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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז:

 תנאי המכרז; - מסמך א'

 :נספחים למסמך א'

 הצהרת המשתתף  - נספח א 

 הצהרה בדבר אי תיאום מכרז -  1נספח א'

 הצהרת קבלן משנה -  2נספח א'

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות  - נספח ב' 
 1976 -מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 מבוטל  - נספח ג' 

 מד משפטיהצהרה על מע - נספח ד' 

 3.3פירוט ניסיון קודם של המציע לפי דרישות תנאי סף  - נספח ה' 

 3.4פירוט לקוחות המציע לפי דרישות תנאי סף  - 1נספח ה'

 פירוט ניסיון מנהל הפרויקט - נספח ו' 

 3.6אישור רו"ח לפי תנאי סף  - נספח ז' 

 טופס הצעת המחיר - נספח ח' 

 שיונות הנרכשיםתנאי רישוי ופירוט הרי - נספח ט'

 והנספחים; ההסכםתנאי   - מסמך ב'

 מסמכי הבהרות והשלמות למכרז )יצורפו ככל שיהיו לאחר פרסום המכרז(;  - ' גמסמך 
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 תנאי המכרז ונספחיו -פרק א'

 כללי ותיאור העבודה .1

"( הינה חברה ממשלתית החברה" או "קנטנזקי טבע בחקלאות )להלן: "קרן לביטוח  -קנט  .1.1
מהזכויות בקנט מוחזקות בידי הממשלה,  50%אשר מבטחת את חקלאי ישראל כנגד נזקי טבע. 

ויתר הזכויות מתחלקות בין גופים חקלאיים שונים, וביניהם: התאחדות האיכרים בישראל; 
אגודה חקלאית  -בישראל; האיחוד החקלאי  הסתדרות הפועלים החקלאים -המרכז החקלאי 

 שיתופית מרכזית בע"מ; מועצת הצמחים; ועוד.

מבית חברת  R@MONEYמערכת המידע התומכת כיום בניהול הכספי של החברה הינה מערכת  .1.2
מוניטין מופעלת ותומכת בניהול הכספי של החברה למעלה מעשרים השנים האחרונות. מערכת 

R@MONEY  פועלת בסביבתAS/400  על תשתית ממשקWEB  כאשר המערכת תומכת בכל
הפעילות הכספית של החברה. לאחרונה נמכרה חברת מוניטין לבעלי חברת פריוריטי אשר 

 . 2020החל מתחילת שנת  R@MONEYהודיעה ללקוחותיה על הפסקת התמיכה במערכת 

ת כספים לקבל הצעות לרכישה, יישום, הטמעה ותחזוקת מערכ מבקשת קנט ,בהתאם לכך .1.3
שיטות ותהליכי עבודה מחליפה למערכת קיימת. כאמור לעיל המערכת המוצעת תיתן מענה ל

 קיימים בקנט, והיא תוקם על בסיס פלטפורמות סטנדרטיות בשוק )"מוצר מדף"(.

, אפיון, יישום והקמה, הדרכה והטמעהרכישה, קנט מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות מחיר ל .1.4
(, "המערכת שתסופק"-" והשירותים")להלן: יכה בפעילות החברה של מערכת פיננסית לתמ

 ומפרט הדרישהוזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה על נספחיו, לרבות ההסכם 
על נספחיהם המצורפים או שיצורפו לו  )המופיע כנספח י"ב להסכם( לאספקת השירותים

 "(.מסמכי המכרזבהתאם לתנאיו )להלן: "

 ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז:להלן טבלת  .1.5

 מועד פעילות

 06.03.2019 מועד פרסום המכרז

במשרדי קנט,  12:00בשעה  19.03.2019 השתתפות חובה - כנס מציעיםמועד 
 תל אביב 8קומה  74רחוב מנחם בגין 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם 
 המציעים 

באמצעות פנייה  12:00עד השעה  26.3.2019
למייל: 

MICHRAZIM@KANAT.CO.IL 

ועד  09:00החל מהשעה  08.04.2019 ביום המועד להגשת הצעות
  14:00השעה 

לתיבת המכרזים במשרדי קנט, רח' מנחם 
 תל אביב. 14קומה  74בגין 

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

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה

ולא תהא למי מהמציעים כל  www.kanat.co.ilשתפורסם באתר האינטרנט של החברה 
 טענה או דרישה בקשר לכך. 
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 עיקרי ההתקשרות .2

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק 
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות 

 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת המפורטת. 

 יבים הבאים :השירותים יכללו, בין היתר, את הרכ .2.1

 ממשקים ובדיקות.פיתוח אפיון, יישום, התאמות לרבות  .2.1.1

 . אינטגרציהוהקמת המערכת כולל התקנת התוכנה  .2.1.2

 .אספקת רישיונות לרכיבי התוכנה השונים .2.1.3

  .בהתאם להגדרות האפיון הסבת נתונים והקמתם במערכת החדשה .2.1.4

 הכנת תיעוד וביצוע הדרכה והטמעה.  .2.1.5

 נת האחריות. מתן תחזוקת למערכת בתקופת ש .2.1.6

 .בהתאם להצעת הספק, בכפוף ותחזוקת המערכת, לאחר שנת האחריות .2.1.7

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את השירותים בשלבים ו/או בחלקים ו/או לרכוש  .2.2
ו/או שירותים מצדדים שלישיים, וכן להגדיל או להפחית  מפרט הדרישהפריטים או חלקים מ

את היקף השירותים, והכל בהתאם לצרכיה, לנהליה, לתקציבה לשקול דעתה הבלעדי, ולמציע 
 לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

ועד חודשים מן המ 8 עד תהאקבלתה הסופית על ידי החברה עד למועד  תקופת הקמת המערכת .2.3
שבנספח  וזאת בהתאם לאבני הדרך. ע העבודהשבו תינתן הוראת החברה לזוכה להתחיל בביצו

  :ג' להסכם, ועיקריו

 חודש + חודש תיקונים(.שבועיים התנעה + ) שבועות 10-כ - אפיון מפורט .2.3.1

 חודשים.שה ושלכ - יישום דרישות החברה והקמת המערכת .2.3.2

 חודש.כ - הרצה )מבחני קבלה ומבחני מסירה( .2.3.3

 .שבועות 6-כ - הדרכה והטמעת המערכת .2.3.4

חודשים במסגרתה  12המערכת ע"י החברה תחל תקופת אחריות בת  של סופיתה קבלתהלאחר 
את כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז, ללא תמורה נוספת  לחברהיעניק המציע הזוכה 

 תמורה שהציע כקבוע במסמכי המכרז.מעבר ל

משך לתחזוקה עם המציע הזוכה לתקופת , תקשררשאית לההחברה תהיה לאחר תקופה זו 
לפי שיקול דעתה, במחיר שהוצע ע"י הזוכה, וכן תהא לחברה הזכות, , שנים 5תקופה בת 

, והכל בכפוף להנחיות הראשונהשנים נוספות מעבר לתקופת  5של להתקשר לתקופת אופציה 
פי שיקול דעתה הבלעדי,  על אף האמור מובהר כי החברה תהא רשאית, על. מפרט הדרישה

 לסיים את תקופת התחזוקה בתום כל שנת התקשרות בהודעה שתימסר לספק הזוכה.

התמורה בגין השירותים תהא בהתאם להצעת המחיר של הזוכה, אשר תוגש בנוסח אחיד,  .2.4

 , שמצורף למסמכי מכרז זה.המחירמסמך הצעת  -למכרזח'  פחסנבהקבוע 

משמש יועץ  בע"ממטריקס  מחברתרלפי שפייר החברה מתכבדת להודיע כי מר  - היועץ לחברה .2.5
לייעץ במסגרתו ו/או לאחריו, לרבות  בהכנת המכרז ונספחיו וימשיך סייעאסטראטגי למיחשוב ו

בכל הנוגע להערכת איכות ההצעות ובדיקת עמידתן בתנאי המכרז, הקמת המערכת ובדיקות 
קשרים עסקיים או אישיים עם היועץ חייב לפרט במסמך בכתב מציע, שיש או שהיו לו הקבלה. 

את מהות הקשרים, מועדם, וכל פרט נחוץ בקשר אליהם, ולהמציאו לועדת המכרזים לא יאוחר 
 מן המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות הבהרה. 
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עוד מובהר כי חברת מטריקס, חברתו של היועץ לחברה, מנועים מהגשת הצעה במסגרת מכרז  .2.6
לא ניתן יהיה להציע שהמיוצרת על ידי מטריקס  ERPמערכת גם לגבי  בסעיף זה יחולהאמור  זה.

 במכרז.

לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, המציע להסרת ספק מודגש כי  .2.7
 בהגשה של יותר מהצעה אחת.

' לתקנות חובת ה17הליך תחרותי נוסף )כקבוע בתקנה החברה שומרת על זכותה לקיים  .2.8
 .להלן 12( כמפורט בסעיף 1993 -המכרזים, התשנ"ג 

מובהר כי במהלך המכרז לא תינתן למציעים אפשרות להחליף את מנהל הפרוייקט המוצע  .2.9
מטעמה, ללא אישור של קנט מראש ובכתב, אישורה של קנט יינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי 

ל כל טענה כנגד קנט בהתאם לסמכותה האמורה. והמוחלט, והמציעים מוותרים מראש ע
ויקט רמנהל הפבמקרה בו אישרה קנט את החלפת מנהל הפרויקט תהא רשאית קנט לנקד את 

במסגרת  0החלופי כאילו הוצע מלכתחילה או להורות על ניקוד מנהל הפרויקט החלופי בניקוד 
 ניקוד האיכות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

בסעיף זה לא יפורש באופן המתיר או מאפשר בכל צורה שהיא להחליף את מנהל האמור  .2.10
הפרויקט מטעם המציע, ואין בו כדי לגרוע מזכות קנט לראות בבקשה להחלפת מנהל הפרויקט 

 כסיסנות של הזוכה ולבטל את זכייתו.תמשום התנהלות שלא בתום לב או משום 

הינו תנאי לחתימת הסכם ההתקשרות עם המציע חלופי על ידי המזמינה פרויקט  אישור מנהל  .2.11
הזוכה. לכן, ככל שלאחר בחירת ההצעה הזוכה, תוגש על ידי המציע הזוכה בקשה להחלפת 

 ולא אושר מנהל פרויקט חלופי על ידי קנט, תבוטל זכייתו של המציע הזוכה. מנהל פרויקט 

 תנאי סף .3

לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על עמידת צד  - על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף
, גם אם הצד השלישי האמור הנו להלן( 3.5)למעט בתנאי הסף הקבוע בסעיף  שלישי כלשהו בתנאי הסף

ה ת אם, בת או אחות של המציע או חברשל המציע, או עובד או קבלן משנה של המציע, או חבר אורגן
 שלובה  או קשורה למציע, והכל אא"כ פורש אחרת בתנאי המכרז.

רשאי להגיש הצעה במכרז כל אדם או תאגיד אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים 
 המצטברים שלהלן:

 גוף הרשום כדין בישראל.אדם או המציע הנו  .3.1

או שהנו מורשה של מודול הכספים המוצע על ידו המציע הינו בעל הזכויות בקניין הרוחני של  .3.2
להעניק רישיונות שימוש מטעם בעל הזכויות )היצרן( ה בעל הרשאכאמור, וכן הנו בעל הזכויות 

 כנדרש בתנאי מכרז זה. ווליישם אותמודול הכספים המוצע על ידו ב

של מודולי כספים קטים פרוי( 3) ההטמיע ותחזק לכל הפחות שלושסיים להמציע סיפק, יישם,  .3.3
  .מועד להגשת הצעותשקדמו להשלוש שנים כמיישם ראשי, וזאת במהלך  ERPמערכות ב

( 10והוא הותקן אצל עשרה ) ERPעל ידי המציע הוא חלק ממערכת המוצע מודול הכספים  .3.4
נים האחרונות, כאשר אצל אחד מן הלקוחות הוא עלה לאוויר לקוחות לפחות במהלך שלוש הש

 חודשים ברציפות. 12ופועל לתקופה העולה על 

לפחות בתחום ניהול ( 2)הינו בעל ניסיון של שנתיים  ,מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע .3.5
עובד . אין מניעה כי מנהלי הפרויקט יועסק ביחסי  ERPקטייפרויקט יישום מודולי כספים בפרוי
 מעביד או כקבלן משנה של המציע. 

השנים  שלושמאחת  בכללפחות )לפני מע"מ(  ₪ 000,0001,נו בעל מחזור כספי של יהמציע ה .3.6
 .2017-ו 2016 ,2015

מציע אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי הוא מנהל ספרי חשבונות ל .3.7
 ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.
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 שעל המציע  לצרף להצעתו מסמכים .4

 המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:

או מודול הכספים המוצע על ידו המציע הינו בעל הזכויות בקניין הרוחני של אישור המעיד כי  .4.1
בעל הרשאה מטעם בעל הזכויות )היצרן( להעניק הינו נו מורשה של בעל הזכויות כאמור, וכן ישה

 כנדרש בתנאי מכרז זה. ווליישם אותבמודול הכספים המוצע על ידו רישיונות שימוש 

נו במקור בשפה אחרת יש להגישו עם תרגום לעברית ביחד עם יבמידה והמסמך ו/או האישור ה
נו תרגום נכון שלם יאישור של עורך דין או נוטריון בעלי רישיון ישראלי המאשר כי התרגום ה

 במלואו. המקוריו/או האישור ומלא של המסמך 

, וכן אישורים, מסמכים, ה'לעיל בנוסח נספח  3.3פירוט בדבר ניסיון המציע בהתאם לתנאי סף  .4.2
 יש למלא עבור כל פרויקט בנפרד. אודות ניסיונו.המלצות ואסמכתאות 

, וכן אישורים, מסמכים, 1לעיל בנוסח נספח ה' 3.4 פירוט בדבר ניסיון המציע בהתאם לתנאי סף .4.3
 יש למלא עבור כל פרויקט בנפרד. המלצות ואסמכתאות אודות ניסיונו.

בנוסח  3.5 המוצע על ידי המציע בהתאם לדרישות תנאי סףניסיונו של מנהל הפרויקט פירוט  .4.4
 לה והמלצות.', וכן קורות חיים, תעודות השכונספח 

 .2תצהיר בנוסח נספח א'עובד של המציע יידרש לחתום על במקרה בו מנהל הפרויקט אינו 

 '.זבנוסח נספח  3.6 המעיד על עמידת המציע בתנאי סףאישור רו"ח  .4.5

 הצהרת המציע חתומה ומאומתת בנוסח נספח א'. .4.6

 ב'.תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים בנוסח נספח  .4.7

 '.טהכלולים בהצעת המציע בנוסח נספח  רישוי ופירוט הרישיונות המוצעיםהתנאי  פירוט .4.8

כאשר על המציע  , המופיע כנספח י"ב להסכם,מפרט הדרישההתייחסות של המציע לכל סעיפי  .4.9
ולציין בצד התייחסותו את מספר הסעיף הרלוונטי  זה לכל אחד מן הסעיפים שבמסמך להשיב

המציע יהא רשאי להציג קבלן משנה  "(.למפרט הדרישההמענה )להלן: " דרישההמפרט שב

 .האחריות הכוללת הינה על הספק/מציע, ו במפרט הטכנילצורך מענה על סעיף כלשה

תקפים , כשהם 1976 -כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .4.10
 למועד הגשת ההצעה.

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו  .4.11
 מס ערך מוסף.לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק 

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף. .4.12

, לרבות תשובות להבהרות, ככל כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד .4.13
 .שפורסמו

ככל שהמציע הוא תאגיד, עליו לציין מהו מעמדו המשפטי בטופס המצורף כנספח ד',  ולחתום  .4.14
ולצרף אישור של רו"ח או עו"ד, המאשר כי חתימתם  על ההצעה באמצעות מורשי חתימה כדין

 מחייבת את התאגיד לפי כל דין בהתאם לתנאי המכרז.

או ממרשם דומה  לצרף להצעה תדפיס ממרשם רשם החברות מציע שהנו תאגיד בנוסף על
 ימים.  30-נכון למועד שאינו קודם למועד הגשת ההצעה ביותר מ ,אחר אם התאגיד אינו חברה

גש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה הצעה שתו
מטעם זה בלבד. על המציעים לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום 
במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין 

 ישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.התאמה במספר המזהה, יצורף א
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 ערבויות  .5

 יידרש המציע לצרף ערבות לקיום ההצעה )"ערבות מכרז"(. לאלמכרז זה  .5.1

ערבות  מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז יידרש להמציא לחברה, כתנאי לחתימתה על ההסכם עמו, .5.2
בתוספת מע"מ, המערכת  ליישוםמסכום הצעתו  10%בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בגובה 

' להסכם, וזאת להבטחת מילוי התחייבויותיו )להלן: זוזאת בתנאים ובנוסח הקבועים בנספח 
 "(.ערבות הביצוע"

ועם כניסת תקופת האחריות  ,המערכת לאוויר של העלייהמועד לאחר ערבות הביצוע תשוחרר  .5.3
לו בפועל עבור מהסכום ששולם  5%לתוקף, כנגד מסירת ערבות בנקאית לטיב ואחריות בגובה 

בתוספת מע"מ וזאת להבטחת קיום התחייבויות הזוכה וביצוע החוזה בתקופת  המערכת יישום
 "(. ערבות האחריות' )להלן: "זהאחריות, בנוסח המצורף כנספח 

, ובלבד ערבות האחריות תשוחרר בתום תקופת האחריות ועם כניסת תקופת התחזוקה לתוקף .5.4
ת כנגד המציע הזוכה תלונות ו/או דרישות ו/או תביעות מאת שעד למועד זה לא עומדות ותלויו

 החברה בגין אי ביצוע התחייבויותיו.

 מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויות, בדרך של הגשת מספר   .5.5
 ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. 

ימים מיום  7משתתף שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך  .5.6
לקבל לבטל את זכיית המציע הזוכה ו/או שיידרש לכך על ידי החברה, תהא החברה רשאית 

 הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

 של מסמכי המכרז וההורדה/קבלהאופן העיון  .6

החל מיום  www.kanat.co.ilניתן לעיין באתר האינטרנט של החברה במסמכי המכרז בכתובת  .6.1
06.03.2019. 

את מסמכי המכרז ניתן יהיה להוריד מאתר האינטרנט של החברה, או לקבל במשרדי החברה,  .6.2
-8:30ה בין השעות -בימים א , תל אביב14, קומה 74גין בכתובת מנחם בבוטרו ומנדי צ'אצל מר 

 החל מן המועד האמור. 15:00

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .6.3
זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע, ולא יושבו למציע 

 ובין אם לאו.  בין אם הצעתו זכתה -

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט על  .6.4
ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן, ולרבות 
במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי החברה או 

 לי.  במצבה הכלכ

http://www.kanat.co.il/
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 כנס מציעים .7

, 74. ההתכנסות תהיה בכתובת מנחם בגין 12:00 בשעה 19.03.2019כנס מציעים יתקיים ביום  .7.1
ומציע אשר לא ישתתף  חובהבכנס הינה  המציע או מי מטעמוהשתתפות  משרדי קנט., 8קומה ב

להשתתף במכרז אלא אם כן החליטה לא יהיה רשאי )בעצמו או באמצעות מי מטעמו( בכנס 
החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי למחול על קיום תנאי זה. החברה תוכל לערוך כנס אחד או 
יותר ו/או כנסים נפרדים למציעים שונים, לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל לפי שיקול 

 דעתה.

החברה, ולמציע לא  כל מידע שיימסר בכנס המציעים לא ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם .7.2
תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד 

 כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז.

 הבהרות ושינויים .8

תירות על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, ס .8.1

או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה 
או בקשה/הבהרה/שאלה אחרת עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד 

 הנקוב להלן.

המכרז אי בהירויות או סתירות יוכל המציע לפנות בכתב ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי  .8.2
, 02/2019 ולרשום בנושא שאלות הבהרה מכרז michrazim@kanat.co.ilנט לכתובת דוא"ל: לק

השאלות, הבקשות להבהרה, הסתירות,  , תוך פירוט12:00 בשעה 26.3.2019וזאת עד ליום 
השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט 

ודא טלפונית קבלת הדוא"ל. מציע שלא יפנה כאמור ובמועד במסמכי המכרז. על המציע לו
הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות 

 כאמור.

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההליך או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה  .8.3
 קול דעתה הבלעדי. עם קנט, לפי פירושה של קנט ובהתאם לשי

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי ההליך, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו  .8.4
באתר האינטרנט של קנט, ובאחריות המציעים להתעדכן באתר זה באופן שוטף עד למועד 

ו להגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון ו/א
 הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה ו/או אי התאמה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות  .8.5
 יראו בכך דחיית פניית המציע.

 .ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשהתשובות לשאלות הבהרה יחייבו את כלל המציעים  .8.6

ם למועד הגשת מסמכי המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי החברה רשאית בכל עת, קוד .8.7
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק 

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו.

עם הגשת מסמכי המכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  .8.8

כל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש את מסמכי המכרז, יהיה הרלבנטיים מ
 מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

להסרת ספק , במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות לגביהם,  .8.9
ה ו/או תביעה הנובעת מאי תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענ

בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה 
 החברה.
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 אופן הגשת ההצעה .9

 ".02/2019הצעת המציע תוגש במעטפה על גביה ייכתב: "מכרז פומבי מספר  .9.1

הסכם ההתקשרות במעטפה זו יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות  .9.2
 לעיל. 4מכים וכל האישורים כמפורט בסעיף )מסמך ב'( בצירוף כל המס

להלן, לתוך מעטפה סגורה נפרדת  10.5על המציע להכניס את הצעתו הכספית, כהגדרתה בסעיף  .9.3
"(, ולהכניס גם את מעטפת ההצעה הכספית לתוך מעטפת מעטפת ההצעה הכספית)להלן: "
 ההצעה.

חתום בשולי כל עמוד של המכרז ולעל המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי  .9.4
מסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתר האינטרנט 

 ו/או פרוטוקול מפגש מציעים. החברהשל 

)מקור  ובשני עותקיםהצעתו של המציע, לרבות כל המסמכים האמורים, תוגש במעטפה סגורה  .9.5
בתיבת המכרזים של החברה ברחוב מנחם  אישיתסירה מגנטית( ותופקד במ והעתק, וכן במדיה

מועד )" 14:00ועד השעה  09:00החל מהשעה  08.04.2019ביום בתל אביב  14קומה  74בגין 
, והצעות שיוגשו לפני המועד האמור "(. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנההגשת ההצעות
 . יושבו לבעליהן

יות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע לא המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התנ .9.6
יהא בכך כדי לחייב את החברה והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, ו/או 

 להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

קרא את כל האמור במסמכי המכרז על נספחיו,  שהמציעהגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך  .9.7
 הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

לא תחזיר ולא תשפה ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים או מי קנט  .9.8
מטעמם, לרבות הוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות בשלב המכרז, 

 או כל הוצאות אחרות שהן. לרבות בגין הבדיקות המוקדמות 

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי  .9.9
 נפרד  מההסכם שייחתם עימו.

 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .10

( הגבוה ביותר, וזאת Cמבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל ) .10.1
סמכות או זכות של קנט, לפי כל דין, לרבות מסמכותה לנהל מו"מ ושלא לקבל  מבלי לגרוע מכל

 הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

מתוך הציון הסופי, ומשקלו של הרכיב  40%( יהא Aמשקלו של הרכיב האיכותי בהצעה ) .10.2
 מתוך הציון הסופי. 60%( יהא Bהכספי בהצעה )



- 10 - 

9154853/1 

 ( תעשה לפי קריטריוני המשנה הבאים: Aבחינת הרכיב האיכותי של ההצעה ) .10.3

 קריטריון הבדיקה מס

משקולות 
 הקריטריון

משקל 
 יחסי

משקל 
 מוחלט

 4 10 מענה למכרז 1

מתודולוגיה שבשימוש הספק,  ,ניהול הפרויקטהשיטה המוצעת ל 1.1
 מעקב ובקרת הפרויקט

50  

  50 אופן הגשת ההצעה למכרז ומתן מענה לכלל סעיפיו 1.2

 8 20 ניסיון  2

התרשמות מאיכות נסיונו הקודם של המציע, בין היתר, ביישום  2.1
בעולמות התוכן של תחום הביטוח  ERPמודולי כספים במערכות 

. החברה תהא ו/או חברות פיננסיות ו/או בנקים ו/או בתי השקעות
 לראיון את נציג המציע. רשאית לזמן

40  

מטעם מנהל הפרויקט הקודם של  התרשמות מאיכות ניסיונו 2.1
שיתקיים בפני  ראיוןבין היתר על בסיס קורות חיים, ו המציע,
 .מכרזים או מי מטעמהוועדת 

40  

חוות דעת שיתקבלו מאת ממליצים ו/או לקוחות ו/או גורמים על   2.3
לאיכות ניסיונו של המציע בביצוע פי שיקול דעת החברה באשר 

 עבודות דומות ו/או קודמות
20  

 28 70 הפתרון המוצע 3

 גמישות לשינויים, התאמות -איכות הפתרון של המציע 3.1
 )רב ערוציות( דיגיטלליישום בסביבת מענה  ומממשקים,

10  

  50 .במפרט הדרישה 2-4 לפי סעיפיםלדרישות קנט  מענה פונקציונאלי 3.2

  20 הדרישהבמפרט  5מענה טכנולוגי לפי סעיף  3.3

  20 חוויות משתמש/נוחות תפעולית  3.4

 40 100  סך הכל

לא תתקבל. על אף )במשקל היחסי(  75%-הצעה שציון האיכות הכללי שקיבלה יהיה נמוך מ *
האמור, במקרים מיוחדים, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי, לקבל הצעה 

בהתחשב, בין היתר, בנתונים הבאים: גובה הציון,  שציון האיכות שלה נמוך מן האמור,
ומעלה וגובה הציון שקיבלו, ההפרש בין ההצעות נקודות  30מספר המציעים שקיבלו ציון של 

הכספיות וההפרש בין ההצעות המשוקללות ונתונים מיוחדים של המציע או ההצעה שאינם 
 הציון. באים לידי ביטוי בקביעת

 עשה לפי קריטריוני המשנה הבאים: י( תBשל ההצעה ) הכספיבחינת הרכיב  .10.4

 הצעת כל מציע תקבל את הציון המשוקלל עבור הרכיב הכספי על פי הנוסחה הבאה:

B  =0.6 × ( [B2  /B1 )2/3 ( +B4  /B3 )1/3 ] 

 :  מקרא 

B -   .ציון הרכיב הכספי של המציע 

B1 -   עלות ו המערכת יישוםהצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה על ידי משתתפי המכרז בגין
 .שיונותירה

B2 -   שיונותירעלות הו המערכת ליישוםהצעת המחיר של המציע. 

B3 -  שהוצעה על חודשי תחזוקת רישוי ותחזוקת יישום,  12-העלות המוצעת הנמוכה ביותר ל
 תחזוקה בשקלים חדשים.ידי משתתפי המכרז בגין שירותי 

B4 -  של המציעחודשי תחזוקת רישוי ותחזוקת יישום  12בגין הענקת  העלות המוצעת 
 .בשקלים חדשים
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 אופן מילוי ההצעה הכספית של המציע .10.5

המוצע על  המחיר הכוללאת  'חעל המציע למלא על גבי נספח  - המערכת יישוםעלות  .10.5.1
 המערכת. ליישוםביצוע מלוא הפעולות הנדרשות ידו, בשקלים שלמים, בגין 

מלא על גבי נספח ח' את המחיר הכולל המוצע לעל המציע  - הרישיונותעלות רכישת  .10.5.2
והמחיר  'טעל ידו, בשקלים שלמים, בגין רכישת מלוא הרישיונות המפורטים בנספח 

 לרישיון בודד.

 :על המציע למלא בנספח ח' את - תהתחזוקה השנתיעלות  .10.5.3

הן באחוזים והן בשקלים  - הרישיונותמתוך עלות רכישת  תחזוקת הרישויאחוז  -א
 חדשים.

הן באחוזים והן בשקלים  - המערכת יישוםמתוך עלות  אחוז תחזוקת היישום -ב
 חדשים.

לכל  15%-מובהר כי האחוז המוצע על ידי המציע יהא אחוז שנתי, ולא יהיה גבוה מ
 .בנפרד, 10.5.3)ב( בסעיף -מהס"ק )א( ו אחד

  -( Cהציון הסופי )חישוב  .10.6

 A+B =Cהציון הכולל של ההצעה יהא סך ציון האיכות המשוקלל וציון הרכיב הכספי המשוקלל  

 הודעה על זכייה והתקשרות .11

הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם ועדת המכרזים, ותחייב  .11.1
את החברה והמציעים, כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו 
ונספחיו כנכרת בין הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא 

ת כלפי החברה או הענקת זכות כלשהי למציעים. סייגה ועדת תיצור כל טענת השתק או מניעו
המכרזים את הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים 

 במכתב הזכייה. 

הזוכה מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות ולהמציא את כל המסמכים כנדרש בתנאי ההליך  .11.2
לא עמד המציע בדרישה זו, תהא רשאית קנט למסור תוך התקופה האמורה במכתב הזכייה. 

את ביצוע השירותים להצעה הבאה בתור או לבטל את ההליך ו/או למסור העבודה לכל גורם 
אחר כפי שתמצא לנכון. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות קנט לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל 

 ההפרה כאמור.

פה האמורה במכתב הזכייה, ולרבות אם לא לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו תוך התקו .11.3
המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא 
רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ולהפעיל כל זכות ו/או סעד נוספים העומדים 

רה במקרה זה )אך לא לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החב
חייבת( להזמין את השירותים ממציע אשר השתתף במכרז ואשר דורג שני לאחר הזוכה מבין 

פי המכרז ו/או -המציעים, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על
 פי כל דין. -על

לקבל כל פיצוי או החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של זוכה במכרז, מבלי שיהיה זכאי  .11.4
החזר הוצאות, וכן מבלי לגרוע בכל זכות אחרת של החברה, אם לאחר ההחלטה במכרז חל, 
לדעת החברה, שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של הזוכה או אם נודע לחברה לאחר ההחלטה 
במכרז על עובדה מהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואשר לא היתה ידועה לחברה בעת 

ת ההחלטה. במקרה כזה, תפנה החברה לזוכה טרם ביטול זכייתו, לקבלת הסבריו בכתב קבל
 או בעל פה, ביחס לגורם שבגינו שוקלת החברה לבטל את זכייתו כאמור.
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במידה והזוכה הפר את ההסכם עם החברה בהפרה יסודית כתוצאה מכך החברה ביטלה את  .11.5

ייה, תהיה רשאית החברה להזמין כל ( חודשים ממועד מכתב הזכ3ההסכם עמו תוך שלושה )
 מציע אחר במכרז, לפי סדר דירוגו הסופי, לספק את השירותים.

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי  .11.6
בלבד או מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל 

החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת המכרזים ו/או  פיצוי או
 לחברה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,  .11.7
ול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוק

 ובין לאחריו. -לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  -פה, בין לפני המכרז -בין בכתב ובין בעל

 הליך תחרותי נוסף .12

בלי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין מובהר, כי החברה תהיה רשאית להורות על קיומו של הליך 

 :הבאיםתחרותי נוסף בהתקיים התנאים 

 חלף המועד שנקבע להגשת ההצעות למכרז.  .12.1

נפתחה תיבת ההצעות למכרז במועד שנקבע לכך, ונרשמו מספר ההצעות שנמצאו בתיבה,  .12.2
 תכולתן, זיהוין, מחיריהן, וכן האומדן )אם נעשה כזה(.

 התקיימה אחת מהנסיבות הבאות:וכן  .12.3

במקומות הבאים נמוך הפער במחיר בין ההצעה הזולה במכרז לבין ההצעות שדורגו  .12.3.1
 .10% -מ

 או יותר מהאומדן של החברה. 10% -המחיר המוצע בהצעה הזולה ביותר גבוה ב .12.3.2

 נותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים מכל סיבה שהיא.  .12.3.3

בהתקיים נסיבות אחרות שבהן, לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, יהיה בקיומו  .12.3.4

 עיל לה.של הליך תחרותי נוסף כאמור כדי להו

 החליטה החברה על קיום הליך תחרותי נוסף, תחולנה ההוראות הבאות: .12.4

ועדת המכרזים תודיע למציעים אשר ביניהם היא מעוניינת לקיים את ההליך האמור,  .12.4.1
(, כי הם רשאים להגיש, במועד שתורה עליו 5אשר מספרם לא יעלה על חמישה )

 ת הצעתם המקורית.החברה, הצעה סופית בתנאים מיטיבים עם החברה לעומ

ההצעות הסופיות יוגשו לתיבת המכרזים לא יאוחר מהמועד שייקבע לכך על ידי  .12.4.2
 החברה, ובהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים.

לא הגיש מציע אשר החברה פנתה אליו הצעה סופית, תיחשב הצעתו המקורית כהצעה  .12.4.3
 הסופית.

קנות חובת המכרזים, החברה תנהל את ההליך התחרותי הנוסף בהתאם להוראות ת .12.4.4
 וכל הוראות מסמכי המכרז יחולו על הליך זה, בשינויים המחויבים.

 תוקף ההצעה .13

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ועדת  120הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של  .13.1
 המכרזים רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר ייקבע על ידה.

המציע הזוכה יהא מחויב בהצעתו ובמחיריה, למשך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופת  .13.2
התחזוקה, ובהתאם לתנאי ההסכם, לרבות תנאי הצמדה אם נקבעו בו, וזאת לגבי כל כמות 

 שתוזמן על ידי החברה. 
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 כללי: .14

 למציעתהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות  החברה - דרישת הבהרות .14.1
למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר 

לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי המכרז, 
ובלבד שכל רישיון, אישור או היתר יהיו בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. לא פעל 

 תהא הועדה רשאית לפסול את הצעתו. בהתאם לדרישההמציע 

תהא רשאית אך לא חייבת לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  החברהלהסרת ספק מובהר כי  .14.2
, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא המציעהתייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה 

ההתייחסויות או תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או 
הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, למציע ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, 

מקבל והמציע לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, 
 על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

רשאית, אך לא חייבת,   החברהה לעשות כן, מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החוב .14.3

כל הוכחה שתראה לנכון,  -לאחר הגשת הצעה  -על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל משתתף 
בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג 
ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של 

 את מלוא המידע להנחת דעתה. לחברהיהיה חייב לספק והמציע , המציע

, ושל בעלי שליטה, מנהלים ועובדים המציעת אך לא חייבת לבדוק את אמינותו של רשאיהחברה  .14.4
בכירים שלו, וכן להסתייע לצורך בדיקותיה אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון, לרבות 
חוקרים פרטיים ורואה חשבון. המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה 

 מטעמה שיבצע את הבדיקות המצוינות לעיל. ו/או מי החברה  באופן מלא עם 

במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו ממצאים המציע תהא רשאית לפסול הצעתו של החברה  .14.5
שונים מן העולה מן ההצעה של המשתתף, או אם תתגלינה בעיות משמעותיות בתחומים 

ננו בעל איתנות סברה כי המשתתף איהחברה  האמורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות אם 

פיננסית ו/או שלדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימה ו/או אינו בעל יכולת מקצועית ו/או 
 בעל ניסיון מספק.

אשר היה לה ניסיון שלילי עימו או עם מציע שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של החברה  .14.6
אשר יתקבלו לגביו מציע  גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו של

 .מגורמים או גופים אחרים חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד

המציע אשר יוכרז כזוכה במכרז )להלן גם "הזוכה"( מתחייב לחתום על  - החתימה על ההסכם  .14.7
ההסכם והנספחים המצורפים למסמכי המכרז ולהמציא את כל המסמכים והערבויות כנדרש 

על זכייתו במכרז והזמנתו החברה ימי עבודה מיום שנתקבלה אצלו הודעת  7בתנאי המכרז תוך 
לפעול לפי שיקול החברה למסירת מסמכים אלה. לא עמד הזוכה בדרישה זו, תהא רשאית 

דעתה, ובין היתר להעביר את מתן השירותים להצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או 
שתמצא לנכון, והכל מבלי לפגוע בכל זכות אחרת  להעביר את מתן השירותים לכל גורם אחר כפי

הנובעת מכך ובנוסף לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה כאמור. מסמכי המכרז, החברה  של 

לרבות הצעת הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם והם יחייבו את הזוכה לכל דבר 
 ועניין.
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למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, רשאית בכל עת, קודם החברה  - המכרז שינויים במסמכי .14.8

זמתה או במענה לשאלות להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, ביו
שינויים ותיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יפורסמו באתר המשתתפים. 

מסמכי המכרז. היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של  דורש וכן יופצו לכלהחברה  האינטרנט של 
שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למשתתפים, יידחה המועד  החברה,

 החברה.  להגשת ההצעות בהתאם לקביעת 

רשאית להאריך כל מועד מן מהמועדים הקבועים במכרז. הודעה כאמור החברה  - מועדים .14.9
 .ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף החברהטרנט של תפורסם באתר האינ

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, גם לאחר חתימת החוזה החברה  .14.10
על ההסכם לאחר כל אלה, החברה ע"י הזוכה והמצאת ערבות הביצוע, וזאת כל עוד לא חתמה 

לרבות סיבות תקציביות, הכל  ו/או לא לחתום על החוזה בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא,
מאשרים בעצם הגשת הצעתם כי לא משתתפים במכרז וה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי

 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.תהא להם במקרה כזה 

תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה החברה  .14.11
י המכרז, או שתימצא בלתי סבירה, או בשל כל פגם או אי התאמה אחרת ערוכה עפ"י מסמכ

ביחס לדרישות המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו תיקון ו/או הבהרה ו/או השלמה, 
להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב החברה וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. החליטה 
 י או ההסתייגות.ההצעה את המשתתף כאילו לא נכתבו השינו

רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד  המציע - חיסיון .14.12
שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו  מציעמקצועי שלו. 

רשאית להעביר את הצעתו במלואה לעיון אחרים החברה מסכים לכך כי במקרה שיתבקש, תהא 
ם מבלי לאפשר לו להעלות נימוקים כנגד כך. מובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מסמכותה של ג

  ועדת המכרזים ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

על המשתתף להביא בחשבון, על פי הערכתו, את האמצעים שיידרשו ואת התנאים הבלתי  .14.13

ות בהקשר לשירותים. לשם כך ירכז המשתתף על אחריותו הבלעדית את צפויים העלולים לעל
כל המידע העשוי להיות לו למועיל או חיוני או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי על הכנת הצעתו 

 והתקשרות בחוזה.

ולא יוחזרו לו  המציעכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על  .14.14
 בשום מקרה.

כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים  מחירי ההצעותפק מובהר כי להסרת ס .14.15
וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע השירותים על פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו 

 . בהצעת המציעככלולים 

 זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז .14.16
. המשתתפים אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה לחברהשייכות 

 החברה.או לצורך ביצוע ההתקשרות עם 

סמכות או זכות או תפקיד, יכול שאלו יבוצעו  לחברהכל מקום שבו מוקנית  - ועדת המכרזים .14.17
 שמע, ולהיפך.גם ועדת המכרזים במ החברה"ע"י ועדת המכרזים שלה, וכל מקום שנכתב "

המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא  תיאום הצעות: .14.18
 .1א'הצעה תצהיר מטעמו בנוסח נספח יצרף ל עם מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע
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 נספח א' למכרז

 201902/הצהרת המשתתף במכרז פומבי מס' 

,  לאחר שקראתי ____________________ח.פ  ________________________________אני הח"מ 
בעיון ובחנתי בחינה זהירה את מסמכי המכרז, לרבות את הסכם ההתקשרות, ועיינתי במסמכים האחרים 
אשר צורפו למכרז, ולאחר שהשתתפתי ו/או מי מטעמי השתתף בכנס מציעים, מגיש את הצעתי כמפורט 

 הלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:ל

הריני מאשר כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע  .1
השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם, והנני מצהיר כי אני בעל הידע, המומחיות והניסיון הדרושים 

 למתן השירותים נשוא מכרז זה. 

ביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים הנדרשים על פי כל דין ל .2
למסמכי המכרז, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן  מסמך ב'ההתקשרות המצורף כ

 השירותים ומתחייב לפעול על פיהם.

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה על כל הדרישות  .3
 שבמסמכי המכרז. 

חייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, והנני מקבל על עצמי אני מת .4
 לבצע את השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא של קנט.

 מסמך ב'בהגשת הצעתי זו, הנני מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף כ .5
האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם למסמכי המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות 

 המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

בחתימתי על מסמכי המכרז באמצעות מורשי חתימה מטעמי, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים  .6
 קים, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם.שנתתי לחברה במהלך המכרז הינם נכונים ומדוי

לעיל הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או  6אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה בסעיף  .7
לזכייתי במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר 

מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול  שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה
את הצעתי ו/או לחלט את הערבות שנתתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא 

 תהא לי כל טענה בקשר לעניין זה.

ידוע לי כי הסכומים שנקבתי במסמכי מכרז זה הינם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על  .8
א התחייבויותיי עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב ידי בגין קיום מלו

 שינוי בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות. 

הנני מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא  .9
י ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר, וכן, החברה פטורה מכל התחייבות כלפי

וללא כל תלות, לקנוס אותי בפיצוי המוסכם המוסדר בהסכם, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא 
 הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.

פה ומחייבת הצעתי במסגרת המכרז היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תק .10
יום מיום המועד האחרון למסירת הצעות במסגרת המכרז, והיא תמשיך  120אותי במשך תקופה של 

 לחייב אותי וכן תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. 

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .11
 וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.המגישים הצעות במכרז, 

אני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי מילוי או  .12
הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי 

 אה כנ"ל.מההוראות הנ"ל תשמש במקום התר

 מס' הזיהוי: _______________________ שם המציע: __________________________

 _______________________ חתימה וחותמת המציע: ____________________ כתובת רשומה:

 תאריך: ___________
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 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

הרינו מצהירים כי הצעה זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת 
 יד על הצעה זו.ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאג

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 טל' נייד: ______________________ שם איש קשר מטעם המציע : ___________________ 

 פקס' : _____________ ____________________________מייל : ______



- 17 - 

9154853/1 

 למכרז 1נספח א'

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ )שם 

 המציע( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.  .1

 ר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה. אני נושא המשרה אש .2

ללא התייעצות,  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה באופן עצמאי, .3

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

ר מציע  הצעות במכרז המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אש .4

זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים 

 עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .5

  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

עם מתחרה או  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

מעת החתימה על התצהיר ועד מועד אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל  .9

 הגשת ההצעות .

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .10

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________ 

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________

 אישור עו"ד 

 ________________________________ שכתובתי _____________________אני הח"מ, עו"ד 

_______ הופיע/ה/ו לפני ______ _____ מאשר בזאת כי ביום___________והנושא רישיון מספר _

 ____/____________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' _________מר/גב' ___

 חתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם. ֹהמוכר/ת/ים לי אישית, ו

 _______________________ _____________________ __________________ 

 חתימה מס' רישיון שם עורך הדין 
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-שמועסק ע"י המציע שלא במסגרת יחסי עובדתצהיר קבלן המשנה )ייחתם במקרה בו מנהל פרויקט 
 (5.3מעביד להוכחת עמידה בתנאי סף 

 _________________________ : שם קבלן המשנה

 _________________________ : כתובת קבלן המשנה

 _________________________ : טלפון קבלן המשנה

 _________________________ : שם איש קשר

_____________ נושא ת.ז. מס' ___________ ו______________, ________________אנו הח"מ 

נושא ת.ז. מס'_______________ מצהירים בזה כי הננו מורשי חתימה המוסמכים לחייב את קבלן 

"( בכל הנובע מהגשת הצעה זו קבלן המשנה_______ )להלן: "____________________המשנה ____

ז וכי קראנו בעיון ובעזרת מומחים לדבר, והבנו, את כל מסמכי המכרז, ואנו מצהירים בהתאם לתנאי המכר

 כדלקמן: 

( לצורך עמידה שם המציע_______ )__________אנו מאשרים כי קבלן המשנה התקשר עם _____ .1

וזאת לצורך הגשת ההצעה ולביצוע השירותים ו/או חלק מהם במקרה שהמציע יוכרז  3.5בתנאי סף 

 במכרז.כזוכה 

ידוע לנו כי מר ______________ ת.ז. _______________ מוצע על ידי המציע לצורך עמידה בתנאי  .2

החל לגבי עובד קבלן המשנה(, וכי הוא מוצג על  3.5סף ___________ )יש למלא את מספר תת סעיף 

 ידי המציע כ_____________ )יש למלא את התפקיד מתוך רשימת אנשי המפתח(.

די קנט, ידוע לנו כי סיום העסקה של מר _____________ מכל סיבה שהיא צריכה להיות מאושרת על י .3

 ובכל מקרה של החלפה כאמור אנו מתחייבים לעדכן את חברת קנט מראש ובכתב.

 _________________________ ___________________________ 

 חתימה חתימה 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רישיון _________ 

__________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. מאשר בזה כי ביום 

_________________ וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על 

מסמך הצעה זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר 

עה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד בזאת כי ההצ

 המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 _________________ חתימת עורך הדין
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תצהיר של קבלן המשנה אשר מעסיק את מנהל הפרויקט )אם וככל שהעמידה בתנאי הסף הינה 

 (3.5את מנהל הפרויקט בהתאם לתנאי סף באמצעות קבלן משנה מטעם המציע שמעסיק 

 _________________________ : שם קבלן המשנה

 _________________________ : כתובת קבלן המשנה

 _________________________ : טלפון קבלן המשנה

 _________________________ : שם איש קשר

_____ ו______________, נושא ת.ז. אנו הח"מ ___________________ נושא ת.ז. מס' ______

מס'_______________ מצהירים בזה כי הננו מורשי חתימה המוסמכים לחייב את קבלן המשנה 

"( בכל הנובע מהגשת הצעה זו בהתאם לתנאי המכרז וכי קראנו בעיון קבלן המשנה___________ )להלן: "

 צהירים כדלקמן: ובעזרת מומחים לדבר, והבנו, את כל מסמכי המכרז, ואנו מ

 3.5אנו מאשרים כי קבלן המשנה התקשר עם ____________ )שם המציע( לצורך עמידה בתנאי סף  .1
 וזאת לצורך הגשת ההצעה ולביצוע השירותים ו/או חלק מהם במקרה שהמציע יוכרז כזוכה במכרז.

ידוע לנו כי מר ______________ ת.ז. _______________ מוצע על ידי המציע לצורך עמידה בתנאי  .2
החל לגבי עובד קבלן המשנה(, וכי הוא מוצג על  3.5מלא את מספר תת סעיף סף ___________ )יש ל

 ידי המציע כ_____________ )יש למלא את התפקיד מתוך רשימת אנשי המפתח(.

סיום העסקה של מר _____________ מכל סיבה שהיא צריכה להיות מאושרת על ידי ידוע לנו כי  .3
 חברת קנט, ובכל מקרה של החלפה כאמור אנו מתחייבים לעדכן את חברת קנט

 _________________________ ___________________________ 

 חתימה חתימה 

 אישור עו"ד 

__________________ מספר רישיון _________  אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב

מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. 

_________________ וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על 

תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר מסמך הצעה זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את 

בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד 

 המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 _________________ חתימת עורך הדין
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 ותשלום שכר מינימום הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________ 

 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "המציע"שמספרו ____________ )להלן: 

 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה:  .1
המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד  (א)

 חתימת ההצהרה. 
 -אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  (ב)

 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.  3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב 
  -ין סעיף זהלעני

גם  בעל השליטה  -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם - "בעל זיקה" 
 בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

 .1991 -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים ) - "חוק עובדים זרים"

 .1968 -ניירות ערך, התשכ"חכמשמעותה בחוק  - "שליטה"

 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה: .2
 המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; (א)
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה  (ב)

 שנה לפחות ממועד ההרשעה; 
ה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה המציע או בעל הזיק (ג)

 חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
 -לעניין סעיף זה 

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה" 

 אדם שנשלט על ידי המציע.חבר בני  (1)
 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 בעל השליטה בו; (א)
 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;  (ב)

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי 
 פעילותו של המציע;

 ל תשלום שכר העבודה;מי שאחראי מטעם המציע ע
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 בידי מי ששולט במציע;
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון  -"הורשע" 
 (. 31.10.02התשס"ג )

 . 1987 -מינימום, התשמ"זחוק שכר  -"חוק שכר מינימום" 
 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. 75%החזקה של  -"שליטה מהותית" 

 זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת. 

___________________________ ___________________________ 
 תאריך שם המצהיר + חתימה 

 אימות חתימה

מאשר בזאת, כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה אני הח"מ. עו"ד /רו"ח 
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 ___________ _________________________ __________________________
 שם חותמת וחתימה תאריך 



- 21 - 

9154853/1 

 נספח ג' למכרז

 מבוטל
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 מעמד משפטיהצהרה על 
 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:

 א. מעמד משפטי

 חברה 
 )יש למלא טבלאות 
 ב, ג( 

 שותפות רשומה 
 יש למלא טבלאות 
 ב, ג, ד( 

 ב. פרטים כלליים

 
 __________________________________________ ___ שם:

 לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם המציע()יש 

 ___________________________________________ כתובת

 _________________ טלפון

 _________________ מספר עוסק מורשה

 _________________ מספר החברה/השותפות

 )חברה בע"מ או שותפות רשומה(שמות בעלי זכות החתימה . ג

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

מאשרים בזאת, כי הפרטים אנו, החתומים מטה, 
 שמסרנו

 על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.

_______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי

_______________ _________________ 

 חתימה תאריך

 דוגמת חותמת התאגיד
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 3.3קודם של המציע בהתאם לדרישות תנאי סף פירוט ניסיון 

 )לפחות שלושה פרויקטים( **יש למלא נספח זה עבור כל פרויקט בנפרד**

 שם הלקוח ותחום עיסוקו : .א

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 המודול אשר סופק על ידי המציע : .ב

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 המערכת אליה מומשק מודול הכספים :  .ג

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 תקופת ביצוע הפרויקט )תאריך התחלה וסיום(: .ד

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 המודול לאוויר :מועד עליית  .ה

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 האם הלקוח הנו: תחום הביטוח ו/או חברות פיננסיות ו/או בנקים ו/או בתי השקעות  .ו

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 .חובה לצרף מספרי טלפון עדכניים, שם מלא ותפקיד -פרטי אנשי קשר/ממליצים  .ז

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



- 24 - 

9154853/1 

  ם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________שם מורשה החתימה מטע

 חתימת מורשה החתימה : __________________

   שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 _____________________________________ חתימה וחותמת המציע:

 אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רישיון _________ 

מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. 

____________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על _________________ וכן גב'/מר __________

מסמך זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת 

כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד 

 המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 ____________________ מת עורך הדיןחתי
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 3.4פירוט ניסיון קודם בהתאם לדרישות תנאי סף 

וזאת במהלך התקופה של שלוש השנים  ERPפירוט הלקוחות אצלם הותקן מודול הכספים המוצע על ידו כחלק ממערכת 
 חודשים ברציפות: 12האחרונות, כאשר אצל אחד מן הלקוחות המודול עלה לאוויר ופועל לתקופה העולה על 

מועד העלייה  ERP-מודול הכספים שהותקן ומערכת ה שם הלקוח מס'

 לאוויר

שם איש קשר 

 אצל הלקוח

פרטי התקשרות 

 של איש הקשר

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

  שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

   שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:

 אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________ מאשר בזה כי ביום 

_____________________ ת.ז. _________________ וכן גב'/מר __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר 

______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על מסמך זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את 

תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, 

 סגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.ובמ

_________________ חתימת עורך הדין
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 פירוט  בדבר ניסיון מנהל הפרויקט

 :מנהל הפרויקט .1

 שם משפחה: ___________________ שם פרטי: _________________

 כתובת: _______________________ דה: ______________תאריך לי

 משך שנות ניסיון: ________________  השכלה: _________________

 מועד תחילת עבודתו אצל המציע/אצל קבלן המשנה: __________ 

 :פירוט ניסיונו

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 : רשימת ממליצים

 חברה, טלפון סלולרי ודוא"ל( שם, תפקיד, הפרויקט שנוהל ע"י מנהל הפרויקט,

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.* 

  שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

   ____שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. _______________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 _____________________________________ חתימה וחותמת המציע:
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 3.6אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

 רו"ח על מחזור כספי אישורהנדון : 

 הרינו לאשר כדלקמן:)להלן החברה(  ____________חברת__________לבקשתכם וכרואי החשבון של  

 _________.  משנת החברההננו משמשים כרואי החשבון של  .א

בוקרו על ידי  31.12.2017-ו 31.12.2016, 31.12.2015ליום  החברההדוחות הכספיים המבוקרים של  .ב
 משרדנו.

 :לחילופין

בוקרו על ידי רואי   31.12.2017-ו 31.12.2016, 31.12.2015ליום  החברההדוחות הכספיים המבוקרים של 
 חשבון אחרים. 

המחזור  31.12.2017-ו 31.12.2016, 31.12.2015בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים ליום  .ג
ש"ח  1,000,000ל  גבוה מ / שווההינו  2017 -ו 2016,  2015מן השנים  בכל אחת החברההכספי של 

 .)לפני מע"מ( מיליון שקלים חדשים(ובמילים: )

 בכבוד רב,

__________________ 
 רואי חשבון

 הערות: 

  .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח  
 .יש לציין תאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז 
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 הצעת מחירטופס 
 ** *יש להכניס נספח זה למעטפה נפרדת וחתומה אשר תוכנס למעטפת ההצעה

אני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון את מסמכי המכרז על כל נספחיו וצרופותיו,  .1

לרבות ההסכם ונספחיו, וכן מפרט הדרישה המצורף להסכם כנספח י"ב, מציעים לספק את 

וליתן לכם את מלוא שירותי התחזוקה ליישום ולרשיונות, בהתאם לכל המערכת והרישיונות 

 תנאי המכרז, במחירים )בשקלים ולפני מע"מ( כמפורט להלן.

אנו מאשרים שוב, למען הסר ספק, כי כל תנאי המכרז וההסכם ברורים ידועים ומובנים לנו, וכי  .2

תנו זו, את הפריטים ידוע לנו שלחברה תהא הזכות המלאה להזמין מאיתנו, בהתאם להצע

 שיידרשו לה, ובכמויות עליהן תחליט, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 אנו נישא בכל עלויות ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות ולתנאים בכל מסמכי המכרז. .3

 לתנאי המכרז להלן הצעת המחיר המוצעת על ידנו למתן השירותים: 10.5בהתאם לאמור בסעיף  .4

מחיר ליחידה  כמות הרכיב מס"ד
אחת בשקלים 

 חדשים

סך הכל 
המחיר 
 לכמות

 הערות

)נדרשים  למערכת רישיונות 1
 רישיונות מלאים( )*( 35

35    

, ללא יישוםעלות ה 2
 )***(שיונות יר

------- ---------   

  סך הכל עלות כל הרישיונות ועלות היישום )בשקלים חדשים(

תחזוקת הרישוי )עבור  3

 )**( רישיון( 1שנה, עבור 

יש למלא גם את אחוז    35

התחזוקה מתוך עלות 
רישיון )עד  1

 (:15%מקסימום 
%______ 

תחזוקת היישום )עבור  4
 )**(שנה(

יש למלא גם את אחוז   ---------- -------
התחזוקה מתוך עלות 

היישום )עד 
 (:15%מקסימום 

%______ 

)בשקלים סך הכל תחזוקת כל הרישיונות ותחזוקת היישום 
 חדשים(
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מובהר כי מדובר בהערכה בלבד וכי כמות הרישיונות שתירכש תהיה בהתאם לצרכים  )*(
הרישיונות נדרשים לענות על מפרט הדרישות. הרישיון  ולפי הוראה בכתב מאת קנט.

 כולל תחזוקה לשנת האחריות.

-המוצע על ידי המציע יהא אחוז שנתי, ולא יהיה גבוה ממובהר כי בכל מקרה האחוז  )**(
 (, בנפרד.4)-( ו3ביחס לכל אחד מהסעיפים ) 15%

העלות מתייחסת לכלל הפעולות הנדרשות בהתאם למפרט הדרישות ולמעט  )***(
 הרישיונות. 

 הערות כלליות: .5

  במקרה של טעות חשבונאית/אריתמטית תהא רשאית ועדת המכרזים לתקן כל טעות
 ריתמטית כאמור.א

 .יש למלא את הטבלה בספרות בלבד 

 מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף יכללו מע"מ המחירים הנקובים בשקלים חדשים, לא .
 במועד ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין.

  על ידה, לפי שיקול מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לקבל הצעה שתימצא
 דעתה, כהצעה  בלתי  סבירה.

  ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין  כלמובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את
הרגילות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות. מבלי 
לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס 

 /או כל עלות אחרת.קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו

 .המחירים אשר ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין במידה וייבחר כזוכה 

אני/אנו מסכים/ים כי אם תתקבל הצעתי/נו אנו נישא בכל עלויות ביצוע הפרויקט בהתאם  .6
 לדרישות המכרז וההסכם.

_________________________ 

 שם + חתימה



- 30 - 

9154853/1 

 נספח ט' למכרז

 וי ופירוט הרישיונות המוצעים )להשלמה על ידי המציע(תנאי ריש
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 תנאי ההסכם והנספחים -פרק ב'

הסכם לרכישה, אפיון, יישום והקמה, הדרכה והטמעה, תחזוקה ותמיכה של מערכת 
 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ  -פיננסית לתמיכה בפעילות של קנט 

 2019______ שנערך ונחתם בתל אביב יפו ביום ____ בחודש 

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ  -קנט  בין:

 , תל אביב74שכתובתה: רחוב מנחם בגין 

   מצד אחד; "("החברה או "המזמינה" "קנט" -)להלן 

 _______________ לבין:

 _______________, _______________שכתובתו: 

 מצד שני; (הספק"" -)להלן 

וקנט מעוניינת ברכישה, אפיון, יישום והקמה, הדרכה והטמעה, תחזוקה ותמיכה של   הואיל
קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן:  -קנט מערכת פיננסית לתמיכה בפעילות של 

)להלן:  04/2019מס'  "( ובהתאם פרסמה הליך מכרז פומביהעבודות" או "השירות/ים"
 "(;ההליך"

עתו במסגרת ההליך והצהיר, כי הינו בעל ידע, מקצועיות, הכשרה, ניסיון, והספק הגיש הצ והואיל 
מומחיות, כישורים, כוח האדם הנדרש ורישוי מתאים ככל שנדרש למתן השירותים כמפורט 

 להלן )הצעת הספק מצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו(;

הליך, וקנט מעוניינת להתקשר עם וקנט החליטה על בחירה בהצעת הספק כהצעה הזוכה ב והואיל
 הספק בהסכם למתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה;

וברצון הצדדים לקבוע את ההוראות ,ההתחייבויות וההצהרות אשר יחולו על יחסיהם, והכל  והואיל 
 בהתאם להוראות הסכם זה;

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא  .1. 1

 כותרות המשנה נכתבו לנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם. .1. 2

לצורך פרשנות הסכם זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות  .1. 3
הנספחים בעובדה כי מסמכי ההסכם הוכנו על ידי המזמינה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. 

 המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:

 מבוטל; - נספח א'

 מסמך אפיון מפורט אשר יוגש על ידי הספק ויאושר על ידי  קנט; - נספח ב'

 לוח זמנים לביצוע הפרויקט; - נספח ג'

 תמורה ואבני דרך לתשלום; - נספח ד'

 ;SLA-פיצויים מוסכמים, הוראות תחזוקה ו  - נספח ה'

 מבוטל; - ספח ו'נ
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 נוסח ערבויות; - נספח ז'

תוכנית הטמעה והדרכה ]תצורף להסכם לאחר הגשתה על ידי הספק ואישורה על  - נספח ח'
 ידי קנט[;

נוהל בדיקות מסירה ]יצורף להסכם לאחר הגשתו על ידי הספק ואישורו על ידי  - נספח ט'
 קנט[;

 ר הגשתו על ידי הספק ואישורו על ידי קנט[;נוהל בדיקות קבלה ]יצורף להסכם לאח - 1נספח ט'

 התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים; - נספח י'

 אישור על קיום ביטוחי הספק; - נספח יא'

 מפרט הדרישה. - נספח יב'

 סתירות במסמכי ההסכם ועדיפות בין מסמכים: .1. 4

ה לו ההזדמנות לפני הספק מצהיר כי בחן את כל מסמכי ההסכם ונספחיו וכי ניתנ .1. 4. 1
חתימתו על הסכם זה לקבל כל הבהרה לגבי כל סתירה או שאלה, וכי לעת חתימתו על 

 הסכם זה לא מצא כל סתירה ו/או אי בהירויות בהסכם זה על נספחיו. 

  מוסכם על הצדדים כי תינתן עדיפות למסמכים לפי סדר העדיפות הבא )הקודם גובר(: .1. 4. 2
 ם.נספח א', ההסכם, ונספחי ההסכ

מובהר בזאת כי לאחר קבלת האיפיון המפורט ואישורו על ידי המזמינה, יגברו הוראות  .1. 4. 3
 האיפיון המפורט על כל מסמך אחר ויבואו לפני נספח יב' בסדרי העדיפות.

 הגדרות .1. 5

 למונחים המפורטים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר בצדם כדלקמן:

בלוח הזמנים שבנספח שלבי הפרויקט ומועד ביצועם כמפורט  - "לוח זמנים"
 ג';

מסמך איפיון מפורט שיוכן ע"י הספק בהתאם להוראות  - "אפיון מפורט"
ההסכם ויהווה תיאור מלא של תכולת המערכת, ויהיה כפוף 

 לאישור קנט, ועם אישורה יצורף להסכם זה כנספח ב';

 תכולת השירותים המצורפת למסמכי המכרז נספח יב'; - "SOW"מפרט הדרישה" או "

פי הסכם זה לשם השלמת -ביצוע כלל מחויבויות הספק על - "השירותים" או "הפרויקט"
המערכת כהגדרתה והתאמתה בהתאם לאפיון והוראות 
הסכם זה ועמידתה בהצלחה במבחני הקבלה ובכלל זה, 
הענקת רישיונות לתוכנת הספק ורכישת רישיונות בתוכנות 

צוע התאמות צד ג' עבור קנט, אספקת המערכת והתקנתה, בי
ופיתוחים לצורך מתן מענה שלם ומיטבי לצורכי קנט, יצירת 

, הטענת ממערכת קודמת והקמת ממשקים, הסבת נתונים
הנתונים למערכת, הדרכה, ליווי מבחני הקבלה, הכנה 
ואספקת התיעוד, עמידה במבחני קבלה ודרישות הביצועים 
והפונקציונאליות המערכתיים על פי לוח הזמנים, הרצה 
לאחר בדיקות הקבלה ואספקת האחריות ושרותי התחזוקה, 

 הכל כמפורט בהסכם על נספחיו;

רכיבי התוכנה, המהווה את המערכת התפעולית, ואשר עונה  - "המערכת"
על דרישות ההסכם ונספחיו, וכן רישיונות לשימוש המזמינה 
במערכת, התאמות ופיתוחים, יצירת והקמת ממשקים 

 ולהוראות הסכם זה; בהתאם לאיפיון המפורט
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פיתוחי קוד יעודיים וממשקים יחודיים אותם  - "פיתוחי קוד יעודיים וממשקים יחודיים"
פיתח הספק עבור המזמינה בהתאם להוראות 

 מפרט הדרישה והאיפיון המפורט;

 הסכם זה על נספחיו; - "ההסכם"

 כמפורט בנספח ד' להסכם; - "התמורה"

ידי קנט לכהן כמנהל הפרויקט אשר אושר על  - "מנהל פרויקט" 
 מטעם הספק;

אנשי המפתח, כפי שהוצגו על ידי הספק בהצעתו  - "צוות הפרויקט"
למכרז, לרבות קבלני המשנה וכן כל אדם ו/או גוף 
 מטעם הספק אשר יהא מעורב בביצוע הפרויקט;

חודשים אשר תימנה ממועד אישור  12תקופה בת  - "תקופת האחריות"
 ערכת על ידי קנט;קבלה סופי של המ

כל תקופה לאחר תקופת האחריות אשר לגביה  - "תקופת תחזוקה"
 יהא הספק מחויב במתן שירותי תחזוקה ותמיכה,

 כנגד  תמורה מוסכמת, כמפורט בהסכם זה;

תקופת הקמת המערכת, תקופת האחריות  - "תקופת ההתקשרות"
 ותקופת התחזוקה.

 מהות ההתקשרות .2

הספק יבצע את הפרויקט ובכלל זה יאפיין, יישם, יקים, יריץ, ידריך, יטמיע, יתחזק ויתמוך את  .2. 1
בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו. האחריות הכוללת על  Turn-key -המערכת בשיטת ה

ביצוע חלקו של הספק בפרויקט מוטלת על הספק בלבד בהתאם לצרכי המזמינה, ע"פ מפרט 
הדרישה, לרבות התאמות והקמת המערכת בהתאם לאפיון, סיום הפרויקט בהתאם ללוח 

ת למזמינה, הכל בהתאם הזמנים, עמידה בדרישות ההסכם והענקת זכויות שימוש והרישיונו
להסכם זה. האמור לעיל הינו, בכפוף לביצוע משימות המזמינה והנושאים שבאחריותה כמוגדר 

 בהסכם זה.

מובהר כי למזמינה שמורה הזכות להזמין מאת הספק ממשקים ו/או פיתוחים עתידיים וזאת  .2. 2
ורה המוגדרת "( וכנגד התמהממשקים האופציונאלייםבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי )להלן: "

 בנספח ד' להסכם זה.

הספק יהא מחויב במחירי הצעתו לספק את הממשקים האופציונאליים אם המזמינה תדרוש  .2. 3
זאת, והכל בהתאם למחירי הצעתו, ובהתאם להוראות נספח התמורה ותנאי ההצמדה שבו, אולם 

הא בכך המזמינה תהא רשאית לעשות כן גם באמצעות אחרים, ולא באמצעות הספק, מבלי שי
כדי לגרוע מחובה כלשהי של הספק לגבי המערכת שהיא סיפקה, ו/או לגבי חיבורה לממשקים 
אופציונאליים חדשים, שסופקו על ידי אחרים, ובלבד שהגדרות הממשקים האופציונאליים יהיו 
תואמים למערכת. הספק לא יהא אחראי לתקלות ו/או נזקים הנגרמים למערכת או לנתונים בה 

 ובים בלוח זמנים, אשר  יגרמו בשל ממשקים  ו/או רכיבים, אשר יבוצעו שלא ע"י הספק.ו/או עיכ

בתמורה למילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, תשלם המזמינה לספק את התמורה  .2. 4
 באופן ובתנאים המפורטים בנספח ד'.
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 הצהרות והתחייבות הצדדים .3

 תחייב בזאת כדלקמן:הספק מצהיר ומ

 הינו אישיות משפטית הרשומה כדין בישראל. .3. 1

הינו בעל כושר מקצועי, יכולת, ניסיון, כוח אדם ומיומנות מוכחים בהקמת פרויקטים ומתן  .3. 2
 שירותים למערכות באופי ובהיקף הדומים לאופי והיקף הפרויקט נשוא הסכם זה. 

שרות, כל ההיתרים הנחוצים, ככל מצויים ברשותו ויהיו ברשותו במהלך כל תקופת ההתק .3. 3
שנחוצים, לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות עמידת המערכת בדרישות 
מפרט הדרישה, לרבות כל הרישיונות הנדרשים לכל רכיבי המערכת כפי שהם נדרשים בהסכם, 

 כשהם בתוקף והכל באחריותו הבלעדית ועל חשבונו בלבד.

 כלל הרישיונות הנדרשים לכל רכיבי המערכת לכל אורך תקופת ההסכם.הוא עתיד לחדש את  .3. 4

אין כל מניעה ו/או איסור ו/או הגבלה, לרבות מכוח דין, הסכם או מסמכי ייסודו להתקשרותו  .3. 5
בהסכם ולביצוע התחייבויותיו על פיו, וכי הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות 

על פי הסכם זה ואין בחתימתו על פי הסכם ו/או בביצוע  מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו
התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות 

 תקנה, צו ופסק דין.

הוא יבצע את השירותים באמצעות מנהל פרויקט ועובדים מטעמו והכל בהתאם להוראות כל  .3. 6
טנדרטים המחייבים, לרבות החקיקה, התקינה, הנהלים דין, ובהתאם לכל התקנים, הס

 והתקנים הנקובים במפרט הטכני, וזאת מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם.

ניתנה לו האפשרות לבדוק בדיקה מדוקדקת של דרישות המכרז, וכי ערך והשלים כבעל מקצוע  .3. 7
לאה, בדיקה וכמומחה, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מומחים מטעמו, לשביעות רצונו המ

מלאה, מקיפה ויסודית )והאחריות לבדיקה זו  מוטלת עליו בלבד(, של כל חומר, פרט, עניין ו/או 
נתון פיסי, משפטי, ביצועי ותפעולי או עסקי בכל הקשור להתקשרותו בהסכם ולביצוע 
התחייבויותיו על פיו. כי הוא דרש וקיבל כל פרט ומידע הדרוש לו לצורך ביצוע מלוא 

ויותיו, ולצורך מתן השירותים במועדם ובאופן בו המערכת תעמוד בכל דרישות מפרט התחייב
 הדרישה.

ידוע לו כי הפיקוח שיופעל על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה אינו אלא אמצעי ביקורת, ואין בו  .3. 8
כדי לגרוע ו/או לשחרר את הספק מהתחייבויותיו ו/או מאחריותו למילוי כל תנאי ההסכם על 

מובהר כי המזמינה תהא רשאית לפקח אך לא חייבת, ובכל מקרה העדר פיקוח לא יטיל נספחיו. 
 אחריות כלשהי על המזמינה ולא יגרע בשום מקרה מאחריותו של הספק.

 מוכרים ומובנים לו הממשקים הנדרשים למערכות המזמינה ע"פ מפרט הדרישה. .3. 9

ם התפעוליים ו/או המבצעיים הוא מודע למאפיינים הייחודיים של המזמינה לרבות המאפייני .3. 10
ולשירותים המוענקים בהם ו/או באמצעותם, הכל בהתאם למידע שנמסר לה במסגרת מסמכי 
ההסכם ו/או יימסר לה במסגרת ההתקשרות, וכי לאור האמור הוא יבצע את השירותים באופן 

 המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת המזמינה באתריה.

ל פעולה שהיא העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ככל שהדבר ניתן הספק לא יבצע כ .3. 11
ו/או מטרד שיש בו על מנת לגרום לנזק או אי נוחות ו/או הגבלה כלשהי לפעילות הסדירה באתרי 

 המזמינה ו/או לציבור המשתמשים ו/או לציבור הצרכנים ו/או לצד שלישי כלשהו.

המוצעת על ידי והספק הינו ספק מורשה היצרן הינו בעל הזכויות בקניין הרוחני של התוכנה  .3. 12
 מטעם היצרן של התוכנה, ובעל יכולת לבצע את השירותים נשוא הסכם זה.

הינו בעל הזכות לשווק, לספק ולהעניק למזמינה רישיונות שימוש בתוכנות צד ג', להתקינן  .3. 13
ג'  ולתחזקן עבורה, ובידו הזכות לפתח שינויים ותוספות אינטגרציה והתאמות בתוכנות צד

 כאמור. 

בביצוע הפרויקט אין ולא יהיה משום הפרה של זכות יוצרים ו/או זכות אחרת או סותרת ו/או  .3. 14
פטנט ו/או סוד מסחרי של צד שלישי כלשהו, בארץ ו/או בחו"ל, וכל  רישיונות בתוכנות צד ג' 

 רן. שיסופקו למזמינה יאפשרו לו לממש את מלוא הזכויות הניתנות לו לפי הסכמי רישיון היצ

 ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים כמתואר בנספח ג' הינה חיונית למזמינה. .3. 15

הספק מתחייב לפעול לקיצור תקופת כל עיכוב )אף אם נגרם ע"י המזמינה( בלוח הזמנים  ככל  .3. 16
 הניתן.
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 המזמינה מתחייבת ומצהירה בזאת, כי:

אחר, להתקשרותה בהסכם  לא קיימת מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין על פי הסכם ובין מכל טעם .3. 17
ולמילוי כל התחייבויותיה על פי הסכם זה במלואן וכלשונן והיא מתחייבת להימנע מלהימצא 

 במצב של מניעה כאמור במשך כל תקופת הסכם זה.

המזמינה מתחייבת לעשות שימוש במערכת אותה תספק לה הספק ע"פ הסכם זה אך ורק בהתאם  .3. 18
 תנאי קבלת הרישיונות. להוראות הספק ולהוראות היצרן וע"פ

המזמינה מתחייבת שלא לבצע כל שינוי במערכת ללא אישור מראש ובכתב של הספק.  יובהר כי  .3. 19
הספק לא יהא אחראי על כל פעולה ו/או שינוי אשר בוצעו במערכת ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב של הספק.

 המזמינה מתחייבת לקיים את כלל הוראות ותנאי הרישיון לשימוש במערכת.   .3. 20

 אנשי המפתח -צוות הפרויקט  .4

הספק מתחייב להעמיד לטובת הפרויקט, מנהל פרויקט אשר זהותו אושרה על ידי המזמינה  .4. 1
 במסגרת ההליך המכרזי.

ם לפחות בתחום כמו כן, יידרש הספק להעמיד לטובת הפרויקט מיישם בעל ניסיון של שנתיי .4. 2
, וכן אחראי הטמעה והדרכה בעל ניסיון של שנתיים ERPאפיון ויישום מודולי כספים במערכת 

)שלושת בעלי התפקידים ייקראו  ERPלפחות בתחום ההטמעה של מודולי כספים בפרוייקטי 
 "(אנשי המפתחלהלן: "

ת שאינן בשליטתו הספק לא יחליף מיוזמתו את אנשי המפתח, ויעשה כן רק בנסיבות ומסיבו .4. 3
ו/או מטעמים סבירים, ובהתקיים נסיבות אלו לא יעשה כן אלא באישור המזמינה מראש ובכתב 
לגבי זהות המחליף. החלפת אחד מבעלי התפקידים שלא מן הנסיבות האמורות ברישא תחייב 
את הספק בתשלום פיצוי מוסכם למזמינה וזאת בהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים המצורפת 

 ק מנספח ה'.כחל

בכל מקרה בו תדרוש המזמינה, מטעמים ונימוקים סבירים, את החלפתו של מי מבעלי  .4. 4
לעיל או מצוות הפרויקט, מתחייב הספק לפעול מיידית  4 .2- 4 .1התפקידים המנויים בסעיפים 

יום מיום שנתנה על כך המזמינה הודעה בכתב, המפרטת את נימוקיה,  30ובכל מקרה בתוך 
להחלפתו של מי מבעלי התפקידים האמורים או מי מחברי הצוות, לפי העניין, במנהל ו/או בעל 

פת אחד מבעלי התפקידים המנויים תפקיד אחר חדש שזהותו תאושר על ידי המזמינה. החל
לעיל או איש צוות כאמור לא תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב כלשהו בלוח  4 .2- 4 .1בסעיפים 

הזמנים בו מחויב הספק ו/או לתמורה שנקבעה על פי הסכם זה. הכשרת המחליף תתבצע על 
חשבון הספק וזמן ההכשרה לא יזכה את הספק בהארכת מועדים בלוח הזמנים היעדרויות 

לעיל יתואמו בין הצדדים ובהתאם לצורך  4 .2- 4 .1ידים בסעיפים צפויות של אחד מבעלי התפק
 יוסכם על מינוי ממלאי מקום/מחליפים מתאימים. 

הספק מתחייב להעמיד לטובת הפרויקט צוות מקצועי בהיקפי משרה ובדרגות ניסיון והכשרה  .4. 5
אשר נדרשים לצורך ביצוע הפרויקט. מובהר כי ביצוע השירותים, כולם או חלקם, באמצעות 

הספק מחויב בקבלת אישור מראש ובכתב מאת המזמינה, והיא תהא  קבלן/ני משנה מטעם
רשאית לסרב לכך מבלי שתחוב בחובת נימוק. אישרה המזמינה ביצוע באמצעות קבלן/ני משנה 

 לא יהא בכך כדי לגרוע מאחריות ו/או חבות החלה על הספק. -

ייבויות הספק במועדן, חברי צוות הפרויקט יהיו מיומנים ובעלי ניסיון לצורך ביצוע מלוא התח .4. 6
 כמפורט בהסכם זה.

בנוסף, מוסכם כי לאור החשיבות שרואים שני הצדדים בשמירת הרציפות והיציבות של הרכב  .4. 7
צוות הפרויקט וניהול הפרוייקט, יפעל הספק לשמירת יציבות הצוות ורציפותו עד לסיום מבחני 

כהגדרתה להלן, הכל  הקבלה והמסירה, קבלתה הסופית של המערכת וסיום תקופת ההרצה
 בהתאם לתוכנית העבודה.
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אם קיים חשש סביר שהספק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן,  .4. 8
שלא עקב סיבות שאינן באחריותו ובשליטתו, כי אז ומבלי לגרוע מסעד כלשהו העומד למזמינה 

ונו ובאחריותו את המשאבים על פי הסכם זה ו/או כל דין, מתחייב הספק להגדיל על חשב
המושקעים בפרויקט ככל שיידרש כדי לתקן את הטעון תיקון אשר בתחום אחריותו על מנת 

 לעמוד בלוח הזמנים ובתכנית העבודה ובכל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

המזמינה תתאם מעת לעת ישיבות מקצועיות אליהם יתייצבו נציגים משני הצדדים, וכן אנשי  .4. 9
ל פי הצורך והדרישה. בישיבות אלה תתקבלנה החלטות בנושאים מהותיים הנוגעים מקצוע ע

לפרויקט, וכן יתבצע מעקב ובקרה אחר התקדמות הפרויקט, עמידה בלוח זמנים, תכולת 
הפרויקט, עמידה בתקציב, ניהול סיכונים ועוד. מובהר למען הסר ספק כי הספק לא יהיה זכאי 

 צועיות אלו.לתוספת תמורה עבור ישיבות מק

מובהר כי אין בקיום הישיבות המקצועיות האמורות בכדי לגרוע או להפחית באופן כלשהו  .4. 10
 ממחויבויותיו ואחריותו המלאה של הספק להצלחת הפרויקט.

מקום ביצוע הפרויקט, ומקום פגישות העבודה, יהיו באתרי המזמינה או במשרדי הספק, לשיקול  .4. 11
 דעתה הבלעדי של המזמינה.

 המפורטהאפיון  .5

מיד לאחר חתימת הסכם זה יחל הספק בתהליכי איפיון לגיבוש מסמך "אפיון מפורט" למערכת  .5. 1
אשר יענה באופן מלא לדרישות הסכם זה, לדרישות מפרט הדרישה ולדרישות המזמינה בכלל, 
אלא אם ביקשה המזמינה אחרת בכתב. הספק יערוך את האפיון המפורט על מנת לתאר באופן 

ישות המזמינה על פי הוראות הסכם זה והוראות מפרט הדרישה כבסיס ליישומן מלא את כל דר
 במערכת המוצעת.

האיפיון המפורט יכלול, בין היתר, תיאור של הממשקים, מסכים, תהליכים, הרשאות, שדות,  .5. 2
 תהליכי אישור מדרגי אישורים, פורמט של דו"חות.

סמך אפיון מפורט שלם, וממצה, העונה הספק מתחייב להגיש למזמינה במועד שנקבע בנספח ג' מ .5. 3
 לכל צרכי המזמינה על פי הסכם זה ועל פי הוראות מפרט הדרישה.

ימי  20המזמינה תאשר את מסמך האפיון המפורט או תעביר לספק את הערותיה למסמך בתוך  .5. 4
ימי עסקים ויעבירן  10עסקים מקבלתו. העבירה המזמינה הערות, יפעל הספק לתיקונן בתוך 

ימי עסקים. המזמינה תחזור על הליך זה עד לקבלת אישור  10 -נוסף של המזמינה ל לאישור
 לאיפיון המפורט. 

אם וככל שבמהלך הכנת האיפיון המפורט ו/או אישורו סבר אחד מן הצדדים כי קיים צורך בשינוי  .5. 5
יפעל הספק לעדכון  -ו/או עדכון פתרון של תהליכים ו/או לדרישות שכלולות במפרט הדרישה

האיפיון המפורט ללא תמורה נוספת. במידה ויש אפשרות למימוש תהליכים במערכת באמצעות 
 ההחלטה על החלופה תתקבל על דעת המזמינה. -מספר פתרונות חלופיים 

מובהר בזאת כי אין באישור המזמינה כדי לגרוע מאחריות הספק לטיב האיפיון המפורט  .5. 6
מופיעות בהסכם זה ובמפרט הטכני. מבלי לגרוע ולשירותים המבוצעים על פיו ומכל הוראות ה

מכלליות האמור, הספק יישא באחריות הבלעדית לכל טעות, השמטה, אי התאמה, אי בהירות 
ו/או לכל פגם מכל מין וסוג שהוא, ככל שיימצא באפיון המפורט המאושר ו/או המערכת ו/או בכל 

פורטות בהסכם וזאת למעט אם חלק מהשירותים, הכל על מנת להתאימם לדרישות המערכת המ
 הפגם נובע ממעשה או מחדל או הכתבה של המזמינה .

למען הסר ספק מובהר כי תוצרי האפיון המפורט ניתנים עם זכויות שימוש ללא הגבלה למזמינה  .5. 7
והיא רשאית לעשות במסמך האפיון המפורט שימוש לצרכיה ככל שתחפוץ ללא הגבלה, אולם לא 

 על סודיות הקניין הרוחני של הספק. לצרכי מסחר ותוך שמירה

מובהר שבעבור כל העדכונים הנדרשים בעקבות האפיון המפורט לא יקבל הספק כל תמורה  .5. 8
 נוספת ובלבד שאינם מהווים תוספת תכולה לתכולות המפורטות במפרט הדרישה.
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 לאחר אישור האפיון המפורט על ידי המזמינה תקוים הקפאת תצורה להקמת המערכת עד לאחר .5. 9
 בדיקות הקבלה והפעלה בייצור.  

היה ומכל סיבה שהיא תחליט קנט שלא לממש את הפרויקט בתום סיום האפיון המפורט, היא  .5. 10
תהיה זכאית לסיים את ההסכם בתום שלב זה, והתמורה לספק תהא עבור סיום אבן דרך זו, על 

לא יקנה לספק  ' ב' (. סיום ההתקשרות במקרה האמור,2פי הוראות נספח ד' התמורה )סעיף 
 זכות לקבלת כל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מלבד התשלום עבור אבן דרך זו.

 הקמת המערכת  .6

למעט רישיונות התוכנה המוזמנים והמסופקים על ידי הספק על פי נספח התמורה, תספק  .6. 1
המזמינה לספק את כל ציוד החומרה והתקשוב, לרבות השרתים הנדרשים, וזאת בהתאם לאפיון 

 אשר יימסר למזמינה מאת הספק.

הספק אחראי להגדרת מאפייני השרתים הנדרשים להרצת המערכת על בסיס מפרט הדרישה  .6. 2
וכמות הרישיונות כמפורט בהסכם זה, והוא יעביר לידי המזמינה אפיון זה בכתב. עם קבלת 

שא הספק השרתים יאשר הספק בכתב כי הם עומדים באפיון שהועבר על ידו, והחל מאישור זה יי
באחריות לביצועי שרתי המערכת, במידה ויחול שינוי בכמות הרישיונות ו/או יחול שינוי בתחולת 

 מפרט הדרישה יעביר הספק התייחסות מחודשת לאפיון.

המערכת בכללותה תעמוד במבחני המסירה והקבלה, בהתאם לתכנית ומפרט מבחני הקבלה  .6. 3
ק דו"ח ביצוע של מבחני המסירה והתיקונים והמסירה )כולל תרחישים ותסריטים(. הספק יספ

 שבוצעו על ידו בהתאם.

בהמשך למסירת דו"ח ביצוע מבחני המסירה על ידי הספק תבצע המזמינה, בסיוע הספק, את  .6. 4
מבחני הקבלה שיבוצעו על ידי המשתמשים וייבחנו תהליכים מקצה אל קצה. במהלך הבדיקה 

, ובאינטגרציה בין כל רכיבי המערכת. אם יתברר ייבחנו ביצועי המערכת בכל שלב בדיקה בנפרד
כי הקונפיגורציה ו/או מפרט החומרה או התקשוב שנרכשו על פי הוראות הספק ו/או הרישיונות 
אינם תומכים ברמת התפעול והפונקציונאליות יפעל הספק לתיקון של המערכת שסופקה 

וההתאמה, הסבת והקמת נתונים, במיידית והכל על חשבונו.  הספק יבצע את כל עבודות הפיתוח 
והתקנת המערכת, וזאת על תשתית חומרה והתקשוב שתספק המזמינה הכל בהתאם למפרט 

 על התשתיות של המזמינה.  הדרישה  ולהוראות הסכם זה, בסיוע של גורמי התשתיות  האחראים

ין במשך כל תקופת ההתקשרות יישא הספק באחריות לביצוע אינטגרציה וממשקים מלאים ב .6. 5
רכיבי האספקה לבין עצמם, בין כל רכיבי המערכת כמכלול, ובין כל המערכת כמכלול לבין  

 מערכות המזמינה כמוגדר במפרט הדרישה וברכיבים שבאחריותה.

 בדיקת המערכת וביצוע בדיקות מסירה .7

בכפוף ללוחות הזמנים המוגדרים בנספח ג', ימציא הספק לאישור המזמינה מפרטי בדיקות  .7. 1
מסגרתם יפרט הספק את תיאור בדיקות המסירה אותן הוא עתיד לבצע במערכת על מסירה ב

רכיביה, פירוט הרכיבים הנבדקים, התהליכים אותם הוא מתעתד לבצע במסגרת בדיקות 
המסירה, הכלים לעריכת הבדיקות, היעדים, המדדים והסטנדרטים ושאר התנאים אשר 

, תסריטי בדיקות מקיפים הכוללים את כל התקיימותם מהווה תנאי להצלחת בדיקות המסירה
 התרחישים הקיימים, לרבות ממשקים ותשתיות אחרות.

 7.1ימי עסקים מקבלת מפרטי הבדיקות כמצוין בסעיף  10המזמינה תודיע בכתב לספק, בתוך  .7. 2
לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על אישור מפרטי בדיקות המסירה המוצעים. במידה ויהיו 

יעביר  -את הדרוש להשלמה. הורתה המזמינה על ביצוע תיקונים/שינויים לבדיקות סייגים תפרט 
 ימי עסקים. 7הספק מפרטי בדיקות מתוקנים בתוך 

דחתה המזמינה את מפרטי הבדיקות או אישרה אותם בסייגים, יבצע הספק על חשבונו מפרטי  .7. 3
ה. המזמינה תהא בדיקות מסירה מתוקנים בשינויים המחויבים והכל בכפוף למפרט הדריש

רשאית לאשרם או לדחותם לשם ביצוע השלמות ו/או תיקונים נוספים והספק יבצע תיקונים 
 נוספים אלה בהתאם למפרט הדרישה.  
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מובהר כי אין בהנחיות המזמינה ו/או בדרישות שתציב ו/או באישור בדיקות הקבלה והמסירה  .7. 4
לכל טעות, השמטה, אי בהירות ו/או  כדי לגרוע מאחריות הספק, והספק יישא באחריות בלעדית

 כל פגם אחר מכל מין וסוג שהוא שיימצא במפרטי בדיקות המסירה.

במהלך הקמת המערכת ואספקתה, וכחלק בלתי נפרד מביצוע הקמת המערכת, יערוך הספק  .7. 5
בנוכחות נציג המזמינה, על אחריותו ועל חשבונו, ובהתאם לשלבים הקבועים בלוח הזמנים אשר 

 , את בדיקות המסירה וזאת בהתאם למפרטי בדיקות המסירה המאושרים.בנספח ג'

יום מראש על ביצוע כל בדיקת מסירה או חלק ממנה אותה הוא  7הספק יודיע למזמינה לפחות  .7. 6
 מתעתד לבצע. 

בתום ביצוע כל בדיקת מסירה, ימציא הספק למזמינה את תוצאות הבדיקה ודו"ח מפורט.  .7. 7
הבדיקה תיחשב כמושלמת אך ורק לאחר שהמזמינה אישרה בכתב את השלמתה המוצלחת של 

ימי עסקים מיום קבלת תוצאות  10כל אחת מבדיקות המסירה. המזמינה תאשר זאת בתוך 
 תמסור לספק את הסתייגויותיה.הבדיקה ודו"ח מפורט או לחילופין 

קבעה המזמינה כי תוצאות הבדיקה מעידות על חריגה ביחס לדרישות המערכת, יבצע הספק על  .7. 8
חשבונו ובאחריותו את כל הדרוש על מנת לתקן את כל הליקויים ו/או הכשלים בתוך התקופה 

 אותה תקצוב המזמינה ובלבד שהדבר תואם את מפרט הדרישה.

לאחר ביצוע התיקונים האמורים לא עמדה המערכת בתוצאות בדיקה קבעה המזמינה כי  .7. 9
המשקפות את דרישות המערכת שתסופק )ע"פ מפרט הדרישה(, תהא המזמינה רשאית לנקוט 

 באחת הפעולות הבאות:

לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים את הבדיקות אשר לדעת המזמינה גרם לכישלונה  .7. 9. 1
ה או תוספת הדרושים בנושאים שבאחריותה של הבדיקה וכן לבצע כל שינוי, התאמ

והנוגעים במערכת על מנת לאפשר את תפקודה התקין והאינטגרציה למערכות אחרות 
 כמוגדר בפרויקט.

לדרוש מהספק לבצע תיקונים, התאמות, תוספות ושינויים על מנת להבטיח את  .7. 9. 2
 תפקודה המוצלח.

להוסיף בדיקות מסירה וקבלה ו/או המזמינה תהא רשאית עד למועד קבלת המערכת באופן סופי  .7. 10
לעדכן אותן ו/או חלק מהן ובלבד שהדבר תואם את מפרט הדרישה. למען הסר ספק מובהר כי 
הספק לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום מכל מין וסוג שהוא בשל ו/או עקב עריכתן של בדיקות 

שור מפרט נוספות כאמור. במצב של יוזמת המזמינה לבדיקות נוספות במועד שלאחר אי
 הבדיקות, לוח הזמנים יעודכן בהתאם לשם מימוש הדרישה לבדיקות נוספות.

 תיעוד והדרכה  .8

הספק מתחייב לספק למזמינה את כל מסמכי התיעוד, כמענה למפורט במסמכי הדרישה עד ולא  .8. 1
 יאוחר ממועד סיום בדיקות הקבלה ותחילת ההדרכה. 

כין הספק וימסור למזמינה תוכנית הטמעה בנוסף, בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בנספח ג', י .8. 2
 והדרכה כמפורט בנספח ח' אשר תכלול, בין היתר, את הרכיבים הבאים:

הדרכה למשתמש לשימוש מלא במערכת התוכנה לעובדי המזמינה ולכל צד שלישי אחר  .8. 2. 1
 אשר יעשה שימוש במערכת.

 הדרכה למנהל המערכת תפעולית לגבי מערכת התוכנה למי שתורה המזמינה. .8. 2. 2

המזמינה תהא רשאית להורות לספק לבצע שינויים בתיעוד ו/או בתוכנית ההדרכה, והספק  .8. 3
מתחייב לבצעם בתוך המועד שייקבע על ידי המזמינה ובלבד שהדבר תואם את מפרט הדרישה. 
לאחר שאישרה המזמינה את התיעוד ואת תוכנית ההדרכה בכתב, יראו את הספק כמי שהתחייב 

 ה עד ולא יאוחר ממועד הדרכת כלל המשתמשים. לבצע את תוכנית ההדרכ

 ההדרכה תבוצע על ידי הספק, ועל חשבונו, כקבוע במפרט הטכני. .8. 4
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המזמינה מתחייבת להעמיד ולוודא זמינות העובדים להדרכות במסגרת מחזורי ההדרכה  .8. 5
שנכללים בפרויקט, ובהתאם ללוח זמנים שיתואם מראש עם המזמינה, ולשינויים שיסוכמו בין 

 שעות לפני מועד ההדרכה. 24דדים עד הצ

 מובהר כי תנאי לקבלת המערכת על ידי המזמינה הנו מסירת מסמכי התיעוד האמורים. .8. 6

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות, לרבות בתקופת התחזוקה, לתקן ולעדכן את כל מסמכי  .8. 7
 ת על ידי הספק.התיעוד לפי הצורך, על חשבונו, וזאת במקרה בו בוצע עדכון ו/או שינוי במערכ

מבחני קבלה, קבלה מותנית של המערכת על ידי המזמינה, תקופת ההרצה וקבלתה הסופית של  .9
 המערכת

לאחר סיום מבחני המסירה תבצע המזמינה בסיוע הספק מבחני קבלה )בדיקת משתמש מקצה  .9. 1
לקצה( במסגרתם יפרט הספק את תיאור בדיקות הקבלה אותן יש לבצע במערכת על רכיביה, 

הליכים אותם הוא מתעתד לבצע במסגרת בדיקות הקבלה, ושאר התנאים אשר התקיימותם הת
 מהווה תנאי להצלחת בדיקות הקבלה, והכל בהתאם להוראות מפרט הדרישה.

בתום ביצוע כל בדיקת קבלה, ימציא הספק למזמינה את תוצאות הבדיקה ודו"ח מפורט.  .9. 2
ישרה בכתב את השלמתה המוצלחת של הבדיקה תיחשב כמושלמת אך ורק לאחר שהמזמינה א

 כל אחת מבדיקות הקבלה. 

עם סיומן המוצלח של כל בדיקות הקבלה, יחל הספק בביצוע שלב הכנת הנתונים לטעינה, ייצוא  .9. 3
  הנתונים ואישור תקינות הנתונים.

בכפוף לעמידת הספק בכל התחייבויותיו ע"פ הסכם זה הנוגעות לפרויקט בכללותו )לרבות מתן  .9. 4
ה הנדרשת ומתן כל התיעוד הנלווה הנדרש( ולעמידת המערכת שתסופק בכללותה במבחני ההדרכ

הקבלה בהצלחה, בהתאם לצורכי המזמינה כפי שהם מוגדרים באפיון בהסכם זה ובכל שינוי 
ימים רצופים לאחר עליה לאוויר  14שיתבקשו על פי הוראות הסכם זה ללא תקלה חמורה במשך 

יום המזמינה תשקול להחשיבה  14 -כאמור במהלך התקופה של ה )ככל שתוקנה תקלה חמורה
כ"ללא תקלה" עפ"י שיקול דעתה הבלעדי(, המזמינה תמסור לספק אישור קבלה סופי )להלן: 

 "(. אישור קבלה סופי"

עמידה בהצלחה במבחני הקבלה למערכת כולה בהתאם לצורכי המזמינה, לרבות מתן אישור  .9. 5
ללוחות הזמנים, מהווה תנאי עיקרי ויסודי להסכמת המזמינה לקבלת קבלה סופי על ידו בהתאם 

 המערכת לידיה, ולתחילת תקופת האחריות.

 לוח זמנים  .10

 לוח הזמנים המפורט, כפי שאושר על ידי החברה בהתאם להוראות ההסכם, מצורף כנספח ג'. .10. 1

יקט, תקופת הקמת המערכת תחל מן המועד בו תודיע המזמינה לספק להחל בביצוע הפרו .10. 2
חודשים לאחר המועד שבו תינתן  8-ותימשך עד למועד קבלתה הסופית על ידי החברה, עד כ

וזאת בחלוקת עבודה בהתאם לאבני הדרך  -הוראת החברה לזוכה להתחיל בביצוע העבודה 
 שבנספח ג'. 

התחייבות הספק לעמוד בלוח הזמנים לפרויקט תחשב כתנאי מהותי בהסכם זה. ידוע לספק  .10. 3
ליו, כי המזמין, בהתקשרותו עמו בהסכם זה, מסתמך על התחייבותו לעמוד בלוח ומוסכם ע

 הזמנים לפרויקט. 

 הספק מתחייב לבצע את אבני הדרך באופן רציף ובקצב הדרוש לעמידתו בלוח הזמנים לפרויקט.  .10. 4
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 תקופת האחריות .11

חודשים  12ה סופי )כהגדרתו לעיל( ועד לתום תקופת האחריות למערכת תחל ממועד אישור קבל .11. 1
"(. מובהר כי בתקופת האחריות לא יהא הספק זכאי לקבלת תקופת האחריותממועד זה )להלן: "

. למען כל תשלום ו/או תמורה בגין תקלות במערכת, למעט שו"ש ככל שיידרש על ידי המזמינה
ירם ולא תשולם לספק עלות הסר ספק תקופת האחריות בגין תחזוקת הרישיונות כלולה במח

 תחזוקת הרישיונות בתקופת האחריות.

הספק יעניק למזמינה, ללא כל תוספת לתמורה, ובכפוף למילוי התחייבויות המזמינה, אחריות  .11. 2
מלאה לכך שמערכת, על כל חלקיה ורכיביה תפעל בתאימות מלאה לאפיון, לתכנון, ליישום 

ת המערכת, לרבות כל תקלה ברכיב מרכיבי המאושרים. הספק מתחייב לתקן על חשבונו, א
 המערכת שיתגלה בתקופת האחריות על מנת להבטיח כי המערכת עומדת בדרישות  הסכם זה.

בנוסף, בתקופת האחריות מתחייב הספק לספק למזמינה, על פי דרישת המזמינה, ובתיאום עם  .11. 3
היישומית העדכנית הספק, ללא תוספת תמורה, שדרוג לכל מרכיבי המערכת לגרסת התוכנה 

 ביותר כולל התאמות, ככל שיידרשו, וכן שירותי תחזוקה למערכת.

 תקופת התחזוקה .12

המזמינה מהספק שירותי  תוכל לרכושעם סיום תקופת האחריות, וכחלק בלתי נפרד מהסכם זה  .12. 1
תמיכה ותחזוקה למערכת וזאת בהתאם לתמורה הקבועה בנספח ד', והכל על פי דרישות מפרט 

נספח ה', לרבות: התקנת עדכונים למודול הכספים אחת לשנה. )במידה שתידרש הדרישה ו
בהתאם לתעריף שו"ש(. עדכון ותיקון תוכנות  -התקנה כזו יותר מפעם בשנה תחוייב המזמינה 

העזר כך שיפעלו כהלכה ויעמדו בכל הדרישות המוסכמות גם לאחר התקנת עדכוני התוכנה, 
מזמינה. הספק יחל לתקן כל תקלה בהתאם לדרישות נספח ה' תיקון כל תקלה לשביעות רצון ה

 )להלן: "שירותי התחזוקה"(. 

( שנים, כאשר לקנט שמורה הזכות לקצר 5שירותי התחזוקה יינתנו לקנט לתקופה של חמש ) .12. 2
 חודשי תחזוקה על פי שיקול דעתה וזאת בהודעה מראש שתימסר לספק. 12כל תקופה זו בתום 

שנים, וזאת עד לתקופה  5אריך את תקופת התחזוקה בתקופה נוספת בת לקנט שמורה הזכות לה .12. 3
שנות תחזוקה במצטבר. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לסיים את תקופת  10של 

חודשים או במקרה של הפרה יסודית של הוראות  12התחזוקה עם הספק בתום תקופות בנות 
 המצורף כנספח ה'. SLA-מידה בדרישות הההסכם בתקופת התחזוקה, לרבות במקרה של אי ע

 שנים תיעשה בהסכמת הצדדים. 10-הארכת תקופת התחזוקה מעבר ל .12. 4

למען הסר ספק מובהר כי הספק אינו רשאי לסיים את הסכם התחזוקה )או לא לחדש אותו  .12. 5
לבקשת המזמינה מעת לעת(. הספק מצהיר כי ידוע לו כי מעת לעת, יתעורר הצורך במתן שירותי 

קה באופן פיסי על ידי נוכחות של נציגים מומחים מטעמו וכי הוא ערוך לכך, ומתחייב התחזו
 לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לספק את השירותים באופן המיטבי.

הספק מתחייב, כי במקרה שבו הוא לא יוכל לספק מענה טכני ו/או לפתור תקלות שיווצרו  .12. 6
היצרן העומדת לרשותו וזאת בתיאום עם  במערכת, הוא יסתייע בתמיכה הטכנית מטעם

המזמינה ועל חשבונו. לא הצליח הספק לספק מענה טכני ו/או לפתור תקלות שיווצרו במערכת 
יסתייע הספק בכל יועץ ו/או מומחה לצורך פתרון התקלות  -באמצעות סיוע טלפוני של היצרן 

 על חשבונו. 
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 רישיונות  .13

 ק יספק למזמינה רישיונות שימוש במערכת בהתאם לדרישות מפרט הדרישה שבנספח יב'.  הספ .13. 1

המזמינה תהא רשאית מכוח זכות השימוש של כל התוכנות שיסופקו, הפיתוחים וההתאמות,  .13. 2
להעניק זכות שימוש ברישיונות למשתמשים נוספים שעובדים ו/או שיעבדו על המערכת על בסיס 

 יהא רשאי לבטל את זכות השימוש במערכת ו/או בתוכנות. שיקול דעתה. הספק לא 

המזמינה תהא רשאית להעביר לצד ג' את זכויותיה ברישיונות השימוש, בפיתוחים, בהתאמות  .13. 3
 ובתוצרים הייחודים, וזאת ללא צורך בהסכמה מאת הספק.

 התמורה לספק  .14

ד' להסכם ולפי  החברה תשלם לספק תמורה בהתאם לאבני הדרך והסכומים המפורטים בנספח .14. 1
 ביצוע בפועל של התחייבויותיו על פי הוראות ההסכם.

תמורת ביצוע השירותים, ובסיום כל שלב מאבני הדרך, ואישור על קבלתו מאת נציג החברה  .14. 2
 המוסמך, יגיש הספק לחברה חשבון בגובה התמורה בגין אבן דרך זו.

ממועד קבלת  30ום של שוטף + התמורה בגין אבן הדרך בגינה הוגש החשבון תשולם בתנאי תשל .14. 3
 חשבונית מאת הספק.

חשבון לחברה, אישורו על  ת, בכפוף לקבלשנה ומראשבתקופת התחזוקה תשולם התמורה מידי  .14. 4
 ממועד קבלת החשבון. 30ידי החברה ובתנאי שוטף + 

סך התמורה עבור הפרויקט בכללותו ועמידה בכל התחייבויות הספק על פי הסכם זה לרבות בגין  .14. 5
ותי התחזוקה וההדרכה מהווה את התמורה הסופית, המוחלטת והמלאה עבור מתן שיר

השירותים וכל עבודה ו/או הוצאה הכרוכים בהם, ולא תשמע מהספק ו/או כל גורם אחר הקשור 
עימו, כל טענה באשר לתמורה זו ו/או כל טענה ו/או דרישה לתמורה נוספת מעבר לתמורה 

 נוספת עבור שו"ש , ככל שיוזמן ע"י המזמינה. האמורה עבור השירות למעט תמורה

מובהר ומוסכם על הצדדים כי החברה תהא רשאית לקזז מן התשלום המגיע לספק כל חוב ו/או  .14. 6
פיצוי מוסכם ו/או כל תשלום אחר על פי כל דין והסכם. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן 

 רך אחרת.גורעות מזכותו של החברה לגבות את החוב האמור בכל ד

קנט תהא זכאית להזמין מאת הספק שירותים נוספים שאינם כלולים במסמכי המכרז )לרבות  .14. 7
המפרט( ובמקרה זה יקבל הספק מאת קנט הזמנת עבודה חתומה. התמורה בגין שירותים אלה 

 תהא על פי סיכום פרטני בין הצדדים.

התשלומים, ההיטלים, מסים, ניכויים הספק יישא בעצמו, על חשבונו ובאחריותו, בכל ההוצאות,  .14. 8
וכל תשלום אחר החל עליו על פי דין ו/או הסכם, הכרוכים בשירותים הניתנים על ידו והמוטלים 
עליו מכוח ובמסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי חוק, בין היתר, בגין כל הסכומים 

כי הספק יישא בכל תשלומי הביטוח שישולמו לו לפי הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת 
הלאומי באופן עצמאי ועל אחריותו וחשבונו, ולא תשמע מן הספק ו/או כל גורם אחר הקשור 

 עמו, כל טענה כנגד החברה, הנובעת ו/או בקשר עם תשלום ו/או אי תשלום לביטוח לאומי.

ם תקפים בדבר בנוסף, וכתנאי מתלה לביצוע תשלום כלשהו לספק, ימציא הספק לקנט אישורי .14. 9
ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק, אישור בדבר היותו עוסק מורשה, אישור לצורך ניכוי 

 מס במקור וכיסוי ביטוחי בתוקף על פי דרישות קנט.

במידה ולאחר מועד העלייה לאוויר, המערכת לא עומדת בדרישות מהותיות של האפיון המפורט  .14. 10
מרכזיים במערכת שהוגדרו באפיון המפורט, והכל בשל מעשה  או שלא ניתן יהא להפעיל מודולים

או מחדל בלעדי של הספק, ולאחר שניתנה לספק האפשרות לתקן את המערכת והוא לא הצליח 
ישיב  -ימים מן המועד בו נמסרה לו הודעה בכתב מאת המזמינה  90לעשות כן לתקופה העולה על 

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומד  הספק לידי המזמינה את התמורה שהתקבלה, וזאת
 לזכות המזמינה.
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פי הסכם זה, הרי שכל פיגור -פי דין ועל-מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים העומדים לספק על .14. 11
פי הסכם זה )ובלבד -ו/או איחור בתשלומים המגיעים מהמזמינה לספק ואשר אושרו על ידה על

יום, יחייב את המזמינה לשלם הפרשי  30ל שאין מדובר על איחור שמקורו בספק( העולה ע
הצמדה למדד וכן ריבית פיגורים בשיעור שיהיה נהוג בבנק לאומי לישראל  בע"מ על חריגות 
בחשבונות עו"ש דביטורים וזאת מן היום שבו היה על המזמינה לשלם את הסכום האמור ועד 

 ליום התשלום בפועל.

עמיד הספק לרשות קנט אינם מתייצבים ו/או במקרה בו אנשי המפתח אותם ה-פיצוי מוסכם  .14. 12
אינם משתפים פעולה עם קנט מסיבה שאינה מוצדקת, לרבות אך לא רק: התפטרות, סכסוך עם 
המעסיק, פיטורין ולמעט: ימי חופשה, ימי מחלה וכל סיבה מוצדקת אחרת, תהא זכאית קנט 

עבור כל אחד מבעלי  בגין כל יום עבודה ₪ 400לדרוש מאת הספק פיצוי מוסכם בגובה של 
 התפקידים, וכן לנכות פיצוי מוסכם זה מן התמורה המגיעה לספק.

כל מחירי הרישוי, התחזוקה ,ההקמה והפרויקט למיניהם יכללו רישוי שימוש באתר המרכזי  .14. 13
 ובאתרי הגיבוי ללא עלות נוספת.

 הפחתות  .15

ולת העבודה בין של המזמינה רשאית להודיע בכתב לספק על אי מימוש חלקים מהפרויקט ומתכ .15. 1
שירותים ובין של רכיבים )אשר טרם בוצעו ע"י הספק(, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלא 

והתמורה תעודכן בהתאם. במקרה  -מהיקף תכולת הפרויקט  20%צורך במתן הנמקות, וזאת עד 
 זה לא יהא זכאי הספק לכל פיצוי ו/או תשלום בגין התכולה המופחתת. 

 ריםשינויים ושיפו .16

 ביצוע השינויים הבאים במשך תקופת ההתקשרות לא יזכה את הספק בתמורה נוספת:

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל מין וסוג שהוא אשר נגרמו כתוצאה ממעשה  .16. 1
רשלני, מחדל או הפרה של הספק ו/או שיידרשו לצורך קיום מלוא התחייבויות הספק ו/או לצורך 

 פ דרישות מפרט הדרישה ו/או הוראות הסכם זה.השלמת השירותים ע"

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל מין וסוג שהוא אשר דרושים לצורך עמידה  .16. 2
 בהוראות מפרט הדרישה ו/או האפיון המפורט.

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל מין וסוג שהוא, אשר מנהל המערכת יכול לבצע  .16. 3
 , מדרג אישורים(.KPIלתות, דו"חות, )כגון: שאי

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל מין וסוג שהוא, אשר נובע בשל שינוי דין המגיע  .16. 4
 לספק מאת רשות המיסים.

 נוהל השינויים ותנאים לתשלום :

בכל מקרה של צורך בשינוי כתוצאה מדרישת המזמינה, תפנה המזמינה בכתב לספק טרם המועד  .16. 5
 המתוכנן לביצוע השינוי ותפרט את השינויים הנדרשים.

תוך פרק הזמן המוסכם יגיש הספק למזמינה תוכנית עבודה שבה ייכללו, בין היתר, פירוט  .16. 6
השפעתו של השינוי על לוח הזמנים ועל הפרויקט, לוח הזמנים החדש בפועל לביצוע השינויים, 

דן הספק לביצוע השינויים יהא בהתאם וכן אומדן של עלות השינויים המבוקשים, כאשר אומ
 לחלופות הבאות כאשר המזמינה תשלם את החלופה הזולה ביותר מבין אלה:  

 על פי המחירים הנקובים בכתב הכמויות, של הספק, ככל שיש כאלו. .16. 6. 1

ככל שמדובר בשעות עבודה נוספות הנדרשות לשם ביצוע השינוי, ואשר אינן  .16. 6. 2
 פי מחירון לשו"ש המוגדר בנספח ד להסכם זה. מתומחרות בתוך המחירים שלעיל, על

 ביחס לרישוי בלבד, תשלם המזמינה את המחיר בהתאם להוראות נספח ד'. .16. 6. 3
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המזמינה תהא רשאית לאשר את הצעת הספק או לדחות אותה או לאשרה בסייגים וזאת בהתאם  .16. 7
 לשיקול דעתה.

והמזמינה תידרש אישרה המזמינה את הצעת המחיר יגיש הספק תוכנית עבודה מפורטת,  .16. 8
 לאשרה או לדחותה או לאשרה בסייגים.

אישרה המזמינה את תוכנית העבודה המפורטת, תוציא המזמינה לספק הזמנת רכש חתומה על  .16. 9
 ידה.

 מובהר כי הזמנת הרכש תבוצע על ידי הספק בהתאם להוראות ההסכם והמפרט. .16. 10

ה המוסמך וללא קבלת הזמנת לא יבוצעו שינויים על ידי הספק ללא אישור בכתב מאת נציג החבר .16. 11
 רכש חתומה.

למען הסר ספק מובהר כי זכותה של החברה לממש שירותים אופציונאליים שנקבעו בנספח  .16. 12
התמורה, אולם ביצועם על ידי הספק מותנה בקבלת הזמנת רכש מאת החברה לידיו. לא תשולם 

 ב מאת החברה.לספק כל תמורה בגין תוספות אופציונאליות שיבוצעו ללא הזמנת רכש בכת

 קניין רוחני .17

הספק מתחייב להתגונן ו/או להסדיר באופן מיידי כל דרישה, תביעה, טענה, ו/או הליך אחר  .17. 1
שיופנה כנגד המזמינה, עובדיה, מנהליה,  חברות קשורות שלה, לרבות עובדיהן ומנהליהם, ומי 

אחרות, בארץ ו/או  מטעמה בגין הפרה )או הפרה נטענת( של פטנט, זכויות יוצרים ו/או זכויות
בחו"ל, בקשר עם המערכת ו/או כל חלק ממנה )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, התוכנה, 
האפיון, ההתאמות, הפיתוחים, הממשקים, ויתר תוצרי הפרויקט(, על חשבונו של הספק, בתנאי 

י להיות כי לספק תהיה שליטה על ניהול ההגנה כנגד כל תביעה כנ"ל ועל כל מו"מ לפשרה העשו
במסגרת תביעה כנ"ל, והספק לבדו יישא בכל ההוצאות, העלויות, והתשלומים הקשורים בכך. 
הספק מתחייב לפצות ולשפות את המזמינה, עובדיה, מנהליה, ומי מטעמה כנגד כל הוצאה, 
חבות, עלות ו/או נזק שיגרם למי מהם )לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד סבירות( בקשר לעילה ו/או 

כי המערכת ו/או כל חלק ממנה )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, התוכנה,  עקב טענה
האפיון, ההתאמות, הפיתוחים, הממשקים, ויתר תוצרי הפרויקט( מפרים פטנט, זכויות יוצרים 
ו/או זכויות אחרות של צד שלישי, בארץ ו/או בחו"ל. המזמינה תודיע לספק על כל תביעה כאמור, 

דבר התביעה כאמור ותאפשר לספק לנהל את ההגנה ובכלל זאת להתפשר מייד עם היוודע לה 
עפ"י שקול דעת הספק, ובלבד שהספק לבדו יישא בכל התשלומים ההוצאות והעלויות הקשורות 

 בכך.

בכל מקרה שיינתן צו מניעה זמני או קבוע נגד המזמינה )ו/או חברות קשורות ו/או חברות אחיות(,  .17. 2
או כל חלק ממנה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, התוכנה, שיאסור שימוש במערכת )ו/

האפיון, ההתאמות, הפיתוחים, הממשקים, ויתר תוצרי הפרויקט(, מחמת טענה שהמערכת, או 
רכיב כלשהו כאמור, מפרים פטנט, זכות יוצרים ו/או זכות שימוש בלעדית או סותרת של צד 

הספק יש חשש שיינתן צו כאמור, הספק יהיה מחויב, שלישי )בין בארץ ובין בחו"ל(, או אם לדעת 
ימי עסקים ממועד  10להשיג, על חשבונו, בהקדם האפשרי, ובכל מקרה בתוך מועד שלא יאוחר 

מתן הצו כאמור, עבור המזמינה רשות להמשיך בשימוש ברכיב המפר או להחליף או לכתוב 
ה ערך בביצועיו באופן שההפרה מחדש את שורות הקוד, או לשנות את הרכיב המפר ברכיב שוו

הנטענת תסולק, ותוך שהוא מבטיח פגיעה מינימלית בעבודתה של המזמינה. במקרה וההפרה 
 ימי עסקים. 10אינה מהותית למזמינה, הספק יבצע את האמור תוך 
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 הפרות ההסכם .18

ליתר ו/או לגרוע מזכות המזמינה  אין בכל תרופה או סעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי .18. 1
 פי ההסכם ו/או על פי כל דין. -לתרופה וסעד אחרים הנתונים לה על

 מבלי לגרוע מן הקבוע בעניין זה בדין, ההפרות הבאות תחשבנה כהפרה יסודית :  .18. 2

איחור בעמידת הספק באחת או יותר מאבני הדרך, בשל מעשה או מחדל בלעדי של  .18. 2. 1
יום  30ו לאחר קבלת התראה בכתב על כך מאת המזמינה הספק, אשר לא תוקן על יד

 מראש.

אי ביצוע כל התיקונים שנדרשו על ידי המזמינה באפיון המפורט על ידי הספק, ובלבד  .18. 2. 2
שכל הערות המזמינה הועברו בכתב לספק והן בהתאם למפרט הדרישה, וזאת לאחר 

 יום מראש. 30קבלת התראה בכתב בת 

ר ביצוע מבחני קבלה חוזרים במשך שלושה סבבים אי עמידה במבחני הקבלה לאח .18. 2. 3
יום  30לפחות, בשל מעשה או מחדל בלעדי של הספק, ולאחר קבלת התראה בכתב בת 

 מראש.

מונה לספק כונס נכסים ו/או הוא הוכרז כפושט רגל ו/או נעשו הליכים לקראת פירוקו  .18. 2. 4
 ן.יום ממועד הגשת 90ו/או הליכי הבראה והליכים אלה לא בוטלו בתוך 

ימי  20הפרה של אחת או יותר מן ההוראות הבאות שלא תוקנה על ידי הספק בתוך  .18. 2. 5
 . 27, 20-25, 17, 5-13, 4, 3עסקים ממועד קבלת התראה בכתב מהמזמינה: 

מבלי לגרוע מיתר הסעדים הנתונים למזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, במקרה של ביטול  .18. 3
כאמור, וזאת עד ללפני המעבר של בדיקות הקבלה, תהא ההסכם על ידי המזמינה בגין ההפרות 

זכאית המזמינה להשבת התמורה ששולמה על ידה בפועל מאת הספק בגין ההתאמות והפיתוחים 
שלא ייעשה בהם שימוש על ידי המזמינה, ובמידה של ביטול ההסכם עקב הפרה כאמור לאחר 

 50,000זמינה לפיצוי מוסכם בגובה תהא זכאית המ  -בדיקות הקבלה ועד לתום תקופת האחריות 
 .₪ 100,000, ולאחר תחילת תקופת התחזוקה לפיצוי מוסכם בגובה ₪

 האמור לעיל לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למזמינה על פי דין ו/או על פי הוראות הסכם זה. .18. 4

 פיצויים מוסכמים  .19

"י הצדדים כפיצוי מוסכם בגין הפיצויים המוסכמים שבנספח ה' הינם פיצויים שהוערכו ושוערכו מראש ע
הנזקים שייגרמו למזמינה, וסכום זה ישולם ע"י הספק למזמינה )או יקוזז מן הסכומים המגיעים לספק( 
בלא צורך בהוכחת נזק בפועל, ומבלי שיהיה בתשלום כאמור כדי לגרוע מזכויות המזמינה לכל סעד או 

לרבות פיצוי בסכום גבוה יותר ככל שיעלה בידי תרופה או פיצוי נוספים לרבות סעד של ביטול ההסכם ו
 המזמינה להוכיח קיום נזקים בשיעור העולה על הפיצוי המוסכם.

 אחריות לנזק .20

להסרת ספק מובהר כי המזמינה, מנהליה, עובדיה, סוכניה, שלוחיה, ו/או חברות בנות ו/או  .20. 1
ים באיזה אופן שהוא חברות אחיות על עובדיהם ומנהליהם, וכל אחד אחר מטעמם לא יהיו אחרא

לכל אובדן, הוצאה, נזק גוף, נזק רכוש או כל נזק אחר שייגרמו לספק, לעובדיו, למי למטעמו ו/או 
לצדדים שלישיים כלשהם בגין או בקשר לביצועו של הסכם זה למעט ביחס לנזק אשר יגרם ע"י 

 המזמינה או מי מטעמה.

דין, הספק לבדו יהיה אחראי בגין כל נזק מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה או על פי כל  .20. 2
שייגרם למזמינה ו/או לרכושה ו/או לכל אדם או גוף אחר ו/או לרכושם עקב מעשה רשלני ו/או 
מחדל של הספק או של כל מי מטעמו המהווים עוולה נזיקית לרבות רשלנות ו/או רשלנות 

 הפרת הסכם.מקצועית ו/או הפרת חובה חקוקה ו/או הפרת חובה מקצועית, ו/או 

מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי כל נזק שייגרם לרכוש המזמינה כתוצאה ממעשה או מחדל  .20. 3
רשלניים של הספק, וכל נזק אחר אשר הספק אחראי לו, תהא המזמינה רשאית לתקנו על חשבונו 
של הספק, לאחר שניתנה לספק התראה סבירה בנסיבות העניין ועל אף ההתראה לא תיקן הספק 

 זק.את הנ



- 45 - 

9154853/1 

 שמירת סודיות והגנה על הפרטיות  .21

במשך תקופת הסכם זה ולאחריו, ישמור הספק, ו/או מי מטעמו, בסודיות גמורה ומוחלטת ולא  .21. 1
יגלה או ימסור או יעשה שימוש כל שהוא במידע ו/או ידיעה ו/או מסמך, שהגיעו או יגיעו לידיעתו, 

אישור בכתב ומראש מאת המזמינה. חובה במישרין או בעקיפין מהמזמינה )או ממי מטעמה( ללא 
זו לא תחול על מידע שהספק יוכיח כי התנאים להלן יתקיימו לגביו: הוא נחלת הכלל או הגיע 
לידיו כדין ושלא עקב הפרת חובת סודיות לפני מועד גילויו לספק, או שהוא יצטווה לגלותו ע"פ 

תוכל להתגונן מפני דרישה שכזו,  דין )ובתנאי שנתנה על כך הודעה מוקדמת למזמינה ע"מ שזו
ובתנאי שבמקרה שכזה שימוש הספק בו יהיה לאמור לעיל בלבד( וכל זאת בלבד שנטל ההוכחה 

 לכך שתנאים אלה מתקיימים יחול על הספק.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ינקוט הספק בכל האמצעים הסבירים הדרושים על מנת להגן  .21. 2
 לכל הפחות באותה רמת זהירות בה היה נוקט לגבי מידע סודי שלו.על המידע של המזמינה וזאת 

"מידע" לצורך סעיף זה הנו כל מידע ו/או ידיעה ו/או מסמך, שהגיעו או יגיעו לספק, במישרין או  .21. 3
בעקיפין מהמזמינה )או ממי מטעמה( לרבות משמעו מידע מסחרי, מקצועי, טכני ו/או כל מידע 

או שהינו סודי בעיני האדם הסביר לרבות נתונים שהוזנו  אחר המסומן כסודי טרם מסירתו
למערכת, נתונים על שיטות עבודה, טכנולוגיות, לקוחות, ספקים, התקשרויות, תקציב, תמחיר, 

 5הנה"ח וכיו"ב וכן שרטוטים, מפרטים ותיקי תכנון וכן "סוד מסחרי" ו"סוד" כהגדרתם בסעיף 
 . 1999-לחוק עוולות מסחריות התשנ"ט 

פק מתחייב ואחראי לכך כי אנשי המפתח ישמרו על סודיות כנדרש מהספק על פי הסכם זה. הס .21. 4
מבלי לגרוע האמור לעיל, מתחייב הספק להחתים את עובדיו, יועציו, קבלני המשנה שלו ומי 
מטעמם המעורבים בביצוע הפרויקט על התחייבות לשמירת סודיות כלפי המזמינה בנוסח הסכם 

ע והיעדר ניגוד עיניינים המצורף כנספח י' ולמסרם למזמינה. כמו כן לסודיות אבטחת מיד
מתחייב הספק כי יאכוף על כל עובדיו, קבלני המשנה שלו ומי מטעמם את הצעדים הנדרשים על 

 מנת לקיים את התחייבויותיהם על פי הסכם זה. 

יר למזמינה כל הספק מתחייב כי עם סיום הפרויקט, )ו/או מיד עם דרישתה של המזמינה(, יחז .21. 5
חומר, נתונים ומידע השייך למזמינה )לרבות חומר נתונים ומידע שנוצרו על ידי הספק עבור 

 המזמינה(, לרבות חומר כאמור הנמצא בידי מנהל הפרויקט ו/או מי מחברי צוות הפרויקט. 

במשך תקופת הסכם זה ולאחריו, תשמור המזמינה בסודיות גמורה ומוחלטת ולא תגלה או  .21. 6
ר או תעשה שימוש כל שהוא במידע ו/או ידיעה ו/או מסמך, על הטכנולוגיה, תהליכים תמסו

עיסקיים, שיטות יישום ומתודולוגיות של הספק, נתונים על לקוחות או נתונים עיסקיים כל 
האמור לעיל המהווה קניין רוחני ומידע סודי עיסקי של הספק, והנחשף למזמינה רק לצרכי ביצוע 

יעו או יגיעו לידיעתה במישרין או בעקיפין מהספק, ללא אישור בכתב ומראש פרויקט זה, שהג
מאת הספק. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי )א( התאמות ופיתוחים שבוצעו על ידי הספק עבור 
המזמינה )ב( מידע שהנו בגדר נחלת הכלל )ג( מידע שנועד לצרכי שימוש שוטף במערכת )ד( מידע 

 ן ו/או על פי החלטה של גוף ו/או רשות שיפוטית.שגילויו נדרש על פי די

 הוראות סעיף הסודיות יחולו ללא מגבלת זמן גם לאחר סיום הסכם זה. .21. 7

 העברת ושימור ידע .22

בכל מקרה בו יסתיים הסכם זה מכל סיבה שהיא ו/או בכל עת על פי דרישת המזמינה, יעביר  .22. 1
שנצבר עד לאותה עת בקשר עם  הספק באופן מלא למזמינה ו/או למי מטעמה, את מלוא הידע,

הפרוייקט, והמסמכים בקשר עם השלבים שכבר ביצע בפרויקט , ויבצע חפיפה עם עובדים 
ויועצים מקצועיים )לרבות מיישם חלופי( שייבחרו על ידי המזמינה על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

שיימצאו ויספק תיעוד כתוב מלא של כל האספקות התוצרים שהוכנו עבור המזמינה ו/או 
בתהליך הכנה . אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמינה ו/או כדי להגביל את מהסעדים 
העומדים לה על פי כל דין במקרה של הפרת הסכם זה וביטולו. העברת ידע כאמור תעשה לאחר 

 ביצוע מלוא התשלומים שאושרו לספק על ידי המזמינה.  

קרב עובדיו על מנת שבכל עת יהיו בידי עובדיו אשר מעניקים הספק יוודא קיומו של שימור ידע ב .22. 2
 למזמינה את השירותים ידע ברמה גבוהה שיאפשר תחזוקה תקינה של המערכת ו/או טיפול בה.
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 ביטוח  .23

הספק על פי דין, על הספק לערוך את  במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת אחריות .23. 1
יקפה. עריכת ביטוחים על ידי הספק או העדרם לא הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות וה

 תיגרע בדרך כל שהיא מחבות הספק על פי הסכם זה או כל דין.

 הספק פוטר את קנט והבאים מטעמה מכל אחריות לנזק לרכוש מכל מין וסוג שהוא המשמש את .23. 2
א הספק במסגרת השירותים ו/או אשר הובא על ידי הספק לחצרי קנט, ובלבד שהפטור כאמור ל

 יחול לגבי נזק בזדון.

הספק מתחייב לבטח את פעילותו ואת עובדיו בהתאם לכל הביטוחים הנדרשים על פי חוק, וזאת  .23. 3
באחריותו ועל חשבונו, לרבות רכישת כל ביטוח אחר אשר נדרש בשים לב למהות והיקף 

 השירותים הניתנים על ידו.

 ערבויות  .24

 ערבויות כמפורט להלן:הספק יפקיד, על חשבונו, בידי המזמינה 

מסכום הצעתו  10%ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית של בנק ישראלי מוכר בגובה  .24. 1
"(. ערבות הביצועבתוספת מע"מ וזאת בתנאים ובנוסח המצורף כנספח ז' להסכם זה )להלן: "

ערבות הביצוע תופקד בידי המזמינה בכפוף לקבלת מכתב אישור התקשרות מאת המזמינה, 
 ת בטרם תחתום המזמינה על הסכם זה וכתנאי לכניסתו לתוקף של הסכם זה.וזא

חודשים ממועד החתימה על הסכם זה. באם המועד  10ערבות הביצוע תהיה בתוקף לתקופה של  .24. 2
חודשים, יאריך הספק את תוקף ערבות הביצוע בהתאם לדרישות  10האמור יידחה ויעלה על 

 המזמינה.

אי להחזרת ערבות הביצוע, יפקיד הספק בידי המזמינה ערבות במועד העלייה לאוויר, וכתנ .24. 3
מהסכומים ששולמו לו  5%בנקאית אוטונומית בלתי מותנית של בנק ישראלי מוכר בגובה 

בתוספת מע"מ בנוסח המצורף כנספח ז' להסכם זה או לחילופין ימציא הספק מאת הבנק אישור 
"(. ערבות האחריותה החדשה )להלן: "על הקטנת גובה ערבות הביצוע לסכום הנדרש ולתקופ

 ערבות זו תהא בתוקף לכל תקופת האחריות כהגדרתה לעיל. 

בתום תקופת האחריות, ובלבד שלא עומדות כנגד הספק תלונות ו/או דרישות ו/או תביעות  .24. 4
 הנובעות מאי מילוי התחייבויותיו בתקופת האחריות תושב לידיו ערבות האחריות.

מובהר כי הערבויות תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על הסכם זה  .24. 5
 לפי המוקדם. -או במועד תחילת מתן השירותים על ידי הספק 

המזמינה תהיה רשאית לממש איזה מהערבויות שלעיל, ו/או כל חלק מהן, במקרה של הפרת  .24. 6
ים לספק לתיקון ההפרה וזאת מבלי לגרוע ימ 7ההסכם על ידי הספק, ולאחר שנתנה התראה של 

 מכל זכות העומדת לה על פי ההסכם או הדין ולרבות לצרכיי:

 גביית פיצוי מוסכם על פי הסכם זה.  .24. 6. 1

 גביית פיצוי עקב נזק שבהתאם להוראות ההסכם והדין על הספק לפצותה בגינו.  .24. 6. 2

 הספק.להשבת תמורה ששולמה על ידה במקרה של ביטול ההסכם עקב הפרתו ע"י  .24. 6. 3

חילטה המזמינה את סכום הערבות, כולו או חלקו, יהא הספק חייב לחדש את הערבות  .24. 7
ימים  14הרלוונטית או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לגבי החילוט האמור וזאת בתוך 

מהיום בו קיבל את הודעת המזמינה על חילוט הערבות. סעיף זה לא יחול במקרה של חילוט 
 ע"י המזמינה. המזמינה תשיב לספק באופן מיידי כל סכום אשר חולט ביתר. ההסכם אגב ביטולו 

לא ביצע הספק השלמה של הערבות כאמור, תהא רשאית המזמינה, מבלי לגרוע מכל זכות  .24. 8
 העומדת לה, להפחית מתשלום כלשהו המגיע לספק את גובה הערבות שחולטה.

 עשה על ידי הספק ועל חשבונו.מובהר כי חידוש ערבות כלשהי, שינוייה או הארכתה, יי .24. 9
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 העברת זכויות .25

הספק אינו רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, או  .25. 1
להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת קנט מראש ובכתב. על 

כשלעצמה, משום הפרה של  אף האמור לעיל, העסקת מומחים ועובדים, על ידי הספק, אין בה,
 סעיף זה. 

לעיל, לא תשחרר את הספק מאחריותו  25 .1הסכמתה או אישורה של קנט בהתאם לסעיף  .25. 2
ם זה, והוא ימשיך לשאת באחריות המלאה לכל המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכ

 מעשה או מחדל בקשר עם מתן השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור ולמען הסר ספק מובהר ומוסכם כי הספק אינו רשאי לספק את השירותים  .25. 3
נשוא הסכם זה באמצעות ספק או קבלני משנה )להלן: "ספק משנה"( אלא בהסכמת קנט מראש 

 ספק המשנה ובתנאים שנקבעו לכך.ובכתב, לרבות לגבי זהות 

נתנה קנט את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה על קנט חבות כלשהי  .25. 4
ואין היא פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין והספק יישא 

 באחריות המלאה לאספקת השירותים לאורך כל תקופת החוזה.

ה על ידי הצדדים כי קנט תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה וזכויותיה כלפי מוסכם בז .25. 5
הספק, לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה בכתב לספק על 
העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור, יחולו, החל מהמועד שייקבע בהודעה, כל זכויות 

ספק על אותו אדם או גוף וזכויות וחובות הספק יחולו בהתאמה כלפי אותו וחובות קנט כלפי ה
 אדם או גוף כאמור.

 סמכות שיפוט והדין החל .26

 על הוראות הסכם זה ופרשנותן יחול הדין החל במדינת ישראל.  .26. 1

מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם  .26. 2
נתונה לבית המשפט בתל אביב, וכי לאף בית משפט אחר לא תהא כל סמכות הסכם זה תהיה 

 לדון במחלוקת כאמור.

 ספק  -יחסי מזמינה  .27

מובהר בזאת, כי קנט הסכימה להתקשר עם הספק על בסיס התקשרות למתן שירות קבלני  .27. 1
עצמאי, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות 
והחובות ההדדיות, וכי התמורה המשולמת על ידיה בגין השירות הינה בבחינת עלות כוללת והיא 

 לא תידרש לתשלום נוסף.

מוסכם בין הצדדים כי הספק ייתן את השירותים נשוא הסכם זה כנותן שירות עצמאי, ואין  .27. 2
הספק ו/או  בהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין קנט ו/או מי מטעמה לבין

 מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

מעביד בינו לבין קנט, ומנוע מלדרוש זכויות -הספק יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד .27. 3
 מעביד בינו לבין קנט.-כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד

א יתקיימו כל עוד מוסכם כי ובין הצדדים ו/או מי מטעמם )לרבות קבלני המשנה של הספק( ל .27. 4
מעביד. אין ולא יהיו לספק ו/או למי מטעמו )לרבות קבלני המשנה של הספק( כל -יחסי עובד

זכויות של עובדי המזמינה, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, זכויות סוציאליות או 
ם. הטבות אחרות מהמזמינה בקשר לביצוע הפרויקט ו/או הסכם זה, סיומם, ביטולם או הפסקת

הספק בלבד אחראי לביצוע כל הניכויים שיש לעשותם עפ"י דין משכרם של עובדיו, ועליו בלבד 
חלה האחריות לתשלום כל המסים, דמי הביטוח הלאומי ותשלומים סוציאליים אחרים אשר 

 מעביד חייב לשלמם עפ"י כל דין ונוהג. 
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לספק על פי הסכם זה, למען הסר ספק, מובהר ומוסכם על הצדדים, כי הסכומים שישתלמו  .27. 5
תומחרו מתוך נקודת הנחה כי הספק ו/או מי מטעמו יפעל עבור המזמינה כקבלן עצמאי ולא 

 ישררו בינו לבין המזמינה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד כלשהם. 

אם יקבע בפסק דין ו/או בפסק בורר ו/או בכל החלטה של רשות מוסמכת על פי כל דין כי קיימים  .27. 6
ומעביד בין המזמינה ו/או מי מטעמה לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו  יחסי עובד

)לרבות קבלני המשנה(, ישפה הספק את המזמינה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד 
 וכד' שייגרמו למזמינה ו/או למי מטעמה.

כום שתידרש לשלם הספק מתחייב לפצות את קנט ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל ס .27. 7
ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם של 

מעביד בין קנט או מי מטעמה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות, אך -יחסי עובד
 מבלי לגרוע, הוצאות משפטיות להן תידרש.

 שונות .28

כת אצל נאמן ולספק לחברה אישור על כך. כל פיתוח, הספק מתחייב להפקיד קוד מקור של המער .28. 1
שו"ש שיבוצע עבור המזמינה, תהא המזמינה בעלת זכויות השימוש בו והספק מתחייב להעביר 

 קוד מקור השינוי לידי החברה.

כל מחדל, השהייה או ויתור ע"י אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו, לא יחשבו כוויתור,  .28. 2
ודאה מצידו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו או חלק מהן עפ"י הסכם זה כמניעה, כהסכמה או כה

 בכל עת שיחפוץ, מבלי שיהא מנוע מלעשות כן. 

הסכמה של קנט או הספק לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  .28. 3
 ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

חוזה קבלנות או על פי כל דין אחר ביחס לכל לחוק  5הספק מוותר על זכותו לעיכבון על פי סעיף  .28. 4
 מסמך ו/או תוכנית ו/או כל דבר ועניין אחר שהוכן על ידו במסגרת הסכם זה. 

המזמינה תהא רשאית לקזז סכומים המגיעים לה על פי הסכם זה ו/או אשר הספק חב לה על פי  .28. 5
ן הודעה בכתב הסכם זה מכל סכום אשר יגיע לספק מאת המזמינה. הקיזוז ייעשה לאחר מת

 ימי ההתראה. 14ימים, ובלבד שעילת הקיזוז לא הוסרה בתום  14לספק בת 

 כל שינוי בהסכם זה יהיה תקף רק אם יערך בכתב וייחתם ע"י הצדדים.  .28. 6

תנאי הסכם זה )על כל נספחיו, בין אם מצורפים במועד חתימתו ובין יש לצרפם לאחר מכן(  .28. 7
לואו, ומבטלים כל התקשרויות, הבטחות, מצגים ממצים את כל אשר הוסכם בין הצדדים במ

 והתחייבויות קודמים, אם נעשו כאלה, לפני חתימתו של הסכם זה. 

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה, וכל הודעה שתשלח לצד ע"י משנהו לפי הכתובת  .28. 8
תה שעות ממועד השליחה בדואר רשום או בעת הנח 72האמורה, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 

 באמצעות שליח או בעת משלוחה באמצעות פקסימיליה או במייל. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 _________________________ _________________________ 

 הספק המזמינה 
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 מבוטל -נספח א' 
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 מסמך אפיון מפורט )יצורף על פי לוח הזמנים שנקבע בהסכם( -נספח ב' 
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 לוחות זמנים לביצוע הפרויקט -נספח ג' 

גורמים  נושא 
 אחראים 

מצטבר מחתימת  זמן מוחלט )בשבועות(
ההסכם )בשבועות 

 עסקים(

 שבועות 2 שבועות 2 קנט וספק  התנעה 1

שבועות )חודש + חודש  8 ספק  אפיון מפורט 2
 תיקונים(

 שבועות 10

 שבועות 14 שבועות 4 קנט ואשור האפיוןבדיקה  3

 שבועות 15 שבוע 1 ספק תיקון והשלמת גרסה סופית 4

 שבועות 17 שבוע 2 קנט בדיקה ואישור הלקוח 5

יישום ופיתוח התאמות  6
 נדרשות

 שבועות 25 שבועות 8 ספק

 שבועות 27 שבועות 2 ספק הכנת המסירה למבדקים 7

מבחני קבלה ביצוע תיקונים  8
 ואישור קבלה

 שבועות 31 שבועות 4 קנט 

 שבועות 37 שבועות 6 קנט וספק הדרכה וביצוע הסבות 9

   קנט וספק עלייה לאוויר 10



- 52 - 

9154853/1 

 תמורה ואבני דרך לתשלום -נספח ד' 

 הספק יהיה זכאי לתמורה בגין שלב הקמת המערכת ועד לתום תקופת האחריות, ובגין תקופת התחזוקה.

 לתמורה בגין הרישיונות שיירכשו על ידו על פי הפירוט שלהלן. בנוסף יהא זכאי הספק

במקרה של שינויים ו/או שיפורים או במקרה של מימוש תכולות אופציונאליות יהא זכאי הספק לתמורה 

 נוספת כפי שנקבע בנספח זה ובכפוף להוראות ההסכם.

 בהתאם להצעת הספק שהתקבלה על ידי החברה. -התמורה בגין הרישיונות  .א

בהתאם להצעת הספק שהתקבלה על  -התמורה בגין שלב הקמת המערכת ועד לתום תקופת האחריות  .ב

 ידי החברה.

 בהתאם להצעת הספק שהתקבלה על ידי החברה. - -התמורה בגין תחזוקת המערכת  .ג

 )שו"ש( נוספות התמורה עבור שעות עבודה .ד

 על בסיס רשימת  התעריפים כדלקמן : 

  330לא יעלה על  והנחיה מוסמךמנהל פרויקט בכיר/היגוי ₪ 

 275 לא יעלה על ראש צוות/מנתח מערכות בכיר מוסמך ₪  

 255לא יעלה על  מנתח מערכות/מהנדס תוכנה מוסמך ₪ 

 195לא יעלה על  מטמיע/מדריך זוטר מוסמך ₪  

 )140לא יעלה על  מטמיע נתונים )פועל רק עם הנחיה נוספת של בכיר ₪  

"בנק" שעות ובמקרה זה יסוכמו מחירי שעות העבודה בין הצדדים או יסוכם המזמינה תהא רשאית לרכוש 

מחיר גלובלי חודשי. הספק יהא רשאי להגיש תחת הצעה של בנק שעות, בקשה להצעת מחיר 

 והמזמינה תהא רשאית לקבלה או לדחותה ולדרוש תחתיה הצעה לפי בנק שעות. -פאושלית/קבועה 

( )שעות עבודה( תהא צמודה למדד המחירים של חודש ד) פים )ג( ומחתימת ההסכם, התמורה עבור סעי

 .2018דצמבר 

תוצמד התמורה למדד המחירים לצרכן כאשר מדד ביחס לסעיף )ד(  בלבד  החל משנת התחזוקה השישית

או צמוד לשינויים במחירון חשכ"ל אל מול מחירי חשכ"ל הנכונים למועד  2018הבסיס הנו מדד חודש דצמבר 

 לפי הגבוה ביניהם. -הסכם זהחתימת 

 לסכומי התמורה המצויינים בנספח זה יתווסף מע"מ כדין.

כל מחירי הרישוי, התחזוקה, ההקמה והפרויקט למיניהם יכללו רישוי שימוש באתר המרכזי ובאתרי הגיבוי 

 ללא עלות נוספת.
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 תנאי התשלום : 

ההכרחיים לתהליך ההקמה והיישום, ועד חמישה רישיונות שיאושרו על ידי התמורה בגין הרישיונות  .1
קנט מראש ובכתב, תשולם שבעה ימים ממועד החתימה על ההסכם, התמורה בגין יתר הרישיונות 

 תשולם עם אישור מבחני הקבלה.

 התמורה בגין הקמת המערכת על פי אבני הדרך הבאות : .2

 מן התמורה. 30% - לאחר אישור החברה את האפיון המפורט  .א

 מן התמורה. 15% - לאחר סיום פיתוח מלא של המערכת והתקנתה בסביבת בדיקות  .ב

 מן התמורה. 15% - לאחר אישור בדיקות הקבלה על ידי החברה  .ג

 .25% - עם עליית המערכת לאוויר  .ד

 .15% - שלושה חודשים ממועד העלייה לאוויר  .ה

 העלייה לאוויר.יתרת התמורה בגין הרישיונות תשולם במועד  .3

 התמורה בגין תקופת התחזוקה תשולם מידי שנה מראש לאותה שנה. .4

 . 30מובהר כי כל תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף +  .1



- 54 - 

9154853/1 

  SLA-פיצויים מוסכמים, שירותי תחזוקה ו  -נספח ה' 

  -פיצויים מוסכמים  .1

ופקדה בידה את המזמינה תהא רשאית לנכות מן התמורה המגיעה לספק ו/או לחלטה מן הערבות שה
סכומי הפיצויים המוסכמים שלהלן, כאשר הסמכות לממש את זכותה תהא על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי:

גובה הפיצוי המוסכם לכל אירוע בשקלים  יחידת הפרה תיאור מילולי של ההפרה
 חדשים )לפני מע"מ(

איחור ו/או עיכוב בביצוע אחת או 
יותר מאבני הדרך ו/או מן המועד 

לביצוע שינויים/שיפורים שנקבע 
)ללא אישור בכתב מאת 

בשל מעשה או מחדל  המזמינה(

בלעדי של הספק ו/או בניגוד 
 להוראות ההסכם

 ללא פיצוי מוסכם. -יום  14איחור של עד  לכל שבוע
לכל שבוע  ₪ 2,500 -יום   14איחור של מעל 

מסכום אבן הדרך  5%איחור, אולם לא יותר מ 
 ור.ועד השבוע השישי לאיח

 ₪ 5,000 -איחור של מעל שישה שבועות ימים 

מסכום  5%לכל שבוע איחור, אולם לא יותר מ 
 אבן הדרך בסך הכל  ועד השבוע השמיני לאיחור.

 ₪ 7,500 -איחור של מעל שמונה שבועות  ימים 
מסכום  5%לכל שבוע איחור, אולם לא יותר מ 

 אבן הדרך בסך הכל ועד השבוע העשירי לאיחור.
 ₪ 10,000 -של מעל עשרה שבועות  ימים  איחור

מסכום  5%לכל שבוע איחור, אולם לא יותר מ 
 אבן הדרך בסך הכל.

העברת אנשי המפתח מתפקידם 
ביוזמת הספק ללא אישור מראש 

 ובכתב מאת המזמינה
 

 ₪ 15,000 לכל מקרה בנפרד 

אנשי המפתח אותם העמיד 

הספק לרשות קנט אינם 
משתפים מתייצבים ו/או אינם 

פעולה עם קנט מסיבה שאינה 
מוצדקת, לרבות אך לא רק: 
התפטרות, סכסוך עם המעסיק, 
פיטורין ולמעט: ימי חופשה, ימי 

 מחלה וכל סיבה מוצדקת אחרת
 

בגין כל יום עבודה עבור כל אחד מבעלי  ₪ 400 לכל מקרה בנפרד 

 התפקידים

אי עמידה בזמני התגובה לטיפול 
בתקופת  משביתה בתקלה

 האחריות ו/או התחזוקה

 לכל מקרה
 ולכל תקלה בנפרד 

שעות ראשונות  5לכל איחור של שעה עד  ₪ 100
 5-לכל שעת איחור נוספת מעבר ל ₪ 200-ו

השעות הראשונות למעט איחורים בזמני תגובה 
 אשר תואמו ואושרו ע"י המזמינה

אי עמידה בזמני התגובה לטיפול 
בתקופת  משבשת בתקלה

 האחריות ו/או התחזוקה

החל מהמקרה 
 השלישי בכל רבעון
 ולכל תקלה בנפרד

 לכל יום איחור ₪ 400
 

אי טיפול בתקלה משביתה או משבשת בזמן סביר, שלא בשל מעשה או מחדל של המזמינה, וגם לאחר 
המזמינה תהא זכאית  -התראה בכתב מאת המזמינה לתיקונה על פי המועד שייקבע על ידי המזמינה 

להפסיק את תקופת התחזוקה ולבטל הסכם זה, הספק ישיב למזמינה את התמורה עבור שירותי 
 התחזוקה בגין תקופת התחזוקה שקוצרה, ויעמדו לזכותה כל הסעדים על פי דין.
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 רמת תחזוקה .2

 סוגים : 3 -תקלות במערכת תסווגנה על ידי מנהל המערכת מטעם המזמינה ל .2.1

תקלה שאינה מאפשרת המשך עבודה במערכת )כולה או חלקים  - תקלה משביתה .2.1.1
 (.רישומי הנה"ח או רכש הנדרשים לשם 

תקלה אשר משבשת באופן משמעותי את רצף העבודה התקין אך אינה  - תקלה משבשת .2.1.2
 משביתה.

 כל תקלה אחרת.  - תקלה קלה .2.1.3

המודולים/הרכיבים( יספק הספק מענה על פי בכל מקרה של תקלה )במערכת כולה או באחד  .2.2
 הכללים הבאים :

בשעות הפעילות  תיקון התקלה יחל תוך שעה מקבלת הקריאה - טיפול בתקלה משביתה .2.2.1
מתחילת יום העבודה הבא. החל מתחילת  שעהובמידה ומחוץ לשעות הפעילות תוך 

קון התקלה הטיפול, יבצע הספק טיפול שוטף ורציף בתקלה, עד לתיקונה המלא. תי
ימי עבודה לכל היותר. ספק יהיה מחויב לתת מענה ראשוני לבעיה תוך  5יסתיים בתוך 

 שעתייםובמידה ומחוץ לשעות הפעילות תוך  שעתיים מקבלת הקריאה בשעות הפעילות
מתחילת יום העבודה הבא. המענה הראשוני יינתן באמצעות תיקון הליקויים עצמם או 

תקלה או פתרון חלקי של הבעיה או חזרה לגרסה קודמת לחילופין באמצעות עקיפת ה
 או הנחיות מתאימות למשתמשים במערכת. 

שעות עבודה לכל היותר מקבלת  4תיקון התקלה יחל תוך - טיפול בתקלה משבשת .2.2.2
הקריאה בשעות העבודה, ובמידה ומחוץ לשעות הפעילות תוך ארבע שעות מתחילת יום 

יבצע הספק טיפול שוטף ורציף בתקלה, עד העבודה הבא. החל מתחילת הטיפול, 
ימי עבודה לכל היותר. הספק יהיה  10לתיקונה המלא. תיקון התקלה יסתיים בתוך 

שעות עבודה מקבלת הקריאה. המענה הראשוני  8מחויב לתת מענה ראשוני לבעיה תוך 
 יינתן באמצעות תיקון הליקויים עצמם או לחילופין באמצעות עקיפת התקלה או פתרון

 חלקי של הבעיה או חזרה לגרסה קודמת או הנחיות מתאימות למשתמשים במערכת.

שעות עבודה לכל היותר מקבלת הקריאה  8תיקון התקלה יחל תוך  - טיפול בתקלה קלה .2.2.3
שעות מתחילת יום העבודה הבא.  8ובמידה ומחוץ לשעות הפעילות תוך  פעילותבשעות ה

לכל היותר. הספק יהיה מחויב לתת מענה ימי עבודה  15תיקון התקלה יסתיים בתוך 
ימי עבודה מקבלת הקריאה. המענה הראשוני יינתן באמצעות  2ראשוני לבעיה תוך 

תיקון הליקויים עצמם או לחילופין באמצעות עקיפת התקלה או פתרון חלקי של הבעיה 
 . המזמינהאו הנחיות מתאימות למשתמשים במערכת, אלא אם הוגדר אחרת על ידי 

 תמיכה מחוץ לשעות העבודה הסטנדרטיות. -ה הבהר .2.3

המזמינה מצפים לתמיכה בתקלות משביתות באופן רציף ושוטף, בכל יום ובכל שעה  .2.3.1
 במהלך השנה, באמצעות תורן ככל שיידרש.

לגבי שאר רמות )משבשת וקלה( הציפייה לשירות ותמיכה הינה במסגרת שעות העבודה  .2.3.2
 הרגילות / מוגדרות .
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 : תרשים זמנים לטיפול בתקלותלהלן  .2.4

מענה ראשוני מחוץ  מענה ראשוני תחילת תיקון חומרת התקלה
 לשעות הפעילות

  סיום תיקון
 )זמן מקסימאלי(

שעתיים מתחילת  שעתיים שעה משביתה
 ימי עבודה 5 יום העבודה הבא

מתחילת ארבע שעות  שעות 8 שעות 4 משבשת
 ימי עבודה 10 יום העבודה הבא

 ימי עבודה 15 ימי עבודה 2 ימי עבודה 2 שעות 8 קלה

מובהר כי כל האמור לגבי "מענה ראשוני" נועד לשם הבטחת רציפות הפעילות וכי זו  )*(
ידי פתרון הליקוי -לכשעצמה אינה מהווה השלמת הטיפול בתקלה, אלא אם בוצעה על

יתכן סיכום מול היצרן על תיקון  -עצמו. במקרה של תקלת יצרן שניתן לה מענה ראשוני 
פי רמות השירות -ר תקופתית. הספק יפעל עלתיקון המשוחר  PATCHסופי באמצעות 

שהוגדרו לעיל לשם תיקון הליקויים, גם אם הובטח רצף הפעילות באמצעות מתן מענה 
 ראשוני.

מובהר כי כל עיכוב אשר ייגרם עקב חוסר זמינות של המזמינה או מי מטעמה, וכן כל מניעה  )*(
א יילקח בחשבון לצורך לתחקור מקור התקלה  וטיפול בה אשר אינה קשורה בספק ל

 הזמנים של נספח זה.

 שירותי התחזוקה של היישום ושל הרישוי יכללו בין היתר את השירותים הבאים בכל עת:  .2.5

 קבלת דיווח על תקלה. .2.5.1

 איתור מקור התקלה שאירעה ואפיונה. .2.5.2

 תיקון התקלה.   .2.5.3

 סיוע טלפוני בפתרון תקלות. .2.5.4

 .(REMOTE SUPPORT SERVICESתמיכה וייעוץ מרחוק ) .2.5.5

 אספקת מהדורות וגרסאות חדשות ו/או עדכונים למערכת. .2.5.6

בשעות העבודה אולם במידה ונפתחה תקלה משביתה שירותי אחריות ותחזוקה יסופקו  .2.5.7
)לא כולל יום כיפור( כולל  בשעות העבודה הספק יפעל לתיקונה גם מעבר לשעות העבודה 

ישראל ובשפה שבתות וחגים. הספק יעמיד לטובת החברה מוקד תקלות טלפוני ב
ה' בין השעות -ימים א'מוגדרות ב. שעות העבודה בשעות העבודההעברית שיהא זמין 

 .17:00ועד  08:00

כלל שירותי האחריות והתחזוקה ינוהלו במערכת רישום ממוכנת הכוללת את כל פרטי  .2.5.8
 אירוע תחזוקה.

, אחת לרבעון מיום תחילת תקופת האחריות והתחזוקה ועד תום תקופת ההתקשרות .2.5.9
ולא יאוחר מהשבוע הקלנדרי הראשון בכל רבעון יגיש הספק לאישור המזמינה תכנית 

 עבודה ולוח זמנים מפורטים לתחזוקה )מונעת ומחזורית(. 

ו/או אי ביצוע תחזוקה מונעת/מחזורית ו/או מתקנת במועדה ו/או  SLA-אי עמידה ב .2.5.10
 בכלל תחשב כאי עמידה של הספק במחויבויותיו.

ימור ידע לאנשיו המבצעים את התחזוקה והשירותים המקצועיים הספק מתחייב לש .2.5.11
 עבור המזמינה, כולל ביצוע הדרכות, עדכונים וכיוצ"ב.

שירותי התחזוקה יכללו את כל הנדרש להבטחת זמינות תפעולית, פונקציונאלית וביצועים של  .2.6
וממחויבויותיו של מבלי לגרוע מאחריות  המערכת כהגדרתה במסגרת תיק תפעול למנהל מערכת.

הספק לאחריות ותחזוקה, הספק יעמיד לרשות המזמינה עפ"י דרישה את כל התיעוד, ההדרכה, 
ההטמעה שיאפשרו תפעול המערכת ותחזוקתה ע"י המזמינה או הפועלים מטעמה באופן עצמאי 

 ובלתי תלוי בספק.

מערכת אשר סופקה , הספק יתקן כל פריט ומרכיב פגום במרכיבי הוהתחזוקה בתקופת האחריות .2.7
 בהסכם.  כולל הרחבות מערכת כהגדרתן

שדרוגים מתחייבים ו/או שדרוג גרסאות תוכנה יישומית ותיקוני כל אחד ממרכיבי המערכת וכן  .2.8
 והאחריות, עדכוני רישוי ו/או שינוי שם בעל הרישיון, יבוצעו במהלך כל תקופת התחזוקה

לסביבת תקשוב תקשורת חומרה מערכת  באחריות הספק ללא תוספת עלות למזמינה. אחריות
 הפעלה, תפעולה והרחבתה בהתאם לצרכים המשתנים הינם באחריות המזמינה.
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  ערבות אחריותנוסח ערבות ביצוע ו -נספח ז'
 נוסח ערבות ביצוע 

 מיום________ __________  'להסכם מס

 לכבוד 

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ-קנט 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית  מס'______________הנדון :  

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת המבקש/ת)להלן: " ______________עפ"י בקשת  .1
 ______________לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש/ת עד לסכום של  

לאפיון,  ___________מס' ", בקשר להסכם סכום הערבותלהלן: " -( ______________)ובמילים: 

קנט יישום והקמה, הרצה, הדרכה והטמעה, תחזוקה ותמיכה של מערכת פיננסית לתמיכה בפעילות של 
 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ. -

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  .2

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
 נאי ההצמדה יהיו כדלקמן:ת
מדד המחירים לצרכן חודש ______ שנת __________ בשיעור ______  " יהיההמדד היסודי"

 נקודות.

" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום המדד הקובע"
 כלשהו עפ"י ערבות זו.

 ופן הבא:הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו בא .3
הסכום השווה למכפלת  -אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 ההפרש בין המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 פרשי הצמדה.הערבות, ללא כל ה

אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, תוך עשרה ימים לאחר יום קבלת  .4
דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש 

 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש/ת.

לחודש  ___ שנת ___ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  __  .5
 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה. .6

 דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח אשר כתובתו/ה: .7

 בכבוד רב, 

 חתימות ____________________

 שם הבנק  ___________________
 סניף _______________________
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 ערבות אחריותנוסח 

 מיום________ __________  'להסכם מס

 לכבוד 

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ-קנט 

 א.ג.נ.,

 ס'______________מ ערבות בנקאיתהנדון :  

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת המבקש/ת)להלן: " ______________עפ"י בקשת  .1
 ______________לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש/ת עד לסכום של 

לאפיון,  ___________", בקשר להסכם מס' סכום הערבותלהלן: " -(  ______________)ובמילים: 
קנט יישום והקמה, הרצה, הדרכה והטמעה, תחזוקה ותמיכה של מערכת פיננסית לתמיכה בפעילות של 

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ. -

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  .2
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 כדלקמן: תנאי ההצמדה יהיו
מדד המחירים לצרכן חודש ______ שנת __________ בשיעור ______  " יהיההמדד היסודי"

 נקודות.

" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום המדד הקובע"
 כלשהו עפ"י ערבות זו.

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו באופן הבא: .3
הסכום השווה למכפלת  -יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה אם 

 ההפרש בין המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.
אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, תוך עשרה ימים לאחר יום קבלת  .4

דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש 
 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש/ת.

שנת ___ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  __  לחודש  ___  .5
 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

 דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח אשר כתובתו/ה:

 בכבוד רב, 

 _______________חתימות _____

 שם הבנק  ___________________

 סניף _______________________



- 59 - 

9154853/1 

)יצורף על פי לוח הזמנים שנקבע בהסכם( ובהתאם  -תוכנית הטמעה והדרכה  -נספח ח' 
 להצעת הספק
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 על פי הצעת הספק -נוהל בדיקות מסירה -נספח ט' 
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 על פי הצעת הספק -נוהל בדיקות קבלה  - 1נספח ט
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 התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים  -נספח י'  
קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן: -קנט אני ___________, המעניק שירותי ייעוץ לחברת 

 "( בתחום _________________ מצהיר ומתחייב כדלקמן.החברה"
ההתקשרות עם החברה בהסכם ו/או בכל דרך אחרת, יתכן ויגיעו לידיעתי ו/או ידוע לי שבמסגרת  .1

לרשותי, חומרים ו/או מידע הקשורים לחברה, לרבות: חומר מודפס, מדיה מגנטית, דו"חות, טפסים, 
תמונות, תכניות, שרטוטים, המלצות, נהלים, שמות, כתובות, הסכמים, פרוטוקולים, פס"ד, פרטי 

ני שירותים ו/או קבלנים וכן כל דבר אחר בקשר לחברה )כל אלה יקראו להלן: מועסקים ו/או נות
 "(. מידע"

אני מתחייב לפעול ביחס למידע בהתאם למתחייב עפ"י כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות. אני מתחייב  .2
 להביא לידיעת עובדי את דרישות חוק הגנת הפרטיות.

ר אלי, ולא אעשה שימוש במידע שהגיע אלי בדרך אפעל בקשר למידע אך ורק לצרכים שלשמם הועב .3
 אחרת, ולא אעביר את המידע לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא.

אשמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע, אעבירו רק לידיעת עובדים שבתוקף תפקידם זקוקים לו  .4
כל פרסום  בעבודתם, אחתים את כל עובדי על התחייבות לשמירת סודיות כמפורט במסמך זה וכן אמנע

 ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ולכל גורם שהוא. 
 לא אעתיק ולא ארשה לאחרים לבצע במידע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת. .5
אשמור בהקפדה על המידע ואנקוט בכל אמצעי האבטחה הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו של  .6

 המידע לידי אחרים. 
ההתקשרות בין הצדדים ו/או בכל עת שיידרש, אשמיד כל מידע הנוגע לענייני החברה ו/או  לאחר תום .7

 המוקדם מביניהם. -יום מתום ההתקשרות ו/או מקבלת דרישה מתאימה  14אעבירו לחברה תוך 
ברור לי שאין בעצם גילוי המידע אודות החברה ע"י החברה עצמה, כדי להעניק לי כל זכות או רשות לגבי  .8

 ע זה ואין כל האמור בהצהרת סודיות זו כדי לגרוע מהיות החברה בעלת המידע.מיד
 אני מתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים עם החברה.  .9

אני מתחייב לדווח מיידית למנהל הרכש בחברה על כל מקרה בו אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים  .10
 .ודה עם גופים אחריםבין הדרישות לביצוע העבודה/השירות בחברה לבין עב

הנני מצהיר, כי אינני נמצא במצב של ניגוד עניינים בין דרישות השירות בהתקשרות עם החברה לבין  .11
 עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה.

 ים:להלן פירוט של רשימת לקוחות בעלי זיקה ישירה או עקיפה לחברה שבגינם עלול להיווצר ניגוד  עניינ .12

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 
אני מצהיר, כי אין לי קשר אישי, קשר משפחתי  או קשר עסקי, ישיר או עקיף, עם מי מחברי ועדת  .13

 המכרזים, עם מי מהנהלת החברה. 
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד,  -בסעיף זה: "קשר משפחתי" 

דודה, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, או אדם אחר הסמוך על שולחני או 
 שאני סמוך על שולחנו. 

 עליהן יש לדווח אך עניינים, ניגוד מהוות נןאי אישי, כשלעצמן, או מקצועי רקע על היכרות כי יובהר, .14
 זה. להלן פירוט של קשר אישי או עסקי שבגינו עלול להיווצר ניגוד עניינים: בנספח

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________ 
בכל מקרה בו אפר התחייבות זו או חלק ממנה, אפצה את החברה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם  .15

 לחברה כתוצאה מההפרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה שיעמדו לזכות החברה על פי כל דין.

 ולראייה באנו על החתום :

  המוסמכים מטעם הספק:

 ______ _________ חתימה: _________________________ תפקיד: _____________שם:_  (1

 ______חתימה: _________ _________________ תפקיד: ______________________ שם: (2

_________________ 
 הספק: חותמת
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 עריכת ביטוחי הספקאישור על  -נספח יא' 

 __________:תאריך ___________________ אישור עריכת הביטוח

וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח

 .בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו בעל הפוליסההמבוטח /  מעמדו מקבל האישור

 שם:
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 

 בע"מ_____________________
 ת"א 74: מנחם בגין כתובת

 משכיר

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

  שם: 

___________________ 

  _________כתובת: 

 

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☐

 קבלן ☐

 אחר: ______  ☐
 

 ________________________________ הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו

 וכל השירותים הנלווים ERPאספקת תוכנת 

 _______________  מיום_______________  הזמנת עבודה מס'☐מכרז    ☒הסכם   ☐-בקשר ל

פירוט נוסף: ________________________________________________________________________

  הכיסויים
 /  גבול האחריות פוליסהמספר  סוג מס'

 סכום ביטוח

 ☒ ₪ ☐ $  

סעיפים מיוחדים לטובת מקבל  תקופת הביטוח
 האישור

 צד ג'  .1
 

למקרה  ₪ 4,000,000 
 ולתקופה

 מבוטח נוסף ☐ 
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 מעבידים  .2
 

לעובד,  ₪ 20,000,000 
 למקרה ולתקופה

 מבוטח נוסף ☐ 
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

אחריות   .3
 מקצועית

למקרה  ₪ 4,000,000 
 ולתקופה

 מבוטח נוסף ☐  ת.רטרו:
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

לחץ   -אחר   .4
  כאן

 מבוטח נוסף ☐   
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 הרחב שיפוי ☐
 אחריות צולבת ☐
 ויתור על תחלוף ☐

לחץ   -אחר   .5
  כאן

 מבוטח נוסף ☐   
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 הרחב שיפוי ☐
 אחריות צולבת ☐
 ויתור על תחלוף ☐

 בכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת 

  סעיף  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו
 השתתפות / כפל ביטוח.

המבטח _______________________________ חתימת האישור: ________________________________
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 מפרט הדרישה -נספח יב' 

 המצב הקיים -כללי .1

 סכימת המחשוב הקיים .1.1

הקשרים שלהם עם המערכת הסכימה מציגה את המערכות המרכזיות הפועלות בקנט ואת 

 הכספית.
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  מפרט המערכות המרכזיות .1.2

 המערכות המרכזיות המשרתות את החברה בהתאם לתרשים לעיל :

כמות  טכנולוגיה ייעוד ומטרה שם המערכת מס

 משתמשים

 בסיס נתונים

ניהול הביטוח  קומטק .1

 והתביעות

AS400 80 Db400 

2 R@money  ניהול המערכת
 הכספית והרכש

AS400 
WEB 

35 Db400 

ניהול עבודת ההערכה  1תלם/מבת .3

 במטה החברה ובשטח

WINDOWS 120 Oracle 

4 GIS-Esri  ניהול המערך הגאוגרפי

 של החברה

WINDOWS 120 SQL 

 -ארכיון 5

Content 

management 

אחסון ואחזור 

 מסמכים בארגון

WINDOWS 80 Db400 

6 CRM  WINDOWS 80 SQL 

7 BI- Ibm 

Cognos 

 WINDOWS 30 SQL ניתוח נתוני הארגון

ניהול וסיוע בעבודת  מחשבונים 8

 השיווק

WINDOWS -

ACCSSES 

15  

 -נוכחות ושכר 9

 חילן

מערכת חיצונית  מערכת שכר ונוכחות 

 של חילן

  

 מונחים מרכזיים רלוונטיים .1.3

 מערכת המידע המרכזית התומכת ביישומי ביטוח של  חברת קומטק.   היא  - מערכת קומטק

המערכת התפעולית המרכזית של קנט בה מנוהלים פרטי המגדלים, מופקות פוליסות 

ומבוססת על בסיס  הנתונים   AS400הביטוח ומנוהלות התביעות. המערכת פועלת בסביבת   

DB400. 

 ת המופקות במערכות הביטוח  הקיימת היום, כיום מערכת לניהול והפקת הדפסו - פפירוס

היא המקשרת בין מערכת הביטוח למערכת מבת וכל הודעת נזק שנפתחת בקומטק מועברת 

 דרכה

 מערכת מידע גאוגרפי  ארגוני מבית   - ממ"גESRI  כל חלקה יכולה להיות מצוירת כפוליגון

 ואליה מתווספים נתונים נלווים המתארים את החלקה.

 נתונים כלליים מהפוליסה המכילים בין היתר את פרטי המגדל, נתוני  - הביטוח נתוני

 החלקות המבוטחות המתקבלים מקומטק המהווים בסיס להערכת הנזק.

 מערכת  ייעודית לתמיכה, ניהול ותפעול עבודת ההערכה  - תלם 

 מערכת הדור  הקודם   לתמיכה ,ניהול ותפעול מחלקת הערכה - מבת 

 משנה מהפוליסה ובהודעת הנזק המפרטת נתוני אחת החלקות )במסגרת סך  ישות - שאלון

 החלקות בפוליסה הנדונה(. 

 ישות מידע במערכת תלם הנוצרת בעקבות דיווח המגדל על אירוע שמהווה  - הודעת נזק

עילה לתביעה לפי הפוליסה. הודעת נזק מקורה בהודעת המגדל, מוקלדת במערכת קומטק 

 ק למערכת תלם. ובהמשך מועברת בממש
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 ישות מידע במערכת מבת הנוצרת בעקבות דיווח המגדל בהעדר הפוליסה או  - תמלילית

בהיווצר צורך למשימת הערכה בנסיבות שאינן הודעת נזק. תמלילית נזק מהווה משימה 

שעוברת מסלול של תהליכי הערכה המנוהלים במערכת מבת. שאר התמליליות יעברו 

 בהמשך.תהליכים אחרים שיוגדרו 

 סניף של קנט שתפקידו לנהל ולאשר את עבודת המעריכים המסונפים לאזור. - משרד אזורי 

  שמאי מתמחה בעבודת הערכת נזקים בחקלאות . -מעריך 

 Credit Gaurd -  תוכנה לסליקת כרטיסי אשראי אשר ממושקת למערכת קומטק ולמערכת

 הכספית )כיום מוניטין(

 מערכת שמרכזת את העיקולים וההמחאות ברמת ענף  - מערכת עיקולים והמחאות זכות

 עונה או מגדל.

 גופים שכורתים הסכמים עם קנט והתשלום בגין פרמיות הביטוח  - ארגון קניות /מועצה

 נעשה בצורה מרוכזת.

 פרק זמן  מאישור הפוליסה עד כניסתה לתוקף -תקופת הכשרה 

 הדרישה .2

 התפיסה הכללית  .2.1

 כספי חדש מתמקדת בשלשה נושאים עיקריים הבאים :התפיסה הכללית של יישום מערך 

תמיכה בהיבטים תפעוליים וניהוליים גם יחד תוך שמירה על הרציפות התהליכית  .א

 הקיימת.

מערכת התומכת בצרכי  עבודת מחלקת  -מערכת  המותאמת לתרבות הארגונית של קנט  .ב

השיווק  הכספים והן במחלקות התפעוליות / מבצעיות של החברה בתחומי הביטוח

 והתביעות.

 (  state of the artסביבה טכנולוגית  מתקדמת )  .ג

 מרכיבים עיקריים  .2.2

קנט מבקשת לקבל הצעה ליישום והטמעת מערכת כספים חדשה ומתקדמת, שתכיל את כל 

 הפונקציות של מערכת כספית  סטנדרטית  שתכלול  בין השאר מענה ל: 

 ספר ראשי,  .א

 ספקים ותשלומים,  .ב

 ניהול לקוחות וגביה,  .ג

 גזברות וניהול קופה,  .ד

 התאמות בנקים וכרטיסי אשראי,  .ה

 תקציב תכנון ובקרה תזרים מזומנים,  .ו

 קווי אשראי,  .ז

 ניהול רכוש קבוע,  .ח

 דוחות כספיים ומאזנים,  .ט

 ניהול ניירות ערך ואג"ח,  .י

 ניהול הרכש וטיפול בהזמנות .יא

 עבודה רב מטבעית,  .יב

 )ש"ח, דולר, יורו, ועוד(, ניהול כרטיס בכל סוגי המטבעות .יג

 מערכת  רב שנתית,  .יד
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 למערכת הנדרשת דגשים והרחבות .2.3

אפשרות לגלגול יתרות ותנועות פתוחות משנה לשנה, וצפייה בכרטיסים מיום הקמתם  .א

 במערכת,  עדכנית בזמן אמת, 

המערכת מנוהלת כך שכל הנתונים הפיננסיים משולבים בסינרגיה מלאה עם מערכות  .ב

 התקציבית, התקציב והבקרה

מערכת רב חברתית, עבודה על מספר חברות במקביל, קליטת נתונים ועדכון מהאינטרנט   .ג

 בצורה אוטומטית )שערי מטח, מדד, ריביות, ניכויים, ניהול ספרים וכו'(, 

מתן מענה לכל הוראות החוק והוראות שוק ההון ביטוח וחיסכון. המערכת תאפשר מידוד  .ד

ן שערוך אוטומטי לפי מטבע מוביל. הסבה ושמירה של תשלומים או התאמה למט"ח וכ

ארמוני למערכת החדשה לרבות כרטסות, מאזני בוחן -נתוני היסטוריה ממערכת מוניטין 

 ,נתוני רכש וכו'

 במערכת תולפונקציונאליות הנדרש דגשים והרחבות .2.4

 המערכת המוצעת צריכה לתת מענה לתהליכים שקיימים ועובדים בחברה היום כמו:

או ממשק של המערכת  Credit Cardזיכוי תשלום כרטיסי אשראי באמצעות ממשק של  .א

 המוצעת

 ממשקים לקליטת פקודות יומן ממערכות חיצוניות. ומודל לקליטת פקודות אוטומטית.  .ב

 . Prime -ממשק לתוכנה לניהול השקעות  במערכת  .ג

 דו"ח כיסויים )דו"ח יתרות( למגדלים. .ד

 ים וכרטיסי אשראימערכת לניהול והתאמות בנק .ה

 קופת גטר  .ו

 יצוא לאקסל של   הדוחות  .ז

 רשמי )עם לוגו( לחלק מהדוחות )מאזני בוחן לדוג'(  PDFיצוא קבצי  .ח

תשלומים והעברות באמצעות מס"ב לספקים וללקוחות. גם בצורה מרוכזת כתוצאה  .ט

מקליטת דוחות תביעות או חשבוניות ספקים. וגם בצורה יזומה פרטנית ללקוח או ספק 

 בודד. 

 ניהול עיקולים והמחאות זכות. .י

קליטת קובץ  קליטת שוברים בגין פרמיות ששולמו )בבנק הדואר( מגיעים מבנק הדואר, .יא

 לומים מאתרתש

ניהול רכש, הכולל ניהול תהליך אישורים לרכש משלב הדרישה, ההזמנה והתשלום  .יב

, תמונות, קבצי וורד ואקסל. ניהול תהליך PDFושמירת מסמכים לרבות מיילים, 

האישורים יהיה ניתן לשנות ברמת המשתמש המורשה  בצורה נוחה. ניהול התהליך יכלול 

 הרשאות לפי סכומים ומסלולים.

 מערכת תכלול ניהול לוגים ותיעוד מלא של הפעולות המבוצעות.ה .יג

 המערכת תכלול אפשרות להגדרת הרשאות גישה לפעולות וכרטיסים ברמת המשתמש. .יד

 המערכת תתעדכן בצורה אוטומטית ממערכות חיצוניות לגבי אישורי ניכוי מס במקור. .טו

 ,, קבצי וורד PDF המערכת תאפשר שמירת מסמכים והצגתם בפקודות היומן לרבות קבצי .טז

  .אקסל וקבצי מקור מקובלים

 המערכת תכלול מודול לניהול תקציב לרבות התראות על חריגות מתקציב בשלב ההזמנה.  .יז
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המערכת תכלול את כל המודולים הנדרשים לקיום תהליך הנה"ח לחברה לרבות קבלות,  .יח

של ספקים וכל חשבוניות ספקים, שמירתם מסמכי תיעוד לרבות קבצי חשבוניות מקוריות 

הרישומים הנדרשים בהתאם לחוקי מדינת ישראל החלים על החברה )לרבות שוק ההון 

 ביטוח וחיסכון( הקשורים בניהול חשבונות וכספים.

המערכת תתמוך בכל מחלקות הארגון לרבות רכש, כספים, מכירות, קשרי לקוחות,  .יט

  .והנה"ח

בקבלת החלטות ודיווח לרבות המערכת תכלול מערכת דוחות ומחוללי דוחות לתמיכה  .כ

 שליפת נתונים לאקסל.

המערכת תאפשר הפקת מסמכי יצוא בדואר אלקטרוני לכל המסמכים שהיא מפיקה  .כא

 לרבות הזמנות רכש, קבלות חשבוניות וכרטסות.

המערכת תתממשק למערכות הקיימות בקנט לצורך פתיחת כרטיסי מגדל, קליטת פקודות  .כב

וכן לצורך שליפה  CRMהתנועות בכרטיסו למערכת ה  יומן ויצוא של מצב לקוח לרבות

 לאתר אינטרנט.

המערכת תכלול ממשק בתוך המערכת המאפשרת שידור/יצוא של דוחות/ קבצים המובנים  .כג

ספקים, דו"ח ניכוי במקור שנתי ושידור  856בהתאם לדרישת המוסדות כמו שידור קובץ 

ומוחזר לקנט קובץ עם תיקונים  קבצי ניכוי במקור ספקים הנקלט באתר מס הכנסה נבדק

 ( 1000/ שינויים )נקרא באתר מס הכנסה מערכת 

ממשק שקולט כל חודש קובץ מחברת האשראי לצורך  -המערכת תכלול בנושא האשראי  .כד

 התאמה חודשית.

המערכת תאפשר הפקת תשלום בשיקים לספקים ולקוחות בצורה ממוכנת לאחר שליפה  .כה

לגורם אחר כמו מוסדות , עובדים וכו'. המערכת תדאג וכן ביצוע תשלום בשיק יזום 

 להדפיס את השיקים מדף חלק. פעילות השליפה תאפשר מיון, ביטול והוספה.

המערכת תאפשר שידור מספרים ונתוני שיקים לבנקים לצורך אימות הנתונים על ידי  .כו

 הבנק.

ל וכן המערכת תכלול ממשק מחילן להעברת תשלומים לקופות /קרנות השתלמות/גמ .כז

 קליטה אוטומטית של פקודת השכר. 

המערכת תכלול מודול מסמכים לשמירת תיעוד טפסי בנק של לקוחות וספקים, המחאות  .כח

 זכות וכו'. הקישור למודול יהיה נוח ומקושר לנתוני הקליטה של הספק/לקוח.

 המערכת תכלול מודול עיקולים ללקוחות וספקים )גם תיעוד וגם ניהול(. .כט

 מודול התראות להמחאות זכות מהמערכת הביטוחית.המערכת תכלול  .ל

 המערכת תשדר מצב יתרות לקוחות למערכת הביטוחית. .לא

 המערכת תקלוט פקודות תשלום למגדלים כולל המחאות זכות.   .לב

 המערכת תכלול מודול לשמירת חוזים עם ספקים. .לג

 המערכת תאפשר קליטת פקודות יומן בצורה ממוכנת ממערכות נוספות.  .לד

פשר גמישות מירבית בהגדרת שדות נוספים וקיימים בכל ישויות המערכת המערכת תא .לה

 )לרבות ספקים לקוחות( כולל כתובות מייל מזוהה, וגודל שדות בלתי מוגבל.

 או ספק מידע דומה אחר BDIהמערכת תכלול ממשק ל  .לו
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 דגשים תהליכי העבודה  .2.5

 כל תהליכי העבודה המוצגים להלן חייבים לקבל מענה במערכת החדשה. 

 היבט הלקוח .2.5.1

ההתנהלות הכספית של המגדל  ) הלקוח ( צריכה להתנהל  במע' הכספית. עם עדכון 

 אוטומטי של הפעילות כפי שנרשמה במערכת הביטוחית  ) קומטק (  למע' הכספית. 

 ע"י עובד מחלקת הביטוח, להוציא  פוליסה נכנסת לתוקף רק אחרי אישור התשלום

 מקרים בהם הגורם המשלם הוא ארגון קניות או מועצה.

 .בכל מקרה, קיימות תקופת הכשרה )הכנסה לתוקף( שונות בהתאם לענפים 

  .הקמת לקוח חדש או עדכונו במערכות התפעוליות יתבטאו במערכת הכספית 

 :צורות תשלום 

צה, העברות בנקאיות והוראות תשלום אשראי, מזומן, שיקים, ארגון קניות/מוע

 אחרות.

 הבהקים לתהליכי העבודה במערכות הביטוחיות  .2.5.2

 להלן הבהקי ההתנהלות הכספית מול הלקוח בקשר לטיפול בתהליכי הביטוח

 הפקת הפוליסה .2.5.2.1

  .מגדל שולח בקשה לביטוח לקנט 

  במידה ואין אמצעי תשלום מראש, מופקת הצעה ללקוח בתוספת שובר

 לתשלום.

  הלקוח מאשר את ההצעה ויכול לשלם את השובר/הצעה באחד מהאמצעים

 הבאים:

הפוליסה מאושרת במהלך אוטומטי ביום קבלת  -תשלום בבנק הדואר  -

ימים  Xהתשלום לאחר קבלת אישור מבנק הדואר ונכנסת לתוקף 

לאחר קבלת אמצעי התשלום. בגין פוליסות שאושרו וכן תשלומים 

 שבוצעו בבנק הדואר יורדות פקודות להנה"ח במהלך יזום עי' הנה"ח.

רק כאשר מתקבל אישור חברת האשראי  -תשלום בכרטיס אשראי  -

נסגרת הפוליסה ומתקבל מספר אישור, פעילות הסליקה מבוצעת בערב 

 שבונאיות מועברות בלילה להנהח"ש.של כל יום והתנועות הח

כשמתקבלים הצ'קים, מופקת קבלה ונסגרת פוליסה  -תשלום בצ'קים  -

 בהתאם.

הפוליסה מאושרת  -תשלום ע"י גורם אחר )ארגון קניות, מועצה...(  -

כאילו התקבל תשלום והסדרת התשלום מתבצעת בין קנט לגורם 

 המשלם.

  הפוליסה מאושרת ונכנסת לתוקףX פת הכשרה( לאחר קבלת ימים )תקו

 אמצעי התשלום בהתאם לענף ולעונה

  אם קיימת פוליסת זיכוי צריך לקבל עבורה מכתב ממחלקת ביטוח חתום

 ע"י הרפרנט ומנהלת מחלקת ביטוח ופעם בחדש מבצעים החזרים לזכאים.

  קיים מהלך של החזר פרמיות מרוכז בו נוצרות באופן מרוכז פקודות יומן

 הכספית לאחר בדיקה ואישור מחלקת הביטוח. והן נשלחות למערכת
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 תשלום תביעה .2.5.2.2

 לאחר סיום עבודת מחלקת תביעה והחלטה על התשלום.

 מועבר דו"ח מפורט לגבי כל תביעה להנהח"ש.

  אישור של התביעות לתשלום מבוצע במערכת התפעולית ולאחר מכן

 מבצעת שליפה של תביעות אילו   לפי חתך של מסלול/ענף/עונה.

  בדוח הנוצר  בקומטק לאחר השליפה  יש פירוט כל תביעה ובנוסף יש

 התראה על חוב/עיקול/המחאת זכות.  

 .לאחר אישור השליפה, מועברות פקודות יומן למערכת הכספית 

  בהנהח"ש נבדק אם יש חוב שדורש קיזוז או עיקול  בהתאם הסכום מקוזז

 או תשלום התביעה נעצר.

 וצעת העברה מרוכזת במס"ב. לכל תביעה מופק שיק או מב 

 טיפול בקובץ לקוחות .2.5.2.3

בכל פתיחת או עדכון לקוח מתבצע באופן אוטומטי עדכון של המערכת 

 הכספית  ונפתח כרטיס קשר להנהח"ש.

 הממשקים הראשיים  .2.6

 קליטת נתונים ממערכת הביטוח והתביעות .א

נתונים . העברת AS400 -מערכת הפוליסות והתביעות בקנט מנוהלות על מערכת ה

 מהמערכת התפעולית למערכת הכספית באמצעות ממשק .

  Credit  Guardקליטת נתונים ממערכת  .ב

העברת פקודות יומן למערכת הן על פעולות שבוצעו בכרטיסי אשראי והן פקודות משלוח 

 או למערכת של המציע שתבצע את הפעילות  Credit  Guardתנועות למערכת 

 בנקיםקליטות מהבנקים להתאמות  .ג

קליטת קבצים מהבנקים ומתן אפשרות לבצוע התאמות וקבלת דו"ח חווי על הפרשים 

 מרוכז ומפורט.

  PRIME-קליטות פקודות יומן מ .ד

 למערכת הכספית  PRIMEקליטת פקודות יומן ממערכת 

 קליטות נתונים מבנק הדואר  .ה

 קליטת נתונים מבנק הדואר לגבי תשלומי פרמיה לצורך סגירת פוליסות

 טות נתונים מספקי מידע שונים קלי .ו

 או ספקי מידע דומים אחרים BDIקליטת מידע מ 

 ממשק למערכות תשתיתיות .ז

 דרישות לממשקים למערכות תשתיתיות:

  יתאפשר חיבור מלא ואינטראקטיבי של המערכת למערכת פקס ארגוני ותתאפשר

 שליחת פקסים מתוך המערכת.

  יש לאפשר שליחת הודעותSMS .מתוך המערכת 

 המערכת תאפשר חיבוריות מלאה ל- Exchange   הארגוני ושליחת דוא"ל מתוך

 המערכת בהתאם לרמת ההרשאות של המשתמש.
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 אבטחת מידע  .3

בהיות קנט עוסקת בנושאים המונחים ע"י רשות שוק ההון, ביטח וחסכון ישנה רגישות גבוהה לאבטחת 

 מידע שיתנהלו במערכת.המידע והגישה לבסיסי ה

ים מערך אבטחת מידע כולל אשר יטפל בכל המערך המוקם על כל רכיביו )תחנות יהמציע יק .3.1

בנוסף להגנה  ו'(קצה, מערך תקשורת נתונים, שרתים, חיבור לאינטרנט, חיבור למערך המבוזר וכ

 בפני וירוסים, פריצות למערכת והסיכונים השונים הקיימים.

כל חיי המערכת התוכנות והרישיונות הנדרשים לצורך תחזוקת המערך להמערך יכלול את כל  .3.2

 . בתקופת האחריות והתחזוקה

כולל מערך הפצה  כל חיי המערכת בתקופת האחריות והתחזוקההתוכנות יסופקו עם עדכונים ל .3.3

 מרכזי לחומרות השונות.

 . המציע יכתוב ויטמיע נוהל לפיתוח מאובטח וכן נוהל לאבטחת תשתיות המערכת .3.4

 :ויכללוכן רכיבי המערכת הקיימים   פיתוח מאובטח  .3.5

 או תקן מקביל שיאושר ע"י מנהל אבטחת מידע וסייבר. OWASPשימוש בתקן  .3.5.1

 שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח. .3.5.2

העברת מסמך אפיון מערכת לאישור של מנהל אבטחת מידע וסייבר, ופיתוח בהתאם  .3.5.3

 לדרישות האפיון.

 מבדק חדירה למערכת, לפני העברה לייצור.ביצוע  .3.5.4

המציע יגדיר בפרוט את כל הסיכונים אשר המערך המוקם נותן פתרון וכן את הסיכונים אשר  .3.6

 עליהם אין מענה בפתרון המוצע.

( אחת לכלל ACTIVE DIRECTORYהמערכת תחובר למערכות לזיהוי וניהול משתמשים ) .3.7

דרשים  לשרתים, תחנות העבודה, אבטחת המערכת אשר תאפשר את כלל שירותי הרשת הנ

 מידע. 

 וכד'. CRM, EPRהמאפשר ממשק למערכות ליבה פנים ארגוניות, דוגמת  APIבמערכת יהיה  .3.8

 המערכת תתמוך בניהול משתמשים וסיסמאות אפליקטיביים. הסיסמא תתוחזק מוצפנת. .3.9

קן הממצאים הספק מתחייב לבצע בדיקת קוד ואבטחת מידע למערכת טרם עליה לאוויר ולת .3.10

 שיוגדרו על ידי קנט כממצאים ברמת סיכון גבוהה לפני הפעלת המערכת.

המציע יפקיד קוד מקור בחברה או אצל נאמן. מנהל אבטחת המידע והסייבר של החברה יוודא  .3.11

שקוד המקור עבר בדיקה נגד חשיפות ואי קיום קוד זדוני באמצעות סריקת חשיפות אבטחת 

 (.Vulnerability Scanמידע )

דוחות חריגים שיהוו התראה למשתמש על אירוע חריג או על קיום תנאי כלשהוא. הדוחות ירוצו  .3.12

 ( ויוצגו למשתמש, ביוזמת המערכת.BACKGROUNDברקע  )
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 הגנה אפליקטיבית: .3.13

לכל שדה קלט תוגדר רשימת ערכים וטווחים מותרים, תוך עדיפות  -בקרת קלט  .3.13.1

 מה סגורה של ערכים.לרשי

 אי הופעת שדות רגישים כגון סיסמא בעת ייצוא דו"ח. -בקרת פלט  .3.13.2

אין לחשוף למשתמש הקצה הודעות שגיאה אפליקטיביות העלולות להסגיר קוד  .3.13.3

 וטבלאות בתוך היישום. שגיאות כאלה יש לכתוב לקובץ לוג בלבד או לתת הודעה גנרית.

דא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה במקרה של העלאת קבצים למערכת: יש לוו .3.13.4

 בצד השרת ויישמר בשרת כקובץ בעל סיומת לא פוגענית.

סיסמאות המשתמשים יהיו ברמה הנדרשת בהתאם להוראות הפיקוח והמקובלת וידרשו  .3.14

 להחליפם בהתאם לתדירות נקבעת. מדיניות הסיסמאות תכלול:

 תווים. 7 -אורך מינימלי של סיסמא  .3.14.1

 שילוב אותיות וספרות. -מורכבות סיסמא  .3.14.2

 חודשים לפחות. 6-החלפת סיסמא אחת ל  .3.14.3

המערכת תסופק עם מערכת אבטחת מידע, אשר תאפשר הפעלת יישומים ע"פ מידור שיקבע ע"י  .3.15

קנט ובהתאם לנהלי אבטחת מידע של קנט. קנט גיבשה מדיניות בתחום אבטחת המידע 

שמטרתה להגדיר את שיטת הביצוע של אבטחת המידע בקנט, לעגן את תפישת דירקטוריון 

בחברה וזאת בהתאמה לחוזר המפקח על הביטוח,  חוזר  והנהלת החברה למימוש אבטחת המידע

 2016באוגוסט  31"ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים" מיום  14-9-2016גופים מוסדיים 

 ולחוקי מדינת ישראל. 

המציע יחתום על הצהרת סודיות, וכן יתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת  .3.16

עובדיו יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת ההתקשרות, או להשתמש במידע ש

 שלא קשורה לביצוע ההתקשרות.

על המערכת לכלול אמצעים להגנה ומידור של נתונים ושיטות לזיהוי אישי: סיסמאות אישיות,  .3.17

מידור נתונים, מידור ברמת מסכים, תפריטים ופעולות. הסיסמאות יועברו ברשת כשהן 

 מוצפנות.

 ת:הפרדת סביבו .3.18

 )ההצעה תכלול לפחות סביבת טסט אחת( סביבת הייצור תופרד מסביבות אחרות. .3.18.1

 העברת אפליקציה מסביבת פיתוח לייצור תתבצע בצורה מבוקרת.  .3.18.2

 לא יעשה שימוש בנתוני אמת בסביבת הפיתוח. .3.18.3

 על המערכת לספק מנגנון גישה ברמות הבאות:  .4

 גישה לשרת. .4.1

 גישה ליישום. .4.2

 גישה לתפריט. .4.3

 לפעילות בתפריט.גישה  .4.4

 גישה לנתון ברמת טבלה, עמודה, ערך שדה. .4.5

על המערכת לספק מנגנוני ניהול להגדרת משתמשים, קבוצות משתמשים ופרופילים. ואפשרות  .4.6

 לאפשר ניהול וחסימה ברמות  עדכון הפריט/דוח וצפיה.
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 על המערכת לספק פונקציות ברמה הבאה: .4.7

 חסימות גישה. .4.7.1

 מידור גישה. .4.7.2

 צפייה. .4.7.3

 גישה למשאבים רגישים מוגדרים מראש.רישום  .4.7.4

 דקות. 10סגירת מסך אחר אי פעילות של  .4.7.5

 אכיפת החלפת סיסמה אחת לתקופה. .4.7.6

 הצפנת נתונים "רגישים" והעברתם ברשת באופן מוצפן. .4.7.7

 הפקה יזומה של דו"ח הרשאות. .4.7.8

וחותמת זמן ברמת  IPתיעוד בלוג של הפעולות הבאות ברמת זהות המשתמש, כתובת  .4.7.9

 שניות:

 נסיונות גישה .4.7.9.1

 נעילת משתמש .4.7.9.2

 שינוי נתונים, כולל שמירת ערך קודם .4.7.9.3

 הוספת נתונים .4.7.9.4

 העלאת קבצים .4.7.9.5

 שינוי בטבלת משתמשים .4.7.9.6

 שינוי במערך הרשאות .4.7.9.7

 אירועי אבטחת מידע .4.7.9.8

 חודשים לפחות. 24-שמירת הלוג באופן מאובטח ל .4.7.9.9

 תפיסה כללית של הטכנולוגיה .5

 כללי .5.1

מערך המחשוב של החברה מאוחסן במשרדי החברה בת"א מבוסס על טכנולוגיית של שרתי 

WINDOWS   בתצורה וירטואלית וכולל מערכות אבטחת מידע ומערכות גיבוי, מנוהל ע"י

 החברה.

המערכת  תוצע ותוקם על בסיס פלטפורמות סטנדרטיות בשוק תוך שימוש בתשתיות   .5.1.1

בתחום המחשוב , המערכת תוכל להתאכסן בשרתי ובתפיסות תפעול המקובלות כיום 

 החברה או בענן.

המערכת תתבסס על טכנולוגיות ידועות ומוכחות. הטכנולוגיה המוצעת אמורה לאפשר  .5.1.2

למשתמשים השונים את הנגישות האופטימאלית למערכת תוך התקנה מינימאלית של 

 (. CLIENTSרכיבים בתחנות העבודה של הלקוחות  )
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 סביבות:  3-נדרש כי המערכת המוצעת תפעל ב .5.1.3

   סביבת טסט 

 וסביבת ייצור 

 סביבת ה-  DR  

סביבת הטסט תהיה באחריות המציע. רק לאחר סיום הבדיקות תועבר המערכת  .5.1.4

לסביבת הייצור שתועמד לרשות קנט. כלל הבדיקות האפליקטיביות והתשתיתיות 

יבוצעו על גבי סביבת הטסט. סביבת הטסט תישאר גם לאחר הקמת המערכת הנדרשות 

 ובכל תקופת חיי המערכת. לבחינת שינויים אפשריים עתידיים במערכת

 המציע יספק נהלי עבודה מפורטים וכן מתודולוגיה לעבודה סדירה ע"ג סביבות אלו. .5.1.5

וט מלא של כל המציע יספק סכמה מפורטת של ארכיטקטורת הפתרון המוצע  תוך פיר .5.1.6

 הרכיבים וכן האינטגרציה בניהם.

( שיאפשר תפעול מלא גם  DRP הפתרון המוצע יכלול תפיסה ומערך גיבוי ושרידות ) .5.1.7

 מאתר הגיבוי.

עדכון מידע אודות פרט כלשהוא יעשה רק פעם אחת. המערכת תדאג לעדכן את מסד  .5.1.8

 הנתונים בכל הקשרים שיש לאותו פריט עם פריטים נוספים.

   חומרה .5.2

 המציע יציין במפורט את תצורת החומרה הנדרשת על ידו  להפעלת המערכת:

 שרתים  .א

 מערך אחסון .ב

 תקשורת. .ג

 מערכות הפעלה   .5.3

 המציע יציין את מערכת ההפעלה המוצעת על ידו לתפעול המערכת.

 מערכת הפעלה  לתפעול המערכת תהיה סטנדרטית ומקובלות בשוק.  .5.3.1

שנים ויהיו מותאמות לכל עדכוני חומרה ותוכנה  5המערכות יהיו בתמיכת הספק לפחות  .5.3.2

 סטנדרטיים בתקופה זו.

על המציע להתאים את המערכת לכל העדכונים הקריטיים אשר יפותחו ע"י ספק מערכת  .5.3.3

 .  בכל חיי המערכת בתקופת האחריות והתחזוקה ההפעלה

 ולתמוך במחשבים רבי מעבדים.  BIT 64המערכת תהיה מסוגלות לעבוד גם בסביבת   .5.3.4

 המערכת המוצעת יהיו מסוגלות לעבוד עם מערכות הפעלה מוקשחות. .5.3.5
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 בסיס נתונים   .5.4

-SERVERאו     ORACLEהמערכת תהיה מושתת על בסיס נתונים טבלאי סטנדרטי כגון  .5.4.1

SQL  ( בגרסתם העדכנית. בסיס הנתונים יבטיח תאימות נמשכתCONTINUITY )

( שנים עשר) 10לגרסאות עתידיות ועדכניות של מערכת ההפעלה וכלי פיתוח למשך 

 לפחות. 

המציע יציין מהו בסיס הנתונים המוצע על ידו להפעלת המערכת. קנט שומרת לעצמה  .5.4.2

תאם למפרט שהציע המציע )במענה את הזכות לרכוש רישיונות לבסיסי הנתונים בה

לסעיף זה( מספקים אחרים ולא מהזוכה. לצורך כך, המציע יקפיד לפרט בתמורה את 

 עלויות הרישיונות לבסיסי הנתונים

על המציע להבטיח המשכיות תמיכה ותאימות של מוצרי התכנה עם המהדורות  .5.4.3

ת לאחר ההפעלה ( שנים לפחועשר) 10החדשות של בסיס הנתונים ככל  שייצאו במשך 

 המבצעית. 

 תקשורת נתונים .5.5

המערכת צריכה לאפשר תפעול המערכת הכספית לעובדי קנט בכל אתרי החברה.  .5.5.1

בהתאם לכך לתקשורת יש השפעה מכרעת על יכולת התפעול, זמינות הנתונים וזמני 

 תגובה של המערכת בהתאמה.

אחת אשר תגרום  ככלל המערכת תהיה בעלת שרידות וגיבוי כך שלא תהיה נקודת כשל .5.5.2

 לנפילת המערכת.

 מחוללי דוחות ושאילתות .5.6

 המערכת המוצעת תכלול אוסף כלים שיאפשר  הפקת דוחות ושאילתות :

 דוחות עיתיים שהפקתם תתוזמן ע"י משתמשי המערכת. .5.6.1

שיופקו באמצעות מחולל דוחות סטנדרטי. ניתן יהיה לשמור את   AD-HOCשאילתות  .5.6.2

 שימוש עתידי .השאילתות בספריית שאילתות, ל

המכילים שדות מתוך מסד הנתונים  EXCELהמערכת תאפשר הפקת )יצוא( קבצי  .5.6.3

 .XML)יתאפשר יצוא כל אחד משדות המערכת(  או קבצים בפורמט 

(  כולל אפשרות לניתוח לעומק OLAPהמערכת תאפשר ניתוח נתונים אינטראקטיבי ) .5.6.4

 ( .DRILL-DOWNשל שדות נבחרים  )

( , כולל DASH-BOARDגראפית של ריכוזי נתונים נבחרים  ) המערכת תאפשר תצוגה .5.6.5

 אפשרויות לביצוע התאמות ושינויים בתצוגה, ברמת המשתמש.

( והן להדפסה PREVIEW) -כל הדוחות והשאילתות ניתן יהיה להציגם, הן ע"ג המסך כ .5.6.6

(HARD-COPY .והן שליחתם במייל ) 

קצה ללא צורך  בהתערבות המערכת תאפשר הפקת שאילתות פשוטות ע"י משתמשי ה .5.6.7

 תכנותית.

יש לאפשר את מיון הדוחות רמת הפירוט והסיכומים, יוגדרו כפרמטר חיצוני, בשליטת  .5.6.8

 המשתמש.


