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 עבור מי אביבים ט של חברת מיקרוסופ zureA לרכישת שירותי ומוצרי  337/21מס' מכרז פומבי  
)להלן: "החברה" או "מי אביבים"( מבקשת בזאת    2010חברת מי אביבים   .1 לרכישת שירותי    הצעותלקבל  בע"מ 

אביבים  של  Azureומוצרי   מי  עבור  מיקרוסופט  העבודה  המכרזלמסמכי    בהתאם  ,חברת  למפרט ו  להזמנת 
 .המצורפים למסמך זה

 

ספק,   .2 הסר  כי  מוסכםלמען  הזכות    בזאת  שמורה  אח  פריטיםהזמין  ללחברה  את    יקולהפס רים  באמצעות 
 ל כפי שהחברה תמצא לנכון. והכקשרות בכל עת  ההת

 
ך זה ובכל  ם במסמלכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעי לכל דבר ועניין הסכמת המציע  הוהו ת  ,הגשת הצעה .3

 . מכרז הממסמכי אחר מהווה לחלק מסמך 

 
ף להצעתו כשהם  ע לצרצי המ ם עלאות מכרזהרשומים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המסמכים ה .4

 חתומים: 
 

 עמוד מסמך סידורי

 1-8 מכרז מסמכי ה 1

 טופס הצעת מחיר - 'אפח סנ 2
9 

 
 10 טופס התחייבות לקיום הצעה    -' נספח ב 3

 11  מקצועיניסיון  ה עלהצהרטופס  -ג' פחנס 4

של  ת יועיריית תל אביב, חברות עירונבטופס הצהרה על ניסיון בעבודה  - ד'נספח  5
 12 ביב ומי אביבים עיריית תל א

 13 תצהיר על שימוש בתוכנות מקוריות -' הנספח  6

 15 רז כמיאום הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי ת -' ונספח  7

שעות בהתאם לחוק עסקאות גופים  המציע בדבר היעדר הרתצהיר  – נספח ז' 
 16 ציבוריים 

 17 אישור יצרן נספח  –נספח ח'  

 16-24 וונספחי הסכם – 'טח נספ 8
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 הצעתו, את המסמכים הבאים:יצרף ל  יעצמה,  4 יףבנוסף למסמכים המנויים בסע .5
 

 . אחרת, יש לצרף תעודת עוסק מורשה. ותמתעודת ההתאגד תקהע רה,חב  אם המציע .5.1
המניות   .5.2 בעלי  שמות  התאגיד,  שם  על  חשבון  רואה  או  עו"ד  אישור  חברה,  המציע  וש ה  אואם  עור  ישותפים 

ציע הינה חברה ו/או שותפות,  ות במינ מה  בעלי)דירקטורים(. במידה ומי מאחזקותיהם, שמות מנהלי התאגיד  

עד    עור אחזקותיהםיושלפי המתאים,    ברה ו/או שותפות,אותה חתפים בת ו/או השו יוהמנ   בעלייש לפרט את  

 . פטי אחרמשף ולא חבר בני אדם או גו שר ודםשהפירוט יגיע לכדי ישות ב

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .6
 

 זה:  מכרז לוחות הזמנים ב .7

 זה. מכרזב מציעים נסים כלא יתקי
 

  .0015:ה עבש 18/08/2021-הד'  ביום רה: בהמועד אחרון להגשת שאלות ה
 

   .12:00בשעה  26/08/2021 -ה ה'  ביוםמועד אחרון להגשת הצעות:  
 

 לא תישקלנה.   -ד לתאריך והשעה הנקובים לעיל מכרזים )מכל סיבה שהיא( עה  הצעות שלא תהיינה בתיבת

 

 ה רהבהלות אש .8

ל .8.1 בסעיף    מועדעד  הבהרה,  7הקבוע  שאלות  להגשת  ל  המציע  לעיל  אביבים  רשאי  למי   "ל  בדואהודיע 

avivim.co.il-@meianatma  מכרז  כי הות, או חוסר בהירות שמצא במסמ, אי התאמותת, שגיאעל כל סתירו  ,
גע  או הנו  מכרז  השל סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי  מובנו  ל  רשלו בקועל כל ספק שהתעורר אצ

 . להזמנת העבודהו מכרז א הנשו להזמנת הפריטים

 
 ההצעות. הגשת  חרה לאמציע שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט ז  .8.2

 
לא .8.3 אביבים  ורק שיימסר למידע  אחראית תהיה  מי   יחייבו החברה  מ ה נלשתתקב  ב תכב בות תשו טלפונית, 

 ה. תוא
 

: מס'  בלבד  WORDעל גבי מסמך  ה להלן(,  ופיע)שמ  בטבלה מסודרת   אלותיהםך את שהפונים נדרשים לערו .8.4
נספח  השאלה,  של  בהירה/ סידורי  בלשון  השאלה  פירוט  סעיף  שאלות  העברית ה  בשפ   מס'  גם  לשאול  ניתן   .

   ."כללי" -נספח /סעיףבטור   לצייןכלליות, ואז  

 
 רוט השאלה יפ יף סע מס' פח סנ 'מס

 
 
 

   

 
 חתומים על ידו.   מכרז הלך הבמנו שניתהרה תשובות לשאלות ההב את כל ההצעתו  על המציע לצרף ל  .8.5

 

 הינה ללא עלות מכרזהשתתפות ב .9
מאתר האינטרנט של חברת מי אביבים    מכרזת מסמכי הדון ידפיס אבנש  מכרזמציע המעוניין להגיש הצעה ל

 . .ilivim.coav-meiwww. - תבבכתו בע"מ  2010

 

mailto:anatma@mei-avivim.co.il
http://www.mei-avivim.co.il/
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 עה:צהת ההגש אופן .10

 

תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת  ל  07:00-15:00בין השעות    'ה  -'  להגיש בימים א  הצעה יש ה  את .10.1

 .יסהנומת כ ק 7פארק עתידים בניין  תל אביב  121הנביאה   דבורה ,מ"בע 2010אביבים  י מ

   .בלבד מכרזהי  י מסמכעל גב ההצעה תוגש .10.2

ברור  יד קריא ולמלא את הצעתו בכתב  רגיל ו  4Aבדף    רזכמיס בהדפסה רגילה את מסמכי ה דפהל על המציע   .10.3

 או בהדפסה.   

 .מכרזי ה נוסף הנדרש במסמכ מךהמציע יצרף להצעתו כל מס  .10.4

 . יעמצי הכל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומים על יד .10.5

 . ירח על גבי טופס הצעת המו  ודעמ לי כל מת בשוימה מלאה + חותבחתום לחת  שי .10.6

מחיקות .10.7 כל  לערוך  הוספאין  או  יינושי ו  ות,  בקשות  התניות,  תניות,  תנאים,  להוסיף  ואין  המכרז  בטפסי  ם 

,  יןלופ תייגות תקנה למי אביבים זכות לפסול את ההצעה או לחי כל הס  ."(יגויותתיהסהסתייגויות )להלן: "

 . הפרק זמן שיקבע על יד ךתובהסרת ההסתייגויות, ה צעקילת הת את שות או להתנותייגוי ם מההסלעתהל

 הנקוב בטופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח א'.  ימלילאחוז המקס יש הצעה שהיא מעבר  הגל  כליוא  ל  מציע .10.8

 המקסימום כמחיר בהצעתו לקטגורית השירות. אחוזכך, יחושב יחרוג מש מציע

שאינה ממלאת   עהדו משמעות, או כל הצו א בהירות ר, אי  ה הלוקה בחסכל הצע לפסול   תיארש יה תה החברה .10.9

 מסמכי המכרז. ות בפורטאחר כל הדרישות המ

 מכרז  הו/או תוספות למסמכי  תיקונים .11

מועד לו להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד  ו/א  מכרזהת מסמכי  א  שומרת לעצמה את הזכות לתקן  החברה

 , כמו כן  .או פקס/ול  "למציעים באמצעות דוא  חוישל רזמכלחס  ינויים בהתייים ושעדכונ  .תוע הצ  שתהגלהאחרון  

 . מכרזף להצעתו את כל תשובות ההבהרה שניתנו במהלך הרע לצהמצי  לעכי מובהר 

   זתנאים מוקדמים להשתתפות במכר  .12

  ענהא ת ר לה אשצע ה  סודיים.חיים ויר כהרים,  במצט  תנאי סףסעיף זה הינם  המפורטים להלן ב  מובהר שכל התנאים

 מו אמצעות אחר מטעבולא  צמו,  עב  דולעמהמציע    חובה עלכי,    מודגש.  תיפסל  -ים המפורטים להלן  נא תמהי  על מ

בכ)אלא אם הותר במפורש( יעמול התנאים שלהלן מובהר שהחברה לא  ,  בכל תשקול הצעתו של מציע אלא אם  ד 

 להלן:התנאים ש 

 . 1976 -תשל"ו   ,ות גופים ציבורייםעסקאחוק שים לפי המציע בעל  כל האישורים הנדר .12.1

ס  וי מוניכת חשבונו יסק נפ ולהי ל נור עאיש מציע להמציא לחברהה ה, על נאי זיע בת לשם עמידתו של המצ
ובבמקו תצהינוסר,  ב ף  הנרים  הלמסמ  'ה-ו  'דם  חיספכנ  מצורףוסח  ידו  ,  זמכרכי  על  חתומים  כשהם 

 עו"ד.  ידי-עלומאומתים 
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 . Microsoft CSP -כ ק מאושרספלהיות  על המציע  .12.2

  המאשר,  בארץ הרשמי  נציגו או היצרן של תקף ישורף ארלצ, על המציע  ך עמידתו של המציע בתנאי זהורלצ 

 Microsoftספק מאושר כ   Azure שירותי לספק  מוסמך  הוא,  פטמיקרוסו של סקי ע שותף  הוא מציעשה

CSP    Microsoft Cloud Solution Provider לאבישר  ללקוחות . 

 

 בארץ  הרשמי יגונצ ו א היצרן של חתימה מורשה  חתימתב היצרן של וגול ניר  גבי על גשיו האמור אישורה

 .עהלהצ ויצורף

 

   . Microsoft Gold Cloud Platform Partnerשל  הסמכהבעל   מציעה .12.3

 Microsoft הואשהמציע , פטורוס קמי של תקףלצרף אישור , על המציע  ך עמידתו של המציע בתנאי זהורלצ

Gold Cloud Platform Partner   

 

 בארץ  הרשמי יגונצ או  היצרן של חתימה מורשה  חתימתב רןהיצ של וגול ניר  גבי על גשיו האמור אישורה

 .עהלהצ ויצורף

 

 . Microsoft CSPבמתן שירותי  לפחות  יםשנ 3של   ניסיון   בעלהיות לעל המציע  .12.4

על הסף  בתנאי  המציע  עמידת  הוכחת  כנספח  יו  לצורך  המצורפת  ההצהרה  על  ולחתום  י  למסמכ  ג'למלא 

 המכרז.
 

  AZUREלשירותי  לפחות שלושה מומחים/ארכיטקטים    ד(מעבי  -ובדסי ע)יח  בהעסקה ישירה  יקס עמציע  מה .12.5

  על ם  תיושירו  יותתשת, הקמה ויישום  כנוןתים בל לפחות שלוש שני שמעשיסיון  ם הוא בעל נהאחד מ  שכל

AZURE . 

עליו   הסף  בתנאי  המציע  עמידת  הוכחת  אתלצורך  פרוט העובדים  תושמ    את  פרטלו  ג'  נספח  למלא   ,

 .לכל אחד מהעובדיםקורות חיים   ,הרלוונטי יסיוןוט הנופרהשכלה, 
ל  עיריית תל  ומבעבודה נשוא המכרז  ניסיון  כרז על  כי המסמלמ  'ד"ב כנספח  בטופס המציר  צהלהחייב  תמיע  המצ .13

 ל מציע ש  הצעהול  לפס ת  יארש  אהת   ההחבר  "מ.בע  2010  םימי אביבחברת    לומו  "את עירוניות של עתוחברואביב  

ודה מכל  בניסיון בעב  רבוכי מדבהר  . יוזלמסמכי המכר  ג'זאת בנספח  ציין    "ל ולאם הנגופיול הסיון מ יש לו ניש

 ז. ות נשוא המכרולא רק בעבודא סוג שהו

 
תר,  ר, הימך, אישוסמ  הצעתו  א עםמציא הל  רשאית לאפשר למציע אשה רתהי  מע" ב  2010ים  בימי אב   ברתח .13.1

בע"מ תוך    2010אביבים  מי    אתו לחברת המצ  ם אתלהשלי וקדם  מאי  תנווה  המה  ך אחר סמל מכ  וא   ןו ישיר

 ברה. הח יקבע ע" יב שקצו ןפרק זמ

נגד .13.2 עומדות  ולא  עמדו  מי  המציע  לא  נגד  ו/או  ו/או  ממנה  מבעליו  תביעות  י למי  הליכים  /ו  ותטישפמו  או 

על  יע  השפל   דיכ  הןיש בוב ש עות חבילת  או/ו  םיסכנ  ינוסאו כ/טת רגל וישפו/או    ירוקלפ   עיםג ונמשפטיים ה 

 .ד המציעך תפקוהמש

הצעתו  יע  מצ .13.3 את  בע"מ,מעו  הפעילות  אתה  יקתעהשכחברה  שמגיש  לחברה  מורשה  לייחס    סק  יהיה  ניתן 

  ת קר בהעתמדובכן  י אכ   חמורשה. על המציע להוכי  עוסקל ההעסקים ש  רואת הניסיון ומחזעה  צי המלחברה  
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יות,  י מנ גדות, בעלהתא  עודתעתק ת"מ, ה עה בברם לחובדיברת עהעלל  כו  ,תחא   הש קת כמהכוללהפעילות  

 .תו עילה לפר וכן הסבר מפורט של  החב

  אשר  ות, קשורברות  ח  או  מנהליו,  ,מניותיו  פסול על הסף הצעה של מציע, מי מבעליה רשאית ל הי ת  הרבהח .13.4

ההצעונכו הגשת  למועד  חקירכנגדלת  תנהמ  תן  אופ  הו  פהליכ  לילית  שוחש  רותביעב  םיי ליל ים  מל    רמה, ד, 

 זה.צא ב וכיומרמה דבר ב בלתק

   הצהיר על מידע שהוא מוטעה ש  אצמברה נחת ה בדיק  ית לפסול הצעה של מציע שלאחררשא  החברה .13.4.1

כ  ולא בו  ויש  המהימן  את  להטעות  ודי  מא /חברה  נמנע  ו צההלו  במי/יר  החברה  את  ליידע    ע ד או 

 י. ונטרלו

ומה  ת קילרבודים,  ת עובכויוז  מירתע לשע בנוגיצהמשל    ות ולה נתהאם    מציעת לפסול  יא שברה רחה .13.4.2

גוף ממשלתי  ,  הז  ענייןבלי  שלי  תעת שלילית בכתב או דוח ביקורות דשל חו ו/או  ממשרד ממשלתי 

 הצעות במכרז.הגשת ן לה חרו למועד הא  וממהלך שלוש השנים שקדב אתו התקשר המציע 

  . ליליש עבר ןו סיני איתו יה  ה הרבחל רש אציע של מ הסף הצעה לעול לפסית א רש היהת  ההחבר .13.4.3

, התניות, בקשות  אים, תניותף תנסיולה  איןו ז רכמהי פסטבים ושינוי פות, הוסל מחיקותך כרועלין  א .13.4.4

או    העאת ההצ  זכות לפסול  םיב מי אביתקנה ל  גותיית הס  לכ  ."(גויותיתיס הת )להלן: "יוגו ו הסתייא

מההסת התל  ,לופיןלחי או  ייעלם  את  תנו לה גויות  בהסרה  שקילתת  פרק  ההסתייג ת  צעה  תוך  ויות, 

 . העל ידשיקבע  זמן

, או כל הצעה שאינה  עותשמאו דו מ , אי בהירות רסבחה כל הצעה הלוק ת לפסול שאיה רתהי   החברה .13.4.5

 . זרכהמי כמבמסחר כל הדרישות המפורטות לאת אממ

 .פקסה  םמחיר ומו"מ ע תעכנגד הצפים מהספק להזמין פריטים נוסאית רש הברה תהיחה .13.4.6

 מחיר(  %100) תולומשקום, אמות מידה לי כל  -רז במכזוכה הבחירת  .14

  חרת מטעמים ה א עבקמכרזים  דת האלא אם וע  רותבי  ות /הזולה  ות/ ההצעה  נה  / תהיה  ות/ הוכהז   ות/ צעההה .14.1

 . מיוחדים

זוכים    החברה .14.2 לבחור מס'  או חלקלח ולאחדים    עיםי צבין ממכרז  ברשאית  ביצוע השרות  בכל  מנו  מ  ק את 

לויות  חיסכון בע  אוו/  תרו פור מערך הששי  וו/אנות  אמי פור  ל שי ש  םי, בין היתר מטעמ ר זוכיםבין מספפרק  

 חר. י איינ נ על טעם ו/או כו עמידה בלוחות זמנים  ו/א

על פי שיקול    שני בכשיר    ר וח בל  סף נווב במכרז  לבצע הליך תחרותי נוסף  מכרזים רשאית אך לא חייבת  ת  דעו .14.3

מכל סיבה    ברהחז לבמכרכה  הזו  בין  תורשמכרז אם תופסק ההתקבכה  כשיר שני, יוכרז כזו.  דעתה הבלעדי

במקאשהי החבר .  כזה  תהאה  הזכייה    תיא רש  רה  את  וליצור  להעביר  ה התקשבמכרז  עם  השני  כשרות  יר 

 כרז וההסכם.תאם לכל תנאי המבה

לא את  מ י, או יסרב ו/או לא כםסרב לחתום על ההסבמכרז, י יה ת זכי דעהו הרבמהח בו מציע, שיקבל במקרה  .14.4

רה רשאית  בחה יה  יא, תהל סיבה שה כעתו מצויבקש לבטל ה  בו  רחזואו ים,  ההסכנאי  ת  י"התחייבויותיו עפ 

לצאת במכרז חדש, עפ"י שיקול    בתנאי המכרז, או ת, העומדת  עוירוג ההצ ר בדהצעה הבאה בתולקבל את ה

יהמו  חברה.ה  של   יד עהבל  דעתה לא  כי  למצבהר  לאיעא בהודעה  כי הצעתו למכרז  לגרוע   ,    התקבלה, בכדי 

 יל. עט למפור ה כהחברשל   התוכמז

 (  מחיר   %100יר ) חהמ עתצהשקלול פן או .15

ב   יתבקשו  עים ציהמ .15.1 ההלהגיש  לממסגרת  הנחהז  כרצעה  שירותי    ור בע  מיקרוסופט  ןממחירו   אחוז  קבלת 

חיר  הצעת המפס  טוב  תרטמפו  ות רהשי  קטגוריית  בור מי אביבים,מיקרוסופט ע  חברתשל    AZUREוצרי  ומ

 י המכרז. א' למסמכ  חבנספ

 . מיוחדים קבעה אחרת מטעמיםמכרזים דת הוע  אם אלא ותריבה ולהז תהיה ההצעה ה  הזוכעה  ההצ .15.2
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מכרז  נשוא    ותהשיר המשוער עבור  ההיקף הכספי  ,  השירותוריית  קטג   רועב   כולל  החז הנ חוהמציעים יגישו א .15.3

צעות  ישמש לשם שקלול ההבלבד ו  כההער  לשנה, הוא  ת המשוערדובוהעף  (. היק)לשנה  ש"ח  350,000הוא  זה  

ם  בים לנצל את מלוא ההיקף הכספי של ההסכם שייחתם עמי אבי  את  חייבכדי ל  בוין  וא   ד,והשוואתן בלב

 ת כלשהו. הזמין היקף שירול  ואו/הזוכה   הספק

 . 0% י המכרז מכמסל רףחה יציין בטופס הצעת המחיר שיצונהמציע שאינו מעוניין לתת אחוז )%(  .15.4

אינ .15.5 מתחייבהחברה  נספחסגרמב  םהשירותי  להזמנתת  נה  ל   ת  ת  ו כמבשירותים    צריכתו/או    מכרזא' 

 קול דעתה הבלעדי. ה ושיהחבר יכ רלציקבע בהתאם   ההזמנותף  יקמינימלית. ה

לצמצ   רשאיתות,  ההתקשרתקופת  כל    שךבמ  .15.6 או  החברה  השיר  אתל  דילהגם  ורטים  מפה  ותיםהזמנת 

 י. תה הבלעד ל דעשיקופי ל ו הר חברכי הבהתאם לצ  א' למכרז  מסגרת נספחת בוריש ה בקטגוריות

 ת צעוהה  יקתבדב םיהשלב .16

 בתנאי הסף. ל המציע תיבדק עמידתו ש - ה לתחי .16.1

 יר. ן המחריו יטקרר לשלב בדיקת נאי הסף יעבו ד בת שעמ מציע

ב   ה נשתהייההצעה   .16.2 ת ויהזולה  א  העצהה הא  תר  אלא  ועהזוכה  אחר ה  דתם  קבעה  ים  מ עטמת  מכרזים 

 וחדים. מי

 ההצעות  פן בדיקתוא .17
  והמציעים   הצעותלבדיקת הצוניים(  יח  םיועציב  ותהיעזר  בות)לרצוות מטעמה    תו מנלרשאית  ם  ירזכ מעדת הו .17.1

   ."(יקה ות הבדוצ )להלן: "

הבדיקה .17.2 בכ  אישר  יהיה  צוות  משרד,  לבקר  אתר,פעל,  מל  או  הופמ  אוזק  המוח  מתקן  ידי  על    כן ו  מציעעל 

 וצעים. ם המ רותייו לשלמציע ו א  יחסב  עדמילבקש ולקבל כל 

בדיקה או לא  פעולה עם צוות ה  ף יתשצעה לא  שמציע ההרה  סב  , אםל כל הצעהלפסושאית  ה ריתה  ההחבר .17.3

 רש. דנמסר מידע, כ 

בהצעברהח .17.4 לבחור  שלא  רשאית  אפילו  מצי   תה  כיע  נ  יתברר  ב היא  הזולה  או  ו  ות א  אם  יותר,מצאה  מציע 

א בעל  שהו  לחברהאו    לו  ו ות שהיזיות קודמ יבויות חוסודית התחי ה יר פה  רו על שליטה בה, הפב  ואה שה חבר

ה  בד שנמסרזה, ובל  מכרזה בשקדמו להגשת ההצעהשנים האחרונות    שולשבמהלך    י החברה,כלפ ה,  טה בשלי

 ה. רלאותה הפה בנוגע בר חהמלו הודעה בכתב 

סביעוהת .17.5 חשד  כי  רר  ההסכהחבל  ש  ת שרוהתקה   או   מכרז הת  גרבמס ר  ו/או  אחר   כל  או/ו ם  רה  עם    הסכם 

מט  מציע החברה   מי  ניב   ומע ו/או  או  היה יסה  צע  או  בעורמ  לבצע  תרב  כנגביצוע  ו/או חה  דמית  ביצע    ברה 

לביצוע    ו/או   ןבמקרקעי   או לעסקה ו/   םילמכירתו ו/או למתן שירות   בין אווטלית בקשר לאספקת  ירה פלי עב

ל זמן  טל בכאו לבעתו  לפסול את הצ,  יד עלהבשיקול דעתה    יפ -על,  שאיתהחברה תהא ר,  רהחבר הה עבועבוד

 ין. עניי ה מו, לפשרות עיקהת  או תוכייזת א שהוא

 . על פי דיןמותר  ןת כאשר ניהול משא ומיעים, עם מצ ל משא ומתןהלנ רשאית החברה .17.6

 

 

 

 

 רכתןההצעות והא קףמועד פקיעת תו .18

 

 . ת הצעותשהגן ל חרומהמועד הא ימים 120ו ינ ת הצעות תוקף ההעפקי מועד .18.1

 תוקפן.  קיעתועד פי מנ לפ  ןלגביהות ולהחליט ההצעאת   מתחייבת לשקולנה אי הברהח .18.2

מועד  ל ו  ששהוג  צעותהה  וקףת   ופקעה  הי .18.3 הז  החברהשל  ההחלטה  פני  ההצעה     החברה   תהיה  כה,ובדבר 

 . יהםהצעותלהארכת תוקף בקשה למציעים באו לפנות   זרכמהרשאית לבטל את 
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אושנקבתוך המועד    אריכהלה   יאשר  קף הצעתו,ות  את   ריךיע שהתבקש להאצמ .18.4 ע  יצ. מלסרב להארכתה  ע 

 . מכרזהתף בהמשך ת ש, לא ישתה כמבוקכארהעל   לחברהיע הודאו לא ו עתת תוקף הצ יך אלהאר סרבש

   תאחריו .19

 
ייזה ו/או  מכל התחייבויות הספק על פי הסכם    לגרועמבלי   .19.1 וטלת  בות המ חבת  עדישא בלעל פי דין, הספק 

ות  כלשהו, לרב   אדם  רכושו שלל להיגרם לגופו ו/או לשעלו כוש  לר  פנית ו/או נזקגו ה  יעפגבגין  ין  ד  פיו על  ילע

ו/ שילחברה  ולעובדיה  למנהליה  כתוצאאו  הספיגרם  של  מחדל  או  ממעשה  מ  קה  מי    יו/או  ו/או  מעובדיו 

 .  ןמע קשראו ב/תיו נשוא הסכם זה ותחייבויומטעמו במסגרת ביצוע ה

מתחי  .19.2 פ   וי יצפ   אונזק    דמיל  כ  לשלם  ביהספק  על  כ המגיעים  דיי  לעל  אחן  אדם  לכל  ו/או  הנמצא  ובדיו  ר 

כוש,  רלש ו/או  פ, עקב נזק לגוף ו/או לנוא הסכם זהקשר עם מתן השירותים נשועל עבורו בותו ו/או הפבשיר

 ו/או בקשר עמן.  הסכם זה ביצוע התחייבויותיו על פי במסגרת

יסה .19.3 פ  תא  שפהפק  בגין  חלו"סהחברה  דעקט  ד  וב  נגדהי תבו  א/רישה  שתוגש  לכבק  עה  עני שר  שהספק  ל  ין 

או תביעה כאמור  /ום דרישה וחברה תודיע לספק על קי ה , ובתנאי שלעיל ולהלן  הז יף  אמור בסעאחראי לו כ

 נן עד למתן פס"ד חלוט.  לו להתגו  ותאפשר

י  פל  ע  היחריות כלשמאק  את הספכדי לשחרר  ן,  להל  ורטי שיפ על ידי הספק, כפלעיל    19.1ף  אין באמור בסעי .19.4

לאמור בהסכם זה   רה נוספת מעבב מי מטעמה חועל   להטיל על החברה  ו/או ן ו/או כל דיל פי הסכם זה ו/או ע

 ו/או בדין. 

 

 זרמכיבות המציע הזוכה בחיהת .20
כי    במכרז  הזוכה .20.1 הזכ הודעת החב  תיר סמממועד  מתחייב  על  יזכרבמייה  רה  צוע  ביל  ותנוארגהת  אתם  סיי, 

 של החברה. אונה המלצ עות רלשבי ת באופן מלאהשרו עצוביל  רוך ומוכןע  יהת, ויה השירו

 ף. קרישיון מוסך בתו, הכייזהקבלת ההודעה על   ימים מיום  7  וךת ,חברהיא לצ להמייב מתח ז מכרב הזוכה .20.2

 ציע. ת המוי חותמו ובליו טעמ מה מ יחתום על ידי מורשי החת םההסכ .20.3

ע  .20.4 יר דכנם,  ל הסכאי חתימה  זכו  רשא  , הכומציע הז ה  צד מ  מהותית  ההוו הפר ש,  לחברה    ל את ת לבטתקנה 

 הזכייה. הודעת  

כנספח  ציר בטופס המלהצה מתחייב    המציע .20.5 ניס  ד'"ב  על  יב  יריית תל אבמול עבודה  עב  ןיו למסמכי המכרז 

עת"איות  ירונע  ותרבוח אביבים  וומ  של  מי  חברת  אחרבע"  2010ל  וביוב  מים  ותאגידי  היםמ  א  התה  חבר . 

לפס רש לצמ   שלהצעה    לואית  שיש  הנ"  ןוסיני  ויע  הגופים  ולאמול  בציי   ל  זאת  המכרז  ד'נספח  ן    . למסמכי 

 המכרז.  נשוא  בודות עב ק ר לאודה מכל סוג שהוא ובעב בניסיון מדובר הר כי מוב

  ום החת,  ניםד ענייטחת מידע והיעדר ניגוהתחייבות לסודיות, אב  -ם סכהל  3פח  ס את נעתו  להצ  ףריצ  המציע .20.6

 ות. ר שתקהה  לועד לניהומיה  העובד יד י-ו ועלד על י

   .םה מהתצהירילים, ככל שיעניינ עניין חשש לניגוד עבע רה תכריהחב  ים שלעדת המכרזו  .20.7

 

 

   מכרזהביטול  .21
 

ק ר לבטל את    שומרת לעצמה זכותברה  חה,  ןעל פי די  רזכמ ה  טל אתבלהחברה  אחר בו רשאית    הרל מקכ ל  ףוסבנ

 ז. מכרמכי הסבמ  תוטוררות, המפחהאשות  ריהדהמוקדמים ו םיאנ תה  כלעל הצעה אחת עונה 
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 . הההצעה הזוכ או בבחירת/ו  לואו בניהו ו/ מכרזבהתקיים פגם כי  אה מצ החברה .21.1

ל  .21.2 הוחברההתברר  לאחר  במפטעולה  שנפ,  מכרזה מכי  סמ  תצא,  בדו/  ט רת    סמכים מב  ת המפורטו  רישותאו 

ל  ע  וס וסישות אלו בדראו ש/ו  מכרזהמסמכי  מ  ו א/ו  ט רמהמפ  יות דרישות מהות   ו/או תונים  או שהושמטו נו/

 שלמים.לתי או בו/  תונים שגוייםנ

 .זרכ מהביטול  החברהדיק, לדעת אופן המצ, בהבר צרכי הח שתנו או הו/ חל שינוי נסיבות .21.3

וה הגבל עסקי  אופן המהואו פעלו ב ו/   מחירים   וא ו/  , תאמו הצעותםקם או חלישהמציעלהניח  בסיס סביר    יש .21.4

 כלשהו.  קוחל  ע  הרביע  אוו/

 ל. לעי בנסיבות המפורטות מכרזהקשר לביטול הו ביצוי למציע כלשהפ ל כ םושלאחראית לת אהתלא  הרהחב .21.5

  ת זכייהודעייה או הכביטול ז .22
 כאשר:  ,יתרה, בין ה י דעת זכיאו הו/ ה ויי ל זכלבט  תוכזה שומרת ל החברה .22.1

 .החברהידי  לע  השראולא ש, או ההדגמה לא בוצעה כנדר מהמציע הדגמת השרות ו השרנד .22.1.1

 ובלוח הזמנים להם התחייב בהצעתו. םישלב תארגנות על פי ההל  ויתו ויבהתחייב מדע ע לא יצמה .22.1.2

דה,  יו היה ב ה, אילחלטתעל ה  משפיע  היה  שר, ההצעה, או תוכנה, איעדע על המציקיבלה מ   רההחב .22.1.3

 ת המציע בהתקשרות. י כיזההחלטה בדבר  לפני 

 , שנדרשו.םנימז ה ותפי לוח   על ת,שרו ע וצוך במועד לבירע הי יהו ל אספק סביר, אם המציע, יוכ יםקי .22.1.4

 יצוע תרמית.סביר לב ספק קיים  .22.1.5

נזק שנגרם  יע, בגין  פיצוי למצל  כ ית לתשלום  אחראלא תהיה    החברה  .22.2   להודעת הקשר  או בעל    ך מתסבהכל 

 באמור. שבוטלה  ,הזכייה

ן  זמרק  פ  ך ו, או בתמכרזב  ע ובקה  מןהז  על ההזמנה בתוך פרק חתימתו    ו/או אי   מכרז מהצעתו ל  יעצחזרת מ .22.3

 עניין. ו , לכל דבר הסכם(, יהוו הפרת  מכרזע פרק זמן בנקב  אלאם )ב מכרזהזכייה ב עתדוה  עדסביר ממו 

 : הבחירת יפ-על, זכות ברהחלנה  ק ת ,יהכייה או הודעת הזכיל הזביטו .22.4

פיצוי   .22.4.1 של  כוסמקבלת  בשיעור  ב הצעת  משווי  5%ם  שוויין  מכרזו    הכלולות   ,תויצופא   של  )לרבות 

 ילופין;ח ל או  ,(זמכרתנאי ה פיעל , העבהצ

פי דין  צויקבלת פי .22.4.2 כל הנזקים הישיריםעל  על  אם לבין  ,  מו להרקיפים, שנגוהע  , בגין  פני החתימה 

אב ו  ,נהההזמ לאין  החם  עחר  ההזמנתימה  ה  ה ל  בביצובטרם  המציע  פי  הע  וחל  על  תחייבויותיו 

 נה.זמהה

 ם קייעסה  םשמירה על דיני ההגבלי .23
מכי  למס  ו'  כנספח, המצ"ב  מכרזי תיאום  א וים  י ההגבלים העסקינדי  לע  רהה בדבר שמיהר הצ  תועצף להיצרהמציע  

לעצש  הרהחב  .מכרזה הזומרת  המה את  לפסול את  ח  העהצכות  על  ירת המי שמ שד לאבשל  לים יני ההגבדציע 

  .שיירשמו קיםוימנמעסקיים ה
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 הזוכה בהצעהעיון  .24

ת  יפהסותוצאות ההחלטה    רדבב  העודמסירת הה   דוע ממ   יםמ י  30  תוךי, באשר  ה ייה ז  מכרע שלא זכה במצי .24.1

 עט: מל  ,1993 -, התשנ"גבת המכרזיםלתקנות חו (ה)21לסעיף  התאםשל החברה, לעיין במסמכי המכרז ב

ד מסחרי או מקצועי,  סוול לדעת החברה לחשוף  לע  םהעיון בהאשר    הזוכהעה  צה או הה ט ההחל  ים שלבחלק .24.2

 ון הציבור.חיט בב וא  , בכלכלתההשלוץ הח  יביחסמדינה, ה  ןוח טביב גועאו לפ

ה  ונות לפעול ות אפשריות ש בחינת חלופ  תועדה, לרבוי לושפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטמ  תעד   תובחו .24.3

  כאמור בהליכים נובעים מקבלת החלטות  הם  ייכויים וסיכונ הערכת ס   ורזים, אדת המכווע  תה שללהחלט  וא

 . ייםמשפטיים עתיד 

שןידי  פ-על   מכרזב ים  עצילמ  יתנ קהמו  העיון  ותכזר  אול .24.4 מציע  ה  יש,  בהצעתו  ת  וד תנגלו  עיון  זכות  למתן 

א במ בח לואה  סוו  בשל  מ  דלקה  או  שמסחרי  שלו,  כלולקצועי  נדהעצהב   לדעתו  ל,  ארש  החלק סמן  ים  ת 

 . וןקים הרלוונטיים לחיסיוימ נו ולציין את הים בהצעתיהחסו 

יסו  .24.5 לא  אשר  בהצעה  לו/אויים  ציע כחסהמ  ידיל  ע  מנוחלקים  לגיא  ו  לחיס ימהנם  היב צוינו  יחשוקים  בו  יון 

בהאלככ העיון  המציע  שמבחינת  מותרה  החם  מ.  אינה  לפנות  וח ברה  כדי  יבת  חלקילמציע  אם  ם  לברר 

 . ינו בהצעתווצ  אבמקרה שאלו ל לחיסיון, נימוקים ו את הם ו/אסוייתו ח עצהב

,  רהבחה   של  המכרזיםת  עד ו מכות  נה בסהצעה הי ב  םי קלח   שלון  בדבר חשיפה או חיסיההחלטה    בכל מקרה .24.6

 ויים.  אותם כחס קים שהמציע ציין חל םף גאשר רשאית לחשו

  מציע אשר   וכה לכלצעה הזרי ההמחי  ת אתול גלת  שאיהצעה, החברה תהיה ר  בכלת האמור  ורה ולמרמק  בכל .24.7

 . אמוריבקש גילוי כ 

ומו .24.8 מנוע  יהיה  הוא  מציע  כי  מלטעון  לעישתק  ב  עי צמ  תצעבהין  זכאי  אשם  לייהמקב  חלקיםאחר,    ר לאלה 

 . צעתוסודיים בהכ נו ומס

 מע"מ.  ₪ כולל 350 ךה בסם לחבר לותשב  תניתתהא מועיון כאמור לעיל,    ותכזן תמ .24.9

למ .24.10 המעוניין  העזכו  ת א  שממציע  כת  ימפורט  יון  בכתב  פלעיל,  והתנה  רכש  מחלקת  בדוא"ל    שרויותקאל 

lavivim.co.i-@meianatmaהתיענינ  לאת  וילפונ . פניות ט. 

תא   חברהה .24.11 ללמר  פשלא  ה צעבהן  י יעציע  לאחר  לתו  מהצעתומצ  .רזכמגשתה  בעותק  המעוניין  ידאג    יע 

 . מכרזרם הגשתה לה ברשותו טעצרת עותק ההלשמי

ד  לדיוןודי  הייח  טופשי מקום ה .24.12 ועני בכל  ל ן הנוגעייבר  ו/או עילה הנובעיזה ובכל ט  מכרזם  ם ממנו הינו  ענה 

 יב. אב לת וז ח ממך בט המוס בית המשפ

 
 
 

 

 -- עההצה  יכממסך את רו לכנא לא  --
 

 --יים  בדפים דו צדד מסמכי ההצעה את גיש נא לא לה --
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   א' נספח

   337/21 מכרז ב ת מחיר הצעטופס   
 
 
 
 

 
 
 

 ע  מת המציתחו  ע צית המחתימ  ע שם המצי  תאריך 
 אגיד( )במקרה של ת

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ס' מ

 סידורי 
 ת ורטגוריות שיק

חה  אחוז הנ
רון ממחי

 פט מיקרוסו
לפי % הנחה  , CSPם הסכלפי  Azure -ב –  Microsoft רכיבים בענן של   .1

 Microsoft Online Services Agreement (MOSA) רוןממחי

 
 _____% 

2.  
 ( זוכהלצורך בחירת ה )לא לשקלולעת עבודה של המציע ללא מע"מ מחיר ש

 
_______ ₪   
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   'בספח נ
 
 

 רה"( "החב להלן:)  מ"בע 2010אביבים לכבוד חברת מי  
 מחלקת רכש והתקשרויות

 אביב -תל
 .,נ.ג.א
 
 

 21/733 'מס יפומב מכרזן: דוהנ
 ה קיום ההצעלבות יחיתה

 
ים  ולת הכלותניות והדריש, האיםתנה לכ פי על   זרמכה ירות נשוא שהאת ה לספק לחבר ם בזה נו מציעיא .1

 "מ. עליהם במום שנסכים יטים לעיל, או במחיר ובמחירים המפורה אל ים מכבמס

 הצעות. עה זו תפקע בתום שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצה .2
 לעיל. , כאמור התיע תאריך פק י לפנ  ליטולבת  נתניה ינ א  הצעה זו .3

  אתבז  ומצהיר/ים יםמאשר/ ת אחרת, הח"מגדוהתאל כ וא  פותותש שם חברה,צעה מוגשת ב בכל מקרה שה .4
 גוף בשמו הם חותמים. את ה לחייבהצעה זה ו על מסמך    םמוסמכים כדין לחתו/שהוא/הם מוסמך

 רותים. יש ובין/ ט  תלהזמנ ברה חהצד  מות יבחי תהם  שומ רזמכמסמכי ה ה על ידוע לנו כי אין בעצם החתימ .5

ור  החברה בגין האמד נגעת רווחים כני או מ םבגין פיצויי יעהתב ותכז לכנו ל  הינו ולא תהם כי אין ל אנו מצהירי .6
 לעיל. 

לציין את השם, או תאגיד אחר, יש  רשומה מציע הינו חברה, שותפותאם ה ציע.  ויק של המם מלא ומדיש לציין ש .7
 . יןכד  םרששני כפ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ציע משם ה
  - התאגיד(   לרשום את שםיד יש הוא תאג  עימצ)אם ה

  - ע צי מהכתובת 

  - פון טל פרסמ

  - יד ון ני פ מספר טל

  - קס פמספר 

  - שותפות רשומה  מספר ח.פ. / 

  - ( EMAILל )תובת דוא"כ

  - מס' עוסק מורשה/ ת.ז 

  - שם איש קשר לבירורים 

  - יך תאר

  - חתימה 

  - ו ד פקיותם  תוהחם ש
 

  - ד( ו תאגימציע הינ ה  אםחותמת )
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 מקצועי על ניסיון רה  הצ הטופס  –'גנספח 

 
 
    ________________משרד/ ___________ של חברתשמש כ_ _______, מ_____ _______ני הח"מ  א
 

למכרז מס'    ציעמבשם ה הז  ריתצה ת תלמוסמך  הנני הנ"ל,מתוקף תפקידי  ____. _____________ __ח.פ/ע.מ  

זה בשם   ירצהת חתימה ומוסמך לתת ת/הורשי מ נהנ מצהיר/ה כי אני  AZUREתי ומוצרי לאספקת שירו 337/21

 ע. יהמצ

ישירה  יקס עמציע  מה  כי  ,מצהירהנני   .1 עובד  בהעסקה  מומחים/ארכיטקטים    ד(מעבי  -)יחסי  שלושה  לפחות 

מ  שכל  AZUREלשירותי   נ   םהאחד  בעל  שמעשיסיון  הוא  שני  שלוש  לפחות  ויישום  כנוןתבים  ל  הקמה   ,

 . AZURE עלם תיושירו  יותתשת

שם איש קשר   קוח לשם ה מס'

 ותפקידו בארגון 

וכתובת   ןפוטל' מס

של איש  וא"ל ד

 הקשר

היקף כספי ממוצע  

ח כולל  לשנה בש"

-2019מע"מ בשנים 

2020 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

 

לכל אחד  ים  ת חיקורו. יש צורך לצרף  נטילב הר, ופירוט הניסיון  הלפרט את שמות העובדים, פרוט השכל  שי .2

 לן:לה  , כמפורטדיםבומהע

פרטי  שם מלא  מס'
 השכלה 

 -שנות וותק ב
AZURE 

ד מדויק של העובד  תפקי
 ויקטבכל פר

ד ניהל ו/או ם שהעובפרויקטי
   םההשתתף ב

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

 
קוחות לפנות  הלהסכמת   את ראשלקוחות ולקבל מונים אודות המת את כל הנתדוק ולאלב פידעל המציע להק •

 מות הפרטים.עת ולאידחוות  לקבלת אליהם

 
 

  ע המצי שם  ך תארי

 

 

 

 יע  תמת המצחו  יע מצחתימת ה
 גיד( אתקרה של )במ
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   'ד חפסנ
מי רת בחת תל אביב ויירי ע  ת שלת עירוניויית תל אביב, חברוירניסיון בעבודה עהצהרה על   ספוט

 יבים בא
 337/21ס' במסגרת מכרז פומבי מ 

 
 

  :ן___ )להל ____ ____ _____ ברת ____ של ח________ כ____ ש, משמ__________ ____הח"מ _____  אני .1
 _.  ____ ______________  ח.פ/ע.מ   מציע"(,"ה

 

 .  צהיר זה בשם המציעת  הנני מוסמך לתת מתוקף תפקידי הנ"ל, .2

 

ם גוף בה/רטי איש קשר בחברהפ פי  כס ףהיק ביצוע  ותשנ ף ם גוש 'מס
 ( שם וטלפון)ה העבודה בוצע

1. 

 
 
 
 

 
   

 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 

 .  זמכרהנשוא רק בעבודות הוא ולא ש עבודה מכל סוג כי מדובר בניסיון ב ובהרמ •
 
 

        
 ע  חותמת המצי  ע ימת המציחת  מציע שם ה  תאריך 

 יד( ג של תא )במקרה
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 ת תוכנות מקוריושימוש ב היר על תצ -  'הספח נ

 

י לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים כי על תי רהשהוז _______________ לאחר ._______ ת.ז ___ אני הח"מ 

 כדלקמן: בזהן, מצהיר/ה עים בחוק אם לא אעשה כהקבו

מכרז  סגרת  מלהתקשר עם המזמין ב  _ שהוא הגוף המבקששם ________________תצהיר זה בהנני נותן   .1

 יע.  המצ םזה בשני מוסמך/ת לתת תצהיר נ________ וה____י מכהן כ___"(. אנהמציע )להלן: " הז

שימוש   .2 לעשות  מתחייב  המציע  כי  להצהיר  מקוריו הריני  בתוכנות  ורק  מכרת  אך  ז  לצורך 

 וכה במכרז.  תו תוכרז כהצעה הזרז ככל שהצעהשירותים נשוא המכ  '____________ ומתןסמ

 מת. תוכן תצהירי דלעיל או חתימתילהלן   זה שמי, .3

  __________ ___________ 

 חתימת המצהיר   

 

 

 ןהדי ךר עוראישו

 

כיאנ מאשר/ת  עו"ד,   ,________________ הח"מ,  הו  י   ____________ בפני  ביום  ברחוב  רבמשפיע/ה  די 

_________ _____ בישוב/עיר  מ__   _________ ___________ עצמו/ה  ר/גב'  שזיהה/תה  ידיע__    ל 

להצהירואחרי שהזה  ישי,לי באופן א  _____ /המוכר/ת_______ת.ז._ עליו/ה  כי  צפוי/ה  ת/יהיוכי    ר אמתתיו/ה  ה 

 . תצהיר דלעילה כן, חתם/ה בפני על הלעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעש

 

  _____________   ___ ___________________  ____________ _ 
 הדין  חתימת עורך   ך דין רישיון עור ר פסומחותמת     תאריך 
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 '  ופח נס
 337/21 ' מס מכרזהגבלים העסקיים ואי תיאום דיני ה על השמירהצהרה בדבר 

 
 ב כדלקמן:  בכת ירצהמ___________, _ "ז _____ מספר ת________ני הח"מ ___ א

 

 . יללע כאמור ת שלי הםדת הזהותעופר שמי ומס .1
 

מג .2 בתצ  שיאני  זה  __שהיר  חברת  )ש ___ ______ם  הת_  ")לה  גיד( אם  מי  ש  מכרזב"(  יע המצ לן:  חברת  ל 
  רז מכ(, מספר  תקשרותנושא ההקרוסופט )של חברת מי   Azureרותי ומוצרי  לרכישת שי  , בע"מ  2010  םביביא

 "(.מכרז ן: ")להל 337/20
 

 ו.  הלי ומנ   התאגיד בשם וז תום על הצהרהאני מוסמך לח .3
 

י  ודינ  1988-יים, התשמ"חסקגבלים העק ההות חווד להוראגלא פעלו בני  עמומט  ו/או מי   ליוהנ המציע ו/או מ .4
 : (קלא ר כלל זה )אך, וברז מכ בהצעתם בקשר ל ,("ם העסקייםדיני ההגבליל: "ים )להלן ולעיעסקים הבליגהה

 

מנהליו    ו/או   חלטו על ידי המציעהו  ה זום בהצעי ופיע מר  רכיב נוסף אשוכן כל מ  הכמויות  רים ו/אוהמחי ▪
מ א/ו באופו  מטעמו  העצמאי,    ן י  הסדתייעללא  אחר  ר  צות,  מציע  עם  קשר  אז  כרזמ באו  עה  מצו  יע  ם 

 ותף( . שממעט מציע ב זה )ל  מכרזבאחר פוטנציאלי  
 

  כל אדם   דיעתיל  באופן כלשהו  לא הובאו  בהצעה זומופיעים  ט אחר הרפו כל  כמויות ו/א ו/או ההמחירים   ▪
הצעות    יעציאל להצפוטנש לו  יד אשר יגכל אדם או תאני  בפ   זה, או  זמכרב  יד אשר מציע הצעות תאג או  

 ף(.שותבמ עמצי זה )למעט  מכרזב
 

או כל  /כמויות ו   ו/או  או מחירים /צעות ובתיאום ה  מעורבים  וטעמו לא הי נהליו ו/או מי מהמציע ו/או מ  ▪
חר  ע אעל ידי מצי   גשתמו בין בנוגע להצעה הם והצעתנוגע לב בין    ,הז  מכרזבגשות  הצעות המו רט אחר ב פ
בחל   זה,  מכרזב ש ו/או  בוקת  עם  וק  באופן    זרכמקשר  פעלו  ולא  ו/או התנהגו עסק  גבלה הוהמהוזה,  ת  י 

 ו לבצע אחד מאלו. לא ניס  וא, ו/הז מכרזגרת ים במסלים העסקי ני ההגב ידנה אחד עם  שאינה עולה בק
 

ניסו להשפיעפיע א השטעמו לממי    ואו מנהליו ו/א / המציע ו ▪   ע ר, או של מציאח  צעה של מציעעל ה  ו ולא 
א  וטנציאלי אחר שלחר או למציע פ יע אלמצמו  לא גרבכלל זה לא ניסו ו/או  זה, ו  מכרזבר,  לי אחפוטנציא

 זה.    מכרזב העלהגיש הצ
 

  ו עם מציע א  א עם וין ודברים כלשהלא נעשית בעקבות הסדר או ד ום לב ותבשל המציע מוגשת  עה זו  הצ ▪
 ותף(. במש)למעט מציע זה  זמכרביע פוטנציאלי מצ

 

 אים:ם המתבמקו vן מיש לס .5
 

רשות    קירה שלח  היר זה תחתבמועד חתימת תצ  דיו לא נמצאיםעוב  ו ו/אוניותיע, מנהליו ו/או בעלי מהמצי  ] [
 ; מכרזם ואעסקיים בחשד לתיבלים הההג

 

 אם כן, אנא פרט: 
 

 ______ ___________________ _______ ____ ___ ______________________ _________ 
 

ני  בעבירות על דיהאחרונות   השניםבדיו לא הורשעו בארבע  או עוו ו/עלי מניותיו ו/או ב יהמציע, מנהל  ] [
פלילי בעבירות   מכרזגדם ועומד כנ ולא תלוי הליכים / כרזיםל תאומי מבירות ש ע  יים, לרבותההגבלים העסק 

 ו; אל
 _______ ___ ___________ ___________________________________ _רט: פאם כן, אנא  

 
             __________          ___________          _____ ______   ______________ _ 

 חתימה+ חותמת         . מספר ת.ז              שם                 תאריך                 
 

 אימות חתימה 
 

מר/גב'   _______,_ שרדי ב _____במ _________ ,"ד __הופיע בפני עו    _____ ____ יום __בכי  ההנני מאשר בז
ה  /כי עליו  השהזהרתיו/  ________, ואחרי ת זהות ______בעל תעוד  /אישי  __, המוכר/ת לי באופן  _____ ______ 
  ונותאת נכ  הישר/ איעשה/תעשה כן, ונשים הקבועים בחוק אם לא ה צפוי לע מת וכי יהיה/תהיאת הא להצהיר

 עליו. צהיר הנ"ל וחתם/ה הת
 

  __________        ____                                                  ______ ______ 
 ימה חת                                                                                              תמתחו              
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 נספח ז'  
 עסקאות גופים ציבורייםלחוק ר העדר הרשעות בהתאם  תצהיר המציע בדב

 
האמת וכי אהיה צפוי  לומר את  תי כי עלי  הוזהר ______________ לאחר ש .ז. _ ____________ תהח"מ ___אני  

 לקמן: מצהיר/ה בזה כד ים בחוק אם לא אעשה כן,לעונשים הקבוע

 

בשם ____ הנ זה  תצהיר  נותן  )להני  "_______________ שהוא המציע  עורך  להתקש"( המבקש  המציעלן:   עם  ר 

____.  ______________  ________________ עבור____  _______ לאספקת________התקשרות מספר ____ 

 היר זה בשם המציע.  י מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצאנ

 

חוק  )להלן:  "  1976-ק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו" כהגדרתו בחובעל זיקהנח "תו של המוצהירי זה, משמעובת

 ו.  ה אותמונח זה וכי אני מבין/ו של סברה לי משמעותת כי הו/ "(. אני מאשרגופים ציבוריים סקאותע

ים(,  נאים הוגנא כדין והבטחת ת ם זרים )איסור העסקה של עבירה לפי חוק עובדי   –  "עבירה"נח  ו של המומשמעות

ח  1991-התשנ"א לפי  מינימום התשמ"זאו  שכר  ול1987-וק  ש,  בסעיף  ירות  עניין עסקאות לקבלת  לחוק    2כהגדרתו 

העבודההאכיפה    להגברת דיני  התששל  על2011-ע"ב,  עבירה  גם  החיקוקי הורא  ,  המנויוות  השלישית  ם  בתוספת  ת 

 לאותו חוק. 

 ראל. ע הינו תאגיד הרשום בישהמצי

 

 ימה(שבצת המתאבמ X)סמן 

 מועד  ות )להלן: "ההצע  ד למועד האחרון להגשת ביותר משתי עבירות ע  לא הורשעו  המציע ובעל זיקה אליו

מטעלהגשה המציע  "(  מספר_ם  ______  __________ ____   _______________לאספקת_____בהתקשרות 

 בור ___________________. ע

 ממועד ההרשעה  לפחות    וחלפה שנה אחתירות  ר משתי עבבפסק דין  ביות  הורשעוו בעל זיקה אליו  המציע א

 ההגשה.   האחרונה ועד למועד

  בע או  זיקהמציע  אליו  ל  ביו  הורשעוה  דין   משתי  בפסק  חלפעבירות  תר  שנהולא  ממועד    אחת  ה  לפחות 

 גשה.  למועד ההחרונה ועד  עה האההרש

 

 תצהירי דלעיל אמת.   זה שמי, להלן חתימתי ותוכן 

 

 

_____ ___ _____  _________ ___________          _________________ 

 חתימה וחותמת     שם      תאריך 
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 'טח נספ
  

 SPCת במסגרשל חברת מיקרוסופט   AZUREבלת שירותי ומוצרי לק  _________ ' מס הסכם
 

 2021__  __חודש ___ ב יום ___ ___ ב____ נחתם ב _שנערך ו 
 

 מ "בע 2010יבים  בא מי     :בין
 514374099ח.פ.  

 6944038יפו  -אביב-תל  121דבורה הנביאה 
 03-7736292: קספ   03-7736117 :וןפטל  
  "( החברה" לן:לה)  

 אחד  דמצ
 _____________________ _____    לבין: 

 ________ ______ ____  .מ./ ע ח.פ. 
 _ ______________חוב ______ מר 
 ____________ פקס:  ________ _טלפון: __  
      "(הספק " :)להלן 

 מצד שני        
 
 

שב  נתמעוניי   הוהחבר הואיל  ומוצרי  ירותרכישת  מ  Azureי  חברת  להלן:  )  CSPבמסגרת  ופט  וסיקר של 
 . ("ות/"השירותיםירהש"

 
דע, הניסיון, י, היהמקצוע ל הרקע  בעדין,  כל    ל פיע  הנדרשים  ל האישוריםהוא בעל כ   כי  בהצהיר והתחיי  ספקוה ילאוהו

  ולמלא אחר כלרתם להלן(,  גד ה )כ  ספקההאאת    לספק לחברה  כדי  עית הנדרשיםצונות המק מ הכישורים והמיו
  ;דיןכל  פי ם כך עלים לשרש דהנ  התנאים

 
מ והואיל סמך  מהספקצגי  ועל  החבעוניי,  לקבל  ר נת  האספקה  ק  מהספה  להלן(  את  לימתחי  קוהספ)כהגדרה    העניקב 

   ם זה;סכותנאי ה הוראותכקבלן עצמאי ובהתאם ל הכל  ההאספק   אתחברה ל
 

שהסכם    רז  מכהמסמכי ה זה ובם  כהסבמפורט  כ  האספקהקבלת  יר את תנאי  סדהיינים ל מעונ   קוהספוהחברה   אילוהו
 זה מצורף להם;

 
 

 :  כדלקמןם ה בין הצדדינר והותהוצה ,פיכך הוסכםל
 

 מבוא
 רד ממנו.תי נפחלק בלמהווים  ם הצדדיות  ר והצהה  המבוא להסכם ז .1

 סכם.הה  תך פרשנולצור ההן לא תשמשנבד ו לנוחיות בל נןזה הי כםכותרות הסעיפים בהס .2

 

 כללי  .3

 . םל ההסכשפרד נ חלק בלתי  או שיצורפו אליו מהווים רפיםמצוספחים הוהנ   רזכ מה מסמכי ,המבוא להסכם 3.1
 

 :  םחיספרשימת הנ
 

 וכה( עם הז ההסכם  על  תימההח לפני אול עריף  )ימת   - 1ח  נספ
 וד עניינים עדר ניג מידע והי  תחות, אבטהתחייבות לסודינספח   - 2ספח  נ

 
 ך.היפן לכ ע ואף ברבים משמ ד כם בלשון יחימור בהסכל הא 3.2
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 ת: דרוהג 3.3

 
 

 

 
 קופת ההתקשרותת .1

היתקופ 1.1 ההסכם  תקופת ")להלן:    ____ __ ___ ___   וםלי  עדו  (שנהשל    לתקופה )  _____ ______   וםמי   את 
   .(ה"ראשונההתקשרות ה

 
)סך  ות ות נוספ תקופ במספראו   חתא התקופ ב השונאת הרתקופת ההתקשרות א ךיר אהלציה ופא ה תהא הלחבר

 יים.  הים או מיטבאים זתנ ב (כםבהס יותופצהא שו כלממווי הידמב םניש 5 הכל
 

רת ה  רהחב 1.2 לבשאהא  ו  טל ית  זה  אתלהפס  או/הסכם  בהודעה  ומכלעד  מול  בכ  ,עויצוב  יק  שהיא,   בכתב   סיבה 
טול טרם בי  בוצעהעבודה שבור  ה בערמולת   קפסהכאי  זיה  יה   ,במקרה כזה  .אשרמ  מיםי  30ות  לפח  ספקלשתימסר  

 ועו.יצב  תקפסה  ואו/ סכם הה
 

יא ד  לכב  קהספשל  רוב  סי    1.3 ויזכוע דבר    כלכם לסהה  יחשב כהפרתת מימוש האופציה  ים עד רה בסת החבה אניין, 
 . ןכל די  פי-על וכן בסעדים   זה, סכםבהם עיובהק

 

  ההסכם הנדרשים במסגרת תיםהשירו .2

 
תפורטל בהשיר   תתכול  הלן  ההסכםגמסות  הגורםרת  ידי  על  ליועץ  תועבר  אשר  י,  החברה  זאת,    עם  חד .  אין 

  מתחייבת על היקף עבודה או על כל תכולת העבודה שלהלן.
 

 Microsoft Online Services לפי % הנחה ממחירון ,CSP לפי הסכם Azure -ב – Microsoft יבים בענן שלרכ .1.1
Agreement (MOSA) . 

 

 

 " תהשירו"

 

 

 

 

 

ומו שירותי  חברת  AZUREצרי  רכישת    מיקרוסופט  של 

הנדבו  CSPבמסגרת   לכל  ומרהתאם  ן  להל  םכבהסרט  פוש 

 חיו. נספ וב

 

 רה.ב החתומה על ידי הגורמים המוסמכים בח לביצועהזמנה  

  "או "אביבים מי"

 " ברההח

 

 " מקצועי רםגו"

 . ע"מב 2010ים אביב מי 

 

 

 . ו מי מטעמוא/ו ורתע תקשות מידמערכ סמנכ"ל
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 ספק  יות הלהלן התחייבו .2

את  סליב  חי מת  קפהס 2.1 ל  בהתאם   השירותים פק  ה ישודרובכפיפות  והוראו ת,  לההחברה,  ת  נחיות  וראות  בהתאם 
   תיו.פעולו על כל לו  וידווח  ועימקצה  גורםל יהיה כפוף יםות ירהשכישת  רגרת במס .ההסכם ז

  הינו  יב כמתחיי  קההסכם. הספ  למתן השירות נשואוהרשאה    תולת מקצועייכ  השכלה,ה,  סיוןניהידע,  הלו  יש    יכ 2.2
 ת תקופ בכל  ויהיה    כם וכי הינו הסב  םיע בוהק  איםפ"י התנ, ע םהסכה  ואשנ  םרותיהשיין למתן כל  שאה כד בעל הר

 . דיןי עפ" דרשים הנ   ריםהאישוו  ריםהיתה ,תיונוהריש ל כ שרות בעלקהתה

לא זאת שב  הסכם. מובהרקבעו איתו בם שיות/מחיריריהש  ותלקטגורי  ק מתחייב לבצע את השירות בהתאםהספ 2.3
להסכם  ו מראש להכנסתם  ושרא א  של   או/כם ובהסעו  בנק  שלא   ם מחירי/קטגוריות שירות  בור ם עלולם כל תששוי

 . החברה  מכרזים שלהדת וע דיעל י

ע"י החשי  ציג הספקנ  כי  יביתח הספק מ 2.4 י יבחר  נציג  ב  יושינ כל  ,  תיםמתן השירולווה את החברה לכל אורך  ברה 
 .  ברהבח צועי המק  םורג ה לשומראש  אישור בכתב הספק מחייב אתעם מט

להעניק 2.5 מתחייב  ה  הספק  במיומנותשיראת  בות  בימקצוע,  במסירות,  במומחיות,  ובנאמנות,  ויפעל   יושרות 
 ברה. חהל  ם שסיירה על האינטרמלש

בכתב   הבהסכמת החבר     לאא  רותהש  ת ביצוע א להעביר לעסק אחר אאת השרות בעצמו ול  בצע מתחייב ל  ק  הספ 2.6
ב  מובהר  מראש.ו ה בזאת  איןצדדין  כי  א   ים  לעסק  ביצוע השרות  הרוע מאחריותלג  כדי   רחבהעברת  ל  שמלאה  ו 

 . העבודה מנתהזעפ"י   הרהחב  פיכל וביו יאיזה מח מ הספקאת  פטור או ל שרותלביצוע הנאות של ההספק 

מפו  עןלמ 2.7 ספק,  לחברהרהסר  כי  בזאת  שלר  עלבצהזכות    שמורה  ש  פ  כישה  ו/או  אלה    יםונשריטים  פריטים 
 . תמצא לנכון ברהשהח יל כפו הכ ת בכל עת את ההתקשרו  יקולהפס חרים ות אבאמצע

ל ידו י  כ  מתחייב  קהספ 2.8 )  ם אולצמצ  רשאית  ו שהחברהע  השירות  את היקף  כון(  לנ  רהפי שתימצא החבכלהגדיל 
   .עדיל דעתה הבלולפי שיקו ה צרכילבהתאם 

כן 2.9 ומו"מ עם  החברה תהא רש   כמו  ולא יטים נוספיפרשל  ת  ושירוה  קבל אספקלהספק  אית בסיכום  ם במידה 
 ריף. עה הנקובה בתמלאם לעתבה םהוגדרו בהסכ

 

 קניין רוחני  .3

חתימה   3.1 במועד  כי  מצהיר,  הסכם  הספק  הרשאזהעל  בעל  הינו  וכדין  ות  ,  לחברה  המערכת  את  כן  לספק 

 . נספחיום זה על  לפתח את ההתאמות והממשקים לחברה על פי הוראות הסכ

ו  3.2 ניחודיים  הממשקים הי ההתאמות  על  זה  פי הסכם  על  יפתח הספק עבור החברה  יהוו קניין    ספחיואשר 

 רוחני של החברה אשר תהא רשאית לעשות בהם כל שימוש.

ך של רישום ו/או בכל דרך אחרת, בישראל  בקניין רוחני כאמור בדרזכות  כל  רשאית להגן על    הא החברה ת 3.3

 חר. או בכל מקום א

 

 לוםתנאי תש רה תמו .4

לספק התש .4.1 בבהתא היה  י   לום  לתעריף/ים  ולהס  1  נספחם  החברהקצוע המ  רםגוהר  וש באי  מותנה כם  מטעם  , י 
 . 2017-זלומים, תשע"בהתאם לחוק מוסר תשויתבצע 

 פק. סוטלת על המ  נכונה בחברהה ובת לכתשבונית  ת החשלהגת האחריו .4.2

  ות אם להוראה בהתברהח  ל הספקים" שלבאמצעות "פורטמור, הספק יגיש את החשבוניות גם  אע מהגרול  מבלי .4.3
ד קו   רכת, קבלתמעפק בהס  יהוי איש הקשר מטעםוז  רקישו  צעת בעזרתתבלמערכת מ  הכניסה  החברה בכל עת.

פעמי   נשוהטענה  והקלדה  ו  מצעותבא  דהותוהזחד  בתוני  ל  לתנאי החשבון  ו ההס  התאם  שרה שאו  הההזמנ כם 
 ספק. ל

 ט הבא :את הפירו חשבונית המס תכלול .4.4

 הבא: פרוט ה  את ית המס תכלולחשבונ  .4.4.1
 . דהביצוע העבו ךיתאר .4.4.1.1
 דה שבוצעה. ותיאור העב ומהות   .4.4.1.2

המפודוח   .4.4.1.3 הגורם  ע"י  חתום  בחמקרט  הכולצועי  הפרטים  אתל  ברה  סלג  כל  ת  השירו  וגבי 
פר  שבוצע, נציג  שהזמ  טיםיכמות  נוספים  ו,   החברהין  הגושיקבעו  כפי  פרמטרים  ם  רע"י 

     ה. קצועי בחברהמ
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 שיקולפי  י החברה ול צורכל  םא תת בה השרות  ל אדיו להגם א צמצל  החברה  רשאית  ת,ההתקשרו   פתבמשך כל תקו .4.5

 י. תה הבלעדדע
 

ההתקשרבמהלך    אם .4.6 יהי תקופת  טכנולה  ות  חו עדכון  מוצר  או  יחגי  אשר  הדש  את  ההתקשרוגדליף  נשוא  ת,  ם 
להרחיב   תשקול  ולההחברה  ההסכם  במו צרים  מו  כניסאת  ובאישור   םע"מ  נוספים  המכרו  הספק  של    םזיעדת 

 . חברהה

 

יה ק, התעריף יה ריף בהצעת הספכני והתעהט  המפרטה,  זמנת העבוד ות הישרד  בין  ירותסתאו  מצבהם יים  מקרב .4.7
 ם. והקובע לתשל יסהבס

 
 

 מדה הצתנאי  .5
   ה. פיים וללא הצמדו ם סהינחירים המ

 
 וקנסות  פיצוי מוסכם .6

ורטים להלן )כל אחד מהם  המפקרים  ד מהמאח  בכל  זה ו/או עפ"י כל דין,  מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם .6.1
ת "ההפרה"(,  להלן:  היקרא  הפיצויחברה  גבה  ו את  להלן,  שנקבע  כפי  החברה  המוסכם  על  שיהיה  מבלי  זאת 

לגבות את הפיצוים להלן בהתאם לשיקול    החברה תוכל גם שלא , כמו כן . קב ההפרהנגרם לה עלהוכיח את הנזק ש
   :בלעדי דעתה ה

 ה הפרידת היח רה ההפ של  מילולי אורית
 מוסכם  הפיצוי גובה

 ההפרה בעבור

ל מתן השירותים ללא השונים ש זמניםוחות אי עמידה בל 

 החברה  אישור 
 ₪ )לכל יום(  250 לכל מקרה 

החברה ו/או המטלות הנדרשות בהתאם ע הנחיות אי ביצו 

 כם להס
 ₪   500 לכל מקרה 

   

 ₪   10,000 לכל מקרה   להסכם   3  בנספחהתנאים שנקבעו  בגין הפרת 

  9.4דרש בסעיף אי הגשת חשבוניות בפורטל הספקים כנ

 סכם לה
 ₪ )לכל מקרה(  250 כל מקרה ל

 
הצדדים ביחס סביר    ידי-על  שנקבעש,  שלום ראוי ומוסכם מראווה תלעיל מה   6.1הפיצוי המוסכם שנקבע בסעיף   .6.2

 ברת של ההפרה. ם לחברה, כתוצאה מסת לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגר
ת או לגבותו מהספק בכל עבכל    לספק ע  סכום שיגי   שאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכלר  א החברה תה .6.3

חוזים )תרופות וק הפי חזה ול כם  מזכויותיה של החברה לפי הסרך אחרת. לא יהיה בהוראת סעיף זה כדי לגרוע  ד
תשל"א הסכם(  הפרת  תשלו1970-בשל  ניכויים.  הפיצויים,  את  ם  פוטרים  אינם  גבייתם  מהתחייבותו    הספק  או 
 עפ"י ההסכם. אחרת  חייבותאו מכל הת/ להשלים את מתן השירות ו

ל  .6.4 האמור  לגבות  אין  החברה  מזכות  גורע  הפי  מהספק עיל  בנוסף  במקום  או  המוסכמים,  אאליצויים  ת  הם, 
 . ותרת הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם על יד וא/ימל

 
 
 

   אחריות .7

או  /וגופו  יגרם לש שעלול להע"פ דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכויישא באחריות המוטלת עליו  הספק   .7.1

ועובדי מנהליהן  לעירייה,  ו/או  לחברה  לרבות  כלשהו,  אדם  של  ולרכושו  ממעשה  כתוצאה  שייגרם    או /הן, 

ידו, במסגרת מתן    רו עלבלני משנה שנשכו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או קבלנים וק  הספקשל    מחדל

לספק אודות קבלת דרישה    תודיעהחברה  בקשר עמן.  ו/או    הסכם זההתחייבויותיו נשוא    וביצוע  השירותים

 . ו/או תביעה כאמור ותאפשר לספק להתגונן מפניה
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דמי   .7.2 כל  לשלם  מתחייב  פ  נזק הספק  המגיצו או  הני  אחר  אדם  לכל  ו/או  לעובדיו  דין  כל  פי  על  מצא  יעים 

ם  הסכפי  בויותיו על  או לנפש ו/או לרכוש, במסגרת ביצוע התחייועל עבורו עקב נזק לגוף ו/בשירותו ו/או הפ

 ו/או אשר הספק אחראי להם על פי דין. או בקשר עמן/ו זה

נה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות  הראשותה דריש עם  ו/או לשפות את החברה, מיד הספק מתחייב לפצות .7.3

לחברה כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו  תוגש כנגד החברה, שייגרמו  ט עו"ד בגין תביעה שהוצאות ושכ"

ת  יע לספק אודות קבלהחברה תוד   . או על פי כל דין  הסכם זהבשמו, על פי    וו ו/אי מטעמ הספק ו/או משל  

 לו להתגונן מפניה. אפשר ות  כנגדהגש כל דרישה ו/או תביעה שתו

ם שיגיע ממנה לספק  סעיף זה בכללותו, מכל סכו  ם להם היא זכאית לפיהחברה תהא רשאית לנכות סכומי .7.4

 . , וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרתאן שהובכל זמעל פי חוק, בצירוף הצמדה וריבית 

   ניםחת מידע והיעדר ניגוד עניי, אבטודיותס .8

עני   תחייבק מהספ ניגוד  עלינים ולחתום בעניין  לשמור על סודיות, אבטחת מידע והיעדר  המהווה חלק    2נספח    זה 

 לתי נפרד מהסכם זה. ב

 העברה ושימור ידע  .9

יכב .9.1 ו/או בכל עת על פי דרישת החברה, יעביר הספק באופן    הזהסכם  סתיים  ל מקרה בו  מכל סיבה שהיא 

  בר עד לאותה עת בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, ע שנצהידמלוא  את  לא לחברה ו/או למי מטעמה,  מ

ה עם  בקשר  חפ והמסמכים  ויבצע  ביצע,  שכבר  )לרבות  שלבים  מקצועיים  ויועצים  עובדים  עם  מיישם  יפה 

צרים שהוכנו  כתוב מלא של כל התוויספק תיעוד  ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי    לחרו ע ( שייבחלופי

ו/ החברה  מזכויות בתהליאו  שיימצאו  עבור  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין  ההכנה.  כדי    ך  ו/או  החברה 

 ו. וביטול על נספחיו  לה על פי כל דין במקרה של הפרת הסכם זה  ביל את מי מהסעדים העומדיםלהג

בידי עפהס .9.2 יהיו  עובדיו על מנת שבכל עת  ידע בקרב  יוודא קיומו של שימור  ובדיו אשר מעניקים לחברה  ק 

 ל בה. גבוהה שיאפשר תחזוקה תקינה של המערכת ו/או טיפוברמה דע תים יירוש
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 והעברת זכויות נהההזמהמחאת  .10

 
מת ה .10.1 הס ספק  בעצמו.  התחייבויותיו  כל  את  לבצע  רשאחייב  אינו  להעב פק  ו/י  להסב  איר  ו/או  להמחות  ו 

 מנו. עות מ נוב יות הזכו ממנו, ההתחייבויות ו/או ה ו/או כל חלק  ההסכםלאחר, במישרין או בעקיפין, את 

אביבים  הס .10.2 למי  יודיע  ציבורית  חברה  שהוא  הפק  העברת  של  מקרה  אביביםבכל  ומי  בו    רשאית   שליטה 

 . ויים בגין הפרה של סעיף זה כאמורצזה פיובכלל כל סעד אחר באופן מידי, מבלי לגרוע מ הסכם זהלבטל 

 

 

 קבלן משנה  העסקת .11

 

 משנה. לן ת לקבירוו רשאי להעביר את ביצוע הש ככלל הספק אינ .11.1

ספק להסתייע בקבלן משנה.  לאשר )מראש ובכתב( לבמקרים מיוחדים רשאית ועדת המרכזים של החברה    .11.2

מראש,א יוודא  הספק  המכרזים,  ועדת  כן  מתקיימי  ישרה  בקבלכי  המשם  המפורטים  נן  התנאים  כל  ה 

 . ונספחי על  בהסכם זה

הפרת  ה.ז הסכםתו עפ"י ומאחרי פק את הסרר להעסקת קבלן משנה, כדי לשחאין בהסכמת ועדת המכרזים  .11.3

 . ההסכםית של סעיף זה תהווה הפרה יסוד 

 יזוז כות קז .12

זכות  מסכימ  להסכםצדדים  ה   .12.1 תהיה  בלבד,  ולה  לחברה,  כי  בזה,  חיוים  כל  כספילקזז    עשוי   ק שהספ  ב 

 . שיגיע לספק מהחברהאו מעסקה אחרת, מכל סכום  ההסכםחב לה מתוך העסקה נשוא  להיות

טעויות,    מו ובין אם לאחריו,  מור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלו ות האלליוע מכלגר מבלי   .12.2

ר לעיל, מכל  ות האמ בעקבו  ומים שיתגלויקויים כלשהם, תהא החברה רשאית לקזז הסכ או ל/אי דיוקים ו 

 .סכום המגיע ו /או שיגיע לספק מהחברה

 העדר בלעדיות  .13

לחברה שמורה הזכות לבצע פריטים שונים של    ם.הצדדיני  הו משכלשיוצר בלעדיות לצד    הסכם זהאין   .13.1

 , הכל כפי שהחברה תמצא לנכון. ולהפסיקו בכל עת עות אחרים רות בעצמה ו/או באמצהשי

 םהסכיטול ב .14

לאלתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בקרות אחד או יותר מהאירועים    זה  ם הסכל  ית לבטהחברה רשא .14.1

 אים: הב

תבי  .14.2 הספק  נגד  תוגש  ר לפשיטעה  אם  אות  תוך    גל  הוסרה  לא  וזו  לאחר   30פירוק  יום 

 הגשתה. 

יו או במקרה של חדלות פירעון  ס נכסים או מנהל לטובת נוש קרה ונתמנה לספק כונבמ .14.3

 של הספק. 

 שיש עמה קלון.  הבעביריואשם מקרה שהספק ב .14.4

 . ם זהבהסכאם נבצר מהספק לספק לחברה את השירותים המפורטים  .14.5

 יום ממועד ההפרה. 14רה תוך ת ההפן אא תיקול  הסכם זהאם הפר הספק  .14.6

 

 שונות .15

שווה  קדים ולא ילמדו ממנה גזירה ו בסדרת מקרים, לא תהווה תבמקרה מסוים א  ההסכם טייה מתנאי ס .15.1
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או השתהתה מלהשתמש צד מהצדדים, בזכות מהזכויות המוקנות    שתמש,. לא הה אחר בעתידלכל מקר

 בכך ויתור על זכות מזכויותיו. יראו לא  רים, מק , במקרה מסוים או בסדרתזה הסכםלו עפ"י  

  יהיה כל תוקף לכל משא ומתן, הצדדים ביחס למושאו, ולא    היחסים המשפטיים ביןממצה את    זה  הסכם .15.2

ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין בכתב ובין בעל פה,  מו הסכיבות אהבנה, התחי  הבטחה, מצג, ה, אשר 

  אלא   הסכם זה,יה תוקף לכל שינוי בהוראות  לא יה.  הז  סכםה ת  ש ובין במשתמע, עובר לכריתבין במפור

 כל הצדדים לו.  ך בכתב ונחתם על ידיאם נער

  ת לאכיפה או שהינה/ וניתנ  ניתנת/אינן    אינה/  הסכם זהאות  בע כי הוראה או הוראות מהורבמקרה שייק .15.3

תן  ואכיפתן  תקפו   תן,די להשפיע או לפגוע בחוקיו חסרות תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כ   הינן חסרת/ 

הוראות   תוחל   ההסכםשל שאר  כזה ההוראה  תובמקרה  בהוראה  או תותאם  לאכיפה,  ף  ניתנת  או  קפה 

 שרית. תר האפה הרחבה ביו, בצורהסכם זהן שיאפשר מיצוי של הוראות באופ

הפרת   .15.4 של  במקרה  פעולה  מנקיטת  החברה  ע"פ  הימנעות  זהההתקשרות  תתפרש    ע"י   הסכם  לא  הספק 

  מנה גזירה שווה לגביה ולא יהיה ניתן ללמוד מ יבות שהופרה ולגבי ההפרהתחי  ותהגבי אה לכויתור מצד

שו או  דומות  אחרות,  מלהשתמ הפרות  שהשתהתה  או  החברה  השתמשה  לא  מן  נות.  בזכות  ת  הזכויוש 

 ור על זכות מזכויותיה. , במקרה מסוים או במספר מקרים, לא יראו בכך וית הסכם זה נות לה על פי  קהמו

על    הדין  כי  בזאת,כם  מוס .15.5 זהשיחול  וביתהוא    הסכם  בלבד,  הישראלי  לצורך  הדין  המוסמך    המשפט 

 מוסמך בתל אביב בלבד. זה יהיה בית המשפט ה הסכם

לצר  כתובות .15.6 זוכי  הצדדים  כמ  הזמנה  אחד  בפורט  הן  צד  ידי  על  שתשלח  הודעה  כל  זה.  להסכם  מבוא 

  4מעת המשלוח בדואר רשום או  שעות    72עבור  ה כעיל תחשב כאילו הגיעה ליעד למשנהו לפי הכתובות של

 מקובלים בחברה. מיליה בימי ושעות העבודה האו מעת משלוח בפקסי שעות מעת מסירה ביד

 
 
 

 :באו הצדדים על החתום  הולראי
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 __ ת : _____________________באמצעו

 ____________________ _____:  תפקיד

 הספק                                

 ת : _____________________ באמצעו 

 תפקיד : _______________________  
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 פח תעריף סנ -1ח נספ
 __ מיום ______ _____________  מס'  הסכם

 
 כם. מההסנפרד ה חלק בלתי מהוו  להסכם 1נספח   .1

 

אם ע"פ התעריף  תלן בהלה  ט המפורף  ריערה ע"פ הת על ידו לחב  ו שיסופק  עבור הפריטים  פק סלתשלם  רה  החב .2
 :  ןלהל ט  המפור

 
 
 
 

 אם להצעה הזוכה.יעודכן בהת
 
 
 
 
 
 
 

 
 ום: תהח  עלצדדים הבאו ולראיה 

 
 
 
 
 
 

                        __________ ________                                    ______________ __ _______ 
  

   קהספ       החברה                   
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 הסכם ל 2נספח 

 בוד כל     

 

 "( רההחב: ")להלן בע"מ 2010אביבים   יברת מח

               א.ג.נ.,   

 ניינים ע דוגני היעדרע ויות, אבטחת מידחייבות לסודהתנספח 
 ___ _______ תאריך:

  ,______________ מיק  AZUREומוצרי    ירותשי  המספקאני  חברת   Microsoft CSPבמסגרת    רוסופטשל 

 קמן. ר ומתחייב כדלמצהי

,  י ותלרש   ו/או  יעתאחרת, יתכן ויגיעו לידי  סכם ו/או בכל דרךבהחברה  שרות עם התקהה  גרתמסבש  יידוע ל  .1

הקש מידע  ו/או  לחומרים  מדיה  ,  ברהחורים  מודפס,  חומר  דו"חולרבות:  טפסיםמגנטית,  תמונת,  ת,  ו, 

שרטוט ותתכני המלצות ,  כתוים,  שמות,  נהלים,  פרוטו,  הסכמים,  פס"ד,  בות,    אוו/  םמועסקי  פרטיקולים, 

 "(. ידעמ : "להלן ראו)כל אלה יקחברה ר בקשר לים וכן כל דבר אחו/או קבלנ   ירותיםש יתנ נו

לפעול    אני .2 לממתחייב  ב ביחס  די   פי-עלהתאם למתחייב  ידע  חוק  כל  לרבות  הפרן,    יב מתחי  ני א טיות.  הגנת 

 גנת הפרטיות. די את דרישות חוק הלידיעת עובלהביא  

לי בדרך אחרת,  וש במידע שהגיע א עשה שימאלי, ולא  א  רעבהו   מםשלש  לצרכים  ורק  בקשר למידע אךפעל  א .3

 .להלן  10ת סעיף הוראו בכפוף ל  ל צד שלישי מכל סיבה שהיא ע לכהמיד  את עביראולא 

לו בעבודתם,  וקף תפקידם זקוקים  עובדים שבתלידיעת ק עבירו ראמידע, ת ביחס ל סודיות מוחלט שמור על א .4

ם ו/או גילוי של  מנע כל פרסואוכן    במסמך זהכמפורט  ת  ודיסו  רתשמילחייבות  ל הת את כל עובדי ע חתים  א

 ולכל גורם שהוא.  היא רך שדכל המידע ב

דם  כתב, קוב  יתחייב  עי למיד דרך כלשה היה לו גישה בשת שיועסקו על ידי  עובדים  חד מהך שכל א לדאוג לכ .5

ים כי תנאי  סכ מ  יאנ  ה.ף זיורט בסעכמפ  המידע בתנאים  אמור, להגנת סודיותשרות הגישה למידע כלמתן אפ

פח א'  המצורף כנסנוסח התחייבות    ם על לחתו  מתוסכ ה תהיה  החברה    הו לרשותלהעמדת עובד כלש  מוקדם

כאמור  ד על מסמך  מת העובחתאין בה  .סמך זהלמ פח א'המצ"ב כנס   ים"גורמים חיצוני  -  180-007"  נוהלב

 ה. החבר  כלפי י אחריותו  יימהתחייבויותתי אוכדי לפטור 

 . ר לעילנקוט כאמואצעים שפירוט האמ בקשתה,י פל  רה,חבל  אימצלה .6

 כל צורת העתקה אחרת. פיס ולום, תד צע במידע שכפול, העתקה, צים לבאחריל שה ראעתיק ולא אלא  .7

השמוא .8 על  בהקפדה  ור  בכנ אמידע  הנהאאמצעי    לקוט  לשם  בטחה  ו/או  דרשים  אובדנו  של  מניעת  הגעתו 

 י אחרים.  המידע ליד

תולאח .9 ההתקשר  הבי ות  רם  שיי   יםדצדן  עת  בכל  מיאדרש,  ו/או  כל  לענייני  שמיד  הנוגע    ו ו/א   החברהדע 

 דם מבניהם. המוק -קבלת דרישה מתאימה  או מ/קשרות ו יום מתום ההת 14תוך  חברה לירו  עבא

 ולהשתמש במידע אשר: שאי לגלות ראהיה  כימוסכם   , ר לעילרות האמולמ .10

כאמור אשר בעצם  למעט גילוי מידע  י  דצימ  ת יו סוד  הפרת  לאל  ללהכ  נחלת  בגדר  להיות  הפך  או  הינו 10.1

 כלל לאמין או מוסמך יותר. לת הלנח ךהפ  ילויו הוא הופך מידע אשרג

ידע,  לדרוש מק  ל פי חועוסמכת  ו רשות מ משפט מוסמך א  ית המשפט על פי דרישת ביתסר לב מידע שמ 10.2

אם  ובמיד בלבד.  הנדרשת  כאמור,ה  נעשה  המי  הגילוי  רק  היינתן  לחברה    ןת ינות  רשהנד  מינימלידע 

נאותה להשיג צו המונע    מנותהזד  ה חברלעל מנת לאפשר    מור נמסרעל כך שהמידע הא  הודעה בכתב

 הגילוי. את 
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או רשות לגבי    כל זכות  יל להעניק  י  צמה, כדע  חברהה  ידי -על   חברה ע אודות האין בעצם גילוי המידלי ש  ברור .11

 בעלת המידע.  רהבחהות היע מוכדי לגרזו  בהצהרת סודיותזה ואין כל האמור  מידע

 : ימתחייב כ החברה הנני מתקני בעו תבצי  מורההסכם כאפי  -פיעל-לעתים מקרה שמתן השירו בכל .12

  יעתיקו כל   רות ולאשיביצוע הלרושות  שאינן ד  לתוכניות מחשב א יכנסו למאגרי המידע או  ל  דיםהעוב 12.1

 ות. מישרין לביצוע השירמידע שאינו דרוש ב

 שאין בתכנה וירוסים. וידאווון ולאחר ש שי ינרכשו על פי ר ש תנותוכב ורק   תמשו אךיש  םהעובדיכי  12.2

 אה. א הרשורך ולל ללא צ  החברה ישוטטו במתקנילא  בדיםוהע  כי 12.3

 . ת מידעגבי אבטחל  החברה וראות יצייתו לה   העובדיםכי  12.4

  ה, ניבג מחשב,    ירותרה הקשורה בעבוניים שהורשעו בעביונותני שירותים חיציק עובדים  לא להעס ש  מתחייב .13

נגדם  הונאה, או מרמה,  ,  היצפר לידע את החברה  ו  יםאמורהים  חקירה פלילית באחד הנושאאו שמתנהלת 

  העובדים מ  קרה שמימו בכל  ישום ו/אהעובדים כתב אפוי להיות מוגש כנגד מי מ או צ/הוגש ו  בכל מקרה בו

 אחר.ד בעוד ב ובהע  תהחליף א ה, ללפי שיקול דעת תהא רשאית להורות,  ירת פלילית. החברה הורשע בעב 

כתב  , להתחייב בהחברה  תונים שלד הנעיבו  רכתש או שתהיה להם גישה למעשיהעובדים  כל  על  כי    ילידוע   .14

ונו מעת  כפי שישרה  החב  הלינ  ך שמירתוילות ת על פע  ידלעיל ולהקפ  6  כאמור בסעיףמירת הסודיות  יין שבענ

 לעת. 

רמו לה נזקים  דתי בחברה באם נגבועם  בתוו  הלךמוודא, בנת ל ני בדיקה על מ לחברה לבצע על חשבומאשר   .15

 ידי ו/או מי מטעמי. על 

 חברה. בן השירות מתום לאחר סי שאר בתוקף גם ילצמיתות ות  הינהזו  תיבוהתחי  .16

לכ .17 לאחראי  שיגרם  נזק  כתול  מהחברה  התחיפצאה  זה  ויותיי  יברת  לשפות  שבמסמך  בזה  את    ומתחייב 

 . רהההפמ  צאהוו לה כת יגרמצאה או הפסד שעל כל הו החברה

 .  חברהים עם העול בניגוד עניינמתחייב שלא לפ ניא .18

של ניגוד    עלול להימצא במצב  אניבו    מקרה  על כל  ה בחבר  למנהל מחלקת תכנון  יתמיידווח  דב למתחייאני   .19

 .ופים אחריםלבין עבודה עם גרה חבהשירות בהעבודה/ע ת לביצווהדריש   ינים ביןעני 

  עבודה   לבין  ם החברהשירות בהתקשרות עה  דרישות  בין  ניםיינע   גודני  של  במצב  צאנמ  יאיננ   כי,  צהירמ  הנני .20

 .החבר ל יןבעקיפ או/ו  במישרין  קשוריםה יםאחר  םופיג עם

 עניינים:   גודני להיווצר  עלול םינשבג ברהחל קיפהע או ירהיש  זיקה בעלי לקוחות רשימת של פירוט  לןלה .21

___________________________________ ____ ___________________ __ ________________

 ________________ __________________________ _____ ____ _________________________

____________ _____________________________________________ _______ _______ __ ___ 

 

כאנ .22 מצהיר,  אישי,י  קשר  לי  אין  קש  י  או  משפחתי   ישיר  קשר  עסקי,  ער  עםאו    דת עו  ברימחמי    קיף, 

 מהנהלת החברה.  המכרזים, עם מי 

,  הם, גיס, גיסה, דוד, דודהוילדי ו אחות  ה, בן, בת ובני זוגם, אח אהור   זוג,   בן   -סעיף זה: "קשר משפחתי"  ב

סמוך    על שולחני או שאני  , או אדם אחר הסמוך ג או מאומץבות חורלרנכדה,    ונכד א  תן, כלה, חם, חמות, ח

 .  נועל שולח

 

 דווחיש ל אך עניינים, ניגוד מהוות נןאי ישי, כשלעצמן,א  או מקצועי רקע על ותיכר ה כי ,יובהר .23

 :עניינים  ניגוד היווצרל  עלול שבגינו  עסקי או שיאי שרק של וטפיר  להלןזה.   בנספח עליהן
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_____ _ ____________________________________________ __________________ ________

_________ ________ __________ ___ ________________________________ ______________

____________ _________ _________________________ ____________ __________________ 

 

  לחברהעקיף שיגרם   ן כל נזק ישיר ו/אובגי החברהאת  פצה א,  ק ממנהחלזו או תחייבות פר האקרה בו בכל מ .24

ו תרופה שיעמדו לזכות  גרוע מכל סעד ו/א ₪ וזאת מבלי ל  10,000  של  ךסם בכצוי מוסבפי  כתוצאה מההפרה

 דין.  י כלעל פ רה חבה

 

 

 

 

 : החתום  ולראייה באנו על

  :נותן השירות מטעם סמכיםהמו

 ___  _________: _תימהח_ ______ __: __ידתפק ____ :_________שם (1

 

 _ _____ _______ :ימהחת  __________: _ תפקיד_________  :____שם(  2 

 

 

____________ _______ 
 חותמת הספק: 
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 ( יעדר ניגוד ענייניםדע והבטחת מיהתחייבות לסודיות, אהסכם ) ל 2ספח ' לננספח א
 

 ם  מי אביבי  - למאגרי מידעהצהרת סודיות  

 

 פרטים אישיים 

 

  נגלית שם פרטי בא  ם פרטיש

  משפחה באנגלית שם   שם משפחה 

    קהלמח  ת.ז.

  ( ITשם משתמש )  דקיתפ

  ( ITוש  )לשימ  מייל-אי

 

 

 הצהרת סודיות

 ברת ת עבודתי בח הנתונים וכל המידע שיגיעו אלי במסגרת כל  ל סודיו, מתחייב בזאת, כי אשמור ע תום מטה, החאני

וכל מידע, בי  יבים" ולא אמסור כל בים" או עבור "מי אב"מי אבי   וא  נטימגעי  צב, בין באמתפה, בין בכ-עלן בנתון 

 בכתב ממנהל מאגר המידע. ל היתר שאקבגורם בלתי מורשה, אלא לאחר  אחרת לשוםל צורה אופטי, ובין בכ

מתחייאנ שי  במידע  לא  ב/ת  ו/או  בנתונים  שימוש  ביצלעשות  לשם  בוע  שלא  עבורתפקידי  או  אביבים"  "מי    "מי 

 אביבים". 

גרת תק שהגיע אלי במס סמך, מקור או העמל  " כיםביב א"מי    מציא  ושותי, ושלא לה בר  מתחייב/ת שלא לשמוראני  

 עבודתי. 

כשיר ו/או במצלמה ו/או התקן נייד ו/או במנייד  במכשיר  ם ו/או להקליט ו/או לשמור  שלא לצלייב  אני מתח  ,כמו כן

 . "בכיו ברה ו חע על לקוחות ה מיד , תמונות, הקלטות,  , בין היתר צילומיםנוגעים ל"מי אביבים"נתונים ה/דע אחר מי

 . עבור "מי אביבים"או   ים"אביב בחברת "מי  תפקידילאחר סיום ותישאר בתוקף גם ו הינה לצמיתות  ז ת יבוחי הת

אתכם   ו כל חלק ממנה, תזכהותי זו אייבן, הפרת התחמכל זכות וסעד העומדים לכם לפי הדי   לגרועגוע או  מבלי לפ 

 להנחיית החוק. בפיצוי בהתאם

 

 ה ימחת ה ם משפחי ושטשם פר החתימה  ריךתא

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 


