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 ) I( מנהלה .0
 כללי .0.1

פיתוח,  לאפיון,  הצעות ללקבל  בזאת    תמבקשהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים   .0.1.1

ולהתקנה,  ל (להטמעה  ומלגות  הגשות  מערכת  של   )." השירותים"   :להלןתחזוקה 

למדעים   הישראלית  הלאומית  לקבלת  האקדמיה  בזאת  פונה  "האקדמיה")  (להלן: 

הצעות להקמת מערכת חדשה שתתמוך בעבודה השוטפת של הגשת בקשות וניהול 

לצרף  הבקשות  למגישי  ותאפשר  האקדמיה  עבודת  את  תייעל  המערכת  מלגות. 

לצרף מסמכים נדרשים   –  מלגהמסמכים נדרשים ולעקוב אחר סטטוס הבקשה, ולזוכי ה

 . להם הם זכאיםשולעקוב אחר התשלומים שהועברו אליהם או תשלומים 

 להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

 הערות שעה  תאריך הפעילות

   31.12.21 מועד פרסום המודעה  

מציעים  לכינוסהרשמה 

 ) רשםיחובה לה(
9.01.22 12:00 

   yaakov@academy.ac.ilבדוא"ל 

 .יש לקבל אישור על הרישום בדוא"ל חוזר

 שלח לנרשמים. יבזום. קישור י  11:00 11.01.22 מציעים הכינוס מועד 

המועד האחרון  

להמצאת שאלות  

 הבהרה מן המציעים 
18.1.22 12:00 

 yaakov@academy.ac.ilבדוא"ל 

 .יש לקבל אישור על הרישום בדוא"ל חוזר

מענה אחרון להמועד ה

של האקדמיה לשאלות  

 ההבהרה 
30.1.22   

המועד האחרון להגשת 

הצעות למכרז לתיבת  

 המכרזים
16.2.22 14:00 

בבית   2בקומה   1בתיבת המכרזים בחדר 

 ירושלים  43ז'בוטינסקי  ובברח ,האקדמיה

   16.6.22 תוקף ההצעה 

mailto:yaakov@academy.ac.il
mailto:yaakov@academy.ac.il
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לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, בטבלה במקרה של התנגשות בין התאריכים 

 בטבלה.שתאריכים יקבעו ה

 

מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון זכר מתייחס הוא  השימוש במכרז זה בלשון זכר   .0.1.2

 וכל דרישות המכרז מכוונות לנשים ולגברים כאחד.   ,גם לנקבה במשתמע
 

 ) M( אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)שהגורמים   .0.2
סף למכרז. הצעה שאינה עומדת דרישות  הן  המפורטות להלן    0.2כל דרישות סעיף   .0.2.1

 .  סף אלה תיפסל ללא בדיקת יתר הדרישות והסעיפיםבדרישות 
 ) Mתנאי סף מנהליים ( .0.2.2

 עוסק מורשה. אוהמציע הוא גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי  .0.2.2.1

,  1993–(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג6בדרישות תקנה    המציע עומד  .0.2.2.2

ובכלל זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  

 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.   1976–התשל"ו

אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות תקף ב  מחזיק  –מציע שהוא עמותה  

 השוטפת.לשנה 

אין הרשעות בעב .0.2.2.3 זרים, התשנ"אילמציע  עובדים  ולפי    1991–רות לפי חוק 

 . 1987–חוק שכר מינימום, התשמ"ז

חוק עסקאות  לפי  המציע חתם על תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות   .0.2.2.4

ציבוריים מס'  (  גופים  שוויון    2016–והתשע"   ,)והוראת שעה  10תיקון  וחוק 

 . 1998–התשנ"חזכויות לאנשים עם מוגבלות, 

 למציע אין חובות לרשם החברות. .0.2.2.5

כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים  את  המציע מתחייב לקיים   .0.2.2.6

הקיבוציים בענפים הנוגעים לתחום פעילותו ולשלם לעובדיו הפרשים, תנאים 

 סוציאליים ולפחות שכר מינימום כדין. 

ז ישתמש אך ורק  המציע צירף התחייבות כי לצורך ההתקשרות מושא המכר .0.2.2.7

 בתוכנות מקוריות. 

למציע אין מניעה לפי כל דין או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו במכרז,   .0.2.2.8

האקדמיה   של  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  כלשהי  אין  ולפי  אפשרות 

ישיר או עקיף, בין ענייני המציע או בעלי השליטה בו   לקיומו של ניגוד עניינים,
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הפו או  שלו  נושאי המשרה  מתן או  או  האקדמיה  ענייני  לבין  מטעמו,  עלים 

 השירותים. 

 המציע צירף התחייבות לשמור על סודיות ולהקפיד על אבטחת מידע. .0.2.2.9

 המציע מעוניין לבצע את השירותים המבוקשים במכרז זה. .0.2.2.10

 . 0.7בסעיף  להלן המציע צירף את כל האישורים המפורטים  .0.2.2.11
 

 ) Mתנאי סף מקצועיים ( .0.2.3
 המציע  .0.2.3.1

  .או לא הוגשה נגדו בקשת פירוק או פשיטת רגל בהליך של כינוס נכסיםמצוי המציע אינו  .א

  , 2019,  2018מחזור ההכנסות הכולל של המציע בתחום פיתוחן ותחזוקתן של מערכות מידע בשנים   .ב

 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) בכל אחת מן השנים.  2הוא לפחות   2020

 לפחות:האלה התנאים מהמציע עומד באחד  .ג

לקוחות לפחות  המציע עובד אצל שלושה  לניהול מלגות   בשלוש השנים האחרונות  ,מייצר או משווק מוצר 

 או

כל אחד ,  CRMחות על גבי תשתית  פרויקטים לפשלושה  הטמעה של  בו  פיתוחבסיון באפיון,  יהמציע בעל נ

 ויר בשלוש השנים האחרונות.ומהם עלה לא, וכל אחד חודשי אדם  12של לפחות  בסדר גודל

 או 

ניהול  ניהול ידע והמציע בעל ניסיון באפיון, בפיתוח ובהטמעה של שלושה פרויקטים לפחות על גבי תשתית 

כל אחד בסדר גודל שונים כנדרש במכרז זה שכוללים אינטראקציה עם משתמשים מסוגים , תהליכי עבודה

 חודשי אדם, וכל אחד מהם עלה לאוויר בשלוש השנים האחרונות. 12של לפחות 

ניסיון  המציע   .ד רספונסיבי בבעל  הכוללת ממשק משתמש  פיתוח מערכת  לפחות של  פרויקטים  שני 

ו  בשלוש לפחות  שבירה  מקוונות  של  נקודות  מידע  מערכות  השנים   ,ומאובטחותבניית  בחמש 

 האחרונות.

שתי   –לשוני  -רבפרויקט אחד לפחות של פיתוח מערכת הכוללת ממשק משתמש  בבעל ניסיון  המציע   .ה

 .LTRואחת לפחות   RTLכאשר אחת לפחות  ,שפות לפחות

 

 מנהל הפרויקט .0.2.3.2

 שנות ניסיון לפחות בניהול פרויקטי תוכנה. שלוש בעל  .א

 של חמש שנות אדם.   לפחות בסדר גודלוח תוכנה אחד סיון בניהול של פרויקט פיתיבעל נ .ב

בניהול    שנתיים לפחותבן  סיון  ימנהל הפרויקט המוצע יהיה בעל נ  –המציע מתבסס על מוצר קיים אם   .ג

 ., במהלך חמש השנים האחרונותפיתוח המבוסס על המוצר הקיים /  פרויקט
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 הוא לפחות אחד מהמפורטים להלן: .ד

באחד או יותר    , 1958–בעל תואר ראשון מוכר, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

: מערכות מידע, מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, מתמטיקה ומדעי המחשב, הנדסת  האלהמהתחומים  

 .הנדסת תוכנהניהול טכנולוגיה, תעשייה וניהול עם התמחות במערכות מידע, 

 או

 שעות לפחות. 250ת מידע וניהול פרויקטים בהיקף של עבר קורסים בנושא מערכו

 

 מנתח מערכות  .0.2.3.3

 ניתוח מערכות.בשנות ניסיון לפחות באפיון ושלוש בעל  .א

 לקוחות לפחות. שני אצל  בעל ניסיון באפיון מערכות דומות לנדרש במכרז זה מבחינה פונקציונלית .ב

שנתיים לפחות  בן  סיון יבעל נמנתח המערכות המוצע יהיה  –המציע מתבסס על מוצר קיים  אם  .ג

 . , במהלך חמש השנים האחרונותבניתוח מערכות בפרויקט המבוסס על המוצר הקיים

 

 מידע ממונה אבטחת .0.2.3.4

וכן יהיו באחריותו  לבקר את היישום ולרכז  יהיה  ממונה על אבטחת מידע שבאחריותו למנותעל הספק 

המידע אבטחת  בתחום  הנדרשים  הנושאים  מי   ,כל  או  האקדמיה  הנחיות  ולפי  זה  במסמך  כנדרש 

 מטעמה.

המערכות .0.2.3.5 מנתח  להיות  רשאי  הפרויקט  בתנאים    , מנהל  עומד  הוא  אם 

 .0.2.3.3בסעיף  לעיל המפורטים 

 הפרויקט רשאי להיות ממונה אבטחת המידע.מנהל  .0.2.3.6

 
בזאת כי כפוף לכל האמור במכרז זה, לצורך עמידה בדרישות הסף על הספק   יובהר .0.2.4

ניסיון או מחזור כספי או  למציע כל  לייחס    אין  . המציע לעמוד בכל דרישות הסף בעצמו

כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או    של כל  כל פרט אחר  

מיזוג עם  בעניינו  למעט גוף אשר בוצע    ,גוף אחר הקשור בדרך כלשהי לספק המציע

פיהגוף המוביל או הגוף המתקשר     1999–התשנ"ט  ,לחוק החברות  323סעיף    על 

טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן למעט ייחוס ניסיון או מחזור כספי 

 שנרכשה במלואה על ידי הגוף המציע.   של פעילות
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של פעילות  שנרכשה  של למציע מקרה של ייחוס ניסיון או מחזור כספי בכי  יובהרעוד  .0.2.5

, על הגוף המציע להציג את מלוא המסמכים הנדרשים   במלואה על ידי הגוף המציע

רואי  להוכחת המיזוג או רכש הפעילות, לרבות דוחות כספיים ואישורים מתאימים מאת  

החשבון ועורכי הדין של החברה וכן אישור רשם החברות בדבר ביצוע מיזוג וקליטת 

 החברה הנרכשת (במקרה של מיזוג).
 

 ) I( הגדרות .0.3
הצעה   להגשתהדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש    –  דרישות סף .0.3.1

 .בלבד 0.2בסעיף  לעיל למכרז זה, כמפורט 

 . האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים – האקדמיה/המזמין .0.3.2

 .המערכת שתוקם  – המוצר .0.3.3

 . מערכת לניהול הגשות ומלגות כמפורט במסמכי מכרז זה –המערכת  .0.3.4

 .כל גוף שהגיש הצעה למכרז –המציע  .0.3.5
 האקדמיהמציע שהצעתו זכתה במכרז והוא חתם על חוזה התקשרות עם  – הספק .0.3.6

להגיש הצעות, והכוללת את כל   האקדמיהתשובת המציע לבקשת    –  הצעה למכרז .0.3.7

, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לאקדמיההמידע הנדרש  

 .המכרזדרישות לפי ל והכ – לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר

, זכויות  2007–לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח  –  זכויות קניין רוחני .0.3.8

,  1972–, זכויות לפי פקודת סימני מסחר, התשל"ב1967–לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז

זכויות על פי פקודת הפטנטים והמדגמים, זכויות על פי חוק להגנת מעגלים משולבים, 

ב"סוד1999–התש"ס זכויות  התשנ"ט  ,  מסחריות,  עוולות  חוק  לפי    1999–מסחרי" 

 . וזכויות אחרות במידע שאינו נחלת הכלל

האקדמיה   .0.3.9 השירות,    –נציג  קבלת  על  או  המכרז  על  באקדמיה  המופקד  הגורם 

 .כהגדרתו בהסכם

 .נציג מטעם המציע הזוכה במכרז, כהגדרתו בהסכם –נציג המציע  .0.3.10

מקצועיים   .0.3.11 לידי    –סודות  יגיע  אשר  מידע  בין  כל  השירותים,  למתן  בקשר  המציע 

לרבות   מכן,  לאחר  שנתקבל  ובין  השירותים  מתן  במהלך  לפגוע    – שנתקבל  ובלי 

מי מטעמו של כל   אומידע שימסרו האקדמיה או כל גוף אחר    – בכלליות האמור לעיל  

אחד מהמצוינים לעיל, ולרבות מידע שהוא סוד מסחרי כמשמעו בחוק עוולות מסחריות,  



 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 
 02/2021פומבי מכרז   30.12.2021

  120מתוך  9עמוד  
 
 

 
______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

, למעט מידע שהוא בגדר נחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל  1999–התשנ"ט

 . דין

ביצוע .0.3.12   0.8.1דרישות סעיף  לפי  ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח,    –  ערבות 

על הספק,  התחייבויות  מילוי  את  להבטיח  המיועדת  על  להלן,  המכרז,  תנאי  פי    פי 

 .חוזה התקשרותלפי  ועדת המכרזים, ובוהצעתו, כפי שאושרה 

ות האחרות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים והזכוי  –קניין רוחני  .0.3.13

  .הגלומות בשירותים ובמוצר ובהצעת המציע על כל רכיביה

 או כל תוספת ועדכון טכנולוגיים למוצר במהלך תקופת הפיתוח    –שינויים ושיפורים   .0.3.14

 .התחזוקה שלא נכללו באפיון, במכרז ובהסכם

   . 4.6בסעיף  להלן כמפורט  שירותי תחזוקת תוכנה וחומרה – שירותי תחזוקה .0.3.15

מועד האחרון להגשת הימים עוקבים. ספירת השנים האחרונות תחל מ  365  –  שנה .0.3.16

 ההצעות.

תוקףלתחזוקה ולשימוש בכל -כנות שלמציע יש רישיון ברות  –מקוריות    /  כנות מקורות .0.3.17

 תקופת ההסכם עם האקדמיה, לרבות רישיון לפיתוח, אם יש בזה צורך. 

הקמה .0.3.18 ממועד    –  תקופת  שתחל  בין  ההתקופה  ההתקשרות  הסכם  על  חתימה 

 . ה לאוויר יעליהלספק ותסתיים עם אישור  האקדמיה

במהלכה שתקופה שתחל מתום תקופת האחריות עבור כל מודול,    –  תקופת תחזוקה  .0.3.19

לדמי  בתמורה  ממנו  נרכשו  אשר  לרכיבים  תחזוקה  שירותי  לספק  הספק  מחויב 

 .תחזוקה

במהלכה  שתקופה בת שנה שתחל ממועד אישור קבלת המערכת,  – תקופת אחריות .0.3.20

תמורה וכמפורט  מחויב הספק לספק שירותי תחזוקה לרכיבים אשר נרכשו ממנו ללא  

 .בגוף המכרז

 . תקופת ההקמה + תקופת האחריות + תקופת התחזוקה – תקופת התקשרות .0.3.21

 . 2.1סעיף  ראו להלן להגדרות מקצועיות  .0.3.22
0.3.23. Fixed Price  –    בו המחיר המוצע כולל את כל העבודה המבוקשת שמודל התקשרות

לספק הזוכה תמורה נוספת בגין ביצוע חיוביו על פי תנאי לא תשולם  ו  ,במסמכי המכרז

 המכרז, מכל סיבה שהיא. 
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 ) Iמנהלה ( .0.4
 מסמכי המכרז  רכישת .0.4.1

 הגשת הצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום. 

 קבלת מסמכי המכרז   .0.4.2
בכתובת  באתר האינטרנט של האקדמיהפורסמים מסמכי המכרז מ

https://www.academy.ac.il/Index8/?nodeId=1127 ,   וניתן להוריד אותם מהאתר ללא

 .תמורה

 ) M( איש קשר .0.4.3
בכתב   ,שאלותאליו  ניתן להפנות    הוא מר יעקב רוטמן.  מכרז זההמופקד על    האקדמיהנציג   .א

 נוסח החוזה.ל בכל הנוגע למכרז ו ,בלבד

אישור בדוא"ל . נא לוודא קבלת yaakov@academy.ac.il דוא"ל שאלות יש להפנות ל .ב

 חוזר. 

 ) M( נוהל העברת שאלות ובירורים .0.4.4
 : הזה, במבנה גיליון אקסל בלבדשאלות המציעים תוגשנה באמצעות  .א

 פירוט השאלה הסעיף במכרז או בחוזה מס"ד 

   

   

בשורה   בעניינוסעיף מסוים, יש לרשום את הסעיף וכל שאלה  בנוגע לשאלות  כמה  יש  אם  

 נפרדת.

שיקול  ליהן, לפי  עשלא להשיב    תרשאי  האקדמיהשלא במבנה הנדרש    שתוגשנהשאלות  

 הבלעדי. הדעת

https://www.academy.ac.il/Index8/?nodeId=1127
mailto:yaakov@academy.ac.il
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את   .ב המכיל  אקסל,  המציעיםגיליון  יישלח  שאלות  הקשר   דוא"לבאמצעות  ,  שפרטיו    לאיש 

לוודא טלפונית ש0.4.3בסעיף  לעיל  מופיעים   שאלותיו הגיעו בשלמותן . באחריות המציע 

 לידי איש הקשר.

מפורט  ההמועד   .ג מציעים  שאלות  להגשת  שבסעיף ריכוז  בטבלת  לעיל  אחרון  התאריכים 

את הזכות הבלעדית לניהול סבב אחד או יותר של שאלות    הלעצמ  תשומר  האקדמיה.  0.1.1

 הבהרה. 

המציעים  כל  לידיעת    דוא"לבאמצעות  יועברו  המציעים   שהגישולשאלות    האקדמיהתשובות   .ד

כי תשובות   יובהר  האינטרנט של האקדמיה.באתר וכן יפורסמו  הגישו שאלות הבהרהאשר 

 . השואליםהמציעים לשאלות ינוסחו באופן שאינו חושף את זהות  האקדמיה

בטבלת ריכוז התאריכים לעיל  לשאלות מופיע    האקדמיהאחרון להפצת המענה של  תאריך   .ה

 . 0.1.1שבסעיף 

, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות.  הבלעדי  ה, לפי שיקול דעתתרשאי  האקדמיה . ו

לכל   תישלח  כך  על  ותפורסם    המציעיםהודעה  זה  למכרז  הצעות  הגישו  באתר אשר 

 בהודעה יצוין המועד החדש להגשת ההצעות.   .האקדמיהאינטרנט של ה

מציע שאלה בעלת חשיבות, הוא  מתעוררת אצל  ם לאחר המועד האחרון להגשת שאלות  א .ז

כמפורט   להגיש את השאלה,  (א),  לעיל  רשאי  קטן  "שאלת הבהרה  המילים  ציון  בבסעיף 

  להשיב על הבלעדי, אם    השיקול דעתלפי  חליט,  תבחן את השאלה ות  האקדמיהדחופה".  

 בסעיף קטן (ד). לעיל אמור  תפורסם לפי ה היא תשובה,אם תינתן שאלה. ה

 .האקדמיהיחייבו את בסעיף זה אמור לפי ה שתינתנהרק תשובות  .ח

בעת הגשת ההצעה למכרז על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות  מודגש כי   .ט

חלק ממסמכי המכרז ויגבר  יהיה  ידו. מסמך השאלות והתשובות החתום  בוהתשובות, חתום  

 . 0.7.12סעיף  ראו להלן להרחבה  על האמור בהם.

 מציעים כינוס  .0.4.5
בסעיף  שבטבלת ריכוז התאריכים  לעיל  המציעים ייערך בתאריך הנקוב  כינוס   .0.4.5.1

 ייערך בזום. הכינוס . 0.1.1

הצעה.בכינוס  ההשתתפות   .0.4.5.2 להגשת  ותנאי  חובה  להירשם    היא  לכינוס יש 

 איש הקשר. כתובתו של ל דוא"ל באמצעות
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 ו הדרישות העיקריות במכרז. ייסקרבכינוס  .0.4.5.3

בסעיף  לעיל  ן בכתב כמפורט  עליו להעביר  ,למציע שאלותאם יש  כי    יובהר .0.4.5.4

כי רק תשובות שנשלחו בכתב לכל המציעים תקפות, גם    יובהרעוד  .  0.4.4

 המציעים. כינוס אם תשובות מסוימות ניתנו בעל פה במהלך 
 

 ) Mהצעות (  הגשת .0.4.6
ההצעה תוגש ארוזה באריזה אחת, סגורה היטב, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי   .א

 .ושם המכרז מספר המכרזאחר. על האריזה יירשם רק 

פרטי המציע  המציע ידביק על הצד החיצוני של האריזה מעטפה נוספת, סגורה היטב, ללא   .ב

ופרטי איש   יופיעו שם המציע  ובתוכה  זיהוי אחר,  כל סימן  קשר מטעמו (מספר טלפון  או 

 וכתובת) לשם החזרת האריזה, במקרה הצורך. 

 בכל אריזה תהיינה שתי מעטפות:  .ג

i.   על גבי המעטפה 4– 0תכיל את כל מסמכי המכרז וכן מענה לפרקים    – מעטפה ראשונה .

 ". 4–0יירשם "פרקים  

תיבות   )1 בראשי  יוחתם  שתוגש  בהצעה  עמוד  של בכל  החתימה  מורשה/י  ידי 

 המציע ובחותמת התאגיד. 

והשאר ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון,   )2

 .מצולמים שלו  העתקים יהיו

) אשר יכלול את מסמכי ההצעה הרלוונטיים  USBבמעטפה יושם זיכרון נייד ( )3

) פתוח  ומסמך שאלות    docxאו    docבפורמט  ההצעה  נספחי  את  וכן  בלבד) 

קובץ עלויות   במעטפה זואין לשים  .  PDF-כותשובות חתומים, כשהם סרוקים  
 . 5או כל קובץ אחר המתייחס לפרק 

ii. עלות".  –  5"פרק ייכתב . על גבי המעטפה בלבד 5תכיל מענה לפרק  –ה ימעטפה שני 

תיבות   )1 בראשי  יוחתם  שתוגש  בהצעה  עמוד  של בכל  החתימה  מורשה/י  ידי 

 המציע ובחותמת התאגיד. 

שאר והניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון,   )2

 .יהיו העתקים מצולמים שלו 
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טבלת השוואת עלויות,    יכלול) אשר  USBבמעטפה זיכרון נייד (  על זה יושם   נוסף )3

 בלבד.  xlsxאו  xlsבפורמט 

, בהדפסה עותקים זהים  בשניהמסמכים הרלוונטיים  המציע את    יגיש  בכל אחת מהמעטפות .ד

על כל דפי ההצעה להיות מודפסים על    בצבע שחור.   , 12בגודל  גופן  ב  ,בצד אחד של הדף

 גר') ולא על גבי דפים עבים יותר או קרטון.  80גבי נייר רגיל (

בטבלת ריכוז לעיל    השעה הרשומיםמו בתיבת המכרזים לא יאוחר מהתאריך  תושם    ההצעה  .ה

סמנכ"ל כספים מר  , חדרו של  1תיבת המכרזים נמצאת בחדר    . 0.1.1התאריכים שבסעיף  

הצעה שתגיע לאחר ירושלים.    43ז'בוטינסקי  ברחוב    ,בבית האקדמיה  2ה  בקומגדי לוין,  

 ועדת הרכישות.לפני  לא תובא לדיון תיפסל על הסף והקבוע מועד ה

כל  ימי  האקדמיהיעזוב את שטח    מגיש הצעה מטעם מציע . ו ד לאחר הגשת ההצעה, ללא 

  האקדמיה לאחר הגשת ההצעה,    האקדמיהמגיש הצעה בשטח    אם יימצא שיהוי או עיכוב.  

 הבלעדי, לפסול את הצעת המציע על הסף.דעתה  , לפי שיקול תרשאי

לא ניתן להגיש הצעות באמצעות דואר או דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני. ודגש כי  י .ז

 ועדת הרכישות.לפני לא יובאו לדיון שיוגשו באמצעות הנ"ל ייפסלו על הסף והצעות 

סידורי אבטחה הכוללים בדיקת תעודות  יש    האקדמיהבכניסה לבניין  לתשומת לב המציעים,   .ח

  הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומהוכן אפשריות  בעיית חניה באזור,  קיימת    ,אישיות

לוודא    כדיזאת בחשבון  להביא  עלולים לגרום לעיכוב בכניסה לבניין. על המציעים    כל אלה  –

 הגעה במועד לתיבת המכרזים.

 

 ) Iהמפרט ( .0.5
 מכרז זה מכיל:

סף, דרך להגשת דרישות  פרטים כלליים,    בו   מצויניםו: פרק זה נקרא "פרק המנהלה",  0פרק  

 ההצעות ואופן בחירת הזוכה במכרז.

 הפרקים המקצועיים המאפיינים את השירות המבוקש.: 4–1פרקים  

ואת אופן השוואת  פרק  ה  .: פרק העלות5פרק   העלויות בין המציעים  מכיל את רכיבי העלות 

 במכרז.
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

נספחים שעל ובהם  מכיל את נוסח חוזה ההתקשרות ונספחים שונים,  . הפרק  נספחים:  6פרק  

 המציע לחתום עליהם. 

לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט יש לקרוא היטב את פרק המנהלה (פרק זה) אשר מפרט 

 רט.במדויק כיצד יש לענות למפומסביר את תנאי המכרז הכלליים 

 ) I( סיווג רכיבי המפרט .0.6
 השיטה 

 :הזהרכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון 

I (Information)   מקובל והבנו,  "קראנו  עליו:  לענות  יש  בלבד.  לידיעה  המובא  רכיב 

 עלינו". 

S (Specific) שנדרש    כפי  ,רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק

זהו סעיף "סגור".   בדרך כללבמפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'.  

 אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים.

M (Mandatory) ) רכיב סףGo/NoGo) נקרא גם סעיף חובה ,(Mandatory  "ה"חובה) (

לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל  והיא בתוכן הסעיף  

 ).  0.90.10בסעיף  להלן  כמוסבר ,מפרטסעיפי ה

מקובל עלינו, הצעתנו עונה    –תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו  

, או  Sעל דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג  

  –   דרישהלמילוי  דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות  מילוי  

 עניינו ותוכנו של הסעיף.  לפי ל והכ

דרישה, חוסר  עומדת בחוסר תשובה, תשובה שאיננה  בסעיף מסוג זה  

עלולים להביא משמעית -חדמענה לדרישה או תשובה לא ברורה ולא  
 . של ועדת המכרזיםהבלעדי לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה  

(N) (Non-
relevant) 

מטרת  עליהם.  לענות  ואין  במפרט  שהושמטו  לרכיבים  מיוחד  סימון 

היא   זה  השמטה  לסמן  סימון  אלא  טעות  כאן  שאין  ההצעה  למגיש 

 מכוונת.
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

אחרת. במילים אחרות,    סעיף מסוים-בתת, אלא אם צוין  וסעיפי-תתיתקף לכל    סעיףסיווג של  

הסעיף  יש לקחת את סיווג    –זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון    –רכיב שמסומן לידו סיווג  

 שלו. הראשי 

 כל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.מלבד 

 

 ) Mהתחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה ( .0.7
 הצעה ערבות  .0.7.1

 . נדרשת ערבות הצעהאין 
 

 בדרישות סף  המציעלעניין הוכחת עמידת  ותעודות אישורים .0.7.2
 .המציע להיות עוסק מורשה על .0.7.2.1

 . 0.7.2.1סומן כנספח מ ,העתק תעודת עוסק מורשההמציע יצרף להצעה 

  הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   יםאישורכל הב  להחזיקהמציע  על   .0.7.2.2

כשהם תקפים    ,1976–, התשל"ו (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)

 למועד הגשת ההצעה:

 אישור לצורך ניכוי מס .א

 . .א0.7.2.2סומן כנספח מ ,להצעה  האישוראת   ףהמציע יצר

 אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות   .ב

 . .ב0.7.2.2כנספח  ןסומלהצעה, מ  האישוראת מציע יצרף ה

ח (דוגמת  המזהה  המספר  כי  לוודא  המציע  המוגשים " על  המסמכים  בכל  פ) 

שונה    מספר המזהההאם  .  אותו מספר(דוגמת רישום במע"מ ובמס הכנסה) יהיה  

 אישור/הסבר לכך מטעם הרשויות המוסמכות., יש לצרף בין המסמכים

ויש להגיש אישורים    ,או יועץ מס לא יתקבלו  רואה חשבוןכי אישורים מטעם    יובהר

 רשויות המס.  מאתכפי שהונפקו 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות  .ג
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 . .ג0.7.2.2נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 

 . .ג 0.7.2.2כנספח מסומן  ,להצעההתצהיר החתום המציע יצרף את  

 . 31.12.2017שהתאגד בישראל לפני יום על המציע להיות תאגיד רשום  .0.7.2.3

 . 0.7.2.3סומן כנספח מ ,תעודת רישום התאגידשל העתק המציע יצרף להצעה 

 

 :האלהליון ₪, בכל אחת מהשנים  ימ  2-הגדול מבעל מחזור כספי  הוא  המציע   .0.7.2.4

2018 ,2019 ,2020  . 

המחזור הכספי המדויק של המציע אלא רק להצהיר כי סכום  ודגש כי אין לציין את  י

 לעיל.  עומד בדרישה הוא

 . 0.7.2.4נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 

 .  0.7.2.4כנספח מסומנת  ,ההצהרה החתומה להצעההמציע יצרף את  
 

 סיון מן המציע י דרישות ותק ונ .0.7.2.5

 בהליך של כינוס נכסים. מצוי המציע אינו  .א

 לפחות:האלה התנאים מהמציע עומד באחד  .ב

מייצר או משווק מוצר לניהול מלגות אשר עובד אצל שלושה לקוחות   המציע  -

 .לפחות בשלוש השנים האחרונות

 או

פרויקטים לפחות על גבי    שלושהבהטמעה  בו  פיתוחבסיון באפיון,  י המציע בעל נ  -

  מהם  וכל אחד  ,חודשי אדם  12של לפחות    כל אחד בסדר גודל,  CRMתשתית  

 ויר בשלוש השנים האחרונות.ועלה לא

 או 

המציע בעל ניסיון באפיון, בפיתוח ובהטמעה של שלושה פרויקטים לפחות על  -

אינטראקציה עם גבי תשתית ניהול ידע וניהול תהליכי עבודה, שכוללים 

  12משתמשים מסוגים שונים כנדרש במכרז זה כל אחד בסדר גודל של לפחות 

 חודשי אדם, וכל אחד מהם עלה לאוויר בשלוש השנים האחרונות.
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

ניסיון  המציע   .ג הכוללת  בבעל  מערכת  פיתוח  של  לפחות  פרויקטים    ממשקשני 

רספונסיבי   ו  בשלושמשתמש  לפחות  שבירה  מידע של  נקודות  מערכות  בניית 

 בחמש השנים האחרונות. ,מקוונות ומאובטחות

ניסיון  המציע   .ד ממשק בבעל  הכוללת  מערכת  פיתוח  של  לפחות  אחד  פרויקט 

ואחת לפחות    RTL  כאשר אחת לפחות  ,שתי שפות לפחות  –לשוני  - רבמשתמש  

LTR. 

 . המידע המופיעות במכרז זההמציע מתחייב לעמוד בכל דרישות אבטחת  .ה

 

 . 0.7.2.5הרלוונטיות המצורפות בנספח ההצהרות את והמציע ימלא את הטבלאות 

 

 דרישות מהצוות המוצע  .0.7.2.6

 מנהל הפרויקט .0.7.2.6.1

 שנות ניסיון לפחות בניהול פרויקטי תוכנה. שלוש בעל  .א

של חמש    בסדר גודללפחות  פיתוח תוכנה אחד  של  סיון בניהול פרויקט  ינ  בעל .ב

 שנות אדם. 

בן  סיון  ימנהל הפרויקט המוצע יהיה בעל נ  –המציע מתבסס על מוצר קיים  אם   .ג

בחמש השנים   ,פיתוח המבוסס על המוצר הקיים  /  בניהול פרויקטשנתיים לפחות  

  האחרונות.

 מהמפורטים להלן: לפחות אחד המציע הוא  .ד

–בעל תואר ראשון מוכר, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

: מערכות מידע, מדעי המחשב, הנדסת האלהבאחד או יותר מהתחומים  1958

התמחות   עם  וניהול  תעשייה  הנדסת  המחשב,  ומדעי  מתמטיקה  מחשבים, 

 .הנדסת תוכנהניהול טכנולוגיה , במערכות מידע, 

 או

בנושא   קורסים  של  עבר  בהיקף  פרויקטים  וניהול  מידע  שעות   250מערכות 

 לפחות.
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 מנתח מערכות .0.7.2.6.2

 ניתוח מערכות.בשנות ניסיון לפחות באפיון ושלוש בעל  .א

אצל    ,בעל ניסיון באפיון מערכות דומות לנדרש במכרז זה מבחינה פונקציונלית .ב

 לקוחות לפחות. שני 

בן  סיון  יהמוצע יהיה בעל נמנתח המערכות   – המציע מתבסס על מוצר קיים  אם   .ג

הקיים המוצר  על  המבוסס  בפרויקט  מערכות  בניתוח  לפחות  בחמש שנתיים   ,

 השנים האחרונות.

 

 . 0.7.2.6ההצהרות הרלוונטיות המצורפות בנספח את המציע ימלא את הטבלאות ו

 

 

 בתאגיד  זכויות חתימהלתאגיד והרישום בנוגע ל עורך דיןאישור   .0.7.3
סמכותם לחייב את התאגיד לזכויות החותמים בשמו ולרישום התאגיד,  בנוגע ל  עורך דין אישור  

 מכרז זה.מושא בהתחייבויות 

 . 0.7.3נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז בנספח 

 . 0.7.3סומן כנספח מ ,האישור החתום להצעההמציע יצרף את  

 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  .0.7.4
את האמור בכל חוק הנוגע    בכל תקופת ההתקשרותיחיל    ,ה במכרזהמציע מתחייב כי אם יזכ

 מכרז זה.מושא במתן השירותים  שהוא יעסיקעובדים על ה ,להעסקת עובדים

 . 0.7.4נוסח מחייב של ההתחייבות מצורף למכרז כנספח 

 . 0.7.4כנספח  מסומנת  ,ההתחייבות החתומה להצעההמציע יצרף את  
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 המציע נוספות של אישורים והתחייבויות  .0.7.5

 שירות, תחזוקה וחלקי חילוף .0.7.5.1

המציע מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם  

 תחזוקה שוטפים.בבשירות ו

 . 0.7.5נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 

 . 0.7.5סומן כנספח מ ,להצעה םהחתו  האישורהמציע יצרף את  

 

 הפרת זכויות יוצרים בכל הקשור לנושאי ההתקשרות -אי .0.7.5.2

המציע מאשר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות   .א

הגלומים   ובמוצרים  בחומרה  בתוכנות,  הגלומות  האחרות  או  החוזיות  או 

קם לצורך מתן  או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם או לשוו  ,בשירותים

 מכרז זה.מושא השירותים 

פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר,   שהוא מציעהמציע מאשר כי אין בפתרון   .ב

 תביעה על הפרת זכויות כאמור.  נגדוזכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה 

 . 0.7.5נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 

 . 0.7.5כנספח מסומן  ,להצעההאישור החתום המציע יצרף את  

 

 חתימה על חוזה ההתקשרות  .0.7.5.3

המציע .א התקשרות.  חוזה  נוסח  מצורף  זה  בנוסח    למכרז  החוזה,  על  יחתום 

אם וכאשר כנס לתוקף  יידי מורשה חתימה מטעמו, והחוזה יבהמצורף למכרז,  

 . , ולאחר שהאקדמיה תחתום על החוזהיזכה במכרז

ההצעה    יובהר .ב נספחיו,  זה,  מכרז  ההצעה   גישישכי  רכיבי  ונספחיה,  המציע 

תבחר בין יהיו  כולם    –  האקדמיה  שבהם  שייחתם  מהחוזה  נפרד  בלתי  חלק 

 עליו מתחייב הספק לחתום.ש לספק הזוכה,  האקדמיה
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 חתימה על מסמכים, המצאת אישורים ועמידה בהתחייבויות  .0.7.5.4

את כל האישורים הנדרשים, יעמוד    לאקדמיהימציא    המציע מתחייב כי לאחר זכייתו במכרז הוא

 למכרז. 0.8בסעיף   להלן בכל התנאים וההתחייבויות ויחתום על כל המסמכים, כמפורט

 תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות  .0.7.6
יצרף תצהיר     1991–נ"אהתשבדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים,  המציע 

 . 1987–ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 . 0.7.6מצורף למכרז כנספח  תצהירנוסח מחייב של ה

 . 0.7.6.כנספח מסומן  ,החתום להצעה  התצהירהמציע יצרף את  

 

 תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים .0.7.7
לפיו אין בהגשת ההצעה משום ניגוד עניינים וכן התחייבות להימנע מניגוד  שהמציע יצרף תצהיר  

 עניינים בעתיד. 

 . 0.7.7 נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח

 . 0.7.7סומן כנספח מ ,החתום להצעה  התצהירהמציע יצרף את  

 

 תיאום הצעות במכרז -איתצהיר המציע בדבר  .0.7.8
 .תיאום הצעות במכרז-אייצרף תצהיר בדבר   המציע

 . 0.7.8נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 

 .  0.7.8כנספח מסומן  ,החתום להצעה  התצהיראת  המציע יצרף 
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 פרסום -אי על ותצהיר המציע לשמירה על סודיות  .0.7.9
 פרסום.-איעל ויצרף תצהיר בדבר שמירה על סודיות  המציע

 . 0.7.9נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 

 . 0.7.9כנספח מסומן  ,החתום להצעה  התצהיראת  המציע יצרף 

 

 מוש בתוכנות מקוריות שי .0.7.10
 לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות.  תמששלהעל התחייבותו יצרף תצהיר המציע 

 . 0.7.10נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 

 . 0.7.10כנספח מסומן  ,החתום להצעה  התצהיראת  המציע יצרף 

 

 נוסח חתום של המכרז  .0.7.11
בעת הגשת ההצעה למכרז על המציע להגיש כחלק מהצעתו את נוסח המכרז כפי שפורסם   .א

ידי מורשה/י החתימה בבראשי תיבות   חתוםכל עמוד בהצעה שתוגש ש, כהאקדמיה על ידי

 , במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.  של המציע ובחותמת התאגיד

לעניין דרישת סעיף זה,   חתומים.  גם הם יוגשוכי נספחי המכרז הם חלק מהמכרז ו  יובהר . ב

בנספח בחתימה ובחותמת רשמית של  אין למלא את הנספחים אלא רק לחתום על כל עמוד  

 , במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.המציע

ידי   . ג על  כפי שפורסם  נוסח מכרז  הוא  שינויים    האקדמיההנוסח לחתימה  ללא תוספות או 

או פרטי קשר של המציע על גבי    , שםכי גם הוספות של לוגו  יובהרכלשהם מצד המציע.  

 לפסילת ההצעה.בגדר שינוי אשר עלול להביא  םהנוסח ה

 . 0.7.11סומן כנספח  מ ,העתק חתום של המכרז להצעההמציע יצרף 

 

 נוסח חתום של מסמך שאלות ותשובות  .0.7.12
בעת הגשת ההצעה למכרז על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות,  .א

במסמך  כש עמוד  תיבות  חתום  כל  ובחותמת בבראשי  המציע  של  החתימה  מורשה/י  ידי 
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יהיה  מסמך השאלות והתשובות החתום    , במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.התאגיד

 . בועל האמור  חלק ממסמכי המכרז ויגבר

ידי   . ב על  שפורסם  כפי  ותשובות  שאלות  מסמך  נוסח  הוא  לחתימה  ללא   האקדמיההנוסח 

פרטי קשר   או  , שםכי גם הוספות של לוגו  יובהרתוספות או שינויים כלשהם מצד המציע.  

 בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.  םה של המציע על גבי הנוסח

 . .12.70 יסומן כנספח ,העתק חתום של מסמך שאלות ותשובות הצעההמציע יצרף 

 עידוד נשים בעסקים  .0.7.13
להגיש אישור של    1992–  התשנ"ב  ,ב' לחוק חובת המכרזים2דרישות סעיף  העומד בעל מציע  

 ,רואה חשבון ותצהיר של האישה המחזיקה בשליטה כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה

  וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  )1

 טה.אין הם קרובים של המחזיקה בשלי –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  )2

כנספח   , מסומניםאישור רואה חשבון ותצהיר של מחזיקת השליטההמציע יצרף להצעה 
0.7.13 . 

זה   חובהאישור  אשר הוא  ו  אינו  חברה  אינו  המציע  שהתאגיד  ובלבד  כאמור,  במצב  מותנה 

 מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות רשומה בישראל. 
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 ) Mשורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (התחייבויות ואי .0.8
 בגין ביצוע השירותים  ערבות בנקאית .0.8.1

ערבות ביצוע בנקאית או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה    לאקדמיההספק הזוכה במכרז ימציא  

ידי  ב, בצירוף חוזה חתום  1981–על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

 .האקדמיהימים מדרישת  7תוך בהמורשים מטעמו, 

 מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת החוזה לתוקף. 

לות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה מע  5%בשיעור של  הערבות הבנקאית תהיה   .א

 בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה ועוד חודשיים.  

 . 0.8.1נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 

וכי באחריות המציע    ,בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבותלהביא  על המציע   . ב

 להקפיד על הנוסח המחייב. 

הזוכה יעביר ערבות שאינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את  אם   . ג

יידרש הזוכה לתקן את הליקויים   יעשה כן,  אם  .  האקדמיה  ת דרישלפי  התוקף,  תהיה  לא 

 .ועדת המכרזים רשאית להחליט על פסילת זכייתו לפי שיקול דעתה הבלעדי

 .להש כי יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק יובהר .ד

תקופת הארכה    /  אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה .ה

 מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.  5%של בשיעור 

 חוזה התקשרות  .0.8.2
חתום בכל עמוד בראשי ,  0.8.2הספק הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח   .א

וכן בחתימה מלאה במקום  ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגידבתיבות    ,

 ידי מורשה/י החתימה וחותמת התאגיד.בהמיועד לכך בסוף ההסכם 

המציע ונספחיה,    גישישלשאלות ההבהרה וההצעה    האקדמיהמכרז זה, נספחיו, תשובות   .ב

נפרד יהיו    כל אלה  –  והנספחים להם  האקדמיה  שבהם בחרהרכיבי ההצעה   בלתי  חלק 

 לבין הספק הזוכה.  האקדמיהמההסכם שייחתם בין 
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לספק שהצעתו נתקבלה כדי לממש את ההתקשרות   האקדמיהבזאת כי אין בהודעת    יובהר .ג

החוזה   חתימת  עם  רק  תמומש  ההתקשרות  הערבות בביניהם.  והגשת  הצדדים  שני  ידי 

 . 0.8.1כאמור בסעיף 

החוזה   .ד את  הזוכה  הספק  העביר  חתום    לאקדמיהלא  ממועד    7תוך  בידו  בכשהוא  ימים 

לבטל את זכייתו של הספק, לחלט את הערבות ולהתקשר    תרשאיתהיה האקדמיה  קבלתו,  

 סדר דירוגם. לפי על פי מכרז זה עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו, 

 . 0.8.2נוסח מחייב של חוזה ההתקשרות מצורף למכרז בנספח 

 .0.8.2סומן כנספח מ ,להצעהחוזה ההתקשרות העתק חתום של המציע יצרף 

 

 ביטוח  .0.8.3
אשר יחולו על הספק הזוכה יהיו כמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם הוראות הביטוח  

 נספח ה.כהמסומן  ההתקשרות

 

 ) M( האקדמיה זכויות  .0.9
 ופיצולה  ההצעה קבלת .0.9.1
לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או שלא    תרשאי  האקדמיה .א

לקבל חלק מההצעה בלבד ולא את כולה, על פי שיקול    תרשאי  האקדמיהבחלקים ממנה.  

 הבלעדי. הדעת

סבירה מבחינת מהות העבודה או מבחינת מחירה  לא  לפסול הצעה שהיא    תרשאי  האקדמיה .ב

פגעו זכויות  יעולה כי י   ההתקשרות עם מציעּה, הצעה שמקיום  לעומת מהות ההצעה ותנאיה

 . חשד כי הוגשה במחיר היצף או במחיר הפסדבעניינה עובדים או הצעה שהתעורר 

המכרז   תרשאי  האקדמיה .ג מסעיפי  לסעיף  מפורטת  התייחסות  בה  הצעה שחסרה  לפסול 

או    תמונע  האקדמיהשלדעת   כראוי,  ההצעה  סף.שהיא  הערכת  רשאי  דרישת  כן   תכמו 

, משנה מהןמסתייגת    ,או מתנה עליהן  דרישות המכרזמלפסול הצעה המתעלמת    יההאקדמ

דרישות  את  אחרת  דרך  בכל  תואמת  שאינה  או  נספחיו,  של  או  המכרז  סעיפי  נוסח  את 

  המכרז.
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 דרישת מידע  .0.9.2
לפנות אל המציע כדי לקבל הבהרות, השלמות, מסמכים, אישורים או כל מידע    תרשאי  האקדמיה

ובין   ניהול תקין והוגן של המכרז או לצורך בדיקת הצעת המציע,  רלוונטי אחר הדרוש לצורך 

 בתנאי הסף.עמידתו היתר לבירור 

 ביטול המכרז .0.9.3
תיקונים ושינויים    לבטל את המכרז או לבצע בו  ,הבלעדי  ה , על פי שיקול דעתתרשאי  האקדמיה

שלח לכל  יות  באתר האינטרנט של האקדמיההודעה על כך תפורסם    .או לפרסם מכרז חדש

 הספקים אשר הגישו הצעות למכרז זה.  

יבוצעו  או  השינויים    אם  ההצעות  תמחור  על  ניכרתמשפיעים  המשפיעים  מהות    במידה  על 

 . או לתקנה  השירותים הנכללים במסגרת המכרז, תינתן למציעים האפשרות למשוך את הצעתם

 לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז בכל צורה שהיא. תהיה חייבתלא  האקדמיה

 פסילת הצעות, מציעים וביטול זכיות במכרז  .0.9.4
 חוות דעת שלילית  .0.9.4.1

או עם גורם ממשלתי    האקדמיהבעבר עם    לפסול על הסף מציע אשר עבד  תרשאי  האקדמיה

השירות כנדרש, או שקיימת של  אחר כספק ציוד או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או  

 חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. 

 פגיעה בתחרות .0.9.4.2

אורגן של  נגד  נגד המציע או    אם מתנהלתלפסול הצעה או לבטל זכייה במכרז    תרשאי  האקדמיה

ובכלל זה עבירות שעניינן    –  כתב אישום או שהורשע בעבירהנגדו  הוגש  שהמציע חקירה או  

שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה המציע אינו ראוי    –פגיעה בתחרות או תיאום הצעות  

 לשמש ספק המספק שירותים במכרז זה.

הצעות טרם הזכייה במכרז   מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, זוכה במכרז אשר יימצא שהוא תיאם

בשיעור של    לאקדמיהזה או במסגרת מתן שירותים לפי מכרז זה, יחויב בתשלום פיצוי מוסכם  

לדרוש את הפיצוי  ת  רשאי  האקדמיהמהתמורה ששולמה לו על פי המכרז, מכל מקור שהוא.    5%

די לגרוע  . אין באמור כהאקדמיהדרישת לפי והספק הזוכה מתחייב לשלם את הפיצוי  ,המוסכם

תינתן לספק זכות   כאלהבמקרים    לפי מכרז זה ולפי כל דין.זכאית לו    האקדמיהשמכל סעד אחר  

 .האקדמיהשל  הטיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, כפוף לשיקול דעת
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 שינויים בנוסח מסמכי המכרז  .0.9.4.3

המכרז,    תרשאי  האקדמיה בנוסח  שינויים  במקרה  בובחוזה  לבצע  המכרז.  מסמכי  זה  כיתר 

באתר האינטרנט של    ההודעה   כן תפורסםכמו    . תישלח הודעה על השינויים וההבהרות למציעים

ימי עבודה לפחות לפני המועד האחרון  שבעה  כי הודעה על השינויים תפורסם    יובהר  .האקדמיה

 . 0.1.1עיף בסלעיל מפורט לפי הלהגשת ההצעות, 

 ניהול משא ומתן עם מציעים .0.9.4.4

הבלעדי,    ה, לפי שיקול דעתתהיה רשאית  האקדמיהבו הוגשה או נותרה הצעה יחידה,  שבמקרה  

 לנהל משא ומתן עם מציע יחיד. 

 ניגוד עניינים .0.9.4.5

   -לעיל  0.7.7מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

בהתקשרות אחרת, והצעתו למכרז זה מועמדת לזכייה,   האקדמיהמציע משמש ספק של  ה  אם

אחרת, והתברר   התקשרות  באותה  לפעילות  זה  במכרז  הפעילות  בין  עניינים  ניגוד  קיים  כי 

ה  תרשאי  האקדמיה עם  להתקשר  אותה לבחור  את  ולבטל  זה  מכרז  לפי  בהתקשרות  ספק 

באותה עת ך  יכי המציע לא יוכל לזכות במכרז זה ולהמשלחלופין להחליט  התקשרות אחרת או  

 . האקדמיההבלעדי של  האת אותה התקשרות אחרת. כל זאת לפי שיקול דעת

כרז זה, שקיים ניגוד עניינים בינה לבין הפעילות במשמתברר  מציע מבצע פעילות כלשהי  ה  אם

  הבלעדי, להחליט כי המציע לא יוכל לזכות במכרז זה. ה, לפי שיקול דעתתרשאי האקדמיה
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   ) M(המציע הצעת   .0.10
 מבנה כללי  .0.10.1

בהצעה    2.1. לדוגמה: סעיף  המפרטאת מבנה    1:1מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד   .א

בעניינו אין  שוכו'. רכיב    2.2תשובה לרכיב  יכיל    2.2סעיף  ובמפרט,    2.1יכיל תשובה לרכיב  

 והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.  ,תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" 

גבי הטפסים המצורפים    Mהמענה לסעיפי   . ב סטייה מנוסח המתאימים.  ובנספחים  יתבצע על 

 .הנספחים המצורפים עלולה לגרום לפסילת ההצעה

הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה עלולה להידחות על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של  

 ועדת המכרזים! 

 ירוט שבכל סעיף!הסעיפים ולפי המבנה והפ לחובה לענות על כ – היא חובה עצמה התשובה

 
 מבנה ההצעה: פירוט .0.10.2

 ההצעה תכלול תוכן עניינים מפורט (כולל נספחים) עם מספור עמודים בהתאם.

, יש להקפיד  0.10.1בסעיף    לעיל   נוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד, כמפורט

 : האלההכללים  על בהצעת הספק 

לעיל  , כמוגדר  Sאו    I  ,Mלסיווג הרכיב:  יתאימו  רכיב)  -בכל רכיב (ותת  ומבנּהתוכן התשובה   .א

יש לתת תשובה מפורטת, כולל תעתיקים ממערכות אחרות   Sבסעיפים המסומנים  .  0.6בסעיף  

תשובה ארוכה מומלץ אם האו מתיעוד קיים, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה.  

 להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הסעיף המפנה.

לבין סעיף    ,הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת  ,להבחין בין סעיף "סגור" יש   . ב

המאפשר תשובה במבנה חופשי. בסעיף פתוח רשאי הספק להוסיף הערות והצעות    ,"פתוח" 

בסוף סעיף   X.Y.97או    ,בסוף סעיף ראשי  X.97הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן  במשלו  

ם הסעיף פתוח או סגור. ההבחנה מובנת מאליה, בכל סעיף במכרז משני. אין סיווג המסמן א

 לגופו. 
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 ) M( מספר הצעות .0.10.3
 . הצעה אחת בלבד מציע רשאי להגיש  .0.10.3.1

הצעות או יותר מאותו מציע,  שתי  במקרים שבהם התגלו בתיבת המכרזים   .0.10.3.2

 ייפסלו כל ההצעות של אותו מציע. 

יכולים    מציעיםכמה  אין  תיפסל. כלומר,    מציעים לכמה  ה אחת משותפת  הצע .0.10.3.3

אינו אוסר על    סעיף זהכי    יובהרלחבור יחד ולהגיש הצעה משותפת כמציע.  

ולפי  להלן    0.12ף  הדבר מותר לפי סעיאם  ספקי משנה בהצעה,    שלשילוב  

 דרישותיו. 

 ינו יכול להיות ספק משנה של מציע אחר.אמציע  .0.10.3.4
 

 ) Mבעלות על המכרז ועל ההצעה ( .0.11
  בעלות על המכרז והשימוש בו .0.11.1

לצורך הכנת הצעת    שלאבו  להשתמש  מכרז זה מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין  

 המציע למכרז זה.

 )I( בעלות על ההצעה והשימוש בה .0.11.2
בהצעת   להשתמשלא    תמתחייב  האקדמיההצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע.  

 .בלבד רכי מכרז זהוהמציע אלא לצ

,  הילא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על יד  תמתחייב  האקדמיה

  מכרז זהשימוש בהצעת הספק אלא לצורכי בדיקת  ואיסור על  גם עליהם תחול חובת הסודיות  ו

 וכפוף לדין. 
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   צד שלישי .0.11.3
, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין  1993–תקנות חובת המכרזים, התשנ"גלפי   .א

 בהצעות הספק הזוכה.

לו חלקים בהצעתו יש לדעתו סוד מסחרי  יאבמציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה)   .ב

מקצועי סוד  או  או  מקצועי  כסוד  לסמן  אין  זאת.  ולנמק  הנוגעים  ,  וסעיפים  עלויות  מסחרי 

 להוכחת עמידה בדרישות הסף.

יציין זאת  ,סוד מסחרי או מקצועישהם בגדר  שיש בהצעתו חלקים    סבור  מציעאם  כי  ודגש  י .ג

ההצעה.   הגשת  מסחריבעת  או  מקצועי  סוד  בגדר  שהם  חלקים  בה  צוינו  שלא  , הצעה 

 .כאלהחלקים  אין בה, לדעת המציע,כאילו  תראה בה  האקדמיה

לתקנות חובת המכרזים, ההחלטה בדבר חשיפה   21תקנה  לפי  בזאת כי   יובהר,  מכל מקום .ד

רשאית לחשוף חלקים  וזו  בסמכותה של ועדת המכרזים,  היא  או חיסיון של חלקים בהצעה  

שיקול    לפישהמציע ציין אותם כחסויים או להסתיר חלקים אשר לא התבקשה הסתרתם,  

 דעתה הבלעדי.

 

 ) M(משנה   ספקיהצעה משותפת ו  – ההצעה והאחריות הכוללת   שלמות .0.12
הפתרון   .0.12.1 כי  מתחייב  מציעהמציע  בבחינת  שלם  הוא    שהוא  משולבת והוא  יחידה 

כל הרכיבים יכולים לפעול בכל אופני  וותפעולית אחת ואין סתירה בין רכיביה השונים,  

הזוכה  והשירותים הנדרשים. הספק  פגיעה ברמת הפתרון  ללא  הפעולה הנדרשים, 

מלוא השירותים הנדרשים לפי מכרז להספקת    האקדמיהיהיה האחראי הבלעדי כלפי  

 זה.
 : האלההמציע יוכל להשתמש בקבלני משנה לצורך ביצוע הנושאים  .0.12.2

UX 

 אבטחת מידע

QA 

וכו',    המציע .0.12.3 סוכנים  משנה,  ספקי  עם  משותפת  הצעה  להגיש  על ברשאי  הקפדה 

 : האלההתנאים 

 . 0.12.2בסעיף  לעיל קבלני המשנה יועסקו רק בתחומים המוזכרים  .א
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ואם יש יותר מאחד,   ,בכל רכיב ורכיב יהיה ברור מי המציע, המשווק והבעלים של אותו רכיב .ב

 מה חלקו של כל אחד.

פרטי .ג המציעבסעיף  על  המשנה,  4.2.3  (סעיף  ם  קבלני  כל  את  לתאר  יש  וכו'  ה )  סוכנים 

 המעורבים ולפי התכונות הנדרשות שם.

כי ניתן    יובהר  .לספקי המשנה  המציעיש לצרף העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין   .ד

 לצרף הסכם מותנה עם ספק משנה. 

 . .ג0.12.2כנספח מסומנים  ,החוזים החתומים להצעההמציע יצרף את  

כל ספקי המשנה מטעמו על תצהיר בדבר שמירה על סודיות   .ה יחתים את  -איעל  והמציע 

 פרסום.  

 . 0.7.9נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 

 . .ד 0.12.2כנספח  מסומנים  ,הצעההתצהירים החתומים להמציע יצרף את  

כיחידה  תהיה  ההצעה המוגשת  כי  יודגש   . ו ומוצעת  ותפעולית אחת. מגיש משולבת  שלמה 

ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה,   ייחשב לקבלן הראשי  ההצעה 

יתר   חבותם שלמסוכנים, או של כל צד שלישי שישולב בפרויקט, בלי לגרוע מאחריותם וה

   הגורמים כאמור, על פי תנאי מכרז זה ועל פי דין.

 

 ) M(  ןוהערכת ות בדיקת ההצע .0.13
 ) I(סף בדיקת תנאי  .0.13.1

פרק   .א והמציעים    תיבדק תחילה  סף.  דרישות    –  המנהלהבדיקת  ההצעות  כל  של  עמידתן 

בדרישות הסף תיפסל ללא צורך בבדיקת יתר הדרישות    שלא תעמודהצעה    .סףהבתנאי  

 והסעיפים. 

פרקים   . ב המפרט,  פרקי  והמציעים  עמידתם    תיבדק .  4–1בדיקת  ההצעות  כל  כל בשל 

אלה.   בפרקים  הנדרשות  הצעות    תרשאי  האקדמיההדרישות  תעמודנהלפסול   שלא 

 בדרישות.

 

 ) I( בחירת הספק הזוכה .0.13.2
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 :האלהעל פי השיקולים הזוכה ספק תבחר ב האקדמיה .0.13.2.1

טבלת משקלות אמות המידה לאיכות ההצעה בנספח ראו    –איכות ההצעה   .א

0.13.2 . 

 : הזאתפי החלוקה ל יהיהציון איכות נדרש  .ב

 בפרק האיכות כולו;  75  של לפחות ציון איכות. 1

 בכל אחד בסעיפי פרק האיכות. 60  של לפחות . ציון איכות2

תועבר   ולא  תיפסל  לעיל  הפירוט  לפי  נדרש  איכות  ציון  תקבל  שלא  הצעה 

 להמשך בדיקה.

 ציון העלות ייקבע כך:  .ג

עלויות כמויות המבוטאות בטבלה להשוואת  לפי ההעלות של כל הצעה תחושב  

 במכרז). 5בהצעת המחיר (פרק 

. כל הצעה אחרת תקבל ציון עלות  100ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות  

  -השווה ל

100 x עלות ההצעה הזולה ביותר 

 עלות ההצעה

הצעה שעלותה כפולה מעלות ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות    :למשל

50 . 

 לעלות. 25%-לאיכות ו 75%הוא היחס בין עלות לאיכות  .ד

0.13.2.2. )M  (  ובעל פה,  ,לפנות  תרשאי  האקדמיהבמהלך הבדיקה ללקוחות   בכתב 

בהצעתו   המציע  ממליציםשרשם  לקוחות  בזאת    המציע.  בתור  את  נותן 

 את הסכמתם של הלקוחות הממליצים. לוודא    הספקבאחריות  ו  ,הסכמתו לכך

פנתה  כי    יובהר .0.13.2.3 גוף    האקדמיהאם  של  הקשר  כלקוח    ציינו  המציעשלאיש 

ממליץ, ואיש הקשר ציין כי אינו מכיר את הפעילות שצוינה או את המציע,  

 הציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

כלקוח  ציינו  המציע  שחוות דעת מטעם גוף    לאקדמיהלא ניתנה  אם  ובהר כי  י .0.13.2.4

בהם הגוף סירב לתת חוות דעת שממליץ, מכל סיבה שהיא (לרבות מקרים  
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בכתב או סירב שחוות הדעת שלו תוצג), ייחשב הדבר כאילו לא נמסר שם  

 של לקוח ממליץ מלכתחילה, והציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

0.13.2.5. )M(   דעתתרשאי  אקדמיהה שיקול  לפי  העובדים  הבלעדי  ה,  את  לראיין   ,

במסגרת מתן השירותים על פי מכרז זה  מפתח  המוצעים לשמש בתפקידי  

 ). 4.2.3.5בסעיף להלן (כמוגדר 

0.13.2.6. )M  (ממליצים  כי    יובהר לקוחות  של  ברכיב  ציון  מתן   האקדמיהבמסגרת 

הוכחת להמציע בהצעתו    בכתב ובעל פה, גם ללקוחות שרשם  ,לפנות  תרשאי

וניסיון קוד נותן בזאת את הסכמתו   המציע .  מיםעמידה בתנאי סף של ותק 

 ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של לקוחות אלה.  ,לכך

0.13.2.7. )M  (בדיק,  מהמציעלדרוש    תרשאי  האקדמיה של במסגרת  והערכה  ה 

המציע בהצעתו בתור    לקוחות שרשם ואצל  המציע  לבצע סיורים אצל    ההצעה,

באחריות המציע לוודא את הסכמתם של  ממליצים, בתיאום מוקדם איתם.  

 הלקוחות הממליצים. 

0.13.2.8. )M  (התנהלות המציע בנוגע לשמירת את  להביא בחשבון    תרשאי  האקדמיה

לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת    ,זכויות עובדים

של    תשלילי זה  במהלך    השאית  האקדמיהבעניין  המציע  שלוש  התקשר 

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

של   .0.13.2.9 במכרז  בעבר  שזכה  מציע  מטעם  היא  ההצעה  או   האקדמיהאם 

מידע    שלאקדמיה או  איתו  אחרת  כאחד    יובאו,  עליו היכרות  בחשבון, 

מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבות המציע, לרבות עמידה בלוחות  

 זמנים, איכות ביצוע העבודה ורמת השירות.

קיבלו שקלול לאחר אם .0.13.2.10 המכרז  תוצאה   או הצעות שתי תוצאות  יותר 

ביותר, תועדף ההצעה   הגבוהה המשוקללת משוקללת זהה שהיא התוצאה

ובלבד  בשליטתשהוא  עסק    שהגיש כזו,  יש  אם  בעת  לה שצורפו אישה, 

 . 0.7.13סעיף  ראו לעיל ותצהיר.  אישור הגשתה
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 כשיר שני .0.13.2.11

להכריז על "כשיר שני". מציע שהצעתו תזכה לניקוד השני בטיבו    תרשאי  האקדמיה .א

דיע בכתב לספק שנבחר לכשיר  תו  האקדמיהלאחר המציע הזוכה, יוגדר ככשיר שני.  

 שני.

 אם   ,מכרז זהמושא    ,להתקשר עם כשיר שני לביצוע השירותים  תרשאיהאקדמיה   .ב

 הקול דעתזאת לפי שיכל    –  ההתקשרות עם הספק הזוכה תבוטל מסיבה כלשהי 

 . האקדמיההבלעדי של 

שני  תמתחייבאינה  האקדמיה  כי    יובהר .ג כשיר  עם   האינהאקדמיה  כי  ו  ,להתקשר 

לכך  תמחויב הסיבה  את  נגד לנמק  כלשהי  תביעה  עילת  תהיה  לא  השני  ולכשיר   ,

 תקשר איתו בסופו של דבר. תלא אם  האקדמיה

 ) Iסמכות השיפוט ( .0.14
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך  

 המשפט המוסמכים בירושלים. של בתי ניהולו, תהיה 

0.15. )N ( 
 ) Mהצמדה ותשלומים ( –מחירים   .0.16

  מחירים .0.16.1
או תשלום אחר שעל  ויכללו  סופיים    יהיו כל המחירים המוצעים   .א וכל מס  האקדמיה מע"מ 

   .בשקלים חדשיםנקובים המחירים יהיו  לשלם לזוכה.

זה לפי המחירים המפורטים  האקדמיה תשלם   .ב תמורת קבלת השירותים הכלולים במכרז 

נספח א    – בנספח "מסגרת העבודה"  ולפי המפורט    ,אקדמיהבלהצעה שיאושרו    5בפרק  

 תעודכן על פי הצורך. לחוזה ההתקשרות. מסגרת העבודה 

דרישות לפי  אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, ויש למלא את הצעות המחיר   .0.16.2

 המכרז.
 הצמדה  .0.16.3

 כללי הצמדה בהתקשרויות. – 7.3.2תק"מ הצמדה תחול כמפורט בהוראת 

שנקבע לביצוע  לאחר המועד בכל מקרה לא ישולמו הפרשי הצמדה והתייקרויות כלשהן 

 רות או חלקו. יהש

https://takam.mof.gov.il/document/H.7.3.2
https://takam.mof.gov.il/document/H.7.3.2
https://takam.mof.gov.il/document/H.7.3.2
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 תשלומים ואופן התשלום  .0.16.4
פי הגשת  .0.16.4.1 על  ישולם  זה  פעולות המתבצעות במסגרת מכרז  בגין  התשלום 

חשבונית בצירוף דוח פעילות בסיום כל שלב כמפורט להלן, בצירוף אישור  

 השלב, לפי המחירים שייקבעו במסגרת החוזית.נציג האקדמיה על סיום 

 התשלום יבוצע על פי השירותים הנדרשים במכרז, לפי ההצעה שאושרה. .0.16.4.2

 להלן טבלת אבני דרך לתשלום ושיעוריהן:  .0.16.4.3
 

 שיעור תשלום סעיף במכרז  אבן דרך לתשלום

 10% 4ס"ק  4.3.3.5 האקדמיה על ידי אישור אפיון 

 25% 10ס"ק  4.3.3.5 אישור בדיקות קבלה

 25% 13ס"ק  4.3.3.5 סיום הדרכה

 25% 18ס"ק  4.3.3.5 אישור עלייה לאוויר 

 15% 20ס"ק  4.3.3.5 אישור קבלה סופית של המערכת

 

רכיב   .0.16.4.4 עבור  יקבל תשלום  הספק  תחזוקה:  שירות  לשלב  שוטפים  תשלומים 

כל   בסיום  המערכת   רבעוןהתחזוקה  תחזוקת  עבור  התחזוקה,  מתקופת 

 ).1/12לעלות השנתית ( ויחסיתבחודש שעבר 

תשלומים עבור שינויים ושיפורים: אם האקדמיה תדרוש עדכונים טכנולוגיים,   .0.16.4.5

, יקבל הספק תשלום לפי הזמנת עבודה שתוציא שינויים, תוספות ושיפורים 

להלן האקדמיה לפי הצעת מחיר שיגיש הספק לבקשת האקדמיה, כמפורט  

 . 4.6.4.9  4.6.4.9בסעיף 

הרחבת ההתקשרות לפי המפורט בסעיף הקודם תיעשה לפי שיקול דעתה  .0.16.4.6

האקדמיה, לפי צרכיה ומדיניותה מעת לעת, לפי שביעות רצונה  הבלעדי של  

  , מפעולת הספק, לפי הזמינות התקציבית ולפי הוראות חוק חובת המכרזים

 . 1992–התשנ"ב

 

 ) SLAופיצוי מוסכם בגין רמת שירות ותחזוקה ( קיזוז תשלומים .0.16.5



 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 
 02/2021פומבי מכרז   30.12.2021

  120מתוך  35עמוד  
 
 

 
______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

פיצוי   .א המקנים  האירועים  הבקרות  את   האקדמיהתנכה  ,  4.6.5בסעיף  להלן  אמור  לפי 

 ותיתן על כךהפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף מכל התשלומים המגיעים לספק הזוכה,  

 ימים מראש. שבעההודעה מנומקת בכתב 

לפי בר נוכה,  או לבטל בדיעבד פיצוי שכ  הנקובלהפחית משיעור הפיצוי    תרשאי  האקדמיה . ב

 התנהלות הספק לתיקון ההפרה והשלכותיה.ולפי נסיבות כל מקרה 

הצליח  אם  לדוגמה,   . ג ההפרה  קרות  הנזק,  הספק  לאחר  את    ת רשאי  האקדמיהלצמצם 

ספק להתגבר על איחור שנגרם   אם הצליח  :להפחית משיעור הפיצוי הנקוב. דוגמה נוספת

הפיצוי או לבטלו סכום  את  להקטין    תאירש האקדמיהמקורי,  הזמנים  הלפרויקט ועמד בלוח  

 בדיעבד, אם הפיצוי כבר נוכה.

או לבטל בדיעבד   הנקובכי ההחלטה אם להפחית משיעור הפיצוי    יובהרלמען הסר ספק   .ד

 ובלי שהדבר יהווה תקדים.  האקדמיההבלעדי של  השיקול דעת היא לפי פיצוי שנוכה

 

 

   )Iיעדים ( .1
 . 0.6בסעיף לעיל נחיות ההלפי המענה על הסעיפים יהיה  ,להזכירכם

 . 1961האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה לפי חוק בשנת 

מטרות האקדמיה ותפקידיה העיקריים הם לרכז בתוכה מטובי אישי המדע תושבי   ,לפי חוק האקדמיה

בעני לממשלה  לייעץ  מדעית,  פעילות  ולקדם  לטפח  חשיבות  ישראל,  בעלי  מדעי  ותכנון  מחקר  יני 

לאומית, לקיים מגע עם גופים מקבילים בחוץ לארץ, לייצג את המדע הישראלי במוסדות ובכינוסים  

 לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע.ולאומיים -בין

האקדמיה רואה בקידומה ובפיתוחה של מערכת המחקר המדעי הבסיסי יעד בעל חשיבות לאומית. 

יה שמה לה למטרה לקדם ולטפח את המחקר הבסיסי ואת הפעילות המדעית בישראל בכלל. האקדמ

האקדמיה עושה למען פיתוח תשתית למחקר מדעי משגשג: קובעת אמות מידה גבוהות במדעי הרוח,  

פעולות   ויוזמת  והמחשבה המדעית  היצירה  ובטכנולוגיה, מעודדת הצטיינות בתחום  במדעי הטבע 

 י את הישגי המדע בישראל.שיביאו לידי ביטו

 

 יעדים ומטרות   .1.1
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 מטרת המכרז  .1.1.1
הלאומית   לאקדמיה  ומלגות  הגשות  לניהול  מערכת  יקים  אשר  ספק  בחירת  היא  המכרז  מטרת 

. השירותים העיקריים הנדרשים הם אפיון, תכנון  הישראלית  הישראלית למדעים ולאקדמיה הצעירה

המערכת ומתן שירותי תחזוקה למשך שנה עם  והקמה של  שק משתמש וחוויית משתמש, עיצוב  ממ

 אפשרות להארכת ההתקשרות.

 

 יעדי המערכת  .1.1.2
עצמאית.   בצורה  בקשה  סטטוס  ולברר  מובנית  בצורה  בקשות  להגיש  למגישים  תאפשר  המערכת 

חסָ  על  התרעות  שונים,  בחתכים  מצב  תמונת  לקבל  האקדמיה  לאנשי  תאפשר  והמערכת  על רים 

את  איחורים   בפ  ולהשקיע  ולא  זמנם  דעת  שיקול  הדורשות  הפקת  בפעולות  עילויות  כמו  טכניות 

נגישה ועדכנית, כמפורט    ,היעד שלה עבודה יעילהקבוצות  תזכורות או דוחות. המערכת תאפשר לכל  

 במסמך האפיון המצורף (נספח א).

 

 אתגרים במצב הקיים  .1.2
 אתגרים שהמערכת אמורה לפתור .1.2.1

 אינו נתמך כיום במערכת ייעודית. תהליך העבודה המתואר במסמכי מכרז זה 

  . Excel-ם באקדמיה כגון דואר אלקטרוני ומיבכלים הקיי משתמשיםהמשתמשים 

 

  עשויה ליצור / אתגרים שהמערכת יוצרת  .1.2.2
 .משתמשים חיצוניים (מועמדים/מלגאים)להמערכת להיות מובנת מאליה לתפעול על 

 . הפנימייםאצל המשתמשים הטמעה של המערכת נדרשת 

 ) M( אופק הזמן  .1.3
 שנים לפחות.  בת עשרלתקופה  האקדמיההשירות מתוכנן לשרת את  

זכות ברירה להרחיב או להאריך    לאקדמיה.  לשנתייםתקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא  

אמור בחוזה וכפוף  לפי התקופות נוספות, בנות שנה כל אחת,    לשמונהאת תקופת ההתקשרות  

להמשיך    נתמעוניי  האקדמיהכל עוד  ייעשה  להוראות חוק חובת המכרזים. מימוש זכות הברירה  
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ההסכם יתחדש על פי תנאי ההסכם המקורי או בתנאים המיטיבים עם  ולקבל את השירותים.  

 ועם לקוחות השירות. האקדמיה

לפי  היקפן משוער בלבד וישתנה    ואילובמכרז זה רק יחידות השירותים/הטובין מוגדרות מראש,  

להרחיב את היקף יחידות השירותים/הטובין בשיעור    זכות ברירה  לאקדמיה.  האקדמיהרכי  וצ

 השיקול דעתפי  ייעשה לכי צמצום או הרחבה של היקף השירותים    יובהרבשנה.    30%  עד  של

 .האקדמיההבלעדי של 

ובכתב של  הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי המכרז, לאחר אישור   ועדת הרכישות מראש 

 .אקדמיהב
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   )I( יישום .2
 מילון מונחים  .2.1

רספונסיבי .2.1.1 גרפי  –  ממשק  משתמש  תכונות  ממשק  בעל  אינטרנט,  אתר  של 

המסך,   של  לגודלו  צורתו  את  להתאים  לו  האתר   ובכךהמאפשרות  את  להתאים 

 . לוח, טלפון נייד וכו') ת (מסך מחשב, מחשבלפלטפורמות שונו

נקודת שבירה היא נקודה על פני טווח הרוחב   ממשק רספונסיביב  –  נקודת שבירה .2.1.2

משנה את צורתה כדי להתאים אותה למסך  עמודה תבנית האפשרי של המסך שבה

כלל מצוינות בדרך  נקודות שבירה  יותר.  קטן  או  בפיקסלים.    גדול  רוחב המסך,  לפי 

לוח  (או מחשב  למסך מחשב  המותאם  בין ממשק  מפרידות  נפוצות  נקודות שבירה 

, ובינו לבין מסך טלפון  Portraitלוח "עומד"  ), לבין מחשבLandscapeבמצב "שוכב" 

 .("מובייל")

אפשר על תחילת הטיפול.    האקדמיההודעה בכתב לנציג    –  תחילת טיפול בתקלה .2.1.3

לטלפון הנייד או בכל דרך אחרת כפי שיוסכם בין   כמסרוןל, " ההודעה בדוא לשלוח את

 .הלקוח לספק

משביתה .2.1.4 במיוחד  –  תקלה  קיצונית  שהיא  חמורה,  להפרעה  גורמת  אשר    ,תקלה 

או אינה מאפשרת לקבוצת   ,בשימוש ובתפעול הרגיל של התוכנה או של כל חלק ממנה

או משבשת    ,לאקדמיהחיוני  שימוש ההמשתמשת בתוכנה    האקדמיהשל    משתמשים

 . האקדמיהחמור פעילות עסקית מהותית של שיבוש 
בסעיף  לעיל  כל תקלה שאינה תקלה משביתה כהגדרתה    –  תקלה שאינה משביתה .2.1.5

2.1.4.   
מערכת   .2.1.6 לרבות   –תרגום  המערכת,  ממשק  של  אחרות  לשפות  מעברית  תרגום 

 תפריטים וכפתורים ולמעט טקסטים שהם תוכן המערכת.

2.1.7. 2FA – two factor authentication 

2.1.8. OTP  – One Time Password 

2.1.9. UX – חוויית משתמש 
 

 

http://netcraftacademy.co.il/?glossary=%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99
http://netcraftacademy.co.il/?glossary=%D7%A8%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
http://netcraftacademy.co.il/?glossary=%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://netcraftacademy.co.il/?glossary=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93
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 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 מאפיינים כלליים  .2.2
המערכת תשרת את האקדמיה לניהול כלל המלגות וההגשות המטופלות בה. המהלך  .2.2.1

טיפול ב לכל    ,כל המלגותבדומה    מלגההכללי של  ניואנסים משלה.   מלגהאולם  יש 

 הספק.  בידיאור הכללי המצוי במסמך זה אינו מחליף שלב אפיון מפורט שיבוצע  יהת

 .צרכיהלפי  מלגהעבור כל  הלהגדיראפשר היה ישהמערכת תספק פלטפורמה גנרית 

קיום מלא של מדיניות  בהספק על גבי שרת אחסון חיצוני    בידיהמערכת תוקם ותתוחזק   .2.2.2

 אבטחת המידע של האקדמיה.

רמת לפי  המערכת תספק חוויית משתמש קלה לשימוש, בהירה ואינטואיטיבית ותעבוד   .2.2.3

 הנגישות הנדרשת. 

ולצפות במידע  המערכת תאפשר לכל משתמש לבצע   .2.2.4 לפי הרשאותיו    על פיפעולות 

, מלגהאליה הוא משתייך. כך למשל המערכת תאפשר לרכז השהקבוצה    /  תפקידו

להוסיף הערות לתיק. הערות אלה תהיינה פנימיות ולא תוצגנה   הוועדהלשופטים וליו"ר  

 למועמד.

 חלק מן ההערות תהיינה אישיות ותוצגנה רק לכותב ההערה.

עשה אף היא על בסיס הרשאות. ההרשאות תינתנה עד רמת השדה. יבמידע תצפייה   .2.2.5

יורשה אולם משתמש אחד  ,לצפות בתיק מועמדיורשו יתכן ששני משתמשים י ,כלומר

 מסמכים אחרים.בבשדות ו  –ומשתמש אחר  ,מסמכים מסוימיםבלצפות בשדות ו

מועד  ועולה שם המשתמש, הפ  ובהן ,המערכת תתעד את כל הפעולות המבוצעות בה .2.2.6

 ביצוע הפעולה. 

 כגון הפקת תזכורת. שהיא מבצעת,כמו כן תתעד המערכת פעולות 

  



 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 
 02/2021פומבי מכרז   30.12.2021

  120מתוך  40עמוד  
 
 

 
______________________ 
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 משתמשים ומערכות משיקות  .2.3
 ) Iמשתמשים ( .2.3.1

 :האלההמשתמשים הצפויים באתר מחולקים לקטגוריות  .2.3.1.1

 שימוש מזוהה במערכת? סוג סוג משתמש 

אדמיניסטרטור /  

 מנהל מערכת 
 מזוהה פנימי 

ובכלל  ,האזורים במערכתיקבל גישה לכלל 

זה עדכון הגדרות, הגדרת משתמשים  

 חדשים והגדרת מלגות חדשות. 

 ספציפית.   מלגהאחראי ל מזוהה פנימי  מילגהאחראי  / רכז

 רשאי להגיש מועמדים למלגות מסוימות.  מזוהה פנימי  חבר אקדמיה

 פנימי  רקטור אוניברסיטה

  באמצעותמזדהה 

2FA , סיסמה

 לטלפון נייד 

 רשאי להגיש מועמדים למלגות מסוימות. 

 פנימי  שופט

  באמצעותמזדהה 

2FA , סיסמה

 לטלפון נייד 

 . שופט מציע או מציעים 

 פנימי  יו"ר ועדת שיפוט 

  באמצעותמזדהה 

2FA , סיסמה

 לטלפון נייד 

 . הוועדה שופט שהוא יו"ר

 חיצוני  מועמד

  באמצעותמזדהה 

2FA , סיסמה

 לטלפון נייד 

בחלק מהמלגות מגיש  המיועד:המלגאי 

אחר בחלק ובעצמו את המועמדות, 

 ממליץ/צים מגישים אותו. 

 חיצוני  מלגאי

  באמצעותמזדהה 

2FA , סיסמה

 לטלפון נייד 

 .מלגהמועמד שעבר את התהליך וזכה ב

 חיצוני  נדחה

  באמצעותמזדהה 

2FA , סיסמה

 לטלפון נייד 

מועמד אשר עבר אתה תהליך ונדחה (לא 

 ) מלגהזכה ב

למשתמשים תהיה גישה גם ממשרדי האקדמיה וגם מחוץ למשרדי האקדמיה  .2.3.1.2

 בארץ ובחו"ל. –
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 משתמש: החלוקה על פי אופי  .2.3.1.3

 .וסיסמהמשתמש שם באמצעות  משתמשים מזוהים ברשת האקדמיה אשר עובדים  .א

 הנשלח לטלפון הנייד שלהם. 2FA OTP- במשתמשים אשר עובדים  .ב

 

 ) Iמערכות משיקות ( .2.3.2
 :אלה נראה כי המערכות המשיקות הןבשלב זה 

Office 

Outlook 

עשה שימוש ביכולת ייצוא  יייתכן שיו בעתיד ייתכן כי יידרש ממשק עם מערכת התשלומים,  

 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.2.6.2  בסעיף  להלן הנתונים המתוארת

 

 

 תהליכים  .2.4
 דרישות כלליות  .2.4.1

 (S)גמישות ועצמאות בתפעול  .2.4.1.1

גמישות מרבית בהגדרות    המערכת לספק  סוג  לנדרשת  כדי לאפשר למשתמשים /מלגהכל  הגשה 

 עצמאות בתפעול המערכת ולבטל את הצורך בפנייה למתכנתים.

עבור ה  מלגהאחראי   פרמטרים  להגדיר  בין תזכורת   ,מלגהיוכל  כמות התזכורות, משך הזמן  כגון 

 לתזכורת, הנמענים לתזכורות השונות ועוד. 

ח לו: הן בלוח השעונים, הן בדוחות והן במסכים  ו כל משתמש יוכל להציג את המידע הרלוונטי באופן הנ

 בחירת עמודות להצגה, בחירת מיון וכד').  (למשל: בחירת אוכלוסייה להצגה,
 

 לדרישה זו.שלו ענה מאת ההמציע יפרט 
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 (I)תמיכה בשפות  .2.4.1.2

ובאנגלית כממשק. ברירת המחדל למשתמש מזוהה   .א שם   באמצעותהמערכת תתמוך בעברית 

 הצגת ממשק בעברית. –משתמש ולמשתמשים הגולשים מישראל 
 הצגת ממשק באנגלית.  –ברירת המחדל למשתמש הגולש מחו"ל 

ונתונים   . ב תכנים  בשמירת  תתמוך  נוספות המערכת  לועזיות  שפות  אנגלית,  עברית,  בשפות: 

 כשפות סקנדינביות, גרמנית, צרפתית וכד'.  ,המכילות סימנים מעל האותיות
שונות . ג בשפות  משולבים  וערכים  תכנים  בשילוב  תתמוך  וערכים    ,המערכת  טקסטים  זה  ובכלל 

 משולבים עברית/לועזית/נומרי.  
 ציע יפרט כיצד ניתן להוסיף שפה לממשק. להוסיף שפות לממשק. המבעתיד יהיה אפשר  (O) .ד

 

 dashboard (S)לוח השעונים  .2.4.1.3

ובכלל זה התרעות ויזואליות    ,לכל משתמש יוצג לוח מחוונים הכולל סטטוס משימות שבאחריותו

וטקסטואליות על פריטים מעוכבים בתהליך (למשל בקשה שלא הושלמה במועד), על תזכורות  

מטלות   רשימת  וכן  אחרים  למשתמשים  תיקים  ששיצאו  רשימת  (למשל  המשתמש  באחריות 

 לשיפוט).

תיקים המערכת תאפשר לעבור מפריט בלוח המחוונים לפריט המפורט (למשל מעבר מרשימת ה

 לשיפוט לתיק ספציפי). 

 

 לדרישה זו.שלו מענה ה אתהמציע יפרט 
 

   (I)תיק מועמד  .2.4.1.4

 ישות מידע בסיסית במערכת היא תיק מועמד. 

 תיק המועמד בנוי משדות מובנים המכילים מידע על המועמד ועל התקדמותו וממסמכים שונים.
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 (I)תצוגה מותאמת  .2.4.1.5

להרשאותיו. כמו כן כל משתמש יראה תיק מועמד בתצוגה  כל משתמש יראה תיק מועמד המותאם  

לחלופין  או    הקבועלתצוגה   המשתמש יוכל לשנות תצוגה זו (כפוף להרשאותיו)  המוגדרת עבורו. 

 . תפעמי-חד –

 

 פרסום קול קורא  .2.4.2
 ומועדי הגשה. מלגההעל פרטים ובו יפרסם קול קורא  מלגהרכז 

 ההגשה. למערכת קישור הקול הקורא יכיל גם 
 

 מסוימת  מלגההגשת מועמדות ל .2.4.3
פרטים    ימלאומועמדות. במעמד הגשת המועמדות  יגישו  המועמד או ממליץ   .2.4.3.1

"קיט" המסמכים הנדרש    מלגהמסמכים. לכל  ויצרפו  מובנים ראשוניים (טופס)  

 עבורה.

הנדרשים   .2.4.3.2 המסמכים  את  לצרף  למועמד  תאפשר  פיהמערכת  סוגיהם    על 

 ).(קורות חיים, מכתב המלצה וכד'

כל המסמכים הנדרשיםילא  אם   .2.4.3.3 כמפורט    ,המערכת תפיק תזכורות  ,צורפו 

 בסעיף הבא.

והתזכורות תישלחנה לממליץ או   ,המערכת תאפשר לממליץ להגיש מועמד .2.4.3.4

 סוג המסמכים/פרטים החסרים. לפי למועמד 

יכול להעלות את המסמכים    יובהר .2.4.3.5 ובלבד שכל    , פעימותבכמה  כי המועמד 

 לקבועיוכל    מלגההמסמכים יעלו למערכת עד המועד האחרון להגשה. רכז  

 יש להעלות את כל המסמכים בפעימה אחת.מסוימת  מלגהכי ב

אישורי קבלה על יישלחו    ,ממליצים להוסיף המלצותאם תבקש המערכת מ .2.4.3.6

 ההמלצות הן לממליץ והן למועמד. 

ולהעלות מסמכים  חוק  מערכת העלאת מסמכים תהיה גמישה ותאפשר למ  .2.4.3.7

 כל עוד לא נעשה שיגור סופי. אחרים תחתם 

למשל שמועמד לא   ,המערכת תאפשר להגדיר בדיקות ולידיות על ההגשה .2.4.3.8

מועמדים    X-או שחבר אקדמיה לא הגיש יותר מ  ,אחרת ספציפית  מלגהזכה ב

 בתקופת זמן.
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 הפקת תזכורות  .2.4.4
  מלגה הגדרות הלפי  ,  מלגהתזכורות למועמד או לרכז ההמערכת  תפיק    ,קיט המסמכים לא הושלםאם  

 .המסוימת

 נמעני התזכורת.ותזכורות, משך הזמן עד לתזכורת הבאה כמה  ההגדרות תכלולנה:

ה  ילהפיק תזכורת ראשונה למועמד בתום שבוע מהגשת המועמדות, תזכורת שניאפשר  יהיה    ,לדוגמה

 יה. יעם משלוח התזכורת השנ  מלגהלרכז ה  ימים ממשלוח התזכורת הראשונה והתרעהשלושה  בתום  

 

 עדכון מועד אחרון להגשה  .2.4.5
או עבור מועמד   )מלגה(כל המועמדים ל  מלגהיוכל לעדכן מועד אחרון להגשה עבור ה  מלגהרכז ה

 (במקרה יוצא דופן של אשפוז וכד') מסוים 
 

 מגבלות על הגשה .2.4.6
המועמדים  מספר  בחלק מן המלגות, כאשר המגיש אינו המועמד אלא גוף אקדמי, יש מגבלות על  

 המועמדים. למשל: גוף יכול להגיש שני גברים ושתי נשים.על התפלגות שגוף יכול להגיש או 

 

 עמידה בתנאי הגשה -אי .2.4.7
ציון  ובו  ה  מכתב דחייהמערכת  תשלח לו    ,אחרוןה גשה  הגשה במועד ההמועמד לא עמד בתנאי האם  

 ה, למשל: מסמכים חסרים. יסיבת הדחי

משך הזמן  עמידה בתנאים המתייחסים לשדות מובנים. למשל:-אילהיות  סיבות נוספות לדחייה יכולות  

 שעבר מאז קבלת תואר דוקטור אינו מספיק. 
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 עדכון מסמכים לאחר הגשה .2.4.8
דופן   יוצאי  היאפשר  במקרים  ישן. למשל:  מלגהרכז  להעלות מסמך חדש במקום מסמך   למועמד 

 זמן הבדיקה.בתואר שקיבל המועמד במעודכנים  קורות חייםהעלאת 

 

 תיק מגיש .2.4.9
מלגות. המערכת תציג לו את הפרטים הבסיסיים שכבר הזין לכמה  לעיתים מועמד מגיש מועמדות  

 .מלגהלהזינם עבור כל  ותחסוך ממנו את הצורך

 המערכת סטטוס של כל הגשותיו. תציג   כמו כן באזור האישי

 

 הכנה לשיפוט .2.4.10
 על תיקי המועמדות המלאים. מלגהרכז היעבור מועד ההגשה האחרון, יגיע כאשר 

 . מלגהכל רכז  שיגדירסדר לפי ההמערכת תציג את תיק המועמד 

כיוצג  א    מלגהב :לדוגמה קורות החיים מוצג ראשון, אחריו מכתבי ממליצים  שהתיק  ואחריו  מסמך 

 ממליצים מוצגים ראשונים וכד'. הכשמכתבי התיק ב יוצג  מלגהב ;תעודות

ה לרכז  תאפשר  וליו"ר  מלגההמערכת  לשופטים  ה  הוועדה,  לתיק.  הערות  תהיינה  הלהוסיף  ערות 

 פנימיות ולא תוצגנה למועמד.

 חלק מן ההערות תהיינה אישיות ותוצגנה רק לכותב ההערה.

 . overviewיוכל להוסיף מסמך מלגהרכז ה

 

יוכל להגדיר את    מלגהכל רכז    מסך מרכז של התיקים העוברים לשיפוט.  מלגההמערכת תציג לרכז ה

 מיון. ואוכלוסייה, שדות מוצגים   תכולת המסך:

 יוכל לסמן את כל תכולת המסך או לבחור תיקים נבחרים ולהעבירם לשיפוט.  מלגהרכז ה

 . הוועדההתיקים שהועברו לשיפוט יופיעו אצל יו"ר  משמעות פעולה זו:

 

 חלוקת תיקים לשופטים  .2.4.11
 .שבראשה הוא עומד  וועדהמסך מרכז של התיקים העוברים לשיפוט ב  הוועדההמערכת תציג ליו"ר  

 מיון. ואוכלוסייה, שדות מוצגים   יר את תכולת המסך:יוכל להגד ועדהכל יו"ר 

 . וועדהיקצה תיקים לשופטים השונים החברים ב  הוועדהיו"ר 

קבוצה  בחירתבסימונם בדוח או   באמצעותהמערכת תאפשר להקצות תיק אחד או קבוצת תיקים  
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 קריטריונים מסוימים (למשל:תחום מחקר).העומדת ב

 התיקים לשופטים. עם אישור הקצאתם יעברו  

 

 עבודת השופט .2.4.12
כל שופט יוכל להגדיר את תכולת   המערכת תציג לשופט מסך מרכז של התיקים העוברים לשיפוטו.

 מיון. ואוכלוסייה, שדות מוצגים   המסך:

 . וניקודאת שופט יוכל לכתוב הערות על התיק ו

 אחרים. כברירת מחדל מידע זה לא יוצג למשתמשים 

שופטים האחרים או  לשופט שאליו הופנה התיק ולאם המידע משותף  יהיה אפשר להגדיר    לכל מילגה

 . הוועדהיו"ר ל

הכזאת  הגדרה   רכז  בידי  נתונה  המערכת  מלגהתהיה  צורך ,  ואדמיניסטרטור  ללא  תבוצע  והיא 

 במעורבות מתכנת. 

 

 חיצונית לחוות דעתמשלוח  .2.4.13
חיצונית. כשיקבל את התשובה יכניס אותה   בדוא"ל לחוות דעתשופט יוכל לשלוח חלק מן המסמכים  

 הערות בתיק. יכתוב על פיה לתיק לפי החלטתו או 

 

 החלטה על זוכים  .2.4.14
ליו"ר   תציג  התיקים    הוועדההמערכת  בכל  לדון  אם  יבחר  היו"ר  ציוניהם.  עם  התיקים  רשימת  את 

כמה  ציון  באו    short list-לסימון התיקים המשויכים  ב  short list-לאו לצמצם את הרשימה    וועדהב

ב י  short list-מקומות  ביותר  הגבוה  הציון  בעלי  תיקים  של  זה  הקצרה).י(מספר  לרשימה   כנס 

 המסמך המרכז מי התקבל ומי נדחה. על גבי  היושב ראשאו  מלגהרכז ה יציינו וועדהלאחר הדיון ב

 

 בקשה להשלמות וזוכים על תנאי .2.4.15
 השלמות/שינויים.ממועמד  לבקש  הוועדהתחליט הלך הדיון תכן כי במיי

 .הגשתםמועד ואת ההשלמות/שינויים הנדרשים הם יציין מה  הוועדהרכז 

המועמד בתהליך דומה לתהליך הגשת  בידיעשה ימעודכנים תההגשת ההשלמות/מסמכים  

 דרך האזור האישי. ,המועמדות

 לתהליך הפקת התזכורות בשלב הגשת המועמדות.המערכת תפיק תזכורות בתהליך דומה 
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 מכתבים ומשלוח  הפקת .2.4.16
 ה למועמדים.ייה ומכתבי זכיי המערכת תפיק מכתבי דח

 יוכל לעדכנו במהלך חיי המערכת.הוא ו ,את נוסח המכתב מלגהרכז היקבע  מלגהעבור כל 

 נוסח אחר של מכתב.יהיה  מלגהלכל אפשר שכי  יובהר

וע ולוגו של האקדמיה ושדות משתנים כגון שם המועמד, תאריך הפקת  כל המכתבים יכללו טקסט קב

 המכתב וכד'. המערכת תשבץ את השדות המשתנים בתוך תבנית המכתב. 

 

במכתבים לעיין  יוכל    מלגהלשלוח את המכתבים. רכז ה  מלגהאישור מרכז האת  המערכת תקבל  

 .מסויםטרם המשלוח ואף לבטלם, לעדכן נוסח ולהפיקם בשנית וכן לעדכן מכתב ב

 ל של המועמדים. " המערכת את המכתבים לכתובות הדוא  תשלח לאחר אישור הרכז

ישלח  ילהגדיר לאן    מלגהיוכל רכז ה  מלגהנים נוספים. עבור כל  עהמכתב לנמיישלח  במקרים מסוימים  

 תובות נוספות).המכתב (למועמד, לכתובת אחרת או לכ

 

כל מכתב שיוצא. גם במקרה זה   שלבטקסט    מלגהמעורבות של רכז התידרש    ,השלמה  אם תידרש

 לערוך את טקסט המכתב.  מלגהתשבץ המערכת מידע משתנה במכתב ותאפשר לרכז ה

 

 הצגת תיק  .2.4.17
 יוגדר אופן הצגת התיק, כלומר סדר המסמכים בתיק. מלגהעבור כל 

יצוינו    ובה  ,תיוחד שורה  כל מסמך שקיים בתיקל  .עניינים)התיק (תוכן  התכולת  את  המערכת תציג  

 . אותה מלגהבעניינה של  ומידע נוסף כפי שיוגדר של המסמך סוגו 

 משתמש יוכל לדפדף בכל התיק לפי הסדר שהוגדר בלי צורך לחזור לתוכן העניינים. 

 בחירה במסמך בתוכן העניינים. במשתמש יוכל להציג ישירות מסמך מסוים 

 

תיק לצפייה שלו בלבד. שינוי כזה לא ישפיע על סדר במשתמש יוכל לשנות את סדר ברירת המחדל  

 הצפייה של משתמשים אחרים. 

 

 קליטת מלגאי חדש במערכת .2.4.18
זכ מכתב  כימלגאי שקיבל  נוספים  מסמכים  למערכת  להעלות  יידרש  אופן  יה  בנק.  חשבון  פרטי  גון 

דומים   התזכורות  ומנגנון  העלאתם  מועד  על  הבקרה  המסמכים,  הגשת לנעשה  העלאת  בשלב 

 הבקשה. 
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 פרסומים  .2.4.19
דורשים אישור של האקדמיה לפני פרסום,    מלגהחלק מהמסמכים שמלגאי מפיק בתקופת קבלת ה

 . או לכינוס ביקור, לפרסום שקשור להרצאה למשל:

ובה    הוועדהיש לשלוח לחברי  שבעניינן  מלגות  יש  דוחות מדעיים מתויקים בתיק המלגאי.   הודעה 

 קישור לדוח המדעי. 

 

 תשלומים למלגאי .2.4.20
 בחלק מן המלגות ניתן לתת מקדמה למלגאי.

 בחלק מן המלגות המלגאי נדרש להציג קבלות. 

 שונות (דוח כספי, דוח מדעי).  בחלק מן המלגות המלגאי נדרש להעביר מסמכים שונים בנקודות זמן 

 בני דרך שונות. אתנאי תשלום ו מלגהלכל 

 

 כללים משלה באשר למועדי הגשה של מסמכים שונים.  מלגהלכל 

אזור האישי", לצפות ברשימת המסמכים שעדיין לא הגיש ההמערכת תאפשר לכל מלגאי להיכנס ל" 

 ולהעלות מסמכים כנדרש. 

 מסמכים שעדיין לא הוגשו.בנוגע ל מלגהלמלגאי ולרכז ההמערכת תפיק תזכורות 

 

ה המסמכים  מלגהרכז  על  יתרה    ,יעבור  אישור  למערכת תפיק  ולאחר  תשלום  הוראת  המערכת 

 התשלומים.

 כמו כן המערכת תודיע למלגאי כי אושר עבורו תשלום.

 

 מעקב אחר מלגאי שכבר אינו מלגאי פעיל .2.4.21
 שאלון קצר לעדכון פרטים, מקום עבודה וכו'.  תשלחהמערכת  מלגהה אחרי סיום במועד קבוע

 שלח השאלון.יבהם ישמועדים או  לקבוע מועד מלגהיוכל רכז ה מלגהעבור כל 

 

 גאנט  .2.4.22
 .מלגהשל כל מחזור ב lifecycle-גאנט פעילות של ה המערכת תציג לעובדי האקדמיה
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יוכל להגדיר   מלגהטרם מועד פעילות. כל רכז  בהמערכת נדרשת להפיק לעובדי האקדמיה תזכורות  

יש להפיקן. למשל: תזכורת להכנת קול קורא לשנה  שמהן התזכורות   ובאיזה מועד  זקוק  להן הוא 

 הבאה, תזכורת לפנייה לתורמים וכד'. 

 

 FAQשאלות ותשובות  .2.4.23
 המערכת תכיל אזור שאלות ותשובות.

ו ולקבל תשובות מרכז הלהמערכת תאפשר למועמדים   מלגה . רכז המלגהמלגאים לשאול שאלות 

המידע נגיש לכל   כך יהיהבאזור הפתוח לכולם.  אותן  כל שאלה ותשובה אם לפרסם  בעניין  יחליט  

 המועמדים העתידיים, יקל את העומס על רכזי המלגות ויאפשר שמירת ידע בארגון. 

 כינוסים  .2.4.24
 ופעילויות נוספות.כינוסים המערכת תשמש את האקדמיה גם לניהול בקשות למימון 

 עם אבני דרך לתשלום (אחת או יותר). מלגההאירוע יוגדר במערכת כ

 .מלגהתהליך ההגשה, התזכורות והאישור יהיה דומה לתהליך הגשת מועמדות ל

 

 אירוח חוקר מחו"ל .2.4.25
 .מלגהמועמדות לליך תהשל  subsetתהליך אירוח חוקר מחו"ל הוא 

 מדעי.  לשיתוף פעולהלמדינה יש הסכמים עם מדינות זרות באשר 

ומבקש   בארצו  למדעים  לאקדמיה  פונה  החוקר  ההסכם  את  להפעיל  . בנסיעהתמיכתה  את  כדי 

 בקשה לאקדמיה בישראל. ושולחיםאוספים ממנו פרטים ומסמכים שונים  באקדמיה 

פרטי החוקר והמארח  ובו טופס מובנה  פרטי הבקשה:המערכת תאפשר לאקדמיה הזרה למלא את 

 ומסמכים מצורפים. 

שאין  והמכסה לפי ההסכם עם המדינה,  נעברהשלא  :למשל, את הבקשה יבדוק  רכז קשרי חוץ

 חגים).או  (למשל קיץ המדוברסיבה למחירים יקרים במועד 

 המערכת מכתבי אישור לחוקר ולמארח. תפיק לאחר אישור הגעה של החוקר 

תזכורות שונות  יופקו שלב זה בתהליך בקשרי חוץ יטפל בפרטים לוגיסטיים כגון הזמנת מלון.  זכר

 . בלוח השעוניםלרכז קשרי חוץ כמו גם התרעות 

פרטי ביקור והוראת תשלום למערכת   ובו  welcome letterרכז קשרי חוץ יוציא  הביקורפרטי לפי 

 התשלומים.
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 אישורי קבלה .2.4.26
 המערכת למשתמש על קבלת המסמכים.תודיע גורם חיצוני   בידיבכל העלאת מסמכים 

תכן כי יהיה  יוי  ,ייקבע בשלב האפיון המפורט , הודעה באזור האישי וכד')דוא"לאופן משלוח האישור (

 .מלגהל מלגהשונה מ

 

2.4.27. Online help 
 תהליכים. למסכים ולשדות, בנוגע להמערכת תכיל טקסט עזרה 

 

 משלוח הודעות  .2.4.28
לכל המלגאים הפעילים  דוא"ל  משלוח   חתכים שונים. למשל:  לפיהמערכת תאפשר לשלוח הודעות  

 לכל המלגאים בתחום מסוים בטווח שנים ועוד. דוא"ל מסוימת, משלוח   מלגהשל 

 . לאירועים שונים  מנגנון זה יאפשר לאקדמיה להזמין קהל יעד רלוונטי 

 
 (S) ממשק משתמש  .2.5

 כלליות דרישות  .2.5.1
בעולם   .א לסטנדרטים  ונאמן  עדכני  בהיר,  אינטואיטיבי,  ממשק משתמש  תכלול  המערכת החדשה 

ועל    ,לא יעברו הדרכות כי משתמשי המערכת מסוג "מועמד"   יובהר.  Webמבוססות    ITמערכות  

 . self-explanatoryהמערכת להיות 

 (tablet)  במחשב לוח    (desktop)במחשב  מותאמים לעבודה    תוצרי הספק יהיו רספונסיביים ויהיו .ב

 .האקדמיהעל פי הצורך ודרישות ובטלפון נייד 

 באחריות הספק.הם כי תכנון וביצוע ממשק המשתמש  יובהר .ג

 

 תצוגה מותאמת למשתמש  .2.5.2
 כפוף להרשאותיו.  ,תצוגת המידע תהיה מותאמת למשתמש .א

יוכל להגדיר את התצוגה ברירת המחדל המוזכרת  על תצוגת  נוסף   .ב בסעיף הקודם כל משתמש 

 מיון. ו ובכלל זה שדות מוצגים, סדר שדות    ,המועדפת עליו

 . בקביעותהמשתמש לשמור את ההתאמות יוכל בו שלפתרון  יתרון .ג
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 נגישות   דרישות .2.5.3
במסגרת מכרז זה יעמדו, ככל   שהוא יפתחהמערכת    ה שלותוצרי  ההספק מתחייב שכל רכיבי 

ולפי    ,AAלרמה     Wcag 2.0סס על הנחיותוהמב  ,5568ת התקן הישראלי ת"י  שניתן, בדרישו

 בנושא זה.  הוראות כל דין

יידרש לכך, לבדיקת נגישות שתבוצע  יעמיד  עם סיום הפיתוח     בידיהספק את המערכת, אם 

הספק מתחייב לבצע את התיקונים שיידרשו לפני סיום כל    .מורשה נגישות מטעם האקדמיה

 שלב. 

 . AAרמת הנגישות המחייבת את האקדמיה היא רמה 
 

 ) S(  דוחות .2.6
 דוחות .2.6.1

המערכת תכיל מחולל דוחות שיאפשר למשתמש מן השורה להפיק דוחות   .2.6.1.1

 חדשים. 

  לפי הספק במערכת דוחות קבועים  יגדיר  עם זאת כבר בעת העלייה לאוויר   .2.6.1.2

 הנדרש באפיון המפורט. 

יכללו מידע על מועמדים,   ועל  הדוחות  בחלוקות שונות    ,מלגותעל  מלגאים 

ודוחות כספיים   ,הזוכים ועוד)על (תחומים, שנים, מידע אישי על המועמדים ו

סך   מלגאי,  לכל  יתרה  ששולמו  הכגון  מסוימת    מלגה  באמצעותתשלומים 

 ם ועוד. בטווח תאריכי

 כי הדוחות יוכלו לכלול גם מידע משנים קודמות.  יובהר .2.6.1.3

בקובץ  ו Excelמסך, בקובץ  על גבי: כךהמערכת תאפשר להציג דוחות  .2.6.1.4

PDF. 

 לחו בדוא"ל. והמערכת תאפשר לשלוח דוח להדפסה וכן לש .2.6.1.5

 

 ייצוא נתונים  .2.6.2
נתונים   .2.6.2.1 בחירת  תאפשר  פי המערכת  לקובץ   על  שלהם  וייצוא  קריטריונים 

 לצורך קליטתם במערכות אחרות. CSVבפורמט 
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 ) M( אבטחת מידע  .2.7
 . 2.7מידע כמפורט בנספח ההספק יעמוד בכל דרישות אבטחת 

 (I) נפחים, עומסים וביצועים .2.8
 . 13: כיום סוגי מלגות .2.8.1.1

בכל   1,000-מספר המועמדים משתנה בין סוגי המלגות, בס"ה כ .2.8.1.2

 המלגות/הגשות.

הוועדה   .2.8.1.3 חברי  למלגה.ממשתנה  השופטים  ומספר  מספר  בחלק    מלגה 

  , לכל מלגה  10-בממוצע כ  –  מספר המועמדים לפי  משתנה  המספר  מהמלגות  

 חברי ועדה ושופטים.   130-ולכן כ

בעת  בחלק מן המלגות מועמד יכול להגיש מועמדות למלגות מסוגים נוספים  .2.8.1.4

 .ובעונה אחת

 . 15-כ – עובדי אקדמיה  .2.8.1.5
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 ) I( טכנולוגיה .3
 כללי .3.1

 הרכיבים הטכנולוגיים של המערכת הקשורים לביצוע השירותים.בפרק זה יפורטו  .3.1.1

 תתבצע במשרדי הספק. הקמת המערכת .3.1.2

 באחריות הספק.א וה אירוח המערכת (בענן או בחווה בבעלות הספק) .3.1.3

 כנה ורישוי ת .3.2
 על חשבון הספק הזוכה.יהיה כל הרישוי הנדרש להפעלת המערכת, לרבות רכיבי צד ג, 

 שימוש בטכנולוגיה עדכנית .3.3
   .end of lifeבעניינם סביבות אשר הוכרז ברכיבים או בהמציע מתחייב שלא להשתמש במוצרים, 

 הפרדת סביבות  .3.4
 ). 2.7כמפורט בנספח אבטחת המידע (נספח  , המציע מתחייב לעבודה בסביבות מופרדות

 ציוד קצה  .3.5
 ציוד הקצה בחצר הספק יסופק ויתוחזק על חשבונו. 

 גיבוי .3.6
 הספק יידרש לבצע גיבויים בכל יום, הן בתקופת הפיתוח והן בתקופת התחזוקה. .3.6.1

נהליויבצע הספק  חודשים  לשישה  אחת   .3.6.2 ויעדכן את  לפי    תרגיל שחזור מתוך הגיבוי 

 . הצורך

 תמיכה בדפדפנים  .3.7
בשלוש גרסאות אחרונות של כל   IE, Chrome, Firefox, Safariהמערכת תתמוך בדפדפנים:  

 . HTML5-אחד ובתנאי שגרסת הדפדפן תומכת ב

 מוצר קיים  .3.8
 פתרון הכולל פיתוח מאפס. על פניהתאמות בבמוצר קיים ו המשתמשיתרון לפתרון 

 (S)אור סכמטי של הפתרון ית .3.9
 המציע יפרט חלוקה למודולים.  

המציע עבור כל מודול אם נעשה שימוש בקוד קיים ללא שינוי, אם   , יצייןנעשה שימוש במוצר קייםאם  

 או אם נדרש פיתוח מאפס.  ,התאמות נדרשות
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 מימוש  .4
 כללי .4.1

הזוכה  .4.1.1 הספק  של  מלאה  אחריות  להבטיח  נועד  זה  בפרק  המפורט  כי  להלן  יובהר 

ת פי  על  מחויבויותיו  כלל  כי  ולמימוש  יובהר  כן  כמו  להלן.  המפורטת  העבודה  כנית 

פרק זה אינו בא להחליף את מחויבויותיו הכוללות של הספק הזוכה כלפי  המפורט ב

 האקדמיה למטרת מימוש זכייתו, גם אם לא פורטו בפרק זה.

ימומש   .4.1.2 של    בידי הפרויקט  במודל  הזוכה    בסעיף לעיל  כהגדרתו    fixed priceהספק 

ישולמו   )שו"שיםשינויים ושיפורים (כי תשלומים עבור שירותי תחזוקה ו  יובהר  .0.3.23

 . 0.16.4בסעיף  לעיל בנפרד כמפורט 

כי כל מי מטעמו המועסק בפרויקט ישתף פעולה עם נציגי האקדמיה   הספק יתחייב .4.1.3

פגישות  באמצעות  אם  וכיוצ"ב,  לשאלות  מענה  הסברים,  הבהרות,  מתן  לצורך 

ת אשר תתאפשר כל דרך התקשרות אחרבדוא"ל או  אם בטלפונים,  אם בפרונטליות,  

 בין הצדדים. 

האקדמיה רשאית לבקש מהזוכה להחליף מי מעובדיו הנושא בתפקיד בשירותים מושא  .4.1.4

ו בשירותעל  המכרז,  זה  עובד  של  העסקתו  להפסיק  יהיה  אלההזוכה  ובביצוע    ים 

חפיפה מסודרת, בפרק זמן יעבור  המחליף    .העבודות ולדאוג למחליף ברמה נאותה

דה. אין עורך המכרז חייב לנמק דרישתו זו. הזוכה לא יהיה ימי עבו  30שלא יעלה על  

זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, מהפסקת העסקתו של עובד זה 

 בשירות.

 כי על צוות הספק לעבוד באתר הספק, למעט פגישות, הדרכות והטמעות.   יובהר .4.1.5

  אחת של  של אנשי האקדמיה עם מנהל הפרויקט תיערכנה בתדירות  פגישות העבודה .4.1.6

  על פיכנה פגישות מקוונות, עריתשאפשר האקדמיה.  שתגדיר, בירושלים, כפי שבועל

 החלטת האקדמיה. 

זה    יובהר .4.1.7 כי האקדמיה רשאית להזמין את כלל בעלי התפקידים של הספק במכרז 

עבודה בפועל,  הרק עבור שעות    שיקול דעתה הבלעדי. התשלום יהיהלפי  למשכי זמן  

  .ללא זמן נסיעות וללא ביטול זמן
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   גורמים מעורבים  .4.2
 האקדמיה תמנה אחראי פרויקט שיהיה איש הקשר עם הספק. .4.2.1

 מנהל הפרויקט. יהיה מטעם הספק איש הקשר עם האקדמיה  .4.2.2

 . המציעפרטים על   .4.2.3

 

 כללי .4.2.3.1

 המציע יפרט את כל הפרטים להלן:

 דוא"ל, מספרי טלפון ופקס.כתובת שם המציע, כתובת,  .א

 פ) של המציע. יש לצרף תעודת רישום תאגיד. " מספר זיהוי תאגיד (ח .ב

 שמות בעלי החברה ומנהליה. .ג

 שמות מורשי חתימה. .ד

 דוא"ל להתקשרות.כתובת  מספר טלפון, פקס ו  ,איש קשר לעניין מכרז זה  /   שם נציג .ה

 

 ותק וניסיון  .4.2.3.2

 .התאגיד הקמתשנת  .א

 . מספר שנות העיסוק בתחום יישומי מובייל .ב

 .ציבורי-שירותים דומים ללקוחות במגזר הממשלתיהספקת  שנים של המספר  .ג

 

 לקוחות והתקנות  .4.2.3.3

מאיזו שנה הוא משווק  והמציע משווק מוצר לניהול מלגות, יפרט את שם המוצר אם  .א

 אותו בישראל וימלא את הטבלה להלן. 

 

 

 מס"ד 
שם לקוח 

ושם 
 הפרויקט 

קשר אצל  השם איש 
הלקוח ותפקידו בעת  

 ההתקשרות 

טלפון וכתובת  
דוא"ל של איש  

 הקשר 

שם מוצר  
מותקן  
 וגרסה

  הימועד עלי
ויר  ולא

 (חודש ושנה) 

היקף  
בחודשי  

 אדם
1.        

2.        

3.        
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לניהול מלגותאינו  המציע  אם   יש למלא   יובהרהטבלה להלן.    ימלא את  , הואמשווק מוצר  כי 

 לקוחות. משלושהלפחות. יתרון למציע הממלא יותר שלושה לקוחות ב

 
ניסיון   .ב בעל  הוא  כי  להוכיח  המציע  מערכת בעל  פיתוח  של  לפחות  פרויקטים  שני 

בניית מערכות בנקודות שבירה לפחות ו  בשלושהכוללת ממשק משתמש רספונסיבי  

 בחמש השנים האחרונות.   ,מידע מקוונות ומאובטחות
 

 

 מס"ד 
שם לקוח 

 ושם
 הפרויקט 

אצל   קשרהשם איש 
בעת   ותפקידו  הלקוח

 ההתקשרות 

טלפון וכתובת  
דוא"ל של איש  

 הקשר 

 שם תשתית
CRM  
 וגרסה

  יהימועד על
  ירולאו

(חודש 
 ושנה) 

היקף  
בחודשי  

 אדם

1.        

2.        

3.        

שם לקוח ושם   מס"ד 
 הפרויקט 

שם איש 
קשר אצל 
הלקוח 
ותפקידו  

בעת 
 ההתקשרות 

טלפון  
וכתובת 

דוא"ל של  
 איש הקשר 

ממשק 
משתמש  

רספונסיבי 
נקודות   3עם 

שבירה 
לפחות? יש  
לפרט את 
נקודות  
 השבירה 

מערכת 
מאובטחת? 

 (כן/לא) 

מועד  
עליה 
לאויר 
(חודש 
 ושנה) 

היקף  
בחודשי  

 אדם

1.         

2.         

3.         
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פרויקט אחד לפחות של פיתוח מערכת הכוללת  בבעל ניסיון  על המציע להוכיח כי הוא   .ג

ואחת   RTLכאשר אחת לפחות    ,שתי שפות לפחות  –לשוני  -רבממשק משתמש  

 . LTRלפחות 
 

 

 

 כוח אדם בחברה  .4.2.3.4

 המציע יפרט את הפרטים להלן:
 מועסקים בתאגיד. המספר  .א

התפלגות העובדים לפי מקצוע, תחום התמחות, ותק וניסיון, בהדגשת הכישורים והניסיון   .ב

 למכרז זה.הרלוונטיים 

 זמניים).התפלגות העובדים לפי מעמדם בחברה (קבועים או  .ג

 

 (M) עובדי מפתח  –כוח אדם ייעודי לפרויקט  .4.2.3.5

 

פרויקט שיעבוד עד למסירתו המוצלחת. מנהל הפרויקט  לכי ימונה מנהל פרויקט אחד    יובהר .א

ינכח פיזית באתר הפיתוח של הצוות בפגישות   ,יעבוד כחלק אינטגרלי מצוות הפרויקט, 

 האקדמיה. פגישות סטטוס של הפרויקט עם בעבודה ו

 

הכוללים שלהם  וכן יצרף קורות חיים    שמות בעלי התפקידים המוצעיםאת  המציע יפרט   .ב

לפחות שלושה ממליצים. האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לראיין את בעלי התפקידים  

 בקורות החיים שצורפו להצעה.שצוינו וכן לפנות לממליצים 

 מס"ד 
שם לקוח 

ושם 
 הפרויקט 

שם איש 
קשר אצל 
הלקוח 

ותפקידו בעת 
 ההתקשרות 

טלפון  
וכתובת 

דוא"ל של  
 איש הקשר 

 שפות הממשק 
מועד עליה  

(חודש  לאויר
 ושנה) 

1.       

2.       

3.       
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 :האלההמציע יפרט לפחות את שמות בעלי התפקיד  .ג

 . 0.2.3.2בסעיף  לעיל  מנהל פרויקט העומד בתנאים המפורטים •

 . 0.2.3.3בסעיף  לעיל העומד בתנאים המפורטים מנתח מערכות  •

 

ההתקשרות  אם   .ד איבמהלך  של  -תתעורר  רצון  העובדים    האקדמיהשביעות  מן  מאחד 

זה מכרז  במסגרת  החלפתו  האקדמיה  תרשאי  ,הפועלים  את  יהיה    ,לדרוש  הספק  ועל 

 על כך. האקדמיהיום ממועד הודעת   30בתוך בעובד מתאים להחליף עובד זה 

 

 אם הספק מחויב להפעיל את הפרויקט באמצעות אותו הצוות המוצג בהצעתו. עם זאת   .ה

על החלפתו של כל עובד    לאקדמיההספק מראש  יודיע  החלפה במהלך העבודה,  תידרש  

הוא עומד לפחות בהכשרה  ולוודא שכל לאשר את העסקתו  תו  שהאקדמיה  כדימהעובדים  

 אותו הוא מחליף. שובניסיון של העובד 

 מראש ובכתב.  האקדמיהכי הספק לא יחליף עובדים המוצגים בהצעתו אלא באישור    יובהר . ו

עזיבתו    וכןנהל הפרויקט שהוצע בהצעת המציע בעת תחילת הפרויקט  מזמינותו של  -יא .ז

 הפרה יסודית של ההסכם.ל ובמהלך שלושת החודשים הראשונים לפרויקט ייחשב

הראשונים   יובהר .ח החודשים  בשלושת  שהיא,  סיבה  מכל  פרויקט,  מנהל  החלפת  על  כי 

 . 4.6.5  בסעיףלהלן לעבודה יחול על הספק קנס כמפורט 

איחור בלוח הזמנים  לפרויקט תיחשב    הפרויקט ללא מנהליתנהל  בה  שתקופה  הכי    יובהר .ט

 של הפרויקט. 

 

 המציע מערך הדרכה של  .4.2.3.6

המציע יפרט מהו מערך ההדרכה העומד לרשותו לצורך הדרכת משתמשי המערכת 

יכולת לקיים הדרכה פיזית בירושלים באתר שיספק המדריכים,  מספר הובכלל זה  

יכולת לקיים הדרכה מקוונת היכולת לקיים הדרכה פיזית באתר האקדמיה,  ההמציע,  

ו חומרי הדרכהה(זום)  להפיק  ל  ,יכולת  זה מדריך  וסרטוני הדגמה ובכלל  משתמש 

 בעברית ובאנגלית.
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  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 מוניטין ולקוחות ממליצים  .4.2.3.7

כי האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל הלקוחות המצוינים בטבלה   יובהר

אצלם הפרויקט שביצע  על  הספק,    חוות דעת עלולקבל מהם    4.2.3.3בסעיף  לעיל ש

 אנשי הצוות.על ו

 קשר מעודכנים ונכונים למועד הגשת ההצעה.הבאחריות המציע לוודא כי פרטי יצירת  

 

 אם יש – משנה  יפרטים על קבלנ .4.2.3.8

  ו טיב ההתקשרות בינ  את   קבלני משנה עליו לפרטהמציע מתכוון להעסיק  אם   .א

 .לבין הספק הראשי

 .הספק הראשי (כל הסעיפים לעיל)על כל הפרטים שנשאלו  .ב

 

 כנית עבודה ות .4.3
 (I)שיטת הפיתוח  .4.3.1

ניהול למעקב ביצוע,  למנהל הפרויקט יהיה אחראי להכנת תוכנית העבודה,   .4.3.1.1

 דיווח שוטף ללקוח. לבקרה תקציבית ולהצוותים, 

ועם  באחריות הספק לתאם   .4.3.1.2 הספק כנדרש   גופים אצלעם  גופים באקדמיה 

 . לצורך הצלחת הפרויקט

כי בשל אופן העבודה    יובהר ה לאוויר תתואם עם האקדמיה.  יכי כל עלי  יובהר .4.3.1.3

בהם לא ניתן להעלות  ששל מלגות יש מועדים    life cycle-והשל האקדמיה  

 תיקון. לאוויר מערכת חדשה או גרסה חדשה או 

 

 (I)כנית פיתוח כללית ות .4.3.2

כמתואר במסמכי מכרז   על הספק לבצע השלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה ותחזוקה

 זה.

 

 (S)  תוכנית פרטנית .4.3.3

 פרויקט כולו. להמציע יפרט תוכנית עבודה  .4.3.3.1

בימי   .4.3.3.2 לסיומו  זמן  שלב,  לכל  תכולה  תיאור  לפחות:  תפרט  העבודה  תוכנית 

נדרשים מן האקדמיהעבודה   אפיון, חדר הדרכה    ומשאבים  אישור  (למשל 

 ומקרן). 
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 . חודש מחתימת ההסכם 12תוך בכי על המערכת לעלות לאוויר  יובהר .4.3.3.3

 .  MS Projectתוכנית העבודה תכלול תרשים גאנט המנוהל בתוכנת  .4.3.3.4

 :  האלהתוכנית העבודה תכלול לפחות את השלבים  .4.3.3.5
 

# 
שלב  

 בתהליך
 תכולת השלב 

  .הכנת תוכנית עבודה ת"ע   .1

 אישור ת"ע   .2
אין לתיקונה. מצידה תוכנית העבודה או מתן הערות  האקדמיה את אישור 

 . להתחיל עבודה ללא קבלת אישור האקדמיה בכתב לתוכנית העבודה

3.  
השלמת  

 אפיון 

  .מסמכי אפיון מפורט על בסיס האפיון המצורף  השלמת

 האקדמיה. תתקיימנה פגישות אפיון עם נציגים של 

 מסמך האפיון יכיל פירוט תהליכים וציורי מסכים. 

 טרם התחלת פיתוח. ב את המסמך האקדמיה אישור

 . של אחת לשבועתבוצע בתדירות ועל איכותם בקרה על התקדמות תוצרי האפיון 

 דרישות האקדמיה.לפי מסמכי האפיון יכללו היבטי אבטחת מידע 

4.  
אישור  

 אפיון 
 . אפיוןה האקדמיה את אישור

5.  

עיצוב 
ממשק  

 משתמש

 דרישות הנגישות. לפי הנחיות האקדמיה ולפי העיצוב יבוצע 

אשר מתאים את הגודל  –רזולוציות  בארבעתקני, נגיש ורספונסיבי  HTML סיפוק

 מסכי מחשב בגדלים שונים.ו מחשב לוח, טלפון ניידלמכשירים שונים כגון 

6.  

אישור  
ממשק  

 משתמש
 .האקדמיה מאתאישור עיצוב הממשק למשתמש 

 הספק בדיקות מסירה לפני העברה לבדיקות.ביצוע  פיתוח  .7

8.  
בדיקות  
 מסירה  

 תסריטי בדיקה המבוססים על האפיון המאושר.כתיבת הספק 

בדיקות  ובדיקות עומסים, בדיקות נגישות  הספק בדיקות פונקציונליות,ביצוע 

  .ממשק משתמש

9.  
בדיקות  

 קבלה 
 נציגי האקדמיה. שיבצעובדיקות 
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  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

# 
שלב  

 בתהליך
 תכולת השלב 

10.  

אישור  
בדיקות  

 קבלה
 . קבלההבדיקות האקדמיה את אישור 

 התקנה   .11
את הגדרתו הרכיבים הנוספים הנדרשים, וכן את הספק את המערכת והתקנת 

 ההגדרות הנדרשות בסביבות הטסט והייצור. 

   .חודשייםבמשך הרצת המערכת  הרצה   .12

  השונות.לקבוצות האוכלוסייה הדרכה  הדרכה   .13

 הטמעה   .14
כגון מדריך למשתמש, מצגות,  , פרסוםלשיווק ולהכנת חומרי עזר להטמעה, 

 .פרסומי וכו' דוא"ל סרטונים, 

 

15.  
תיקון 

 תקלות  

תיעשה בד בבד  תיקון תקלות שהתגלו במהלך תקופת ההרצה. חלק מפעילות זו 

יד ולא תהיה המתנה לסיום תוקן מי תשכן תקלה ידועה  ,תקופת ההרצהעם 

 תקופת ההרצה.

16.  
בדיקות  
 מסירה  

 הספק תסריטי בדיקה המבוססים על האפיון המאושר.כתיבת 

בדיקות  ובדיקות עומסים, בדיקות נגישות  הספק בדיקות פונקציונליות,ביצוע 

  .ממשק משתמש

17.  
בדיקות  

 קבלה 
 נציגי האקדמיה. שיבצעובדיקות 

18.  

אישור  
עלייה  
 לאויר 

 . ירולאואת העלייה אישור האקדמיה 

19.  
העברת  

 ידע ותיעוד 
הלי תפעול וחפיפה עם וובכלל זה העברת תיעוד, נ ,העברת ידע לאנשי האקדמיה

 מנהל המערכת. 

20.  

קבלה 
סופית של  

 המערכת 
  .קבלה סופית של המערכת האקדמיה אישור
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 (I) תפעול שוטף  .4.4
העיצוב והפיתוח בחצרו. למרות האמור לעיל הספק יבצע את עבודות התכנון, האפיון,   .4.4.1

 ברור כי איסוף הצרכים בשיתוף עם נציגי האקדמיה יבוצע באקדמיה.

 ,השירות באיכות ובזמן הנדרשים  לביצועבאחריות הספק לדאוג לכל אמצעי שיידרש   .4.4.2

 כנה ותשתית תקשורת. ומרה, תולרבות ח

באקדמיה   .4.4.3 לפגישות  להגיע  יידרשו  הספק  ככל עובדי  למדעים  הישראלית  הלאומית 

 שתדרוש האקדמיה על מנת להשלים את השירותים במכרז זה. 

 הספק יבצע את שירות התחזוקה מחצרו.  .4.4.4

 

 (I) תיעוד  .4.5
מודפס  עם מסירת המערכת הספק מתחייב למסור לפחות את המפרט הבא, בעותק .4.5.1

 ובעותק דיגיטלי: 

(ארכיטקטורה יישומית המפרטת את  תיחום המערכת וארכיטקטורת המערכת   .א

מרכיבי התוכנה של המערכת ואת הקשרים ביניהם, ארכיטקטורת תקשורת, 

 ארכיטקטורת אבטחת מידע, תיעוד רשתות התקשורת השונות). 

ותתי .ב מודולים  מודול,  -רשימת  בכל  שנעשו  השינויים  רישום  כולל  מודולים, 

 תאריך השינוי ותיאורו. 

ופירוט שם מלא של המוצר, הגרסה וכל מידע    רשימת מודולים מבוססי מוצר .ג

 נוסף המזהה את המוצר אצל היצרן. 

 רשימת שירותים מקוונים.  .ד

 רשימת שירותי אצווה.  .ה

רשימת תהליכים, כולל תיאור מפורט של שלבי התהליך לכל תהליך שברשימת  . ו

 התהליכים (תרשים תהליך ופירוט הפעולות בתהליך). 

ים, שגרות, טרנזקציות, מודולים, ממשקים  תיקי אפיון מפורטים (לרבות תהליכ .ז

קלט    – וכדו')   סוגי  שימוש,  בהם  שנעשה  וקבצים  טבלאות  פירוט  על  דגש 

אפשריים, סוגי פלט אפשריים, בדיקות לוגיות בקלט, עיבוד ופלט, קשרי גומלין  

המשמשים  ונוסחאות  חוקים  ופירוט  אחרים  למודולים  המאופיין  המודול  בין 

 ).  Business Logicבתהליכי העבודה (
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רשימת ממשקים, כולל תיאור מבנה הממשק (כולל בין השאר רשימת שדות,  .ח

מספר חזרות ופורמט של כל שדה), כיוון הממשק, יעד/מקור הממשק, תדירות  

 הפעלת הממשק, ערוץ התקשורת בו עובר הממשק.

( .ט הנתונים  וטבלאות  ERDתיאור מלא של מבנה  כלל הקבצים  ) המפרט את 

 הקוד.  

תיאור כל אחד מקובצי הנתונים וטבלאות הקוד, כולל בין השאר פירוט שדות,   . י

 סוג ואורך כל שדה והצגת שדות מפתח (ראשיים וזרים).

 יצרן, גרסה. –בסיס הנתונים  .יא

 יצרן, גרסה.  – שפת פיתוח  .יב

 יצרן, גרסה. –מערכת הפעלה ותשתיות וירטואליזציה  . יג

 ים כמותיים המתייחסים לכמות טרנזקציות ממוצעת ומרבית.נתונ . יד

של  . טו העבודה  שיטות  פי  על  שייבנה  הקצה  משתמש  עבור  למשתמש  מדריך 

המשתמשים השונים ועל פי תרחישים שונים ולא בהעתקה שיטתית של מסכים  

 וכן חומרי הדרכה נוספים כגון סרטונים. 

 מדריך למנהל המערכת.  .טז

 .מדריך עדכני למתחזק המערכת .יז

 מדריך למשתמש עבור מבצע ההדרכות. . יח

 . 4.7תוצרי הדרכה לפי הנדרש  לעיל בסעיף . יט

לפענוח  .כ מנהל,  לחשבונות  לנתונים,  לגישה  קיימות)  (אם  סיסמאות  רשימת 

 הצפנות ועוד. 

 

הספק יכתוב, יערוך וידפיס מדריך למשתמש לפי סוג המשתמש: מנהל מערכת, רכז  .4.5.2

יכלול את החומר שהועבר בהדרכה והסבר מילולי . המדריך  , שופטועדהיו"ר    ,מלגה

 איורים על ביצוע הפעולות המרכזיות שלהן נדרש כל אחד.בו

 רכיבי הפיתוח על פי דרישת האקדמיה. יתעד אתהספק  .4.5.3

הספק יעביר את כל תוצרי התיעוד לאקדמיה בעותק מגנטי ובעותק קשיח עד שלושה  .4.5.4

 חודשים מיום סיום כל אחד משלבי ההדרכה הרלוונטיים.

 . PDFומעלה ובפורמט   MS-WORD 2007כל המדריכים יוגשו בפורמט  .4.5.5

 ניים בעברית ובאנגלית.הספק יכלול במערכת סרטוני הדרכה למשתמשים חיצו .4.5.6
 



 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 
 02/2021פומבי מכרז   30.12.2021

  120מתוך  64עמוד  
 
 

 
______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 ) M( שירות ותחזוקה  .4.6
התחזוקה,   .4.6.1 בשנות  והן  האחריות  בשנת  הן  יסופקו  להלן  המפורטים  אם השירותים 

 תרכוש האקדמיה שנות תחזוקה.

מועד סיום  במועד תחילת תקופת התחזוקה בתשלום יחושב עבור כל רכיב בנפרד ויחל   .4.6.2

  שנת האחריות לרכיב זה.
  

 דרישות כלליות  .4.6.3
המציע מתחייב לתת שירותי תחזוקה ליישומים ולשירותים המוצעים תמורת תשלום תחזוקה 

 שנתית, ובכלל זה: 

 . רכי המזמיןוצ  לפיייעוץ בפתרון בעיות ויישום נכון של השירותים  .4.6.3.1

סרים אל מול האפיון המאושר חֲ מהנובעים מבעיות או    )באגים(  ְתָקלים  תיקוני .4.6.3.2

 .למשתמשיםאו מבעיות בתוכנה ובתיעוד המוצג 

ידי  בהן  בהפעלת היישומים    תקליםסיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ .4.6.3.3

 .ידי מנהלי המערכתבמשתמשים והן 

צפוי לחול שהנחיות מתאימות בכל מקרה ומתן  מנהלי המערכת מראש    יידוע .4.6.3.4

להבטיח שלמות ורציפות הפתרון למשתמשים   כדישינוי ברכיבי הפתרון,  בו  

 ).patch, צורך בהתקנת גרסה או API-שינויים בלדוגמה, (

 :אלהבמקרים  אפשר שתידרש – UXתחזוקת  .4.6.3.5

 . UX-נדרשת פעילות תחזוקה של המערכת ויש בה גם נגזרת של ה .א

הוא ב .ב ברזולוציות מסוימות  לדוגמה( UX-טיפול בתקלה שהמקור שלה  /  אין  ,  רואים חלק מהמסך 

 .למשתמשים)לחלוטין ברורה  שאינהרכיבים מסוימים או שיש התנהגות מסך 
 

במהלך תקופת   עדכניות התיעוד להקפיד עלבאחריות הספק    – שימור ידע   .4.6.3.6

 : האלההתחזוקה בכל בתחומים 
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כוללים  אינם  כי שירותי התחזוקה (לרבות במהלך תקופת האחריות)    יובהר .4.6.3.7

הנובע תקלות  במערכת  תיקון  שינויים  מביצוע  לבד ב ות  כלשהו  גורם  ידי 

להלן  נוהל שינויים, כמפורט    לפימעובדי הספק, ואלה יתוקנו בתמורה נוספת  

 . 4.6.4.9 בסעיף

 

 (I) זמני קבלת השירות ומועדי הטיפול בתקלות – שירות תמיכה .4.6.4
רות טלפוניות של האקדמיה לצורך איתור  יהמציע יתחייב להיענות לקריאות ש .4.6.4.1

 ומתן פתרונות מספקים.   ("באגים") מתקליםתקלות הנובעות 

מענה טלפוני  במוקדן שירות או    בידידקות)   15(עד   תידיהמענה יינתן מי .4.6.4.2

שאין נופלים  ה  –להשארת הודעה, בזמנים ובמועדים המפורטים להלן: ימים א

 . 17:00–08:00בשעות   ,ערבי חג וחג בהם 

 שעות אלה תינתן האפשרות למענה טלפוני להשארת הודעה.מלבד  .4.6.4.3

 אלקטרוני מובנה.בכל שעה תתאפשר פתיחת קריאה בטופס  .4.6.4.4
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לפותח הקריאה יהיה ברור מהן שעות העבודה של מוקד הסיוע ומתי הוא   .4.6.4.5

יש להקליט הודעה  יש    ,צפוי לקבל תגובה (במענה הקולי  ובטופס המובנה 

 להציג טקסט).

בקריאה   .4.6.4.6 טיפול  להתחלת  יתחייב  מקבלתה  בהמציע  שעתיים  אם  תוך 

ויתחייב לתיקון רציף עד לת16:00התקבלה עד השעה   יקון מלא במקרה , 

 של תקלה המשביתה את השירותים. 

המציע   .4.6.4.7 יתחייב  השירותים  כלל  את  משביתה  שאינה  תקלה  של  במקרה 

טיפול   העבודהארבע  תוך  בלהתחלת  בשעות  בסעיף    לעיל  כמצוין  ,שעות 

ויתחייב לטיפול רציף בשעות העבודה עד לתיקון זמני או מלא אשר    , 4.6.4.2

 ימי עבודה מקבלת הקריאה. שבעהיסתיים לא יאוחר מ

לאקדמיה,    ידווח מוקד הסיועטיפול בתקלה  בחלק מהתקלות, בד בבד עם ה .4.6.4.8

 הגדרת האקדמיה.  לפי

חמישה  המציע הצעה מפורטת עד  יעביר  (שו"ש)    במקרה של בקשת שינויים .4.6.4.9

השו"ש,  לביצוע  זמנים  לוחות  תכלול  ההצעה  הבקשה.  מקבלת  עבודה  ימי 

שונים  תפקיד  בעלי  של  עבודה  שעות  הערכת  על  המבוססת  מחיר  הצעת 

אישור  קבלת  עם  לתשלום.  דרך  ואבני  העבודה  השלמת  לשם  הנדרשים 

 .  Fixed Priceהאקדמיה העבודה היא במודל  מטעםלעבודה 

המציע   יספק  ,עובדים מקצועיים לשירותי ייעוץ (על בסיס שעות)  יוזמנו  אם .4.6.4.10

 ימי עבודה מקבלת הבקשה.חמישה את העובד המקצועי הנדרש עד 

על מנהל הפרויקט   ,יה למנהל הפרויקט במהלך ביצוע הפרויקטיפנ  אם תהיה .4.6.4.11

יה והמענה יכולים  יה. הפנייה עד יום עבודה אחד מקבלת הפניילהשיב לפנ

 להיות מבוצעים פנים אל פנים, טלפונית או בדוא"ל.

כי על מנהל הפרויקט מטעם הספק לשתף פעולה עם צוות האקדמיה,   יובהר

 מתן מרב המידע הנדרש.אגב הנדרש  לוח הזמניםלפי לתת מענה 

לבד  .4.6.4.12 אחרות  הוצאות  כל  או  חניה  הוצאות  נסיעה,  הוצאות  תשולמנה  לא 

 התעריף השעתי הנקוב בהצעת הזוכה. מ

4.6.4.13. )Sיתאר את מנגנון הש דיווח על תקלה י) המציע  רות שיופעל במקרה של 

 בו ייענו קריאות השירות של האקדמיה. שבשירותים ויציג את חלון הזמן 
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 ) SLA( )Iאמנת שירות ופיצויים מוסכמים ( .4.6.5
כלי   .4.6.5.1 היא  השירות  את  אמנת  וסדרי  המשמש  מדיניות  להגדרת  האקדמיה 

 עדיפויות למתן שירות שוטף ולביצוע פיקוח על הספק בקיום תנאי המכרז.

אמור בסעיף זה, האקדמיה תנכה את  לפי הבקרות האירועים המקנים פיצוי   .4.6.5.2

  הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף מכל התשלומים המגיעים לספק הזוכה, 

 ימים מראש.שבעה הודעה מנומקת בכתב  ותיתן

הפיצוי    האקדמיה .4.6.5.3 משיעור  להפחית  להלןרשאית  בטבלה  לבטל    הנקוב  או 

התנהלות הספק לתיקון ולפי  נסיבות כל מקרה  לפי  בדיעבד פיצוי שכבר נוכה,  

 ההפרה והשלכותיה.

לצמצם את הנזק, האקדמיה  הספק  לאחר קרות ההפרה הצליח    אםלדוגמה,   .4.6.5.4

נוספת ספק הצליח   אם  או  רשאית להפחית משיעור הפיצוי הנקוב. דוגמה 

מקורי, האקדמיה  הזמנים  הלהתגבר על איחור שנגרם לפרויקט ועמד בלוח  

 הפיצוי או לבטלו בדיעבד, אם הפיצוי כבר נוכה. שיעור רשאית להפחית את 

כי ההחלטה להפחית משיעור הפיצוי או לבטל בדיעבד    יובהרלמען הסר ספק   .4.6.5.5

שיקול דעתה הבלעדי של האקדמיה ובלי שהדבר יהווה  היא לפי  פיצוי שנוכה,  

 תקדים. 

הספק  .4.6.5.6 את  ישחררו  לא  לאקדמיה  המגיעים  המוסכמים  הפיצויים  תשלום 

את  לשפות  הספק  ומחובות  והחוזה,  המכרז  מסמכי  פי  על  מהתחייבויותיו 

גין  בולא ימנעו מהאקדמיה לתבוע    , האקדמיה בגין נזקים שייגרמו מעבודתו

 כל דין.  על פינזק רב יותר ככל שיהיה או לבקש כל סעד אחר המגיע 

כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי למנוע מהאקדמיה הפעלת כל    יובהר .4.6.5.7

 לרבות חילוט ערבות הביצוע.  ,ה אחרת נגד הספקיסנקצי

 סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו. את הספק אינו רשאי לגרוע  .4.6.5.8
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 קנס SLA-חריגה מה דרישות המכרז  סעיף 
החלפת מנהל  -אי 4.2.3.5

 פרויקט 

החלפת מנהל פרויקט בשלושת 

החודשים הראשונים לעבודה, מכל 

סיבה שהיא. למען הסר ספק עזיבה 

כאמור תיחשב הפרה יסודית של  

  ,ונוסף על תרופה לפי סעיף זה ,ההסכם

כל התרופות העומדות  אקדמיהיעמדו ל

 . על פי כל דיןלרשותה 

30,000   ₪ . 

היענות לקריאות שירות   4.6.4

ה  –טלפוניות בימים א

 17:00– 8:00בשעות 

  15עד לא ניתן מענה טלפוני מיידי (

   .דקות) בימים ובשעות שנקבעו

 ₪ על כל קריאה   100

   .שלא נענתה מייד 

פתיחת קריאה בטופס   4.6.4

 אלקטרוני מובנה

יתה אפשרות לפתוח קריאה ילא ה

 .בטופס אלקטרוני מובנה

 . ל כל מקרהע₪   100

תקלה משביתה:   4.6.4

התחלת טיפול בקריאה 

תוך שעתיים  ב

מקבלתה והמשך טיפול 

 רציף עד לתיקון מלא 

שעתיים מקבלת הקריאה יותר מ

 .להתחלת טיפול

שעת ₪ על כל  2,000

(או חלק ממנה) איחור 

בהתחלת טיפול 

ל  בקריאה או בגין טיפו

 . לא רציף בקריאה

תקלה שאינה   4.6.4

משביתה: התחלת  

ארבע  תוך בטיפול 

שעות בשעות העבודה, 

 4.6.4כמצוין בסעיף  

שעות מקבלת הקריאה  מארבעיותר 

 .להתחלת טיפול

שעת ₪ על כל   500

(או חלק ממנה) איחור 

או טיפול לא רציף  

 בקריאה.

זמני או מלא   תיקון 4.6.4

במקרה של תקלה  

שאינה משביתה את  

 השירותים

ימי עבודה מקבלת   משבעהיותר 

 .הקריאה

₪ על כל יום    500

 . איחור
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 קנס SLA-חריגה מה דרישות המכרז  סעיף 
הגשת הצעה מפורטת  4.6.4.9

 . לשו"שים

₪ על כל יום    200 . ימי עבודה מחמישהיותר 

 . איחור

מומחה לצורך הספקת  4.6.4.10

 . שירותי ייעוץ

₪ על כל יום    200 . ימי עבודהמחמישה יותר 

 . איחור

מנהל   מאתמתן מענה  4.6.4.11

 . הפרויקט

₪ על כל יום    200 . יום עבודהיותר מ

 . איחור

עמידה בדרישות -אי 2.7נספח 

 .אבטחת מידע

על כל  ₪   10,000 .עמידה בדרישות עדכון תוכנות-אי

 .מקרה

עמידה בדרישות -אי 2.7נספח 

 . אירוח

עמידה בדרישות טכנולוגיות או  -אי

 . פיזיות

על כל  ₪   10,000

 .מקרה

 

 דיווח .4.6.6
 ביצוע השירותים ידווח הספק לנציג האקדמיה.ב בכל שלב  .4.6.6.1

שבוע באמצעות דוא"ל. אחת להספק ידווח על התקדמותו בביצוע השירותים   .4.6.6.2

ומה מתוכנן   בוצע במהלך השבוע האחרון  יפרט הספק מה  לביצוע  בדיווח 

 החסמים, וכיצד הוא מתכוון להתגבר עליהם. םבשבוע העוקב, מה

הספק יגיע לפגישת דיווח באקדמיה אחת לשבועיים או בתדירות אחרת, לפי   .4.6.6.3

את   מייתרת  אינה  זו  פגישה  ספק,  הסר  למען  האקדמיה.  הדיווח דרישת 

 בדוא"ל המצוין לעיל. 
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   )M(  ה והטמעההדרכ .4.7
 הספק יקיים הדרכת תפעולה של המערכת למשתמשי האקדמיה. .4.7.1

ובכלל זה פרסום   ,הדרכת התפעול תכלול הסברים על תהליך העבודה על כל שלביו .4.7.2

תצוגה,   ואופני  דוחות  הגדרת  והתזכורות,  הנדרשים  המסמכים  הגדרת  קורא,  קול 

מערכת ניהול   ,dashboard-הגדרת נוסח למכתבים יוצאים, הגדרת התרעות ומבנה ה

 .ותגובות להם ההרשאות, מקרים של תקלות בסיסיות

 טיות לו. במסגרת ההדרכה על כל מודרך להתנסות בביצוע הפעולות הרלוונ .4.7.3

 עובדי אקדמיה. לכל היותר עשרה בה וישתתפו  ,הדרכה זו תתקיים באקדמיה .4.7.4

 הדרכה זו תהיה בהיקף של שני ימי עבודה במועד שייקבע על פי דרישת האקדמיה. .4.7.5

 האקדמיה תספק את חלל ההדרכה. .4.7.6

, כל משתתף בהדרכת התפעול  על זה  למשתמש. נוסף  מקוון  המערכת תכיל מדריך .4.7.7

בסעיף לעיל  קבל מדריך למשתמש בעותק קשיח על פי המפורט  ובהדרכת הפיתוח י

4.5 . 

התחזוקה .4.7.8 תקופת  במשך  נוסף  הדרכה  יום  לבקש  רשאית  תוספת   האקדמיה  ללא 

 .תשלום

 האקדמיה רשאית לבקש, בתשלום, ימי הדרכה נוספים על האמור בסעיף הקודם.  .4.7.9

יעמיד לרשות משתמשי האקדמיה מוקד טלפונעל זה  נוסף .4.7.10 י לסיוע בתפעול  , הספק 

 ויר. ומעליית המערכת לא חודשייםבמשך 
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 כנית היפרדות ות .4.8
4.8.1. )Sכנית היפרדות  ו) ת 

את ת יפרט  והחפיפה  והמציע  ההיפרדות  עם  שכנית  לקיים  מציע  הוא  הגורם   האקדמיהאותה  ועם 

הספק, בין היתר, להיבטים  יתייחס  כמחליפו בסיום ההתקשרות. במסגרת המענה  תגדירו    האקדמיהש

 : האלה

 המועדים ליישום ההיפרדות והחפיפה.  .א

,  meta-dataלרבות    ,האקדמיהוהנתונים מהספק למערכות    קודה,  אופן העברת המידע .ב

טבלאות נתונים, קטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים  מפתחות הצפנה,  

 . מטעמהאו מי  האקדמיהושימוש בהם במערכות 

נדרשות, לצורך ביצוע הגירת הנתונים ממערכות הספק למערכות אם  תוכנות צד שלישי,   .ג

 .מטעמהאו מי  האקדמיה

 גורמים אצל המציע אשר יבצעו את החפיפה.   .ד

או   .ה תקלות  או  נזק  למערכות  -אימניעת  בשירות  הפסקת   האקדמיהרציפות  במהלך 

 ההתקשרות ולאחריה.

4.8.2.  )M מתווה היפרדות ( 
הספק לפעול בהקדם וללא דיחוי, כמפורט    יידרש  על סיום ההתקשרות  מהאקדמיהעם קבלת הודעה  

 להלן:

והידע שהצטברו  הנתונים,  באופן מסודר את כל    אקדמיהלהעביר ל .4.8.2.1 המידע 

אצלו במהלך הפעילות, ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם  

 . אקדמיהבמעודכנים, קריאים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש 

את כל התוצרים שהכין    אקדמיהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יעביר ל .4.8.2.2

, טבלאות,  בהם תיק מערכת עדכני כולל יישומיםו במסגרת מתן השירותים,  

  .בקשר למערכתשנעשה פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר 

רציפות  -איהנתונים והמידע באופן אשר ימנע נזק או תקלות או  להעביר את   .4.8.2.3

 .בשירות

לאישור   הולהגישהצעתו במכרז,  לפי  וחפיפה  להכין תוכנית עבודה להיפרדות   .4.8.2.4

 .האקדמיה
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

ועם הגורם שיוגדר כמחליפו ולפעול    האקדמיהעם    ללא סייגלשתף פעולה   .4.8.2.5

הת ההתארגנות,  ולפי  את  לאפשר  כדי  שלעיל  ואת  כניות  את  ההחלפה 

 המשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.

להיפגש עם כל בעל תפקיד  גורם שיוגדר כמחליפו  לו  האקדמיהלאפשר לנציגי   .4.8.2.6

) לצורך ביצוע  בפרויקט (וככל שיתאפשר, גם בעל תפקיד לשעבר בפרויקט

 חפיפה או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע שברשות הספק. 

וסיום   .4.8.2.7 ההתקשרות  לסיום  עד  שבאחריותו  המשימות  בכל  לטפל  להמשיך 

 העברת המידע והידע, כאמור. 

ולהשמיד   .4.8.2.8 שברשותו,  למחוק  המידע  של  העתק  כל  ההיפרדות  לפי  בסיום 

מידע אבטחת  אם2.7בסעיף  לעיל    המפורטות  הנחיות  אלא   האקדמיה  , 

 . בכתב ה אחרתתהור
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 (S) עלות .5
 ) Iכללי ( .5.1

פרק זה מגדיר את מבנה התעריפים עבור כל השירותים/המוצרים המתוארים במכרז  .5.1.1

 זה. 
 פי הדרישות בפרק זה. המחירים המוצעים ימולאו על .5.1.2
על המציע למלא את הטבלאות בסעיפים הבאים במלואן. על המציע לתת הצעת מחיר   .5.1.3

 הדרישות המופיעות בטבלה. עבור כל 
5.1.4. )M  (ודגש כי אין להוסיף הערות כלשהן על גבי מענה של פרק העלות. שינויים, הערות י

להביא לפסילת ההצעה. מציעים רשאים להעלות   יםאו הסתייגויות מכל סוג שהוא עלול

   . 0.4.4  ףבסעילעיל הערות אך ורק באמצעות נוהל העברת שאלות ובירורים, כמפורט 

כל השגה או דרישה לשינויים במבנה העלויות או פרשנות שונה שייתן הספק הזוכה  .5.1.5

 על הסף. יידחו   –לאחר בחירתו לאיזה מן הסעיפים 

. כל  עבור השירותים שדרשה היא בפועלוכה  האקדמיה תשלם תשלומים למציע הז .5.1.6

נציג   של  ובכתב  מפורשת  הרשאה  ללא  כלשהו,  למשתמש  יינתן  אשר  אחר  שירות 

    .יקוזזולא לא יכובד, לא ישולם  ,האקדמיה המוסמך
 

 הצעת המחיר למערכת ניהול הגשות ומלגות:   .5.2
 Aרכיב  –הקמה  .5.2.1

 תשלוםהאופן  תיאור הרכיב
כולל לא מחיר יחידה בש"ח 

 מע"מ 

אפיון, הקמה, התאמה, התקנה, 

הדרכה, תיעוד, הכנת חומרי  

הדרכה והטמעה של מערכת ניהול 

הגשות ומלגות כמפורט במסמכי 

 מכרז זה 

 פעמי, -חד

 אבני דרך  על פי 
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 
 Bרכיב  –תפעול  –תשלום חודשי  .5.2.2

 תיאור הרכיב
אופן  

 תשלום ה

לא כולל מחיר יחידה בש"ח 

 מע"מ 

 רישוי פלטפורמה  

 קיימתאם 

  חודשי 

  חודשי  אירוח המערכת בענן

  סה"כ 

 
 

 Cרכיב  –תחזוקת אפליקציה  –תשלום שנתי  .5.2.3

 . A רכיב התחזוקה יהיה באחוזים מהתשלום בפועל עבור רכיב

 
 ופציות א .5.2.4

 
 

 השוואת הצעות טבלת  .5.3

 % תיאור הרכיב
תשלום תחזוקה 

 לא כולל מע"מ  שנתית

תחזוקה ותמיכה ביחס לעלות הקמת  שיעור 

 ) לשנה אחתAהמערכת (רכיב 
 

מחיר   % התחזוקה *

 Aרכיב 

 תיאור הרכיב רכיב
לא כולל מחיר יחידה בש"ח 

 מע"מ 

D  יום הדרכה  

E  4.7.10בסעיף לעיל שבוע מוקד סיוע בתפעול כמתואר  

F  הוספת שפה לממשק  

G תוספת רישוי למשתמש אקדמיה  

H שופט /   תוספת רישוי לחבר ועדה  
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 כי טבלה זו משמשת להשוואת ההצעות בלבד.  יובהר

בצהוב.  הצבועים  בתאים  קודמים  בסעיפים  המוצגים  הנתונים  את  להעתיק  יש  זו  טבלה   אל 

הזכות לתקן את הטעות לאקדמיה  שמורה    ,של הספק בהעתקה או בחישובים  טכנית  תהיה טעותאם  

 בסעיף זה.

 

 בטבלה זו הוא המחיר שישמש להשוואת ההצעות. סך הכולמחיר 

 

מחיר ליחידה כולל   שם  רכיב
 מ "מע

 ל וסך הכ כמות 

A  מועתק מסעיף הקמה 

5.2.1 

1  

B  120 0 מועתק מסעיף תשלום חודשי תפעול  

C  מועתק מסעיף   תשלום שנתי תחזוקת אפליקציה

5.2.3 

8  

D  מועתק מסעיף   יום הדרכה

5.2.4 

5  

E  מועתק מסעיף   שבוע מוקד סיוע תיפעול

5.2.4 

2  

F  מועתק מסעיף   הוספת שפה לממשק

5.2.4 

0.3  

G 
 תוספת רישוי למשתמש אקדמיה

מועתק מסעיף  

5.2.4 

5  

H 
 שופט /   תוספת רישוי לחבר ועדה

מועתק מסעיף  

5.2.4 

10  

  סה"כ  
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 נספחים  .6
 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות  – .ג0.7.2.2נספח 

 , י לומר את האמתילאחר שהוזהרתי כי על  ,_______________  מת"ז  ,אני הח"מ _______________

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

"המציע") המבקש להתקשר עם   שהוא המציע (להלן:  ,הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ 

 .לאפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות 02/2021פומבי  עורך מכרז

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  אני אני מצהיר/ה כי 

 

  במשבצת המתאימה: Xסמן  

  חלות על המציע.אינן  1998–לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 

   חלות על המציע והוא מקיים   1998–לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  

   אותן.

נדרש לסמן  חלות על המציע 1998–חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"  9הוראות סעיף אם 

x במשבצת המתאימה:  

 עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר.  100המציע מעסיק 

 : במשבצת המתאימה   Xעובדים או יותר נדרש לסמן 100המציע מעסיק אם 

    הרווחה והשירותים החברתיים    ,יזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודהאם  המציע מתחייב כי

שוויון  9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם התשנ"  לחוק  מוגבלות,  עם  לאנשים    ,1998–חזכויות 

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם  –הצורך ובמקרה

 העבודה הכללי של משרד  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  לשם   ,המציע  והשירותים החברתיים  הרווחה 

הוא פנה    .1998–חזכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

המציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  אם  (  פעל ליישומן   , אכןואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  ,כאמור

 נתן התחייבות זו). שבעניינה מו התקשרות יונעשתה ע

 

הרווחה   ,המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה

 ימים ממועד ההתקשרות.  30והשירותים החברתיים בתוך 
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 אישור עורך הדין 
לפניי מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה    דין,  ת/עורךאני הח"מ _____________________,  

בי   ____________ ברחוב  אשר  ______________יבמשרדי  מר/גב'   ____________   , שוב/עיר 

, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אישיתהמוכר/ת לי    ____________ /  מת"ז בשזיהה/תה עצמו/ה  

 על התצהיר דלעיל.   יים לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפנאמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק א

 

     

 חתימה  חותמת ומספר רישיון   תאריך
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 אישור על מחזור כספי  –  0.7.2.4נספח 

 

 תאריך:_______________ 

 

 לכבוד

 חברת  ______________

 

 ) 1וביום ____ ( 31.12.20xxאישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום הנדון : 
  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 הננו משמשים רואי החשבון של חברתכם משנת_________.   . א

 

  ) 1יום ____) (הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחלופין ליום____ ול . ב

 משרדנו.ב בוקרו/נסקרו (בהתאמה) 

 
 לחלופין:

 ידי רואי חשבון אחרים.  בבוקרו    ) ______1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים (

 

הדעת . ג הסקירה    /  חוות  (שניתנו  דוח  ליום/ימים  (בהתאמה)  המבוקרים/סקורים  הכספיים  )  1לדוחות 

 ).2כל הסתייגות או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (אינם כוללים  _________  

 
 לחלופין:

הסקירה   דוח   / הדעת  (שניתנו  חוות  ליום/ימים  (בהתאמה)  המבוקרים/סקורים  הכספיים  )  1לדוחות 

בסעיף  להלן  אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט    ,יגה מהנוסח האחידחר  ים_________ כולל

 ד.
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 לחלופין:
הסקירה   דוח   / הדעת  (שניתנו  חוות  ליום/ימים  (בהתאמה)  המבוקרים/סקורים  הכספיים  )  1לדוחות 

להלן  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט    ים_________ כולל

 בסעיף ד. 

  

המחזור הכספי של חברתכם לתקופה דוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לשנים .... __  לפי ה . ד
מידע המופיע  על  אמור במסמכי המכרז  לפי ה(או כל דרישה אחרת    מ _______ ₪  גדול)  1_____ (

 בדוחות הכספיים). 

 

 בכבוד רב, 
 

 ______________________ 

 רואי חשבון 
 

 

 נדרש במסמכי המכרז. לפי היצוינו התאריכים  .1

, חוות  99מס'  חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת  ב  יראו  רכי מכתב זהולצ .2

 דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד. 

 

 הערות: 

 רואי החשבון. יודפס על נייר לוגו של משרד  •
 .  

 
  



 תצהיר בדבר וותק וניסיון  –  0.7.2.5נספח 

 

 לכבוד

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 

 

 לאפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות  02/2021פומבי מכרז  הנדון:

 

מצהיר  ,)" המציע"  :להלןעובד בתאגיד _____________________ ( ,מת"ז _____________ ,אני הח"מ______________________________

 בזאת:  

 

 על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו. אני מוסמך לחתום  .1

 במכרז שבנדון.  מציעלהצעה המוגשת מטעם ה מציעאחראי בה אני נושא המשרה  .2

 רוק או לפשיטת רגל.  יבקשה לפ ונגדבהליך של כינוס נכסים או לא הוגשה מצוי הנני מצהיר כי המציע אינו   .3

 .האחרונותמייצר או משווק מוצר לניהול מלגות אשר עובד אצל שלושה לקוחות לפחות בשלוש השנים  המציע .4
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 

 

 או

  וכל אחד   , חודשי אדם  12של לפחות    כל אחד בסדר גודל,  CRMפרויקטים לפחות על גבי תשתית    שלושההטמעה של  בו  פיתוחבסיון באפיון,  יהמציע בעל נ

 ויר בשלוש השנים האחרונות.ומהם עלה לא

  

של  דוא"ל כתובת וטלפון  איש קשר בלקוח ותפקידו  משווק המוצר בישראל שם המוצר/פרויקט  שם הלקוח

 איש הקשר 

היקף בשנות 

 אדם

שנת עלייה 

 ירולאו
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

    

 

  

דוא"ל כתךובת וטלפון  איש קשר בלקוח ותפקידו  שם המוצר פרויקט השם  שם הלקוח

 של איש הקשר 

היקף בשנות 

 אדם

שנת עלייה 

 וירולא
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 או 

ה עם  המציע בעל ניסיון באפיון, בפיתוח ובהטמעה של שלושה פרויקטים לפחות על גבי תשתית ניהול ידע וניהול תהליכי עבודה, שכוללים אינטראקצי

 מהם עלה לאוויר בשלוש השנים האחרונות.חודשי אדם, וכל אחד  12משתמשים מסוגים שונים כנדרש במכרז זה כל אחד בסדר גודל של לפחות 
 

 

  

טלפון וכתךובת דוא"ל  איש קשר בלקוח ותפקידו  שם המוצר שם הפרויקט  שם הלקוח

 של איש הקשר 

היקף בשנות 

 אדם

שנת עלייה 

 לאוויר
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 

בניית מערכות מידע  של נקודות שבירה לפחות ו בשלוששני פרויקטים לפחות של פיתוח מערכת הכוללת ממשק משתמש רספונסיבי בבעל ניסיון  .5

 מקוונות ומאובטחות בחמש השנים האחרונות.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

של  דוא"ל כתובת וטלפון  איש קשר בלקוח ותפקידו  שם הפרויקט  שם הלקוח

 איש הקשר 

היקף בשנות 

 אדם

שנת עלייה 

 וירולא
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 

ואחת לפחות  RTLכאשר אחת לפחות  , שתי שפות לפחות –לשוני - רבפרויקט אחד לפחות של פיתוח מערכת הכוללת ממשק משתמש בבעל ניסיון  .6

LTR 

 

 

 

 

 

 

        

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר
 

  

של  דוא"ל כתובת וטלפון  איש קשר בלקוח ותפקידו  שם הפרויקט  שם הלקוח

 איש הקשר 

היקף בשנות 

 אדם

עלייה שנת 

 וירולא
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

במשרדי אשר ברחוב  לפניי , מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה עורך/ת דיןאני הח"מ ________________________, 

  מת"זבשזיהה/תה עצמו/ה   ,ישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ י___________________ ב

, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אישית__________________ המוכר/ת לי 

 היר דלעיל.  י על התצייעשה/תעשה כן, חתם/ה בפנ

 

     

 חתימת עורך הדין   חותמת עורך דין   תאריך
 

 



 

 תצהיר בדבר רישום התאגיד וזכויות חתימה בתאגיד – 0.7.3נספח 

 

 

 תאריך ___________ 

 לכבוד

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 

 נ, " א

 

 

לאפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות   02/2021פומבי מכרז הנדון: 
 ומלגות

 
 

 גוף המציע למכרז הנדון:השל האלה אני ____________________ מאשר את הפרטים  .1

 עו"ד/ (שם מלא)     

 ______________________________  שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי:  1.1

 ______________________________    סוג התארגנות:  1.2

 ______________________________    תאריך התארגנות:  1.3

 ______________________________    מספר מזהה:  1.4

 שלהם: מת"זשמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע למכרז הנדון ו  1.5

 ______________________________________________________ ____ 

  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

 

]  כן הנני מאשר כי החתום/ים על מסמכי ההצעה מטעם _____________ [הגוף המציע .2

 מת"ז ,______________ -ו, ______________   מת"ז ,ם ______________ה/הוא
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

וכי חתימתם בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את ___________    ,_________________ 

 רכי המכרז הנדון. ולצ) הגוף המציע(

 

 בכבוד רב,

 

 ______________________  __________________

 ___________________ 

 חתימה וחותמת   עו"ד  שם מלא  

 

 _____________________________  ______________________ 

 טלפון   כתובת 
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  – 0.7.4נספח 

 

 

 תאריך ___________ 

 לכבוד

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 

 

לאפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות   02/2021מכרז פומבי הנדון: 
 ומלגות

נקיים   המכרז שבנדון  הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות למתן שירותים במסגרת

ל עובדיםבאשר  ובין היתר בחוקי העבודה    ,עובדים שנעסיק את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת 

 המפורטים להלן: 

 1959–תשי"טהחוק שירות התעסוקה, 

 1951–תשי"אהחוק שעות עבודה ומנוחה,  

 1976–תשל"והחוק דמי מחלה, 

 1951–תשי"אהחוק חופשה שנתית, 

 1954–תשי"דהחוק עבודת נשים, 

 1965–תשכ"והחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, 

 1953–תשי"גהחוק עבודת הנוער, 

 1953–תשי"גהחוק החניכות, 

 1951–תשי"אהחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), 

 1968–תשכ"ח החוק הגנת השכר, 

 1963–תשכ"גהחוק פיצויי פיטורין, 

 1987–תשמ"זהחוק שכר המינימום, 

 1988–תשמ"חהחוק שוויון הזדמנויות, 

 1995–תשנ"ההחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (כולל חוק בריאות ממלכתי), 

 1996–תשנ"ההחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, 

 2001–תשס"א החוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, 
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 2001–תשס"אהחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, 

 

 

 חתימה וחותמת תאגיד: _________________                                                         
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 של המציע אישורים והתחייבויות נוספות – 0.7.5נספח 

 תאריך ___________ 

 לכבוד

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 לאפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות  02/2021מכרז פומבי הנדון: 

 

בתאגיד  העובד אני, הח"מ ________________, מת"ז _______________________, 

 מצהיר בזאת: ), " המציע"  : ______________(להלן

 דון.נבמענה למכרז שב מציעאחראי להצעה המוגשת מטעם הה  מציענושא המשרה באני  .1

הם  אני   .2 המערכת)  לצורך  במיוחד  שפותחה  תוכנה  (למעט  המוצע  הפתרון  רכיבי  כל  כי  מאשר 

 תחזוקה שוטפים.בבשירות ו

הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות או החוזיות    מציעאני מאשר כי ה .3

ובמוצרים הגלומים בשירותים הרשאה מאת  או בעל    ,או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה 

 המכרז שבנדון.מושא הבעלים להשתמש בהם או לשווקם לצורך מתן השירותים 

אין בפתרון   .4 כי  סודות מסחר    מציעה  שמציעאני מאשר  יוצרים,  זכויות  בכל  קניין  ופגיעה  זכויות 

 תביעה על הפרת זכויות כאמור.  המציעכלשהן, וכי לא הוגשה נגד 

יחתום על החוזה, בנוסח המצורף    המציעמתחייב כי    למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. אני .5

 למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

ההצעה    יובהר נספחיו,  זה,  מכרז  ההצעה    שמגישכי  רכיבי  ונספחיה,  תבחרהמציע   שבהם 

 לספק הזוכה. האקדמיהו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין י כולם יה – האקדמיה

עמוד  אאת כל האישורים הנדרשים,    אקדמיהל  אמציאבמכרז    המציעאני מתחייב כי לאחר זכיית   .6

 למכרז שבנדון. 0.8בסעיף  לעיל חתום על כל המסמכים, כמפורט אבכל התנאים וההתחייבויות ו

 

 

 

 שם מלא של החותם בשם המציע

 

 חתימה וחותמת של המציע
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 הרשעותעדר יתצהיר בדבר ה – 0.7.6נספח 

 

לומר את    י לאחר שהוזהרתי כי עלי  , _______________  מת"ז  ,אני הח"מ _______________

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: ,האמת

___________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  (להלן:    , הנני  המציע  המבקש  " המציע" שהוא   (

עורך   עם  פומבי  להתקשר  מערכת   02/2021מכרז  של  ותחזוקה  הטמעה  התקנה,  פיתוח,  לאפיון, 

אני  ). אני מצהיר/ה כי  "המכרז"   :(להלן  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםעבור    הגשות ומלגות

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

– התשל"ו  , כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבורייםהיא  בתצהירי זה משמעותו של המונח "בעל זיקה"  

"חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי    (להלן:  1976

 אני מבין/ה אותו.  

קה שלא כדין והבטחת עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העס  –משמעותו של המונח "עבירה"  

, ולעניין עסקאות לקבלת  1987–התשמ"ז  ,או לפי חוק שכר מינימום  1991– תנאים הוגנים), התשנ"א

, גם עבירה על  2011–לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2שירות כהגדרתו בסעיף  

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. 

 ם בישראל. תאגיד הרשוהוא המציע 

 :במשבצת המתאימה Xסמן 

   אליו זיקה  ובעל  למועד האחרון להגשת ההצעות   לא הורשעוהמציע  עד  עבירות  ביותר משתי 

 (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע למכרז.

   אליו זיקה  בעל  או  דין  הורשעוהמציע  עבירות  בפסק  לפחות   וחלפה שנה אחת  ,ביותר משתי 

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

   לפחות   ולא חלפה שנה אחת  ,ביותר משתי עבירות  בפסק דין  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  ,זה שמי, להלן חתימתי

 
 תאריך

 
 שם מלא 

 
 חתימה וחותמת של המציע



 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 
 02/2021פומבי מכרז   30.12.2021

  120מתוך  93עמוד  
 
 

 
______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 

 
 אישור עורך הדין 

  ,_____________________ הח"מ  הופיע/ה    עורך/דין, אני   ____________ ביום  כי  מאשר/ת 

בילפניי    ____________ ברחוב  אשר  מר/גב'  יבמשרדי   ____________ שוב/עיר 

עצמו/ה    ,______________  /  מת"זבשזיהה/תה  לי    ____________  ואחרי  אישיתהמוכר/ת   ,

לא   אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה 

 י על התצהיר דלעיל.  ייעשה/תעשה כן, חתם/ה בפנ

 

 

  

 

 תאריך

 

 מספר רישיון 

 

 ימה וחותמת חת
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים – 0.7.7נספח 

 

י לומר את  ילאחר שהוזהרתי כי על  , _______________  מת"ז  ,אני הח"מ _______________

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: ,האמת

) המבקש  " המציע" שהוא המציע (להלן:    ,הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ .1

לאפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת    02/2021מכרז פומבי  להתקשר עם עורך  

). אני מצהיר/ה כי  " המכרז: " (להלן  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםעבור    הגשות ומלגות

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.אני 

לצורך מתן שירותים    האקדמיהולא יהיה לי, במהלך ההתקשרות עם    ,הנני מצהיר ומתחייב שאין .2

, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם המכרזמושא  

הפני נושא  בתחום  עניין  בעלי  באם  אלא  ה,  יגורמים  ענ"א  רכישות  הלאומית  ועדת  אקדמיה 

, כי אין בעובדות אלו משום  לפניהבכתב לאחר שהעובדות הוצגו זאת אישרה  הישראלית למדעים

אם   או  עניינים  ענייניםניגוד  ניגוד  על   ,קיים  השפעה  בו  אין  אשר  שולי  עניינים  בניגוד  מדובר 

 המכרז. מושא השירותים 

מושא כל גורם שהוא בתחום מתן שירותים    ,או אפעל מטעם   ,הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג .3

מטעם   למעט  מתן  האקדמיההמכרז,  תקופת  במהלך  הצדדים  מושא  שירותים  ה,  בין  המכרז 

 .האקדמיהמאת אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב   אחריה,ושלושה חודשים ל

ניגוד    אקדמיההנני מתחייב להודיע ל .4 על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא במצב של 

 ד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.  יעניינים, מי 

לעיל על כל כוונה שלי להתקשר עם כל גורם כאמור  אקדמיההנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ל .5

 ת רשאי   האקדמיההוראותיו בעניין.  לפי  , בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול  3–2בסעיפים  

ה שיבטיחו  אחרות  הוראות  לתת  או  כאמור  התקשרות  לי  לאשר  והנני  ילא  עניינים,  ניגוד  עדר 

 הוראות אלו בהקשר זה. לפי אפעל  מתחייב כי

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   ,ה שמי, להלן חתימתיז

 

 תאריך

 

 שם מלא 

 

 חתימה וחותמת של המציע
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 אישור עורך הדין 
מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה    עורך/ת דין,אני הח"מ _____________________,  

בילפניי    ____________ ברחוב  אשר  מר/גב'  יבמשרדי   ____________ שוב/עיר 

עצמו/ה  ,  ______________   /  מת"זבשזיהה/תה  לי    ____________  ואחרי  אישיתהמוכר/ת   ,

לא   אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה 

 על התצהיר דלעיל.   ייעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני

 

 

  

 

 תאריך

 

 מספר רישיון 

 

 חתימה וחותמת 
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 תיאום הצעות במכרז-איתצהיר המציע בדבר  - 0.7.8נספח 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את    ,_______________  מת"ז  ,אני הח"מ _______________

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: ,האמת

) המבקש  " המציע" שהוא המציע (להלן:    ,הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ .1

לאפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת    02/2021מכרז פומבי  להתקשר עם עורך  

). אני מצהיר/ה כי  " המכרז"   :(להלן  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםעבור    הגשות ומלגות

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.אני 

 בכוונתי להשתמש במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד .2

 שר עימו): ופרטי יצירת ק

בו  שתחום העבודה   שם התאגיד

 ניתנת קבלנות המשנה 

 פרטי יצירת קשר 

     

     

 

ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, בנקבעו  המחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו   .3

  לעיל  הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו 

 ).  2בסעיף 

כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  לפני  המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו   .4

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר  

 ).  2בסעיף לעיל צוינו 

 ה. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז ז .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה מהצעתי זו.   .6

 תחרותית מכל סוג שהוא. לא לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה  .7

בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או באה  ואינה  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב   .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

  .חקירה בחשד לתיאום מכרזבלמיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע  .9

 אם כן, אנא פרט:
 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

א  47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף   .10

 .  1988–תשמ"חהלחוק ההגבלים העסקיים,  

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   ,שמי, להלן חתימתי זה

 

 
 
 
 
 

 אישור עורך הדין 
 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה    עורך/ת דין,אני הח"מ _____________________,  

בלפניי    ____________ ברחוב  אשר  מר/גב'  ישוב/עיר  יבמשרדי   ____________

עצמו/ה    ,______________  /  מת"זבשזיהה/תה  לי    ____________  ואחרי  אישיתהמוכר/ת   ,

לא   אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה 

 על התצהיר דלעיל.   ייעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני

 

 

  

 

 תאריך

 

 שם מלא 

 

 חתימה וחותמת של המציע

 

 תאריך

 

 מספר רישיון 

 

 חתימה וחותמת 
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 פרסום-איעל  תצהיר המציע לשמירה על סודיות ו - 0.7.9נספח 

 

 

י לומר את  ילאחר שהוזהרתי כי על  , _______________  מת"ז  ,אני הח"מ _______________

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: ,האמת

) המבקש  " המציע" שהוא המציע (להלן:    ,הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ .1

לאפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת    02/2021מכרז פומבי  להתקשר עם עורך  

). אני מצהיר/ה כי  " המכרז"   :(להלן  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםעבור    הגשות ומלגות

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.אני 

 המשמעות המופיעה לצידם: האלה בתצהיר זה תהיה למונחים  .2

 ; אקדמיהכל אחד מעובדי המציע אשר באמצעותו יינתנו השירותים ל –עובד 

), ידיעה, מסמך, תכתובת, Know-How), ידע (Informationכל מידע (  –מידע 

כיוצא באלה תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר 

 או   יםהקשור

  ובין  בעל פהבין בכתב ובין  ,הספקת הטובין/  למתן השירותים יםהנוגע

 בכל 

חשמלית או אלקטרונית או אופטית או   –של שימור ידיעות אחרת דרך 

 מגנטית או אחרת.

השירותים –סודות מקצועיים  למתן  בקשר  העובד  או  המציע  לידי  יגיע  אשר  מידע     /כל 

הספקת הטובין    /  נתקבל במהלך מתן השירותיםשהספקת הטובין, בין  

לאחר מכן, לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מידע  ובין שנתקבל   

 או כל גורם אחר או מי מטעמו.  האקדמיה שימסרו

 שמירת סודיות  

בהם אך ורק  ולהשתמש  הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת   .3

השירותים מתן  בכלליות מושא  הטובין  הספקת    /  לצורך  לפגוע  ובלי  ספק,  הסר  למען  המכרז. 

למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע,  

 או הסודות המקצועיים. 
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה,  הוא בבחינת  מילוי התחייבויותיי  -שאיהנני מצהיר כי ידוע לי   .4

 . 1977–תשל"זהיחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, 

גורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה ני  פי, ליהריני מצהיר כי ידוע לי כי חשיפת מידע אישי המגיע ליד .5

לחוק הגנת   5פי סעיף    פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין עללהיות  

 .1981–התשמ"א ,הפרטיות

בגדר נחלת הכלל וכן שהוא  למרות האמור לעיל, בגדר מידע או סודות מקצועיים לא ייכלל מידע   .6

שאינ גרידא  נתונים  עיבוד  של  נתוני  מידע  את  מכיל  של   את  או  האקדמיהו  העבודה  שיטות 

, התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, ובלבד שהמציע על זה  . נוסףהאקדמיה

זמן סביר מראש. כן לא תחול התחייבות זו על מידע    אקדמיההעביר הודעה על דרישת הגילוי ל

 . האקדמיהשהיה בידי המציע טרם חתימה על הסכם ההתקשרות עם 

 פרסום -אי

לביצוע  .7 ההתקשרות  חוזה  פי  על  שירותיי  לביצוע  הנוגע  פרסום  כל  לפרסם  שלא  מתחייב  הנני 

התחייבות זו של  כי   יובהר מראש ובכתב. עם זאת  האקדמיהשירותים על פי המכרז ללא הסכמת 

 בהם חייב הספק על פי כל דין. שהמציע לא תחול על כל פרסום או דיווח 

 תקופת ההתחייבות 

 אף לאחר תום תקופת ההתקשרות.  תחולהתחייבות זו  .8

 מועסקים החתמת 

מושא המציע בביצוע חוזה ההתקשרות למתן השירותים    אצלהנני מתחייב לגרום שכל המועסקים   .9

 המכרז יחתמו על התחייבות זו לשמירת סודיות.

 

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   ,זה שמי, להלן חתימתי

 

 תאריך

 

 שם מלא 

 

 חתימה וחותמת של המציע
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 אישור עורך הדין 
 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה    עורך/ת דין,אני הח"מ _____________________,  

בילפניי    ____________ ברחוב  אשר  מר/גב'  יבמשרדי   ____________ שוב/עיר 

עצמו/ה  ,  ______________   /  מת"זבשזיהה/תה  לי    ____________  ואחרי  אישיתהמוכר/ת   ,

אמת להצהיר  עליו/ה  כי  לא    שהזהרתיו/ה  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי 

 על התצהיר דלעיל.   ייעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני

 

  

 

 תאריך

 

 מספר רישיון 

 

 חתימה וחותמת 
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 תצהיר שימוש בתוכנות מקוריות  –  0.7.10ספח נ

 

י לומר את  ילאחר שהוזהרתי כי על  , _______________  מת"ז  ,אני הח"מ _______________

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: ,האמת

) המבקש  " המציע" שהוא המציע (להלן:    ,הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ .1

מערכת    לאפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של  02/2021מכרז פומבי  להתקשר עם עורך  

). אני מצהיר/ה כי  " המכרז"   :(להלן  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםעבור    הגשות ומלגות

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.אני 

מתחייב   .2 המציע  כי  להצהיר  ומתן   להשתמשהריני  המכרז  לצורך  מקוריות  בתוכנות  ורק  אך 

 הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. אם המכרז, מושא  ,השירותים

 

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   ,זה שמי, להלן חתימתי

 

 אישור עורך הדין 
 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה   עורך/ת דין,אני הח"מ _____________________, 

ישוב/עיר ____________ מר/גב' יבמשרדי אשר ברחוב ____________ בלפניי 

, ואחרי  אישיתמוכר/ת לי  ה ____________ / מת"זבשזיהה/תה עצמו/ה , ______________ 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת

 על התצהיר דלעיל.   ייעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני

 

  

 

 תאריך

 

 שם מלא 

 

 חתימה וחותמת של המציע

 

 תאריך

 

 מספר רישיון 

 

 חתימה וחותמת 
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 נוסח ערבות בנקאית בגין ביצוע השירותים – 0.8.1נספח 

 

 חברת הביטוח ________________  / שם הבנק 

 ________________________ מס' הטלפון 

 מס' הפקס: ________________________ 

 

 כתב ערבות
 לכבוד 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 

 

 ____________ הנדון: ערבות מס'

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

 ______________________________________ 

(במילים 

 (_________________________________________________________________ 

  :אשר תדרשו מאת ____________________________________________(להלן

 בנוגע "החייב") 

 .לאפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות 02/2021פומבי מכרז ל

 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב    15תוך  באנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל  

בדואר רשום או במסירה ידנית, בלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

ב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת  כל שהיא שיכולה לעמוד לחיי

 החייב. 

 

 . _______________ ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך

 

הביטוח   רתחב / דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

 . __________________________ה/שכתובתו
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 מס' הבנק ומס' הסניף שם הבנק / חברת הביטוח
כתובת סניף הבנק / חברת 

 הביטוח

   

 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

     

חתימת מורשי החתימה וחותמת   שם מלא   תאריך

 של הבנק 

 

הוראות החשב  לפי מורשים לתת ערבויות, הרשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח ו 

 : הכללי במשרד האוצר

 

 בע"מאיילון חברה לביטוח  .1

 אליהו חברה לביטוח בע"מ .2

 החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ  –ב.ס.ס.ח.  .3

 ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ  .4

 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ .5

 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ .6

 הראל חברה לביטוח בע"מ  .7

 כלל ביטוח אשראי בע"מ  .8

 כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ  .9

 ח בע"מ כלל חברה לביטו .10

 מגדל חברה לביטוח בע"מ .11

 מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ .12
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 0.8.2נספח 
 

 חוזה בעקבות מכרז 

 

 לשנת _____, בירושלים  ,____בחודש   ,_____שנחתם ביום 

 

 בין 

 מצד אחד;  ),"האקדמיה" :(להלן האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 

 

 לבין 

 

חברה  מס'    ,________חברת   ב"  :(להלן  __________מרחוב    ,____רישום  חתימה   ,)"צד  מורשי  באמצעות 

 .מצד שני, __________________________

 

 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 הגדרות  .1

 הפרשנות שלצידם אלא אם נאמר אחרת: האלה בחוזה זה תהיה למונחים 

פומבי    מהפרס  האקדמיהו הואיל  התק  02/2021מכרז  פיתוח,  של נלאפיון,  ותחזוקה  הטמעה  ה, 

 ) השירותים  :(להלן  מערכת הגשות ומלגות לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מיום   והואיל הצעתו  פי  על  במכרז  זכה  ב  כי  ____________וצד  מצהיר  והוא  בכל  הוא  ,  עומד 

ברמה גבוהה   האקדמיה דרישת    לפי בעל הידע והניסיון הדרושים למתן השירותים  התנאים  

 .במסגרות ארגונית משלו
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

ה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות נלאפיון, פיתוח, התק  02/2021מכרז מס'    –המכרז   .1.1

 ומלגות לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 

 כללי .2

חלק בלתי  הם  והנספחים לחוזה זה    ,המבוא לחוזה זה, לרבות כל ההצהרות הכלולות בו .2.1

 נפרד ממנו ויפורשו איתו. 

 :אלה הנספחים לחוזה זה הם .2.2

 בטל –נספח א 

 _______ הצעת צד ב מיום    –נספח ב 

 על נספחיוהמכרז  – נספח ג 

  ערבות בנקאית   –נספח ד 

 ביטוח נספח    – הנספח 

 סתירה בין מסמכים .2.3

התאמה בין הצעת צד -איחלק בלתי נפרד מחוזה זה. בכל מקרה של סתירה או של  היא  הצעת צד ב  

 החוזה על הצעת צד ב. ב לבין יתר נספחי החוזה, כולם או חלקם, תגברנה הוראות

 תקופת ההתקשרות  .3

 כמוגדר במכרז. היא תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה  .3.1

 זכות ברירה .3.2

תקופת    לאקדמיה .3.2.1 את  להאריך  או  להרחיב  ברירה  במכרזהתחזוקה  זכות   כמפורט 

 .  תקופות נוספות לשמונה

הברירה   .3.2.2 עוד  תמומש  זכות  את מעוניינת    האקדמיהתהיה  כל  ולקבל  להמשיך 

עם   המיטיבים  בתנאים  או  המקורי  החוזה  תנאי  פי  על  יתחדש  החוזה  השירותים. 

 ועם לקוחות השירות. האקדמיה
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 התחייבויות צד ב .4

ובמועדים   .4.1 בכמות  באיכות,  אדם,  כוח  ובכללם  המשאבים,  את  להקצות  מתחייב  ב  צד 

הנדרשת    את  שיאפשרו השירות  ברמת  לעמוד  וכן  במכרז,  המפורטים  השירותים  ביצוע 

 כמפורט במכרז.

הפעילויות הנדרשים במכרז במיומנות ובמקצועיות,  את  צד ב מתחייב לספק את השירותים ו .4.2

כל   ל כמפורט במכרז.והכ  –  עמידה בלוח הזמניםובהכלולים במסגרת העבודה    בהיקפים

הצהרותיו על פי  מחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו והן  התחייבויות והצהרות צד ב במכרז  

 חוזה זה. 

 .במכרז  טכמפור צד ב מתחייב לעמידה קפדנית בלוח הזמנים .4.3

 חוזה זה.  על פילביצוע השירותים בנוגע כל דיווח שיידרש  אקדמיהצד ב מתחייב לתת ל .4.4

 צד ב מתחייב למתן אחריות כוללת לביצוע הפתרון במלואו. .4.5

כל פרט אחר הקשור  לוח הזמנים לביצועם ולתוכנם, ללכל דבר הנוגע להיקף השירותים,   .4.6

בנספחים לחוזה זה, ייקבע בכתב על ידי    אינו מפורט אם  לביצוע השירותים על פי חוזה זה,  

 .האקדמיה

ללא  צד ב מתחייב להבטיח כי כל מי מטעמו המועסק במסגרת מתן השירותים ישתף פעולה   .4.7

נציגי    סייג אם   האקדמיה עם  וכיוצ"ב,  לשאלות  מענה  הסברים,  הבהרות,  מתן  לצורך 

כל דרך התקשרות אחרת בדוא"ל או  באם  טלפונים,  אם בבאמצעות פגישות פרונטליות,  

 אשר תתאפשר בין הצדדים.

 

 האקדמיה התחייבויות  .5

 כדלקמן: האקדמיה תלאפשר לצד ב לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה, מתחייב כדי .5.1

להעמיד לרשות צד ב את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי   .5.1.1

 התקבלה דרישתו של צד ב.בו חוזה זה סמוך ליום ש

 לצורך ביצועו של חוזה זה. הלמנות ממונה מטעמ .5.1.2
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 שבעהלקיים פגישות בין נציגי צד ב לממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים, בתוך  .5.1.3

 ימי עבודה מעת שהתקבלה בקשת צד ב לקביעת פגישה כאמור.

 פיקוח .6

יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים, להתרשם מהם   האקדמיהנציגיה המוסכמים של   .6.1

יתקן את הדרוש תיקון בתוך שבעה וזה  ולהעיר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב,  

 .האקדמיהימי עבודה או בתוך פרק זמן סביר אחר שיקבע נציג  

וסמך  יהיו רשאים לקבל לבקשתם, בכל עת סבירה, אישור מכל גורם מקצועי מ  האקדמיהנציגי   .6.2

 .האקדמיהדרישת  לפימתאים אצל צד ב, לרבות רואה חשבון, בכל הנוגע לביצוע חוזה זה, 

 אישור עובדים  .7

ללא אישור מראש שהוגדרו במסמכי המכרז    מפתחהעובדי    את  צד ב מתחייב שלא להחליף .7.1

 .הממונה מטעם האקדמיהובכתב של 

אם בתקופת ההתקשרות יבקש צד ב להחליף עובד מפתח בעובד אחר, הוא מתחייב להודיע   .7.2

יום לכל הפחות טרם מועד החילופין, ולקבל על כך את הסכמת    לאקדמיהעל כך   שלושים 

ו  יובהר.  האקדמיה העובדים  לרמת  ב  צד  מאחריות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין  רמת  לכי 

 השירות.

 התמורה  .8

לצד ב סכום שלא   האקדמיהשלם  תתחייבויותיו של צד ב לפי חוזה זה  תמורת ביצוע כל ה .8.1

ועל פי במסמכי המכרז  ), כמפורט  , לפני מע"מ" התמורה"  :₪ (להלן  _________יעלה על  

  ,לשנות את כמויות הפריטים המצויים במסגרת העבודה  תרשאי  האקדמיה הביצוע בפועל.  

 חרוג מהתמורה.תובלבד שעלות ההיקף הכולל של הפריטים לא 

 מס ערך מוסף .8.2

בשיעורו    עם כל תשלום ותשלוםתשלם את המע"מ    האקדמיה  .מע"מהתמורה אינה כוללת  

   .דין במועד התשלום על פי
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

 סופיות התמורה  .8.3

העלאות או   האקדמיהוצד ב לא יהיה רשאי לדרוש מ  ,קבועה, מוחלטת וסופיתהיא  התמורה  

כי בגין הליך היפרדות לא   יובהרשינויים בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, מכל סיבה שהיא.  

 . 8.1בסעיף לעיל זו המנויה על תשולם כל תמורה נוספת 

 נוהל התשלום  .8.4

 למכרז.  0.16.4התשלומים בהתקשרות זו יהיו כמפורט בסעיף 

 הצמדה .8.5

  למכרז. 0.16.3מדה בהתקשרות זו תהיה כמפורט בסעיף  ההצ

 קיזוז תשלומים .8.6

מכל התשלומים המגיעים לצד ב ינוכו הפיצויים המוסכמים אם יקרו האירועים המקנים  .א

 . 18בסעיף להלן אמור לפי הפיצוי 

הזכות לקזז   אקדמיהתשלום כלשהו ביתר, תעמוד ל  מהשיל  האקדמיהיתברר כי    אם .ב

 . מהתשלומים המועברים לצד בתשלום זה 

 צד ב אינו רשאי לקזז כל סכום המגיע לו לטענתו.   .ג

 תשלומי יתר .8.7

בתום כל שנה קלנדרית ובתום תקופה ההתקשרות יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה 

שילמה שהאקדמיה  . אם יתברר  אקדמיהבדוחות וחשבונות של צד ב שאושרו    לפיהאקדמיה  

בסעיף  לעיל  בתוך שלושים יום, כשהם צמודים, כאמור    לאקדמיהסכומי יתר, יחזירם צד ב  

8.5 . 

 

 פרסום ואבטחת מידע-אישמירת סודיות,  .9

 סודיות .9.1

צד ב מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו   .9.1.1

ולא יגלה כל נתון או מידע כאמור לכל צד   ,של חוזה זה, בין במישרין ובין בעקיפין

 שלישי שהוא. 
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______________________ 

 
 מקובל עלינו קראנו, הבנו, 

 
  בראשי תיבות בצירוף חותמת תאגיד)  ות(חתימ

 

ו ומטעמו בביצוע חוזה זה יחתמו על יצד ב מתחייב לגרום שכל המועסקים על יד .9.1.2

 התחייבות לשמירת סודיות. 

לו   .9.1.3 שידוע  בזאת  מצהיר  ב  עלול  -שאיצד  זה  סעיף  לפי  התחייבויותיו  להיות מילוי 

התשל"ז העונשין,  חוק  פי  על  הפרטיות, וע  1977–עבירה  הגנת  חוק  על  בירה 

 . 1981–התשמ"א

בגדר נחלת הכלל וכן שהוא  מידע  בגדר מידע סודי  למרות האמור לעיל, לא ייכלל   .9.1.4

שיטות העבודה את  או    האקדמיהמידע של עיבוד נתונים גרידא שאינו מכיל את נתוני  

כל , התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי  על זה  . נוסףהאקדמיהשל  

זמן סביר מראש. כן   אקדמיהדין, ובלבד שצד ב העביר הודעה על דרישת הגילוי ל

 לא תחול התחייבות זו על מידע שהיה בידי צד ב טרם חתימת חוזה זה.

 פרסום-אי .9.2

ללא  זה  חוזה  פי  על  שירותיו  לביצוע  הנוגע  פרסום  כל  לפרסם  שלא  בזאת  מתחייב  ב  צד 

 מראש ובכתב.  האקדמיההסכמת 

 אבטחת מידע .9.3

 , צד ב מתחייב כדלקמן:2.7נספח ובייחוד לפי  ,המכרזמבלי לגרוע מהתחייבויותיו לפי 

למידע שהועבר לרשות צד ב ולחזקתו במסגרת חוזה   האקדמיהלהיות אחראי כלפי   .9.3.1

על  ,זה מידע    אלה:  לרבות  או  מגנטית  מדיה  טפסים,  אישייםעל  דוחות,    , נתונים 

 בכלל. האקדמיהמערכות מידע ומרשם של מוסדות החינוך בפרט ו

לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, להציג  .9.3.2

 על פי דרישתו או דרישת בא כוחו את אמצעי אבטחת החומר.  אקדמיהל

ם למנוע גישה למערכות המחשב של צד ב או המשרתות אותו לצורך מתן השירותי  .9.3.3

לפי חוזה זה, ממי שאינו שותף למתן השירותים או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר 

 . או במידע המאוחסן במחשב או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות

הגנת  .9.3.4 בחוק  כאמור  המידע  על  ישמרו  שלו  המשנה  וקבלני  עובדיו  שכל  לדאוג 

 .1981–התשמ"א ,הפרטיות
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 איסור המחאת זכויות  .10

צד ב אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או  

להסבה כאמור, יישאר   האקדמיה. ניתנה הסכמת  האקדמיהחלקן, בלי אישור מראש ובכתב של  

כלפי   אחראי  ב  החוזה  האקדמיהצד  או   ,לביצוע  זו  מאחריות  אותו  תפטור  לא  כאמור  והסבה 

 אחריות על פי דין. מ

 התחייבות שלא להעסיק  .11

אלא באישור    אקדמיהבצד ב מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק  

 , כל עוד חוזה זה בתוקף. האקדמיהמראש ובכתב של 

 יחסי הצדדים  .12

 וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כקבלן   ,כי הוא קבלן עצמאיבזאת  צד ב מצהיר   .12.1

מעביד בינו, או בין מי מהמועסקים מטעמו בביצוע חוזה זה, לבין – יחסי עובד   איןוכי    ,עצמאי

  .האקדמיה

בביצוע חוזה זה כי בינם לבין    וצד ב מצהיר כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידי .12.2

 מעביד. –לא יתקיימו כל יחסי עובדהאקדמיה 

 תשלומים בגין המועסקים  .12.3

ו בביצוע חוזה זה  ילשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידצד ב מתחייב בזה  .12.3.1

את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות 

לבין   הכלליים  הארגונים  של  התיאום  לשכת  שבין  הכללים  הקיבוציים  ההסכמים 

תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים -ברההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא  

אלה יתוקנו, לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות תשלומי מס 

הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, 

פנסי עובדים, תשלומי  ה, ידמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות 

 תנאים סוציאליים וכו'.  

סכום  האקדמיה  חויבה   .12.3.2 בלשלם  לעיל,  האמורים  מהסכומים  מי  גכלשהו  ין 

עם דרישתה האקדמיה  על ידי צד ב בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב את      מהמועסקים

  –   יחולו על צד ב חובות כאמור ואם    הראשונית בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור,

 לא. שהיה צד להתדיינות הנוגעת בדבר ובין שחובותיו על פי כל דין, בין לפי ל ווהכ
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ב    יובהר .12.3.3 צד  של  השיפוי  חובת  בהודעתכי  על    האקדמיה  מותנית  ב  לצד 

 . תן לצד ב הזדמנות נאותה להתגונןיהטענה/התביעה כאמור ות

 כפיפות לחוק מבקר המדינה .13

מוסכם בין הצדדים כי צד ב יעמוד לביקורת של מבקר המדינה וייחשב לגוף מבוקר, כמשמעותו  

תקופת  לאחר  , בכל הקשור לקיום חוזה זה, גם  1959–תשי"חה) לחוק מבקר המדינה,  6(9בסעיף  

 על כך בכתב לצד ב.האקדמיה כי סעיף זה יופעל רק לאחר שתודיע  יובהרההתקשרות. 

  התנהלות הולמת .14

הספק   .14.1 נדרש  ההתקשרות  ביצוע  מעובדיו  במסגרת  מי  זה  או  ובכלל  הולמת,  להתנהלות 

להימנע מהתנהגות גזענית או מבזה בעת מתן השירותים. החובה להתנהלות הולמת חלה 

 באמצעות הספק.לציבור הרחב האקדמיה  שנותנתביתר שאת בשירותים 

אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו,  כי התנהלות מבזה של הספק בעת מתן השירותים כלפי    יובהר .14.2

עילה לשימוע, ובמקרים חמורים  תהיה מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות, 

 עילה לביטול ההסכם.תהיה 

 נזיקין, שיפוי ופיצוי  .15

מחדל, ממעשה או  מאו לצד שלישי כלשהו  לאקדמיה  צד ב יישא באחריות לכל נזק שייגרם   .15.1

או  מ מי  השמטה מקצועיים  מטעות  או ברשלנות שלו או של  בפזיזות  או  שנעשו במתכוון 

 מעובדיו או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שצד ב אחראי להם, על פי כל האקדמיה  חויבה   .15.2

 .  יד בגין כל סכום שחויבה לשלםימהאקדמיה דין או על פי חוזה זה, ישפה צד ב את 

תהיה    יובהר .15.3 ב  צד  של  השיפוי  חובת  בהודעתכי  על   האקדמיה  מותנית  ב  לצד 

 תן לו הזדמנות נאותה להתגונן.  יהטענה/התביעה כאמור ות

 בעלות על המערכת, זכויות יוצרים וזכויות שימוש .16

התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים, הנתונים המפורטים וכל חומר אחר שהכין צד  .16.1

(למעט זה  חוזה  במסגרת  נ  ב  פותחו  ומתודולוגיות,  שלא  סטנדרטיים  כלים  עבודה,  הלי 

יהיו שייכים בלעדית כל אלה    –במיוחד לצורך פרויקט זה) וזכויות היוצרים הנובעות מהם  
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כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול  בהם  והיא תהיה רשאית לעשות  לאקדמיה  

  דעתה הבלעדי.

ת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כל חלק מהם צד ב לא יעביר את המסמכים, שהכין במסגר .16.2

 הללואיזה רישיון שהוא בקשר למסמכים  הנפקת  לאחר ולא יתיר הדפסה או הוצאה לאור או  

 או קטעים מהם. –מקוצרת או אחרת  – ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא

כלשהו במהלך צד ב מצהיר כי לא הפר או לא יפר כל זכות יוצרים או פטנט או סוד מסחרי   .16.3

 ביצוע חיוביו על פי חוזה. 

רה חבילת תוכנה הנמצאת בשימושו של צד ב ימפֵ   לפיה  ש  האקדמיההוגשה תביעה נגד   .16.4

צד ב לשפות את  יוצרים תקפות, מתחייב  זכויות  זה,  פי חוזה  לצורך מתן השירותים על 

עם דרישה ראשונה בגין כל הסכומים שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה, אם    האקדמיה

 . סכום התמורה על פי הסכם זהגודל ליפסקו עד ייחויב, לרבות הוצאות משפט ש

תהיה    יובהר .16.5 ב  צד  של  השיפוי  חובת  בהודעתכי  על   האקדמיה  מותנית  ב  לצד 

 .תן לצד ג הזדמנות נאותה להתגונןיהטענה/התביעה כאמור ות

מבלי לפגוע באמור לעיל, יעשה צד ב כמיטב יכולתו להחליף על חשבונו את חבילת התוכנה  .16.6

 רה זכויות יוצרים או פטנטים. יהמפירה בתוכנה אחרת שאינה מפ

 ביטוח  .17

זה, כמוגדר   .17.1 יהיו כמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם  בסעיף לעיל  הוראות הביטוח 

2.2 . 

 הפרת חוזה  .18

חשב ית  17-ו  16,  14,  11,  10,  9,  6,  4מוסכם בין הצדדים כי הפרה של אחד מהסעיפים   .18.1

 להפרה יסודית של החוזה.

החוזה    האקדמיה  ביטלה .18.2 דין,  את  כל  הוראות  פי  רשאיתעל  את   האקדמיה  תהיה  לבצע 

חייב לשפות את האו באמצעות מי מטעמ  ההחוזה בעצממושא  השירותים   יהיה  ב  וצד   ,

בגין כך בלי לפגוע בכל זכות   הכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו ל  יןגב  האקדמיה

 על פי כל דין.  אקדמיהאחרת העומדת ל
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סיבה כלשהי, וצד ב ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב  מאת החוזה    האקדמיה  ביטלה .18.3

 חלק היחסי של העבודה שבוצעה.לבד מהכספים 

לבטל את החוזה ללא צורך בהודעה   תרשאי  האקדמיההיה  תנוסף על כל האמור לעיל,   .18.4

 :האלההמקרים מאחד בקרות מוקדמת לצד ב, 

לא בוטל המינוי  אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי או לרכוש צד ב ו .18.4.1

 יום ממועד המינוי. 30בתוך 

יום ממועד    30אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב ולא בוטל המינוי בתוך   .18.4.2

 המינוי. 

יום ממועד    30אם ימונה נאמן לפשיטת רגל לצד ב ולא בוטל המינוי בתוך   .18.4.3

 המינוי. 

 יום.  30אם צד ב הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .18.4.4

אם צד ב הסב את החוזה כולו או חלקו לאחר, או שהעסיק קבלן משנה בביצוע  .18.4.5

 . האקדמיההעבודה בלי אישור מראש ובכתב של 

 אם צד ב הסתלק מביצוע החוזה. .18.4.6

שצד ב או אדם אחר בשמו או מטעמו  דעתה  הוכחות, להנחת    אקדמיהלכשיש   .18.4.7

כלשהי בקשר נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה  

 לחוזה זה.

 ערבות ביצוע  .19

 . ערבות בנקאית  אקדמיהלהבטחת כל התחייבויותיו של צד ב לפי חוזה זה ימציא צד ב ל .19.1

מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף   5%בשיעור של  הערבות תהיה  

למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור  

המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות.  .למדד המחירים לצרכן 100% של

 למכרז.  0.8.1נוסח שהופיע כנספח לפי הנוסח הערבות יהיה 

נוספות,   .19.2 יוארך לתקופות  או  יורחב החוזה  ג הארכת ערבותאם    /   לכל הרחבה  ימציא צד 

 הארכה/הרחבה.מעלות כל חוזה  5%של בשיעור תקופת הארכה, 
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 המצאת הערבות  .19.3

ל  להמציא  מתחייב  ב  בצ   אקדמיהצד  הערבות,  החתום  יאת  החוזה  המורשים ברוף  ידי 

 .האקדמיהתוך שבוע מדרישת במטעמו, 

 חילוט הערבות  .19.4

 האקדמיה  תהיהכדין,    האקדמיהאו בוטל החוזה על ידי    ,הפר צד ב את החוזה הפרה יסודית

שהיא למסור את ביצוע החוזה למי    האקדמיה  תהיה רשאיתלחלט את הערבות, וכן  רשאית  

 לפי כל דין. האקדמיה. כל זאת בלי לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשות תקבע

 ) SLAקנס מוסכם ( / שמירה על רמת שירות ופיצוי .20

ות  בו לא יבצע צד ב את הפעילשלעיל, בכל מקרה    17-ו  15מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .20.1

תהיה כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר את הוראות מסמכי המכרז, על פי המפורט להלן,  

המכרזלדרוש    תרשאי  האקדמיה בהוראות  כמפורט  המוסכמים  הפיצויים   : (להלן  את 

המוסכמים"  המוסכמים  ,)" הפיצויים  הפיצויים  בתשלום  מחויב  יהיה  ב  לסעיף    וצד  וכפוף 

 . במסמכי המכרז 4.6.5.6

רשימת מדדי השירות, אופן מדידתם, אופן חישוב הציון לכל מדד, אופן חישוב ציון כולל של   .20.2

עמידה במדדי רשת השירות, רמת השירות הנדרשת בכל מדד ומשקל המדד בציון לרבת 

 ז.למסמכי המכר 4.6בסעיף  לעיל מפורטים בטבלאות המופיעות כל אלה – השירות

לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע    תזכאיתהיה    האקדמיה .20.3

 לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. 

לא ישחרר את צד ב מהתחייבויותיו על פי  לאקדמיה  תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים   .20.4

  בגין נזקים שייגרמו מעבודתו  האקדמיהמסמכי המכרז וחוזה זה, ומחובות צד ב לשפות את  

או לבקש כל סעד אחר המגיע אם ייגרם,    ,ולא ימנעו מהאקדמיה לתבוע עבור נזק רב יותר

 כל דין.  על פי

 שכר עובדיו. סכום הפיצויים המוסכמים מאת  צד ב אינו רשאי לגרוע  .20.5

לה לפי חוזה זה   תזכאי  האקדמיהכי אין בסעיף זה כדי לפגוע בכל תרופה אחרת ש  יובהר .20.6

 ועל פי כל דין. 
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 בירור מחלוקות  .21

בסמכותם יהיה    או הנובעת ממנו  שירותים על פי חוזה זהלמתן  בירור כל מחלוקת הקשורה   .21.1

 של מנהלי הצדדים.

כדי לגרום להפסקת ביצוע השירותים  בו כשלעצמו  קיומם של בירורים, כאמור לעיל, לא יהיה   .21.2

באשר מה שאינו שנוי במחלוקת, הן  תמורת  האקדמיה  על פי חוזה זה או להפסקת תשלומי  

 ביצוע התשלום.באשר לביצוע השירותים והן ל

 . 1968–על בירורים לפי סעיף זה לא יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח .21.3

 שונות  .22

חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר אחר  .22.1

 שנערכו קודם לחתימתו של חוזה זה.

 ידי כל הצדדים לחוזה.בשינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים רק אם נעשו בכתב ונחתמו  .22.2

שתינתן   .22.3 זה  לחוזה  במבוא  הצדדים  כתובות  פי  על  תהודעה  הגיעה  יבכתב,  כאילו  חשב 

 בעת מסירתה. –ימים מהמועד שנשלחה. אם נמסרה ביד שלושה תוך בלתעודתה 

 בהן לפרשנות החוזה.להשתמש ואין  ,כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד .22.4

ובית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט הרלוונטי    ,על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל .22.5

 בירושלים.

 ולראיה באו הצדדים על החתום

  

 בשם צד ב  האקדמיה בשם 
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 דרישות ביטוח חוזיות  –נספח ה 

 הספק  מאת ביטוחים

, על חשבונו שלו, לרכוש  מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הספק
כנדרש באישור    ,"ביטוחי הספק")  :יקראו להלןיהמפורטים בהמשך (ש  בביטוחים  ולהחזיקביטוחים  

הספק ביטוחי  כי    קיום  ולוודא  ולהמשיך  זה,  הסכם  על  חתימתו  עם  מייד  זה  לחוזה  המצורף 
י נוספת לאחר מכןיהביטוחים  ותקופה  והתקנתו  כפי    ,שארו בתוקף בכל תקופת הספקת הציוד 

 שיפורט להלן לעניין חבות המוצר ואחריות מקצועית. 

 מימוש זכויותיו של המזמין על פי   ב אתכשתעהספק יהיה מנוע מכל פעולה  .1

 , ועליו לשתף פעולה עם המזמין למימוש זכויותיו כאמור. התנגדות למימוש זהמאו ביטוחי הספק 

ים שהתחייב עליהם לעיל,  הספק מתחייב לשלם את פרמיות פוליסות הביטוח בגין הביטוח .2
   .במלואן ובמועדן, ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ובוטלה פוליסה מפוליסות הספק שנדרשו בחוזה זה,  .3

ובתנאי שהיקף הכיסוי לא   ,מתחייב הספק לדאוג להמצאת פוליסה חלופית אצל מבטח סביר אחר
 יפחת מדרישות חוזה זה.

נספח  ,הספק מתחייב להמציא למזמין מייד עם חתימתו על הסכם זה "אישור ביטוחי הספק"  .4
 חברת הביטוח שלו. בחותמתהמצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו, כשהוא חתום  ,1ה

  ,המוצר ואחריות מקצועית  הספק מתחייב להמציא למזמין את האישור בדבר קיום ביטוח חבות 
לאחר    ,חלקו או כולו  ,) במועד מסירת הציוד למזמין1חברת הביטוח שלו (נספח ה  בחותמתחתום  

 התקנתו ובדיקתו. 

 התחלת הצבת הציוד והתקנתו. ל םתנאיהאחד מהיא המצאת האישור 

  – חדש את מערך הביטוח כנדרש  ובד בבד י)  1הספק יחזור וימציא את אישור הביטוח (נספח ה  .5
וכל עוד לא תמו עבודות הספקת המערכת, התקנתה,   ,ביטוח על פי הפוליסותהתום תקופת    מידיי

יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי    14-הטמעתה ותחזוקתה, וזאת לא יאוחר מ
הביטוח. המזמין יהיה רשאי למנוע מהספק להמשיך בביצוע ההתקנות היה ואישורי  אישורי קיום  

נגד  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  יהיה  הספק  כי  בזאת  מוסכם  במועד.  יומצאו  לא  כאמור  הביטוח 
שלא יתאפשר לו להתחיל או להמשיך בעבודות ההצבה וההתקנה טרם    עלהמזמין ו/או מי מטעמו  

 מור.המציא את אישורי הביטוח כא

ל מתקיימת אשר  עוד  כל  אלו  בביטוחים  יחזיק  הספק  מקצועית,  ואחריות  המוצר  חבות  ביטוח 
תום   עד  או  דין  פי  על  בדיקתו,  שלוש  אחריותו  וסיום  הציוד  עבודות התקנת  סיום  ממועד  שנים 

מועדים אלו. הספק מתחייב להמציא מדי שנה אישורי ביטוח מתאימים המעידים  שני  המאוחר מבין  
 עבודות התקנת הציוד, בדיקת תקינותו ומסירתו למזמין. סיומן של על כך, אף לאחר 

בכל עת את העתקי הפוליסות לקבל מהספק  לעצמו את הזכות  או   ,המזמין שומר  במלואן 
שיוכלו לבחון את    כדייא לתביעה בפוליסות או  בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להב
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עמידת הספק בסעיפים אלו או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן  
יד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש יאו בחלקן כאמור מ

 נספח זה.להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף י ב כדי

בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי    יובהר
אך ורק היא  הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו  

כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן  
 ,המצורף לו. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה  1מופיעות בנספח זה לעיל ובנספח יאלו ה

להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא   כדיובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, 
 הסתייגויות.

אישור  להיות  למען הסר ספק מוצהר בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק או בקיומם כדי   .6
בדבר התאמתם להוראות הסכם זה או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או כדי לצמצם את  

  , דרישות הביטוח מזעריות להיותן של  והספק מודע    ,אחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין
 להגדילן על פי רצונו.  ,על פי שיקול דעתו ,רשאיוהוא 

שלו, ויוודא    לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנההוראות נספח זה    להבאתהספק מתחייב לגרום   .7
כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות נספח זה יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח 

 בביצוע העבודה.  שהוא יעסיקקבלני המשנה  

אחריות בלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו את דרישות הדין   מוטלת על הספק
, בהתאמה לרמת 1ה נספחלרבות הביטוחים המנויים ב"אישור ביטוחי הספק",  ,והביטוח
 . ולהיקף העבודהעבודה הרלוונטית  בהסיכון 

ביצוע  לבחוזי ההתקשרות שיערוך, אם בכלל, עם קבלני משנה בקשר  שכן מתחייב הספק לדאוג   .8
 .והיקפה של ספק המשנה פעילותו הסכם זה, יופיעו דרישות הביטוח לפי אופי  

 הפרה יסודית של החוזה.לרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב הפ .9
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 אישור ביטוחי הספק – 1ה נספח

 )DD/MM/YYYY(הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם
 האקדמיה הלאומית למדעים

 שם
_________________ 

 
 נדל"ן☐
 שירותים ☒
 אספקת מוצרים☒
 ______אחר: ☐
 

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☒
 ______אחר: ☐
 

 מס' זיהוי 
 

500101605 

 פ"ח/מת"ז
_______________ 

 מען
 

 , ירושלים43ז'בוטינסקי 

 מען
_______________ 

 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
אחריות  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

 בתוקף נוספים כיסויים סכום ביטוח / גבול האחריות תאריך סיום
  חריגים וביטול

 ד נספח לפי כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

ביטוח   צד ג
חבות 

כלפי צ"ג 
מהדורת 
 ביט ___

   
4,000,000 

 
₪ 
 

 
302 ,304 ,307 ,309 ,
311  ,315 ,321 ,322 ,
328 ,329 

ביטוח   אחריות מעבידים
חבות 

 מעבידים
מהדורת 
 ביט ___

   
20,000,00

0 

 
₪ 
 

 
304 ,309 ,319 ,328 

 אחריות המוצר
 

*אפשרות לביטוח 
משולב אחריות 
 מוצר/מקצועית

ביטוח  
 אחריות
 המוצר

מהדורת 
 ביט ___

   
4,000,000 

 
₪ 
 

 
302 ,304 ,309 ,

311,310 ,321  ,328 ,
 חודשים 12 – 332

 אחריות מקצועית
 

*אפשרות לביטוח 
אחריות משולב 

 מוצר/מקצועית

  
_____ 
_____ 

   
4,000,000 

 
₪ 
 

 
301 ,302,303 ,304 ,
309 ,311 ,321 ,325 ,
326 ,327  ,328 ,332 

 חודשים 12 –
 

 )*:ג(כפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 

043 ,080 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60לתוקף אלא  וייכנס לאביטוח  פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:



 משקלות ואמות המידה לבדיקת איכות ההצעה –  0.13.2נספח 

 

 

 

  

 מחוון לציינון  ניקוד  נושא  על -נושא

 פונקציונליות 

גמישות ועצמאות בתפעול: הגדרת דוחות,  
 9.00% תצוגות ומלגות חדשות 

מלוא הנקודות לגמישות מלאה למשתמש. ניקוד חלקי למעורבות 
דורשת  גמישות גמישות או היעדר נקודות ל 0נדרשת של מנהל מערכת,  

 מעורבות מתכנת 

 6.75% לוח השעונים

יכולת הגדרת התראות לכל  למלוא הנקודות לגמישות מלאה למשתמש, 
יכולת שינוי התראות ושינוי לוח השעונים. ניקוד חלקי  לרוע בתהליך, יא

גמישות  או  היעדר נקודות ל 0למעורבות נדרשת של מנהל מערכת, 
 דורשת מעורבות מתכנת גמישות 

הגדרת ריבוי תזכורות לריבוי סוגים של  ניקוד מלא למנגנון המאפשר 4.50% מנגנון התזכורות
 רועים ומשלוח התזכורות לריבוי משתמשים יא

 9.00% ממשק משתמש 
ניקוד מלא לממשק משתמש בהיר, ברור, בסטנדרטים מקובלים העובד  

אין  נקודות אם  0לשונית. -רבנקודות שבירה לפחות, עם יכולת בשלוש 
 לשוני. -רבקיימת יכולת לממשק אין קיים ממשק רספונסיבי או  

 טבלה למטהראו ניקוד מלא למענה מלא על הדרישות.  15.75% לפונקציונליות הנדרשת מענה 

 המציע
 טופס מובנה  על פי,  חוות דעתנקודות לכל  2.5לקוחות, עד שלושה  7.50% לקוחות  חוות דעת של

ווק  יסיון בפיתוח מערכת לניהול מלגות / שינ
 יתרון  7.50% מוצר לניהול מלגות

הצוות  
 המוצע

 איון י, המלצות ורעל פי קורות חיים 12.00% מנהל פרויקט
 איון י, המלצות ורעל פי קורות חיים 8.00% מנתח מערכות

 מפורטתותוכנית מלאה, הגיונית  10.00% תוכנית העבודה מימוש
 תיעוד והיקף ההדרכה, סילבוס, חומרי הדרכה מוצעים  10.00% ותיעוד   onscreen helpהדרכה, חומרי הדרכה,  



 אבטחת מידע  –  2.7נספח 

 

 מצורף בקובץ נפרד. 
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