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 הזמנה להציע הצעות

 מבוא .א
 
 הקמת אתר אינטרנט עירוני שירותיםלביצוע עות ( מזמינה בזה הצ"העירייה")להלן:  עכועיריית  1.1    1

 22/2020מכרז פומבי  –זה  מכרז הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי (,""השירותים)להלן: 
 .("הליך"ה)להלן: 

 tp://akko.muni.ilhtעיריית עכו מעוניינת לשדרג את האתר האינטרנט העירוני הנוכחי שכתובתו:       1.2
 דרש לספק הזוכה הינם:יהשירותים אותם י      1.3 

הקמת אתר רספונסיבי המותאם גם למכשירים ניידים, בהתבסס על  -הקמה/שדרוג  1.3.1
 .יישום ופיתוח האתר -מסמכי האפיון והדרישות 

של האתר יהיה מכוון חווית משתמש ידידותית ובתפיסה  - אפיון אתר האינטרנט 1.3.2
 .עירייההתושב במרכז ולא על פי מבנה ארגוני של ה

 .)דפים ומסמכים( עד שנה אחורה הסבה, הזנה והנגשה של תכנים של האתר הקיים 1.3.3
 :עירייהממשקים וקישורים למערכות המידע הארגוניות של ה     1.3.4

 מוקד עירוני   1.3.4.1
 תיק תושב  1.3.4.2
 תשלומים  1.3.4.3
 ום לחינוךריש  1.3.4.4
 ייבוא נתונים  1.3.4.5

ביצוע חיפוש על כל מילה או מספר מילים, תוצאות החיפוש יתקבל מכל  – מנוע חיפוש 1.3.5
(, PDF, txt, wors, excel, Power-Pointהמידע באתר, כולל מסמכים מצורפים )

 .אפשרות לחיפוש מתקדם לפי שדות מפתח
ת אתר לעסקים, המטרה לספק מידע ושירותים לינק מהדף הראשי לת – מנהלת עסקים 1.3.6

  .לכל העסקים בעיר
  המלצות לשימוש בטכנולוגיה/מוצרים/תוספים - בניית ארכיטקטורת פתרון כולל      1.3.7
שיתמכו בתפעולו השוטף של האתר, ובכלל זה מערכת לניהול  - שילוב כלים / מוצרים 1.3.8

 .תוכן
 לרבות בדיקות איכות, בדיקות נגישות ובדיקות חדירות - בדיקות קבלה של האתר      1.3.9

  תחזוקת אתר האינטרנט    1.3.10
  . פילוח והצגת דוחותIPניתוח סטטיסטי לאתר ע"פ כתובת  -מערכת סטטיסטית     1.3.11
גרסה מיוחדת ומותאמת לאתר בצפייה  -  גרסת אתר מותאמת אתר רספונסיבי 13.12

 יר חדש שמחובר אינטרנט ויכול להציג אתרים. בסמארטפון , טאבלט וכל מכש
 והצגה באתר לפי רחובות   Wordייבוא ספר רחובות ממסמך  –מדריך רחובות  13.13
 .אירוח וניהול סביבת הפיתוח וסביבת הייצור     13.14
 עבור כלל הרכיבים אותם התחייב לספק הספק - אספקת רישיונות     13.15

 .תמיכה ותחזוקה ביצוע גיבויים,     13.16

ביצוע הרחבות, שינויים ושיפורים, בהתאם לדרישות שיועברו על  - המשך פיתוח האתר 13.17
 עירייה. הידי 

מהווה אפיון רעיוני בלבד. המציע הזוכה יידרש לאפיין את האתר  5המפרט הטכני המצורף כנספח ג'/ 1.4
 קבעו על ידי העירייה. שי בהתאם ללוחות הזמנים עירייההאפיון על ידי הולאשר את 

 ,HTML5 כדוגמתמערכת האתר וממשק הניהול יכתבו בטכנולוגיות המתקדמות והחדשניות ביותר  1.5
Asp.net ,PHP ,פריימוורק מודרני כדוגמת ריאקט, דגש על בVUE  אוAngular  ו/או תוך שימוש

 .עירייהבפלטפורמת ניהול תכנים מתקדמת שתאושר על ידי ה
 
 
 
 
 
 

http://akko.muni.il/
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  אי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על תנ  2.1 2

 .הזמנה זונספחיו, המצורף ל             

התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים למסמכי הליך זה הינם אמדן לשם קבלת הצעות בלבד  2.2
העבודה המופיעים  וייתכנו שינויים בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות טכניות ו/או בהיקף

, במועד ו/או לאחר מתן צו תחילת הזוכה בביצוע השירותים לספקימסרו אשר בהם. שינויים, 
העבודה, לא יהוו עילה לשינוי במחיר/י היחידה/ות ו/או בתקופת הביצוע ו/או עילה לתביעה 

זה פרט לתשלום עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחו -מכל מין וסוג 
 שיחתם.

כמות בהתאם לצרכי העירייה לעירייה את השירותים, אשר יוזמנו ממנו בפק סהזוכה י       2.2
 .התקציב העומד לטובת השירותיםולגובה 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים     2.2
 ויובאו הליךק בלתי נפרד מתנאי ה, יהוו חל. השינויים והתיקונים, כאמורהליךבמסמכי ה

ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות אימייל אתר העירייה ו/ או בבלידיעתם של כל המשתתפים 
 שנמסרו על ידם.

 בין   04-9956003בטלפון , טלפונית באמצעות אגף הגבייהניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה      2.2
  "ח(, שלא יוחזר מכל שאות שלוש מ) ₪ 300 בסךתמורת תשלום  ,8:00-15:00השעות   
 ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר העירייה. טעם שהוא.             

 
 

וללא כל  "הקמת אתר אינטרנט עירוני" 22/2020מכרז פומבי את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 3
, )אצל משה סעדה( העירייהמזכירות שרדי יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמכיתוב נוסף 

העירייה.  שלעכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל  35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייהה האשר בקומ
 ין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפהווכן תצהמעטפה תחתם על ידי מקבלה יש לוודא כי 

הצעות אשר לא  .13:00עד לשעה  2011.8. -ה', א במסירה ידנית בלבד עד ליוםאת המסירה יש לבצע 
שעה למועד ולעד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בתתקבלנה ב

  ולא תידונה. לא תתקבלנה - הנקובים לעיל
 

 שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן   4
למייל ( "מנהל הפרויקט"הפנות בכתב בלבד למיקי אילוז מנהל מערכות מידע )להלן: ל         

miki@akko.muni.il ,על הפונה ובאחריותו , 13:00עד לשעה  21.10.20 -', הד מיום עד לא  יאוחר
  .04-9956036לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 

תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר תשובות 
 המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

 מנהל   מהעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה למעט 
 הפרויקט בכתב והן לא יחייבוה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:miki@akko.muni.il
mailto:miki@akko.muni.il
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 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין בישראל , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 5
התנאים  בכלבמועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך ( העומדים, "המשתתף")להלן: 

 המפורטים להלן:

 
  אינטרנט. ותחזוקה של אתר ניהולהקמה, ב ,שנים לפחות 3 של קודם, ל המשתתף להיות בעל ניסיוןע 2.1
    לפחות )התאמות נגישות בשירות אינטרנט( AAרמה של ב 5568לעמוד בדרישות תקן  המשתתףעל  2.2

   (תיקון( )לשירות נגישות התאמות( מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לתקנות בהתאם         
 . 2017 ח"התשע         
 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2מי שמתקיים בו תנאי סעיף  להיות על המשתתף 2.2

 .לחוק 1ב2) להלן: "החוק"( ותנאי סעיף  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין
 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  2.2

 
לא  –צעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. ה 6.1 6

 תידון.

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 6.2
 

 ההצעה .ג
 
  . משתתףהצעת ה –מסמך ב' גל גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת 7

 
 כל הנחה או תוספת במחיר ההצעה תינתן באחוזים בלבד.  8

 
 :אות שלהלןבמילוי הצעתו יפעל המשתתף בהתאם להור 9

המפרטים הטכניים בלבד , למעט בהדפסה או בעט ואשר ימולא יםעותקשני בהצעת המשתתף תוגש  9.1
 .י המציעחתום על יד עותק אחד בלבדאשר יוגשו ב

בנוסח המצורף  5.3מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף המשתתף יחתום על תצהיר  9.2
 למסמכי הליך זה. 2/'בכנספח 

על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף  המשתתף יחתום 9.2
 למסמכי הליך זה. 3ב'/כנספח 

 
 
 
החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  11

 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.
 
, על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלשתתף לחתום על על המ 11.1 11

 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 11.2

מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת כל על  מויחת תאגידהיה המשתתף  11.2
 התאגיד. 

המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של 
 מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.

יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים משתתף שהינו חברה 
 בתאגיד.

 שתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם.על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המ 11.2
 
 
ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 12

, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך הליךשיעשו במסמכי ההסתייגות 
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פי ללהתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת לא יהיו קבילים והעירייה רשאית אחרת 
 שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 
 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  13.1 12

במסמכי בהתאם לאמור  ביצוע השירותיםהצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 12.2
 .ההליך

 
מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה. העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה  12

 סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.
 
גם את המסמכים המפורטים  בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, על המשתתף לצרף להצעתו  12

 להלן: 

, על 1976-וק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי ח 12.1
 שם המשתתף.

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 12.2
כנספח , על גבי טופס הממליצים המצורף לעיל 5.1ף המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעי 12.2

ל ותחזק את להן התקין, ניה ממליציםבנוסף המציע יצרף להצעתו רשימת  למסמכי ההצעה. 1/'ב
 .אתר האינטרנט

של עיריית עכו  22/2020מכרז פומבי באישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף  12.2
תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 

מפורטים באותו ( ובהתאם לתנאים ה"אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  4כנספח ג'/
 אישור. 

, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, 
 הביטוחים.

 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.
צירוף או בנוסח הנ"ל ב, 4בנספח ג'/מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 

 "הסתייגות ביטוחית"(.  להלן) בלתי מהותיותהסתייגויות 
הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, תביא 

 לפסילת אישור הביטוחים.
משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, בין 

)שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייגות מהותית, רשאי לפנות  כהסתייגות שאיננה מהותית
לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על  4כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  בבקשה 

  ידו.
לא תביא לפסילת אישור  4הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 

שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים הביטוחים. הסתייגות ביטוחית 
 האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.

הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור 
יגות הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר בהסתי

 מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.
 החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.

ותדפיס עדכני מרשם החברות  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 12.2
 לעיל.  11.3המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 

חתומות על ידי  –ות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה כל תשוב 12.6
 המשתתף.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי מכרז.  12.7

חתומים על  –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף הליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 12.8
 ידי המשתתף.
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תחולנה על המשתתף, אשר בהליך כות בהכנת ההצעה ובהשתתפות כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרו 16
 לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
יום מהמועד האחרון  90ועד לתקופה של  צעות מחירההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת ה 17

 להגשת ההצעות בהליך זה.
 
 
ש"ח(,  אלפיםלושת ש₪ ) 3,000על סך  ,מקורית בנקאית, אוטונומית,להצעת המשתתף תצורף ערבות  18

 "ערבות)להלן:  24.2.21 שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום
 (.המשתתף"

הצעה אליה לא תצורף זה. הליך למסמכי  5/'ב להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף על ערבות  
 לא תידון.  5נוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/ערבות ב

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 
 . הליךפי תנאי ה

 
 
 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 
פתיחת ר העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאח 19

כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים  הליךתקן בהתאם לדרישות הו/או ל , להשליםההצעות
 .הליךבין היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של ה אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו,

הקצוב שיקבע דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן         
 סעיף זה לא יחול על נספח ערבות המשתתף.  בה, אך לא מעבר לכך.

 
 

 .(50%) המחיר( ובין 50%המציע הזוכה ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין הערכת האיכות ) 20
 
 

 כדלקמן: האשר הרכב וועדה מקצועיתהערכת האיכות תבוצע על ידי  20.1
 או מי מטעמו; דובר העירייה 20.1.1
 ;האו מי מטעמ ראש מינהל קשרי קהילה 20.1.2
 ;האו מי מטעמ מנהלת אגף אסטרטגיה וחדשנות 20.1.3
 או מי מטעמו; מנהל מערכות מידע 20.1.4

 ) להלן: "הוועדה"(
 בהתאם לשיקול דעתה. וועדההעירייה רשאית לשנות את הרכב צוות ה 

 
צוות , בהתאם להתרשמות המשתתףשל הערכת איכות ההצעה תבוצע על בסיס הערכת כישוריו  20.2

בהתאם למשקלים ו ; זמינות; והמלצות; אנשי הצוותבביצוע עבודות דומות קודמות ההערכה מניסיון
 .שלהלן

 . עדהווההצגת הפתרון בפני על ידי  בוצעהערכת איכות ההצעה ת 20.3
 .('הערה: אפשרות להצגת הפתרון באמצעות וובינר )זום, וובקס וכו           

 קריטריונים לדרוג איכות

 ניקוד נושא מספר

 30 נראות האתר 1

 5 מערכת ניהול המשתמשים 2

  5 עיצובתוכן ומערכת ניהול  3

בתחום  קומיותניסיון הספק עם רשויות מ 4

 הקמת ותחזוקה של אתרי אינטרנט 

10 

 50 סה"כ
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 ניקוד מחיר ההצעה  20.4
 

 נק'. 50יע ב ההצעה הזולה ביותר תזכה את המצ   
פעמית וההוצאות החודשיות בהתאם -חישוב המחיר יכלול את סה"כ המחירים של הוצאות ההקמה החד

 למפורט בהצעת המשתתף מסמך ב'. 
 החישוב יתבצע לפי הנוסחה הבאה :

 

 
 
 

במקרה . , אשר תבחן את המלצת הוועדה ותיתן החלטתההמכרזיםהוועדה תגיש את המלצותיה לוועדת  20.5
ניקוד משוקלל זהה, ייקבע הזוכה עפ"י ניקוד ציון האיכות הגבוה יותר מבין הזהים. היו ציוני של 

 האיכות זהים, יקבע הזוכה בהתאם לשקול דעת העירייה. 
 

העירייה רשאית להכריז על זוכה שני היה והזוכה הראשון לא יעמוד במחויבויותיו לפי מסמכי ההליך,  20.6
 חודשים( ממועד ההכרזה על הזוכה בהליך.  2וזה ההתקשרות, ועד חודשיים )לפני או אחרי החתימה על ח

 
 
 אין העירייה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה. 21.1 21

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  העירייה 21.2
 ה.ו/או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעת

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  21.2
 ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 21.2
חר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט מההתקשרות נשוא ההצעה הזוכה תקבע לא

 הליך זה.
לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות  21.2

 מזכויותיה לפי סעיף זה. 
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מהצעת המשתתף  היה וההצעה הזולה תהא נמוכה דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 22.1 22
תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה  4%המקומי בשיעור של עד 

הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות 
במחיר ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב 

 ה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.ההצע

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  22.1"משתתף  מקומי"  לעניין סעיף  22.1

עסק פעיל ומשלם עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  22.1.1
מועסקים ו )ככל שמעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עסבגין 

 תושבי העיר.עובדים( הינם 

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 22.1.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה 

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  22.1.2
 למסמכי הליך זה. 4נספח ב'/בנוסח ההצהרה המצורף כהנדרשים 

 
 שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי ההליך. ו/או במכתבבאימייל, הודעה זוכה בהליך תימסר על כך ל 22
 
  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 22

 
 מחויבויות הזוכה .ה
 
לחוזה  4ח ג'/נספכל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ע 22.1 22

ימים מהמועד בו קיבל הודעה על  7כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך  ,ההתקשרות
 זכייתו.

, צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  22.1
 1ג'/כנספח המצורף  בנוסח)כולל מע"מ(  ש"ח 7,000סך של בלהבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, 

ימים מיום  7וזאת תוך  שירותיםיום מהיום שנקבע לתום ביצוע ה 90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות
 שיודע לו על זכייתו.

 
 מיום קבלת צו התחלת העבודה. מיםי 90  תוך תקופה של הזוכה יהא לסיים את ביצוע השירותים על 26

 
 רייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתוההליך, תהא העישתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי מ 27

 בהודעה בכתב.
 
 

 מסמכי ההליך .ו
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  28
, מלבד שימוש שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

 ך הגשת הצעה במסגרת ההליך. לצור
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הליך מקבל מסמכי ה       

 
 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 משתתףהצעת ה
 
 

 בזה כדלקמן: יםם, ומתחייבמי, מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר ואנ
 
הקמת  ביצוע שירותים( ל"המזמין")להלן:  עכושל עיריית  22/2020מכרז פומבי בעיון את כל מסמכי  נוקרא 1

המפורטים מטה והעתידיים כולם יחד להוות הסכם על כל  ("השירותים")להלן:  אתר אינטרנט עירוני
והמזמין במידה  –את תוכנם ואנו מתחייבים  ו(, הבנ""מסמכי ההצעה: מסמכיו ונספחיו המצ"ב )להלן

 עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. לבצע את – יבחר להתקשר בהסכם עמנו
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 
 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 

  טופס מילוי ממליצים. – 1נספח ב'/ 
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'הצהרה בדבר קיום הוראות סע' ב - 2נספח ב'/ 
 ;הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה - 3נספח ב'/ 
 ;הצהרת משתתף מקומי – 4/'נספח ב 

 ערבות משתתף.  -5נספח ב'/          
 על נספחיו:  הספקע"י  שירותיםהתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 

 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - 1נספח ג'/ 
 בנקאית )ערבות בדק(נוסח ערבות  -א' 1נספח ג'/ 
 תעודת השלמה - 2נספח ג'/ 
 כתב ויתור - 3נספח ג'/ 
 אישור ביטוחים - 4/'נספח ג                     
 .מפרט טכני – 5נספח ג'/                     

 
 וכן את המסמכים שלהלן: אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו 2

, על 1976-ל ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ואישור תקף ע 2.1
 שם המשתתף.

 .מנואישור על ניכוי במקור, על ש 2.2

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי מכרז.  2.2

להזמנה להציע הצעות, על גבי טופס מילוי  5.1ף מלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעיה 2.2
 להן ממליציםבנוסף המציע יצרף להצעתו רשימת  .הליךלמסמכי ה 1/'בח כנספממליצים המצורף 

 .התקין, ניהל ותחזק את אתר האינטרנט

 להזמנה להציע הצעות. 15.4אישור ביטוחים העומד בדרישות סעיף  2.2

 להזמנה להציע הצעות.  18ערבות משתתף כדרישת סעיף  2.6

למסמך  11.3כדרישת סעיף  אל כדיןאישור על היותו תאגיד הרשום בישר -שהינו תאגיד למשתתף  2.7
 ההזמנה להציע הצעת מחיר.

 חתומות על ידנו. –להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  מזמיןכל תשובות ה 2.8

 חתומים על ידנו.  -, ככל שהועברו כאלה אלינו הליךבמסמכי ה מזמיןתיקונים שהוכנסו על ידי ה 2.9
 

המזמין שומר לעצמו הזכות, כי , וההצעהה רשימה סגורה של מסמכי אין הרשימה דלעיל מהווידוע לנו כי  2
ו/או לשנות את המסמכים  הצעהלפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה

 הקיימים.

 
הוברר לנו להנחת דעתנו כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנאים והפרטים  2

 בה. יםהמתואר שירותיםל מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל ההאחרים הדרושים ע
 
 מבוטל.  2
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 המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת. קיבלנו מנציגי 6

 
בהתאם  שירותיםהננו מתחייבים לבצע את ה, את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זולקחנו בחשבון לאחר ש    7

 שלהלן: מיםסכוה זו תמורת לדרישות מסמכי הצעה
 

 מחיר הערות תיאור מספר
 )לא כולל מע"מ(

1 
 

סקיצות  גרפיקה לבחירה, 3הקמה/שדרוג האתר והצגה של   
העתקת כל התכנים הקיימים באתר לאתר החדש בהתאם 

 למפרט הטכני 

פעמית חד עלות   

פעמית חד עלות הקמה של תת אתר נוסף )תבנית( 2  
 

 

ש, מותאם ורספונסיביאתר אינטרנט מונג 3 פעמית חד עלות   
 

 

חודשית עלות אירוח ואחסון של כל תכולת האתר 4  
 

 

 ,אבטחה מערכת ,עדכונים ,אחסון תמיכה, שרידות, שטח 5
 גיבויים במערכת, מערכת שוטפת נתונים  בסיסי

  חודשית עלות

 חודשית עלות מערכת ניוזלטר 6
 

 

  סה"כ
 :הבהרה           
 הצעת המחיר תכלול את כלל ציודים / התקנות וכל הנדרש להפעלת המערכת.          

 עלויות:
 עלות חד פעמית של הקמת /שדרוג האתר בהתאם למפרט הטכני .1
עלות חודשית של אחסון האתר ותמיכה במערכת, המחיר כולל אספקה, התקנה, שירות, אחריות  .2

 חודשים 36ותמיכה לכלל רכיבי המערכת ל 

 
 
בהצעתנו זו הינם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות  מחירי היחידה 8

שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, שינויים במחירי חומרים, מלאכות ושכר, 
 שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים וכיו"ב. 

 
על ידי  שיקבע, או בתאריך חתימת ההסכם עם המזמיןמיד עם  שירותיםבביצוע ההננו מתחייבים להתחיל  9

 . (""תאריך התחלת העבודה :המזמין בצו התחלת העבודה )להלן
 

  מלא עם המזמין ועם כל יתר תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה  שירותיםלבצע את ההננו מתחייבים  10
     המפקח, עובדי המזמין וקבלנים אחרים, ובהתאם ללוח  המנהל,הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות המתכננים, 

 ימים 14 תוךלשביעות רצונו המלאה של המזמין  עבודותההזמנים שייקבע על ידי המזמין, ולהשלים את 
 .(ע"ביצוה"תקופת להלן: ) ם קבלת צו התחלת העבודהמיו

 -נוסף לאחריותנו לפי כל דין  -הנ"ל, הננו מתחייבים  התוך התקופ שירותיםהאם לא נשלים את ביצוע 
בגין שבוע האיחור הראשון או  אלפים ש"ח()חמשת ₪  5,000פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך לשלם למזמין 

כפי , )כולל מע"מ( מסך כל התמורה החוזית האחוז( מחצית) 0.5%סכום בשיעור של חלק ממנו ובנוסף 
ים וקבועים מראש על כל כפיצויים מוסכמ נוסף וראיח שבועבגין כל  שיבוצעו בפועל שירותיםשתקבע לפי ה

 .צרכן. סכום זה יהיה צמוד למדד הביצוע השירותיםבהשלמת  יום איחור
 

, ואנו מצהירים בזאת כי אין שירותיםידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות על ביצוע חלק מן ה 11
 ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכך.
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 הירים ומאשרים בזה כי:ננו מצה 12

 יםשירותים הכלולסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל הינו בעלי הידע, הנא 12.1
ברשותנו )או שבכוחנו להשיג, במועדים ובכמויות הדרושים( את כל הציוד, הכלים,  .בהצעתנו זו

בהתאם לדרישות  יםשירותהמתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים את ה
ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים הנדרש, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע 

 ;הספקולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על 

 והמחירים הכלולים  ,תםבשלמו שירותיםהצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע ה 12.2
סוג, הכרוכות אחרות, מכל מין וה אוכלליות הות, המיוחדות, בהצעתנו זו כוללים את כל ההוצא

ושלמה עבור ביצוע , הוגנת , והם מהווים תמורה מלאהרווח קבלני , לרבותשירותיםלדעתנו בביצוע ה
 פיהם.לינו ועבור מילוי כל יתר התחייבויות הליךבהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ה שירותיםה

 
)תשעים( יום  90קופה של ועד לת מזמיןממועד הגשתה ל ה בתוקף ותחייב אותנוו מסכימים כי הצעתנו תהיאנ 13

, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון המ
 7אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו. אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, נפצה תוך 

 מסכום הצעתנו זו, 10% -נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל בגיןהמזמין, ימים את 
לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על  מזמיןוזאת מבלי לגרוע בזכות ה כפיצויים קבועים ומוערכים מראש

 סכום זה.
 הצעתנו, או בכל דרך אחרת.המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת ל       

 
 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 14

  דרש יבתאריך שנ , כמפורט לעיל,ועל כל המסמכים המצורפים אליובנוסחו המצ"ב הסכם הלחתום על  14.1
 לכך על ידי המזמין.    

ערבות בנקאית בלתי  מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך ימי עסקים 5תוך להפקיד בידי המזמין  14.2
 :)להלן הלהבטחת קיום תנאי החוז -כולל מע"מ כדין₪  7,000סך ולהנחת דעתו ב טובתול מותנית

 לחוזה ההתקשרות. 1ג'/בנוסח המצורף כנספח  "("ערבות ביצוע

 אישור ביטוחים בנוסח  ההודעה על זכייתנו בהליך מקבלת ימי עסקים 5להמציא למזמין תוך  14.3
 ידי חברת ביטוח ישראלית. לחוזה, כשהוא חתום על 4/'נספח גכ המצורף    

 
כאילו היינו  -יחד עם כל מסמכיה  -הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו  15

חתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם, או אם נדרש לבצע 
 -מבלי שייחתם כלל הסכם בינינו לבין המזמין  -ין את העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי המזמ

 תיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו היתה הסכם חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה.
 
 

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: 16
  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו לנו  16.1

   ה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים להשתמש בהםבהשאל   
 .בלבד למטרה זו    

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה הצעה  16.2
בין מספר  םאו לפצללשיעורין,  או לבצעם, שירותיםשהיא, והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מה

כל טענה  מוותרים בזאת עלכלל לביצוע, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט, ואנו  םמציעים, או לא למסר
 בקשר לכך.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין להביא  16.3
כלשהם לגבי שיקוליו, בעיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים  הבחשבון כל גורם ושיקול שירא

 לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.

 המזמיןאנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד  16.4
בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה, בין אם  וו/או שליחי ואו נגד מי מנציגי

ו/או בקשר שירותים הביצוע ין מסירת יבענ שהמזמין יקבלא, או בקשר לכל החלטה תתקבל ובין אם ל
 להליכי הדיון בהצעות.

 כי ההצעה הן "להצעת מחיר מידוע לנו שהתוכניות המופיעות במערכת התוכניות המהווה חלק ממס 16.5
 .ןבלבד" והמזמין אינו אחראי ואינו ערב לדיוק    

להתווסף  עשויותלחול שינויים ואליהם  עשויים השבתוכניות אל כמו כן ידוע לנו ואנו מסכימים לכך
תוכניות נוספות לצורך הבהרה, הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים אשר המזמין או בא כוחו רשאים 

 להורות על ביצועם בתוקף ההסכם.



 22/2020 'מכרז פומבי מס
 הקמת אתר אינטרנט עירוני

 

 'במסמך 

 

 12 

 בידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ולא תוכר כל תביעה מצידנו לשינוי מחיר היחידה הנקו 16.6
, בסעיפים אשר הכמות בהם תגדל או תקטן בכל אחוז שהוא, או שיבוטלו לחלוטין ולא בהצעתנו

 יבוצעו כלל על פי החלטת המזמין או המנהל.

  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לפי שיקול דעתו, ואנו  16.7
 ף לתנאי ההסכם.מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, בכפו

תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני  -אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים  16.8
סכום בהנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו. אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה 

אחוז הנחה יחול תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ו -בלבד 
 על כל סעיף וסעיף בהצעתנו.

 
הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידנו( או בשם  אנו מצהירים בזה כי 17

 -התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח 
 במקרה של שותפות או תאגיד(.

 
 
 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  18
 
 

 ________תאריך:__________________________וחותמתו: _________ הספקחתימת 

 ___________________________________________: _______________ הספקשם 

 _____________________________מס' ת.ז./מספר תאגיד:_____________________

 ________________________________________, כולל מיקוד:_______הספקכתובת 

 ___________________: ____________________מס' פקס: ____ הספקמס' טלפון של 

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ישור עו"דא
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של /ם מאשר בזה כי חתימתו התאגיד_____________עו"ד של ____________אני הח"מ  _________

 ________________  -ו ________________ ת.ז. _____________________

, וכי מסמכי התאגידעל פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ת.ז. ___________________ 

 על טופס הצעה זו בפני. /מוחתםהנ"ל 

 
 + חתימתו"ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 תאריך: _________                                       לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 1לספקטופס המלצה הנדון: 

 
 ___________________________________שם הפרויקט: __________________________________

 מיקום הפרויקט: _________________________________________________________

 תיאור קצר של הפרויקט:

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 מועד השלמת הביצוע:_____________________

 __________________ עמד/לא עמד בלו"ז:________________:____משך הביצוע בפועל

 :_____________רמה:_____________ 5568עמידה בתקן 

 שם המזמין:____________________________________________________________________

 _____כתובת המזמין:_______________________________________________________________

 טלפון:________________________

 נייד:_________________________

 

 שם חברה מנהלת:__________________________________________________________________

 שם מנהל הפרויקט:_________________________________________________________________

 ________________________________________________________כתובת:__________________

  טלפון:________________________

 נייד:_________________________

 אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל
 

:____________________ הספקאני הח"מ __________________________________ מאשר בזאת כי 

_______ ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט המתואר לעיל וכי כל המפורט מעלה ____________________

 הוא הציון הטוב ביותר(: 10, כאשר 10 – 1)במדדים של  הספקנכון הוא. להלן התרשמותי מ

 בלוחות זמנים: _________________; הספקעמידת   טיב ואיכות העבודות:_____________;

 יים במהלך הפרויקט ללא העלאת טענות: ________;הענות לדרישות תיקונים ושינו

 שתוף פעולה עם המזמין: __________.

 
 

 תאריך:___________________                חתימה וחותמת המזמין:_________________ 
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 _______תאריך: ______         

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2רה בדבר קיום הוראות סע' הצההנדון: 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף 
-התשל"ו ,םלחוק עסקאות גופים ציבוריי 'ב2בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976
 

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הצהרה זו 
 בשם התאגיד. 

 
 ר בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמו

 
 

 שם המשתתף: ___________________
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 
 

 ו"דאישור ע
 
 . ("המשתתף"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות  .2

ם התאגיד העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בש
 *______________ ח.פ. _______________.

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי  ברח'  .3
_________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. ______________, 

מת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את הא
 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 
 
 
 
 
 

                                            
*

 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2ף סעי  
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 תצהיר
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 י לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:צפו

 

 'מכרז פומבי מסב( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 . הקמת אתר אינטרנט עירוני –של עיריית עכו  22/2020

  

חוק שוויון זכויות דקתי את הוראות לאחר שב אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 
 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 
 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9יף במקרה שהוראות סע

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

 ל משרד העבודה והרווחה יפנה למנהל הכללי ש הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., הצורך

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות , חוק שוויון זכויותל 9לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו 
 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

להעביר העתק מתצהיר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
 ימים ממועד ההתקשרות. 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  הז

        _______________ 
 חתימת המצהיר                       

 אישור עורך הדין
 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.  ברחוב

____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________    __________________ 
 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוזאת כי עירייהנני מצהיר ב 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 

ה צד לחוזה או אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהי
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב"  ןלעניילעסקה עם העירייה; 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  1.2
 הקובע: 

זה, "חבר  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.2

על  "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -ידי בן

 למענה."
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

או מי שאני לו  ואף לא  שותףאח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1
 סוכן.

ו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או אין חבר מועצה, קרובו, סוכנ 2.2
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  2.2
 
אם יש לי קרבה כאמור  של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי ליך הצעות מחירהידוע לי כי ועדת  2

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 2
 
( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  2

א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 של מועצת העירייה ברוב
 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 
 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________
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 תאריך: ________         לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 .ג.נ.,א
 

 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:
 
ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □

 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  לעירייה

 

 30%ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומצוי בעיר משרדי  -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר.

 
 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 

 
 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

 עובדים( ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים  
 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.  
 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 
____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון
 

 (. "המשתתף"____________ )להלן: ___________________אני משמש כרואה החשבון של __
 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא 
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
קורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים ערכתי את בי

המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור 
 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

 
 ות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף.לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נא

 
 
 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________
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 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 משתתףערבות הנדון: 
 
 

 בזה כלפיכם ח.פ. _____________ )להלן: "המשתתף"( אנו ערביםת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
מכרז פומבי שתתפות המשתתף בהש"ח( וזאת בקשר עם  שלושת אלפים₪ ) 3,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .הקמת אתר אינטרנט עירוני – 22/2020
 

, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור ההתייקרות אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
 14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2020 אוגוסטדש בין המדד שפורסם עבור חו

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. לעמוד למשתתפים י לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולהומבל
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו 

 
 ועד בכלל. 24.2.21קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 24.2.21 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 24.2.21לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לעניין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה

 
 
 
 
 

                                                                                 _______________ 
 בנק                                                                                                

 
 

_______________________________ 
 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי. י1
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 הסכם הקמת אתר אינטרנט עירוני
 שנערך ונחתם ביום __________ בעכו

 עיריית עכו                 בין:
 , עכו35מרחוב ויצמן     
 _________, פקס': ________טל':     
 ("העירייה" )להלן:    
 מצד אחד;                                                      

 
 __________________, ח.פ.________________                לבין: 
 מרחוב ___________________    
 ס: ___________פק ________________, טל':    
                                           ("הספק" )להלן:    
 ;שני מצד          

 
 ייהבעיר הקמת אתר אינטרנט עירוניל ("ההליך"להלן: ) 22/2020מכרז פומבי ב ההינו הזוכ הספקו   הואיל:

 ;"(השירותים)להלן:" 
 

 ;בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו השירותיםבביצוע  נתייוהעירייה מעונ והואיל:
 

                     במסמכי ההליך ובכפוף להוראות  םוהכל בתנאים המפורטי שירותיםאת הלבצע מעוניין  הספקו : והואיל
  הסכם זה.

 
 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא, נספחים ופרשנות  .א
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. .1

 
 ש בלבד.כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמ .2

 
כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות הסכם  .2

 זה.
סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת הוראות  הספקגילה 

 פעולה.
 כמוגדר להלן.בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות  .2

  .הקמת אתר אינטרנט עירוני –22/2020 'מכרז פומבי מס                -ההליך" "
    או כל  על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)כללי( המתפרסם  מדד המחירים לצרכן                   - "המדד"        

 שיבוא  במקומו.מדד רשמי אחר                                            
 וכמדד הקובע המדד הידוע בעת התשלום. 2020 ספטמברכמדד בסיס ישמש מדד                                             

 .טכניהמפורט במפרט ההציוד                     -"הציוד"
 הסכם זה.כמפורט בוהכל מתן אחריות עליו  התקנתו,הובלתו, , הציודאספקת             -"השירותיםה                              ""

 להסכם זה. 5/'גמפורט בנספח כ     -"טכניהמפרט ה"
  מכוח הוראות הסכם  הספקעל ידי  שירותיםביצוע השיועסקו במסגרת  הספקעובדי  - "העובדים"

 זה.
 .מכוח הוראות הסכם זה לשירותים הספקע"י  שתינתןמלאה תקופת האחריות ה  -"תקופת האחריות"
 .עיריית עכו             -  "העירייה"
 לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים.                -" הספק"         
    העירייה או כל אדם אחר עליו הודיעהמנהל מערכות מידע  –מיקי אילוז מר       - נציג העירייה""     

 .כנציגה בהודעה בכתב לספק                                           
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 מתן השירותיםמטרת ההסכם ואופן  .ב

 
 .שירותיםעצמו את ביצוע ה עלמקבל  הספקו לספקהעירייה מוסרת בזאת  .2
המצורפים  השירותים יבוצעו בהתאם לפרטים, לכמויות, למפרטים וללוחות הזמנים המפורטים במסמכים  .6

 להסכם זה.
 
וכי חתימתו על הסכם נים הקשורים לכך, ואת כל הנתושירותים מאשר כי בדק את תוכניות ביצוע ה הספק .7

 זה נעשית בהתבסס על בדיקתו זו ועל הבנתו את דרישות השירותים, היקפם וכל הנדרש לשם ביצועם.
 
וכי לרשותו כוח האדם, הציוד  שירותיםוניסיון הדרושים לביצוע ה , מומחיותכי הוא בעל ידעמצהיר  הספק .8

 ם.והחומרים הדרושים לביצוע
 
 . להסכם 5טכני המצורף כנספח ג'/בהתאם למפרט ה בצע את השירותיםל מתחייב הספק .9

 
 ביצוע השירותיםאופן  .ג

 
בהתאם שנקבע בין הצדדים ברמה מקצועית גבוהה, ועל פי לוח הזמנים  שירותיםמתחייב לבצע את ה הספק .11

 .סכם זהלהוראות ה
   

 
החומרים שמשתמשים בהם  ת טיב וכן לבדוק ארשאית לבדוק את השירותים ולהשגיח על ביצועם העירייה  .11

. כן רשאית היא לבדוק את אופן ביצוע הוראותיה, בביצוע השירותים הספקעשית על ידי וטיב העבודה שנ
. על הספקהוראות החוזה, והוראות כל דין, לרבות קיום כל התקנים, החוקים ונהלי הבטיחות, על ידי 

 ך הבדיקות הנ"ל.לעזור ולספק לעירייה את כל המידע הדרוש לצור הספק
 

 ממועד שקיבל את ההודעה על זכייתו בהליך. ימים 90לבצע את השירותים תוך מתחייב  הספק    12.1 .12
הנדרשים  אישורהלאחר כל תהליכי  לעיל, 1הקבוע בס"ק במועד בצע את השירותים מתחייב ל הספק 12.2

 כשהן מוכנות לשימוש. על פי כל דין,
ימי עבודה  4יק בו יבוצעו השירותים, תב לנציג העירייה, על המועד המדומתחייב להודיע בכ הספק 12.3

 לפחות מראש.
 על ידי העירייה תעודת השלמה לספקעם השלמת ביצוע השירותים לשביעות רצון העירייה תינתן  12.4

 , בה יצוין מועד סיום ביצוע השירותים.2כנספח ג'/בנוסח המצורף להסכם זה 
 

 14, ולאחר שעברו לעיל 12.1ם לעירייה מעבר למועד ביצוע השירותים בסעיף בגין איחור בביצוע השירותי .12
אלפים  )חמשת₪  5,000לעירייה פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך  הספקישלם  ימים מהמועד הנקוב לעיל,

מסך כל התמורה  אחוז(חצי ) 0.5%בשיעור של ש"ח( בגין שבוע האיחור הראשון או חלק ממנו ובנוסף פיצוי 
   . סכום זה יהיה צמוד למדד.כל שבוע איחור נוסף מעבר לשבוע האיחור הראשוןבגין 

, ת על כל שינוי, לרבות שינוי צורתם, סגנונם, איכותם, סוגם, גודלם, כמותםהעירייה רשאית להורות בכל ע .12
 מתחייב למלא אחר הוראותיה. הספקו תארם ו/או מימדיהם או של כל חלק מהשירותיםם, מגובה
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כמויות  בכל שיעור/אחוז שהוא או לבטל כליל  טכנימהמפרט ההעירייה רשאית להגדיל או להקטין סעיפים  .12

מתחייב לבצע את הוראותיה על פי  הספקו , לבטל או להוסיף שירותיםטכניהמפרט המכל אחד מסעיפי 
 .ידה ללא כל שינוי מן המפורט בהסכםמחירי היח

 
 התמורה ומועדי התשלום .ד

 
 :כדלקמן תמורה לספק תשלם העירייהו זה על נספחי כל התחייבויותיו על פי הסכם ביצוע בגין .16

 
 הקמת /שדרוג האתר בהתאם למפרט הטכני 16.1
 אחסון האתר ותמיכה במערכת, המחיר כולל אספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה לכלל  16.2

 חודשים 36רכיבי המערכת ל 
 

 מחיר הערות תיאור מספר
ולל מע"מ()לא כ  

1 
 

סקיצות  גרפיקה לבחירה, 3הקמה/שדרוג האתר והצגה של   
העתקת כל התכנים הקיימים באתר לאתר החדש בהתאם 

 למפרט הטכני 

  עלות חד פעמית

 עלות חד פעמית הקמה של תת אתר נוסף )תבנית( 2
 

 

 עלות חד פעמית אתר אינטרנט מונגש, מותאם ורספונסיבי 3
 

 

ל כל תכולת האתראירוח ואחסון ש 4  עלות חודשית 
 

 

 ,אבטחה מערכת ,עדכונים ,אחסון תמיכה, שרידות, שטח 5
 גיבויים במערכת, מערכת שוטפת נתונים  בסיסי

  עלות חודשית

 עלות חודשית מערכת ניוזלטר 6
 

 

  סה"כ
 

 
  

 
העירייה והיא  דרישותכל ויוד טיב הצ נקבעה בהתבסס עלהקבועה לעיל מוסכם בזאת כי התמורה   17.1 .17

 חילוף   ואספקה, חלקיהובלה לרבות שכר עובדים, כוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע כל הנ"ל 
כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו לא יהא זכאי לתשלום נוסף  הספק' ושירות בתקופת האחריות וכדו

 על פי הסכם זה מעבר לתמורה זו.
ור תיקון נזק ה כוללת תשלום עבנסכם בין הצדדים כי התמורה אינמולעיל  1על אף האמור בס"ק   17.2

 שנגרם בזדון.
, ספקעל ידי ה שירותיםהל אף האמור לעיל, יובהר כי במקרה של 'כוח עליון', שימנע את ביצוע ע 17.3

לא תהיה מחויבת בתשלום התמורה ו/ או בהחזר הוצאות בגין נזקים ישירים ו/ או עקיפים, העירייה 
 .ספקשעלולים להיגרם ל

   תקנות ו/ או צווים/ ו/ או  מלחמה, מצב חירום, נגיף הקורונה, חקיקת -כוח עליון פירושו בין היתר 
.ספקהנחיות כלשהן על ידי מי מרשויות המדינה וכל אירוע אחר שאינו בשליטת העירייה ו/ או  ה   
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           ביצוע נוסף מאת העירייה  גם אם לצורך  לא יהיה זכאי לכל תשלום הספקמובהר בזאת כי  18.1 .18
ד לרכוש ציוובדים במשמרות נוספות ו/או מחויבויותיו לפי הסכם זה יהא עליו לעבוד או להעסיק ע

 או שרותי צד שלישי מכל סוג שהוא. 
לא יהא זכאי לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהעירייה, ולא תהיינה לו  הספק 18.2

כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים כלשהם מעבר לקבוע מפורשות בהסכם 
 זה.

 
 

 וחשבון מפורט בגין השירותים שסופקו על יד לנציג העירייה קהספגיש יעם סיום ביצוע השירותים  19.1 .19
 לעירייה. 

יום ממועד אישורו על ידי נציג העירייה,  45ך ישולם תו , כפי שאושר על ידי נציג העירייה,חשבוןה 19.2
 דין.הוראות כל האמור בהסכם זה ו/או עפ"י  וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי

הא רשאי להגיש את החשבון לתשלום אלא לאחר שביצע, אם נדרש לכך, את כל לא י הספק 19.3
 .כנדרש בהסכם זה ובנספחיוהתיקונים ו/או התיקונים המהותיים, אשר נדרשו ע"י נציג העירייה 

עד לבירורם  הסופי  ,תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים, יעוכב ללא כל חבות 19.4
 .נציג העירייהואישורם לתשלום ע"י 

 
ו/או את התמורה בגינם מעבר  ההתקשרותמוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף  .21

לקבוע בהסכם זה, יהא חסר תוקף, אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע"י מורשי החתימה מטעם העירייה, 
כלשהו בגין הגדלה כאמור אף  לא יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי הספקו ראש העיר וגזבר העירייה –קרי 

 אם בוצעו על ידו שירותים או סופקו על ידו טובין מכוח אותה הזמנה.
 
 

    ______________ 
 הספקחתימת                       

 
 ומועדיהם. לספקפרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ס .21

 
הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין קיום כל  לעיל 16ף התמורה הקבועה בסעי .22

 התמורהמצהיר כי  הספק ., לרבות הפרשי הצמדה כלשהםלפי הסכם זה הספקהתחייבות מהתחייבויות 
 לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה. ,את דעתו ומהווה תמורה הוגנת המניחהנ"ל 

 
 

 הספקהצהרות והתחייבויות  .ה
 

 בזאת כדלקמן: מצהיר הספק .22
 נשוא חוזה זה. בביצוע השירותיםכי לרשותו עומדים ידע, יכולת, אמצעים, משאבים וניסיון  23.1
חתימתו על וכי , עהוהאפשרויות השונות לביצו ההתקשרותכי בדק ובחן היטב את מכלול תנאי  23.2

 הסכם זה מתבססת על ממצאי בדיקתו.
        כל להסכם זה כנספח ב' והם יהיו בתוקף  כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן והמצורפים 23.3

 תקופת ההתקשרות בין הצדדים: 

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  22.2.1
 . 1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור. 22.2.2
אשר באישור העדר הקרבה כי הוא נעדר קרבה לחבר מועצת העיר ו/או לעובד העירייה כמפורט  23.4

 .למסמכי ההליך 3כנספח ב'/נחתם על ידו והוגש 
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 נציג העירייה .ו
 
ע"י העירייה לפי הסכם זה,  וכל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנ .22

  למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם.
 

 בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל ורציף עם נציג העירייה. חויבויותיו לפי הסכם זהכל ממתחייב לבצע  הספק .22
 
 
 
 
 בטחונות .ז
 

 ערבות ביצוע
 
 לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציאעל פי חוזה זה וכתנאי  הספקשל להבטחת התחייבויותיו  .26

בתנאים ובנוסח המחייב  –אוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית  , עם חתימת החוזה,לעירייה הספק
(, "ערבות הביצוע")להלן:  1ג'/כנספח בנוסח המצורף להסכם זה  ערוכה על ידי בנק מוכר בישראל,שנקבע 

 כולל מע"מ ש"ח(שבעת אלפים ₪ ) 7,000של כום תחייב הבנק לשלם לעירייה לפי דרישתה הראשונה סיבה 
קיום התחייבויות  וזאת לצורך הבטחתירותים יום מהיום שנקבע כמועד אחרון לביצוע הש 90שתוקפה עד 

  .על פי חוזה זה הספק

 

העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות הסכם זה  .27
הזדמנות להשמיע טענותיו אחר שניתנה התראה לספק ווזאת ל ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו הספקעל ידי 

 .ההתראה שליחתיום ימים מ 14תוך 

 

עמד בכל חיוביו לפי הסכם זה ולאחר תשלום  הספקים מתום תקופת ההתקשרות ולאחר שיודשחעם תום  .28
כאמור לעיל, ככל שלא נעשה בה  ביצועערבות ה לספקמלוא הסכומים המתחייבים על פי הסכם זה תוחזר 

 שימוש על ידי העירייה.
 
 ת הבדקבוערערבות                        

 
 הספקימציא  ,במשך תקופת הבדק ,במלואן ובמועדן הספקכל התחייבויותיו של  להבטחת מילוי 29.1 .29

, אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים לתקופת הבדק ערבות בנקאית צמודה הולפקודת עירייהל
 (."ערבות הבדק")להלן:  א'1ג'/בנספח הקבועים 

 )כולל מע"מ(. ש"ח 3,500סך רבות הבדק יהא בכומה של עס 29.2
 וכתנאי לתחילת מניינה. בדקתחילת תקופת העם  עירייהערבות הבדק תומצא ל 29.3

 
 "(.תקופת הבדקתחילת תקופת הבדק )להלן:" ממועד  חודשים 12הערבות יהיה תוקף  29.4
 ערבות הבדק תהיה צמודה למדד. כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה. 29.5
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 איסור הסבת ההסכם .ח
 
אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל חבות ו/או  הספק .21

 ייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.התח
 

 
 , או למסור לאחר כל ןאו חלק ן, כולתיו לפי הסכם זהומחויבויאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  הספק .21

 , אלא באישור העירייה מראש ובכתב. בביצוע השירותים חלק מהפעולות הקשורות 
העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה 

 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.
 
 
 

 התקשרותהתקופת  .ח
 

 ועד ליום   ________יום מ חודשים, החל 36של  התקופהשירותים יבוצעו על ידי הספק במשך    32.1 .22
             ._______ 

 
העירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההתקשרות לתקופות  32.2

ל חמש שנים ובתנאי נוספות, ובלבד שאורך כל ההתקשרות, לאחר הארכתו של הסכם זה, לא יעלה ע
יום בטרם תום תקופת ההתקשרות  30 -שהודיעה לספק על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מ

 אותה תבקש העירייה להאריך.
 

לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההתקשרות לפי  על אף כל האמור בהסכם זה רשאית העירייה להפסיק, .22
לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות  לספק, ולספק יום 30הסכם זה, כולה או חלקה, בהודעה מראש של 

כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שבוצעו על ידו 
 בפועל, אם בוצעו, עד למועד סיום ההתקשרות, כאמור.

 
 

 אחריותתקופת ה .ט
 
 להלן:מתחייב להעניק שרות מלא כמפורט במפרט המיוחד וכמפורט  הספק .22

שעות ממועד פתיחת התקלה.  4הספק מתחייב לטפל בתקלה משביתה ברציפות וללא עיכובים עד  34.1
 . במידת הצורך, הספק יתקין את האתר על גבי שרת אחר אצל ספק האירוח כחלק מפתרון התקלה

 רציפות תפקודית של האתר. אחראי ל הספקיהיה  אחריותבמהלך תקופת ה 34.2
 בהתאמה. 35-38הלך תקופת האחריות יחולו הוראות סעיפים במעל ביצוע השירותים  34.3
לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין השירותים הניתנים על  הספקלמען הסר ספק מובהר כי  34.4

מכוח פרק זה במהלך תקופת האחריות וכי מחירם של שירותים אלה כלול  מערכתהידו לתחזוקת 
 להלן. 16.1בתמורה הנקובה בסעיף במלואו, לרבות עלות החלפים ושעות העבודה 

 
סיון, ידע מקצועי וכל יהטכנאים שיתנו את שירותי התחזוקה במהלך תקופת האחריות יהיו טכנאים בעלי נ .22

 .השירותיםשיון הנדרשים לשם ביצוע יהכשרה ור

 
לקבלת קריאות  /פורטל/תיבת דוארמתחייב להפעיל, משך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים, מוקד הספק .26

ימים בשבוע, לרבות בימי חג ומועד )למעט יום כיפור(. מספר הטלפון של מוקד  7שעות ביממה,  24ירות, ש
 יודיע לעירייה על כל שינוי במספר זה, מיד עם שינויו. הספקקבלת הקריאות הינו ______________ ו

 
, החל ממועד קבלת מתחייב לבצע את התיקון ו/או הטיפול הנדרשים ברציפות וללא עיכובים הספק 37.1 .27

 ההודעה מהעירייה על התקלה ולסיימם תוך זמן קצר, תוך הקצאת כל המשאבים הנדרשים, כולל
 החלפה של ציוד או כל רכיב אחר שאינם ניתנים לתיקון מיידי. 
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 לספקעובדים, אשר כל אחד מהם ומהם בלבד, מוסמך להודיע  2שמותיהם של  לספקהעירייה תעביר  37.2
 את מועדי התיקון. הספקתאם עם ול ציודעל תקלה ב

 
28.  

. בספר יחתמו השירותיםבו ירשמו כל הקלקולים, עבודות וזמני  –בחדר המוקד של העירייה ימצא ספר "שרות" 
הטכנאים אשר יבצעו את התיקון או השרות. הרשימות הנ"ל תיבדקנה ע"י העירייה, או נציג מטעמה, כל רבע 

 דה. שנה ותאושרנה על י
 
 

 וביטוח ושיפוי בנזיקין  אחריות .י
 
 אחריות ושיפוי בנזיקין  .29

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו לכל אדם   העירייה אחראי כלפי   הספק 39.1
ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד לעירייה ו/או גוף משפטי ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

 בגין ו/או  כתוצאה ו/או הנובע ו/או ו/או לעובדיו  ו/או לכל הבא מטעמו  לספקהו ו/או שלישי כלש
על פי הסכם זה לרבות אחריות הנובעת מליקוי  הפרת התחייבויותיו  עם  ו/או השירותיםבקשר עם 
ו/או חוסר התאמתם לתקנים  העירייהלדרישות  םאו חוסר התאמת/ו בציוד ו/או בשירותיםו/או פגם 

ו/או עובדיו ו/או כל  הספקו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של  מהציוד ו/או השירותים רשים הנד
 .השירותיםמי מטעמו בקשר עם 

אור הנמצא או ילציוד מכל סוג ותשייגרמו נזק  ו/או  אבדןכל לבדו אחראי כלפי העירייה ל הספק 39.2
בקשר עם השירותים  מי מטעמו ו/או  הספקו/או בשימושו של  שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו

לעירייה  הציוד עד לגמר מבדקי הקבלה ואישורם על ידי העירייה ומסירת מכל סוג שהוא ו/או לציוד 
, והוא האחריות ואישור העירייה אודות קבלת הנ"ל בכתב ולשביעות רצונה המלא,  וכן בתקופת 

כל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לציוד פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם בשירות העירייה מ
 .כאמור

פוטר את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה  הספק 39.3
 שיחוייב מי מהם סכום  ועל כל  מי מהםנזק שייגרם ל ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה על כל

על כל  לספקרות בקשר לכך. העירייה תודיע לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות משפטיות ואח
להגן על העירייה מפניה, על במידת הצורך תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה ו

 .הספקחשבונו של 
ו/או מכל סיבה אחרת  החוזהזכאי להם מכוח  הספקהעירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר  39.4

שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד 
כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  הספק
 .כאמור לעיל הספק

 ביטוח  .21
כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב   הספקלהבטחת אחריותו של  40.1

וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו חוזה ים על חשבונו במשך כל תקופת הלערוך ולקי  הספק
ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים 

 ביטוחים"(.ה אישור עריכת)להלן: " 4ג' נספח ,באישור עריכת הביטוחים והתנאים המפורטים 
חתום כדין בידי מבטחי  אישור עריכת הביטוחיםה את טופס ימציא במעמד חתימת הסכם ז  הספק 40.2

ידי  המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על  הספק
 יםביטוחעריכת ישוב וימציא אישור   הספק. חוזהבמועד הינה תנאי עיקרי ב לעירייה  הספקמבטחי 

, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי החוזה זמן חלותו שלמיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל 
 .מהעירייה

ביטוחים לעירייה ה עריכתו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישור על  עריכת הביטוחים 40.3
לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך 

 .פי כל דין או על פי החוזה על  הספקצם את אחריותו של ו/או לא יהא בכך כדי לצמ
ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן   הספק 40.4

 .בפוליסות הביטוח
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ו/או הפועלים   הספקלבדו אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של   הספק 40.5
נים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או מטעמו, לרבות קבל

אחראי לנזקים   הספקחלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי 
 .בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות

 
 
 

לנזקים באופן מלא   הספקאופן המפקיע את זכויות העירייה, אחראי את הוראות הפוליסות ב  הספקהפר  .21
 .ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת

לשתף פעולה עם   הספקחוזה. כן מתחייב המתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי   הספק .22
 .פיהם ומימוש של זכויות העירייה עלהעירייה  לשם שמירה 

כל הוראות הבטיחות והזהירות לרבות מתחייב לקיים בדייקנות את כל תנאי פוליסות הביטוח,   הספק .22
לשלם את דמי הביטוח במועדם, לדאוג לכך שהפוליסות תהיינה בתוקפן במשך  ,הנכללות בפוליסות הביטוח

 .פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך דרישת העירייה לעשות כלפי , ולחוזהכל תקופת ה
 
 
 

 תקופת הבדק .יא
 

 או תקופה אחרת שסוכמה  חודשים 12לצורך הסכם זה תקופת הבדק פירושה תקופה של  44.1 44
  כמצוין שירותים ק יתחיל מיום השלמת המניינה של תקופת הבדבמפורש ובכתב בין הצדדים.                     

  – שירותים, או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של השירותיםההשלמה ל בתעודת                    
  מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה.                    

, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת נציג העירייה נגרם כתוצאה שירותיםווה במתה 44.2
לתקן מיד או לבנות מחדש כל נזק או קלקול  הספקמעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב 

כאמור, הכל לפי דרישת נציג העירייה ולשביעות רצונו בין שהדרישה נעשתה בתוך תקופת הבדק ובין 
 חודשים מתום תקופת הבדק. 3-לא יאוחר מ לספקיה ובלבד שדרישה כאמור תימסר לאחר

 .הספקלפי סעיף זה יחולו על  הספקכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות  44.3
 
 

 הפרות וסעדים .יב
 
הינם  53-ו ,44, 39-43, 34-38, 31, 30 ,29, 27, 26, 23, 12, 10, 9, 8 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 45.1 .22

 ים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.תנא
 כהפרה יסודית של ה זה, יחשב הדברהסתלק מביצוע חוז הספקהוכח להנחת דעתה של העירייה כי  45.2

 סכם זה.ה
שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר  לספקניתנו  45.3

 רה יסודית של הסכם זה.כהפ
מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל  45.4

לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  3 - 1אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק 
 ש"ח(, כשהם צמודים למדד. חמשת אלפים)₪  5,000

ימנע את ביצוע אשר , לעיל 17.3 כמוגדר בסעיף כי במקרה של 'כוח עליון' על אף האמור לעיל, יובהר 45.5
 כמפורט לעיל. הפרה יסודית כ חשב הדברלא י השירותים על ידי הספק,

 
 

מלחמה, מצב חירום, נגיף הקורונה, חקיקת תקנות ו/ או צווים/ ו/ או       -כוח עליון פירושו בין היתר
 ו/ או    הנחיות כלשהן על ידי מי מרשויות המדינה וכל אירוע אחר שאינו בשליטת העירייה

הקבלן.      
 

 
סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה או עפ"י  לעיל ומכל 45 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .26

 הספקכל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן התנהגות 
 ש"ח לכל הפרה.  500תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 
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מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה בזכות  .27
 לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

, כולם או הספקועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפ 47.1
 ימים ממועד ביצועם. 21או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  חלקם, והעיקול

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, הספקניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי  47.2
א הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, צו פירוק או שהו ואו שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגד

 חוקל 350או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 
 .1999-ט"נהחברות, תש

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או  הספקש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי י 47.3
 ו ביצועו.ובת הנאה  בקשר עם הסכם זה אט

לא  הספקשניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או ש הספקהתברר כי הצהרה כלשהי של  47.4
 גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה.

 
 שונות .יג

 
מעביד -יחסי עובד לבין העירייה הספקמוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי  .28

לפי הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין  הספקבכל צורה בקיום התחייבויות  הספקוכי כל מי שיעסוק עבור 
 בלבד. הספקכעובד של 

 
ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה, לרבות תשלומי  הספק .29

 ת וביטוחים.מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנו
 

 
מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי  .21

העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל 
 פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 
תור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני כל וי .21

 יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.  הספקמורשי החתימה מטעם העירייה. 
 
הפרה ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל  .22

שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא 
 יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

 
ביצוע ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע מחויבויותיו לפי הסכם זה לא יאט את קצב  הספק .22

 ות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.על אף חילוקי דע התחייבויותיו
 
כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא להסכם זה. כל  .22

ימי עסקים מתאריך המשלוח בדואר רשום או  3מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום 
 ישור משגור.במועד משלוחו בפקס, בכפוף לקיומו של א

 
, וכי העירייה מצהירה כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין .22

 . 3025 -ו 2952 יםתב"רבהוא מתוקצב 
 

השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית  הצדדים קובעים כי לבית המשפט .26
 .ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

_________________    _______________ 
 הספק      העירייה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

על ידי ה"ה  הספקסכם זה נחתם מטעם מאשר כי ה, עו"ד/רו"ח _______________________אני הח"מ ___
__________________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר הינו/הינם __

ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים הנדרשים על פי  הספקהמוסמכים לחתום על ההסכם בשם 
 . דין
 
 

________________               ______________ 
 תאריך                  חתימה                        
 
 

 
 הח"מ.הסכם זה מאושר לחתימת העירייה על ידי 

 .מכרז פומביקדם הסכם ל
 בדרישות הדין. עומדההסכם 

 
______________ _______________ 

 חתימה         תאריך     
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 תאריך: _________           לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ת בנקאיתערבוהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "הספק"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
שירותים ביצוע ש"ח( וזאת בקשר עם  _____________________₪ )______________ כל סכום עד לסך של 

 .הקמת אתר אינטרנט עירוני
 

בשיעור ההתייקרות  , צמוד למדד המחירים לצרכןמים עד לסך הנ"לסכום או סכואנו מתחייבים לשלם לכם כל 
 14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2020 אוגוסטבין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  הספקתחילה מאת  ופן כלשהו, או לדרוש את הסכוםכלשהו או בא

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. לספקלטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק 

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה.____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ומבוטלת. ו זו בטלהנערבות_____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                     
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 תאריך: _________           לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "הספק"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
ביצוע טיב ר עם ש"ח( וזאת בקש _____________________₪ )______________ כל סכום עד לסך של 

 .הקמת אתר אינטרנט עירוני השירותים,
 

, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור ההתייקרות אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
 14תוך  המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, לבין 2020 אוגוסטחודש בין המדד שפורסם עבור 

ם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך יום מקבלת דרישתכ
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  הספקכלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. לספקלטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 
 

לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 .ועד בכלל____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה.____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 נו זו בטלה ומבוטלת.ערבות_____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                       
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 לכבוד:
_______________ 

 
_______________ 

 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 תעודת השלמההנדון : 
 
 

כי  הריני מאשר בזה עיריית עכו,כם לבין יחוזה שנחתם ביום __________ בינל 12.4 ת סעיףועל פי הורא
, בוצעו ונמסרו בהתאם לחוזה, כי כל המסמכים הטכניים, כתבי האחריות, תעודת בחוזה םכהגדרת שירותיםה

 בוצעו.  עירייההביטוח והערבויות הדרושים נמסרו, וכי כל ההדרכות המתאימות והנדרשות לאנשי ה
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 
 
 

       __________________ 
 נציג העיריה        
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 תאריך: ____________          לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 כתב ויתורהנדון: 
  

 
הננו מאשרים בזה שהסך של _______________ ש"ח שקיבלנו מכם מהווה את כל היתרה המגיעה לנו מכם, 

חוזה שנכרת בינינו לביניכם ביום ב םכהגדרתשירותים לסילוק מלא, סופי ומוחלט עבור ביצוע ה
 ._________________ 

 
אנו מצהירים בזה כי עם קבלת הסכום הנ"ל קבלנו את התמורה המלאה והסופית לפי החוזה וכי אין לנו ולא 
תהיינה לנו יותר כל תביעה ו/או טענה, מאיזה מין או סוג שהוא, כלפיכם ו/או כל הבאים מכוחכם ו/או מטעמכם, 

 הנ"ל ו/או הנובע ממנו.  בקשר לחוזה
 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 
 
 

       __________________ 
  הספקחתימת              
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 נספח ביטוחי

 
   

 
 

 ג' אישור ביטוח מסוים    נספח
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור
, בהתאם למידע המפורט בה. בתוקף חפוליסת ביטואישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 
התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח 

 אישור.למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש ה
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם 
 עיירית עכו

 

 שם: 
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

  512366261ח.פ  ת.ז./ח.פ.

 עןמ
 
 

 כתובת מייל  

 מען למשלוח דואר 
 

 

 
 כיסויים

 סוג הביטוח
 

לפי  חלוקה
אחריות  גבולות

 סכומיאו 
 ביטוח

מספ
ר 

הפו
ליס

 ה

נוס
ח 

ומה
דור
ת 

הפו
ליס

 ה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף
  חריגים

 כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

        

    
 

   

       
       
        

, 315, 309, 328, 318       צד ג'
321 ,322 

אחריות 
 מעבידים

      328 ,318 ,319 

        

אחריות 
 מקצועית

      301 ,328 
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 כיסויים

        

 
ישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש הא

 (*:ג'המפורטת בנספח 
 044קוד  עירוני אינטרנט אתר הקמת

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 האישורחתימת 
 המבטח:
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 טכני אפיון ומפרט טבלת
 כללי:

 לא קיים קיים  נושא 

 התאמות דפדפנים:  .1

 לים בשוק בגרסתם יהאתר יותאם לדפדפנים המוב
וכן בשתי  העדכנית ביותר במועד עליית האתר לאוויר

גרסאות לאחור, ויעודכן במהלך תקופת התחזוקה. 
, Chrome ,MS Edgeהתמיכה תהיה לפחות בדפדפנים 

Internet Explorer ,Firefox ,Opera ,Safari. 

  עדכן את האתר כך שיתמוך בכל גרסאות יהספק
הדפדפנים העדכניות שלא היו בזמן בניית האתר וזאת 

ללא עלות נוספת אחת לשנה, בסוף השנה הלועזית 
 שנים מיום עליית האתר לאוויר. 5לתקופה של 

  לא יעשה שימוש בהאתר-Silverlight ב-Flash  או בכל
 Clientתשתית ממשקית אחרת המותנת בהתקנת רכיב 

 .כלשהו

   חובה

 אתר רספונסיבי: -גרסת אתר מותאמת סלולר   .2

  האתר יותאם לצפייה על גבי מכשירים נייחים וניידים
 .iOS-הפועלים עם מערכות הפעלה אנדרואיד ו

   חובה

 נגישות  .3

 ק שוויון לציבור בהתאם לחו האתר יהיה מונגש ומותאם
ותקנותיו  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

)בדגש על תקנות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות 
 .2013 -)התאמת נגישות לשירות(, תשנ"ג 

 ברמה תהיה התאמה לחוק הנגישות הAA  הטמעת ותכלול
מיועד  -סרגל נגישות הכולל צפייה באתר בשחור לבן 

 .גודיות גבוההלעיוורי צבעים, צפייה בני

  לכבדיי ראייה, קיצורי מקלדת, גלישה ללא עכבר ושליטה
 .בגודל הטקסים לבעלי מוגבלויות

 ברמה  5568סופק עם התחייבות לעמידה בתקן האתר י
AA .אשר יחתם על ידי יועץ נגישות מוסמך 

   חובה

 עיצוב האתר:  .4

  הספק הזוכה מחוייב להקים את האתר לפי האפיון
או על ידי אפיון  תקבל מספק צד שלישישי( UI)העיצובי 

 . עיצובי אותו הוא יציע ואשר יתקבל על ידי הרשות

  האתר אשר יוקם יהיה בעל תבנית אשר תחייב ביצוע של
 מינימום גלילה.

   חובה

 תמיכה בשפות:  .5

 האתר יתמוך ב-RTL וב-LTR .בצורה מלאה 

 שפות: עברית )שפת ברירת מחדל(  3 תמיכה האתר יכלול
וזאת על ידי לחיצה על תרים בשפות רוסית, ערבית, וכן א

 של הדף. Header-שפה ב

  האתרים בכל השפות יהיו מעוצבים ועם אפשרויות זהות
 לאתר בעברית.

  ,באחריות הספק להזין את התכנים בכלל השפות הנ"ל
 עד להעלאת האתר לאוויר.

 .מערכת ניהול התוכן תאפשר הזנת כל השפות שבאתר 

   חובה
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 לא קיים קיים  נושא 

  קרית עברית ועמודי נחיתה בשפות שפה עי –הבהרה
 נוספות

 Google Analyticsחיבור למערכת   .6

  טרם עליית האתר לאוויר, יבצע הספק חיבור של האתר
למערכת ניתור ובקרה של חברת גוגל לצורך הפקת דוחות 

 שונים ומגוונים על פעילות האתר.

   חובה

 

 טכנולוגיה ומערכות ניהול תוכן

 קייםלא  קיים  נושא 

 ממשק ניהול:  .1

  ממשק הניהול למשתמש יאפשר עדכון ברמה מקצועית
 . צורך בכתיבת קודללא 

 בעברית יהיהיהול הנ ממשק 

  ללא ומידע ממשק הניהול יאפשר הוספה של עמודי תוכן
הגבלה וכן שליטה מלאה בכל תכני האתר )כגון טקסט, 
פונט, גודל, צבע, הדגשה, קו תחתון, הוספת לינק קבצי 

לצורך ניווט מהיר  WAZE-ידאו, מיקום כולל קישור לוו
אל היעד, לינקים לפרסומים רשתות חברתיות, סיפורי 
לקוח ועוד( כולל עדכון ויצירה של רכיבים חדשים ע"פ 

 תבניות מוכנות מראש באופן ידידותי ופשוט למשתמש. 

  ממשק הניהול יאפשר עריכה נוחה של שינויים בדפים
דידותיים אשר אינם דורשים כל קיימים דרך ממשקים י

 ידע טכני.

  תאפשר יצירת תבניות המאפשרות הזנת מערכת הניהול
תוכן בצורה גמישה כולל טקסט מעוצב וטבלאות 

 מורכבות, תוך הפרדה קשיחה בין תוכן וצורה.

  הגישה אל ממשק ניהול האתר תהיה מאובטחת ומוצפנת
ותדרוש הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא 

 , כולל מדיניות עדכון סיסמאות.מורכבת

 ת דפים באופן עצמאי ייבנ מערכת הניהול תאפשר
באופן קל ופשוט ע"י  הרשות,רצון בהתאם לצרכי ול

מערכת ניהול חכמה בעלת רמות ניהול כגון: מנהל על, 
 מנהל ומשתמש. 

  הכנסת קטגוריות וגלריות לפי האפיון הזוכה אחראי על
 .מול הספק הזוכהיעשה באופן סופי ר שאהראשוני 

   חובה

2.  Front End Editor 
ן בכלי כדוגמת עריכת תוכעריכת התוכן תאפשר 

https://elementor.com (תוסף ל-Wordpress.) 

 לא
 חובה

  

 (SEOמערכת מובנית לקידום במנועי החיפוש )  .3

  מנועי המערכת תכיל כלי שליטה ואופטימיזציה עבור
-ו Title ,URL Titleחיפוש כולל יכולת שליטה על תגיות , 

Meta Description. 

   חובה

הגנה מפני פעילות אוטומטית אשר מטרתה פגיעה בתפקודי   .4
 האתר

 כל ה-FORM  אשר יוטמעו באתר יכילו מנגנון הגנה
 Anti-Botאו  Captcha-שימוש ב באמצעות

   חובה

 תוספים  .5

 3וספים צד שלישי )המציע יפרט את כל הת
rd

 Party בהם )

   חובה

https://elementor.com/
https://elementor.com/
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 קייםלא  קיים  נושא 

 הוא מתכנן להשתמש

  המציע אחראי על רישוי תוספים אלו במהלך כל תקופת
 הפיתוח והתחזוקה של האתר

 מחולל עץ אתר  .6

  תת מערכת לחילול אוטומטי מתוזמן של מפת האתר יכיל
 XMLרמט בפו (Generated Sitemap) אתר לאינדוקס

ולל ממשק אדמיניסטרטיבי לשליחה למנועי החיפוש, כ
 דף.  נוח להזנת פרמטרי תדירות עדכון וחשיבות לכל

  מפת האתר תכיל עמודים, תמונות ואובייקטים אחרים
מנועי  לפי הפורמטים והתחבירים הנדרשים על ידי

 .Googleהחיפוש ובפרט 

   חובה

  יתירות ושרידות  .7

  תשתית האתר תיבה בצורה של יתרות ושרידות לעמידה
 סי תנועה גבוהיםבעומ

   חובה

 אופטימיזציה של ביצועי האתר  .8

  מבחני ביצועים בהמציע אחראי על ביצוע-lighthouse  הן
)שתי בדיקות  Mobile והן עבור Desktopעבור 

(נפרדות
https://developers.google.com/web/tools/lighthouse 

   חובה

9.  API ו-Web Services 

  אתר יכלולAPI  בפורמטjson,  קבלת מידע אשר יאפשר
 מבסיס הנתונים של האתר

  בהם נדרשכולל במקרים Authentication 

   חובה

 

 
 מבנה האתר:

 לא קיים קיים  נושא #

 תכולת המערכת  .1

  זכיית על ידי הספק הזוכה לאחר האפיון הסופי יבוצע
 מול נציגי העירייה.אל הזוכה הספק 

   חובה

 חדשות:  .2

 טיקר() הצגת מבזקי חדשות. 

  של מבזק כי עליה וירידה יקביעת תאר -הזנה מתוזמנת
 .מהאתר

  אפשרות הצגת פוסטים אחרונים שעלו מדף הפייסבוק
 .של האתר

 אפשרות גישה לארכיון הידיעות. 

   חובה

 אירועים:  .3
 את הפרטים הבאים :יתר בין האפשרות להוספת אירוע הכולל 

 תאריך עליה וירידה מהאוויר 

 שעת האירוע 

  אפשרות להוספת מידע נוסף )תמונה ומלל על גבי
 האירוע(

  אפשרות לשיוך אירועי על פי נושאים מוגדרים מראש
 )ילדים, נוער, חינוך וכו'(

 אפשרות להוספת האירוע ליומן האישי 

   חובה

https://developers.google.com/web/tools/lighthouse
https://developers.google.com/web/tools/lighthouse
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 לא קיים קיים  נושא #

 עות אפשרות ליצירת מפת הגעה לאירוע וניווט באמצ
Waze 

 ם:פרוטוקולי  .4
את בין היתר הכוללת  הרשות, לניהול ותיוק פרוטוקולי אזור

 הרכיבים הבאים:

 אפשרות לתיוג הפרוטוקולים על פי נושאים 

 מערכת לסינון הפרוטוקולים להתמצאות קלה 

 אפשרות לעלות פרוטוקול, סרוק, נגיש 

 תצוגת פרוטוקולים במערך טבלאי וידידות למשתמש 
רך הטבלאי יכלול עמודת לפרוטוקול, עמודה לתמלול, עמודה המע

 לוידאו

   חובה

 / פרסומות לוח מודעות  .5
המערכת מאפשרת להציג  -מערכת להצגת מודעות פרסום 

 לתושבים מודעות באתר

  מערכת סגורה לנרשמים/פתוחה לשם פרסום מודעות
 באתר

  המערכת תכלולWorkFlow  פרסוםמובנה לניהול הוספת 
 מנהל האתר של אישוראשר ידרוש חדש 

  אשר במיקומים המערכת תאפשר את הצגת הפרסומות
 כחלק מתבנית האתר קבעו מראשי

  זמן  -המערכת תאפשר להגדיר את אופן חשיפת המודעה
 ועוד כפרסומות דלגחשיפה, 

  עבור כל תארכי עליה וירידה המערכת תאפשר הגדרה של
 רסומתמודעה/פ

 תאריכים הפעילמודעות יוצגו רק בטווח ה 

  המערכת תאפשר צפייה מוקדמת טרם ביצוע שינויים
 באתר

   חובה

 כתבות:  .6
 כולל בין היתרמערכת לניהול והצגת כתבות תוכן 

 תארכי עליה לאוויר 

 שיתוף ברשתות חברתיות כגון Facebook ,Twitter ו-
WhatsApp 

 אפשרות לתיוג כתבות 

 אפשרות להטמעה של טופס מקוון 

 של גלריה /סרטונים אפשרות להטמעה 

 אפשרות ליצירת crop לתמונת תצוגה ראשית 

   חובה

 ניהול מכרזים/דרושים:  .7
את הרכיבים בין היתר ניהול ותיוק מכרזים הכוללת מערכת ל

 :הבאים

  בזמן סיום המכרז  -תארכי עליה וירידה מהאוויר
 המכרזים המערכת עוברת באופן אוטומטי לארכיון

 ם על פי תחומים, כוח אדם, אפשרות לסווג את המכרזי
 'רכש, וכו

 תצוגה מותאמת ואחידה למכרזים במערך טבלאי 

   חובה

   חובה מנוע חיפוש:  .8
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 לא קיים קיים  נושא #

 מנוע חיפוש יאפשר ביצוע חיפוש במספר אופנים:

  מבוסס חיפוש בשפה טבעית -חיפוש חופשי 

  חיפוש תוצאות על פי תגיות  -חיפוש על פי תגיות
 שהוגדרו לכל דף

  פי נושאים ותתי נושאים  חיפוש על -אשף חיפוש
 מוגדרים מראש

החיפוש באתר יציג תוצאות מכל התכנים והמידע הקיימים 
 באתר.

מנוע החיפוש יאפשר השלמה אוטומטית של טקסטים על פי 
 רלוונטיות.

   YouTube:מערכת וידאו מבוסס  .9

  אפשרות נוחה להטמיע סרטוניYouTube 

  הקמת ערוץYouTube לסרטונים הלקוח 

 אפשרות להטמעת הערוץ באתר 

 םאפשרות ליצירת גלריית סרטוני 

   חובה
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 סקרים:  .10
מערכת בסיסית לבנייה של סקרים )הצגת שאלה, ותשובות 

 לבחירה(.

 אפשרות להטמעת השאלות כחלק מדפי האתר 

 תצוגה ויזואלית של התשובות 

   חובהלא 

 :(Q&A) מערכת שאלות ותשובות  .11

 תמערכת להוספת שאלות ותשובו 

 אפשרויות לחלוקה לנושאי ענין 

 אפשרות להטמעה של השאלות בתוך דפי האתר 

   חובהלא 

 חיבור לרשת פייסבוק:  .12

  ,חיבור הרשת חברתית פייסבוק הכולל תצוגת לייקים
 תגובות ושיתוף

   חובה

 מפה וירטואלית:  .13
מערכת להצגת נקודות עניין על גבי מפת גוגל הכוללת את 

 הנושאים הבאים :

 יות ליצירת שכבות ענייןאפשרו 

 פהמאפשרות לנעיצת נקודת עניין על גבי ה 

  אפשרות לניווט לנקודת העניין באמצעותWaze 

 אפשרות להוספת תיאור לכל נקודות עניין 

  תצוגה ויזואלית הכולל מפת שכבות עם אפשרות לסינון
 שכבות לתצוגה

 אפשרות לבחירת אייקונים לתצוגת נקודת העניין 

   חובה

 ל טפסים מקוונים:מחול  .14
מחולל ליצירת טפסים רספונסיביים מתקדמים הכולל את השדות 

 : הבאים

  במקרה בו הטופס  -מתן כותרת עבור נושאים  -כותרת
 מחולק למספר נושאים

  שדה לעדכון טקסט )שם משפחה, פרט,  -שדה טקסט
 )וכו

  שדה לקליטה של ספרות בלבד -שדה ספרות 

  ל בלבדשדה להקלדת דוא -שדה דוא"ל" 

  שדה להקלדת תאריך בלב )אפשרות  -שדה תאריך
 )לבחירת התאריך מתוך לוח שנה קופץ

 שדה להקלדה של שעה בלבד - שדה שעה 

 שדה לבחירה של ערך מתוך רשימה  - שדה רשימה
 שנקבעה ע"י בונה הטופס

 שדה של בחירה אחת מתוך מספר  - שדה בחירה
 אפשרויות

 ר אפשריות מתוך בחירה של מספ - שדה בחירה מרובה
 רשימה שנקבעה ע"י בונה הטופס

 מאפשר הצגה של פיסקאות טקסט בטופס - שדה פיסקה 

 מאפשר לחתום על הטופס באמצעות  - שדה חתימה
 העכבר או האצבע בגלישה מהסלולר

 מאפשר להציג טבלאות בטופס - שדה טבלה 

 מאפשר להוסיף קבצים להעלאה דרך  - שדה קובץ
 הטופס

   חובה
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 מערכת:פונקציות של ה

 מתן שם תיאור לכל שדה 

 קביעת שדות חובה 

  ראשי , משני , מוסתר -אפשרות לקבוע נמענים לטופס 

  הטופס המלא יגיע למייל של המנעים וכן יישמר במערכת
 תחת הטופס

 אפשרות יצוא של הזנות לטופס לקובץ אקסל 

 הטופס הינו טופס רספונסבי 

 קבלת חיווי לשולח בהתאמה אישית 

  באתר שאינו אתר של החברה יעשה הטמעת הטופס
 iframe באמצעות

בכל מקרה העירייה מבקשת התממשקות של האתר עם טפסים 
 ( כמו:CRMCשל מערכות אחרות )החברה לאוטומציה, חברת 

 התממשקות לטופס אישור תושב 

  התממשקות לטופס מוקד עירוני וטופס בירור סטטוס
 פניה

 

 פסים בבסיס נתונים.ניתן יהיה לשמור את הפרטים והמידע מהט

 דיגיטליים: טפסיםניהול   .15

 .מערכת להעלאת טפסים הכולל את האלמנטים הבאים

 טפסים מרובה על פי תיקיות נושאים אתהעל 

  אפשרות להטמעה של טפסים בתוך דפי המידע בלחיצת
 כפתור

 םתצוגה ידידותית של הטפסים בחלוקה לנושאי 

 מנוע לחיפוש וסינון של הטפסים 

 ק לפתיחת קריאה בממש-CRM  עם כל מילוי ומשלוח של
 טופס לטיפול הרשות

   חובה

 גלריות תמונות:  .16
מערכת גלריות תמונות מתקדמת המאפשרת הצגת הגלריות 

 בחלוקה לנושאים

 אפשרות להטמעת גלריה בדפי האתר 

 תצוגה ויזואלית מתקדמת של הגלריות 

 שילוב גלריות פלאש במידת הצורך 

   חובה

 דפסה:גרסת ה  .17

  הדפסה של עמוד תוכן מהאתר תתאפשר באמצעות
 כפתור "הדפס עמוד" בראש הדף

  עמודי האתר יהיו מותאמים להדפסה נוחה ועניינית
 )תוכן העמוד עצמו ללא העיצוב הנלווה של האתר(

   חובה

 עמוד צור קשר:  .18

  טופס מקוון המאפשר לגולשי האתר לפנות פנייה למועצה
 דרך האתר.

   חובה

 כת לוח עסקים:מער  .19

  מערכת מתקדמת המאפשרת תצוגה של עסקים
 מקומיים, בחלוקה לתחומי עיסוק המערכת כוללת את

 :הפרמטרים הבאים

   ובהח
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  טופס מקוון לעדכון ראשוני של פרטי העסק ע"י המבקש
 הכולל את הפרטים הבאים :

o שם העסק 
o כתבות 
o  (ל וכו'"דוא)טלפונים, דרכי ליצירת קשר 
o  (שימהבחירה מר)תחומי עיסוק 

o  אפשרות להצגת מפת הגעה וקישורWaze 
o העלאת לוגו העסק 
o העלאת תמונת מהעסק 
o מלל חופשי לתיאור פרטי העסק 

 אישור העסק לתצוגה נעשה רק לאחר אישור מנהל האתר 

 תצוגה ויזואלית של תחומים והעסקים תחת כל עסק 

 תצוגה מקדמיה ודף לכל עסק 

 אפשרות לעריכת דף העסק ע"י מנהל המערכת 

 :RSSהזנות   .20

  בכל הקשור למידע המופיע באתר האינטרנט )חדשות
על פי דרישת הלקוח  RSSעל הספק ליצור קבצי  ועוד(,

המותאם לדרישות תוכנות הלקוח )כגון האפליקציה 
העירונית( ולשלוח לתוכנות לקוח את קטעי המסמך 

שעודכנו לאחרונה כשהם מנותקים מהתוכן הקבוע של 
ת לקוח יכולות להיות אתרי אינטרנט המסמך. תוכנו

המציגים את החידושים במסמך, אפליקציה עירונית 
 ועוד.

   חובה

 אזור אישי:  .21

 קישור לתיק תושב של ספקית צד שלישי 

   

 הצגת מידע ממערכות מידע ארגוניות הקיימות ברשות:  .22

 הספק יציג מידע לפחות מהמערכות הבאות 

o ( מערכת ניהול פניות התושבCRM) 
o )מערכת התשלומים )גביה 
o מערכת הנדסית 

   חובה

 
 

 בדיקות האתר:

 לא קיים קיים  נושא #

 תכולת המערכת:  .1

  הספק ימציא לאישור המזמינה מפרטי בדיקות מסירה
במסגרתם יפרט הספק את תיאור בדיקות המסירה אותן 

הוא עתיד לבצע באתר על רכיביו, פירוט הרכיבים 
מתעתד לבצע במסגרת  הנבדקים, התהליכים אותם הוא

בדיקות המסירה, הכלים לעריכת הבדיקות, היעדים, 
המדדים והסטנדרטים ושאר התנאים אשר התקיימותם 

 מהווה תנאי להצלחת בדיקות המסירה.

  המזמינה תהא רשאית עד למועד עליית האתר לאוויר
להוסיף בדיקות מסירה וקבלה ו/או לעדכן אותן ו/או 

ם את מפרט הדרישה. למען חלק מהן ובלבד שהדבר תוא
הסר ספק מובהר כי הספק לא יהא זכאי לכל תוספת 

תשלום מכל מין וסוג שהוא בשל ו/או עקב עריכתן של 
 בדיקות נוספות כאמור. 

   חובה
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 לא קיים קיים  נושא #

  במצב של יוזמת המזמינה לבדיקות נוספות במועד
שלאחר אישור מפרט הבדיקות, לוח הזמנים יעודכן 

 .ספותבהתאם לשם מימוש הדרישה לבדיקות נו

 :בדיקות חדירות  .2

  הספק יבצע בדיקות חדירות למערכת ויעביר אותה
 לרשות לאחר עמידת המערכת בבדיקות החדירות.

   חובה

 
 

 לוחות זמנים:
 .בהתאם להסכם ולהנחיית נציג העירייהלוחות הזמנים לשלבי הפיתוח ועלייה לאוויר יקבעו 

 
 תיעוד

סמכי התיעוד, עד ולא יאוחר ממועד סיום בדיקות הקבלה ותחילת את כל מ ןהספק מתחייב לספק למזמי
 ביצוע ההדרכות לעובדים.

ימי עסקים  7יועברו למזמינה עד , CSS, כולל HTML-כל תבנית העיצוב כולל תמונות כולל דף ראשי ב
 ממועד עליית האתר לאוויר.

 
 והגנה על הפרטיות אבטחת מידע

נה על הפרטיות כפי שאלו יעודכנו על ידי הגורמים הרלוונטיים האתר יעמוד בדרישות אבטחת מידע והג
 )כגון היחידה להגנת הסייבר הממשלתית( מעת לעת לאורך כל משך ההתקשרות.

 WAF (Web Application firewall)האתר יהי מוגן על ידי  
 תבוצע הפרדה בין ממשק העריכה לבין ממשק התצוגה 
 ה כנגד המצאות וירוסיםכל קובץ אשר יעלה לאתר יעבור סריק 

 
 הדרכה

 תוכנית מוצעת לצורך הטמעה והדרכה אשר תכלול, בין היתר, את הרכיבים הבאים: ןהספק יגיש למזמי

ההדרכה תכלול עדכון ועריכת תוכן בעמודים  -הדרכה למשתמש לשימוש מלא באתר לעובדי המזמינה  .1
 קיימים.

ל ניהול לוגים, דוחות, ניהול הרשאות ההדרכה תכלו -עובדים(  3הדרכה למנהל המערכת )עד  .2
ומשתמשים, עדכון תוכן בעמודים קיימים, הקמת עמודי תוכן חדשים )כולל בשפות שונות(, יצירת תבנית 

 עמוד חדשה.

 .ההדרכה תבוצע על ידי הספק, ועל חשבונו  
ים המזמינה מתחייבת להעמיד ולוודא זמינות העובדים להדרכות במסגרת מחזורי ההדרכה שנכלל

שעות  72בפרויקט, ובהתאם ללוח זמנים שיתואם מראש עם המזמינה, ולשינויים שיסוכמו בין הצדדים עד 
 לפני מועד ההדרכה

 
 הזנת תכנים באתר:

ם נתוניההקמת האתר יתבצע תהליך של איסוף הנתונים )טקסטים + תמונות( הכולל את מאגר  במהלך
 ר את השקת האתר. אתר הנוכחי ועדכונם עד לרמה שתאפשהרלבנטי שב

יובהר כי הנתונים שיוטמעו הינם בין היתר נתונים הנדרשים בהתאם להוראות פקודת העיריות בכל הנוגע 
 לפרוטוקולים של ישיבות מליאה וכיו"ב.

 הספק יזין את התכנים בשפות עברית, רוסית, ערבית עד למועד עליית האתר לאוויר.   
בעתיד שפות נוספות לאתר הרשות באמצעות מי מהרשות או הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף 

באמצעות ספק האתר. במקרה בו הזנת התוכן תבוצע על ידי הספק, היא תבוצע בהתאם לדו"ח שעות 
 בפועל אותו ינפק הספק ותחושב על פי שכר השעה אשר הוגש בהצעה הכלכלית.
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 אירוח וניהול סביבות הפיתוח
ת הספק ותנוהל באופן אשר יאפשר שחרור מהיר של גרסאות לבדיקה, סביבת הפיתוח תוקם על תשתיו

 תיקון טעויות ושחזור של גרסאות באמצעות ניהול גיבויים.
 סביבת הייצור של האתר תתארח בסביבה ייעודית שתוקצה על ידי הספק או אצל ספק ענן ציבורי.    
 ביבת הייצור, כולל שחרור גרסאות.הספק יהיה אחראי לניהול, תיאום רצף בין סביבת הפיתוח וס   

 
 

 תחזוקה שוטפת
הספק יהיה אחראי לביצוע תחזוקה לאורך כל תקופת ההתקשרות. הספק יהיה אחראי לבצע עדכוני גרסה, 

ניטור, תחזוקה מונעת ואחריות לתקינות סביבות הפיתוח והייצור, תיקון כל תקלה שתתגלה במרכיבי 
 ני טעינת האתר וזמני תגובה.האתר מכל סיבה שהיא, מתן מענה לזמ

 
  )SLAתחזוקה ורמת שירות )

 .99.95%הספק מתחייב לזמינות של 
 

 התנהלות בסיום ההסכם
סף באתר כולל תיעוד עדכני להעביר לרשות את כל המידע שנא הספקעם סיום ההתקשרות מתחייב          

 למזמין לעשות שימוש מלא במידע שיתקבל. שיאפשר

 :כולל בין היתר ין או מי מטעמו את כל רכיבי המערכתהספק יעביר למזמ 

 , קוד מקורתהווירטואלישל התשתית  image / cloneהפלטפורמה לרבות  .1

 האתר .2

 הרכיבים הנלווים לרבות מסמכי האפיון, מוצרים, מודולים, פיתוחים ונכסים .3

 מאגרי המידע המעובדים .4

 ין במסגרת הפעילות.כל רכיב אחר אשר נדרש לניהול והפעלת האתר שסופקו למזמ .5

ההודעה על סיום ההתקשרות ולא יאוחר ממועד  ימי עסקים מהיום בו התקבלה 3ת המידע תבוצע עד העבר
  הפסקת הפעילות.

 

 
 
 
 
 
 
 

 


