מכרז פומבי דו – שלבי 24/2020
לאספקת שירותי ענן ואבטחת רשת
בעבור תאגיד השידור הישראלי
למכרז זה מצורפים המסמכים הבאים:
מסמך א' – הזמנה להציע הצעות
מסמך ב' – מפרט ה טכני ( כולל . )SLA
מסמך ג' – חוברת ה הצעה

למסמך זה שתי צרופות :צרופה  1וצרופה . 2

למסמך זה מצו רפים  11טפסים :

טופס מספר  – 1טופס מספר  ( 11חלקם דיגיטליים )

מסמך ד '  – 1מסמך הצעת המחיר
מסמך ד'  – 2אקסל הצעת המחיר
מסמך ה ' – הסכם

( באקסל ש ני גיליונות )

למסמך זה מצורפי ם שמונה נספחים  :נספח א' – נספח ח '
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מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות
.1

.2

מבוא
1.1

תאגיד השידור ה ישראלי (להלן " :התאגיד ") ,הינו תאגיד סטטוטורי
שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד  . 2014 -תפקידי
התאגיד נקבעו בחוק השידור הציבורי והם כוללים בין היתר ,קיום
שידורים כשירות לציבור ואספקת סוגי תוכן שונים בא מצעים חזותיים,
קוליים וכתובים ,בטלוויזיה ,ברדי ו ו בדיגיטל .אתרי התאגיד ממוקמים
בירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע.

1.2

לתאגיד מערכות שונות שבעבורן נדרשים שירותי הענן ,ולתאג יד נדרשים
שירותי אבטח ת רשת שונים הכל כמפורט במסמך ב' – המפרט הטכני.

1.3

התאגיד מתכבד להזמי ן נותני שירותים כהגדרתם להלן ,העומדים בתנאי
הסף  ,להציע הצעות למכרז פומבי דו שלבי לאספקת שירותי ענן ואבטחה
ב עבור התאגי ד.

1.4

במסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז ,התנאים להגשת הצעה ,ואופן
הגשתה ,כאשר על המציע להגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות  .הצעת
המחיר תוגש באופן נפרד מיתר חלקי ההצעה .

1.5

מובהר כי השירותים נשוא המכרז נוגעים לליבת הפעילות של התאגיד ,ונדרשים
לשם מהות ביצוע תפקידו .על הספק הזוכה לתן את השירותים באיכות מעולה,
באופן שוטף ורציף ולשביעות רצונו המלאה של התאגיד .תנאי זה הנו יסודי ,עקרי
ומהותי להתקשרות מכוח המכרז דנן.

1.6

המונחים" :משתמשים"" ,משתמשי המערכת"" ,שירותי ענן"" ,שירותי
אבטחה"" ,שירותי אבטחת רשת"" ,מצב קיים"" ,שירותי הענן והאבטחה",
"שירותים"" ,שירותים מנדטוריים"" ,שלב התכנון "" ,תכנון מפורט" ,
"בדיקות המסירה"" ,בדיקות הקבלה "" ,אישור התאגיד לתכנון המפורט",
"שלב הביצוע" " ,אישור התאגיד להצלחת בדיקות המסירה"" ,אישור התאגיד
להצלחת בדיקות הקבלה"" ,אישור התאגיד לסיום שלב ההקמה"" ,תקלה
משביתה" " ,תקלה קריטית" " ,תקלה רגילה"  ,וכן כל מונח האחר ,תהיה
משמעותם כפי שהוגדרו במ סמך ב' – המפרט הטכני.

הגדרות:
"המציע " – מגיש הצעה במכרז.
"ספק הענן " – ספק המקיים את כל הת נאים הבאים:
א .מספק את שירותי הענן בעצמו.
ב .מספק שירותי אבטחה בין בעצמו ובין באמצעות גורמים אחרים.
" נותן השירותים " – המציע ו ספק הענן .
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" נציג תאגיד השידור הישראלי – סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה בתאגיד ו /או מי
שהוא מינה לצורך כך .
" הזוכה " ו/או "הספק" – נותני השי רותים שהצעת ם נקבעה ע"י ועדת המכרזים
כהצעה הזוכה.
"קטלוג ומחירון שירותים" – מחירון של שירותי הענן של הספק העומד בדרישות
סעיף  8.5להלן.
.3

תנאים כלליים ותקופת ההתקשרות
3.1

ההתקשרות היא ללא התחייבות להזמנת כמויות  ,היקפים או שירותים
כלשהם  .ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה במכרז ,יהיה הסכם מסגרת .
לתאגיד תהא זכות הברירה לקבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין היתר ,את
היקף השירות ,סוגו ,את מועדיו ומאפייניו  ,ככל שיחליט לצרוך ויהא רשאי
שלא לצרוך כל שירות .התאגיד לא יתחייב על צריכת שירותים ב כמויות או
ב היקפים כלשהם .

3.2

נתונים כמותיים כלש הם שצוינו במסגרת מסמכי המ כרז ,הינם בגדר
הערכה על דרך האומדנא בלבד ,אשר התאגיד העריך על בסיס מיטב ידיעתו
והנתונים שהיו בידיו בסמוך ל מועד עריכת המכרז  .נתונים אלה צפוי ים
להשתנות בכל עת .

3.3

התמורה תשולם לזוכה על פי ביצוע השירותים על ידו בפועל ,בהתאם
להצעה שהוגשה במסגרת המכרז ,ואושרה ע"י התאגיד.

3.4

התאגיד יהא זכאי לצמצם או להרחיב את היקפי השירותים בכל עת לפי
שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,מבלי שהתאגיד יהא מחויב לנמק או
לבסס את החלטתו ומבלי שלמציע תהיה כל טענה בקשר לכך .

3.5

הזכייה במכרז אינה מקנה ל זוכה בלעדיות במתן השירותים  .התאגיד יהיה
רשאי לקבל את השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם אחר ,לרבות
גורם שאינו הזוכה במכרז או שלא הגיש הצעות למכרז  ,וזאת מבלי שהזוכה
יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג בקשר לכך וכן התאגיד יהא
רשאי ל בחור מספר מציעים מתאימים ולפצל ביניהם את ההתקשרות
הצפויה ,ו /או לבחור רק בחלק מסוים של אחת ההצעות ,הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד .

3.6

ה מציע ה זוכה יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים
אחרים או קבלני משנה ,אלא אם נאמר אחרת בהסכם ו/או המציע הזוכה
קיבל לכך היתר בכתב מאת התאגיד ,וזאת באופן מעולה ולשביעות רצו נו
המלאה של התאגיד.

3.7

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה
של התאגיד על החוזה המצורף ,ו תסתיים בתום  12חדשים מיום בו ינפיק
התאגיד לספק את "אישור התאגיד לסיום שלב ההקמה".
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3.8

לתאגיד בלבד תהא נתונה זכות הברירה  -ה אופציה לפי שקול דעתו הבלעדי,
להאריך את התקופה מעת לעת בתקופות נוספות של עד  48חודשים נוספים,
או חלק מהם ,וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים
או בתנאים המיטיבים עם התאגיד (להלן " :תקופות ההארכה" ) .סה"כ
תקופת ההתקשרות היינו תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופות ההארכ ה
לא תעלה על ( 60שישים) חודשים סה"כ.

3.9

התאגיד יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,לבטל את
ההסכם ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי ההסכם ,כולה או חלקה ,לפני
מועד תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות או במהלך
איזו מתקופות ההארכה ,וזאת בהודעה מו קדמת של  30ימים  ,וזאת בנוסף
על זכותו של התאגיד לבטל את ההסכם בהתאם לשאר התנאים המפורטים
בהסכם ו/או לפי כל דין .

3.10

ביטול ההסכם ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה
נוספות ,הנה זכות בלעדית המוקנית לתאגיד ו לספק לא תהיינה כל טענה
בשל כך.

לוח זמנים למכרז
4.1

לה לן לוחות הזמנים:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 6.1.2021בשעה  12:00בצהריים
לכתובת מיילayelete@kan.org.il :
 19.1.2021בשעה  12:00בצהריים

מועד אחרון להגשת הצעות

לתיבת המכרזים של התאגיד ברחוב כנפי
נשרים  23בירושלים

4.2

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים
אחרים המופיעים בגוף המכרז ,יקבעו התאריכים בטבלה.

4.3

התאגיד שומר לעצמו את שיקול ש הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן
המועדים המנויים לעיל ,בהו דעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד
(  ,) www.kan.org.ilכל עוד טרם חלף מועד זה ,ולא תהא למי מהמציעים
כל טענה או דרישה בקשר לכך.

4.4

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד ,לפני
המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה ,לגבי דחיות מועדים
ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת
המכרז.
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4.5

.5

למניעת ספק מובהר בזאת ,כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום
תשובות הבהרה ועדכונים למכרז ,ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או
עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו ,אף אם
פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

הליך הבהרות
5.1

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר
אלקטרוני:

 ayelete@kan.org.ilלידי הגב' איילת אלינסון ,רכזת ועדת

המכרזים ,עד למועד הקבוע בסעיף  4.1לעיל .מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון.
5.2

הפונים מתבקשים להגיש שאלות ובקשות באמצעות קובץ  Wordהניתן לעריכה,
בשפה העברית בלבד ,בפורמט שלהלן:

שם
המציע

מספר
עמוד

המסמך אליו מתייחסת
השאלה

במסמכי
המכרז

(מספר המסמך ,שם המסמך ,מספר

מספר
הסעיף

פירוט השאלה

הצרופה למסמך ושם הצרופה למסמך)
המחשה:
מסמך ג' – חוברת ההצעה .טופס מס'
 - 1אימות חתימה ואישור בעלי זכויות
חתימה בשם המציע

5.3

בפנייה בדוא"ל יש לציין (בשורת הנושא)" :שאלות הבהרה מכרז  "24/2020לצרף
את קובץ השאלות וכן ,יש לציין את שם המציע ,שם איש הקשר מטעמו לצורך
קבלת תשובה ,מספרי הטלפון שלו (קווי ונייד) וכתובת דואר אלקטרוני (דוא"ל).

5.4

מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות את
השגותיו או הערותיו רק במסגרת הליך ההבהרות דנן.

5.5

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד ,ובכל מקרה יובהר ,כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.

5.6

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון
כלשהו מסמכי המכרז ,בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה,
יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד
( )www.kan.org.ilוהמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם ,כשהוא
חתום על-ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .בכל מקרה תשובות
ותיקונים כאמור לתנאי המכרז ,יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,לכל דבר ועניין.
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5.7

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים
למכרז זה ,והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז
שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו עליו ,אף אם פורסמו בסמוך
למועד האחרון להגשת הצעות.

5.8

יובהר ,כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות את
לוחות הזמנים הקבועים במכרז ,בהודעה שתינתן לפי האמור לעיל ,או בכל דרך
אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

תנאי סף  -הגדרות
6.1

"מסמך הרשאה מטעם ספק הענן" -
מסמך הרשאה חתום כדין על ידי מורשי חתימה מוסמכים מטעם
ספק הענן ובו ייכתב כל האמור להלן:
6.1.1

החותמים על המסמך בשם ספק הענן מוסמכים ומורשים לחתום על
המסמך ולהתחייב בשם ספק הענן.

6.1.2

המציע (יש לפרט שם מדויק ומספר תאגיד) מורשה ומוסמך להגיש
את ההצעה למכרז בשם ספק הענן.

6.1.3

המציע (יש לפרט שם מדויק ומספר תאגיד) מורשה ומוסמך להתקשר
עם התאגיד מטעם ספק הענן ככל שיזכה במכרז.

6.1.4

ספק הענן מתחייב בעצמו לקיים את מלא התחייבויות לאספקת
שירותי הענן והאבטחה ולעמוד בכל התחייבויות המכרז וההסכם על
כל נספחיהם וזאת ביחד ולחוד עם המציע.

6.1.5

ספק הענן מספק שירותי ענן בעצמו ו/או באמצעות יישות משפטית
קשורה.

6.1.6

ספק הענן מספק שירותי אבטחה בין בעצמו ובין באמצעות גורמים
אחרים.

על ספק הענן לצרף למסמך ההרשאה ,אישור מורשי חתימה תקף מבחינה משפטית
לפי דיני מקום ההתאגדות של הספק.
6.2

"מסמך מקורי"  -מסמך מקורי (במקור) ו/או מסמך חתום בחתימה אלקטרונית
מאושרת.

6.3

"ישות משפטית קשורה" – חברת אם ,חברת בת ,חברה שבה לספק הענן יש
שליטה במישרין או בעקיפין ,ובכלל זה גופים שנמצאים תחת שליטה משותפת של
ספק הענן ושל גורמים נוספים ו/או חברה שבה ספק הענן מכהן בה כנושא משרה.

6.4

"מדינה ידידותית"  -מדינה אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
עונה לכל התנאים המצטברים להלן:
6.4.1

בעלת יחסים דיפלומטיים מלאים עם מדינת ישראל.
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6.4.2

חברה בארגון ה.OECD -

6.5

"גוף ממשלתי" – ממשלה פדרלית או מדינתית ו/או תאגיד ממשלתי המקביל
להגדרתו בישראל ו/או גוף שמבוקר על ידי משרד המקביל למשרד מבקר המדינה
בישראל.

6.6

"חוות שרתים"  -מתקן הכולל תשתיות טכנולוגיות באמצעותן מסופקים שירותי
הענן והאבטחה.

6.7

" – "West Europeאחת מהמדינות הבאות :אוסטריה ,אירלנד ,בלגיה,
בריטניה ,גרמניה ,הולנד ,ספרד ,צרפת או שוויץ.

6.8

" – "North Americaאחת מהמדינות הבאות :ארצות הברית של אמריקה או
קנדה.

תנאי סף המציע
.7

רשאי להגיש הצעות למכרז זה ,מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,עומד בכל
אחת מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:
7.1

המציע הינו תאגיד רשום כדין במרשם הרלוונטי בישראל.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  1ולצרף את המסמכים
המפורטים בו.

7.2

המציע מקיים את כל התנאים ו בעל כל האישורים הנדרשי ם לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו . 1976 -
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף את טופס מספר  2ואת
המסמכים הנקובים בו.

7.3

המציע מוסמך ומורשה מטעם ספק הענן:
7.3.1

להגיש הצעה במכרז ביחד ולחוד עם ספק הענן.

7.3.2

להתקשר עם התאגיד ביחד ולחוד עם ספק הענן.

לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לחתום על טופס מספר  5ולצרף להצעתו
"מסמך הרשאה מטעם ספק הענן" – מסמך מקורי בנוסח של טופס מספר .6
7.4

המציע בעל ניסיון במשך לפחות עשרים וארבעה ( )24חודשים רציפים במהלך
שישים ( )60החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
בכל האמור להלן במצטבר:
7.4.1

באספקת שני השירותים הבאים לפחות :שירותי אחסון בענן
ושירותי ;compute

7.4.2

ללפחות חמשה ( )5לקוחות העונים על כל התנאים הבאים:
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7.4.2.1

שכל אחד מחמשת הלקוחות הנו עוסק מורשה כדין
בישראל.

7.4.2.2

שכל אחד מחמשת הלקוחות פועל בישראל.

7.4.2.3

שהיקף התשלומים של כל אחד מחמשת הלקוחות ,בגין
שירותי הענן ,הנו לפחות ( ₪ 200,000כולל מע"מ) לשנה.

"אספקה"  -מתן שירותים נשוא סעיף  7.4.1ללקוחות נשוא סעיף  .7.4.2מתן
השירותים יכול ויהיה על ידי המציע במישרין או בעקיפין .מתן שירותים בעקיפין
יחול כאשר ספק הענן אשר סיפק את אחד מהשירותים האמורים ,הסמיך את
המציע לייצג אותו מול הלקוחות ו/או להיות מעורב בדרך אחרת בהתקשרות למתן
שירותים אלה על ידי ספק הענן ללקוחות;
לצורך הוכחת תנאי הסף הזה על המציע להשלים את טופס מספר  7ולצרף את
המסמכים המפורטים.
תנאי סף ספק ענן
.8

על ספק הענן לעמוד בכל אחת מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:
8.1

ספק הענן הנו תאגיד שהוקם כדין באחת מן המדינות הידידותיות.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על ספק הענן להשלים את טופס מספר  8ולצרף את
תעודת ההתאגדות של ספק הענן.

8.2

ספק הענן מנהל את מרכז העסקים שלו ב  "West Europe" -או בNorth " -
"( "Americaמרכז עסקים" לצורך סעיף זה מיקום המטה הכללי .)Headquarter
לצורך הוכחת תנאי סף זה על ספק הענן להשלים את טופס מספר .8

8.3

ספק הענן בעל ניסיון כדלקמן:
8.3.1

ספק הענן בעל ניסיון במהלך שלושים וששה ( )36חודשים רציפים
במהלך שישים ( )60החודשים אשר קדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז ,באספקת כל הארכיטקטורות הבאות:
8.3.1.1

ענן ציבורי

8.3.1.2

ענן פרטי ( )VPCייעודי ומבודד (ללא שיתוף משאבים עם
לקוחות אחרים)

8.3.2

8.3.1.3

ענן היברידי – שילוב בין ענן ציבורי לפרטי

8.3.1.4

שילוב סביבות ענן עם הסביבה המקומית של הלקוח

ספק הענן בעל ניסיון במהלך שלושים וששה ( )36חודשים רציפים
במהלך שישים ( )60החודשים אשר קדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז ,לפי כל האמור להלן במצטבר:
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8.3.2.1

באספקת ארכיטקטורה של ענן ציבורי ללפחות שלשה
לקוחות שאחד מהן לפחות הוא גוף ממשלתי באחת
מהמדינות הבאות:

8.3.2.1.1

ישראל;

8.3.2.1.2

אחת ממדינות ; West Europe

8.3.2.1.3

אחת ממדינות .North America

לצורך הוכחת תנאי סף זה על ספק הענן להשלים את טופס מספר .8
8.4

ספק הענן מחזיק בזכויות לחיבור ,אחסון והפעלת שרתים בשלוש ( )3חוות שרתים
(לפחות) ,שכל אחת משלש חוות השרתים עונה לכל הדרישות הבאות:
8.4.1

ממוקמת באחת מן המדינות הידידותיות.

8.4.2

ממוקמת במדינה שהיא חברה באיחוד האירופאי.

8.4.3

יש בה לפחות  500שרתים פיזיים.

8.4.4

הנה ברמת  Tier 3לפחות הכולל את כל האמור להלן לפחות:

8.4.5

8.4.4.1

יתירות של  N+1בשרתים

8.4.4.2

תשתיות ;IT

8.4.4.3

נקודות כניסת רשת למבנה;

8.4.4.4

ספקי רשת;

8.4.4.5

חשמל וקירור.

בעלת זמינות של  99.9%במהלך  12החודשים האחרונים שקדמו
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .ספק הענן יעביר דוחות
זמינות חודשיים עבור חוות השרתים הנ"ל עבור כל אחד משנים עשר
( )12החודשים האחרונים.
לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף זה על הספק להשלים את טופס מספר 8
ולצרף את המסמכים המפורטים בו.

8.5

אחת משלוש חוות השרתים שבסעיף  8.4לעיל ממוקמת באחת ממדינות West-
.Europe
לצורך הוכחת תנאי סף זה על ספק הענן להשלים את טופס מספר .8

8.6

לספק הענן היקף פעילות כספי שנתי ,בתחום שירותי הענן ,בסכום של 10,000,000
 $לפחות ,בכל אחת מהשנים  2018ו – .2019
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לצורך הוכחת תנאי סף זה ,בדבר איתנות הספק ,על ספק הענן להשלים את טופס
מספר  8ולצרף את המסמכים המפורטים בו.
8.7

לספק הענן "קטלוג ומחירון שירותים" המפורסם באופן פומבי על ידו ,המפרט את
מחירון אותם שירותי הענן .הגישה לקטלוג ומחירון השירותים זמין באמצעות
פורטל  WEBלשירות עצמי ,המאפשר הזמנת ו/או שינוי שירותים באופן מקוון.
הפורטל יהיה נגיש באמצעות הדפדפנים  Chrome, Edge -ו Explorer -ויתמוך
לפחות בשתי הגרסאות האחרונות שלהם.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על ספק הענן להשלים את טופס מספר  8ולצרף קישור
לקטלוג ומחירון השירותים.

8.8

לספק הענן ""( "Pricing Calculatorמחשבון מחירים") המפורסם באופן פומבי
על ידי ספק הענן ומבצע חישוב של המחירים נשוא קטלוג ומחירון השירותים.
מחשבון המחירים זמין באמצעות פורטל  WEBלשירות עצמי ,ונגיש באמצעות
הדפדפנים  Chrome, Edge -ו Explorer -ויתמוך לפחות בשתי הגרסאות
האחרונות שלהם.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על ספק הענן להשלים את טופס מספר  8ולצרף קישור
למחשבון השירותים.

8.9

ספק הענן בעל הסמכה לתקן  - ISO 27001ניהול מערכות אבטחת מידע.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע לצרף מסמך אישור בתוקף ,מאת גוף
המוסמך לתן אשור מסוג זה ,לפיו ספק הענן עומד בתקן זה.

תנאי סף ספק ענן ו/או המציע
.9

על ספק הענן ו/או על המציע לעמוד בכל אחת מהדרישות המפורטות להלן:
9.1

המערכת המוצעת על ידי ספק הענן ו/או המציע עומדת בכל אחד מהתנאים
המסומנים באות " (Mandatory) "Mשבמסמך ב' – מפרט הטכני.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  – 9טבלת אקסל
תנאים המנדטוריים  -אקסל תנאי " "Mהמצורף כקובץ דיגיטלי בלבד.

9.2

ספק הענן ו/או המציע מעסיק בישראל מנהל פרויקט ענן מיועד העומד בדרישות
הבאות:
9.2.1

דובר עברית ברמת שפת אם.

9.2.2

ניהל לפחות שלשה ( )3פרויקטים שהיו כרוכים בהקמת שירותי ענן
ו/או במיגרציה של שירותי ענן עד לשלב השלמת הפרויקט ומסירתו
ללקוח ,במהלך שלושים וששה ( )36החודשים האחרונים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
(להלן" :מנהל פרויקט הענן המיועד")
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"מעסיק" – ששוררים בין ספק הענן ו/או המציע לבין מנהל פרויקט
הענן המיועד ,יחסי עובד מעביד ו/או יחסי מזמין – נותן שירותים.
"ניהול" – עיסוק ברוב התפקידים הבאים :הכנת תכנית עבודה,
ניהול תקציב ,ליווי לקוח.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  7ולצרף קורות חיים
של מנהל פרויקט הענן המיועד.
לצורך הוכחת עמידת המציע ו/או ספק הענן בתנאי הסף בנוגע למנהל פרויקט הענן
המיועד :באפשרות המציע ו/או ספק הענן להציג את אותם הלקוחות ו/או
את אותם הפרויקטים הן עבור המציע ו/או ספק הענן והן עבור מנהל
הפרויקט .כמו כן ,להוכחת ניסיונו של מנהל הפרויקט ניתן להציג לקוחות
ו/או פרויקטים ל הם מנהל הפרויקט נתן שירותים שלא במס גרת עבודתו
אצל או ב עבור המציע ו/או ספק הענן .
. 10

. 11

תנאי סף  -כללי
10.1

מובהר בזאת כ י אלא אם כן נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז ,הרי
שלצורך עמידה בתנאי הסף על המציע ו ספק הענן לעמוד בתנאי הסף
בעצמ ם וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינ ם
הם עצמם למעט חברת אם ,חברת בת או גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם
המציע ,או גוף שבו גם ספק הענן ו/או ספק הסטרימינג בעלים ו/או מנהלים
טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

10.2

מובהר כי המועד בו תיבדק התקיימות תנאי הסף ,יהיה המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז (או קודם לכן במקרים שנדרשת הוכחה לתקופה
קודמת) .יחד עם זאת ,ככל ש לא יוגשו במועד ,הגשת ההצעה כל המסמכים
ו/או המידע ו/או הפרטים המוכיחים את התקיימות תנאי הסף ,בין אם
בשל טעות וכי ו"ב ,התאגיד יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להתיר
קבלת מסמכים ו/או מידע ו/או פרטים נוספים גם לאחר המועד האחרון
להגשת הצעות ,ובלבד שאלה נועדו להראות כי במועד האחרון להגשת
ההצעות (ו/או עד למועד זה במ קרים שנדרש) המציע עמד בתנאי הסף .

מסמכים שיש לצרף להצעה  -ל מעטפה א'
למעטפה א' יש לצרף את כל המסמכים הבאים :
מסמך ג'  -חוברת ההצעה חתום כדין על ידי המציע .למסמ ך ג' – חוברת ההצעה
יש לצרף את הטפסים וכל המסמכים ,המידע כשהם תקפים ,נכונים ומאומתים
למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:
11.1

טופס מספר  - 1המציע זהותו ומורשה החתימה  .לטופס זה יש לצרף:
אם המציע הוא תאגיד :
11.1.1

ת דפיס פרטי תאגיד עדכני מרשות התאגידים.

12

11.2

11.1.2

החלטת המציע בדבר מורשה החתימה מטעמו.

11.1.3

שינוי שם מציע ככל שנעשה.

טופס מספר  – 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .לטופס זה יש
לצרף:
11.2.1

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס ,או
העתק ממנו המעיד שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות
והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מו סף או
שהוא פטור מלנהלם.

11.2.2

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס ,או
העתק ממנו המעיד שהמציע נוהג לדווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף.

11.2.3

אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "עוסק מורשה".

11.3

טופס מספר  – 3תצה יר ה תחייבות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז .

11.4

טופס מספר  – 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב וי ת ור .

11.5

טופס מספר  – 5הרשאת והסמכת המציע  .לטופס זה יש לצרף את
המסמכים המפורטים בו.

11.6

טופס מספר  – 6מסמך הרשאה מטעם ספק הענן  .לטופס זה יש לצרף את
המסמ ך המפורט בו.

11.7

טו פס מספר  - 7תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים  .לטופס זה
יש לצרף את המסמכים המפרטים בו.

11.8

טופס מספר  – 8תצהיר עמידת ספק הענן בתנאי הסף המקצועיים .

11.9

טופס מספר  – 9אקסל תנאי "  " Mמדובר במסמך דיגיטלי שיש להשלים
במחשב ולסרוק לדיסק און קי ולהגיש באופן אלקטרוני .

 11.10טופס מספר  - 10אקסל שירותי . Q
 11.11טופס מספר  - 11תצהיר לבחינת איכות.
 11.12אישור על עסק בשליטת אשה  :אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה,
כמשמעות הדבר בסעיף  2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב –  , 1992רשאי
המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה ,ובהתאם
לתנ אים המפורטים שם .מודגש בזאת ,כי בהתאם להוראות החוק האמור,
יש לצרף את ה אישור והתצהיר כאמור ,בעת הגשת ההצעה למכרז ,כתנאי
לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה.
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 11.13מסמך א' – הזמנה להציע הצעות דנן חתו ם על  -ידי המציע בתחתית כל
עמוד בראשי תיבות.
 11.14מסמך ב' – המ פרט הטכני  :חתום על  -ידי המציע בתחתית כל עמוד בראשי
תיבות.
 11.15מסמך ה' – הס כם וכל נספחי ההסכם :חתומים על ידי המציע בראשי
תיבות בתחתית כל עמוד (לרבות הנספחים) ,ובחתימה מלאה במקום
המיועד לכך בעמוד האחרון של ההסכם ,והחתימה תהיה מאושרת בידי
עו"ד במקום המיועד לכך בה סכם .
 11.16כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון
לגבי המכרז שיוצא בכתב על  -ידי התאגיד ,ויפורסם באתר התאגיד חתום
על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.
. 12

מסמכים שיש לצרף להצעה  -למעטפה ב'
למעטפה ב' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:

. 13

12.1

מסמך ד'  – 1תנ אי הצעת מחיר  :כשהוא מודפס חתום על ידי המציע בראשי
תיבות על כל עמוד ,וחתימה מלאה בסופו .עמודים . 61-66

12.2

מסמך ד'  - 2אקסל הצעת מחיר  :כשש ני גיליונות האקסל ממולאים בכל
ה מקומות המיועדים לכך ,יש להקפיד על קיום כל ההוראות ולאחסן את
האקסל הממולא על גבי דיסק או ן קי.

12.3

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או
השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא .

12.4

המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או
טעויות סופר ,יהא רשאי התאגיד לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית
לתיקון אשר תהא וההצעה תכלו ל את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי
התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע ,בנוסף התאגיד יהא רשאי
לפי שיקול דעתו הבלעדי לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את
ההצעה.

הצעת המחיר ו התמורה
13.1

יובהר כי תשלום התמורה בגין ביצוע השירותים בפועל הנו בכפוף ל ביצוע
ה שירותים כפי שיצרוך ו/או ידרוש התאגיד ל שביעות רצונו המלאה של
התאגיד ובכפוף לכל ההוראות מסמך ד'  1ומסמך ד'  , 2ההסכם ,ויתר מסמכי
המכרז.

13.2

על המציע לפר ט בשני גיליונות מסמך ד'  – 2אקסל הצעת המחיר את שיעור
התמורה בכל אחד מהרכיבים.

13.3

על התעריפים יתווספו תשלומי מ ע"מ כדין .
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13.4

שיעור ה תמורה כולל את כל העלויות ,תשלומי המיסים וההוצאות שיידרשו
מכל מין וסוג שהם ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה את כל הרווחים,
השירותים ,החומרים ,שכר עובדים ,נסיעות ,עזרים ,תכנות מחשב,
אמצעים טכנולוגיים ,ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש
לביצוע התחייבויותיי על  -פי מכרז זה ,ו כל הוצאה אחרת פרט למע"מ.

13.5

למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה
הנקובה בהצעת המחיר.

13.6

תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס שלושים ,מיום אישור החשבונית על
ידי התאגיד בסוף כל חודש.

13.7

כל התנאים שבמסמך ד'  – 1תנאי הצעת המחיר ומסמך ה' – ההסכם ,בא ים
להוסיף על התחייבויות הספק.

13.8

התאגיד יהא רשאי שלא לקבל כל הצעה ,אשר המחיר הכלול בה נמוך או
גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר ,שנקבע ב הערכה של התאגיד,
או ב א ו מדן פנימי של התאגיד ככל שייעשה  ,או מהמחיר שהוצע ל תאגיד על
יד י ס פקים בהתקשרויות קודמות ,או מהמחירים האחרים שהוצעו
במסגרת ההצעות האחרות למכרז ,או מהמחיר שנראה ל תאגיד כמחיר הוגן
וסביר עבור טובין או שירותים מן הסוג שהוצע  ,או מהמחיר שמשקף את
ההערכה ו/או האישור התקציבי בתאגיד .

הגשת ההצעה
14.1

מציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף במכרז יגיש את הצעתו ,כמפורט
להלן ,במסירה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד בירושלים :רחוב
כנפי נשרים  ,23קומה  ,3ירושלים .ניתן להגיש הצעות לא יאוחר מהמועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  4.1לעיל עד השעה 12:00
בצהריים!! התאגיד יהא רשאי לפסול הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד
לתאריך ולשעה הנקובים במכרז זה ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

14.2

המציעים יגישו את ההצעה ,על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים והאישורים
הדרושים הנלווים אליה בשתי מעטפות נפרדות וסגורות אשר יושמו בתוך מעטפה
שלישית כדלקמן:

14.3

מעטפה א' על גביה ייכתב המלל הבא :מעטפה מספר  – 1הצעה למכרז סגור......
למעטפה זו יצורפו הטפסים והצרופות הנדרשים בסעיפים  7לעיל (סעיפים  7.1עד
:))7.12
14.3.1

בעותק אחד מודפס – מקור

14.3.2

בעותק נוסף סרוק על-גבי דיסק און קי נדרש כי פרטי הצעת המחיר
לא יצוינו באף מקום נוסף בהצעה שבמעטפה א' ולא יסרקו
לדיסק-און-קי!!.
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14.3.3

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על גבי המדיה
הדיגיטלית .במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה
המודפסת.

14.4

מעטפה ב' על גביה ייכתב המלל הבא :מעטפה מספר  – 2הצעה כספית למכרז
 , ...... 1/2020על גבי המעטפה יש לציין את שמו של המציע.

14.5

למעטפה זו יצורפו המסמכים הבאים:
14.5.1

מסמך ד'  1תנאי הצעת המחיר בעותק אחד מודפס – מקור

14.5.2

מסמך ד' – 2אקסל הצעת המחיר ,על שני גיליונות ,כשזה סרוק על
דיסק און קי.

14.5.3

יש לשים לב להוראות המפורטות במסמכים ד' 1ו -ד' .2את המעטפה
יש לסגור היטב.

14.6

שתי המעטפות יושמו במעטפה אחת (שתכיל את מעטפות א' ו -ב') שלא תישא עליה
סימני זיהוי כלשהם של המציע .על המעטפה יש לציין" :מכרז ."24/2020

14.7

הצעות נותני השירותים תהיינה תקפות ומחייבות את המציע למשך תשעים ()90
יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות או עד לבחירת זוכה לפי המוקדם .התאגיד
יהיה רשאי לדרוש בהודעה בכתב להאריך את תוקף ההצעות בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי .מציע שלא יעשה כן ,עד למועד הנקוב בהודעה ,התאגיד יהיה רשאי
לראותו כמי שחזר בו מהצעתו במכרז.

14.8

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני ,בפקס או בדואר.

14.9

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הצהרה ואישור כי נותני השירותים עיינו וקראו
את כלל מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ונספחיו ,הבינו את הפירוט וכלל התנאים
הכלולים בהם ,נתנו הסכמתם לכל תנאי המכרז ,כי הייתה להם הזדמנות לקבל כל
הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתם וכי הגישו את הצעתם על בסיס זה ולא יהיו
להם טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו ,או כי לא היו מודעים לפרט כלשהו
הקשור למכרז ולתנאיו .האמור בסעיף קטן זה בא להוסיף על הצהרות נותני
השירותים כאמור בטפסי ההצעה.

 14.10כל מידע שנמסר במכרז ,ניתן לפי מיטב ידיעת והערכת התאגיד והנתונים שבידיו
במועד פרסום המכרז יחד עם זאת כל פירוט של כמויות או היקפים ככל שניתן
ו/או יינתן אינו מחייב ,מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי לתן אינדיקציה
כלשהיא לנותני השירותים .על נותני השירותים לבדוק בעצמם ,בעיני בעל-מקצוע
ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז ,המידע הכלול בהם את מאפייני השירותים ,וכן
כל נתון ופרט משפטי ,כלכלי ,טכני ,מסחרי ,מקצועי ,עסקי או אחר ,הרלוונטי,
לדעתם של נותני השירותים ,להליך המכרז ,לביצוע השירותים ולכלל התחייבויות
נותני השירותים על-פי מסמכי המכרז.
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 14.11כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור
בביצוע השירותים מושא המכרז ,מצד נותני השירותים ,לא תתקבל לאחר הגשת
ההצעה על-ידי המציע.
 14.12כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות או הנובעות
מהכנת ההצעה והגשתה ,תחולנה על המציעים בלבד .למניעת ספק ,המציעים לא
יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.
 14.13אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים למעט במקרים בהם נכתב אחרת במסמכי
המכרז .ההצעה תוגש על-ידי מציע אחד ובשמו בלבד ,ללא כל הסכם ,תיאום או
קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה .בנוסף ,גופים
אשר יש להם קשר עסקי/משפטי (הגם שלכל אחד מהם מספר מזהה נפרד) ,היוצר
או עלול ליצור ניגוד עניינים או לפגוע בתחרות בין שני הגופים ,לרבות הסכם לגבי
שיתוף פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה.
. 15
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בדיקת ההצעות – כללי .
15.1

התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון ,בכל עת ובכלל זה בכל שלב של בחינת הצעות,
את כל המרכיבים והנתונים שבמסמכי המכרז על נספחיו ,את כל המסמכים
והנתונים שהומצאו על ידי נותני השירותים ,כל מידע רלוונטי שיהיה בידי התאגיד
לגבי נותני השירותים מכל מקור שהוא ,וכן את ממצאי בדיקותיו של התאגיד –
עם נותני השירותים ו/או עם צדדים שלישיים ביחס לנותני השירותים ולהצעה.

15.2

התאגיד יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבדוק את יכולת נותני
השירותים לעמוד בדרישות מסמכי המכרז (ובכלל זה ,תנאי הסף ,המפרט
הטכני ותנאי האיכות) גם על ידי ביקור (גם באמצעים חזותיים) בחצרי
נותני השירות ים ו/או מנהל הפרויקט המיועד על מנת ל בחון את נותני
השירותים ו/או את הצעתם .

15.3

התאגיד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה בלתי סבירה לרבות בשל
מחירה .כמו כן ,התאגיד רשאי לפסול הצעה בשל חוסר התאמתה לתנאי המכרז
ו/או לדרך הקבועה להגשת ההצעות למכרז.

15.4

מובהר ,כי במקרה ות מצא סתירה או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי
ההצעה לבין המידע שיוצג בראיון התאגיד יהא רשאי לפסול את ההצעה
ו/או שלא לתן ניקוד איכות ו/או להפחית מניקוד האיכות ו הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד.

בדיקת ההצעות  -אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
א.

שלב א'  -בדיקת ע מידת המציע בתנאי הסף :
בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף.
כמו כן ,ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.
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יובהר ,כי אי צירוף המסמכים כנדרש ,עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול
דעתו של התאגיד ,וכי התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו לבקש השלמת
מסמכי ם או לפנות בהבהרה  .אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור,
יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות .
על נותן השירותים להיות מסוגל לתן את כל השירותים שבמפרט הטכני אשר
מסומנים באות ) , M (Mandatoryכאמור ב תנאי הסף לעיל .בשלב הראשוני
הבדיקה ת יעשה רק על בסיס ט ופס מספר  – 9אקסל תנאי " . " M
אולם מודגש כי הקביעה ביחס לעמידה/אי  -עמידה של זו אפשר ו תיעשה לכל
אורך בדיקת ההצעות כולל ב שלב בחינת האיכות לפי שיקול דעתו הבלעדי של
התאגיד.

ב  .שלב ב'  -ניקוד איכות ההצעה –  4 0 %מהניקוד הכולל:
)1

לצורך ניקוד האיכות של ההצעות תהא רשאית וועדת המכר זים של
התאגיד למ נות צוות בדיקה ויועצים (להלן " :צוות הבדיקה ").

)2

צוות הבדיקה יהא ר שאי להיעזר ב כ ל גורם שהוא.

)3

ניתן לנקד גם בשברי נקודה עשרונית ,ולא רק במספרים שלמים,
והניקוד ייעשה עד לשתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

)4

הניקוד יינתן בין היתר על בסיס הפרטים שימסו ר המציע בטו פסי
ההצעה שעל המציע למלא ולצרף למעטפה א' וכן על כל פרט או מידע
אחר שיהא בידי התאגיד מכל מקור שהו א ,והכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד.

)5

המציע וספק הענן יוזמנו ל פגישה במשרדי התאגיד לשם הצגת פרזנטציה
ול ראיון פרונטאלי כהגדרתם להלן( .להלן" :הפגישה ")  .ל פגישה חייבים
ל הגיע כל ה מרואיינים הבאים:
א .מנ הל המציע (מנכ"ל או סמנכ"ל)
ב .נציג ספק הענן
ג .מנהל פרויקט הענן המיועד (כהגדרתו לעיל)
המציע וספק הענן יהיו רשאים לצרף גורמים נוספים לריאיון לפי
שיקול דעתם( .להלן " :המרואיינים ") .
מובהר ,כי כל אשר יוצג ו  /או יאמר ע"י נציג/י המצ יע ב פגישה
וב מסגרת הפרזנטציה ו/או הריאיון יחייב את המציע לכל דבר ועניין,
ככל שהתאגיד ידרוש זאת.
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אמות המיד ה

ניקוד
מקסימאלי

אופן חישוב הניקוד

לצורך בחינת רכיב זה ,על המציע להשל ים את טופס מספר
רכיב א':
עמידת המציע בתנאי המפרט  - 10אקסל שירותי  Qולסרוק אותו על גבי הדיסק או ן קי.
מדובר בטופס אלקטרוני בלבד.
הטכני המסומנים באות Q
בנוסף על נותני השירותים להציג במהלך הפרזנטציה
כהגדרתה להלן את עמידת המציע בתנאי המפרט הטכני
המסומנים באות . Q

4

לכל אחד מהתנאים המסומנים באות  Qיינתן משקל זהה.
מצי ע שיעמוד בכל התנאים יקבל את הניקוד המקסימלי 4
שניתן להשיג ברכיב זה  .מציע שיעמוד בחלק מן התנאים
יקבל את הציון היחסי ,אשר יחושב כדלקמן :הציון
המקסימלי שניתן להשיג =  4יחול ק ב מספר הסעיפים
המסומנים באות  . Qהמנה שתתקבל תוכפל במספר תנאי
ה  Qבהם המציע עומד  ,לפי ק ביעת הת אגיד וזה יהא ניקוד
האיכות בשלב זה.
במסגרת ה פגישה המ רואיינים י ידרשו להציג ולבצע הדגמה
רכיב ב'
פרזנטציה של שירותי הענן של שירותי ענן ושל שירותי אבטחת הרשת אותם הם
מספקים (להלן " :פרזנטציה ").
ו שירותי אבטחת הרשת
על נותני השירותים להיערך באופן שי ו כ ל ו להציג בזמן
אמת את הפרזנטציה מן הבחינה הטכנית( ,חיבו רים לרשת,
מחשב ניד ,ציוד רלוונטי וכל הנדרש לצור ך ההדגמה ,שעל
המציע לדאוג לקיומם).
משך הפרזנטציה לא יעלה על  150דקות (כולל שאלות
ה תאגיד והתשובות להן ) .
מובהר כי במהלך הפרזנטציה ,התאגיד יהא רשאי לבחון את
עמידת המציע בכל אחד מהתנאים המסומנים "  " Mו/או
"  " Qשבמפרט הטכני לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ככל

שהתאגיד יבקש כי תוצג בפניו עמידת המציע בתנאי " " M
ו/או "  " Qיתווסף לשם כך פרק זמן נוסף על  150הדקות.
במהלך הפרזנטציה יבחן התאגיד ,את השירותים ו/או
המערכת.
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19
הניקוד המ קסימלי שנ יתן יהיה להשיג ברכיב זה יהיה 16
נקודות  ,ויוענק על בסיס התרשמות ממקצועיות השירותים
ובין היתר לפי הפרמטרים הבאים:
התרשמות מחדשנות ,יצירתיות ,גמישות ,יעילות ו קלות
התפעול  ,של מערכת ה ענן או בדרך מתן שרותי הענן
וה אבטחה.
ציון איכות ההצעה שיוענק להצעת המ ציע ברכיב ב' יחושב
כממוצע של הני קוד שיוענק להצעתו של המציע על ידי כל
חברי ועדת המשנה.

רכיב ג':
ראיון אישי

במהלך הפגישה יתקיים עם המר ו איינים גם ראיון
פרונטאלי שאפשר כי בחלקו יוקדש גם לראיון אישי (להלן:
"הר י איון" )  .משך הר י איון לא יעלה על  20דקות (כולל
שאלו ת ה תאגיד והתשובות להן).

12

הניקוד ברכיב זה יורכב מהפרמטרים הבאים ,כאשר לכל
פרמטר יוענק ניקוד עד לניקוד המקסימלי הרשום לצידו
כדלקמן:
 התרשמות כללית מהמציע והתאמתו ל תאגיד ובכללזה :זמינות ,תודעת שירות ,מקצוענות ,רמת אמינות,
כישורים ,כישורים בינאישיים ,עמי דה בלוחות זמנים,
הבנה של צרכי התאגיד ,גמישות ,זמני תגובה ,התאמה
לתאגיד ,תודעת שירות  ,גיבוי כוח אדם וכיוצא באלה:
 0-6נקודות.
 התרשמות כללית מספק הענן והתאמתו לתאגיד ובכללזה :זמינות ,תודעת שירות ,מקצוענות ,רמת אמינות,
כישורים ,כישורים בינאישיים ,עמידה בלו חות זמנים,
זמני תגובה ,מנגנוני ההתקשרות עמו ,הבנה של
הצרכים ,גמישות ,התאמה לתאגיד וכיוצא בא לה 0-6 :
נקודות
ציון איכות ההצעה שיוענק להצעת המציע ברכיב זה
יחושב כממוצ ע של הניקוד שיוענק להצעתו של המציע על
ידי כל חברי ועדת המשנה .
חוות דעת לקוחות (ממליצים ) על המציע למלא ולצרף להצעתו את טופס מספר  11ולפרט

8
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את שמות כל הגורמים בישראל להם המציע סיפק שירותים
כמתואר בתנאי סעיף  7.4.1לעיל ב מהלך  12החודשים
האחרונים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז  ,וכן שמות
של לפחות חמשה גורמים בישראל להם ספק הענן סיפק
שירותי ענן ו  /או אבטח ת רשת במהלך  12החודשים
האחרונים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז .
צוות הבדיקה יפנה לפי שיקול דעתו לשני ג ורמים בישראל
להם המציע ו/או ספק הענן סיפק ו שירותי ם כאמור.

בחירת גורמים אלה ,ו/או בחירת נותני חוות הדעת מטעם
כל אחד מן הגורמים תיעשה לפי שיקול ד עתו הבלעדי של
התאגיד ,מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה.
הגור מים שיבחר צוות הבדיקה אפשר שיהיו מתוך:
 המידע שב אחד מטפסי ההצעה טו פ ס מספר  7ו/או טופסמספר  8ו/או טופס מספר 11
 מידע שיובא לידיעת התאגיד מכל מקור שהוא גם אםאלה לא נרשמו על ידי המציע ב טפסים הנל.
ככ ל שלתאגיד יש ניסיון קודם עם המציע ו/או נותני
השירותים  ,הוא יוכל להיחשב כגורם הנותן חוות דעת
אודות גורמים אלו לצורך בחינת האיכות לפי רכיב זה ,גם
אם הוא לא נרשם על ידי המציע בטופס מספר  6או בטופס
מספר  . 10מובהר כי נותן חוות הדעת מטעם התאגיד יהיה
הגורם עליו יחליט צוות הבדיקה לפי שיקול דעתו הבלעדי,
ומטבע הדברים יכול והוא יהיה חלק מצוות הבדיקה
במסגרת מכרז זה.
צוות הבדיקה יעניק ניקוד ברכיב זה בין היתר בהתאם
לפרמטרים הבאים ,לפי הניקוד הקבוע לצידם:
 שביעות רצון מ השירותים הניתנים ,קלות השימוש,נוחות התפעול ,גמישות ,וכיוצא באלה (  0-3נק') .
 רמת המקצו עיות של נותני השירותים  ,איכותהשירותים ,זמינות לפתרון תקלות וביצוע תמיכה,
עמידה בלוחות זמנים  ,תיקון בזמן של התקלות ,יכולת
תקשורת טובה וכיוצא באלה ( .) 0-3
צוות הבדיקה יהא זה אשר יעניק לכל הצעה הניקוד לפי
המפורט ל עיל בהתאם לה תרשמותו מחוות הדעת שתימסר
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לו על י די ה גורמים  .ציון איכות ההצעה שיוענק להצעת
המציע ברכיב זה יחושב כממוצע של הניקוד שיוענק להצע ה
על ידי כל חברי צוות הבדיקה.
בין כל ה גורמים אשר ייתנו חוות דעת ,ייעשה ממוצע ניקוד
בקשר לכל פרמטר ,בהתאם למספר נותני חוות הדעת .
הת אג יד יהא רשאי לפנות ל גורם אחד בלבד או ליותר משני
גורמים ,וזאת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
התאגיד יהא רשאי לפנות למספר גורמים שונה בין ה הצעות ,
למשל לפנות לשני גורמים בעבור הצעה אחת ,ולמספר אחר
של גורמים בעבור הצעה אחרת ,הכל לפי שיקול דעתו
התאגיד אינו מחויב לפנות לאנשי הקשר אותם ציין המציע
ככל שציין מטעם כל גורם ,והוא יהא רשאי לפנות לכל אדם
שהוא אצל כל גורם אליו יפנה כפי שימצא לנכון.
מובהר כי שמות נותני חוות הדעת אודות המציע מטעם כל
גורם יישארו חסויים ולא ימסרו למציעים בכל שלב שהוא
וכן לא תימסר למ ציעים זהות הגורמים שיתנו את חוות
דעתם אודות המציע.
הפנייה ללקוחות תהייה במהלך שעות העבודה הרגילות.
ככל ו גורם מסוים אשר נמסר בטופס מספר ...או בטופס
מספר  ...לא יאותר אחרי שני (  ) 2ניסיונות לשיחה טלפונים,
ו/או לא יכיר ו/או לא יזכור את נותן השירותים ו/או יטען
כי אין בא פשרותו ל תן חוות דעת ,יינתן ציון  0עבור חוות
דעת זו .

40

סה"כ ניקוד איכות
)6

לכל מציע יחושב ניקוד איכות כולל וזאת ע ל ידי סכימת ניקוד האיכות
שקיבל בכל אחד מ רכיבי האיכות שבטבלה ,באופן שהניקוד המקסימלי
הכולל שניתן יהיה לקבל ברכיב האיכות יהיה . 40

)7

ר ק הצעה שתעמוד בציון האיכות המזערי של  32נקודות תוכל להכלל
ברשימת המציעים הסופית ו לעבור לשלב הבא של בחינת הצעת המחיר
ולהיכלל ברשימת המציעים שתעבור לשלב זה .כללי העיגול שיחולו
לצורך המעבר יהיו כך שהצעה שתקבל ציון של  31.95ומעלה תחשב
כאילו שקיבלה את הציון של . 32
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ג  .שלב ג'  -ניקוד הצעת המחיר –  6 0%מהניקוד הכולל:
צוות הבדיקה יחשב גם את ניקוד ה מחיר כמפורט להלן:
 ) 1כל מציע יגיש הצעות מחיר באופן שישלים את כל הנדרש במסמך ד ' – 2
הצעת המחיר בשני גיליו נות האקסל .
 ) 2יבוצע חיבור של הסכום הסופי בכל אחד משני הגיליונות במסמך ד' – 2
אקסל הצעת המחיר כדלקמן:
.i

הסכום שיופיע בעמודה  Cשורה  187ל גיליון מספר  = 1הצעת מחיר
לשירותי ענן  " :סה"כ עלות חודשית לא כולל מע"מ לאחר הפחתת
אחוזי ההנחה ,לפי המטבע של מחירון השירותים של ספק
הענ ן " .סכום זה יומר על ידי התאגיד לש"ח לפי השער היציג שיהא
ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .לסכום זה יתווסף:

. ii

בעמודה  Cשורה  14ל גיליון מספר  = 2הצעת מחיר לשירותי
אבטחת רשת " :סה"כ"  .סכום זה יומר על ידי התאגיד לש"ח לפי
השער היציג שיהא ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

(סכימת שני הסכומים האמורים תכונה להלן " :ס כ ום ההצעה הסופי ").
 ) 3הצע ת המחיר שבה סכום ההצעה הסופי יהיה ה זול ביותר  ,תקבל את הציון
המקסימאלי של אותו רכיב =  60נקודות  .יתר הצעות המחיר ינוקדו ביחס
אלי ה ל פי הנוסחה שלהלן:
A
X 60

__________
B

= A

סכום ההצעה הסופי בש"ח ה נמו ך ביותר שהוצע מבין ההצע ות של
כלל המציעים שהגיעו לשלב זה .

= B

סכום ההצעה הסופי בש"ח ב הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה
מנקדים.

 = 60הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.
ד  .שלב ד' ואחרון – חישוב ציון ההצעה הסופי:
ציון ההצעה הסופי יהיה = סכימת הניקוד :
לניקוד ה סופי של האיכות כאמו ר בסעיף ב לעיל ,בצי רוף ניקוד הצעת המחיר
כאמור בסעיף ג' לעיל ,כפי שיינתנו ו/או יחושבו לכל מציע.
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(להלן" :ציון ההצעה ה סופי ")
ההצעה ש ת יבחר ה יא ההצעה שתקבל את ציון ההצעה הסופי ה גבוה ביותר ,
אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה
לחרו ג מכלל זה.
.17

.18

הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו
17.1

וועדת המכרזים תבחר זוכה אחד.

17.2

על אף האמור לעיל ,התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות ,לרבות
ההצעה הנמוכה ו/או הטובה ביותר ,לרבות בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי כי
המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה גורמת הפסד כספי למציע
ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב
התאגיד ,ו/או מכל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא התאגיד לנכון הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.

17.3

התאגיד יודיע למציע שהוכרז על-ידיו כזוכה במכרז באמצעות הודעה בכתב (דוא"ל
או דואר רשום) ,וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז לעניין מסירת
הודעות.

17.4

מובהר כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות ,וללא התחייבות של
התאגיד להזמין שירותים בכמויות או בהיקפים כלשהם ,אלא בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים ,ההיקף ומאפייני כל הזמנה של
השירותים .התמורה תשולם לזוכה לפי צריכת השירותים בפועל.

17.5

התאגיד ייתן הודעה ליתר המציעים ,אשר ייבחרו כזוכים חלופיים או שלא זכו
במכרז.

בחירת זוכה חלופי
18.1

התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לבחור זוכה חלופי במכרז ,אחד או יותר ,שיהיה
המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה במכרז לפי סדר הדירוג לפי הציון
המשוקלל הסופי במקום השני ,ובמקום השלישי והרביעי וכן הלאה (להלן" :זוכה
חילופי") ,אך התאגיד לא חייב לבחור זוכה חלופי כלשהוא.

18.2

התאגיד יהא רשאי אך לא חייב להתקשר עם הזוכה החלופי לצורך אספקת
השירותים בהתרחש אחד מן המקרים הבאים:
לא ייחתם חוזה התקשרות עם הזוכה על ידי התאגיד מכל סיבה
18.2.1
שהיא;
18.2.2

בתקופת ההתקשרות או תקופות ההארכה הזוכה פעל בחוסר תום לב
לפי דעתו של התאגיד;

18.2.3

בתקופת ההתקשרות או בתקופת ההארכה הזוכה הפר את
ההתקשרות בהפרה יסודית.
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18.2.4

בתקופת ההתקשרות או בתקופת ההארכה הופעלו כנגד הזוכה
במהלך חודש רציף מעל  5אירועים המזכים את התאגיד בקבלת
פיצויים מוסכמים כאמור במסמך ב' – המפרט הטכני.

18.2.5

הזוכה לא יספק מכל סיבה שהיא את אחד מהשירותים המנדטוריים
המסומנים  Mבמפרט הטכני.

18.2.6

18.3

. 19

. 20

התאגיד לא ינפיק לזוכה אחד מן האישורים הנדרשים מכוח סעיפים
 8 ,7ו –  9בנספח א' – המפרט הטכני במהלך פרויקט ההקמה
לשירותי הענן והאבטחה ,בשלב התכנון ו/או בשלב הביצוע ובכלל זה
לא ינפיק "אישור התאגיד לסיום שלב ההקמה".

ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים הנה של התאגיד ולפי שיקול
דעתו הבלעדי בלבד.

 18.4ועדת המכרזים רשאית להתקשר עם הזוכה החלופי (השני ,השלישי,
הרביעי וכן הלאה) גם לאחר תום מועד פקיעת הצעתם ,ובלבד שהזוכה
החלופי נתן לכך את הסכמתו ,ואולם כל עוד הצעת הזוכה ה חלופי בתוקפה
הוא יהיה מחויב להסכים להתקשרות.
 18.5לצורך התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופ י כאמור ,הזוכה החלופי מחויב
לעמוד כ תנאי מקדים להתקשרות עמו ,בכל ההוראות החלות על בעל
ההצעה הזוכה.
 18.6התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי ,אינה טעונה הסכמת הזוכה ל כך ואין
התאגיד מח ויב ליתן לו זכות טיעון קודם להתקשרות כאמור .ל זוכה אין
ולא תהיינה כל טענה ,תביעה א ו דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם זוכה
חלופי.
תוקף ההצעה
 19.1ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  90ימים ממועד הגשת ההצעות למכרז ,אף
אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה .זאת ,בין היתר ,למקרה שהזו כה
לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז ,או הציג מצג מטעה ,או יפר את
ההסכם שיחתם עם ה תאגיד ,או בכל מקרה אחר ש בו זכיית הזוכה במכרז
תבוטל .במקרה כאמור ,או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הזוכה אל
הפועל ,מכל סיבה שהיא  ,התאגיד יהיה רשאי בכל עת  ,אך לא חייב ,ובלי
לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין ,להתקשר עם המציע שהצעתו
דורגה במקום הבא.
 19.2התאגיד יהא ר שאי לבקש מהמציעים (א ו מי מהם) להאריך את תוקף
הצעתם לתקופה נוספת ,אחת או יותר ,לכל פרק זמן שהוא.
הצעה מסויגת או מותנית
 20.1מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם
דרישות המכרז .התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון
במסמכי המכרז או בתנאיו ,אם ייעשו ,משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז (להלן  " :הסתייגות ").
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 20.2להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד ,והתאגיד יהא
רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות ,תוך התעלמות ממנה ,או לחילופין
לפסול את ההצעה ,או לחילופין לפנות למציע לש ם הבהרה ,הכל לפי שיקול
דעת ו הבלעדי של התאגיד אשר יו דיע על כך למציע בכתב.
 20.3המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן ההסתייגות
שכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז  ,ככל שיורה כן התאגיד .
הצעה תכסיסנית
בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על  -פי דין ,ה צעה תכסיסנית או
הצעה הלוקה בסבסוד צולב ,או שיש בה משום חוסר תום לב ,או הצעה
שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית ,או שאין לה בסיס כלכלי איתן ,ברור
ומוצק שניתן להסבירו – יהיה התאגיד רשאי לפסלה .
אי עמידת המציע בתנ אי התאגיד
 22.1התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה ש תוגש על  -ידי מציע ,אשר
סיפק בעבר שירותים לתאגיד ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות
כנדרש בתנאי המכרז ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב
השירותים שסיפק מצד גורמי התאגיד ו/או מצד גורם ממשלתי אחר.
במקרה כזה ,תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית .זכ ות
הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה  ,הכל בכפוף לשיקול דעת ועדת
המכרזים .
 22.2התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר הגיש הצעה
למכרז קודם של התאגיד ו/או במסגרת הגשת ההצעה למכרז דנן ונמצא כי
הגיש ה צעה או הצהרה כלשהיא שאינה נכונה ,מטעה ,ו/או שגילה רק מ ידע
חלקי באופן שיש בו כדי להטעות .במקרה כזה ,תינתן למציע זכות טיעון
לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה,
הכל בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים .
דרישה למידע נוסף או להבהרות
 23.1ועדת ה מכרזים רשאית לבקש מכל מציע ,בכל שלב של המכרז ,הבהרות
ב כתב או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע
שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו באופן מהותי או להעניק לו יתרון
בלתי הוגן על פני מציעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
 23.2ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר ,המלצות או
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו
של המציע בתנאי המכרז ,לרבות בתנאי הסף ,וכן לבצע כל פעולה אחרת
הדרושה לבחינת ההצעה.
 23.3ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על
הפ גם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים ,א ו כי החלטה
זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך ה מכרז ואת תכליתו של
מכרז זה.
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 23.4המציע מתחייב להמציא לתאגיד ,מיד עם דרישתו ,כל מידע ו/או אישור
ו/או הבהרה כאמור לעיל.
 23.5בלי לגרוע מכל האמור לעיל:
התאגיד יה א רשאי ,על  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש ממציע
23.5.1
לגלות פרט ים מלאים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה
ההון שלו ,מק ורות המימון שלו או של בעל עניין בו ,שיטת
התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו ,וכן
כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו .מציע אשר נמנע
מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד – רשאי
התא גיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.
נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי
23.5.2
לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא
המכרז ,ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע
לשם קבלת חו ות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע
מגורמים שלישיי ם ,לפי שיקול דעתו של התאגיד ,לרבות חוות
דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.
 23.6מ בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו ,מתחייב המציע לעדכן את
התאגיד ,ללא דיחוי ,לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע שמסר
לתאגיד ,בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד
פ רסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז ,ואם נק בע,
כבעל ההצעה הזוכה – עד לחתימה על ההסכם עמו.
חתימה על הסכם התקשרות
 24.1בתוך  10ימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך ,מתחייב הזוכה
לחתום על הסכ ם ההתקשרות ,וזאת כתנאי לחתימת ההסכם על  -ידי
התאגיד ,ולה מציא לתאגיד שני העתקים חתומים בצירוף כל המסמכים,
ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם ,לרבות ביצוע ו אישור קיום
הביטוחים (בנוסח זה ה לנוסחים אשר צור פו להסכם) וערבות ביצוע .
 24.2למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחת ימת ההסכם בפועל על  -ידי התאגיד לא
יהא קיים הסכם בר  -תוקף בין הצדדים.
עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה
 25.1בכפוף לתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  , 1993 -כל משתתף
במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים ,בהתכתבויותיה עם
המציעים ,בחוות דעת מקצועיות שהוכנ ו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או
מוחרגות ,בעמדת היועץ המש פטי בוועדה ככל שאינה מוחרגת או חסויה
ובהצעת הזוכה במכר ז ,וזאת בכפוף לחריגים שנקבעו בתקנה האמור או
בכפוף להלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה ,וזאת תוך  30ימים ממועד
מסירת ההודעה בדבר החלטת וועדת המכרזים ,וזאת תוך תיאום מראש
עם נציג התאגיד .
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 25.2מציע הסבור כי חלק ים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות
מקצועיים (להלן " :חלקים סודיים ") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם
למציעים אחרים ,יציין במפורש בהצעתו ,על גבי טופס מס'  4למסמכי
המכרז ,מהם החלקים הסודיים ,וכן ,יצרף עותק נוסף של הצעתו ,שבו
החלקים הסודיים מושחרים.
 25.3מציע שלא ס ימן חלקים בהצעתו כסודיים ,יראוהו כמי שמסכים למסירת
ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
 25.4סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר
מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרי ם.
 25.5יודגש  :שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרזים בלבד .
 25.6מ בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר
שהוצע על  -ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
זכויות ועדת המכרזים
מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים ,המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז דנן ,וועדת
המכרזים תהא רשאית בנוסף:
26.1

להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב
ולכל מטרה.

26.2

לבטל את המכרז בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,ובהתאם
לדין וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם
ההתקשרות ,וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה.
יובהר לעניין זה ,כי ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי
וקיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים,
כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור .בעצם הגשת ההצעות למכרז ,יראו
את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ,מוותרים על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ,בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת
ביצוע השירותים לפי המכרז.

26.3

לקבל כל החלטה אשר תשרת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת
תכליתו של מכרז זה.

26.4

לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא.

26.5

לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה ביותר ,את ההצעה שקיבלה את הניקוד
הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

26.6

להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן
הגשת ההצעה למכרז על ידו.
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. 27

הוראות כלליות
 27.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא
כל הסכם ,קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.
 27.2היררכיה בין המכרז להסכם  -ההסכם המצורף למכרז זה ,על נספחיו,
מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש לראות את המכרז ואת ההסכם
המצ ורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד ,שחלקיו משלימים זה את זה.
 27.3בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נו סח המכרז לבין נוסח ההסכם ,או
במקרה של סתירות בתוך אחד מן המסמכים ,יגבר הנוסח המטיב עם
התאגיד  ,המוסיף על התחייבויות ה מציע ו/או הזוכה והמוסיף על זכויות
התאגיד  .מובהר לעניין זה ,כי חסר לא ייחשב כסתירה.
 27.4ביטויים המופיעים בלשון יחיד  -משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים
המופיעים בלשון זכר – משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
 27.5כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד ,והן לא
ישמשו לצרכי פרשנות.
 27.6התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על
ההסכם מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,בהתאם לשיקול דעתו
המלא והסופי .אם יחליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום
על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהוא ,בקשר לכך ,והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו ,לרבות
לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כא מור ,ולא תחול על התאגיד
כל חובה לתשלום כאמור.
 27.7קניין התאגיד במסמכים  -מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד,
ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך ה גשת ההצעות.
 27.8ניגוד עניינים וסודיות  -בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה
בניגוד עניינים /בחשש לניגוד עניינים /מראית עין של חשש לניגוד עניינים.
הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות וכן
מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד .
 27.9סמכות שיפוט  -סמכות השיפוט הבלעדי ת ,המקומית והייחודית לדון
בתובענה שעילתה מכרז זה ,לרבות ההסכם המצורף לו ,תהא נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד .
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מסמך ב'  -המפרט הטכני
.1

כללי
1.1

השירותים נשוא המכרז כוללים שני עיקרים:
1.1.1

הקמה ומתן שירותי מחשוב ענן  -שירות מנוהל מקצה לקצה לכל
השירותים המתארחים בענן ו/או שהתאגיד יבקש לארח בענן ובכלל
זה שירותי שמירה ,גיבוי ,אחסון מחשוב וכיוצא בזה הכל כמפורט
במסמך זה.

1.1.2

אספקת שירותי אבטחת רשת  -מערכת אבטחה והגנה על כל
השירותים המונגשים ללקוחות הקצה ובכלל זה אתרי התאגיד
ושירותים שונים ,מערכות וממשקי  APIוכדומה ,אשר מתארחים
בענן מטעם התאגיד ,הכל כמפורט במסמך זה.

1.2

מובהר כי התאגיד יהא רשאי בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי מכל סיבה שהיא
ואף ללא סיבה:
1.2.1

להחליט אילו שירותים לצרוך מנותני השירותים;

1.2.2

לצרוך רק חלק מן השירותים המפורטים במפרט הטכני דנן ולקבוע
את היקפם;

1.2.3

לשנות ,להוסיף ו/או לבטל שירותים המופיעים במסמך דנן;

1.3

נותני השירותים יבצעו כל מטלה וכל שירות נוסף שיידרש לצורך מתן השירותים
לשביעות רצונו המלאה של התאגיד ,גם אם מדובר בשירותים או במוצרים שלא
הוזכרו במפורש במסמכי המכרז על נספחיהם.

1.4

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לתאגיד תהא הזכות הבלעדית לצרוך בכל עת כל
שירות נוסף שספק הענן מציע לתתם במסגרת קטלוג ומחירון השירותים ( ה -
" – )"market placeוזאת באותם תנאי ההתקשרות ,באותו תעריף ההנחה ,או
בתנאים המיטיבים עם התאגיד.

1.5

נותן השירותים יספק שירותים ברמה מתקדמת ביותר ויטמיע באופן שוטף,
בתדירות גבוהה ובזמן אמת פיתוחים טכנולוגיים לשיפור ולייעול השירותים באופן
שכל אחד מהשירותים שיינתנו מטעמו יותאמו לטכנולוגיות המעודכנות,
המתקדמות והחדישות ביותר כדי להוסיף ולשפר את היכולות הקיימות כיום.

1.6

השירותים יינתנו תוך מתן מענה טכנולוגי יעיל ,מנוהל ,מאובטח ,מגובה ,שריד,
זמין ובעל רמת שירות גבוהה ,המתבסס על תשתית ענן ציבורי ו/או פרטי ו/או
היברידי ו/או שילוב סביבות ענן עם הסביבה המקומית של הלקוח ,כפי שידרוש
התאגיד.

1.7

נותני השירותים יישאו באחריות בלעדית לכל היבט הכרוך באספקת השירותים.
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1.8

נותני השירותים יאפשרו לתאגיד יכולת עצמאית לניהול ,ניטור ,שליטה ובקרה
מלאה ,אמינה ושקופה של התשתיות והשירותים הניתנים על ידי נותני השירותים,
באמצעות ממשק ידידותי לניהול ,פשוט וקל להפעלה ,וזאת מבלי לגרוע מאחריות
נותני השירותים.

1.9

השירותים יינתנו בזמינות העונה לקריטריונים הבאים:
1.9.1

זמינות הענן  99.9% -ומעלה ,על בסיס חודשי.

1.9.2

זמינות מערכת האבטחה וההגנה  ("five nines") 99.999% -ומעלה,
על בסיס שעתי.

למען הסר ספק מובהר כי מערכת האבטחה צריכה להיות זמינה בהתאם לזמינות
האמורה ,גם אם המערכות בענן יהיו מושבתות מסיבה כלשהי.
1.10

נותן השירותים מחויב לעדכן בכתב את התאגיד על כל תקלה ו/או כשל במערכת
שיש להם או יכולה להיות להם השפעה ישירה על התאגיד ,ככל שיתרחשו ובאופן
מידי .וכן על כל פגיעה מהותית שתגרום לאי עמידתו בתנאי הסף של המכרז.

1.11

הגדרות:
"משתמשים" ו/או "משתמשי המערכת"  -עובדי התאגיד או מי מטעמם או נותני
שירותים לתאגיד כגון :צוותי שירות ותמיכה טכנית ,צוותי תשתיות ואפליקציות,
צוותי אבטחת מידע ,יועצים ,צרכני מידע אשר צורכים את המידע שמפרסם
התאגיד (הציבור הרחב בארץ ובעולם) ,מוסדות ציבוריים כגון מערך הסייבר
הלאומי וכיוצא באלה .חלק מהמשתמשים הינם בעלי הרשאות .Admin
"שירותי ענן" כל שירותי הענן המפורטים במסמך דנן.
"שירותי אבטחה" ו/או "שירותי אבטחת רשת"  -כל שירותי האבטחה המפורטים
במסמך דנן.
"מצב קיים"  -תיאור המערכת הקיימת כפי שמפורט בצרופה  1למפרט הטכני.
"שירותי הענן והאבטחה" ו/או "שירותים" – כל שירותי הענן ושירותי האבטחה
המפורטים במסמך דנן וכן כל פעולה נוספת ו/או נלווית שתידרש לצורך אספקה
מעולה של שירותי הענן ושל שירותי האבטחה גם אם לא פורטה במסמך דנן אך
זאת נדרש לצורך ביצען ,וכן כל שירות נוסף שידרוש התאגיד בכל עת ,כולל שינויים
לעניין שבמהות ו/או שבהיקף.
"נותן השירותים"" ,מציע"" ,ספק ענן"" ,חוות השרתים"" ,קטלוג ומחירון
השירותים"
– כהגדרתם במסמך א' הזמנה להציע הצעות.
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שירותים מנדטוריים ושירותים שייבחנו במסגרת האיכות:
.2

חלק מרכיבי השירותים המפורטים במסמך הנם בגדר שירותים שחובה על נותני השירותים
לספק (להלן" :שירותים מנדטוריים") .שירותים אלה יסומנו באותו האנגלית ()M
מהמילה  .Mandatoryעל ספק הענן להיות בעלת יכולת ומסוגלות לספק כל שירות
המסומן  .Mבמקרה וספק הענן יציע שירותים שאינם עומדים בדרישה המסומנת ()M
תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.3

חלק מרכיבי השירותים המפורטים במסמך זה ,יילקחו בחשבון במסגרת ניקוד איכות
ההצעה והם אינם מנדטוריים .שירותים אלה יסומנו באות  Qמהמילה  .Qualityעמידת
ספק ברכיב המסומן באות  Qתזכה את הספק בניקוד איכות כפי שמפורט במסמך א'
למסמכי המכרז – הזמנה להציע הצעות באופן שניקוד המקסימלי שניתן יהיה להשיג
בעבור קיומם של כל הסעיפים המסומנים באות  Qיהיה  10נקודות .לכל רכיב המסומן
באות  Qיהיה משקל זהה.

.4

שירותי ענן
4.1

תשתית הענן
4.1.1

תתאפשר יצירת העתקים בחוות שרתים ראשית ושתי חוות נוספות
אשר ישמשו בין היתר גם לצורך גיבוי ,שרידות ,התאוששות מהירה
מאסון ( )Disaster Recoveryוהמשכיות עסקית ( Business
 )Continuityכאשר כל אחת מחוות השרתים תוכל לספק את כל
השירותים ברמה הנדרשת (.)M

4.1.2

הפרדת רשתות לוגית ובמידה וידרשו שירותי ענן פרטי  -גם הפרדה
פיזית (.)M

4.1.3

ספק הענן יוודא זמינות חודשית של  99.9%ומעלה בכל אחת מהחוות
(.)M

4.1.4

תשתית הענן תאפשר חיבור בין השרתים ברוחב פס שלא יפחת מ-
.)M( 100 Gbit/s

4.2

4.1.5

המערכת תעמוד בקצב תעבורת מידע של  1000 GBליום (.)M

4.1.6

המערכת תעמוד בכמות של  20מיליון כניסות ליום (.)M

טווח מהירויות קריאה  /כתיבה ( )IOPSניתנים לבחירה מתוך מגוון אפשרויות
בהתאם לשירות הנדרש (.)M

4.3

יכולת סנכרון והתממשקות .)M( Active Directory
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4.4

יכולת התממשקות  Active Directoryעם שירותי צד שלישי (כדוגמת )Outlook
(.)Q

4.5

אספקת שירותים מסוג.)M( DBaaS ,IaaS, PaaS, SaaS, FaaS :

4.6

אפשרות לרישום ) DNS (Domain Name Systemחדשים וקישור  DNSקיימים,
תוך התאמה ל .DNSSEC -השירות יבוסס על .)Q( Anycast IP

4.7

) LB (Load Balancerהמערכת תכלול איזון וויסות התעבורה הנכנסת בין מספר
שרתי מקור לפי משקל מוגדר ,כולל פיקוח והתחשבות בבריאות שרתי המקור.
לצורך כך תתבצע בקרה שוטפת של בריאות שרתי המקור בהתאם להגדרת
התאגיד (.)M

4.8

במידה ומזוהה בעיה בשרת מקור ,היא תדווח לתאגיד ,כולל אינדיקציה לסיבת
השורש)Q( .

4.9

יכולת הפצה מבוססת )CDN (Content Delivery Network
4.9.1

באם לספק אין יכולת  CDNמשלו ,ישתלב בצורה חלקה (כולל ניהול
מטמון ו ,SSL -ניתוח ואבטחה) עם ספקי  CDNאחרים (.)M

4.9.2

ניתוח שוטף של הרשת לצורך גילוי תקלות ועומס בזמן אמת,
ובהתאם  -ניתוב חכם ואופטימלי של התעבורה לאורך נתיבי הרשת
המהירים והאמינים ביותר (.)M

4.9.3

העברת כל התוכן למשתמשי קצה באמצעות  ,HTTPS, HTTP/2דרך
 IPv6, IPv4או כל שילוב מתאים שלהם .יכולת בקשת תוכן משרתי
מקור עם חיבור  TLSהמאומת הדדית ואספקה למשתמשים דרך
 ,HTTP, HTTPS, HTTP/2דרך  IPv6 , IPv4או כל שילוב אחר
המתאים לכך .אין לתמוך ב HTTP/2 -מעל  .HTTPכאשר HTTP/2
אינו זמין ,הפתרון יהיה מסוגל לחזור ל HTTP/1.1 -באותו חיבור
(.)M

4.9.4

מיטוב אספקת התוכן ,תוך שימוש בסטנדרטים המקובלים בתעשייה
וכן אמצעים אחרים .יכולות אלו יכללו צמצום של  CSS, HTMLו,JS -
העברת תוכן  GZIPללקוחות נתמכים ובצוע "נרמול" קבצי GZIP
עבור לקוחות שאינם נתמכים (מבלי לבקש גרסאות  GZIPוnon--
GZIPמהמקור) ,וכן ביצוע אופטימיזציה של תמונות ווידאו עם וללא
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אובדן ) ,(lossy and losslessכאשר תמונות מגיעות דחוסות
בשיטת  WebPמאת ספקי התוכן של התאגיד וקבצי וידאו יכולים
להגיע בפורמטים .)Q( MXF/MP4
4.9.5

אופטימיזציה של התמונה/וידאו באופן אוטומטי בהתאם למצב
הרשת (.)Q

4.9.6

בצוע טעינה מוקדמת ( – )Prefetchingטעינה יזומה של קישורים
בדף .)Q( HTML

4.9.7

מחיקת תוכן מהמטמון באמצעות ממשק  APIוכן באמצעות תגי
כותרת מותאמים אישית של  HTTPאו באמצעות כתובת  URLשל
האתר .ניקוי מטמון צריך להתחיל גלובלית בפחות מעשר שניות
וחייב להסתיים תוך פחות מדקה (.)M

4.9.8

מערכת  loginשמתפקדת כ  ."Packet Capture" -כל הבקשות כולל
אלו שיעברו ,ירשמו וישמרו לפחות  3חודשים .השירות יאפשר
תובנות עמוקות על התנועות ,כולל אפשרות לזהות התפתחות
דפוסים בזמן אמת ו Drill Down -לבקשות אינדיבידואליות .כל
הבקשות ישמרו ,כולל קודי סטטוס התשובות ()5xx, 4xx, 3xx, 2xx
(.)M

4.10

אחסון
4.10.1

מגוון אפשרויות וסוגי אחסון ,הן אחסון זמין לשליפה מהירה והן
ארכיון וגיבויים לטווח ארוך (.)M

4.10.2

שמירת מידע בקבצים מכל הסוגים (מסמכים ,תמונות ,וידאו,
טבלאות blobs ,וכו') ובכל פורמט ,ללא הגבלה בכמויות ,עד גודל של
 5טרה בייט לקובץ (.)M

4.10.3

מאגרי נתונים ( )Databaseמנוהלים לפי גרסה והפצה (.)Q

4.10.4

פלטפורמת  ,Containersכולל אפשרות הצטרפות והוספת Nodes
ללא הגבלה ל Cluster -קיים על פי חוקים מוגדרים מראש (.)M

4.10.5

פלטפורמת אורקסטרציה לקונטיינרים (כדוגמת .)M( )K8s

4.10.6

פלטפורמה לניהול מאגרי נתונים מסוג .)M( Big Data
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4.10.7

אחסון נתונים מאובטח ומוצפן ,העונה לדרישות תקינה ,רגולציות
ודינים החלים על ספק הענן וכמפורט במסמך זה להלן ( .)Mמובהר
כי על ספק הענן לשתף פעולה עם התאגיד לגבי תקינה החלה על
התאגיד.

4.11

גיבוי
4.11.1

ספק הענן ידאג לגבות את הנתונים של המזמינה ויקיים מנגנונים
לאחזור והתאוששות מאסון (.)Q

4.11.2

ספק הענן יאפשר ביצוע גיבוי מאובטח ומוצפן בכל שיטה (חם  /קר)
( ,)Mמכל סוג (מלא  /אינקרמנטלי  /דיפרנציאלי  Snapshot /וכו')
(.)Q

4.12

ממשק משתמש
4.12.1

יכלול שירותי  Self Serviceלצריכת כל שירותי מחשוב הענן כפורטל
גישה בעל ממשק  ,WEBפשוט ,נוח וקל להפעלה ,שיאפשר יכולת
עצמאית לניהול ,שליטה ,הגבלה אם נדרש ,ניטור ובקרה מלאה,
אמינה ושקופה של התשתיות ,ההרשאות ,הגיבוי והשירותים
הניתנים על ידי ספק הענן (.)M

4.12.2

יאפשר ניהול של השרתים (זאת בנוסף לאפשרות ניהול השרתים
מתוך שורת הפקודה) .הממשק יאפשר:
4.12.2.1

כיבוי  /הדלקת שרתים (.)M

4.12.2.2

הזמנת  /הפעלת  /סיום שירותים (.)M

4.12.2.3

הגדרת חוקים לאלסטיות scaling up / scaling out -
וכן שליטה והתערבות ידנית (.)M

4.12.3

יכלול הצגת נתונים גראפית ובניית מסכים בצורה מודולרית ועדכנית
של צריכת משאבים בכל רגע נתון ,השוואה לחודשים קודמים וכן
 Pricing Calculatorשיאפשר צפי חיוב חדשי בהתאם למסלולי
השירות השונים ואפשרות לשנות מסלולים בהתאם לצורך (.)M

4.13

שמירת לוגים מלאים עבור פעולות המשתמשים בהתאם לדרישות הדין ,ומתן
אפשרות לתאגיד לבצע את השמירה בכל דרך שתתבקש על ידי התאגיד (.)M
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4.14

 - APIממשק תכנות יישומים מאובטח לכל שירות בענן המגדיר את הדרכים בהם
אפשר לבקש ולערוך מידע ,עם תיעוד מפורט על כל פעולה (.)M

4.15

 - Logical Appיכולת אינטגרציה ויישום של תהליכים עסקיים (שימוש ב-
.)Q( )workflow

4.16

אפשרות לרכישת שירותי ניתוח נתונים מתקדמים וחדישים ביותר מהסוגים

הבאים)Q( :

4.17

4.16.1

))Q( .ML (Machine Learning

4.16.2

))Q( .AI (Artificial Intelligence

4.16.3

הפיתוח ייתמך בסביבת פיתוח )Q( .Python

4.16.4

זיהוי פנים מתמונה ו  /או וידיאו)Q( .

4.16.5

זיהוי קול)Q( .

4.16.6

זיהוי טקסט)Q( .

שירותי תמיכה לשירותי הענן
4.17.1

קיומו של צוות תמיכה ייעודי בעבור שאלות ו/או תקלות הנוגעות
לשירותי הענן ,אשר יהיה זמין  24שעות ביממה שבעה ימים בשבוע
בכל ימות השנה (כולל בימי שבתון) בטלפון ,בדוא"ל ובתיבת צ'אט

))M( . (live
4.17.2

רצוי בשפה העברית ()Q

דרישות אבטחת מידע והגנת פרטיות
.5

מדיניות אבטחת מידע
5.1

מדיניות אבטחת המידע תתבסס על מודל:
האחריות המשותפת = )(Shared Responsibility Model
על פיו האחריות לאבטחת המידע והבקרות הנובעות מכך מתחלקת בין ספק הענן
לתאגיד בהתאם לסוג השירות .להלן חלוקת האחריות עבור סוגי השירות הנפוצים
IaaS, PaaS, SaaS: -

36

5.2

נותני השירותים יעמדו בדרישות אבטחת מידע והגנת הפרטיות כמפורט במסמך
זה ויאפשרו ללקוח לעמוד בהן.

5.3

באחריות נותני השירותים להגן על המידע האישי (כהגדרתו בהסכם ההתקשרות)
אשר מאוחסן אצלם בהתאם להוראות (כפי יעודכנו מעת לעת במהלך תקופת
ההתקשרות ותקופת ההארכה) של הדין ,החקיקה והרגולציה המחייבת אותם
כספקי מיקור חוץ (או  )Processorsבמקום פעילותם.

5.4

לא תתבצע העברת מידע אישי מחוץ לתחומי הEEA - European Economic -
 ,Areaלמעט העברה בחזרה לישראל .ההגנה כוללת ניתוח איומים ,שערוך סיכונים
וקביעת תכנית פעולה ובקרות להפחתתם והתמודדות עמם.

5.5

רגולציות ותקינה:
5.5.1

נותני השירותים אשר יזכו במכרז ימלאו את הטבלאות
המצורפות כצרופ ה  2למסמך ב' – המפרט הטכני דנן " התאמת
הספק לדרישות הדין הישראלי בעניין פרטיות ואבטחת מידע "
הכוללת טבלת השוואת ,ויפרטו אודות עמידתם בהוראות
הרגולציה הישראלית החלה על התאגיד (" הסטנדרטים ").
נותני הש ירותים יצרפו לטבלאות אלה את המסמכים
הרלוונטיים המפרטים את עמי דתם בהוראות רגולציה זו ,ואלו
יחייבו את נותני השירותים במהלך כ ל תקופת ההתקשרות.
נותני השירותים לא ישנו את אופן עמידתם בהוראות אלו,
באופן שיגרום לביטול עמידתם בהוראות הרלוונטיות .תנאי זה
יהווה תנאי מתלה להתקשרות עם התאגיד.

5.5.2

נותני השירותים יענו לכל דרישות GDPR (General Data
) - Protection Regulationרגולציית הגנת הפרטיות האירופית וכן
יתחייבו כי אופן הטיפול במידע אישי ,עונה על דרישות כל דין ולא
פחות מהסטנדרטים שנקבעו על ידי נותני השירותים ,כפי שמפורטים
בסעיף  5.5.1לעיל וצרופה ב' לנספח הטכני דנן ,וכן כי נותני
השירותים עונים לכל דין כפי שנדרש בכל מדינה בה ממוקמת תשתית
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הענן ו/או בה ניתנים שירותים כלשהם לתאגיד על ידי נותני
השירותים.
5.5.3

בנוסף על מחויבות נותני השירותים לעמוד בכל תנאי הGPDR -
כאמור לעיל ,מובהר כי עליהם לעמוד בכל התנאים החלים על
""Processorלפי ה GDPR -ובכלל זה לעמוד בסעיפים  28-30של ה
.GDPR -

5.5.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור על נותני השירותים לעמוד בכל האמור
להלן :
5.5.4.1

להודיע לתאגיד מיידית על כל פריצה לנתוניהם (גם אם
זה נוגע ללקוחות אחרים אך עשויה להיות לכך השלכה
ו/או השפעה כלשהיא כלפי התאגיד).

5.5.4.2

לבצע תחקור בקשר לאמור בסעיף הקטן הקודם
ולהעביר לתאגיד את המסקנות שהתקבלו ולהודיע
לתאגיד מהי הפעולה המתקנת שבכוונתם לנקוט לשם
פתרון פרצת האבטחה .בסיום בצוע הפעולה המתקנת
כאמור ,על נותני השירותים לדווח על כך לתאגיד.
התהליך יתבצע במידת האפשר בשיתוף התאגיד ובכל
מקרה ,נותני השירותים יסייעו ו/או ישתפו פעולה
באופן מלא עם התאגיד בטיפול באירוע כאמור ובכלל
זה עליהם להעביר לתאגיד נתונים ומידע כפי שיידרשו
על ידי התאגיד.

5.5.4.3

זכויות הקניין הרוחני וכל זכויות שהם בקשר לנתוני
התאגיד ובכלל זה הנתונים עצמם וכל מידע ופרט
הקשור אליהם ו/או היכול להיאסף כתוצאה ממתן
השירותים לתאגיד (למשל ,) Metadataהנה של
התאגיד בלבד.

5.5.4.4

נותני השירותים אינם רשאים לאסוף מידע מנושאי
מידע ו/או משתמשים ללא אישור מראש ובכתב של
התאגיד .לתאגיד שיקול הדעת הבלעדי באם לאשר
איסוף ו/או העברת כל מידע ופרט שהוא ,והוא יהא
רשאי לסרב לבקשתם ,מכל סיבה שהיא ואף ללא כל
סיבה .נותני השירותים לא יהיו רשאים לחרוג מאישור
התאגיד ככל שזה יינתן.

5.5.4.5

נותני השירותים ידאגו לבצע שינויים בנתונים פרטיים
על המשתמשים ו/או יאפשרו לתאגיד להשתמש
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באמצעים טכניים כדי שזה יבצע עדכון קל פשוט ונוח,
ככל שידרשו לכך על ידי התאגיד .
5.5.4.6

נותני השירותים יעבירו לתאגיד כל מידע וכל פרט
אודות משתמשים פרטיים אשר ייאספו על ידם
כתוצאה ממתן השירותים לתאגיד ,ככל שהתקבל
אישור מראש ובכתב כאמור בסעיף  5.5.4.4לעיל.
ההעברה תעשה באופן קל ופשוט ובפורמטים נוחים
ומקובלים .

5.5.4.7

נותני השירותים יעבירו לתאגיד רשימת כל נתון וכל
פרט (כגון נתוני מטה-דאטה) שהם אוספים אודות
משתמשים פרטיים כתוצאה ממתן השירותים לתאגיד,
ככל שהתקבל אישור מראש ובכתב כאמור בסעיף
 5.5.4.4לעיל .ובכלל זה יפרטו מה מטרתם ,מה
השימוש המתוכנן לגביהם ,מה אמצעי ההגנה עליהם
ולמי הם יכולים להיות מועברים .

5.5.4.8

נותני השירותים יאפשרו הצפנת בסיסי נתונים
ותעבורת נתונים.

5.5.4.9

נותני השירותים יתמכו ב SAML 2.0 -ויאפשרו הזדהות
אחת ) (SSO - Single Sign Onלממשקי

ניהול

המערכות והשירותים בענן (דשבורד) ,כולל שירות
האבטחה ,המתבססת על ),AD (Active Directory
באמצעות סיסמה קבועה השמורה במערכת ו/או
סיסמה חד-פעמית ) (TOTPואימות דו גורמי ).(2FA
5.5.4.10

נותני

השירותים

יאפשרו

בצוע

אימות

( )authenticationלממשקי תכנות יישומים (,)API
המתבססים על שיטת .Ticket Granting
5.5.5

נותני השירותים ,וגם כל אחת משלש חוות השרתים ,יהיו בעל
הסמכה לתקנים הבאים ,בגרסתם המעודכנת ביותר .על נותני
השירותים להציג מסמכים ואישורים תקפים בהתאם :
5.5.5.1

 - ISO 27001ניהול מערכות אבטחת מידע.

5.5.5.2

 - PCI DSSהגנה על נתוני כרטיסי אשראי לצורך ביצוע
סליקה.
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נותני השירותים מחויבים לשמור על הסמכתם לתקנים המצוינים
לעיל במשך כל תקופת התקשרות ותקופת ההארכה ,כאשר ההסמכה
תכלול את כל הרכיבים הנדרשים בעת יישום השירותים.
.6

שירות אבטחת מידע
שירות אבטחת המידע יעמוד בכל התנאים הבאים:
6.1

שירות אבטחת המידע יהיה חלק מסביבת הענן של התאגיד באופן שיגן על הענן
מתוך סביבת הענן (.)Q

6.2

ספק שירות האבטחה יספק תעודות הצפנה ) (SSL / TLSברמת ה ,DNS -ייעודיות
לכל אתרי התאגיד עליהם הוא מגן או שספק הענן יאפשר שימוש בתעודות של
ספקים אחרים המורשים לספק תעודות אלה (.)M

שירות אבטחת המידע יעמוד בכל התנאים הבאים:
6.3

סינון תעבורה באופן שתעבורה שנדחתה במסגרת הסינון לאבטחת מידע ,לא
תחשב כתעבורה שניתנה לתאגיד לצורכי תשלום (.)M

6.4

הפרדה לוגית של מערכות התאגיד (השירותים המונגשים ללקוחות הקצה ובכלל
זה אתרי התאגיד ושירותים שונים ,כגון מערכת קריאות שרות ,ממשקי  APIוכו'),
באופן שימנע פגיעה בזמינות ו/או באבטחה בשל התקפות על לקוחות אחרים של
נותני השירותים (.)M

6.5

פריסה אוטומטית ומיידית של שירות האבטחה על כל פלטפורמות האינטרנט של
הלקוח (.)M

6.6

ברירת המחדל של כל הפיצ'רים תיקבע כך שפלטפורמות האינטרנט של התאגיד
תהיינה מאובטחות באופן מלא ,מקיף ,יעיל וקל להגדרה והתאמה (.)Q

6.7

ניהול בסיס נתונים של פתרונות לכלל האיומים שפורסמו עד כה ושימוש בו לצורך
טיפול בכל איום או תקיפה שתתבצע על פלטפורמות האינטרנט של התאגיד .מאגר
זה יתעדכן בכל פעם שיתגלה פתרון לאיום חדש (.)M

6.8

יעשה שימוש באינטליגנציה מלאכותית ולמידת מכונה ,לצורך טיפול בכל היבטי
האבטחה :החל מ ,WAF -המנתח אוטומטית מבני נתונים של יישומים ,עד לניתוח
התנהגותי המגלה בוטים לא רצויים (לדוגמה שימוש ב ,)CAPTCHA -כלי סריקה
(אוטומטיים וידניים) ,תקיפות מסוג  ,DDoSכח ברוטאלי ) (Brute Forceודומיהם
וכן כל פעילות זדונית אחרת ,כפי שיפורט בהמשך (.)M
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6.9

מערכות חומת אש ומניעת חדירה פרו – אקטיביותIPS (Intrusion Prevention :
) Systemו ,WAF (Web Application Firewall) -המונעות חדירת איומים
מהסוגים הבאים לשרתי המקור ,כולל יכולת הגדרה שונה לכל :)M( URL
6.9.1

פרופילים שנוצרים אוטומטית (כגון בוטים וכלי סריקה שאינם

דפדפנים))M( .
6.9.2

בוטים רב-ממדיים ורב-שכבתיים .לצורך כך יעשה שימוש במנגנונים
שינתחו באופן רציף עבור כל  sessionאת כל הבקשות ,החבילות
והעברות הנתונים הדו כיווניות ,כדי לזהות במדויק את אופיו של כל

משתמש)M( .
6.9.3

רשימות שחורות –  IPבעייתיים .לצורך כך ינוהל בסיס נתונים של כל
ה IP -הבעייתיים שפורסמו עד כה וכן כאלו שהתגלו על ידי ספק
שירות האבטחה .מאגר זה יתעדכן בכל פעם שיפורסם או יתגלה IP

חדש)M( .
6.9.4

הגנה לפחות מפני הפגיעויות המתייחסות לקלט מהמשתמש
והמפורטות ב OWASP Mod Security Core Set -או שווה ערך,

כגון )M( .Cross-Site Scripting (XSS) ,SQL Injection :
6.9.5

מגבלות תנועה ,כגון קצב ( )rate-limitingותפוקה )M( :
6.9.5.1

תתאפשר הגדרת ספים קבועים מראש או דינאמיים
באופן אוטומטי על ידי מנגנוני למידת מאפייני התנועה

בזמן אמת)M( .
6.9.5.2

מגבלת הקצב תאפשר לזהות ולהתייחס למשתמשים

בודדים שעומדים מאחורי )M( .NAT
6.9.5.3

חישוב הספים יתבסס על סוגי נתונים ויחס פר
פרוטוקול של מספר בקשות/תגובות (עבור חבילות,
הודעות ,בקשות  ,HTTPשאילתות  DNSבשנייה וכו').

()M
6.9.5.4

התאגיד יקבל הודעות שגיאה המותאמות לצרכיו.
לצורך כך ספק הענן יאפשר להגדיר לפחות  15כללים.

()M
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6.9.6

הגדרות סינון לבחירת התאגיד ,על פי :
6.9.6.1

ארגון)M( .

6.9.6.2

דומיין)M( .

6.9.6.3

 - Geo-blockingמיקום גיאוגרפי (מדינה ו/או עיר).

()M
6.9.6.4

פלטפורמה ( ,VPNשרתי פרוקסי אנונימיים TOR ,ועוד).

()M

6.10

6.9.6.5

עומס נתונים)M( .

6.9.6.6

סוגי תוכן)M( .

הגנת DDoS
6.10.1

זיהוי והגנה בפני התקפות  DoSו DDoS -עבור  HTTPו)M( .HTTPS-

6.10.2

הגנת  DDoSללא הגבלה וללא קשר למספר פעמים ,גודל או משך זמן
התקיפה( ,ללא חיוב בתשלום נוסף) .הגנה זו תהיה יעילה כנגד כל
היקף של מתקפה ,החל מחבילות תקיפה בודדות ועד למתקפות
בוטים מסיביות .הגנה זו תחול על כל קשת וקטורי התקיפה ,כולל:

()M
protocol exploits, amplification and reflection attacks,
volumetric flooding, malicious inputs, resource depletion
& exhaustion, application-layer vulnerabilities.
6.10.3

הגנה מפני התקפות  DDoSשל שכבה  4 ,3ו 7 -במודל ה( OSI-רשת,
תעבורה ויישומים) :ההגנה על שכבת היישומים ,מעבר להגנה מפני
טכניקות  HTTP DDoSגנריות ,כגון עוגיות  synוהגבלת חיבור ,גם
הגנה מפני התקפות DoS / DDoS

המיועדות לנצל פגיעויות

ביישומים ספציפיים)M( .
6.10.4

התמודדות מוצלחת מוכחת עם התקפות  DDoSבהיקפים גדולים נגד

אתרים עליהם הגן)M( .
6.10.5

שליחת הודעה אוטומטית לתאגיד בתוך דקה מתחילת ההתקפה.
הדיווח יוזרם באמצעים הבאים ,בהתאם להחלטת התאגיד,SMS :
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דוא"ל ו .Slack -בנוסף ,בהתאם לדרישת התאגיד ,ישלח דוח יומי

לגורמי ביטחון רלוונטיים)M( .
6.10.6

ניתוב מחדש של התעבורה למרכזי הטיפול ב DDoS -של ספק הענן

באופן אוטומטי ()M
6.10.7

דווח אוטומטי והתרעות במהלך כל התקפת  DDoSולאחריה ,לגבי:
6.10.7.1

מקור ההתקפה ,אילו כתובות  IPמשתתפות ולאילו
נכסים ו URI -המתקפה מכוונת.)M( .

6.10.7.2

סטטוס עדכני בכל רגע נתון של הטיפול וכן האם
הסתיים בהצלחה או לא(.)M

6.10.7.3

משך זמן הטיפול(.)M

6.10.7.4

כמות התעבורה שנחסמה בשל הטיפול בהתקפה
מתמשכת ב bps -ו.)M(pps -

6.10.7.5

נתונים סטטיסטיים לגבי טיפול בכל התקפה וכן נתונים
סטטיסטיים ברמה יומית /שבועית /חודשית/
שנתית(.)M

6.11

ממשק ניהול
6.11.1

ניהול מלא של שירות האבטחה על ידי כל אחד מהממשקים,GUI :

 APIו)M( .CLI -
6.11.2
6.12

קישור מאובטח לענן ולשרות האבטחה)M( .

שמירת יומני ביקורת (לוגים) מלאים עבור פעולות משתמש (כל הגדרה  /כניסה /

שינוי שנעשה במערכת) .היומנים ישמרו למשך  90ימים)M( .
6.13

הצגת פרטים ,ניתוחי עומק אנליטיים ותובנות ברמה גבוהה לגבי התעבורה ברשת
בזמן אמת  .אלה יכללו התייחסות לבקשות ,רישומי תעבורה ,רוחב פס ,סוגי
תגובות השרתים ) ,(backend response typesאיומים ,מיקום גיאוגרפי,
מבקרים מיוחדים ואירועי חומת אש .ספק הענן יאפשר זיהוי של דפוסים ותבניות
המתפתחים בזמן אמת כדי לגלות ולהבין מגמות לטווח הארוך וכן יאפשר drill

 downלבקשות ספציפיות לפי הצורך)M( .
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6.14

יכולת התקנת מוצרי הגנה של צד ג' שייבחרו ע"י התאגיד ,כולל הגדרת חוקים /
כללים ) (rulesבהתאם לצרכיו ככל שהתאגיד ירצה לעשות כן בנוסף על שירותי

אבטחת המידע)M( .
6.15

מחיקת המידע של התאגיד ממערכות ספק שירות האבטחה ,ללא יכולת שחזור של
המידע  -לרבות מידע על מידע ) (Metadataוכל דבר אחר הקשור לנתוני הלקוחות.
זאת בתום תקופת השירות ו/או בכל עת לבקשת התאגיד .יש לפרט כיצד מתבצעת
מחיקה זו ואילו אישורים מתקבלים על כך . )M( .

6.16

שירותי תמיכה לאבטחת המידע
6.16.1

קיומו של צוות תמיכה בעבור שאלות ו/או תקלות הנוגעות לשירותי
אבטחת המידע ,אשר יהיה זמין  24שעות ביממה שבעה ימים בשבוע
בכל ימות השנה (כולל בימי שבתון) בטלפון ,בדוא"ל ובתיבת צ'אט,
ככל הניתן ב ,Live -אך בכל מקרה בפרק זמן שלא יעלה על  4שעות .

()M
6.16.2
6.17

רצוי בשפה העברית) Q ( .

ניהול שירות אבטחת המידע יכלול בין היתר:
6.17.1

מהנדס פתרונות ו/או מנהל הצלחה ייעודי אשר ילווה את הלקוח
ויתמוך בבחינת מוצרי ו/או שירותי אבטחת המידע  ,יסייע וייתן

המלצות לשינויים בהגדרות לקבלת תצורה אופטימלית) Q ( .
6.17.2

בכל אירוע תקלה הנמצא באחריות נותני השירותים ,לפי סעיף
מדיניות אבטחת המידע שלעיל  -באחריות נותני שירותים לידע את

התאגיד)M( .
.7

פרויקט ההקמה לשירותי הענן והאבטחה על חשבונו של הספק יורכב משלב התכנון
(סעיף  )8ומשלב הביצוע (סעיף  .)9מובהר כי לא תשולם כל תמורה שהיא לשלב זה.

.8

"שלב התכנון"
8.1

תוך  10ימי עסקים מיום חתימת ההסכם על ידי התאגיד ,על המציע הזוכה להכין
ביחד עם ספק הענן תכנון מפורט ,אשר יועבר לתאגיד לאישור (להלן" :תכנון
מפורט") .התכנון המפורט יכלול בין היתר:
8.1.1

הגדרת ארכיטקטורה מפורטת ,בהתאם לנכסי התאגיד הקיימים
כיום בענן והשירותים הנצרכים על ידו ,בהתאם לשיטות עבודה
מומלצות  )(Best practicesהמביאות בחשבון שיקולי אבטחת מידע
וצמצום עלויות.
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8.1.2

תכנון מערך התשתיות למערך ולסביבות הנדרשות על כל מרכיביהן
לרבות הכנת תיעוד בהתאם.

8.1.3

תכנון לשילוב פתרונות אבטחת מידע המותאמים לעבודה בסביבות
הענן המוצעות.

8.1.4

מפרט לחיבור באמצעות גישה מרחוק.

8.1.5

מפרט מלא של כל האמצעים הנדרשים להקמת הסביבות ומערך
התשתית.

8.1.6

תכנון ,ככל שיידרש ,להגירה של הסביבות הקיימות בענן לספק הענן
החדש וכן אינטגרציה ו/או בדיקות אינטגרציה .המציע הזוכה יאפיין
את כל השינויים שיידרשו באופן פרטני תוך ציון כל הפעולות
המשלימות שעל התאגיד יהא לבצע.

8.1.7

תכנון בדיקות מסירה  -בדיקות שיתבצעו על ידי הספק ו/או על ידי
התאגיד בסביבת ( testבדיקות) לצורך בדיקת עמידת השירותים
בדרישות התאגיד:
8.1.7.1

תכנון בדיקות פונקציונאליות וכן בדיקות ביצועים
שיכללו :בדיקת עומסים (  ,) Workloadעומסים
קיצוניים (  ,) Stressיציבות ) , (Stabilityהרחבה
) (Scaleו קיבולת ). (Capacity

8.1.7.2

תכנון שיטת הבדיקה והאמצעים .מובהר כי אמצעים
אלו הינם באחריות הספק ,כולל בדיקות ביצועים עם
קריטריון מעבר ,כך שלא יפלו מהביצועים כיום .הספק
גם יגדיר את שיטת הבדיקה ויספק את האמצעים
לבצוע (למשל בדיקות סימולציה לעומס).

8.1.7.3

תכנון תסריטי בדיקה.

8.1.7.4

הגדרת התוצאות שיהוו אינדיקציה להצלחתן.

(להלן" :בדיקות המסירה").
8.1.8

תכנון בדיקות קבלה  -בדיקות שיתבצעו על ידי הת אגיד ב –
( productionסביבת ייצור) לצורך בדיקת עמידת הענן
והסביבות בדרישות התאגיד:
8.1.8.1

תכנון בדיקות פונקציונאליות וכן בדיקות ביצועים
שיכללו :בדיקת עומסים (  ,) Workloadעומסים
קיצוניים (  ,) Stressיציבות ) , (Stabilityהרחבה
) (Scaleו קיבולת ). (Capacity
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8.1.8.2

תכנון שיטת הבדיקה והאמצעים .מובהר כי אמצעים
אלו הינם באחריות הספק ,כולל בדיקות ביצועים עם
קריטריון מעבר כך שלא יפלו מהביצועים כיום .הספק
גם יגדיר את שיטת הבדיקה ויספק את האמצעים
לבצוע (למשל בדיקות סימולציה לעומס).

8.1.8.3

תכנון תסריטי בדיקה.

8.1.8.4

הגדרת התוצאות שיהוו אינדיקציה להצלחתן.

(להלן " :בדיקות הקבלה ")

8.2

.9

8.1.9

פירוט היערכות להקמת וסגירת כל סביבות המשנה.

8.1.10

תכנון להקמת מוקד התמיכה .

8.1.11

תכנית הדרכה והטמעה כולל אפשרות להדרכת נציגי התאגיד
לבצוע ההקמה בעצמו ,ויעוץ שוטף לכל מטרה ,לצוות הטכנולוגי של
התאגיד  ,בהיקף משוער של  200שעות .מובהר כי ככל שב פועל
היקף השעות יהיה גדול יותר ,לא תשולם כל תמורה נוספת.
וכי ככל שהיקף השעות יהיה קטן יותר לא תופחת התמורה.

8.1.12

כל אפיון ו/או תכנית אחרת שיש לבצע למתן השירותים באופן מעולה
ושלדעת נותני השירותים יש צורך בקבלת אישור התאגיד .

המציע הזוכה יעביר את התכנון המפורט לאישור התאגיד .התאגיד יהא רשאי
לבחון ולתן הערות .ככל שיידרשו תיקונים ו/או תוספות  -יבצע אותם המציע
הזוכה עד לאישור התכנון המפורט על ידי התאגיד שיימסר בכתב וייחתם כדין
(להלן" :אישור התאגיד לתכנון המפורט").

"שלב הביצוע"
9.1

בתוך  20ימי עסקים ממועד אשור התאגיד לתכנון המפורט ,המציע הזוכה יקים
ויבצע את כל הפעולות שבתכנון המפורט על כל מרכיביהן .מובהר כי ככל שיידרש
על ידי התאגיד ,המציע הזוכה ו/או מי מנותני השירותים ילוו את נציג התאגיד
בביצוע אחת מן הפעולות או יותר כפי שיורה כן.

9.2

שלב הביצוע יבוצע בהתאם לאישור התאגיד לתכנון המפורט ויכלול בין היתר את
הסעיפים הבאים:
9.2.1

הדרכת הצוות הטכנולוגי של התאגיד בשפה העברית בהתאם
לתוכנית ההדרכה שאושרה על ידי התאגיד בכל היקף שעות שיידרש .

9.2.2

רכש ושילוב של פתרונות אבטחת מידע המותאמים לעבודה בסביבות
הענן המוצעות .

9.2.3

הגדרת חיבורים מאובטחים לגישה מרחוק למערכות.
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9.2.4

הקמת התשתיות בסביבות החדשות.

9.2.5

אינטגרציה לכלל רכיבי הסביבות.

9.2.6

הקמת מוקד תמיכה.

9.2.7

במהלך שלב הביצוע ו/או ההקמה ,התאגיד ו/או ספקים צד ג' של
אפליקציות בשימוש התאגיד יצטרכו לבצע פעילויות התאמה שונות
לצורך המעבר לענן החדש (ככל שיהיו כאלה) .בשלב זה ,על ספק הענן
לסייע בכך ככל שיידרש.

9.3

במסגרת שלב הביצוע על הספק לבצע את בדיקות המסירה בהתאם לתכנון
בנוכחות נציג התאגיד ,ולהציג בכתב את תוצאותיהן לתאגיד .הספק יספק את
אמצעי הבדיקה .מובהר כי התאגיד יהא רשאי להעלות את הרף שנדרש כדי
להוות אינדיקציה להצלחת בדיקות המסירה ו/או להורות על ביצוע בדיקות
נוספות וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,והדבר יהווה הוספה לתכנון המפורט אשר
תחייב את הספק .

9.4

התאגיד ינפיק אישור בכתב חתום כדין לפיו בדיקות המסירה בוצעו לשביעות
רצונו המלאה (להלן" :אישור התאגיד להצלחת בדיקות המסירה") .

9.5

לאחר קבלת אישור התאגיד להצלחת בדיקות המסירה ,הספק יבצע את המיגרציה
ואת כל הכרוך במעבר לענן של הספק היינו לעלות לסביבת ייצור (.)Production
כל שהתאגיד יבקש לבצע שלב זה בעצמו על הספק להדריך ,ללוות ולסייע לתאגיד
ב כך.

9.6

התאגיד יבצע את בדיקות הקבלה בנוכחות נותני השירותים או מי מטעמם .הספק
יספק את אמצעי הבדיקה .מובהר כי התאגיד יהא רשאי להעלות את הרף
שנדרש כדי להוות אינדיקציה להצלחת בדיקות הקבלה ו/או להורות על ביצוע
בדיקות נוספות וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,והדבר יהווה הוספה לתכנון
המפורט אשר תחייב את הספק .

9.7

ככל שהתאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי בדיקות הקבלה עברו בהצלחה
ולשביעות רצונו המלאה ,התאגיד ינפיק אישור בכתב חתום כדין לפיו בדיקות
הקבלה עברו בהצלחה  .האישור יכול לכלול בקשות ו/או דרישות נוספות ו/או
תנאים אחרים ככל שהתאגיד יסבור כי יש מקום לשיפור נוסף (להלן" :אישור
התאגיד להצלחת בדיקות הקבלה").

9.8

לאחר השלמת כל הנדרש לפי שיקול דעתו של התאגיד ,התאגיד ינפיק אישור בכתב
וחתום כדין לפיו נסתיים שלב הביצוע וההקמה הושלמה( .להלן" :אישור התאגיד
לסיום שלב ההקמה").

9.9

שלב ההקמה יבוא על סיומו אך ורק לאחר שהתאגיד ינפיק את אישור התאגיד
לסיום שלב ההקמה .שלב ההקמה יכול להמשך כל פרק זמן שהוא ללא הגבלה ,גם
אם התקופה תעלה על  20הימים שנדרשו ,כאמור לעיל ,ובלבד שהתאגיד אישר את
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החריגה מראש בכתב .יחד עם זאת מובהר כי התאגיד יבצע תוך זמן סביר את
המוטל עליו בהתחשב במשאבים העומדים לרשותו .
9.10

בשלב התכנון ובשלב ההקמה ובביצוע כל פעולה עד להנפקת אישור התאגיד לסיום
שלב ההקמה ,התאגיד ימשיך לקבל שירותי ענן ואבטחה מספקי הענן והאבטחה
הקיימים וכן ימשיך לנתב את הגולשים לספק הקיים ערב היציאה למכרז.

9.11

לאחר אישור התאגיד לסיום שלב ההקמה תנותב התעבורה לספק הענן החדש.

9.12

במהלך כל השלבים עד להנפקת אישור התאגיד לסיום שלב ההקמה ,נותני
השירותים בלבד יישאו בכל עלות ובכל הוצאה שהיא הכרוכה במתן שירותי הענן
והאבטחה ובכלל זה אחזקת הסביבות .מובהר כי התאגיד לא יישא בתשלומים
כלשהם לספק בגין אספקת שירותי הענן והאבטחה בשלב ההקמה .

9.13

מובהר כי התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לבצע פעולה אחת או יותר
בעצמו ו/או באמצעות גורמים אחרים ו/או על ידי נותני השירותים .

9.14

סיום שלב ההקמה יהיה בכפוף ולאחר קבלת אישור התאגיד בכתב כי הבדיקות
עמדו בכל דרישותיו ונסתיים שלב ההקמה .קבלת האישור כאמור תהווה תנאי
מקדמי מחייב להשלמת שלב ההקמה ולביצוע תשלומים.

תמיכה ושירות לשירותי הענן והאבטחה
.10

מוקד התמיכה
10.1

המציע הזוכה יפעיל מוקד תמיכה רצוי בשפה עברית כאמור לעיל.

10.2

מוקד זה יכלול נציגים אנושיים מקצועיים ,אשר יהיו אחראים לכל הפעולות של
מתן שירות ומענה טכני לפניות התאגיד באמצעות טלפון ייעודי עם מענה אנושי
ובאמצעות  WhatsAppייעודי ודוא"ל כגיבוי והשלמה לטלפון .המציע הזוכה
מתחייב למענה אנושי לטלפון ולפניות  WhatsAppבתוך  15דקות .

. 11

סוגי התקלות :
11.1

תקלה משביתה:
11.1.1

תקלה שגורמת לנפילת אתרי האינטרנט של התאגיד ,או מניעת גישה
לתכני התאגיד בפלטפורמות הדיגיטליות ,בשל מקור תקלה הנובע
מנותני השירותים ,לפי אחד מן הבאים:
11.1.1.1

הפסקה אחת שאורכה יהיה שתי דקות או יותר

11.1.1.2

שתי הפסקות אשר יתרחשו במשך שלש שעות רצופות,
ואשר כל אחת מהן תמשך דקה אחת או יותר

11.1.1.3

העדר זמינות של שירותי האבטחה מעל ל 2 -דקות
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11.1.2

11.2

תיקון תקלה משביתה יתבצע באופן בהול מיידי וללא דיחוי .על
המציע הזוכה לספק פתרון לתקלה משביתה בתוך חצי שעה (להלן:
"תקלה משביתה").

תקלה קריטית:
תקלה המשביתה שירות או שירותים של הסביבות .על המציע הזוכה לספק פתרון
לתקלה בתוך שעתיים מקבלת הקריאה לתמיכה (להלן" :תקלה קריטית ").

11.3

תקלה רגילה:
תקלה שמעכבת או משבשת חלקית שירות או שירותים של הסביבות ,אך אינה
משביתה אותו .על המציע הזוכה לספק פתרון לתקלה בתוך  24שעות מקבלת
הקריאה לתמיכה (להלן" :תקלה רגילה").

11.4

.12

.13

ההחלטה על דבר סיווג התקלה תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי
ותחייב את נותני השירותים.

ניטור שוטף
12.1

הפעלת כלי ניטור ובקרת רשת וזיהוי תקלות ואירועים חשודים בתשתית
ובאפליקציות ,על פי תרחישים כפי שיוגדרו על ידי התאגיד מעת לעת וניהול
הטיפול בהם בזמן אמת.

12.2

הפקת  5דוחות בקרה קבועים שיוגדרו מראש על ידי התאגיד וכן דוחות כפי שיבקש
התאגיד מעת לעת והפצתם לתאגיד.

12.3

ביצוע כל פעולות הניטור כפי שמפורטים לעיל.

"בנק שעות" של  100שעות לצורך השירותים הבאים (לא כולל שעות המפורטות בסעיף
 8.1.12לעיל):
13.1

שרותי מומחה ארכיטקטורה ו.DevOps -

13.2

אפיון דרישות חדשות.

13.3

ייעוץ שוטף בנושאים הקשורים לתשתית הענן הציבורי ואשר אינו נכלל במסגרת
השירותים האחרים המפורטים במסמך זה ובכלל זה:
13.3.1

לימוד ומיפוי דרישות חדשות.

13.3.2

אופטימיזציה של ארכיטקטורת הסביבות ,כך שתבטיח שימוש
מיטבי במשאבי הענן.

13.3.3

ניטור רמת השימוש במשאבי הענן וניתוח הנתונים הנאספים.

13.3.4

התרעה על שימוש שגוי או שאינו אופטימלי במשאבי הענן.

13.3.5

סיוע באבטחה נוספת של הסביבות.
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13.3.6

.14

סיוע בהקמת קישורים וממשקים נוספים בין הסביבות המופעלות
בענן לבין סביבות אחרות.

הגירת תכנים
התאגיד יהיה רשאי לדרוש את ההגירה ו/או גיבוי של כלל תוכן המדיה המאוחסן בשרתי
נותני השירותים ו/או באמצעותם בכל עת ובתיאום מראש וללא עלות נוספת.
מובהר כי בתום תקופת ההתקשרות ,נותני השירותים מחויבים לתת את השירותים נשוא
סעיף זה ללא עלו יות נוספות וגם ללא דרישה מאת התאגיד.
ההגירה ו/או הגיבוי יתבצעו לשרתים פיזיים של התאגיד ו/או לשרתי נותני השירותים
החדשים.

.15

אמנת השירות SLA -
בכל מקרה של אי קיום ו/או קיום חלקי של דרישות השירותים ,ישלם המציע פיצוי מוסכם
כמפורט להלן:

מס"ד
1

הנושא
המתנה
למענה
לקריאה
טלפונית
ולפניות
WhatsApp
למוקד
התמיכה
תיקון
זמן
תקלה
משביתה

3

תיקון
זמן
תקלה קריטית

2

הגדרת הדרישה מנותני השירותים
מענה לשיחת טלפון בתוך  15דקות מרגע
החיוג

פיצוי מוסכם על חריגה מהדרישות
 ₪ 100על כל חריגה מתועדת ו/או מדווחת,
על פי הדוחות החודשיים שיוגשו על ידי
המציע הזוכה ו/או על פי תלונות מתועדות
של התאגיד

תתוקן בתוך חצי שעה ממועד שליחת ההודעה
על דבר התקלה למוקד התמיכה ו/או ממועד
זיהוי התקלה על ידי נותני השירותים לפי
המוקדם מבין שני המועדים

•

•
•

תתוקן בתוך שעתיים ממועד שליחת ההודעה
על דבר התקלה למוקד התמיכה ו/או ממועד
זיהוי התקלה על ידי נותני השירותים לפי
המוקדם מבין שני המועדים

•

•
•

כל חריגה במועדי תיקון כל תקלה מעבר
לחצי השעה האמורה ,תיחשב כעיכוב
ותיספר באופן מצטבר מדי חודש (להלן:
"עיכוב מצטבר לתקלה משביתה")
בגין עיכוב מצטבר בין  1-10דקות יבוצע
קיזוז של  1%מהתשלום החודשי השוטף
בגין עיכוב מצטבר מעל ל 10 -דקות
יבוצע קיזוז של  3%מהתשלום החודשי
השוטף
כל חריגה במועדי תיקון כל תקלה מעבר
לשעתיים האמורות ,תיחשב כעיכוב
ותיספר באופן מצטבר מדי חודש (להלן:
"עיכוב מצטבר לתקלה קריטית")
בגין עיכוב מצטבר בין  5-30דקות יבוצע
קיזוז של  1%מהתשלום החודשי השוטף
בגין עיכוב מצטבר מעל ל 30 -דקות
יבוצע קיזוז של  3%מהתשלום החודשי
השוטף
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מס"ד
4

הנושא
תיקון
זמן
תקלה רגילה

הגדרת הדרישה מנותני השירותים
תתוקן בתוך  24שעות ממועד שליחת ההודעה
על דבר התקלה למוקד התמיכה ו/או ממועד
זיהוי התקלה על ידי נותני השירותים לפי
המוקדם מבין שני המועדים

פיצוי מוסכם על חריגה מהדרישות
• כל חריגה במועדי תיקון כל תקלה מעבר
ל 24 -השעות האמורות ,תיחשב כעיכוב
ותיספר באופן מצטבר מדי חודש (להלן:
"עיכוב מצטבר לתקלה רגילה").
• בגין עיכוב מצטבר בין  1-8שעות יבוצע
קיזוז של  1%מהתשלום החודשי השוטף
• בגין עיכוב מצטבר מעל ל 8 -שעות יבוצע
קיזוז של  3%מהתשלום החודשי השוטף

5

עמידה
בלוחות זמנים
ביחס להקמה

לוחות זמנים כפי שהוגדרו בסעיפים  8ו – 9
לעיל.

• תשלום של  ₪ 2,000לכל חריגה מלוחות
הזמנים
• תשלום של  ₪ 3,000באם החריגה
נמשכת מעל ליומיים

15.1

מובהר כי העדר טיפול בתקלה על ידי נותני השירותים ,מהטעם שהתקלה כפי
שנפתחה ו/או אותרה אינה בגדר תקלה שבאחריותם ,ואולם בהמשך הסתבר שכן
מדובר בתקלה שבאחריותם לא יהווה צידוק לעיכוב במועדי תיקון התקלה.

15.2

במקרים שבהם המציע הזוכה לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות
המוגדרות בסעיפים לעיל ,התאגיד יהיה רשאי בין היתר ,ומבלי לגרוע מזכויותיו
לפי כל דין ולפי הסכם זה ,לגבות מהמציע הזוכה פיצויים מוסכמים כפי שמופיע
וכמוסכם בסעיפים אלו .מוסכם כי הפיצויים המוסכמים מהווים פיצוי סביר ונכון
בנסיבות העניין ,וכי אלה בנוסף לכל סעד אחר הנתון לתאגיד.

15.3

מימוש פיצויים מוסכמים על ידי התאגיד ,ייעשה בהתאם לשיקול דעתו של
התאגיד ,ובכלל זה יהיה רשאי התאגיד לבצע קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור
של מורשה חתימה מטעם התאגיד.
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צרופה  1למסמך ב' – המפרט הטכני
תי אור מצב קיים:
תיאור המערכת הקיימת
מובהר כי הנתונים כפי שיפורטו להלן משקפים את המצב הנוכחי .הצפי הוא כי בעתיד יהיה גידול
בנתונים אלו בד בבד לגידול בנפח הפעילות ,אם כי התאגיד אינו מתחייב לכך ,כשם שאינו מתחייב
לכל היקף פעילות שהוא ,כך שגם ההיקף הקיים יכול לקטון.
.1

שירותי ענן
1.1

כיום שירותי הענן מנוהלים ב .Microsoft Azure -ממוצע הצריכה החודשי במהלך
 12החדשים בין ספטמבר  2019לאוגוסט  2020מפורט במסמך האקסל של קטלוג
ומחירון השירותים.

1.2

רוב המשאבים נצרכים ב.West-Europe -

1.3

תיאור תכולת המערכות הקיימות שבעבורן נדרשים שירותי הענן באופן כללי
כדלקמן (יובהר כי התיאור מתייחס רק לנושאים העיקריים וכי קיימות מערכות
נוספות שאינן מפורטות במסמך דנן):
1.3.1

כשלושים אתרי תוכן ואפליקציות אינטרנט .כל אחד מהם בסביבת
ייצור נפרדת .לחלקם סביבת בדיקות ו/או רפליקציה.

1.3.2

 22בסיסי נתונים מהסוגים הבאיםMSSQL MySQL PostgreSQL :

1.3.3

 15חשבונות אחסון (.)storage

1.3.4

 4שרתים וירטואליים בעלי כוח מחשוב משתנה ,ובעלי מערכות
הפעלה שונות.

1.3.5

כ 150-שירותים נוספים כגון :שירותי  ,DNSאנליטיקה ,חיזוי תקלות,
בדיקות אבטחה ,התרעות וכיוצא באלה.

מובהר כי המצב הקיים הסביבות והמערכות הנם דינמיים וקשורים בצריכה המעשית.
.2

שירותי אבטחת מידע בענן:
2.1

).2 factor authentication (2FA

2.2

מערכת ניהול הרשאות .Access control -

2.3

.User behavior analytics

2.4

לוגים ודוחות.
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.Web Application Firewall (WAF) in detection and prevention modes

2.5

. מוכרCertificate Authority -שימוש ב

2.6

.Cipher Suite (TLS) -שימוש ב

2.7

. OWASP3 - עמידה ב

2.8

: ( הרשמי של התאגידwww.kan.org.il) ארכיטקטורת אתר האינטרנט

.3
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צרופה  2למסמך ב' – המפרט הטכני
התאמת הספק לדרישות הדין הישראלי בעניין
פרטיות ואבטחת מידע
הקובץ מצורף בנפרד.
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מ סמך ג'  -חוברת ההצעה
את ההצעה יש להגיש על גבי מסמך זה ולצרף אליה את כל הטפסים המצורפים לו וכן
כל תיעוד נוסף שיש לצרף לפי מסמך א' – הזמנה להציע הצעות.
לתשומת לב המציע יש למלא את הטופס באופן קריא ,ולהתייחס לכל הסעיפים.
פרטי המציע

.1

נושא

פרטים למילוי

ש ם המציע

סוג התאגיד
מספר מזהה
תאריך הרישום
מנכ"ל המציע

כתובת:

מספר טלפון
מספר פקס
כתובת דוא"ל

רחוב_____________________________________ :
מספר_____________________________________ :
ישוב_____________________________________ :
מיקוד__________________ ___________________ :
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פרטי ספק הענן

.2

נושא

פרטים למילוי

שם ספק הענן

סוג התאגיד
מספר מזהה

תאריך הרישום

מנכ"ל ספק הענן

שם ומספר התאגיד
בישראל,
(ככל שרשום
ברשם התאגידים
בישראל)

כתוב ת :

מספר טלפון
כתובת דוא"ל
נציגות של ספק
הענן ב ישראל ככל
שקיימת ,כת ובת,
מספרי טלפון,
כתובת מייל

רחוב_____________________________________ :
מספר_____________________________________ :
ישוב_____________________________________ :
מיקוד_____________________________________ :
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פרטי מנהל פרויקט הענן המיועד (סעיף  9.2מסמך המכרז)

.3
נושא

פרטים למילוי

שם מנהל פרויקט
ה ענן ה מיועד

הגורם המעסיק את
מנהל פרויקט הענן
המיועד

אופן ההעסקה
מספר מזהה

רחוב:
כתובת:

__ ___________ ________________________

מספר_____________________________________ :
ישוב:

_____________________________________

מיקוד_____________________________________ :
מספר טלפון
כתובת דוא"ל
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.4

פרטי איש הקשר מטעם המציע
פרטים למילוי

נושא
שם איש הקשר
תפקיד
מספר טלפון
מספר טלפון נייד
מספר פקס
כתובת דוא"ל

חתימת המציע

תאריך

שם מלא של החותם בשם
המציע

חתימה וחותמת המציע
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טופס מס פר  – 1המציע  ,זהותו ומורשה החתימה
• טופס זה ימולא ו יחתם ע"י עו"ד ו /או רו"ח .
•

לטופס זה יש לצרף את ה מסמכים המפורטים .

•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ___________________________________ [יש למלא את
השם המלא] מ"ר _______________ [יש למלא את מספר הרישיון] ,שכתובתי
____________________ _______________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע
במכרז שבנדון :
.1

שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי............................................ . :

.2

סוג ההתאגדות ................................................................. :

.3

מספר זיהוי/רישום............................................................................ ..... :

.4

הריני לאשר כי המציע אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור בסעיף
362א בחוק החברות ,התשנ"ט.1999 -

.5

שמות המוסמכים לפי מסמכי היסוד של המציע לחתום בשם במציע ולחייב את
המציע לע ניין מכרז זה ,ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני ,הנם:

 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו
 . ...........................נושא/ת ת "ז מס' .........................
.6
.7

ההחלטה בתאגיד המציע/הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה,
התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המצי ע.
מצורפים למסמך זה :
א  .תעודת התאגדות של המציע ו/או תעודת רישום תאגיד מאת רשם התאגידים
בישראל.
ב  .מסמך החלטת המציע בדבר אישור מורשה חתימה מטעם המציע כשהוא
מאומת כ"מתאים למקור".
ג  .אישור מרשם התאגידים על דב ר שינוי שם המציע ,ככל שקי ים.

בכבוד רב,
___________
שם מלא

_____ ________ ________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 2תצהיר
לפי חוק עסק אות גופים צ יבוריים  ,התשל"ו 1976-
והיעדר הרשעות
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד (יש לחתום
בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס).
• לטופס זה יש לצר ף את כל המסמכים הנדרשים .
•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש לה גיש במעטפה א'.

אני הח"מ ( ...............שם מלא של המציע) מס' תאגי ד /עוסק מורשה /ת"ז
 ,............................לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
.1

הנני מכהן/ת בתפקיד  ................. ....במציע

.2

הנני מוסמך/ת ליתן ,ונותן/ת תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע .

.3

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים
שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.

הצהרה קיום דיני עבודה  -הצהרה סעיף  2ב לחוק
.4

עד למועד האחרון להגשת הצ עות ,לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע ,ביותר
משתי עבירות לפי חוק עו בדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א  1991 -ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  , 1987 -ואם הורשעו
ביותר משתי עבירות כאמור  -עד למועד האחרון להגשת הצעות ,חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.

.5

המונחים " אמצעי שליטה " " ,החזקה " ו  " -שלי טה " משמעם :כמשמעותם בחוק
הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א . 1981 -

.6

לענין תצהיר זה " ,בעל זיקה " " ,הורשע " ו" עבירה "  -כמשמעותם בסעיף  2ב לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ( 1976 -להלן " :החוק ").

ייצוג הולם לאנש ים עם מוגבלות – הצהרה סעיף  2ב  1לחוק
.7

נכון למועד הגשת ההצעות:
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן:
" חוק שוויון זכויות ") לא חלות על המציע.
או
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן ,אם
המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה הרו וחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן ,אם
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התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה ו השירותים
החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) לסעיף  2ב  ) 2 ( 1לחוק ,ונעש תה אתו
התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
הוא גם פעל ליישומן .
לצורך סעיף זה " :מעסיק "  -כ משמעו תו בחוק שיוויון זכויות.
המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות על  -פי
מכרז זה (אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז).
.8

הנני מאשר בזאת כי המציע עומד בדרישות לתשלומים סו ציאליים ושכר מינימום
לעובדיו.

.9

המציע מתחייב בזאת לקיים בכל תקו פת ההסכם שייחתם בעקבות זכיית המציע
במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו ,את האמור בחוקי העבודה המפורטים
להלן ,בין השאר:

. 10

9.1

חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט 1959 -

9.2

חוק שעות העבודה והמנוחה ,התשי"א 1951 -

9.3

חוק דמי מחלה ,התשל"ו 1976 -

9.4

חוק חופשה שנתית ,התשי"א 1951 -

9.5

חוק עבודת נשים ,התשי"ד 1954 -

9.6

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו 1996 -

9.7

חוק עבודת הנוער ,התשי"ג 1952 -

9.8

חוק החניכות ,התשי"ג 1953 -

9.9

חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,התש"ט 1949 -

9.10

חוק הגנת השכר ,התשי"ח 1958 -

9.11

חו ק פיצויי הפיטורין ,התשכ"ג 1963 -

9.12

חוק שכר מינימום ,ה תשמ"ז 1987 -

9.13

חוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב ]  ,התשנ"ה 1995 -

היעדר הרשעות או חקירות בעבירות ביטחוניות או עבירות שנושאן פיסקאלי –
משמעותו ש ל המונח "בעל שליטה" כמשמעותו בחוק הבנקאות ( רישוי ) ,התשמ"א -
 1981להלן " :חוק הבנ קאות"
המציע ,המנהל הכללי של המציע  ,וכל אחד מבעלי השליטה בו ,לא הורשעו ו/או
תלוי ועומד נגדם כתב אישום בעבירה ביטחונית או בעבירה שנושאה פיסקאלי
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( כגון :אי העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רישמיות וכיו"ב )
לרבות בעבירות לפי חוק מס קניה ( סחורות ושירותים ) ,התשי"ב  ; 1952 -פקודת
מס הכנסה; פ קודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו  ; 1975 -חוק הפיקוח על
המטבע ,התשל"ח  , 1978 -או בעבירות לפי סעיפים  290עד  383 , 297עד  393ו 414 -
עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז  , 1977 -זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי
חוק ה מרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א . 1981 -

. 11

לתצהיר זה מצורפים המסמכים הבאים:
11.1

אישור מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד
שאותו תושב – מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי
הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם;

11.2

נוהג לדווח לפקיד השו מה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל
עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

11.3

אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "עוסק מורשה".

א ני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________________
שם המצהיר

_____________________

_____________

חתימה

תאריך

אישור עו"ד
אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר בזה ,כי ביום  ...............התייצב
בפני מר/גב'  .....................המ וכ ר /ת לי אישית/שזיהיתיו/ה לפי ת "ז מס'
 ........................ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.
______________
תאריך

_____ __ ___________
חתימה וחותמת
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טופס מספר  - 3התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה
למכרז
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד (יש לחתום
בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס).
•

טופס זה יש להגיש במעטפה א'.

אני הח"מ ( ...............שם מלא של המציע) מס' תאגיד/עוסק מורשה/ת"ז
 ,............................לאחר שהוזהרתי כ י עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
.1

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

.2
.3

הנני מוסמך ליתן ,ונותן תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים
שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .
הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז ,על נספחיו ,ואני מצהיר
שהבנתי את דרישות המכרז ו תנאיו ,וכי אני מסכים/ה לדרישות המכרז ללא סייג.
כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע (להלן  " -ההצעה ") נבדקו על  -י די ,ואני
מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים.
הוראות המכרז על כל חמשת מסמכיו והמצורפים לכל מסמך ובכלל זה ההסכם
המצורף למכרז ,על נספחיהם ,ידועות למציע ומקובל ות עליו ,והוא יקיים ללא סייג
את התחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם על נספחיו ,הצעת המציע ועל  -פי דין.
אי תיאום הצעות במכרז:
המציע לא ת י אם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו
7.1
שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז כגון ספק הענן .
ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצ ורפ ת בנפרד במעטפה נפרדת  ,מוגשת
7.2
על  -ידי נותני השירותים באופן עצמאי .אין ולא היו בין נותני השירותים
לבין מציעים אחרים או נותני שירותים פוטנציאליים למכרז הסכם ,הבנות,
התייעצות ,קשר או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצורפת בנפרד ,גוב שה על  -ידי המציע ונותני
7.3
השירותים בתום לב ,ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם
משתתף או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או
7.4
תאגיד אחר אשר מציע הצעות למכרז או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע
הצעות במכר ז ,או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.
המציע והח"מ לא היו מעורב ים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעו ת
7.5
למכרז.
המציע והח"מ לא הי ו מעורב ים בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה
7.6
גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.
המציע והח"מ לא היו מ עורב ים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי
7.7
תחרותי ת מכל סוג שהוא.
המציע והח"מ מודע ים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש
7.8
שנות מאסר בפועל.

.4
.5
.6
.7
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.8

.9

. 10
. 11
. 12

. 13

הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה ,וכן הגשת הצעת המחיר החתומה,
מהוות ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז ובהסכם
המצורף לו ,על נספחיהם ,את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על עדכונים -
אם היו כאלה ,הבין את האמור בהם ,ונתן לכ ך את הסכמתו הבלתי מסויגת.
המציע וספק הענן הינ ם בעל י הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים,
הרישיונות ההיתרים והאמצעים ,לרבות כוח האדם והציוד ,הדרושים ל ביצוע
השירותים הנדרשים על  -פי ההסכם המצורף למכרז ,ונכון למועד הגשת ההצעה,
לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי למנוע
מהמציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם ,הצעת המציע או על -
פי דין.
המציע וספק הענן רשומים כל אחד מה ם בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על -
פי דין ,ובידיו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על  -פי כל דין  ,הנחיה או נוהל .
המציע וספק הענן מתחייב ים לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות
בלבד ,במסגרת הספקת השירותים מושא המכרז ,אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה
במכרז.
המציע ו ספ ק הענן פועל ים ומקיי מים חובותי הם בעניין שמירת זכויות עובדים ,ככל
שיש לו עובדים ,לפי דיני העבו דה  -ובכלל זה צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
 החלים על המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים ,לרבות בהתאם לחוקעובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים) ,תשנ "א  1991 -ובהתאם
לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז  , 1987 -ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות,
כמתחייב מחוקי הע בודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים
האישיים החלים עליו.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה_____________ :

תאריך__________ :

שם המצהיר___________ :

אישור עו"ד
אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר בזה ,כי ביום  ...............התייצב
בפני מר/גב'  .....................אשר מוסמך לחתום ולהתחייב על תצהיר זה בשם המציע
המוכר/ת לי אישית ולאחר שזיהיתיו/ה ל פ י ת "ז מס'  ........................ול אחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.
______________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת

64

טופס מספר  - 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו" ד.
•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

•

יש לפרט במדויק אילו פרטים בהצעה מהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים
במקרה הרלוונטי .

• טופס זה יש להגיש במעטפה א'.
אני הח"מ __________________ ,מס' רישום( _______________________ :להלן:
"המציע") מצהיר בזאת ,כדלקמן:
נא לסמן  Xבחלופה הרלוונטית:
 ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס'  15q2020עבור תאגיד השידור ,אינה כוללת
פרטים סודיים.
 הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן [במקרה של מילוי
חלק זה ,יש לצרף עותק נוסף של ההצעה ,שבו החלקים הסודיים מושחרים]:

.1

.2
.3

.4

ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז ,המבקש לעיין במסמכים שונים,
עיון במסמכים ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג,1993-
בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.
אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים
אחרים ,אם אבחר כזוכה במכרז ,ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות
המציעים האחרים.
ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים ,וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות
העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל
דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.
______________________

____________________

תאריך

חתימה  +חותמת (אם נדרש)
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אישור עו"ד
אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר בזה ,כי ביום  ...............התייצב
בפני מר/גב'  .....................אשר מוסמך לחתום ולהתחי יב על תצהיר זה בשם המציע
המוכר/ת לי אישית ולאחר שזיהיתיו/ה לפי ת "ז מס'  ........................ול אחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני .
______________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת
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טופס מס פר  – 5הרשאת והסמכת המציע
(בהתאם לסעיף  7.3למסמך א' – הזמנה להציע הצעות)
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד ( יש לחתום
בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מל אה ומחייבת בסוף הטופס ) .
• לטופס זה יש לצרף "מסמך הרשאה מטעם ספק הענן" מסמך מ קורי בנוסח של
טופס מספר . 6
•

טופס זה והמסמ ך המצור ף לו יש להגיש במעטפה א'.

אני הח"מ ( ...............שם מלא של המ צהיר) ת"ז  ............................לאחר שהוזהרתי
כי עלי להצהי ר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
.1

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

.2

הנני מוסמך ליתן ,ונותן תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.

.3

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור .

תצהיר זה ניתן לצורך הוכחת עמידתי בתנאי סעיף  7.3למסמך א' – הזמנה להציע הצעות.
להלן נוסח תנאי הסף:
" 7.3

המציע מוסמך ומורשה מטעם ספק הענן:
 7.3.1להגיש הצעה במכרז ביחד ולחוד עם ספק הענן.
 7.3.2להתקשר עם התאגיד ביחד ולחוד עם ספק הענן.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לחתום על טופס מספר  5ולצרף להצעתו
"מסמך הרשאה מטעם ספק הענן" – מסמך מקורי בנוסח של טופס מספר " . 6

" 6.1

"מסמך הרשאה מטעם ספק הענן" -
מסמך הרשאה חתום כדין על ידי מורשי חתימה מוסמכים מטעם ספק הענן ובו
ייכתב כל האמור להלן:
 6.1.1החותמי ם על המסמך בשם ספק הענן מוסמכים ומורשים לחתום על
המסמך ולהתחייב בשם ספק הענן.
 6.1.2המציע (יש לפרט שם מדויק ומספר תאגיד) מורשה ומוסמך להגיש את
ההצעה למכרז בשם ספק הענן.
 6.1.3המציע (יש לפ רט שם מדויק ומספר תאגיד) מורשה ומוסמך להתקשר עם
התאגיד מטעם ספק הענ ן ככל שיזכה במכרז.
 6.1.4ספק הענן מתחייב בעצמו לקיים את מלא התחייבויות לאספקת שירותי
הענן והאבטחה ולעמוד בכל התחייבויות המכרז וההסכם על כל נספחיהם
וזאת ביחד ולחוד עם המציע.
 6.1.5ספק הע נן מספק שירותי ענן בעצמו ו/או באמצעות יישות משפטית
קשורה.
 6.1.6ספ ק הענן מספק שירותי אבטחה בין בעצמו ובין באמצעות גורמים
אחרים.
על ספק הענן לצרף למסמך ההרשאה ,אישור מורשי חתימה תקף מבחינה
משפטית לפי דיני מקום ההתאגדות של הספק.
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"מסמך מקורי"  -מסמ ך מקורי (במקור) ו/או מסמך חתום בחתימה אלקטרונית
6.2
מאושרת " .
.4

התאגיד]
[שם
–
הענן
ס פק
__________________________________________ [מספר מזהה של
התאגיד] ___________________________________________ [כתובת
התאגיד] _______________________________ הסמיך את ה מציע ונתן
למציע את מלא ההרשאות ,באשר למתן שירותי הענן והאבטחה כדלקמ ן:
 4.1להגיש את ההצעה למכרז דנן בשם ספק הענן.
 4.2להתקשר עם התאגיד מטעם ספק הענן ככל שיזכה במכרז.

 .5ספק הענן התחייב בעצמו לקיים את מלא ההתחייבויות לאספקת שירותי הענן והאבטחה
ולעמוד בכל התחייבויות המכרז וההסכם על כל נספחיהם וזאת ביחד ולחוד עם המציע.
 .6אני מתחייב ומצהיר כי:
 6.1ספק הענן מספק שירותי הענן בעצמו.
 6.2ספק הענן מספק שירותי אבטחה בין בעצמו ובין באמצעות גורמים אחרים.
 .7מצורף בזה מסמך הרשאה מטעם ספק הענן .מסמך מקורי .למסמך זה מצורף מסמך אישור
מורשי חתימה של ספק הענן תקף מבחינה משפטית לפי דיני מקום ההתאגדות של ספק הענן.
 .8מסמך ההרשאה מטעם ספק הענן המצורף בזה הנו:
 8.1מסמך מקורי  -מסמך מקורי (במקור) ו/או מסמך חתום בחתימה אלקטרונית
מאושרת.
 8.2נחתם והונפק כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את ספק הענן.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה _________ _____ :תאריך__________ :

שם המצהיר____________ :

אישור עו"ד
אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר בזה ,כי ביום  ...............התייצב
בפני מר/גב'  .....................אשר מוסמך לחתום ולהתחייב על תצהיר זה בשם המציע
המוכר  /ת לי אישית ולאחר שזיהיתיו/ה לפי ת "ז מס'  ........................ול אחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.
______________
תאריך

__ ________________
חתימה וחותמת
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טופס מס פר  – 6מסמך הרשאה מטעם ספק הענן
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי ספק הענן ( יש לחתום בראשי תיבות על כל
העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס ) .
•

לטופס זה יש לצרף מסמך בדבר אישור מורשה חתימה של ספק הענן

• מסמך זה יש להגיש כשהוא במקור  -ו/או חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת
(מסמך מקורי)
•

טופס זה והמסמ ך המצור ף לו יש להגיש במעטפה א'.

•

ניתן לתרגם מסמך זה לאנגלית בתרגום חופשי ובלבד שהמסמך המתורגם יכיל
את כל הנדרש לפי תנאי המכרז

אני הח"מ __________________ [שם של ספק הענן]
_______________________ (להלן" :ספק הענן") מצהיר בזאת ,כדלקמן:

מספר

תאגיד:

 . 1מסמך זה נחתם על ידי המורשים לחתום על מסמך זה ולהתחייב בשם ספק הענן.
 . 2המציע ________________________________ [ להשלים שם מלא ומספר
מזהה] מוסמך ומורשה מטעם ספק הענן להגיש את ההצעה למכרז בשם ספ ק הענן.
 . 3המציע ________________________________ [ להשלים שם מלא ומספר
מזהה] מוסמך ומורשה מטעם ספק הענן להתקשר עם התאגיד בשם ספק הענן ככל
שיזכה במכרז.
 . 4ספ ק הענן מתחייב בעצמו לקיים את מלא התחייבויות לאספקת שירותי הענן
והאבטחה ולעמוד בכל התחייבויות המכרז והה סכם על כל נספחיהם וזאת ביחד
ולחוד עם המציע.
 . 5ספק הענן מספק שירותי ענן בעצמו ו/או באמצעות ישות משפטית קשורה.
( "ישות משפטית קשורה"  -חברת אם ,חברת בת ,חברה שבה לספק הענן יש
שליטה במישרין או בעקיפין ,ובכלל זה גופים שנמצאים תחת שליטה משותפת
של ספק הענן ושל ג ורמים נוס פים ו/או חברה שבה ספק הענן מכהן בה כנושא
משרה ) .
 . 6ספק הענן מספק שירותי אבטחה בין בעצמו ובין באמצעות גורמים אחרים.

 .7מצורף אישור כי החותמים על מסמך זה מוסמכים לחתום עליו בשם ספק הענן לפי
דיני מקום התאגדות של ספק הענן.
חתימה_____________ :

תאריך:
__________

ש מות ופרטי החותמים בשם
ספק הענן
א____ ____ ____ _______ .
ב____________________.
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טופס מס פר  – 7תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף
המקצועיים
לפי סעי פים  7.4ו –  9.2למסמך א' הזמנה להציעה הצעות

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי ע ו"ד (יש לחתום
בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס).
• לטופס זה יש לצר ף את כל המסמכים הנדרשים .
•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מ ס'  ..........................המו סמכת
והמורשה לתת תצהיר זה בשם ה מציע _______________________ מספר תאגיד
___________________ (להלן" :המציע") נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת המציע
בתנאי הסף במכרז כדלקמן:
א.

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

ב.

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי ביד יעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

להוכחת תנאי הסף הק בוע בסעיף : 7.4
להלן נוסח תנאי הסף:
7.4

המציע בעל ניסיון במשך לפחות עשרים וארבעה (  ) 24חודשים רציפים במהלך
שישים (  ) 60החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
בכל האמור להלן במצטבר:
 7.4.1באספקת שני השירותים הבאים לפחות :שירותי אחסון בענן ושירותי
; compute
 7.4.2ללפחות חמשה (  ) 5לקוחות העונים על כל התנאים הבאים:
שכל אחד מחמשת הלקוחות הנו עוסק מורשה כדין
7.4.2.1
בישראל.
7.4.2.2

שכל אחד מחמש ת הלקוחות פועל בישראל.

7.4.2.3

שהיקף התשלומים של כל אחד מחמשת הלקוחות ,בגין שירותי
הענן ,הנו לפחות ( ₪ 200,000כולל מע"מ) לשנה .

"אספקה"  -מתן שירותים נשוא סעיף  7.4.1ללקוחות נשוא סעיף  . 7.4.2מתן
השירותים יכול ויהיה על ידי המציע במישרין או בעקיפין .מתן שיר ותים בעקיפין
יחול כאשר ספק הענן אשר סיפק את אחד מהשירותים האמורים ,הסמיך את
המציע לייצג אותו מול הלקוחות ו/או להיות מעורב ב דרך אחרת בהתקשרות למתן
שירותים אלה על ידי ספק הענן ללקוחות;
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לצורך הוכחת תנאי הסף הזה על המציע להשלים את טופס מספר  7ולצרף את
המסמ כים המפורטים.
.2

האם המציע בעל ניסיון באספקת שירותי אחסון בענן ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.3

האם המציע בעל ניסיון באספקת שירותי ? Compute


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

" אספקה"  -מתן שירותים נשוא סעיף  7.4.1ללקוחות נשוא סעיף  . 7.4.2מתן השירותים
יכול ויה יה על ידי המציע במישרין או בעקיפין .מתן שירותים בעקיפין יחול כאשר ספק
הענן אשר סיפק את אחד מהשיר ותים האמורים ,הסמיך את המציע לייצג אותו מול
הלקוחות ו/או להיות מעורב בדרך אחרת בהתקשרות למתן שירותים אלה על ידי ספק
הענן ללקוחות ;
.4

האם למציע ניסיון כאמור בסעיף  1ובסעיף  2לעיל במשך לפחות עשרים וארבעה ()24
חודשים רציפים?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.5

האם למציע ניסיון כאמור בסעיף  3לעיל במהלך שישים ( )60החודשים האחרונים שקדמו
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.6

האם למציע ניסיון כאמור בסעיף  3לעיל ללפחות חמשה ( )5לקוחות ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה
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.7

שמות הלקוחות:
_______________________________ . 1
_______________________________ . 2
_______________________________ . 3
_______________________________ . 4
_______________________________ . 5

.8

האם כל אחד מחמשת הלקוחות שבסעיף  6לעיל הנו עוסק מורשה כדין בישראל?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.9

האם כל אחד מחמשת הלקוחות שבסעיף  6לעיל פועל בישראל?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.10

האם שהיקף התשלומים של כל אחד מחמשת הלקוחות ,בגין שירותי הענן ,הנו לפחות
( ₪ 200,000כולל מע"מ) לשנה ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.11

על המציע להשלים את הטבלה הבאה:
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שם
הלקוח
של
המציע
וכתובתו

תחילת

סיום

פירוט
השירותים

תקופת

תקופת

אחסון בענן ,

ההתקשרות

ההתקשרות

עם הלקוח

עם הלקוח

יום  /חודש  /שנה

יום  /חודש  /שנה

, Compute
שירות ים
נוספים

האם האם היקף
האם
הלקוח הלקוח התשלומים
של הלקוח
פועל
עוסק
מורשה בישר בגין שירותי
הענן ,הנו
אל
בישראל
לפחות
₪ 200,000
(כולל
מע"מ)
לשנה ?

איש קשר
אצל הלקוח
ופרטי
התקשרות
( שם ,דוא"ל

ומס' טלפון ניד )
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שם
הלקוח
של
המציע
וכתובתו

תחילת

סיום

פירוט
השירותים

תקופת

תקופת

אחסון בענן ,

ההתקשרות

ההתקשרות

עם הלקוח

עם הלקוח

יום  /חודש  /שנה

יום  /חודש  /שנה

, Compute
שירות ים
נוספים

האם האם היקף
האם
הלקוח הלקוח התשלומים
של הלקוח
פועל
עוסק
מורשה בישר בגין שירותי
הענן ,הנו
אל
בישראל
לפחות
₪ 200,000
(כולל
מע"מ)
לשנה ?

איש קשר
אצל הלקוח
ופרטי
התקשרות
( שם ,דוא"ל

ומס' טלפון ניד )

להוכחת תנאי הסף הק בוע בסעיף  9.2למסמך א'
להלן נוסח הסעיף:
9.2
הבאות:

ספק הענן ו/או המציע מעסיק בישראל מנהל פרויקט ענן מיועד העומד בדרישות

 9.2.1דובר עברית ברמת שפת אם.
 9.2.2ניהל לפחות שלשה (  ) 3פרויקטים שהיו כרוכים בהקמת שירותי ענן ו/או
במיגרציה של שירותי ענן עד לשלב השלמת הפרויקט ומסירתו ללקוח,
במהלך שלושים וששה (  ) 36החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז זה.
(להלן" :מנהל פרויקט הענן המיועד")
"מעסיק" – ששוררי ם בין ספק הענן ו/או המציע לבין מנהל פרויקט הענן המיועד  ,יחסי
עובד מעביד ו/או יחסי מזמין – נותן שירותים.
"ניהול" – עיסוק ברוב התפקידים הבאים :הכנת תכנית עבודה ,ניהול תקציב ,ליווי
לקוח.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  7ולצרף קורות ח יים של מנהל
פרויקט הענן המיועד.
לצורך הוכחת עמידת המצ יע ו/או ספק הענן בתנאי הסף בנוגע למנהל פרויקט הענן
המיועד :באפשרות המציע ו/או ספק הענן להציג את אותם הלקוחות ו/או את אותם
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הפרויקטים הן עבור המציע ו/או ספק הענן והן עבור מנהל הפרויקט .כמו כן ,להוכחת
ניסי ונו של מנהל הפרויקט ניתן להציג לקוחות ו/או פרויקטים ל הם מנהל הפרויקט נתן
שירותים שלא במסגרת עבודתו אצל או בעבור המציע ו/או ספק הענן.
. 12

שם מנהל פרויקט הענן המיועד? _________________________

. 13

האם מנהל פרויקט הענן המיועד דובר עברית ברמת שפת אם?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 14

האם המציע מעסיק ,במסגרת יחסי עבודה או במסגרת קבלן משנה את מנהל
פרויקט הענן מיועד ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 15

האם ספק הענן מעסיק ,במסגרת יחסי עבודה או במסגרת קבלן משנ ה את מנהל
פרויקט הענן ה מיועד ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

"מעסיק" – ששוררים בינו לבין מפעיל מרכז בקרת השירות יחסי עובד מעביד ,ו/או יחסי מזמין –
נותן שירותים.
. 16

מה מהות ההעסקה של מנהל פרויקט הסטרימינג המיועד?


יחסי עובד מעביד



יחסי מזמין – נותן שירותים

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 17

תחילת מועד העסקת מנהל פרויקט הסטרימינג המי ועד:
_____________________________

75
. 18

האם מנהל פרויק ט הענן המיועד ניהל לפחות שלשה (  ) 3פרויקטים שהיו כרוכים
בהקמת שירותי ענן ו/או במיגרציה של שירותי ענן עד לשלב השלמת הפרויקט
ומסירתו ללקוח ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

"ניהול" – עיסוק ברוב התפקידים הבאים :הכנת תכנית עבודה ,ניהול תקציב ,ליווי
לקוח.
. 19

ה אם מנהל פרויקט הענן המיועד ניהל כאמור לעיל במהלך שלושים וששה ( )36החודשים
האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 20

שם הלקוח
וכתובתו

יש להשלים את הטבלה הבאה:
תחילת

סיום

תקופת

תקופת

ניהול
הפרויקט

ניהול
הפרויקט

יום  /חודש  /שנה

יום  /חודש  /שנה

תיאור
הפרויקט

תיאור עבודת
הניהול שבוצעו
על ידי מנהל
הפרויקט
המיועד

איש קשר אצל
הלקוח ופרטי
התקשרות
( שם ,דוא"ל ומס'

טלפון ניד )
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שם הלקוח
וכתובתו

. 21

תחילת

סיום

תקופת

תקופת

ניהול
הפרויקט

ניהול
הפרויקט

יום  /חודש  /שנה

יום  /חודש  /שנה

תיאור
הפרויקט

תיאור עבודת
הניהול שבוצעו
על ידי מנהל
הפרויקט
המיועד

איש קשר אצל
הלקוח ופרטי
התקשרות
( שם ,דוא"ל ומס'

טלפון ניד )

יש לצרף קורות חיים מעודכנים של מנהל פרויקט הענן המיועד .

הנני מצ היר ,כי זהו שמי ,זאת חתימתי ,ו כל ה תוכן האמור בתצהיר דנן אמת.

שם המצהיר____________ :חתימה____________ :

תאריך______________ :

אישור עו"ד

אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר/ת בזה ,כי ביום ...............
התייצב/ה בפני מר/גב'  .....................המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה לפי ת" ז מס'
 ........................ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.

____ __________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת
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טופס מס פר  – 8עמידת ספק הענן בתנאי הסף המקצועיים
לפי סעי פים  8.9 – 8.1למסמך א' הזמנה להציעה הצעות

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע ו/או על ידי ספק הענן בחתימה שתאושר
על ידי עו"ד (יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת
בסוף הטופס).
• לטופס זה יש לצר ף את כל המסמכים הנדרשים .
•

ניתן לתרגם מסמך זה לאנגלית בתרגום חופשי ובלבד שהמסמך המתורגם יכיל
את האמור בטופס זה

•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

אני ,הח"מ  ........................ .....נושא/ת ת"ז מס'  ..........................המוסמכת
והמורשה לתת תצהיר זה בשם ה מציע  /ספק הענן _______________________ מספר
תאגיד ___________________ (להלן" :המציע") נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמיד ת
המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן:
א.

הננ י מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

ב.

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

להוכחת תנאי הסף הק בוע בסעיף 8.1
להלן נוסח תנאי הסף:
" 8.1

ספק הענן הנו תאגיד שהוקם כדין ב אחת מן המדינות הידידותיות.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על ספק הענן להשלים את טופס מספר  8ולצרף את
תעודת ההתאגדות של ספק הענן.

6.4

"מדינה ידידותית"  -מדינה אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
עונה לכל התנאים המצטברים להלן:
 6.4.1בעלת יחסים דיפלומטיים מלאים עם מדינת ישראל.
 6.4.2חברה בארגון ה " . OECD -

.1

האם ספק הענן הנו תאגיד שהוקם כדין באחת מן המדינות הידידותיות ? כן  /לא

.2

המדינה בה הוקם ספק הענן. _____________________________ :

.3

יש לצרף תעודת התאגד ות של ספק הענן.

.4

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 8. 2

להלן נוסח תנא י הסף:

78
" 8.2

ספק הענן מנהל את מרכז העסקים שלו ב  " West Europe " -או ב North " -
"( " Americaמרכז עסקים" לצורך סעיף זה מיקום המטה הכללי
.) Headquarter
לצורך הוכחת תנאי סף זה על ספק הענן להשלים את טופס מספר . 8

6.7

"  – " West Europeאחת מהמדינות הבאות :אוסטריה ,איר לנד ,בלגיה ,בריטניה,
גרמניה ,הולנד ,ספרד ,צרפת או שוויץ.

6.8

""  – North Americaאחת מהמדינות הבאות :ארצות הברית של אמריקה או
קנדה" .

.5

האם ספק הענן מנהל את מרכז העסקים שלו ב  " West Europe " -או ב North " -
 ? " Americaכן  /לא

.6

מקום בו ספק הענן מנהל את מרכז העסק ים שלו :יש לפרט כתובת :רחוב ,עיר,
מדינה.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ל הוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 8.3
להלן נוסח תנאי הסף:
" 8.3

ספק הענן בעל ניס יון כדלקמן:
 8.3.1ספק הענן בעל ניסיון במהלך שלושים וששה (  ) 36חודשים רציפים במהלך
שישים (  ) 60החודשים אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,
באספקת כל הארכיטקטורות הבאות :
8.3.1.1

ענן ציבורי

8.3.1.2

ענן פרטי (  ) VPCייעודי ומבודד (ללא שיתוף משאבים עם
לקוחו ת אחרים)

8.3.1.3

ענן היברידי – שילוב בין ענן ציבורי לפרטי

8.3.1.4

שילוב סביבות ענן עם הסביבה המקומית של הלקוח

 8.3.2ספק הענן בעל ניסיון במהלך שלושים וששה (  ) 36חודשים רציפי ם במהלך
שישים (  ) 60החודשים אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,
לפי כל האמור ל הלן במצטבר :
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8.3.2.1

באספקת ארכיטקטורה של ענן ציבורי ללפחות שלשה
לקוחות שאחד מהן לפחות הוא גוף ממשלתי באחת
מהמדינות הבאות :
8.3.2.1.1

ישראל;

8.3.2.1.2

אחת ממדינות ; West Europe

8.3.2.1.3

אחת ממדינות . North America

לצורך הוכחת תנאי סף זה על ספק הענן להשלים את טופס מספר . 8
6.5

"גוף ממשלתי" – ממשלה פדרלית או מדינתית ו/או תאגיד ממשלתי המקביל
להגדרתו בישראל ו/או גוף שמבוקר על ידי משרד המקביל למשרד מבקר המדינה
בישראל .

.7

האם ספק הענן בעל ניסיון במהלך שלושים וששה (  ) 36חודשים רציפים במהלך
שישים (  ) 60החודשים אשר קדמ ו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,ב אספקת
כל הארכיטקטורות הבאות:
ענן ציבורי
ענן פרטי (  ) VPCייעודי ומבודד (ללא שיתוף משאבים עם לקוחות אחרים)
ענן היברידי – שילוב בין ענן ציבורי לפרטי
שילוב סביבות ענן עם הסביבה המקומית של הלקוח ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאי מה

.8

האם ספק הענן בעל ניסיון במהלך שלושים וששה (  ) 36חודשים רציפים במהלך
שישים (  ) 60החודשים אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,באספקת
ארכיטקטורה של ענן ציבורי לל פחות שלשה לקוחות ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.9

האם אח ד מהלקוחות נשוא סעיף  8לעיל הוא ג וף ממשלתי באחת מהמדינות
הבאות:
ישראל;
אחת ממדינות ; West Europe
אחת ממדינות . North America
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"גוף ממשלתי" – ממשלה פדרלית או מדינתית ו/או תאגיד ממשלתי המקביל
להגדרתו בישראל ו/או גוף שמבוקר על ידי משרד המקביל למשרד מבקר המדינה
בישראל.


כן



לא

יש לסמן  Vבמשב צת המתאימה
יש להשלים את הטבלה הבאה:
1.

שם הלקוח
וכתובת
רחוב ,עיר,
מדינה

תאריך תחילה
ותאריך סיום של
ההתקשרות בין
ספק הענן לבין
הלקוח

אילו שירותי ענן
סופקו?

יום/חודש/שנה

•

ענן ציבורי

•

ענן פרטי

•
•

ענן היברידי
שילוב סביבות
ענן

האם הלקוח
הוא גוף
ממשלתי?

איש קשר אצל
הלקוח
שם ,מייל ,מספר
ניד ,כתובת
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להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 8.4
להלן נוסח תנאי הסף:
" 8.4

ספק הענן מחזיק בזכויות לחיבור ,אחסון והפעלת שרתים בשלוש (  ) 3חוות
שרתים (לפחות) ,שכל אחת משלש חוות השרתים עונה לכל הדרישות הבאות:
 8.4.1ממוקמת באחת מן המדינות הידידותיות.
 8.4.2ממוקמת במדינה שהיא חברה באיחוד האירופאי.
 8.4.3יש בה לפחות  500שרתים פיזיים.
 8.4.4הנה ברמת  Tier 3לפחות הכולל את כל האמור להלן לפחות:
8.4.4.1

יתירות של  N+1בשרתים

8.4.4.2

תשתיות ; IT

8.4.4.3

נקודות כניסת ר שת למבנה;

8.4.4.4

ספקי רשת;

8.4.4.5

חשמל וקי רור.

 8.4.5בעלת זמינות של  99.9%במהלך  12החודשים האחרונים שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז .ספק הענן יעביר דוחות זמינות חודשיים
עבור חוות השרתים הנ"ל עבור כל אחד משנים עשר (  ) 12החודשים
האחרונים.
לצורך הו כחת תנאי הסף בסעיף זה על הספק להשלים את טופס מ ספר  8ולצרף
את המסמכים המפורטים בו.
6.6

"חוות שרתים"  -מתקן הכולל תשתיות טכנולוגיות באמצעותן מסופקים שירותי
הענן והאבטחה" .

. 10

האם ספק הענן מחזיק בזכויות לחיבור ,אחסון והפעלת שרתים בשלוש (  ) 3חוות
שרתים ? כן  /ל א

. 11

פירוט הכתובת של שלש חוות השרתים:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

. 12

האם כל אחת משלש חוות השרתים נשוא סעיף  10לעיל מ מוקמת באחת מן
המדינות הידידותיות ? כן  /לא ?

. 13

האם כל אחת משלש חוות השרתים נשוא סעיף  10לעיל ממוקמת במדינה שהיא
חברה באיחוד האירופאי ? כן  /לא ?
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. 14

האם ב כל אחת משלש חוות השרתים נשוא סעיף  10לעיל יש לפחות  500שרתים
פיזיים ? כן  /לא ?

. 15

האם כל אחת משלש חוות השרתים נשוא סעיף  10לעיל הנה ברמת  Tier 3לפחות
הכו לל את כל האמור להלן לפחות:
יתירות של  N+1בשרתים
תשתיות ; IT
נקודות כניסת רשת למבנה;
ספקי רשת;
חשמל וקירור.


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה
. 16

האם כל אחת משלש חוות השרתים נשוא סעיף  10לעיל בעלת זמינות של 99.9%
במהלך  12החודשים האחרונים שקדמו למועד האחר ון להגשת ההצעות למכרז ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה
. 17

על ספק הענן לה עביר דוחות זמינות חודשיים עבור חוות השרתים הנ"ל עבור כל
אחד משנים עשר (  ) 12החודשים האחרונים .

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 8. 5
להלן נוסח תנאי הסף:
"  8.5אחת משלוש חוות השרתים שבסעיף  8.4לעיל ממוקמת באחת ממדינות West-
. Europe
לצורך הוכחת תנאי סף זה על ספק הענן להשלים את טופס מספר " . 8

. 18

האם אחת משלוש חוות השרתים שבסעיף  8.4לעיל ממוקמת באחת ממדינות
 ? West-Europeכן /לא
המקום בו ממוקמת חוות השרתים___________ _______________ :
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להוכחת תנאי ה סף הקבוע בסעיף 8. 6
להלן נוסח תנאי הסף:
8.6

לספק הענן היקף פעילות כספי שנתי ,בתחום שירותי הענן ,בסכום של
 $ 10,000,000לפחות ,בכל אחת מהשנים  2018ו – . 2019
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,בדבר איתנות הספק ,על ספק הענן להשלים את טופס
מספר . 8

. 19

האם לספק הענן היקף פעילות כספי שנתי ,בתחום שירותי הענן הציבורי ,בסכום
של  $ 10,000,000לפחות בשנת  ? 2018כן  /לא

. 20

האם לספק הענן היקף פעילות כספי שנתי ,בתחום שירותי הענן הציבורי ,בסכום
של  $ 10,000,000לפחות בשנת  ? 2019כן  /לא

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 8. 7
להלן נוסח תנאי ה סף:
" 8.7

לספק הענן "קטלוג ומחירון שירותים" המפורסם באופן פומבי על ידו ,המפרט
את מחירון או תם שירותי הענן .הגישה לקטלוג ומחירון השירותים זמין באמצעות
פורטל  WEBלשירות עצמי ,המאפשר הזמנת ו/או שינוי שירותים באופן מקוון.
הפורטל יהיה נגיש באמצעות הדפדפנים  Chrome, Edge -ו  Explorer -ויתמוך
לפחות בשתי הגרסאות האחרונות שלהם.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על ספק הענן להשלים את טופס מספר  8ולצרף קישור
לקטלוג ומחירון השירותים " .

. 21

האם לספק הענן "קטלוג ומחירון שירותים" המפורסם באופן פומבי על ידו ? כן /
לא

. 22

האם קטלוג ומחירון השירותים בסעיף  21לעיל מפרט את מחירון שירותי הענן? כן
 /לא

. 23

הגישה לקטלוג ומחירון השירותים זמין באמצעות פורטל  WEBלשירות עצמי,
המאפשר הזמנת ו/או שינוי שירותים באופן מקוון ? כן  /לא?

. 24

האם הפורטל יהיה נגיש באמצעות הדפדפנים  Chrome, Edge -ו Explorer -
ויתמוך לפח ות בשתי הגרסאות האחרונות שלהם ? כן  /לא

. 25

להלן קישור לקטלוג ומחירון השירותים של ספק הענן:

_________________________________________________________
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להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 8. 8
להלן נוסח תנאי הסף:
8.8

לספק הענן "( "" Pricing Calculatorמחשבון מחירי ם") המפורסם באופן פומבי
על ידי ספק הענן ומבצע חישוב של המחירים נשוא קטלוג ומחירון השירותים.
מחשבון המחירים זמין באמצעות פורטל  WEBלשירות עצמי ,ונגיש באמצעות
הדפדפנים  Chrome, Edge -ו  Explorer -ויתמוך לפחות בשתי הגרסאות
האחרונות ש להם.
לצורך הוכחת תנאי סף ז ה על ספק הענן להשלים את טופס מספר  8ולצרף קישור
למחשבון השירותים.

. 26

האם לספק הענן "( "" Pricing Calculatorמחשבון מחירים") המפורסם באופן
פומבי על ידי ספק הענן ומבצע חישוב של המחירים נשוא קטלוג ומחירון
השירותים ? כן  /לא ?

. 27

האם מחשבו ן המחירים זמין באמצעות פורט ל  WEBלשירות עצמי ,ונגיש
באמצעות הדפדפנים  Chrome, Edge -ו  Explorer -ויתמוך לפחות בשתי
הגרסאות האחרונות שלהם ? כן  /לא ?

. 28

להלן קישור ל  Pricing Calculatorש ל ספק הענן:

_________________________________________________________
_____

להוכחת תנאי הסף הקבוע ב סעיף 8. 9
להלן נוסח תנאי הסף:
" 8.9

ספק הענן בעל הסמכה לתקן  - ISO 27001ניהול מערכות אבטחת מידע.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע לצרף מסמך אישור בתוקף ,מאת גוף
המוסמך לתן אשור מסוג זה ,לפיו ספק הענן עומד בתקן זה" .

. 29

הא ספק הענן הנו בעל הסמכה לתקן  - ISO 27001ניהול מערכות אבטחת מידע ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

. 30

על המציע לצרף מסמך אישור בתוקף ,מאת גוף המוסמך לתן אשור מסוג זה ,לפיו
ספק הענן עומד בתקן זה
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הנני מצהיר ,כי זהו שמי ,זאת חתימתי ,ו כל ה תוכן האמור בתצהיר דנן אמת.

שם המצהיר____________ :חתימ ה____________ :

תאריך______________ :

אישור עו"ד

אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר/ת בזה ,כי ביום ...............
התייצב  /ה בפני מר/גב'  .....................המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה לפי ת"ז מס'
 .. ......................ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני .

______________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת
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טופס מס פר  – 11תצהיר לצורך בחינת האיכות
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד (יש לחתום
בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס).
•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מס'  ........................ ..המוסמכת
ו המורשה לתת תצהיר זה בשם ה מציע _______________________ מספר תאגיד
___________________ (להלן" :המציע") נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת המציע
בתנאי הסף במכרז כדלקמן:
א.

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

ב.

העובדות המפ ורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

להלן שמות כל הגורמים בישראל להם המציע סיפק שירותים כמתואר בתנאי סעיף 7.4.1
למסמך א' הזמנה להציע הצעות במהלך  12החודשים האחרונים שקדמו למועד הגשת
ההצעות למכרז:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________ _________
_ __________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

להלן שמות של לפח ות חמשה גורמים בישראל להם ספק הענן סיפק שירותי ענן ו/או
אבטחת רשת במהלך  12החודשים האחרונים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__ ___________ ______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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הנני מצהיר ,כי זה ו שמי ,זאת חתימתי ,ו כל ה תוכן האמור בתצהיר דנן אמת.

שם המצהיר____________ :חתימה____________ :

תאריך______________ :

אישור עו"ד

אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר/ת בזה ,כי ביום ...............
התייצב/ה בפני מר/גב'  ........ .............המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה לפי ת"ז מס'
 ........................ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.

_____ _________
ת אריך

__________________
חתימה וחותמת
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מסמך ד' – 1תנאי הצעת מחיר
•

מסמך ד' – הצעת המחיר מורכב משני מסמכים:
 . 1מסמך ד'  – 1תנאי הצעת המחיר דנן שהנו בפורמט וורד .
 . 2מסמך ד'  – 2אקסל הצעת המחיר  ,שהנו בפורמט אקסל ומורכב משני גיליונות.

•

מסמך ד'  1וכ ן מסמך ד'  2יצור פו רק למעטפה ב'  .יש להקפיד שהמסמכים לא יצורפו
ולא ייסרקו לדיסק און קי המצורף למעטפה א'.

מסמך ד'  – 1תנאי הצעת המחיר
•

יש לחתום על כל העמודים של מסמך ד'  - 1דנן בראשי תיבות ,ולהוסיף חתימה מלאה
של המציע שתהיה בתצהיר בפני עורך דין והכל על גבי עות ק קשיח מודפס.

•

ניתן גם לסרוק מסמך ד'  1לדיסק און קי נוסף (שיהיה כמובן בנוסף לדיסק און קי
אשר המציע יצרף למעטפה א') ואולם ,יש לצרף גם את העותק הקשיח – החתום.
במקרה של סתירה בין העותק הסרוק לעותק הק שיח יגבר האמור בעותק הקשיח.

מסמך ד'  – 2אקסל הצעת המחיר
•

המצ יע ימלא את מסמך ד'  – 2אקסל הצעת המחיר באופן שהטופס ימולא רק בצורה
אלקטרונית ,במחשב ( ולא בעותק קשיח שימולא ידנית).

•

על המציע לחתום על גבי כל אחד משני הגיליונות ,של קובץ האקסל .חתימה תהיה
על ידי השלמת התאים המופיעים בתחתית כל גיליון בדרך של הקלדת שם המציע,
המספר המזהה וכתובת המייל שלו וכן פירוט שם הממלא את גיליונות האקסל.

•

יש למלא את כל הסעיפים שבאקסל הצעת המחיר .

•

האקסל יאוחסן על גבי דיסק און קי נוסף (שיהיה כמובן בנוסף לדיסק און קי אשר
המציע יצר ף למעטפה א') .בדיסק און קיי זה יש לאחסן אך ורק את מסמך האקסל
ו ניתן להוסיף את מסמך ד'  – 1טופס הצעת המחיר דנן ,בנוסף על הגשת מסמך ד' 1
בעותק קשיח כאמור לעיל.

מכרז פומבי מס' 24/2020
אנו החתומים מטה _____________________ מס' מזהה ( ...................להלן:
" המציע ") לאחר שקראנו בעיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספח יו ,על כל תנאיו
ודרישותיו וכן לאחר שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט
במסמכי המכרז על נספחיהם ובכלל זה במסמך ב' – מפרט ה טכני ובהסכם ,מתכבדים
בזאת להגיש הצעת המחיר במסמך ד'  2אקסל הצעת המחיר.
הגדרות המונחים המופיעים במסמך ד'  – 2אקסל הצ עת המחיר:
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גיליון  1למסמך ד'  2אקסל הצעת המחיר  -שירותי הענן
גיליון זה מתייחס לשירותי הענן.
בגיליון זה  179שורות של שירותי הענן .משורה  6ועד שורה  . 184כל שורה מציינת את
מהות השירות כפי שזה מתואר במחירון  , Microsoft Azureשכן כיום שירותי הענן ניתנים
על ידי ס פק זה במסגרת המחירון האמור.
היקפי השירותים הנקובים בכל שורה משקפים את ממוצע הצריכה החודשי של התאגיד
במהלך  12ח ו דשים בין החודשים ספטמבר  2019ועד אוגוסט  . 2020יובהר ש קיימת שונות
משמעותית בהיקפי הצריכה ב כל ח ו דש והנתונים הנם ממוצע בלבד .השונות נובעת מסיבות
ש ונות ובהם התרחשות אירועי חדשות ו/או תרבות ו/או ס פורט  ,משינוי ב היקפי התכנים ,
בתוכנם ו מ עוד נסיבות .
על המציע למלא ולנקוב הצעת מחיר לכל אחת מן השורות כפי שנדרש במסמך ד'  – 2אקסל
הצעת המחיר.
ככל שלא קיים במחירון השירותים של ספק הענן תמחור הזהה לאחת מהשורות הנקוב ות,
על המציע לציין לצורך הצעת המחיר ,את תיאור השירות שקיים אצל ספק הענן ,אשר הוא
הקרוב ביותר לתיאור השורה  ,ולנקוב במחיר הש ירות שבמחירון של ספק הענן.
אין ל הותיר בשורות האקסל אף לא שורה אחת ריקה שבה המציע לא ישלים את ה צעת
המחיר .
ככל שאין בידי ספק הענן תמח ור לשורה מסוימת שכן לא קיים במחירון השירותים של
ספק הענן שירות הדומה לשירות המסופק כיום ,על המציע לפנות מבעוד מועד בשאלות
הבהרה אל התאגיד.
מחירי הצעת המחיר יהיו ללא תוספת מע"מ.
לאחר שהמציע ימלא את המחיר לכל אחת מן השורות ,בשורה  185י חושב באופן אוטומטי
הס יכום של סה"כ המחירים של כל השורות שמילא המציע .

על המציע יהא להשלים בשורה  186בטור את שיעורי ההנחה שהוא מציע
אשר יופחת מן המחירים אשר נקובים במחירון השירותים של ספק הענן .
בשורה  187יופיע חישוב הסכום הסופי לגיליון מספר . 1

להל ן הסבר נוסף לגבי העמודות ש בטבלה :
" תיאור השירות לפי מחירון  " Microsoft Azureעמודה  : Aעמודה זאת מבטאת את
השירותים אשר נצרכו בפועל בענן של  Microsoft Azureומתייחסים להגדרות הקיימות
בקרב המחירון של ספק זה.
" יחידת מידה" בעמודה  Bו  " -צריכה ממוצעת ח ו דשית של השירות .הממוצע לחודש
חושב לתק ופה שנתית עבור החודשים שבין  09/2019ועד  " 08/2020בעמודה  : Cשתי
עמודות אלה מבטאות את הממוצע לחודש אחד שבין החודשים הנקובים.
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" תיאור השירות לפי מחירון השירותים של ספק הענן" בעמודה : D
על המצי ע למלא עמודה זאת ביחס לכל אחת מן השורות .על המציע לכתוב מהו תיאור
השירות המקביל ו/או הדומה ביותר לשירות הנצרך כיום אשר קיים במחירון השירותים
של ספק הענן וזאת ביחס לכל שורה.

" עלות חודשית לא כולל מע"מ לפי מחירון הספק לכל שירות  -במטבע של
מחירון השירותים ש ל ספק הענן " בעמודה : E
על המציע למלא עמודה זאת ביחס לכל אחת מן הש ורות .זאת באותו המטבע שבו נוקב
מחירון השירותים של הספק הענן (להמחשה :דולר ארה"ב) .ככל שקיימים בקרב ספק
הענן מחירונים לפי שערי מטבע שונים ,ובכללם מטבע של דולר ארה"ב ,על המציע לנקוב
במטבע של דו לר ארה"ב.
מובהר כי התאגיד יעשה המרה של שערי המטבע בהם ינקוב המצי ע לש"ח לפי השער היציג
אשר יהא ידוע לאותו המטבע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
אין להשאיר שורה ריקה ,יש למלא את המספר " ( " 0אפס) ככל שבקרב ספק הענן השירות
הנצרך אינו מתומחר והספק לא יגבה בגינ ו כל עלות שהיא.

להלן הסבר נוסף לגבי השורות שבטבלה:
" שורה מספר  " - 1 85סה"כ לפני הנחה  ,במטבע של מחירון השירותים של ספק הענן לא
כולל מע"מ ""
סכימה של כל מחירי העלות החודשית לכל השורות  6עד  . 184הסכימה תעשה באופן
אוטומטי לפי נוסחה שהוזנה ואינה ניתנת לשינוי.

שורה מספר  : 186שיעור אחוזי ההנחה על מחירי מחירון השירותים של ספק
הענן ":
על המציע לנקוב בשיעור אחוזי ההנחה שיינתנו לתאגיד .שיעור אחוזי ההנחה יחו ל על כל
המחירים הנקובים במחירון השירותים של ספק הענן.
מובהר כי שיעור ההנחה יחול לגבי כלל השירותים הנכללים במחירון אשר יסופקו על ידי
הזוכה ולא רק לשירותים הנקובים במסמך ד' . 2
שורה מספר  " - 187סה"כ עלות ח ו דשית ל א כולל מע"מ לאחר הפחתת אחוזי ההנחה ,
לפי המטבע של מחירון השירותים של ספק הענן " :אחוזי ההנחה בשיעור בו ינקוב
המציע ,יופחתו מסה"כ העלות לפני ההנחה ויופיע החישוב הסופי של המחיר לאחר ההנחה.
החישוב ייעשה באופן אוטומטי לפי נוס חה שהוזנה מראש ואינה ניתנת לשינוי.
מובהר כי המחירים הנם במטבע של מחירון השי רותים של ספק הענן ,וכי התאגיד יעשה
המרה של שערי המטבע בהם ינקוב המציע לש"ח לפי השער היציג אשר יהא ידוע לאותו
המטבע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
על המציע יהא לחתום על ידי השלמת הפרטים במשבצות המתאימות בתחתית הגיליון .
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גיליון  2למסמך ד'  2אקסל הצעת המחיר – שירותי האבטחה
ג י ליון  2משמש להערכת עלות שירותי אבטחת הרשת.
בגיליון שלוש עמודות :
עמודה " - Aפרמטר " :מדובר ב פרמטרים שישמשו לצורך מתן הצעת המחיר.
עמודה  " – Bכמות נוכחי ת " :העמודה משקפת את ה יקף פעילות של התאגיד נכון לחודש
 08/2020ביחס לכל פרמטר.

עמודה " - Cעלות חדשית [ ]₪לכל השירותים הנדרשים בסעיפים- 6 :
""שירותי האבטחה"" "" - 4.9יכולת הפצה מבוססת CDN (Content
) Delivery Networkכפי שמופיעים במפרט הטכני "
על המציע להשלים את עמודה  Cכ דלקמן:
הצעת מחיר אחת ביחס לכלל השורות . 7-12
הצעת מחיר אחת ביחס לשורה . 13
המחיר עבור שורות  7-12יתייחס לשירותי האבטחה.
המחיר עבור שורה  13יתייחס לשירותי ה . CDN -
שורה " - 14סה"כ"  :סכימה של כל מחירי העלות החודשית לכל השורות  7עד . 13
הסכימה תעשה באופן אוטומ טי לפי נוסחה שהוזנה ו אינה ניתנת לשינוי.

יש למלא את ההצעת המחיר בכתב ברור וקריא ,וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך בטופס האקסל.
אין להוסיף לטופס הצעת המחיר דנן ו/או לטופס האקסל הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות
ו/או ה סתייגויות מכל סוג שהוא .
המ ציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר ,יהא רשאי התאגיד לתקן כל טעות
תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי התאגיד וההצעה
המתוקנת תחייב את המציע ,בנוסף התאגיד יהא רשאי לפי שיקול ד עתו הבלעדי לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או
לפסול את ההצעה.

על המציע להשלים את כל הנדרש להשלמה .מציע שלא ינקוב בהצעת מחיר לאחת מן השורות ,יהא רשאי
התאגיד לפסול את הצעתו לפי שי קול דעתו הבלעדי ו/או לפנות אל המציע בבקשה להבהרות הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי.

המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:
.1

.2

תשלום התמורה הנו בכפוף לצריכת השירותים בפועל מאת המציע הזוכה ,בהיקף ובתמהיל
שייצרך ובכפוף לביצוע מלא השירותים שהוזמנו בפועל על ידי המציע לשביעות רצונו
המלאה של התאגיד .
הצעת המחי ר המוצעת כ ולל ת את כל העלויות ,תשלומי המיסים ו ההוצאות
שיידרשו למציע מכל מין וסוג שהם ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה את כל הרווחים,
השירותים ,החו מרים ,שכר עובדים ,נסיעות ,עזרים  ,תכנות מחשב ,אמצעים
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.3

טכנולוגיים ,שליחויות ,ה הוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש
לביצוע התחייבויותיי על  -פי מכרז זה  ,וכל הוצאה אחרת פרט למע"מ .מובהר כי
לא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמני נסיעות של המציע ו/או מי מטעמו ו בכלל זה
לא ישולם מאומה בגין הוצאות כלשהן הכרוכות בנסיעה או בזמן הנסיעה וכיו"ב .
למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהו א בנוסף על התמורה הנקובה
לעיל  ,למעט מע"מ.

.4

הצעת המחיר ת כלול ביצוע מושלם  ,מלא ומעולה של כל התחייבויות והפעולות
הנדרשות למתן השירותים לשביעות רצו נו המלא של התאגיד.

.5

הצעת המחיר דנן ת חייב א ת המציע .

.6

המציע לא יהא זכאי לכל הצמדה ו/או ריבית ו/או תוספת תשלום כלשה י א  .ואולם,
ככל שהמטבע בו ינקוב המציע יהיה מטבע שאינו ישראלי ,התשלום יבוצע לפי שער
המטבע כפי שיהא ידוע ביום האחר ון לסוף כל חודש בעבור החשבון של החודש
שחלף.

.7

יובהר ,כי אי התקיימות של איזו מהערכות המציע ו /או אי התממשות של איזו
מציפיותי ו  ,תחזיותי ו או ת ו כניותי ו  ,לרבות בנוגע ל פרט כלשהוא בשירותים ו/או
בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של
הצעת המחיר דנן ו  /או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי
המכר ז ,אף אם התאגיד יפצל את השירותים ,יבצע חלק מהם באופן עצמאי או
באמצעות אחרים או לא ידרוש שירותי ם כלל מאת המציע.
תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  30יום ,מיום אישור החשבונית על ידי התאגיד.

.9

הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי
לפי הדין ,ההסכם ומסמכי המכרז.

.8

שם המציע....... ........................ :
מספר מזהה (מס' ת"ז  /מס' עוסק מורשה  /מס' רישום):
.............................
כתובת....................................................... :
טלפון........................................................ :
שם איש קשר ותפקידו...................... ............ :
טלפון איש הקשר......................................... :
טלפון נייד איש הקשר.................................. :
כתובת דוא"ל של איש הקשר:
................................................................
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על החתום:

_____________
תאריך

______________________
שם המציע  +חתימה

אישור

הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על  -ידי הגורמים המוסמכים לחייב
את המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו ,הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז
ובהסכם הכלול בהם.
במקרה של מציע שהינו יחיד :החתימה על גבי הצעת המציע למכרז ה ינה חתימתו של
המציע.

_______________________
עו"ד
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מסמך ה'  -הסכם
לאספקת שירותי ענן ושירותי אבטחת רשת
ב י ן  :תאגיד השידור הישראלי
באמצעות_______________________________________:
מרחוב כנפי נשרים  23ירושלים
(לה לן " -התאגיד" ואו " המזמין ")

מצד אחד

ל ב י ן :המציע
 ...................................ח"פ ....................
באמצעות..... ................................................. :
המוסמכים והמורשים בשם הספק להתקשר בהסכם זה ולחתום
מרחוב .................. ..............
מובהר כי לצורך הסכם זה המציע מייצג ופועל מטעמו וכשלוחו של ספק הענן
חברת____________________________________________
מספר תאגיד __________________________
מכתובת_______________________ :
נציגות בישראל (ככל שקיימת)_________________________ ______

( המציע וספק הענן יכונו להלן – " הספק ")
מצד שני

הואיל

והתאגיד מעוניין בקבלת שירותי ענן ושירותי אבטחת רשת כמפורט במסמכי
מכרז פומבי דו  -שלבי מס'  .....אשר פרסם התאגיד (להלן  " -המכרז ");

והואיל

והספק השתתף במכרז ,והצעתו במכרז ,נבחרה כהצעה הזוכה במכ רז על ידי
וועדת המכרזים של התאגיד בישיבתה מיום ____________;

והואיל

והצדדים מבקשים ומסכימים לקבוע את תנאי ההתקשרות בינ יהם על פי
הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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.1

המבוא ,כותרות הסעיפים ,הגדרות ונספחי ההסכם
. 1.1

המבוא ל ה סכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות
הצדדים לפיו  .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות
הקריאה בלבד .למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה
להם במסמכי המכרז ,אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם
משמעות אחרת.

. 1.2

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם
זה ייע שה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול ,ובכל מקרה יחולו ההוראות
המיטיבות עם התאגיד ומוסיפות על זכויות התאגיד ועל חובות נותן
השירותים אלא אם נאמר במפורש אחרת .למען הסר ספק ,מובהר כי חוסר
לא ייחשב כסתי רה.

. 1.3

המונחים" :משתמשי המערכת"" ,שירותי ענן"" ,שירותי אבטחה"" ,שירותי
אבטחת רשת"" ,מצב קיים"" ,שירותי הענן והאבטחה"" ,שירותים"" ,שירותים
מנדטוריים"" ,שלב התכנון "" ,תכנון מפורט" " ,בדיקות המסירה"" ,בדיקות
הקבלה "" ,אישור התאגיד לתכנון המפורט"" ,שלב הביצוע" " ,אישור התאגיד
להצלחת בדיקות המסירה"" ,אישור התאגיד להצלחת בדיקות הקבלה" ,אישור
התאגיד לסיום שלב ההקמה"" ,תקלה משביתה" " ,תקלה קריטית" " ,תקלה
רגילה"  ,וכן כל מונח האחר ,תהיה משמעותם כפי שהוגדרו במסמך ב' –
המפרט הטכני.

.1.4

בהסכם זה" :כל דין" לרבות כל חוק ,תקנה ,צו ,כלל ,פסיקת רשות שיפוטית
מוסמכת ,חוקי עזר ,צו מינהלי ,תכנית בת תוקף ,הנחייה ,דרישה ,היתר ,פקודה,
תקן מחייב ,הוראה מאת רשויות מוסמכות והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או
יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; (ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע
מלוא התחייבויות הספק בהסכם; (ג) בין אם נזכרו בהסכם במפורש ובין אם לאו.

. 1.5

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
נספח א' –

מסמך ב' – מפרט טכני;

נספח ב' –

מסמך ד  – 1תנאי הצעת מחיר ,ונספח ד'  2אסל הצעת המחיר
 -ההצעה הכספית של הספק;

נספח ג' -

התחייבויות לשמירה ע ל סודיות;

נספח ד' -

התחייבות למניעת ניגוד עניינים;

נספח ה' -

נספח אבטחת מידע ופרטיות

נספח ו ' –

נספח ביטוח;

נספח ו - ' 1

מסמך אישור קיום ביטוח;

נספח ז ' -

נוסח ערבות
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נספח ח' -

.2

תשובות ההבהרה מיום _________.

. 1.6

כל הצעה ,מסמך ,מכתב ,היקפים ,כמויות ,מחירי ם וחילופי דברים מכל סוג
שהוא ,בין בעל  -פה ובין בכתב ,שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או
נציגיהם ו/או אחרים מטעמם ,לפני חתימת הסכם זה ,מבוטלים בזאת ולא
יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים ,אלא אם צוין מפורשות לגבי אותו
מסמך מוקדם כאמור ,כי הוא מהווה חלק בלת י נפרד ממסמכי המכרז.

. 1.7

מובהר כי השירותים נשוא ההתקשרות דנן נוגעים לליבת הפעילות של
התאגיד ,ונדרשים לשם מהות ביצוע תפקידו .על הספק הזוכה לתן את
השירותים באיכות מעולה ,באופן שוטף ורציף בדייקנות ובמסירות .תנאי זה
הנו יסודי עקרי ומהותי להתקשרות .

. 1.8

כתנאי מתלה ל התקשרות עם המציע בהסכם זה המציע מתחייב ומצהיר
כדלקמן:

א.

כי הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של המציע אינם כוללים הערה
בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי".

ב.

אין התכנות או ספקות משמעותיים להערת "עסק חי" נכון למועד בו חתם
המציע על הסכם דנן.

ג.

המציע אינ ו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או
פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה ,ולא הוטלו על נכסיו
עיקולים מהותיים.

הצהרות והתחייבויות הספק במכרז
הספק מ צהיר ומ תחייב כדלקמן:
להעניק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן
2.1
השירותים ולקיים את כל הוראות נספח א' – המפרט הטכני.
לספק את השירותים ולמלא אחר כלל התחייבויותיו על פי המפורט
2.2
במסמכי המכרז ,במפרט הטכני ,בהסכם זה על כלל נספחיו ,וכן בהתאם
להנחיות התאגיד ,וזאת כמיטב הנוהג המקצועי ובהתאם לסטנדרטים
הגבוהים והמחמירים ביותר ,במקצועיות ובמיומנות מרבית ,בהתאם
להוראות כל דין ובמסגרת זו מתחייב לעשות ככל יכולתו על מנת להעניק
את השירותים לשביעות רצונו המלא של התאגיד.
כי ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי
2.3
הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת
זמינות גבוהה ,וזאת בהתאם לצרכי התאגיד ככל שיידרש .
מתן השירותים על ידיו עבור התאגיד ,בהתאם להסכם זה ,אינו פוגע
2.4
בזכויות צד ג' כלשהו ,לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג'
כלשהו ו/או בכל זכות אחרת.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

יש לו את כל היכולת והאמצעים הדרושים ,לרבות האמצעים הכספיים ,
הציוד ,התשתיות ומשאבי האנוש המתאימים העומדים לרשותו  ,וכן את
הידע המקצועי ,הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם הענקת כלל השירותים
הנדרשים לתאגיד לפי מכרז והסכם זה  ,באופן הנדרש על ידי התאגיד.
כי הוא מחזיק ומתחייב להחזיק למשך כל תקופת ההתקשרות ,במסמכים ,
רישיונות ,ה יתרים ואישורים רלוונטיים כשהם תקפים בהתאם להוראות
כל דין ,לרבות תעודות ,הסמכות והכשרות הנדרשים לשם מתן השירותים
ו ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה .הספק מתחייב להחזיק מסמכים
תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים לתאגיד
בכל עת שיידרש .בנוסף מתחי יב הספק ,כי ככל שהוא קשור בהסכם לצורך
קבלת איזה מהשירותים הקבועים במכרז (ככל שקיימת אפשרות כזו
במכרז) ,יהיה עליו להחזיק בהסכמים אלו כשהם תקפים למשך כל תקופת
ההתקשרות ,ולדאוג להאריכם בהתאם.
הוא האחראי הבלעדי להתקשרות עם צדדים שלישיים המספקים את
ה שירותים ו/א ו חלק מהם ,על מנת לאפשר לו לקיים את התחייבויותיו
ולספק את השירותים ,לקבל מצדדים שלישיים כאמור את כל ההסכמות,
ההיתרים והרישיונות הנדרשים לצורך אספקת השירותים לתאגיד .יובהר
כי האמור בא להוסיף על הוראות צרופה ב' למפרט הטכני – נספח א'
להסכם דנן לעני ין העברת מי דע לצדדים שלישיים.
הספק מצהיר ,כי הוא וכל הפועלים מטעמו עומדים בדרישות כל דין בכל
הנוגע לביצוע השירותים ,ובכלל זה ,הוא מקפיד לקיים את כל הוראות
הדין ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים בכל הנוגע לתנאי
ההעסקה של עובדיו לרבות הוראות חוק שכר מינימום ,ה תשמ"ז , 1987
והתקנות לפיו ,וכן החקיקה המסדירה את העסקתם של עובדים זרים
(לרבות הוראות התכ"ם החלות בעניין העסקת עובדים זרים).
כי ישלם לעובדיו לכל הפחות את שכר המינימום ,לרבות כלל הזכויות
הסוציאליות הקבועים בכל דין רלוונטי ,כפי שיעודכן מעת לעת.
להו דיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ,לרבות על כל צו
שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו להעניק את השירותים בהתאם
להסכם זה על נספחיו .הספק יודיע לתאגיד בע"פ ובכתב ,לכל המאוחר
בתוך  48שעות ,על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי
לא יהיה באפשר ותו להעניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות
מסתברת כי לא יוכל לעמוד אחר התחייבותו לפי הסכם זה.
מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו
כמו גם הצהרותיו בהצעתו במכרז ,היא תנאי מהותי בהסכם זה .אי נכונות
הצהרות אלה או חלקן ,בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר
מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק ,על כל הכרוך בכך.
מקום ששירות או חלק כלשהו ממנו ניתן על ידי ,או באמצעות ,מי מטעם הספק
שאינו הספק עצמו ,ידאג הספק כי מבצעי השירותים הרלוונטיים יקיימו את מלא
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2.13

2.14

2.15

ההתחייבויות המוטלות על הספק מכוח הסכם זה בנוגע לאספקת השירותים
ויעמדו בדרישות כל דין ובכלל זה בדרישות כל הנספחים והמפרט הטכני .מובהר
כי אין באספקת השירותים באמצעות או על ידי צד שלישי כלשהו מטעם הספק
ו/או בהסכמת התאגיד לקבלת השירותים על ידי מי מטעם הספק כדי לגרוע
מאחריותו של הספק על פי הסכם זה .מובהר כי באחריות הבלעדית של הספק
לוודא כי ספקי המשנה ו/או צדדי ג' מקיימים את כל הוראות כל דין ואת כל
הוראות הסכם זה על נספחיו והמפרט הטכני.
הספק ידאג לכך כי כל הגורמים שיעסקו מטעמו במתן השירותים ,כגון ,נותני
שירותי האבטחה ,יהיו זמינים לתן שירותים במישרין לתאגיד ככל שהתאגיד
יחפוץ בכך .הספק ידאג לכך שהתאגיד יוכל ככל שיחפוץ בכך ,לקבל ייעוץ ו/או
להעביר דרישות בכל עת ,ו/או לתקשר בכל דרך שהיא ,באופן שהתאגיד יוכל לפנות
אליהם בכל עת בכל עניין שהוא ישירות עם הגורם ו/או הגורמים שיספקו את
שירותי האבטחה .זאת מבלי לגרוע מאחריות הספק לתן את כל השירותים בעצמו,
ולהיות האחראי לאספקת כל השירותים ,ובכלל זה על הספק בעצמו להיות זמין
לתאגיד בכל עת.
מובהר כי ככל שהתאגיד יחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי שאין ברצונו לקבל
שירותים ישירות ממי מטעם הספק ,כגון ספק האבטחה ,על הספק יהא לתן את
השירותים בעצמו ולבצע כל תיאום שיידרש בין התאגיד לבין ספק שירותי
האבטחה.
כי הוא מכיר ומקיים אחר כל הוראות General Data Protection Regulation
 (EU) 2016/679בקשר לשירותי הענן ולשירותי הענן והאבטחה ,וכי הוא יקפיד
לקיים כל תקנות אלה ככתבן וכלשונן על כל עדכון כפי שיהא בכל עת ,בכל מהלך
תקופת התקשרות ,יפעל ויבצע כל הנדרש כמתחייב מתקנות אלו .מובהר ומוסכם
כי האמור בסעיף דנן מהווה תנאי מתלה להתקשרות דנן.

2.16

כי הוא מקיים ויקיים לאורך כל תקופת ההתקשרות את כל האמור ,את כל
הסטנדרטים המפורטים במפרט הטכני – נספח א' להסכם דנן ,וכי לא ישנה את
אופן עמידתו בהם לאורך כל תקופת ההתקשרות באופן שיגרום לביטול ו/או לאי
עמידתו בהם כולם או חלקם .מובהר ומוסכם כי האמור בסעיף זה מהווה תנאי
מתלה להתקשרות דנן.

2.17

כי יסייעו לתאגיד בכל הנדרש לשם עמידתו בהוראות כל דין החלות עליו בישראל
או בחו"ל ,לרבות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א  1981 -והתקנות וההנחיות
שהוצאו מכוחו ,וכפי שיעודכנו מעת לעת ולרבות כל הוראה אחרת
שהתאגיד יבקש לפעול על פיהן.

2.18

ספק הענן והמציע מצהירים ומתחייבים כי הם בעלי הסמכה לפי - PCI DSS 3.2
הגנה על נתוני כרטיסי אשראי לצורך ביצוע סליקה .וכי באפשרותם לספק לתאגיד
תשתית מתאימה לבניית תהליכים המצריכים אישור כאמור ,ככל שהתאגיד יחליט
על תהליכים שכאלה ,וכן לסייע לתאגיד בכל מהלך שיידרש לשם עמידתו בתקן זה.
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כי הוא מקיים ויקיים לאורך כל תקופת ההתקשרות את כל האמור כל תקופת
ההסכם את ת נאי הסף למכרז  .מובהר ומוסכם כי האמור בסעיף דנן מהווה תנאי
מתלה להתקשרות דנן.

2.20

כי הוא מקיים ויקיים לאורך כל תקופת ההתקשרות את כל התנאים המסומנים
באות " "Mשבמפרט הטכני ,וכי הוא מקיים ויקיים את כל הוראות סעיף  5על כל
סעיפי המשנה שבו של המפרט הטכני .סעיף זה מהווה תנאי יסודי ותנאי מתלה
להתקשרות עם הספק.

3

לדאוג כי בסיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,להעביר בצורה חלקה ובשיתוף
2.21
פעולה מעלה את השירותים לספק שיבוא במקומו ,ובכלל זה לנקוט בכל דבר
שיידרש למעבר חלק של השירותים.
השירותים שיינתנו על  -ידי הספק לתאגיד
3.1

בהסתמך על הצהר ותיו של הספק ,מזמין בזה התאגיד מאת הספק את שירותי
ה ענן ושירותי אבטחת הרשת ,המפורטים במסמכי המכרז על נספחיהם ,לרבות
במפרט הטכני  ,והכול בהתאם לדרישות התאגיד ,אשר יהיה רשאי לשנותם מעת
לעת ,לפי צרכיו המקצועיים ,לרבות להרחיבם או לצמצמם.

3.2

הספק יבצע כל מטלה וכל שירות נלווה נוסף שיידרש לצורך מתן מעולה של השירותים
שיוזמנו ,גם אם מדובר בשירותים או מוצרים שלא הוזכרו במפורש במסמכי המכרז
על נספחיהם.

3.3

יובהר ,כי לא תשולם לספק כל תמורה בגין שירות שלא הוזמן במפורש וניתן לתאגיד.

3.4

בנוסף יובהר ,כי הסכם זה מהווה התקשרות שלא על בסיס בלעדיות וללא התחייבות
להזמנת כמויות או היקפים כלשהם ,אלא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד,
אשר יקבע את ההיקף ,את מועדו ומאפייניו של השירות ,כאשר התמורה תשולם לזוכה
עפ"י ביצוע הזמנה וקבלת השירות בפועל ,בכפוף לאישורו של התאגיד.

3.5

יודגש כי התאגיד לא יהיה מחויב לקבלת השירותים מהספק בלבד ,והוא יהיה רשאי
במקביל ו/או במקום ,להזמין את השירותים מספקים אחרים ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי .בנוסף ,התאגיד יהיה רשאי לבצע הזמנות מהספק בכל כמות ו/או היקף
שיידרש לתאגיד ,וכן רשאי הוא שלא לבצע הזמנות כלל ו/או להזמינם באמצעות
אחרים ,וזאת מבלי שלספק תהא כל טענה בקשר לכך.

3.6

הספק מתחייב לאפשר לנציג התאגיד או מי מטעמו לבקר ולפקח על מתן השירותים ועל
ביצוע ההסכם ,במתן השירות בכל שלב וללא כל התראה מראש .כמו כן ,מתחייב הספק
להישמע ולסייע לנציגי התאגיד בפיקוח ובקבלת כל המידע הקשור במתן השירותים.

3.7

היה ויימצא שהספק דיווח לתאגיד דיווח כוזב ו/או שאינו מדויק ,יהיה על הספק להשיב
לתאגיד כל סכום נזק שגרם הספק לתאגיד בעקבות דיווח זה ,לפי קביעת התאגיד ,וזאת
תוך  7ימים ממועד שליחת דרישת התאגיד לעניין זה ,בתוספת ריבית החשב הכללי,
מיום הדרישה ועד לתשלום בפועל .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות התאגיד במקרה
כאמור לקזז את תשלומי היתר בתוספת ההצמדה כאמור ,מכל סכום המגיע לספק ו/או

100
לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהספק המציא להסכם זה ו/או לכל הסכם אחר
שבינו לבין התאגיד ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
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3.8

הספק מתחייב למנות ולייחד איש קשר למתן השירותים עבור התאגיד ,אשר יהיה
בקשר מתמיד עם נציג התאגיד ,יפעל מולו בתיאום מלא ,יענה על כל דרישה והוראה
שתימסר לו ,בכל אופן עליה יורה נציג התאגיד.

3.9

במסגרת מתן השירותים ,מתחייב הספק לספק באחריותו ועל חשבונו את כל הציוד,
המכשור ,הרכיבים והחומרים ,לרבות אלו הנלווים לביצוע השירותים ,הכול כמפורט
במסמכי המכרז ,לרבות המפרט הטכני ,ובהתאם לדרישות והוראות התאגיד.

3.10

היה והתאגיד יבקש להחליף את מי מטעמו של הספק אשר יעסקו במתן השירותים
לתאגיד ,תהא לכך הסיבה אשר תהא ,מבלי שתחול עליו החובה לנמק ו/או לבסס
דרישתו כאמור ,מתחייב הספק לפעול כאמור מידית וללא דיחוי .הורה התאגיד כאמור,
לא יהווה הדבר עילה לאי עמידת הספק בתנאי ההסכם ,והתאגיד לא יהא חייב לפצות
ו/או לשפות את הספק בשל כך ,לרבות בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו לספק ,ככל
שייגרמו.

3.11

בכל מקרה של היעדרות של מי מטעמו עובדים בשל מילואים ,מחלה ,חופש ו/או כל
סיבה אחרת ,על הספק יהיה לדאוג למתן השירותים על-ידי עובדים מחליפים אשר
עונים על הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ,וזאת בהקדם האפשרי וללא כל דיחוי,
ובכפוף להודעה מראש לנציג התאגיד ולאישורו בדבר איש הצוות המחליף.

3.12

מבלי לגרוע מזכויות נציג התאגיד לפי הסכם זה ,מוקנית לתאגיד בין היתר ,גם הזכות
לבקר את הספק ,לפקח על מתן השירותים ,לבדוק ולהשגיח על טיב ואיכות השירותים
הניתנים על ידיו ו/או מי מטעמו ,וכן על חומרים שהספק עושה בהם שימוש במסגרת
ההסכם ,כאשר הספק יהיה חייב לתקן כל ליקוי ו/או פגם שיימצא ,באופן ובמועד
שייקבע על ידי נציג התאגיד.

3.13

בכל מקרה ,פיקוח ומתן הנחיות על ידי התאגיד ,ככל שיעשו ,לא ישחררו את הספק
מאחריותו של הספק כלפי התאגיד.

תקופת ההתקשרות וסיומה
4.1

תקופת ההתקשרות עם ה ספק תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של התאגיד
על החוזה המצורף ,ו תסתיים בתום  12חדשים מיום בו ינפיק התאגיד לספק את
"אישור התאגיד לסיום שלב ההקמה" (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה").

4.2

לתאגיד בלבד תהא נתונה זכות הברירה  -ה אופציה לפי שקול דעתו הבלעדי,
להאריך את התקופה מעת לעת בתקופות נוספות של עד  48חודשים נ וספים ,או
חלק מהם ,וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים או
בתנאים המיטיבים עם התאגיד (להלן " :תקופות ההארכה" ) .סה"כ תקופת
ההתקשרות היינו תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופות ההארכה לא תעלה
על ( 60שישים) חודשים סה"כ .תקופת ההתקשרות הראשונה וכל תקופת
הארכ ה יכונו בכל מסמכי המכרז " :תקופת ההתקשרות " .
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4.3

במהלך תקופות ההארכה יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם.

4.4

מבלי לגרוע מן האמור ,לתאגיד שמורה הזכות ,להביא את ההתקשרות לסיומה בכל עת,
מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,וזאת מבלי שיצטרך
לנמק או לבסס החלטתו זו ,בהודעה מוקדמת בכתב לספק בת  30ימים שתועבר אליו
מראש.

4.5

בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי התאגיד ,לפי סעיף  4.4הנ"ל לא תהיה על התאגיד
חובה לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט התמורה היחסית עבור
מתן השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם בעבור השירותים שניתנו לשביעות רצונו
המלאה של התאגיד בכפוף לזכותו של התאגיד לקיזוז כל חוב שלדעת התאגיד מגיע לו
מאת הספק .הספק מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לכך ,ובכלל
זה כל טענה בדבר הסתמכותו למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או
הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה (כולן או חלקן) ובפרט טענות
בדבר השקעה ו/או אובדן רווח.

4.6

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא ,לא יהיה בכך כדי לגרוע
מאחריות הספק לגבי שירותים שניתנו טרם הפסקת ההסכם כאמור.

4.7

האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכות הביטול הנתונה לתאגיד לפי הוראות כל דין
וההסכם לרבות בשל נסיבות הביטול כמפורט להלן בהמשך הסכם דנן.

ערבות ביצוע
להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על  -פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום
5.1
כלשהו על  -ידי התאגיד ,ימציא הספק לתאגיד ,בתוך המועדים כפי שנקבעו
בהזמנה לקבלת הצעות ,ערבו ת בנוסח ובתנאים הקבועים בנספח ו ' להסכם זה ,
בסך שלא יפחות לאורך כל תקופת ההסכם מ – ( 100,000מאה אלף .) ₪
5.2

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן (עלייה בלבד) כפי שמתפרסם מעת
לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע
בתאריך האחרון להגשת ה הצעות במכרז.

5.3

ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת ההתקשרות על  -פי ההסכם
(לרבות ,תקופת הארכותיו ,אם וככ ל שהתאגיד יבחר להאריכו (כולו או חלקו),
ועד ל – ( 30שלושים ) ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות כאמור.

5.4

על אף האמור לעיל ,היה ותלויות כנגד הספק תביעות של עובדיו כנגדו ו/או תלונות
עובדים בגין אי תשלום בהתאם לדין ,ו/או בכל מקרה שבו הספק לא יעמוד בהתחייבותו
כלפי התאגיד בהתאם להסכם זה ,יאריך הספק את הערבות מעבר ל  90-ימים וזאת עד
לסיום ההליכים ו/או עד למועד אחר שייקבע על ידי התאגיד ,בהתאם לשיקול דעתו.

5.5

בכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע ,ישלים התאגיד את סכום ערבות הביצוע
לסכום שהיה נקוב בה עובר החילוט האמור ,וזאת בתוך ( 7שבעה) ימים מיום החילוט.
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5.6

למען הסר ספק יובהר ,כי אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה ,כאמור לעיל ,כדי לפגוע
בזכויות ובסעדים המוקנים לתאגיד על-פי הסכם זהו/או על-פי יתר מסמכי המכרז ו/או
על-פי כל דין.

5.7

כל הוצאות הערבות יחולו על הספק.

5.8

לא מסר הספק את הערבות כנדרש ,במועדה האמור לעיל ,ייחשב הדבר כסירוב
של הספק להתקשר עם התאגיד בהסכם ,ויהא התאגיד רשאי בין היתר ,לחלט
את הערבות שהמציא הספק במסגרת המכרז ,ללא צורך בהו דעה או בהתראה
נוספת מעבר לפרק הזמן הנקוב בסעיף זה .הספק מצהיר לעניין זה ,כי אין ולא
תהיינה לו כל טענ ות או דרישות כנגד חילוט הערבות כאמור.

5.9

מבלי לגרוע מחובתו של הספק לקיים בכל עת ערבות בהתאם להוראות הסכם
זה ,ובכלל זה להאריך את הערבות כאמור לעיל ,הרי אם במהלך תקופת הסכם
זה עומדת תקופת הערבות בפני סיום ,רשאי התאגיד להודיע על כך לגורם
שהנפיק את הערבות ,ויודיע כי אם לא יוארך תוקפה ,היא תחולט .במקרה
כאמור ,לא ישולם לספק תשלום כלשהו עד אשר ימציא ערבות לפי דרישת
התאגיד בהתאם להוראות סעיף זה.

5.10

מובהר בזה ,כי התאגיד רשא י לנקוט בכל הצעדים הדרושים לדעתו ,בכל עת,
לרבות חילוט הערבות ושימוש בכספיה ,אם מצא כי הספק הפר הסכם זה .כל
זאת ,מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים לתאגיד בגין הפרה צפויה ו/או
ממשית של ההסכם על ידי הספק.

5.11

מובהר ומוסכם ,כי היה ומכל סיבה שהיא עשה התאגיד שימו ש בערבות ,כולה
או חלקה ,וזאת ללא שמימש את זכותו לבטל את ההסכם עם הספק ,כי אז יהיה
חייב הספק להשלים ,בתוך  7ימים את סכום הערבות ולהעמיד תחת הערבות
שנפרעה ,ערבות חדשה ומלאה ,כאמור בסעיף זה לעיל .היה ולא יעמיד הספק
ערבות מלאה חדשה במועד האמור ,יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם
והתאגיד יהיה רשאי לבטל את ההסכם על אתר.

העדר זכות ייצוג
. 6.1

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק איננו סוכן ,שלוח או נציג של
התאגיד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו,
וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה  ,למעט אם הוס מך לכך על
ידי התאגיד  ,מראש ובכתב .אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז ו/או ההסכם
כהסמכה כאמור.

. 6.2

הספק מ תחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וי י שא באחריות הבלעדית
לכל נזק ל תאגיד או לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

הספק  -קבלן עצמאי
. 7.1

הסכם זה מסדיר את התק שרות הצדדים ביניהם על בסיס קבלני ,לפי בחירתו
של הספק ,ובהנחה כי חבותו של התאגיד אל מול הספק ו/או עובדיו ו/או
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בעלי מניותיו ו/או אחר כלשהו מטעמו בגין השירותים לפי הסכם זה תתמצה
בתשלום התמורה הקבלנית המוסכמת.
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. 7.2

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ,יפעל הס פק כקבלן עצמאי
על כל הנובע ומשתמע מכך .הספק ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר
כלשהו מטעמו לא יחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של התאגיד
ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד -
מעסיק ,וכי אין בכל זכות של התאגיד להורות ,לפקח ,או להדריך את הספק
ו/או את עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה כדי
ליצור ביניהם יחסי עובד  -מעסיק.

. 7.3

מובהר בזאת ומוסכם כי התמורה חושבה בהנחה שהספק יוכל לממן מתוכה
את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים בהתאם לכל דין עבורו
ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם מתן
השירותים.

. 7.4

מובהר בזאת ומוסכם כי הספק בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו
על פי כל דין לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/או לאחר כלשהו מטעמו ו/או לכל
אדם המועסק על ידו בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה .התאגיד לא
יהא ח ייב בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעי ל בביצוע השירות ,לרבות לא
בתשלום שכר ,דמי ביטוח לאומי ו/או כל תנאים סוציאליים או נלווים ,או
כל זכות אחרת המגיעה על פי כל דין.

. 7.5

הספק מתחייב לשלם לעובדיו את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי
העבודה ,וכפי שיהיו מעת לעת ,החלים עליהם במקומות מושבם ,ובכלל זה
לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  ; 1987חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א
–  ; 1951חוק חופשה שנתית ,התשי"א –  ; 1951חוק הגנת השכר ,התשי"ח –
 ; 1958צווי ההרחבה בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני ,תשלום דמי ההבראה
והשתתפות המעביד בהוצאות נסיעה ל עבודה וממנה וכיו"ב
חוקים/צווים  /הסכמים מחייבים ,וכפי שיעודכנו מעת לעת .הספק מתחייב
להמציא לתאגיד אישורים תקופתיים בכתב ,מעת לעת ,לפי שיקול דעתו ולפי
דרישתו ,על ביצוע האמור בסעיף זה.

. 7.6

הספק מתחייב בזאת לשפות את התאגיד בגין כל חבות אשר תיגרם לו
במקרה שבו מי מטע ם הספק יטען כי התקיימו יחסי עו בד  -מעסיק בינו לבין
התאגיד בהתייחס לתקופת תוקפו של הסכם זה.

. 7.7

הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה
הינו תנאי יסודי ועיקרי ,אשר התאגיד מסתמך עליו ומסכים לאורו להתקשר
בהסכם זה.

התמורה
. 8.1

תמורת ביצוע השירו תים לשביעות רצונו המלא של התאג יד  ,התאגיד ישלם
לספק את התמורה החודשית בהתאם ל הצעת המחיר בנספח ב'.
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. 8.2

מובהר בזאת כי הספק לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף שהוא בגין "בנק
שעות" כהגדרתו בנספח א' – המפרט הטכני ,גם באם שעות העבודה יעלו על
המסגרת של השעות המפורטת במסמך.

. 8.3

כמו כן מובהר כי במהלך כל השלבים עד להנפקת אישור התאגיד לסיום שלב
ההקמה ,הספק בלבד יישא בכל עלות ובכל הוצאה שהיא הכרוכה במתן
שירותי הענן והאבטחה ובכלל זה אחזקת הסביבות .מובהר כי התאגיד לא
יישא בתשלומים כלשהם לספק בגין אספקת שירותי הענן והאבטחה בשלב
ההקמה.

. 8.4

ה ספק יגיש לתאגיד חשבונית בגין התמורה בסיומו של כל חדש ,ובו יפרט את
היקף השירותים שניתנו לתאגיד בגין החודש שחלף.

. 8.5

החשבון והפירוט המצורף אליו  ,יועברו לבדיקת ולאישור נציג התאגיד
שי ידרש לאישורו  .פירעון התשלום יעשה לאחר ובכפוף לקבלת אישור נציג
התאגיד .מובהר כי נציג התאגיד יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן
אישורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו  ,בשלמותו או לא לאשרו
כלל  ,הכל לפי עמידת הספק בדרישות ההסכם על נספחיו .

. 8.6

כמו כן התאגיד יהא רשאי לקזז כל סכום שלדעתו מגיע לתאגיד מהספק בגין
כל מקור חיוב שהוא ,ובכלל זה פיצוי ים מוסכמים ,פיצויים בגין נזקים גם
אם אינם קצובים וכל תשלום אחר וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד
ובנוסף לכל סעד אחר המגיע לתאגיד לפי ההסכם ולפי כל דין.

. 8.7

הספק ימציא לתאגיד חשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי
הסכם זה  ,וזאת כתנאי לקבלת תשלום כלשה ו מידי התאגיד .

. 8.8

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה היא התמורה היחידה שתשולם לספק
בפועל כמפורט בהסכם  ,כאשר כל תשלום אחר ו  /או נוסף פרט לתמורה זו לא
ישולמו על  -ידי התאגיד  ,לא במהלך תקופת ההתקשרות ולא אחריה  ,עבור
ביצוע השירותים או בקשר ישיר או עקיף לביצוע השירותים  ,לא לספק ולא
לאדם אחר .

. 8.9

הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות
כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומי מיסים  ,אגרות ,
היטלים  ,תשלומים בגין העסקת כוח אדם  ,תשלומים לביטוח לאומי
ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות .

. 8.10

הספק מתחייב לה חזיר לתאגיד מיד כל סכום עודף שיקבל מהתאגיד .

. 8.11

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים
ציבוריים ( אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס ) ,התשל " ו  , 1976 -וכן כל
אישור שיידרש על  -פי כל דין ועל  -פי נהלי התאגיד  ,כפי שיהיו מעת לעת .

. 8.12

למען הסר ספק  ,הת מורה הנ " ל הינה סכום סופי  ,התאגיד ינכה במקור מכל
תשלום לספק  ,כל מס  ,היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור
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על  -פי כל דין  ,אלא אם ימציא הספק  ,זמן סביר לפני ביצוע התשלום  ,אישור
תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר .
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. 8.13

יובהר  ,כי התאגיד לא ישלם לספק תשלום בגין שירותים שבוצעו שלא
בהתאם להסכם זה על נספחיו .

. 8.14

למען הסר ספק מוסכם ומובהר שתנאי נספח ב' – מסמך ד'  1תנאי הצעת
המחיר יחולו על תשלום התמורה  .תנאים אלה יפורשו באופן שמוסיף על
התחייבויות הספק ועל זכויות התאגיד .

.8.15

לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום התמורה
כולה או חלק הימנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או מקושי
באישור התשלום ,תהא הסיבה לקושי אשר תהא.

. 8.16

הספק ימציא לתאגיד קבלה מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי הסכם זה.

אחריות וביטוח
. 9.1

הספק יהיה אחראי כלפי התאגיד לטיב השירותים שסופקו ו/או היו צריכים
להיות מסופקים על  -ידו .מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין ,יהיה הספק
אחראי לכ ל נזק שייגרם לכל מאן דהוא עקב מעשה ו/או מחדל רשלניים שלו
ו/או של מי מן המועסקים על ידו ו/או הפועלים עבורו באספקת השירותים.

. 9.2

מבלי לגרוע מאחריות הספק לפ י הסכם זה ולפי כל דין ,הספק מתחייב לערוך
את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים לצורך אספקת
השירותים ,לרבות ביטוח אחריות מקצועית של נותן השירותים .

. 9.3

אין באישור התאגיד לפעולות הספק ,ו/או במתן הנחיות לספק ,כדי לשחרר
אותו מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

. 9.4

הוראות הביטוח אשר יחולו על הספק יהיו בהתאם לנספח י הביטוח
המ צורפים להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו .

. 9.5

מבלי לגרוע מזכויות התאגיד ומהתרופות אשר עומדות לו על פי כל דין,
הספק מתחייב בזאת לשפות את התאגיד עם דרישתו ולפטור אותו ומי
מטעמו (לרבות נושאי משרה ,מנהלים ,עובדים ,נציגים ו/או שותפים) מכל
חבות ואחריות בגין כל הפסד ,חיוב ,קנס ,הוצאה ,נזק ו/או אחריות ישירה
ו/או עקיפה בקשר עם כל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בכל
הקשור למעשה ו/או מחדל של הספק ,לרבות הפרה של כל דין שאליו כפוף
הספק לפי ההסכם ולפי נספח זה ,אשר נבעו מפעולות הספק ו/או על ידי
גורמים מטעם הספק.

. 9.6

בנוסף לחובת הספק לשפות את התאגיד באופן מלא כאמור ,הספק מתחייב
לשתף פעולה עם התאגיד בהתגוננות מפני כל תלונה כאמור ,ובכלל זה מסירת
כל חומר רלוונטי לעניין נושא התלונה לידי התאגיד .

 . 10סודיות ובעלות במידע ובתוצרי השירותים
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. 10.1

הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ולא להעביר לאחרים,
במישרין או בעקיפין ,כל מידע מקצועי ,מסחרי ,אישי ,כספי או אחר ו/או
נתונים ו/או מסמכים שהגיעו לידיו או שקיבלם מהתאגיד ו/או מאחרים
הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הס כם זה (להלן " :המידע ").

. 10.2

המידע וכל מסמך ו/או דו"ח שנצבר במתן השירותים ו/או שהוכנו עבור
ה תאגיד ו/או כל בסיס נתונים שהוכן על ידי הספק או שנמסר לספק על ידי
התאגיד ,ואשר יצברו אצל הספק בקשר עם מתן השירותים על  -פי הסכם זה
(לעיל ולהלן " :תוצרי השירותים ") יהיו רכושו הבלעדי של התאגיד והוא
יהיה זכאי לדרוש כי יועמדו לרשותו וימסרו לחזקתו בכל עת עם דרישתו
הראשונה .לפיכך התאגיד יהיה הבעלים היחיד של זכויות הקניין והזכות
המוסרית במידע ו/או במסמכים כאמור ,והוא יהיה רשאי לעשות בהם ובכל
חלק מהם כל שימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לר בות שינוי ,תיקון והוספות.
הספק מוותר בזאת על זכותו ולא יגיש כל תביעה ולא יפתח בכל הליך בקשר
עם הזכויות המוסריות במסמכים ובמידע .

. 10.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב בזה הספק ,כי מיד עם מתן
ההודעה על סיום ההתקשרות הוא יעביר לתאגיד את כל המידע ואת כל
המסמכי ם כאמור לעיל ,ויעמיד לרשות התאגיד סיוע ,ככל שיידרש ,כדי
שיוכל להשתמש במידע או בתוצרי ה שירותים באופן עצמאי.

. 10.4

הספק מתחייב בזה שלא להעביר ו/או שלא לחשוף כל חומר ו/או מידע שהגיע
לידיו תוך כדי עבודתו עבור התאגיד ו/או כתוצר של עבודתו על פי הסכם זה,
לכל גורם ,לרב ות גורמים הקשורים לתאגיד ,ואף לא להפיצם לספקים
אחרים של התאגיד ,אלא באמצעות התאגיד או על פי הנחיותיו בכתב.

. 10.5

ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה לעיל לא תחולנה בכל אחד מהמקרים
הבאים:
 ) 1המידע היה ידוע לספק לפני קבלתו מהתאגיד על פי הסכם זה ו/או הסכם
אחר שבין הספק לבי ן התאגיד ,מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של
גורם כלשהו.
 ) 2המידע הגיע לספק מגורם שלישי שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם
אחר שבין הספק לבין התאגיד על ידי הספק ,והספק אינו כפוף
להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם שלישי.
 ) 3המידע נמצא בידיעת הציבור ,שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר
שבין התאגיד לספק על ידי הספק.

. 10.6

הספק מתחייב להחזיק את המידע ואת תוצרי השירותים במקום מתאים
ושמור ,ולעשות כל מאמץ סביר לפחות כדי שהמידע והחומר לא יגיעו לידי
מי שלא הוסמך לכך.
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. 10.7

הספק מתחייב בזאת להחתים את צוות עובדיו וכל גורם שיעסוק מטעמו
באספק ת השירותים נשוא מכרז זה על טופס התחייבות לשמירת סודיות
בנוסח המצורף כנספח ג ל הסכם זה ולהעבירה לידי התאגיד עם חתימת
הסכם זה.

. 10.8

הוראות סעיף זה ,על סעיפיו הקטנים ,תמשכנה להיות בתוקף גם לאחר סיום
ההתקשרות על פי הסכם זה.

. 10.9

לספק לא תהיה זכות עיכבון על חומר הקשור ל שירותים ו/או לתאגיד ,לרבות
המסמכים והדוחות שהכין עבור התאגיד ,כל תוצרי השירותים ,וכל מסמך
הקשור לשירותים ,גם אם התקבל מהתאגיד או מצד שלישי כלשהו ,גם אם
התאגיד לא ישלם לספק את התמורה.

 . 11איסור ניגוד עניינים
. 11.1

הספק מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כ ל פעילות אחרת
ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או מי שיעסוק מטעמו במתן
השירותים לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה.

. 11.2

הספק מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי
תפקידיו על פי הסכ ם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של הספק
ו/או של עובדיו ,במישרין ו/או בעקיפין ,והוא מתחייב בזאת להודיע לתאגיד
על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או התחייבויות מי
מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו ,והוא
מתחייב ל פעול בהתאם להוראות התאגיד למניעת ניגוד ע ניינים כאמור.

. 11.3

הספק ועובדיו יחתמו על נספח התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

 .12ביטול ההסכם :
התאגיד יהיה רשאי לבטל ההסכם עם הספק בהתרחש אחד מהמקרים הבאים:
.12.1

הספק הפר את ההסכם ו/או לא עמד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו ולא תיקן
את ההפרה בתוך  10ימים מיום שנמסרה לו הודעה על ההפרה.

.12.2

הספק הפר את הוראות היסודיות שבהסכם זה ובכלל זה ההוראות המצוינות בנספח
א' –מפרט הטכני.

.12.3

הספק פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגיד.

.12.4

הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים
זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה
כאמור לא בוטלה בתוך  30יום ממועד הגשתה.

.12.5

הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו
כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה
לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך  30יום
ממועד הגשתם.
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.12.6

הוטל עיקול על רכוש הספק ,כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש
כאמור ,באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע השירותים (כולם או חלקם),
והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך  30ימים ממועד נקיטתם.

.12.7

הספק ,או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה פלילית.

.12.8

בתקופת ההתקשרות התרחשו לפי דעתו של התאגיד ,במהלך  30ימים רציפים ,מעל
חמשה ( )5אירועים המזכים את התאגיד בקבלת פיצויים מוסכמים כאמור במסמך
ב' – המפרט הטכני.

.12.9

הספק לא סיפק מכל סיבה שהיא את אחד מהשירותים המנדטוריים המסומנים
" "Mבמפרט הטכני.

 .12.10התאגיד לא הנפיק לספק אחד מן האישורים הנדרשים מכוח סעיפים  8 ,7ו – 9
בנספח א' – המפרט הטכני במהלך פרויקט ההקמה לשירותי הענן והאבטחה ,בשלב
התכנון ו/או בשלב הביצוע ובכלל זה לא הנפיק לספק "אישור התאגיד לסיום שלב
ההקמה".
.12.11

אחד מהתנאים המתלים להתקשרות לא התקיים.

ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים לעיל הנה של התאגיד ולפי שיקול
דעתו הבלעדי בלבד.
מובהר בזאת ,כי ביטול ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה לעיל ,לא יגרע מכל זכות אחרת
העומדת לתאגיד בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם להוראות כל דין.
למען הסר ספק ,מודגש ,כי מנגנון הפיצוי וכל יתר הסעדים העומדים לרשות התאגיד
בהתאם לכל סעיף אחר בהסכם ,במפרט הטכני והעומדים לתאגיד לפי כל דין הנם
מצטברים ,הנם בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.
 . 13העברה
. 13.1

הס פק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או חיוביו
שמכוח הסכם זה ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת ה ת אגיד מראש ובכתב.

. 13.2

התאגיד יהא רשאי להעביר ו/או להסב הסכם זה ,כולו או מקצתו ,ובמקרה
כאמור יהיה הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי הספק ,ובלבד שלא יהיה בהעברה
או הס בה כאמ ור כדי לגרוע מאיזה מהזכויות של הספק או להטיל
התחייבויות נוספות על הספק בגין כך.

 . 14מידע אישי
. 14.1

" מידע אישי " – כל מידע על ענייניו האישיים של אדם מזוהה או ניתן לזיהוי
במאמץ סביר ,ומידע מזהה אדם ,לרבות מידע שבאמצעות הצלבתו עם מידע
אחר ניתן לזהות אדם או ללמוד על ענייניו הפרטיים ,ולרבות "מידע" ו -
"מידע רגיש" כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות והגדרות מקבילות למונחים
אלו בדינ י הגנת הפרטיות החלים על התאגיד.

109
. 14.2

על איסוף ו/או עיבוד מידע אישי (כהגדרתו לעיל) ,יחולו הוראות נספח ה' –
נספח הגנת המידע והפרטיות הבאות להוסיף על התחייבו יות הספק לפי
המפרט הטכני.

 . 15שונות
. 15.1

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ,ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן,
הצהרה ,מצג ,התחייבות או הסכמה ,אשר נעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין
בעל  -פה ,בין במפורש ובין ב משתמע ,בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.

. 15.2

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כ וויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם
זה או על פי כל דין ו/או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום
תנאי שהוא ,אלא אם הוויתור ,ההסכמה ,הדחייה ,השינוי ,הביטול או
התוספת ,נעשו במפורש ובכתב.

. 15.3

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה ,ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מת נאיו
אלא על ידי מסמך בכתב הנושא את ח תימות הצדדים .למען הסר ספק מובהר
בזאת ,כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי ההסכם בדרך של התנהגות ,נוהג
וכיו"ב.

. 15.4

התאגיד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעליו לשלם לספק ,כל סכום שהספק
יהיה חייב ל ו לפי עמדתו מכ ו ח כל התקשרות שהיא בין התאגיד לב ין הספק.

. 15.5

לתאגיד תהא נתונה זכות עכבון על הכספים שעלי ו לשלם לספק ל הבטחת
תשלומים המגיעים ל ו מאת הספק.

. 15.6

סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים ולהם בלבד.

. 15.7

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסי רתן ,במידה
ונמסרו ביד ,ותוך  48ש עות מיום משלוחן בדואר ,אם נשלחו בדואר ,ואם
נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל – כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף לקבלת
אישור טלפוני בדבר קבלתם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
התאגיד

אישור חתימת הספק :
(למילוי אם הספק הוא חברה)

_________________
הספק
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אני הח"מ ,______________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ___________________________,
מאשר בזאת כי חתימתו של ה"ה _______________ מחייבת את הספק לכל דבר ועניין.

________________________

_______________ _________

תאריך

[יש להחתים גם את ספק הענן על ההסכם דנן]

עו"ד/רו"ח
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נספח א' להסכם
מסמך ב'  -מפרט טכני
יצורף להסכם לאחר שיוטמעו בו כל השינויים ככל שיהיו במהלך ניהול המכרז

112

נספח ב' להסכם
מסמך ד' – הצעת המחיר
מסמך חתום על ידי ה מציע כפי שאושר על ידי התאגיד יצורף כנספח ב' רק לאחר בחירת
הזוכה במכרז
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נספח ג' להסכם
התחייבות לשמירת סודיות
[לחתימה על ידי מנהלי ה מציע  ,ספק הענן ,ספק שירותי האבטחה וכל מי שיספ ק
את השירותים במסגרת חתימה על ההסכם]

הואיל והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור
הישראלי לבין ( ............................המציע) יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא
לידיעתי מידע (  ,) Informationאו ידע ) ) Know- Howכלשהם לרבות תכתובת,
חוות דעת ,חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או
ידיע ות מסוגים שונים ,שאינ ו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו
תשמש כ "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו ,בין
בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,ב אמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי
ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות  ,אך מבלי לגרו ע
מכלליות האמור ,נ תונים ,מסמכים ודו"חות (להלן " :המידע ") ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה
שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין
ההסכם ,ללא קבלת אישור נציג התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום
לתאגיד או לצדדים נזק ו גם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  118לחוק
ה עונשין ,תשל"ז ; 1977 -
נוכח האמור ,אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:
.1

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.

.3

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במס גרת
מתן השירותים ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי
או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר
לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.

.4

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי
על  -ידי נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד
כלשהם לקבל את המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר,
להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את
המיד ע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל
שהוא.

.5

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את
התחייב וי ות י י על פי כתב התחייבות ז ה ו בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.
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.6

להב יא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי  ,ככל שישנם ,את האמור
ב התחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי
החובה.

.7

להיות אחראי כלפי התאגיד על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או
תוצאה מכל סוג ,אשר ייגרמו ל תאגיד או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה
מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל ה אמור ובין
אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

.8

להחזיר לידי התאגיד ולחזקתו מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או
חפץ שקיבלתי מ התאגיד או מכל גורם שהוא או השייך ל תאגיד או שהגיע
לחזקתי או לידי עקב מתן ה שירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן
השירותים או חומר שהכנת י עבור ה תאגיד  .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור
אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

.9

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ו שאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד  ,תהיה
לתאגיד זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בג ין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

. 10

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה
לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז  1997 -וחוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א . 1981 -

. 11

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,א שר י תקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו
כל הוראות כתב התחייבות זה.

. 12

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות
אחרת המוקנית לתאגיד על  -פי כל דין או הסכם.

ו לראיה באתי על החתום

מלא __________________:
שם
חתימה_______ _________:

ת"ז______________:
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נספח ד' להסכם
ה תחיי בות למניעת ניגוד עניינים
[לחתימה על ידי מנהלי המציע  ,ספק הענן ,ספק שירותי האבטחה וכל מי שיספ ק
את השירותים במסגרת חתימה על ההסכם]

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות ה מכרז על נספחיו ו ממסמכי ההצעה שהוגשה על  -ידי
המציע -
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________ (להלן " :המציע " ) מצהיר
ומתחייב בזאת ,כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות ,ו אם אזכה
במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות ,במשך כל תקופת ההתקשרות,
על הארכותיה (ככל שתהיינה) כדלקמן:
 . 1הס פק ומי מ טעמם אשר יועמד לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים נשוא
המכרז ,לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים או
חשש לניגוד עניינים  ,בין ביצוע ה שירותים לפי במכרז זה לבין עניין אחר של מי
מהם או של עובדיהם.
 . 2בכלל זה  ,הספק מצהיר ומתחייב כ י לא ידוע לו בהתייחס למי שיועמד לרשות
התאגיד  -על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו
ו  /או עיסוקו במסגרת מתן השירותים לתאגיד לבין עניין אחר שלו או עניין של
קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.
לעניין נספח זה ,בכלל "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של
גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו ,מנהל אותו א ו
עובד אחראי בו ,או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו,
בהון מניות ,בזכות לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ,וכן ג ם
עני י נו של לקוח ,שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו ,או עובד
העובד עימו או בפיקוחו ,מיצגים /מייעצים /מבקרים .
__________
______________________
תאריך

שם מורשה החתימה +חתימה
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נספח ה להסכם
נספח אבטחת מידע ופרטיות
נספח זה יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות לאספקת שירותי ענן ושירותי אבטחת רשת
(להלן במסמך זה " :ההסכם" ו"השירותים" בהתאמה) ,שנחתם בין תאגיד השידור הישראלי
(להלן" :התאגיד") במסגרת מכרז פומבי דו-שלבי מס'  24/2020אשר פרסם התאגיד (להלן"
"המכרז") ,לבין נותני השירותים :ספק הענן והמציע (להלן במסמך זה" :הספק").
מטרת נספח זה היא להסדיר את אופן השימוש שיעשה הספק במידע שייחשף אליו במסגרת מתן
שירותיו לתאגיד ,כך שיתאים להוראות הדין בעניין אבטחת מידע ,פרטיות וסודיות ולהנחיות
הרשות להגנת הפרטיות ,והוא בא להוסיף על המפרט הטכני מסמך ב' .במקרה של סתירה בין
הוראות מסמכי המכרז להוראות נספח זה ,תגברנה הוראות הבאות להוסיף על התחייבויות הספק
ולהגביר את דרישות אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות.
.1

.2

לעניין נספח זה-
.1.1

"חוק הגנת הפרטיות" -חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981 -

.1.2

"תקנות אבטחת מידע" -תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,תשע"ז.2017 -

.1.3

"הנחיית מיקור חוץ" -הנחיית רשם מאגרי המידע מספר .2/2011

.1.4

"מידע" -כל מידע על ענייניו האישיים של אדם מזוהה או ניתן לזיהוי במאמץ
סביר ,ומידע מזהה אדם ,לרבות מידע שבאמצעות הצלבתו עם מידע אחר ניתן
לזהות אדם או ללמוד על ענייניו הפרטיים ,ולרבות "מידע" ו"-מידע רגיש"
כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות והגדרות מקבילות למונחים אלו בדיני הגנת
הפרטיות החלים על התאגיד.

.1.5

"עובד" -יחיד המבצע פעולות בקשר למאגר המידע מטעמו של הספק ,ועל פי
הרשאתו.

.1.6

"נושא המידע" -לרבות עובדי התאגיד ,לקוחותיו ,אנשים פרטיים המתקשרים עם
התאגיד לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו ,קבלני משנה שלו ,וגורמים נוספים
עמם הוא מתקשר במסגרת פעילותו.

.1.7

"נוהל אבטחה" -נוהל אבטחת מידע שיערוך הספק ,בקשר למידע שבשימושו.

.1.8

"מערכות המאגר" -מכלול רכיבי המערכות המשמשות את המאגר.

.1.9

"ממונה אבטחת מידע" -ממונה על אבטחת מידע ,כהגדרתו בסעיף 17ב(א) לחוק
הגנת הפרטיות.

.1.10

"חומר מחשב" ו"מחשב" -כהגדרתם בחוק המחשבים ,התשנ"ה.1995 -

.1.11

"התקן נייד" -מחשב נייד או התקן נתיק המשמש לאחסון חומר מחשב.

הוראות כלליות
.2.1

נספח זה הינו תנאי יסודי להתקשרות בין הצדדים והפרת הוראה כלשהיא
מהוראות נספח זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם ,שמקנה לתאגיד זכות לבטל
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מיד את ההסכם ,מבלי לגרוע מכל סעד או זכות נוספים המוקנים לו על פי דין או
הסכם ,והספק מתחייב כי לא יתנגד למתן סעד כאמור.

.3

.2.2

נקבע בי ן הצדדים כי היקף השירותים שעל הספק להעניק לתאגיד מחייב טיפול
במידע אישי בדרך של מתן הרשאות גישה למידע במאגר מידע אצל התאגיד,
בהיקף הנדרש לצורך מתן שירות ספציפי בלבד ,וללא העברת מאגר המידע במלואו
לספק.

.2.3

בעת אספקת השירותים ,הספק יפעל כקבלן מיקור חוץ של התאגיד בכל הקשור
לשימוש במאגרי מידע ,ובתוך כך יפעל בהתאם להוראות הדין לעניין זה כפי
שמפורטים להלן.

.2.4

הספק מתחייב לעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות בתקן  - ISO 27001ניהול
מערכות אבטחת מידע ("התקן") .הספק יעביר תעודה תקפה המעידה על היותו
עומד בתקן לתאגיד בעת דרישה.

.2.5

הספק מתחייב כי לא יעשה שימוש במידע שלא למטרות המוגדרות במכרז ,בהסכם
ו/או בנספח זה.

.2.6

הספק מתחייב כי לא יעשה שימוש במידע ללא הסכמת התאגיד מראש ובכתב
ובהתאם לתנאי והוראות המכרז והסכם זה .ככל שהתקבל אישורו של התאגיד
להעברה כאמור ,יערוך הספק הסכם בכתב עם הגורם הנעבר .ההסכם יחיל על
הגורם הנעבר את כלל החובות החלות על הספק בהתאם להוראות המכרז ,ההסכם
ונספח זה .מובהר כי הספק ימשיך להיות אחראי כלפי התאגיד בכל מקרה בו
הגורם הנעבר לא ימלא את חובותיו כאמור.

.2.7

הספק מצהיר כי ידוע לו שמידע המתקבל מהתאגיד אודות עובדיו ,לקוחותיו או
ספקיו הוא קניינו הבלעדי של התאגיד והשימוש במידע לפי ההסכם אינו מקנה לו
כל זכות קניינית במידע.

פרטיות
.3.1

הספק מתחייב לעבד אך ורק מידע מסוג ______ הדרוש לו למטרת אספקת
השירותים בלבד ובהתאם להנחיות התאגיד.

.3.2

בכל הקשור למידע אישי שמקורו בתאגיד ,ככל שהספק מעבד מידע בישראל,
הספק מתחייב לקיים ולעמוד בכל הוראות הדין הישראלי לעניין פרטיות ,לרבות
חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-והתקנות וההנחיות שהותקנו מכוחו .בקשר
לשירותי הענן ולשירותי הענן והאבטחה ,וכי הוא יקפיד לקיים כל תקנות אלה
ככתבן וכלשונן על כל עדכון כפי שיהא בכל עת ,בכל מהלך תקופת התקשרות ,יפעל
ויבצע כל הנדרש כמתחייב מתקנות אלו.

.3.3

על אף האמור בסעיף  3.2לעיל ,ככל שהספק לא מעבד מידע בישראל ,אלא מחוץ
לישראל ,הספק מתחייב לקיים ולעמוד בכל הוראות תקנות אבטחת המידע
האירופאיות )(EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation
(" )"GDPRבקשר לשירותי הענן ולשירותי הענן והאבטחה ,וכי הוא יקפיד לקיים
כל תקנות אלה ככתבן וכלשונן על כל עדכון כפי שיהא בכל עת ,בכל מהלך תקופת
התקשרות ,יפעל ויבצע כל הנדרש כמתחייב מתקנות אלו .כמו כן ,הספק מתחייב
כי הוא ימשיך לקיים את כל הסטנדרטים (כהגדרתם במכרז) במהלך כל תקופת
ההתקשרות עם התאגיד בהסכם זה.

.3.4

הספק מתחייב לסייע לתאגיד בכל הנדרש לשם עמידתו בהוראות כל דין החלות
עליו בישראל או בחו"ל ,לרבות חוק הגנת הפרטיות והתקנות וההנחיות שהוצאו
מכוחו ,וכפי שיעודכנו מעת לעת ולרבות כל הוראה אחרת שהתאגיד יבקש לפעול
על פיהן.
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.3.5

.4

בכלל זה מתחייב הספק כדלקמן:
.3.5.1

שלא יאסוף מידע מנושאי מידע ו/או משתמשים ללא אישור מראש
ובכתב של התאגיד .לתאגיד שיקול הדעת הבלעדי באם לאשר איסוף
ו/או העברת כל מידע ופרט שהוא ,והוא יהא רשאי לסרב לבקשת
הספק ,מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה.

.3.5.2

בכפוף לסעיף  .3.5.1לעיל ,אם אישר התאגיד לספק לאסוף מידע
מנושאי מידע ,מתחייב הספק לקיים את חובת ההודעה הקבועה בסעיף
 11לחוק הגנת הפרטיות במקרה של פניה ישירה על ידו לנושא המידע,
לשם קבלת מידע לצורך שימוש בו עבור הספק.

.3.5.3

ככל ותתקבל בקשה של נושא מידע למתן זכויות נושאי מידע ,הספק
יעדכן את התאגיד על כל פניה מסוג זה בתוך שני ימי עבודה וישתף
פעולה עם התאגיד במימוש זכויות נושאי המידע.

.3.5.4

הספק ,או מי מעובדיו ,מתחייבים כי לא יאספו מידע ביחס לנושאי
מידע בדרכים בלתי חוקיות ולא יעשו שימוש במאגרי מידע בלתי
חוקיים.

.3.5.5

הספק מתחייב כי הוא או מי מעובדיו לא יעבירו מידע לצד שלישי ולא
ישתמשו במידע הנכלל במאגרי המידע של התאגיד מעבר למטרות
המנויות בנספח זה ,בהסכם ובמכרז .יובהר ,כי העברת מידע מהספק
לצד שלישי כגורם נוסף שיפעל לצורך אספקת השירותים כהגדרתם
בהסכם ,תהיה בכפוף להוראות ההסכם והמכרז ובהסכמתו מראש
ובכתב של התאגיד ,ובאחריות הספק לכלול בהסכם עם הגורם הנוסף
את כל ההוראות והדרישות שבנספח זה ,בהסכם ובהוראות המכרז.
אספקת השירותים באמצעות גורם נוסף לא תגרע מאחריות הספק
כלפי התאגיד.

משך שמירת המידע
.4.1

הספק ישמור מידע של התאגיד שהגיע אליו כחלק מהסכם ההתקשרות למשך פרק
הזמן הנדרש במישרין לביצוע תפקידו על פי ההסכם בלבד וימחק את המידע
כאמור מכל אמצעי מדיה שברשותו ,לרבות כוננים קשיחים ,אמצעי גיבוי וכל מדיה
מגנטית או אופטית אחרת ,באופן שלא מאפשר לאחזר את המידע במערכות הספק,
מיד עם סיום תקופת ההסכם או בכל עת לבקשת התאגיד .הספק יאפשר לתאגיד
לקבל אישור על מחיקת המידע כאמור בסעיף זה.

.4.2

על אף האמור בסעיף  4.1לעיל ,הספק רשאי לשמור את המידע שייאסף אצלו
בקשר עם מאגרי המידע של התאגיד כאשר קיימת דרישה בדין לשמירת המידע או
כשהמידע דרוש לספק לצורך התגוננות בפני תביעות בקשר עם תפקידיו לפי
ההסכם בינו לבין התאגיד .שמירת המידע כאמור והשימוש בו יעשו בהתאם
למטרות המצוינות לעיל בלבד ,באופן שיפחית את סיכוני אבטחת המידע לשימוש
לא מורשה במידע ורק למשך הזמן הנדרש.

.4.3

הספק ימחק מידע שכבר אין בו צורך לתפעולו השוטף של השירות שניתן על ידו,
והוראות פרק זה יחולו גם על מחיקה זו.

.4.4

על מנת להפחית את סיכוני אבטחת המידע ,הספק יבחן לכל אורך פעילותו ולכל
הפחות אחת לשנה ,כי המידע הנאסף והנשמר על ידו ,אם נשמר ,אינו חורג מעבר
לנדרש לצורך מימוש מטרת ההסכם.

.4.5

אם נשמר אצל הספק מידע אישי שמקורו בתאגיד ,הספק יקבע סדרי בקרה לגילוי
פגיעות בשלמות המידע ותיקון ליקויים.
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.5

.6

סודיות
.5.1

במהלך ההתקשרות ולאחריה ,הספק ומי מעובדיו ישמרו בסודיות מוחלטת ולא
יגלו ,יעבירו ,ימסרו ,יביאו לידיעת צד שלישי כלשהו ,במישירין או בעקיפין ,כל
מידע על נושאי מידע כהגדרתם לעיל ,שהגיע אליהם מתוקף תפקידם ,אלא לצורך
ביצוע עבודתם לפי הסכם זה ,או על פי דרישת התאגיד ,או על פי צו בית משפט
בקשר להליך משפטי או על פי סמכות בדין.

.5.2

בטרם קבלת גישה למידע ממאגר המידע ,יחתים הספק את עובדיו על התחייבות
לשמור על סודיות בנוגע למידע שבמאגר בהתאם להוראות סעיף  16לחוק הגנת
הפרטיות ,להשתמש במידע רק לצורך העיבוד המותר על פי ההסכם ,ליישם את
אמצעי האבטחה הקבועים בנספח זה ולקיים את יתר החובות לפי נספח זה .חובת
הסודיות תמשיך לחול על עובדי הספק ,גם לאחר סיום תקופת התקשרותם עמו.

.5.3

הספק מתחייב לא לעשות כל שימוש בסוד מסחרי כהגדרתו בחוק עוולות
מסחריות ,תשנ"ט 1999 -ובכל מידע הדומה באופן מהותי לסוד מסחרי כאמור,
ובכלל זה לא להעבירו לאחר ולא להשתמש בו ללא הסכמת התאגיד מראש ובכתב.

אבטחת מידע
.6.1

במסגרת ביצוע תפקידיו על פי ההסכם ,מתחייב הספק לפעול בהתאם להוראות
המכרז ,לרבות ההוראות שיפורטו להלן.

.6.2

הספק יעניק לכל עובד אצלו אשר נדרש למידע הקיים במאגרי המידע של התאגיד
לצורך תפעול או מתן השירותים ,הרשאות גישה בהתאם לתפקיד ובהיקף הנדרש
לצורך התפעול ומתן השירותים על ידו .הספק ינהל רשימה מעודכנת של תפקידים,
הרשאות הגישה שנקבעו להם ועובדים שממלאים תפקידים אלה .הספק ידאג
לביטול ההרשאות של עובד שסיים את תפקידו ולשינוי סיסמאות וקודי גישה
למאגר ,שהעובד עשוי היה לדעת ,מיד עם סיום תפקידו של העובד.

.6.3

הספק יקבע תנאים לגבי אמינות עובדים ועבר של עבירות הקשורות בשימוש
במידע ,וינקוט אמצעים להתאמתם לתפקיד ,בהתאם לרגישות המידע.

.6.4

השימוש במאגרי המידע על ידי הספק יהיה אך ורק לשם תפעול ומתן השירותים
על ידי הספק ,תוך שימוש במידע מסוג [_____________________] ,באמצעות
מערכות [_____].

.6.5

בטרם קבלת גישה למידע ממאגר המידע ,הספק מתחייב לקיים לעובדים
הרלוונטיים הדרכות בנושא מטרות השימוש במידע ,חובותיהם לפי ה GDPR -וכל
חובה אחרת המוטלת בהתאם להוראות המכרז ,ההסכם ונספח זה ,ונוהל
האבטחה שלו ונספח זה.

.6.6

הספק יקבע נוהל אבטחה ובו דרישות אבטחת המידע בהתאם לנדרש לפי נספח זה
וביתר מסמכי המכרז.

.6.7

אחת לשנה לכל הפחות ,הספק ידווח לתאגיד על אופן ביצוע חובותיו לפי המכרז,
ההסכם ונספח זה.

.6.8

הספק ידווח מיד לתאגיד על כל אירוע שעשוי להיות בעל השפעה מהותית על
יכולתו לספק את השירותים ביעילות ובהתאם להוראות הדין ,וכן ידווח מיד על
כל מקרה של חשש לדליפת מידע ,או שימוש חורג מהרשאה.

.6.9

הספק יבטיח לבצע סקר סיכונים אחת ל 18-חודשים באמצעות גוף חיצוני בלתי
תלוי במערכות המידע המנהלות מידע אישי שהתקבל מהתאגיד.
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.7

.6.10

הספק מתחייב כי לא תתבצע העברת מידע אישי מחוץ לתחומי הEEA - -
 ,European Economic Areaלמעט העברה בחזרה לישראל .המידע לא יועבר (בין
על ידי הספק ובין על ידי מי מטעמו ,לרבות על ידי מקבלי המידע) לכל מדינה אחרת
ללא קבלת הסכמה מפורשת ובכתב מהתאגיד.

.6.11

הספק ישתף פעולה עם התאגיד ככל הנדרש כדי לאפשר לתאגיד מעקב ובקרה
שוטפים על פעילות הספק על פי הוראות נספח זה (לרבות ביקור במשרדי הספק),
ובכלל זה התאגיד יהיה רשאי להורות לספק למסור לו דיווחים שוטפים בכל הנוגע
לניהול המידע ,עיבוד המידע ,דליפת המידע או שימוש חורג מהרשאה .הספק
מתחייב לספק לתאגיד דיווחים כאמור מיד עם דרישתו.

.6.12

אם נהלי האבטחה של התאגיד החלים על הספק מתירים שימוש בהתקני אחסון
ניידים ,אזי העתקה של מידע מהמאגר על גבי התקנים ניידים תיעשה באופן המונע
שימוש לרעה בהם ,ותוך נקיטת אמצעי הגנה סבירים ומקובלים .לעניין זה ,שימוש
תקין בשיטות הצפנה מקובלות ייחשב כנקיטת אמצעים סבירים.

.6.13

הספק יפריד ,בהיקף ובמידה הסבירים האפשריים ,בין מערכות המידע שברשותו
אשר ניתן לגשת מהן למידע של התאגיד ,לבין מערכות מחשוב אחרות המשמשות
את הספק.

.6.14

מערכות המידע של הספק המשמשות לעיבוד מידע של התאגיד לא יחוברו לרשת
האינטרנט ,או לרשת ציבורית אחרת ללא התקנת אמצעי הגנה סבירים מפני
חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש למחשב או
לחומר מחשב .העברת מידע ממערכות המידע ברשת תקשורת אלחוטית ,ברשת
ציבורית או באינטרנט ,תיעשה תוך שימוש באמצעי הצפנה.

.6.15

במאגר מידע שניתן לגשת אליו מרחוק באמצעות רשת תקשורת ,בנוסף לאמצעי
אבטחה כאמור בנספח זה ,ינקטו אמצעי זיהוי ואימות המאפשרים לזהות באופן
סביר את זהות המתקשר ולאמת את ההרשאה שלו לביצוע הפעילות מרחוק ואת
היקף ההרשאה.

.6.16

הספק ידאג לגבות את הנתונים של התאגיד ויקיים מנגנונים לאחזור והתאוששות
מאסון .הספק יאפשר ביצוע גיבוי מאובטח ומוצפן בכל שיטה.

.6.17

הספק ישמור יומני ביקורת (לוגים) מלאים עבור פעולות משתמש (כל הגדרה /
כניסה  /שינוי שנעשה במערכת) למשך הזמן הנדרש בדין הישראלי ,אך לא פחות
משנתיים.

.6.18

על אף האמור בסעיף  6.17לעיל ,ככל שהספק לא מעבד מידע בישראל ,אלא מחוץ
לישראל ,הספק ישמור את נתונים אלה למשך  90ימים לכל הפחות .הספק יאפשר
לתאגיד להוריד את הלוגים למערכותיו.

.6.19

מבלי לגרוע מתפקידי הספק בנספח זה ,במקרה בו מונה ממונה אבטחת מידע אצל
הספק ,יהיה הממונה אחראי על אבטחת המידע במאגר.

אחריות הספק
.7.1

הספק יחזיק בתקופת ההסכם בביטוח אחריות מקצועית ,אשר יבטח בין היתר את
אחריותו בגין הפרה של איזה מן הוראות ההסכם או נספח זה ,ככל שאלו
מתייחסות למאגרי המידע אשר הספק ישמש כקבלן בקשר עמם על פי הוראות
נספח זה.

.7.2

מבלי לגרוע מזכויות התאגיד ומהתרופות אשר עומדות לו על פי כל דין ,הספק
מתחייב בזאת לשפות את התאגיד עם דרישתו ולפטור אותו ומי מטעמו (לרבות
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נושאי משרה ,מנהלים ,עובדים ,נציגים ו/או שותפים) מכל חבות ואחריות בגין כל
הפסד ,חיוב ,קנס ,הוצאה ,נזק ו/או אחריות ישירה ו/או עקיפה בקשר עם כל
תביעה ו/או טענה ו/או תלונה ו/או דרישה (להלן" :תלונה") בכל הקשור למעשה
ו/או מחדל של הספק ,לרבות הפרה של כל דין שאליו כפוף הספק לפי ההסכם ולפי
נספח זה ,אשר נבעו מפעולות הספק ו/או על ידי גורמים מטעם הספק.
.7.3

בנוסף לחובת הספק לשפות את התאגיד באופן מלא כאמור ,הספק מתחייב לשתף
פעולה עם התאגיד בהתגוננות מפני כל תלונה כאמור ,ובכלל זה מסירת כל חומר
רלוונטי לעניין נושא התלונה לידי התאגיד.

.7.4

במקרה בו התאגיד יקבע דרישות אבטחה נוספות ,הספק מתחייב לקיימן .במצב
של סתירה בין ההוראות תחול ההוראה המחמירה יותר.

.7.5

הספק יקבע איש קשר מטעמו ,אשר יעמוד בקשר עם איש קשר מטעם התאגיד.
אנשי הקשר יתאמו ביניהם את כל הטעון בירור בקשר להדרכה והטמעה של
השירות ,תוך הסבר מפורש על אודות השימוש המותר במידע.

.8

מקום ששירות או חלק כלשהו ממנו ניתן על ידי ,או באמצעות ,מי מטעם הספק שאינו הספק
עצמו ,ידאג הספק כי מבצעי השירותים הרלוונטיים יקיימו את מלא ההתחייבויות
המוטלות על הספק מכוח הנספח דנן ,ויעמדו בדרישות כל דין ובכלל זה בדרישות כל
הנספחים ,ההסכם והמפרט הטכני .מובהר כי אין באספקת השירותים באמצעות או על ידי
קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו מטעם הספק ו/או בהסכמת התאגיד לקבלת השירותים
על ידי מי מטעם הספק כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה .מובהר כי באחריות
הבלעדית של הספק לוודא כי ספקי המשנה ו/או צדדים השלישיים מקיימים בדייקנות
ובמלואם אחר כל הוראות כל דין ואת כל הוראות נספח זה ,ההסכם והמפרט הטכני.

.9

כל התחייבויות הספק על פי מסמך זה תעמודנה בתוקפן ללא מגבלת זמן או נסיבות ,אלא
אם התאגיד יאשר לספק מראש ובכתב ,כי תוקפן של התחייבויותיו אלו פג.

.10

מובהר כי על הספק

.11

הספק מצהיר כי החותם בסיפת מסמך זה ,מוסך לחתום בשם הספק וכי חתימתו בצירוף
חותמת הספק מחייבת את הספק לעמוד בכל תנאי והתחייבויות מסמך זה.
ולראייה באתי על החתום היום _________:

חתימה_________ :שם מלא _________ :תפקיד_________:
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נספח ו  -ו' 1להסכם
נספח ו' – ביטוח
.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק (כהגדרתו בהסכם) על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך
ולקיים ,על חשבו ן הספק  ,למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביט וח אחריות מקצועית ,למשך
שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם)  ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת
הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ו'  , 1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן " :ביטוחי הספק"
ו " אישור עריכת הביטוח"  ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
א  .חבות מעבידים  -מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק  ,ניתן יהיה למחוק
סעיף ביטוח " חבות מעבידים " מתוך אישור הביטוח החתום על ידי המבטחים .
ב  .נוסחי הפוליסות  -על הספק לוודא כי חריג " רשלנות רבתי " יבוטל בכל ביטוחי הספק ( אין
באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין ).

.2

.3

.4
.5

.6

.7
.8

.9

ללא צורך בכל דרישה מצד ה תאגיד  ,על הספק להמציא לידי ה תאגיד  ,לפני תחילת מתן
השירותים וכתנאי מוקדם ל התקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת
הביטוח ,כשהוא חתום בידי ה מבטח  .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הספק להמציא ל ידי
ה תאגיד אישור ע ריכת ביטוח מעודכן  ,בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת,
ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הספק יודיע ל תאגיד  ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול
בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא ל אישור עריכת הביטוח ,על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש
ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית ,
המוטלת על הספק  ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות ש ל הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין,
ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ול ספק לא תהיה
כל טענה כלפי ה תאגיד או מי מטעם ה תאגיד  ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
ל תאגיד תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח  ,שיומצא על ידי הספק
כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי  ,תיקון  ,התאמה או הרחבה ,שיידרש ו על מנת להתאים
את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה .
מוצהר ומוסכם כי זכויות ה תאגיד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  ,אינן
מטילות על ה תאגיד או על מי מטעם ה תאגי ד כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק ,
טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא  ,המוטלת על
הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם נ דרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין
אם לאו ,בין אם נ בדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו .
הספק פוטר את ה תאגיד ואת הבאים מטעם ה תאגיד מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד
כלשהו ,המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי ה תאגיד ו/או המשמש לצורך מתן
השירותים ולא תהיה ל ספק כל טענה  ,דרישה או תביעה כלפי ה נזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק
כאמור  ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
ב כל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות
התחלוף כלפי ה תאגיד וכלפי הבאים מטעם ה תאגיד ; ה ו ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מכל הוראה מ הוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או
חלק מה ם י ינתנו על ידי קבל ני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה
פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם .
מובהר בזאת  ,כי על הספק מוטלת ה אחריות כלפי ה תאגיד ביחס ל ש ירותים במלואם ,לרבות
שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי
המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד
בקשת ה תאגיד מאת הספק ב כתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמו ר.
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נספח ו'  - 1אישור עריכת הביטוח
תאריך הנפקת ה אישור
( ) DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה
אינו כולל את כל תנאי ה פוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור
"כאן" – תאגיד השידור
הישראלי בע"מ ו/או
ו/או
האם
חברות
ו/או
בנות
חברות
חברות קשורות
ח.פ.
500501952
מען
קרמינצקי  , 6תל אביב

ה מבוטח

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה

שם :

ת.ז/.ח.פ.

☐ נדל"ן

☐ משכיר

☒ שירותים  -אספקת שירותי ענן
ואבטחת רשת
☐ אספקת מוצרים

☐ שוכר

☐ אחר______ :

☐ זכיין
☐ קבלני משנה
☒ מזמין שירותים
☐ מזמין מוצרים

מען :

☐ אחר______ :

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
סכום

רכוש

מטבע

₪

צד ג'

1,000,000

₪

חבות
מעבידים

20,000,00
0

₪

אחריות
מקצועית

10,000,00
0

₪

פירוט השירותים
043
044
088
089

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח X
 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 – 328ראשוניות
 – 302אחריות צולבת
 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 - 321מבוטח נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח
 – 315כיסוי לתביעות מל"ל
 – 328ר אשוניות
 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 – 319מבוטח נוסף – היה
וייחשב מעבידו של מי מעובדי
המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 - 321מבוט ח נוסף בגין מעשי
ומחד לי המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 332תקופת גילוי (  6חודשים)
 – 325מרמה ואי יושר עובדים
 – 326פגיעה בפרטיות
 – 327עיכוב /שיהוי
 – 301אובדן מסמכים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפ ורטת בנספח ג' ) * :

– שירותי מחשוב
– מידע
 שירותי תחזוקה ותפעול -שירותי תחזוקת מערכות

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.

חתימת האישור
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נספח ז' להסכם
ערבות בנקאית
[ לביצוע או לקיום הסכם ]
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
א.ג.נ,.

.1

לבקשת  ,...........................................א נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 100,000מאה אלף שקלים חדשים) (להלן  " -סכום
הערבות ") ,שתדרשו מאת ( ............................................להלן  " -הספק "),
בקשר לביצוע הסכם עם תאגיד השידור הישראלי מיום .....................
 ........................עבור מכרז  24/2020לאספקת שירותי ענן ואבטחת רשת.
ס כום הערבות י שולם בתוספת ה פרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (עליות בלבד)
ה מתפרסם מ עת לעת ע ל  -י די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי,
בתנאי ההצמדה הבאים  " :המדד היסודי "  -יה יה מדד חודש  .............שהתפרסם
ב יום  ....................ו  " -המדד החדש "  -יה יה המדד האחרון שפורסם לאחרונה
לפני קבלת דרישתכם לפי כתב ערבות זה  .אם במועד קבלת הדרישה יתברר כי
המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ב סכום השווה
למכפלת ההפרש ש בין המדד החדש ל בין ה מדד היסודי בסכום הדרישה וחלוקתו
במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכו ם
הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא הפרשי הצמדה .לעניין כתב ערבות זה
"סכום הערבות"  -גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע.

.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  15 -ימים מתאריך קבלת
דרישתכם ,כל סכום הנקוב בדרישה ו עד ל סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמ דה,
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת הספק.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( ......................כולל) בלבד  ,ולאחר תאריך
זה תהיה בטלה ומבוטלת.

.4

כל דרישה לפי כתב ערבות ז ה צריכה להתקבל אצלנו בכתב במע ן:
 ,......................................לא יאוחר מהתאריך הנ קוב בסעיף  3לעיל.

.2

ב כבוד רב,

בנק  ....................................בע"מ
סניף ( .........................מס' )..........
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נספח ח' להסכם
תשובות הבהרה מהתאריכים_ _______________:

