה מקומית וסיוע תפעולי. 

 בין היתר, את הנושאים הבאים: ההדרכה תכלול,  .25.3

 הסבר כללי על תפעול המערכת. .25.3.1

החלפה/הטענת סוללה, תכונות המכשיר, )הדרכה למשתמש על אופן תפעול המכשיר  .25.3.2
 וכו'(.תכונות מערכתיות, שימוש בציוד נלווה 

למערכות חיצוניות,  כולל קישוריות BILLING-הדרכה מלאה על תוכנת מערכת ה .25.3.3
 בחתכים שונים לפי דרישת העירייה.הפקת דו"חות וסיכומים 

הדרכות למערכות ואפליקציות חדשות לרבות אפליקציה לאבטחת מידע למשתמשים  .25.3.4
 ולמנהלי מערכת בנפרד.

 העירייה רשאית לנצל את שעות ההדרכה עפ"י רצונה, בחירתה ובהתאם לצרכיה. .25.4

 המנהל יודיע לספק על רצונו בקיום הדרכה ויתאם מועד לכך עם הספק. .25.5

 ימי עבודה מיום דרישת המנהל. 7ך ההדרכה שיקבע יהא בתומועד  .25.6

 ההדרכה תבוצע בשפה העברית ע"י הספק. .25.7
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ההדרכה תינתן בחצרי העירייה או במיקום אחר שעליו תחליט העירייה. אם תחליט  .25.8
העירייה לבצע את ההדרכה מחוץ לחצרותיה, תהיה תקורת שכירת מקום ההדרכה על 

 העירייה.

 .חוזהל 'ט כל הדרכה ע"י הספק, כלולים במחירי נספחהכנת העזרים וביצוע  .25.9

תשלם העירייה  25.1ף ככל שתבחר העירייה לבצע שעות הדרכה נוספות מעבר למצוין בסעי .25.10
  לא כולל מע"מ כחוק.₪  70לספק בגין כל שעת הדרכה סך של 

קורסים והשתלמויות מקצועיות בתחום הסלולר  2ם נכללי ' לחוזהטבמחירי נספח  .25.11
 המחשוב של עבור מדור (, אמצעים, מערכות ונושאים רלוונטיים הקשורים לתחוםתשתיות)

 .25.3בסעיף  , סעיף זה הינו בנוסף למענה ההדרכה המצויןהרשות
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 נספח א': הצהרת משתתף במכרז
 

 __/ ___/ _______ תאריך :                                                                   

 

 לכבוד 

 עיריית קרית ים 

 א.ג.נ.,

 

                    
  23/2020הצהרת משתתף במכרז פומבי הנדון: 

 לאספקת מכשירים ושירותים סלולאריים
 

 
 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים 

 ומתחייבים בזה כדלקמן: 

צהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו אנו מ .א

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או 

 מוותרים מראש על טענות כאמור.  אי הבנה, ואנו

ים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפ .ב

הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההספקה ו/או העבודה  כל

בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני  שבנדון,

 המצורף אליו. 

של מופיע באתר האינטרנט אנו מצהירים, כי הגשנו את הצעתנו למכרז בהתאם לנוסח המכרז ה .ג

 ובמשרדי העירייה, וידוע לנו, כי נוסח זה הינו הנוסח המחייב וכי לא יהיה כל תוקף לכל הרשות

עדכון ו/או תוספת, למעט השינויים והעדכונים שנמסרו ע"י העירייה במסגרת הליכי  שינוי ו/או

 המכרז. 

 עם משתתפים אחרים. אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום .ד

 יום מהמועד 120 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך .ה

האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז, בהתאם 

 העירייה ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף.  לסמכות

ו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי להבטחת קיום הצעתנו אנ .ו

 המכרז. 
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ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  7 אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך .ז

 בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה המתאים.  ונפקיד

רנו בנוגע למכרז עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות הבנקאית שמס .ח

 כל התחייבויותינו על פי המכרז.  להבטחת

אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות הבנקאית, שצרפנו  .ט

 כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.  למכרז,

 כי התאגיד בשמו מוגשתאנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמ .י

 .ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם

  
 

 

  

_________________________          _____________________ 
 חתימה וחותמת                                          תאריך         
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 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע': בנספח 

 

 __/ ___/ _______תאריך :                                                                    

 

 

 לכבוד 

 עיריית קרית ים 

 א.ג.נ.,

 

                    

 _________________הנדון: ערבות בנקאית מס'_____

  

         

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד המבקשלהלן ")________________על פי בקשת 

"( שתדרשו מאת סכום הערבות" :אלף שקלים חדשים( )להלן שלושים)במילים:  ₪ 30,000של לסכום כולל 

 ור עיריית קרית ים. עבושירותים סלולארי  לאספקת מכשירים 23/2020פומבי מס' המבקש בקשר למכרז 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או 

 "(. המדדכל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "

מועד הגשת ההצעות למכרז(. המדד ) ________מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע ביום 

 בות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. החדש לעניין ער

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש העירייה ו/או גזבר העירייה אנו נשלם לכם עם החזרת כתב 

ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 לי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. דרישתכם ומב

 .2021שנת פברואר לחודש  28 תאריךערבות זו תהיה בתוקף עד ל

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 כבוד רב,ב                                                               

 

________________________  
 סניףנק / ב                                                                                                       
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 אישור עריכת ביטוח': גנספח 

 
 __/ ___/ _______תאריך : 

 

 לכבוד 

 עיריית קרית ים 

 א.ג.נ.,
 

 "(הספק__________ )"____________: הנדון
 
 

 בקשר היתר בין, הספק שם על להלן המפורטים הביטוחים את ערכה חברתנו כי בזאת לאשר מתכבדים הננו

 ים קרית עיריית עבור אספקת מכשירים ושירותים סלולאריים למתן הספק לבין ביניכם הסכם עם

 :להלן כמפורט( בהתאמה", ההסכם"ו" השירותים)"

 

 ____________ ליום עד____________  מיום לתקופה____________ ' ______מס פוליסה .א

 הנזיקין פקודת פי על הספק ידי על המועסקים עובדים כלפי הספק חבות את המבטח מעבידים חבות ביטוח

 נזק או/ו גוף נזק או/ו מוות בגין, 1980 - ם"התש, פגומים למוצרים האחריות חוק פי על או/ו( חדש נוסח)

  5,000,000$ של אחריות בגבול השירותים ביצוע ועקב כדי תוך מחלה או מתאונה כתוצאה לעובד נפשי

 להגבלה כפוף אינו זה הביטוח. תיתשנ ביטוח לתקופת כ"ובסה לאירוע, לנפגע( ב"ארה דולר מיליון חמישה)

, עבודה ושעות ימי(, הספק עובדי וייחשבו היה) ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי הספק חבות בדבר

 העירייה מטעם מי או/ו העירייה את לשפות מורחב הביטוח. נוער העסקת, רעלים, פיתיונות, בגובה עבודות

 מי כלפי מעביד בחובות נושא מהם מי כי, מקצועית מחלה או/ו עבודה תאונת קרות לעניין, ויטען היה

 .הספק מעובדי

 

 ____________ ליום עד____ ________ מיום לתקופה' __________________ מס פוליסה .ב

 או/ו לאדם שייגרמו נזק או/ו אובדן בגין, דין פי על הספק חבות את המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

 בגבול השירותים מתן במסגרת או עם בקשר העירייה מטעם מי או העירייה עובדי, העירייה לרבות, גוף

 כפוף אינו זה ביטוח. שנתית ביטוח לתקופת כ"ובסה ועלאיר( ב"ארה דולר מיליון) 1,000,000$ של אחריות

 או במזון מזיק דבר, צפוי ובלתי פתאומי תאונתי זיהום, התפוצצות, מאש הנובעת חבות בדבר להגבלה

 מתקנים, ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים בגין חבות, וטעינה פריקה, הרמה מכשירי, בהלה, במשקה

 העירייה את לשפות מורחב הביטוח. לאומי לביטוח המוסד מצד תחלוף ותביעות, הרעלה, פגומים סניטריים

 בכפוף וזאת הספק מטעם מי או/ו הספק מחדלי או/ו למעשי העירייה על מוטלת להיות שעלולה אחריות בגין

 . המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח ייחשב לפיו, צולבת אחריות לסעיף
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 ____________ ליום עד____________  מיום לתקופה___________ ' _______מס פוליסה .ג

 במשך לראשונה שתוגש דרישה או/ו תביעה בשל דין פי על הספק חבות המבטח מקצועית אחריות ביטוח

 מטעם מהבאים מי של או/ו הספק עובדי או/ו הספק של מקצועי מחדל או/ו מעשה בשל הביטוח תקופת

 אלף מאות חמש) 500,000$ בסך אחריות בגבול, ההסכם לביצוע בעקיפין או במישרין הקשור בכל הספק

 השימוש אבדן או מסמכים אובדן בדבר הגבלה כולל לא הביטוח. הביטוח ולתקופת למקרה( ב"ארה דולר

 העירייה את לשפות מורחב הביטוח. עובדים  יושר-אי בדבר הרחבה כולל הביטוח. ביטוח מקרה עקב ועיכוב

 מטעם מהבאים מי של או הספק של מחדל או מעשה עקב העירייה על מוטלת להיות עלולה ראש חבות בגין

 לאחר חודשים 6 של גילוי תקופת כולל הביטוח. העירייה כלפי הספק חבות מביטוח לגרוע מבלי וזאת הספק

 האמורמ למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הספק ידי על נערך לא כי בתנאי, הביטוח תוקף תום

 הקשור בכל הספק פעילות תחילת ממועד מאוחר שאינו למפרע תאריך כולל כאמור הביטוח. זה באישור

 ________________(.  לפני לא אך) בשירותים

 

 ____________ ליום עד____________  מיום לתקופה' __________________ מס פוליסה .ד

בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר עם או עקב מוצר  לכיסוי אחריות הספק על פי דין ביטוח חבות המוצר

"(, אשר אירע לאחר המוצריםהמיוצר, מטופל, משווק, מסופק על ידי הספק או הבאים מטעם הספק )"

)חמש מאות אלף דולר ארה"ב(  500,000$שהמוצר יצא מהחזקה הישירה של הספק בגבול אחריות של 

טוח יורחב לשפות את העירייה ומי מטעם העירייה בגין הבילתביעה ובסך הכל לתקופת ביטוח שנתית. 

אחריות העירייה למעשים או למחדלים של הספק והבאים מטעם הספק, בכפוף לסעיף בדבר אחריות 

נו צולבת, על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח. הביטוח כולל מועד למפרע שאי

 ק בכל הקשור בשירותים )אך לא לפני ________________(. מאוחר ממועד תחילת פעילות הספ

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח  6הביטוח כולל תקופת גילוי של 

 חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.

 

 :כללי

 על שהוויתור ובלבד העירייה מטעם והבאים ייההעיר כלפי התחלוף זכות על ויתור כוללים דלעיל הביטוחים

 לתשלום הבלעדית האחריות הספק על. בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור התחלוף זכות

 על הפוליסות תנאי הפרת. לעיל המפורטות הביטוח בפוליסות הנקובות העצמיות וההשתתפויות הפרמיות

 ראשוניים הינם לעיל המפורטים הביטוחים. הפוליסות פי על העירייה בזכויות תפגע לא לב בתום הספק ידי

 שיתוף בדבר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על מוותרים ואנו, העירייה ידי על הנערך לביטוח וקודמים

 תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו לא לעיל המפורטים הביטוחים כי מתחייבים הננו. העירייה ביטוחי
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 פוליסות נוסחי. רשום בדואר, בכתב, לעירייה יום 30 של מראש בהודעה אלא, בהם המצוינת הביטוח

 הנקובים לשינויים בכפוף_________,  כביט הידוע לנוסח בהתאם הינם( מקצועית אחריות למעט) המפעיל

 .לעיל

, זה באישור שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות לתנאי בהתאם הינם זה באישור המפורטים הביטוחים

 .המקוריות הפוליסות מתנאי לגרוע כדי האמור בשינוי שאין לבדוב

 ,רב בכבוד

 

 

 (החותם תפקיד)  (החותם שם)  (המבטח חותמת)  (המבטח חתימת)
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 : אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות'דנספח 
 

 __/ ___/ _______תאריך : 
 

 לכבוד 

 עיריית קרית ים 

 א.ג.נ.,

 
 ונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור על ניהול פנקסי חשב

 1976-תשל"ו
 
 

אני הח"מ _________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים  .1

 דווח בזאת כי למיטב ידיעתי:, מ*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו

_______________            __________________________ 

 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם             שם             

כנסה הפי פקודת מס -פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על / מנהל* .א

 .1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק  .ב

 ערך מוסף. מס

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי  .2

עדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי ובפני ו

 הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 _______________________**.תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _ .3

 
________________                     _____________         _______________       ___________ 

 חתימה               מס' רשיון              תואר                  שם        

 

 * מחק את המיותר.

 של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור.במרס  31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 נספח ה': דו"ח המשתתף לאספקת מכשירים ושירותים סלולאריים
 

 __/ ___/ _______תאריך : 
 

 לכבוד 

 עיריית קרית ים 

 א.ג.נ.,

 
ניסיון  ,לאספקת מכשירים ושירותים סלולאריים 23/2020מס' דו"ח המשתתף במכרז פומבי הנדון: 

 BILLINGוקיום מערכת  במתן שירותי רט"ן
  

 להלן:) __הרינו מאשרים כי ____________ ,למכרז 11.4, 11.3, 11.2, 11.1ף הס לנדרש בתנאים בהתא

לפחות בשנים שקדמו למועד  שנים 5של  הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי רט"ן ("המשתתף במכרז"

 האחרון להגשת ההצעות במכרז, בארץ.  

האחרון  לפחות במשך השנתיים שקדמו למועד Billingרז קיימת ופועלת מערכת כמו כן למשתתף במכ

 להגשת ההצעות למכרז. 

לעניין מכרז זה, מערכת פועלת המשמשת לחיוב לקוחות ומאפשרת ביצוע חיוב מפוצל של  Billingמערכת 

ם הניתנים כך החשבון לפי סכום ולפי סוגי שירותים באופן שיאפשר לעירייה לחלק את השירותים השוני

 (.העירייה)שחלקם יחושב על חשבון העובד וחלקם על חשבון המעביד 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו 

אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל 

מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. הצגה 

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

נו ההנהלה של המשתתף במכרז וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורת

 .סיס נאות לחוות דעתנומספקת ב

משקפת באופן נאות מכל  Billingלדעתנו, ההצהרה בדבר ניסיון במתן שירותי רט"ן בארץ וקיום מערכת 

 .זאת בהתאם לרשומות עליהם התבססההבחינות המהותיות את המפורט בה ו

תבסס הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המשתתף במכרז. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בה

 על ביקורתנו .

 בברכה,            

_________________________ 
 חותמת לשם זיהוי של רו"ח

                                                           ___________________________ 

 משתתף במכרזה חותמת וחתימה של המשתתף במכרז של                             
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 : רשימת אתרי עיריית קריית יםנספח ו'
 

 כתובת האתר שם האתר מס"ד

 10שד משה שרת  ה ראשייבניין עירי 1

 10שד' משה שרת  בניין חינוך 2

 4סוקולוב רח'  אגף רווחה 3

 10ההסתדרות שד'  אגף רכש 4

 18רח' לכיש  מדור רכב 5

 6בן צבי שד'  מוקד עירוני 6

7 
)איכלוס י דבניין עירייה עתי

 (2022יוני פוי צ

פינת שד' פנחס משה שרת שד' 

 ספיר
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 נספח ז': אישור על אספקת שירותים
 

 __/ ___/ _______תאריך : 
 

 לכבוד 

 עיריית קרית ים 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: אישור על אספקת שירותים

  

 ורנוסיפק עב)המשתתף במכרז( הרינו לאשר כי ____________________ 

רותי רט"ן באופן רציף שי (התאגיד להלן: "המזמין" / הגוף / שם החברה) ______________________

 משתמשי קצה בשנתיים האחרונות. 250 -ושירותי סלולר לפחות ל

משתמש קצה הנו אדם / עובד של הלקוח העסקי ו/או כל מורשה אחר מטעמו, אשר עושה שימוש בשירותי 

 ייעודי אחד. (IDי )בעל מספר זהות רשת ר והינוארט"ן / סלול

 

  ,בברכה

 . _____ _________    שם המאשר מטעם המזמין

 . _________________________         תפקיד 

 . _________________________            טלפון 

 . ___________________  חותמת החברה המזמינה 
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 רותים על שמירה על סודיות': הצהרת נותן השיחנספח 
 

 __/ ___/ _______תאריך : 
 

 לכבוד 
 עיריית קרית ים 

 א.ג.נ.,
 

 

 סודיות על נותן השירותים על שמירה הצהרתהנדון: 
  

      הואיל

 להלן) פקת מכשירים ושירותים סלולארייםשירותי אס ("עירייה"ה להלןקריית ים ) לעיריית מעניק ואני

  ,"(השירותים"

    הואילו

רבות ל                   , מידע לידיעתי יובא או לחזקתי ואקבל יתכן העירייה עבור השירותים הענקת ובמהלך

 נתונים ,עסקיים סודות או/ו מסחריים סודות ,שרטוטים ,תכניות ,חות"דו ,נתונים ,מסמכים ,דעת חוות

 בקשר עקב או לידיעתי הגיעש מידע כל אוור, הציב כלל בידיעת מצויים אינם אשר ,ידיעה כל או/ו

 דיגיטלית מדיה לרבות בכל ,בכתב ובין פה בעל בין, לאחריהם או לפניהם ,ביצועם במהלך בין ,לשירותים

  "(,המידע" הלן)למידע  אצורל העשוי אמצעי בכל או

    הואילו

 י העירייהלנציג מלבד כלשהם גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או/ו גילוי כי לי והוסבר

 לצדדים או לגרום לעירייה המוסמך עלול העירייה נציג אישור קבלת ללא ,השירותים לעניין המוסמכים

 .פלילית עבירה להוות עלול הדבר וכי ,נזק שלישיים

  :כדלקמן העירייה כלפי מתחייב הריני, לפיכך

  .השירותים ממתן הנובע או הקשור כל או המידע של מוחלטת סודיות על לשמור .1

 . השירותים מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .2

 לצורך אלא ב"וכיוצ צילום ,שכפול ,העתקה במידע לבצע לאחרים להרשות או/ו להעתיק לא .3

 .בלבד מתן השירותים

 . בו הקשור נתון כל או ,המידע את להעביר או/ו המידע את לפרסם לא .4
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 לרבות , זאת התחייבות את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות פדנייםק זהירות אמצעי לנקוט .5

 בהתאם הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ונקיטה ,אובדנו מניעת ,המידע סודיות שמירה על

 . דין כל ולפי להוראות העירייה

 מתן לצורך המידע עם בעבודה בפועל העוסקים מטעמי לגורמים רק למידע הגישה את להגביל .6

 מטעמי עובד או ידי על המועסק אחר אדם כל או/ו שלוח ,סוכן ד,עוב כל החתיםול השירותים

 . העירייה לדרישת בהתאם ,המידע עם בקשר סודיות לשמירת התחייבות על ,עם העירייה

 בו אשר חומר כל ,שאתבקש מיד או/ו השירותים סיום עם ,ולחזקתה העירייה לידי החזירל .7

 או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע או ,הל השייך או ,מהעירייה מידע שקבלתי

 אשר תוצרים או חומר כל לרבות ,כאמור השירותים מתן עקב גוף או מכל אדם שקיבלתי

 . העירייה עבור הכנתי

 .המידע של כאמור חומר של כלשהו עותק אצלי לשמור שלא מתחייב הנני ,כן כמו .8

        השייך כאמור מידע שאגלה מקרה כלב לרבות ,זו התחייבות שאפר מקרה בכל כי מובהר .9

  .שלעיל הסודיות חובת הפרת בגין נגדי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לעירייה תהיה ה,לעיריי

 פי על לעירייה המוקנית זכות או סעד מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .10

 . הסכם דין או לכ

                                                   

 

 :החתום על באתי ולראיה

  

  

____________________________________________________________________ 

  תאריך                          חתימה                             . ז.ת                                     שם           
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 הצעת מחיר נספח ט': טופס

  

  כללי: .1

יש למלא את כל הסעיפים  הצעת המחיר תמולא בטבלאות המובאות בהמשך. 1.1

 אחרת תיפסל הצעת המחיר.ובצורה ברורה, בטבלאות 

 .POC: מכשירים )רט"ן( ומכשירי 1טבלה  .1.1.1

 : שירותי סלולאר.2טבלה  .1.1.2

 : אפליקציית אבטחת מידע.3טבלה  .1.1.3

 ים.: מוצרים / אביזרים / שירות / שירות4טבלה  .1.1.4

כל המחירים יצוינו בש"ח ולא יכללו מע"מ. למען הסר ספק, כל המחירים יהיו בתוקף  1.2

  חודשים. 36 -ו ללתקופת החוזה, דהיינ

  העירייה תשלם עבור השירותים המפורטים בחוזה על נספחיו. 1.3

 המחיר לשירותים יכלול את כל מרכיבי השירות לרבות אספקה, התקנה, הפעלה , 1.4

ריות ותחזוקה, הדרכה, הגדרה, הציוד הנדרש, והכל כמפורט ביצוע אקטיבציה, אח

  במכרז ובחוזה על נספחיהם.

ת )מינימום הנחה על כלל הפריטים המפורטים בטבלאו)%(  המשתתף במכרז יציג אחוז 1.5

 (.10%הנחה יעמוד על 

ר. )ההצעה עם ההנחה הגבוהה ביותר = למחיר הנחה זו תירשם בטופס הצעת המחי 1.6

. שאר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי ביחס 100תר וזו תקבל את ניקוד העלות הנמוך ביו

  אליה ותקבל משקל יחסי בציון הצעת המחיר הכולל(.

 שקלול ההצעות: .2

 ביצוע השקלול יהיה כדלקמן: 2.1

 .50%מכשירים:  1. טבלה 2.1.1

 .45%חבילות סלולאר:  2. טבלה 2.1.2

 .5%מוצרים / אביזרים / שירות:  3. טבלה 2.1.3

)מכשירים(: הצעת המחיר הינה בש"ח למכשיר. המחיר לפריט יוכפל במקדם  1ה בטבל 2.2

מקדם לצורך שקלול(, המופיע לצד הפריט.  Xלצורך שקלול  בלבד )מחיר יחידה בש"ח 
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סכומים אלו יסוכמו ויקבעו את הצעת המחיר לטבלה זו. הצעת המחיר הזולה ביותר 

 ביחס אליה.ושאר ההצעות בטבלה זו ינוקדו  100תקבל ציון 

(, כאשר 100*(%X-) +1)חבילות סלולאר(: לכל הצעה יחושב מחיר עלות ) 2בטבלה  2.3

ושאר ההצעות ינוקדו  100 ןר תקבל את הציותההצעה בעלת מחיר עלות הנמוך ביו

 באופן יחסי אליה.

(, 100*(%X-) +1)מוצרים/אביזרים/שירות(: לכל הצעה יחושב מחיר עלות  ) 3בטבלה  2.4

ושאר ההצעות  100 ןר תקבל את הציותעלות הנמוך ביוהלת מחיר כאשר ההצעה בע

 ינוקדו באופן יחסי אליה.

לכל מציע במכרז יחושב ציון משוקלל לכל הטבלאות, בהתאם לאחוזים המפורטים  2.5

 לעיל. 2.1בסעיף 

הזוכה במכרז יהיה בעל הציון המשוקלל הגבוה ביותר, והכל בכפוף להחלטת וועדת  2.6

 המכרזים.

 וב הציון המשוקלל:דוגמא לחיש 2.7

ניקוד יחסיהצעה במונחי עלותהצעת מחירניקוד יחסיהצעה במונחי עלותהצעת מחירמשקל לטבלה

600,00083 600,000₪ 500,000100₪ 500,000₪ 50%₪טבלה 1

45%10%909415%85100טבלה 2

5%30%7010025%7593טבלה 3

מציע ב'מציע א'

 91.15=5%*93+45%*100+50%*97.383 =5%*100+45%*94+50%*100סה"כ הצעה משוקללת

  :טופס בקשה להצעת מחיר .3

 . אי מילוי כל הסעיפים כנדרש, יגרום לפסילת ההצעה. חובה למלא את כל הסעיפים 3.1

לאחר שעיינו ובחנו את מסמכי המכרז, תנאיו ונספחיו, הננו מסכימים לספק את  3.2

המחירים )השירותים, בתנאי המכרז והחוזה על נספחיהם, במחירים המפורטים 

יש למלא ) שלהלןהכוללים הנחה על כל פריט שבטבלאות  (ח, לא כוללים מע"מבש"

 הנחה לאותו %0נדרש לציין  "אין הנחה"בכל אחד מהסעיפים, במקרה של הנחה 

 פריט.
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 :םמכשירי 1ה טבל 2.2.1

באריזתן כל המכשירים המבוקשים ו/או מוצעים ע"י המציע יגיעו 
של אותו  היבואן הרשמי בלבדובהתאם למפרט המפורסם ע"י  המקורית

 מוצר.

 סוג המכשיר )רט"ן( מס"ד

עלות 
המכשיר 
)לא כולל 

 מע"מ(

מקדם 
לצורך 
שקלול 

 בלבד

סה"כ 
 משוקלל

 5  ג"בNOTE 10( +256 )סמסמונג גלקסי  .1

לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
 העירייה(

 5  ג"ב( 128+ )20סמסמונג גלקסי  .2

 5  ב(ג" 256) Z FLIPסמסונג גלקסי  .3

 10  ג"ב11PRO  (256 )אייפון  .4

 15  ג"בPRO (256 ) 12אייפון  .5

6. 
מכשיר ברמה זו ובהתאם לדרישות 

 העירייה:_____________________
 5 

 25  ג"בA71 (128 )סמסמונג  .7

 20  ג"בA70 (128 )סמסמונג  .8

 15  ג"בSE 2020 (128 )אייפון  .9

10. 
בהתאם לדרישות מכשיר ברמה זו ו

 העירייה:_____________________
 10 
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 25  ג"בA11  (32 )סמסמונג .11

 25  ג"בA31 (128 ) סמסמונג .12

13. 
מכשיר ברמה זו ובהתאם לדרישות 

 העירייה:_____________________
 25 

14 . 
מכשיר דו רשת לרכב )דגם ראשון 

להצעה(: 
__________________________ 

 10 

15 . 
מכשיר דו רשת לרכב )דגם שני 

להצעה(: 
__________________________ 

 10 

 

 (POCסוג המכשיר ) מס"ד

עלות 
המכשיר 
)לא כולל 

 מע"מ(

מקדם 
לצורך 
שקלול 

 בלבד

סה"כ 
 משוקלל

 10  בתצורת סמאטרפון POCמכשיר  .1

לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
 העירייה(

 10  פולדר/צדפה POCמכשיר  .2

בתצורת מכשיר קשר   POCמכשיר .3
 )הכולל מסך מגע( סטנדרטי

 10 

 3  לעמדת עבודה נייחת POCמכשיר  .4

 

 :חבילות סלולאר 2ה טבל     2.2.2

 שירותי סלולאר מס"ד

עלות 
ליחידה 
 בחודש

)לא כולל 
 מע"מ(

אחוז )%( 
ההנחה 

 יחידהל

סה"כ 
 משוקלל

  ₪  18 (1חבילת שירותי סלולאר )חבילה  .1
לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
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  ₪  22 (2חבילת שירותי סלולאר )חבילה  .2
 העירייה(

  ₪  24 (3חבילת שירותי סלולאר )חבילה  .3

  ₪  7 (4חבילת דאטא )חבילה  .4

  ₪  20 (5חבילת דאטא )חבילה  .5

  ₪  25 (6חבילת דאטא )חבילה  .6

  ₪  120 (6חבילת פול סלולארי )חבילה  .7

  ₪  150 (8חבילת פול סלולארי )חבילה  .8

  ₪  750 (9חבילת פול סלולארי )חבילה  .9

  ₪  130 (10חבילת גלישה לחו"ל )חבילה  .10

  ₪  180 (11חבילת גלישה לחו"ל )חבילה  .11

  ₪  220 (12חבילת גלישה לחו"ל )חבילה  .12

 

 אביזרים / שירות:מוצרים /  3ה טבל .2.1.1

 םמוצרי מס"ד

עלות 
)לא רשיון 

כולל 
 מע"מ(

אחוז )%( 
ההנחה על 

 שירותה

סה"כ 
 משוקלל

1. 
להתקנה ע"ג  POCרישיון אפליקציית 

לכל מכשיר  מכשיר חכם )מחיר לחודש(
 שיירכש

30  ₪  
לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
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2. 
להתקנה ע"ג  POCרישיון אפליקציית 

לכל עמדה  עמדת שיגור )מחיר לחודש(
 שתירכש

250  ₪  
 העירייה(

3. 
להתקנה ע"ג  POCרישיון אפליקציית 

עמדת ניהול )מחיר לחודש( לכל עמדה 
 שתירכש

250  ₪  

4. 
( 13אפליקציית אבטחת מידע )חבילה 

 בפועלמשתמש ל
2  ₪  

 

 *אביזרים מס"ד

עלות 
ליחידה 
)לא כולל 

 מע"מ(

אחוז )%( 
ההנחה 

  יחידהל

סה"כ 
 משוקלל

1. 
למכשיר אוזניה חוטית למחבר שמע 

POC ( 50 כמות מוערכת/ רדיו.) 
40  ₪  

לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
 העירייה(

2. 
למחבר שמע  BTאוזניה אלחוטית 

 (10 כמות מוערכת/ רדיו ) POCלמכשיר 
80  ₪  

 PTTמער"ש למנהל רשתות כולל  .3
 (5 כמות מוערכת)מותאם למחשב 

200  ₪  

4. 
כמות ) רמקול שולחני לעמדת שיגור

 (10 מוערכת
140  ₪  

5. 
כמות ) מיקרופון שולחני לעמדת שיגור

 (10 מוערכת
200  ₪  

6. 
 קטנוע /מערכת דיבורית ניידת לרכב

BT, מיקרופון, רמקול ,PTT ( כמות
 (5 מוערכת

150  ₪  

7. 
ב ת דיבורית מקובעת לרככמער

 כמות מוערכת) PTTמיקרופון, רמקול ,
10) 

250  ₪  

ב למכשיר סלולרי לרכ תזרוע מגנטי .8
 (10 כמות מוערכת)

50  ₪  

 תושבת וואקום למכשיר סלולרי לרכב .9
  (10 כמות מוערכת)

100  ₪  

וולט סמסונג מקורי  220 מטען רשת .10
 (20 ת מוערכתכמו)

70  ₪  
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וולט אייפון מקורי  220 מטען רשת .11
 (20 כמות מוערכת)

100  ₪  

 )סמסונג(מטען לשקע מצית לרכב  .12
 (30 כמות מוערכת)מקורי 

80  ₪  

 מקורי )אייפון(מטען לשקע מצית לרכב  .13
 (30 כמות מוערכת)

100  ₪  

  ₪  POC 150 שולחני למכשיר קשר / מטען .14

16. 
סטיק למחשב  / מודם סלולרי נישא

ג'יגה  10כולל כרטיס סים של ) נישא
DATA) (5 כמות מוערכת) 

170  ₪  

 

הכמות המוערכת לרכישה, תילקח בחשבון בעת שיקלול ההצעות ואולם,  *

 היא אינה מחייבת את העירייה ברכישה בפועל. 

 

 שירות מס"ד

עלות 
שירות 

)לא כולל 
 מע"מ(

אחוז )%( 
ההנחה על 

 החבילה

סה"כ 
 משוקלל

  ₪  250 התקנת מכשיר על גבי פלטפורמה ניידת  .1

לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
 העירייה(

  ₪  250 התקנת מכשיר במוקד/עמדת עבודה  .2

ניהול  / התקנת עמדת שיגור .3
 עמדת עבודה  / במוקד

250  ₪  

  ₪  250 וק מכשיר על גבי פלטפורמה ניידת פר .4

  ₪  250 פרוק מכשיר במוקד/עמדת עבודה  .5
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 מס"ד
נילווים קבועים מראש ואינם  שירותים

 נדרשים להצעת אחוז הנחה

עלות 
שירות )לא 

כולל 
 מע"מ(

חד והתקנה  APNקו  גדרתה .1
 תפעמי

2,500   ₪ 

החלפת כרטיסי סים למערכות ברחבי  .2
 ם שונים.מיקומי 30 -בכ רהעי

1500 ₪ 

3. 
 לעובדיםו מנהליםל עת הדרכהש

 8 -הדרכה פרטנית לכהכוללת 
  בכיריםמנהלים 

70  ₪ 

 

 

 סה"כ משוקלל

לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
 העירייה(

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

________________________  
 ותמת וחתימת המציעח                                                                                                             

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


