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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז:

 תנאי המכרז; - 'אמסמך 

 :'אנספחים למסמך 

 הצהרת המשתתף  - נספח א 

 הצהרה בדבר אי תיאום מכרז -  1נספח א'

 לן משנההצהרת קב -  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 

 הצהרה על מעמד משפטי - ' גנספח 

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

 3.4וחות המציע לפי דרישות תנאי סף פירוט לק - 1'דנספח 

 פירוט נסיון מנהל הפרוייקט המוצע לפי דרישות תנאי סף   -נספח ה'

 מפתח המוצע לפי דרישות תנאי סף -פירוט נסיון מיישם   -1נספח ה'

 3.6אישור רו"ח לפי תנאי סף  - ' ונספח 

 טופס הצעת המחיר - ' זנספח 

 נות הנרכשיםתנאי רישוי ופירוט הרישיו - 'חנספח 

 מפרט דרישות - י"בנספח 

 תנאי  ההסכם והנספחים; - ב מסמך

 נספחים למסמך ב':

 אפיון מפורט  - 'אנספח 

 לוחות זמנים  - 'בנספח 

 נספח התמורה  - 'גנספח 

 SLAפיצויים מוסכמים ו  - 'דנספח 

 נוסחי ערבות  - 'הנספח 

 תכנית הטמעה והדרכה  - 'ונספח 

 קות מסירהנוהל בדי  - 'זנספח 

 נוהל בדיקות קבלה  - 'חנספח 

 התחייבות לשמירה על סודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים  - 'טנספח 

 אישור קיום ביטוחים  - נספח י'

 מפרט דרישות   - 'אנספח י

 הקיימת בקנט ESRIתאור מערכת   - 'בנספח י

 היו לאחר פרסום המכרז(;מסמכי הבהרות והשלמות למכרז )יצורפו ככל שי  - ' גמסמך 
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 תנאי המכרז ונספחיו -'אפרק 

 כללי ותיאור העבודה .1

 אשר ממשלתית חברה הינה"( החברה" או" קנט: "להלן) בחקלאות טבע נזקי לביטוח קרן - קנט .1.1
 ענפי בכל לחקלאים ביטחון רשת מספקת קנט.  טבע נזקי כנגד ישראל חקלאי את מבטחת

 החקלאיים והארגונים הממשלה עם פעולה שיתוף ךתו החיים ובעלי הצמחיים החקלאות
מכיון שנשוא הביטוח בחברת קנט הוא ענפי הגידול השונים, הרי שניהול התשתית  השונים

הגיאוראפית מהווה חלק מרכזי במערך הביטוח. בהתאם לכך נדרשים כלים מתקדמים למיפוי 
הפקתה ועד לטיפול בתביעה גיאוגראפי שיתמכו בשלבים השונים של מחזור חיי הפוליסה החל מ

לכן לאפשר את שילוב צריכה  ממ"ג( GISהמידע הגיאוגראפי )מערכת המוגשת על ידי המגדל. 
בשלבי העבודה השונים לתמוך המידע הגיאוגראפי יחד עם הנתונים האלפאנומריים האחרים  ו

וי החל מהפקת הפוליסה ועד לעבודת המעריך כולל לסגירת התביעה וסיכום תשלום הפיצ

  בהתאמה.

לתת מענה בראייה המרחבית של מפת השטחים המבוטחים והשטחים  אמורה מערכת הממ"ג 
 הניזוקים, לאפשר צפייה, בהיסטוריה הביטוחית של כל חלקה לפי פרמטרים שייקבעו מראש.

בשכבות מידע נושאיות, שמקורן  ערוכיםהנתונים כבכל מערכת שמנהלת נתונים גיאוגראפיים 

זו של החלקות המבוטחות,  -ות, במרכז למיפוי ישראל ואחרים. שכבת הליבה במשרד החקלא
ידי מיפוי בשדה בביצוע המעריכים, הן ע"י תהליכים אוטומטיים -אמורה להיווצר הן על

 תהליכים יזומים ע"י איש הממ"ג.ו

הרבנות הראשית ,המועצות החקלאיות ,עם משרד החקלאות מלא בשיתוף פעולה  פועלתקנט 
שבשימוש אותם כלים לאמץ את החליטה קנט  ,את שיתוף הפעולה למקסם  כדי .ם נוספיםוגופי

  .ESRIמערכת  התבססות על משרד החקלאות דהיינו 

כחלק מתהליך הישום וההטמעה של המערכת הגאוגרפית פותחו כבר מספר התאמות  .1.2

שימוש . יחד עם זאת קנט מבקשת  לבחון ולפתח כלים על מנת לאפשר המפורטות בהמשך
קנט מזמינה בזאת ספקים   רגי העבודה בחברה.דומלא של המערכת הגאוגרפית לכל  מושכל 

)להלן:  בחברה הקיימת GISלפיתוח התאמות ויישומם במערכת ה להגיש הצעות מחיר 
"(, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה על המערכת שתסופק"-" והשירותים"

י"ב להסכם(  -יא וט הדרישה לאספקת השירותים )המופיע כנספח נספחיו, לרבות ההסכם ומפר
ובנוסף  קנט  "(מסמכי המכרזעל נספחיהם המצורפים או שיצורפו לו בהתאם לתנאיו )להלן: "

מבקשת במסגרת ההצעה לקבל גם מענה לתחזוקת המערכת המלאה, האפליקציה שתפותח 
 .ESRIומערכת ה

 מכרז:להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים ב .1.3

 מיקום מועד פעילות

 תל אביב 74מנחם בגין  13:00בשעה  18.11.19 השתתפות חובה -מועד כנס מציעים 
 8קומה 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
 מטעם המציעים 

  14:00בשעה  28.11.19

 תל אביב 74מנחם בגין  14:00בשעה  16.12.19 המועד להגשת הצעות
 14קומה 

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

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה
ולא תהא למי מהמציעים  www.kanat.co.ilשתפורסם באתר האינטרנט של החברה 

 . כל 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. 

י"ב  -יא ו, הכל כמפורט בנספח GISבין היתר התאמה ושדרוג של מערכת ה והשירותים יכלל .2.1
 .מפרט דרישות

 4על ידי החברה תהא עד   הסופי ןקבלתעד למועד  פיתוח ההתאמות הנדרשות תקופת  .2.2
וזאת בהתאם   חודשים מן המועד שבו תינתן הוראת החברה לזוכה להתחיל בביצוע העבודה

 ועיקריו:  להסכם, ב'לאבני הדרך שבנספח 

 זמן מוחלט )בשבועות( נושא מספר

  0 חתימה  1

 שבועות 3 של הפיתוחים המוצעים אפיון מפורט 2

 שבוע  1 בדיקה ואשור האפיון 3

 שבוע 1 תיקון והשלמת גרסה סופית 4

 שבוע 1  בדיקה ואישור הלקוח 5 

  שבועות 6 יישום ופיתוח התאמות נדרשות 6

 שבוע 1 מבדקי מסירה  7

 שבועות 2 מבחני קבלה ביצוע תיקונים ואישור קבלה 8

 שבועות 3 ליווי והטמעה בשטחהדרכה  9

  עלייה לאוויר 10

 חודשים. 12של  אחריות לתחזוקת המערכתתקופת  תחל  -עם סיום הפרויקט ומסירתו לקנט 

 5בת  תקשר, עם המציע הזוכה לתקופת תחזוקההחברה תהיה רשאית להלאחר תקופה זו 
נים, וכן תהא לחברה הזכות, לפי שיקול דעתה, במחיר שהוצע ע"י הזוכה, להתקשר ש

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

 קשרות בהודעה שתימסר לספק הזוכה.את תקופת התחזוקה בתום כל שנת הת

התמורה בגין השירותים תהא בהתאם להצעת המחיר של הזוכה, אשר תוגש בנוסח אחיד,  .2.3
 מסמך הצעת המחיר, שמצורף למסמכי מכרז זה. -למכרזח'  פחסנהקבוע ב

החברה מתכבדת להודיע כי מר רלפי שפייר מחברת מטריקס בע"מ משמש  - היועץ לחברה .2.4
למיחשוב וסייע בהכנת המכרז ונספחיו וימשיך לייעץ במסגרתו ו/או יועץ אסטראטגי 

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

כל פרט נחוץ בקשר אליהם, ולהמציאו לפרט במסמך בכתב את מהות הקשרים, מועדם, ו
 לועדת המכרזים לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות הבהרה. 

עוד מובהר כי חברת מטריקס, חברתו של היועץ לחברה, מנועים מהגשת הצעה במסגרת מכרז  .2.5
לא ניתן יהיה המיוצרת על ידי מטריקס ש GISמערכת זה. האמור בסעיף זה יחול גם לגבי 

 ציע במכרז.לה

להסרת ספק מודגש כי המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין,  .2.6
 בהגשה של יותר מהצעה אחת.

ה' לתקנות חובת 17הליך תחרותי נוסף )כקבוע בתקנה החברה שומרת על זכותה לקיים  .2.7
 .להלן 1( כמפורט בסעיף 1993 -המכרזים, התשנ"ג 
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מובהר כי במהלך המכרז לא תינתן למציעים אפשרות להחליף את מנהל הפרוייקט המוצע  .2.8
מטעמה, ללא אישור של קנט מראש ובכתב, אישורה של קנט יינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, והמציעים מוותרים מראש על כל טענה כנגד קנט בהתאם לסמכותה האמורה. 

מקרה בו אישרה קנט את החלפת מנהל הפרויקט תהא רשאית קנט לנקד את מנהל ב
הפרויקט החלופי כאילו הוצע מלכתחילה או להורות על ניקוד מנהל הפרויקט החלופי בניקוד 

 במסגרת ניקוד האיכות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 0

צורה שהיא להחליף את מנהל  האמור בסעיף זה לא יפורש באופן המתיר או מאפשר בכל .2.9
הפרויקט מטעם המציע, ואין בו כדי לגרוע מזכות קנט לראות בבקשה להחלפת מנהל 

 הפרויקט משום התנהלות שלא בתום לב או משום תכסיסנות של הזוכה ולבטל את זכייתו.

אישור מנהל  פרויקט חלופי על ידי המזמינה הינו תנאי לחתימת הסכם ההתקשרות עם  .2.10
וכה. לכן, ככל שלאחר בחירת ההצעה הזוכה, תוגש על ידי המציע הזוכה בקשה המציע הז

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

 תנאי סף .3

לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על עמידת  - על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף
להלן(, גם אם הצד השלישי  3.3כלשהו בתנאי הסף )למעט בתנאי הסף הקבוע בסעיף  צד שלישי

האמור הנו אורגן של המציע, או עובד או קבלן משנה של המציע, או חברת אם, בת או אחות של 
 רת בתנאי המכרז.המציע או חברה שלובה  או קשורה למציע, והכל אא"כ פורש אח

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

 המציע הנו אדם או גוף הרשום כדין בישראל. .3.1

התאמה ושדרוג ( פרויקטים של 3ותחזק לכל הפחות שלושה ) התאים, שדרגהמציע סיפק,  .3.2
 השלוש שנים שקדמו למועד להגשת הצעות. , וזאת במהלך   GISמערכת 

 ESRI לפחות בתחום( 2)מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע, הינו בעל ניסיון של שנתיים  .3.3
. אין מניעה כי מנהל הפרויקט  ESRIת וושדרוג במערכ ותהתאמיישום ופיתוח  ניהול פרויקט 

 יועסק כקבלן משנה של המציע. 

יישום  לפחות בתחום( 2)נו בעל ניסיון של שנתיים המוצע מטעם המציע, הי מפתחמיישם/ .3.4
המיישם / מפתח צריך להיות . ופיתוח אפליקציות  ESRIופיתוח התאמות ושדרוג במערכות 

 מועסק בהעסקה ישירה ע"י המציע ולא כקבלן משנה. 

אחת משלוש השנים,  בכל)לפני מע"מ( לפחות  ₪ 000500,נו בעל מחזור כספי של יהמציע ה .3.5
 .ESRIשל  GIS בתחום 2018-ו 2017 2016

מציע אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי הוא מנהל ספרי חשבונות ל .3.6
 ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 מסמכים שעל המציע  לצרף להצעתו .4

 המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:

', וכן אישורים, דלעיל בנוסח נספח  3.2פירוט בדבר ניסיון המציע בהתאם לתנאי סף  .4.1
 מסמכים, המלצות ואסמכתאות אודות ניסיונו. יש למלא עבור כל פרויקט בנפרד.

, וכן אישורים, מסמכים, 1'דפירוט בדבר ניסיון המציע בהתאם לתנאי סף לעיל בנוסח נספח  .4.2
 יונו. יש למלא עבור כל פרויקט בנפרד.המלצות ואסמכתאות אודות ניס

בנוסח  3.3פירוט ניסיונו של מנהל הפרויקט המוצע על ידי המציע בהתאם לדרישות תנאי סף  .4.3
 ', וכן קורות חיים, תעודות השכלה והמלצות.הנספח 

 .2לחתום על תצהיר בנוסח נספח א' במקרה בו מנהל הפרויקט אינו עובד של המציע יידרש
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בנוסח  3.4המוצע על ידי המציע בהתאם לדרישות תנאי סף  מפתחמיישם/ פירוט ניסיונו של  .4.4

 ', וכן קורות חיים, תעודות השכלה והמלצות.1הנספח 

 ח נספח ז'.בנוס 3.5אישור רו"ח המעיד על עמידת המציע בתנאי סף  .4.5

 הצהרת המציע חתומה ומאומתת בנוסח נספח א'. .4.6

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

 רישוי ופירוט הרישיונות המוצעים הכלולים בהצעת המציע בנוסח נספח ט'.הפירוט תנאי  .4.8

התייחסות של המציע לכל סעיפי מפרט הדרישה, המופיע כנספח י"ב להסכם, כאשר על  .4.9
יב לכל אחד מן הסעיפים שבמסמך זה ולציין בצד התייחסותו את מספר הסעיף המציע להש

יהא רשאי להציג לא "(. המציע המענה למפרט הדרישההרלוונטי שבמפרט הדרישה )להלן: "
קבלן משנה לצורך מענה על סעיף כלשהו במפרט הטכני, האחריות הכוללת הינה על 

 הספק/מציע.

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

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

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף. .4.12

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

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

 לתנאי המכרז.חתימתם מחייבת את התאגיד לפי כל דין בהתאם 

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

 ימים. 

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה 
על המציעים לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות  מטעם זה בלבד.

רישום במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם 
 וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצורף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 ערבויות  .5

 ום ההצעה )"ערבות מכרז"(.למכרז זה לא יידרש המציע לצרף ערבות לקי .5.1

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

' להסכם, וזאת להבטחת מילוי הבתוספת מע"מ, וזאת בתנאים ובנוסח הקבועים בנספח 
 "(.ערבות הביצועתיו )להלן: "התחייבויו

ערבות הביצוע תשוחרר לאחר מועד העלייה לאוויר של המערכת, ועם כניסת תקופת  .5.3
 .האחריות לתוקף

 בדרך של הגשת מספר   את הערבותמובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל  .5.4
 ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. 

ימים  7משתתף שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך  .5.5
מיום שיידרש לכך על ידי החברה, תהא החברה רשאית לבטל את זכיית המציע הזוכה ו/או 

 לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.
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 של מסמכי המכרז וההורדה/קבלהאופן העיון  .6

 החל מיום www.kanat.co.ilלעיין באתר האינטרנט של החברה במסמכי המכרז בכתובת  ניתן .6.1
3.11.19  

את מסמכי המכרז ניתן יהיה להוריד מאתר האינטרנט של החברה, או לקבל במשרדי  .6.2
ה בין -, תל אביב בימים א14ומה , ק74בכתובת מנחם בגין הגב' דנה מורי, החברה, אצל 

 החל מן המועד האמור. 8:30-15:00השעות 

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

 לאו. בין אם הצעתו זכתה ובין אם  -יושבו למציע 

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט  .6.4
על 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 
 במצבה הכלכלי.  

 מציעים כנס .7

, 74. ההתכנסות תהיה בכתובת מנחם בגין 13:00 בשעה  18.11.19כנס מציעים יתקיים ביום  .7.1
ומציע אשר לא  חובה, משרדי קנט. השתתפות המציע או מי מטעמו בכנס הינה 8בקומה 

ישתתף בכנס )בעצמו או באמצעות מי מטעמו( לא יהיה רשאי להשתתף במכרז אלא אם כן 
קול דעתה הבלעדי למחול על קיום תנאי זה. החברה תוכל לערוך כנס החליטה החברה לפי שי

אחד או יותר ו/או כנסים נפרדים למציעים שונים, לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל לפי 
 שיקול דעתה.

כל מידע שיימסר בכנס המציעים לא ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא  .7.2

עות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד תהיינה כל טענות ו/או תבי
 כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז.

 הבהרות ושינויים .8

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות,  .8.1
או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים 

אי התאמה או בקשה/הבהרה/שאלה אחרת עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, 
 וזאת עד למועד הנקוב להלן.

ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז אי בהירויות או סתירות יוכל המציע לפנות  .8.2
שום בנושא שאלות הבהרה מכרז ולר michrazim@kanat.co.ilבכתב לקנט לכתובת דוא"ל: 

, תוך פירוט השאלות, הבקשות להבהרה, 14:00בשעה  28.11.19וזאת עד ליום  07/2019

הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף 
 או כל פרט במסמכי המכרז. על המציע לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל. מציע שלא יפנה כאמור

ובמועד 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  .8.3
 המיטיבה עם קנט, לפי פירושה של קנט ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

שינוי או תיקון בתנאי ההליך, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו  תשובות ו/או הבהרות ו/או כל .8.4
באתר האינטרנט של קנט, ובאחריות המציעים להתעדכן באתר זה באופן שוטף עד למועד 
להגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון 

 מור.ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כא

http://www.kanat.co.il/
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לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה ו/או אי התאמה עד למועד שנקבע לצורך הגשת  .8.5

 ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

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

קונים החברה רשאית בכל עת, קודם למועד הגשת מסמכי המכרז, להכניס שינויים ותי .8.7
במסמכי 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  .8.8
ש את מסמכי הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגי

 המכרז, יהיה 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
תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי 

סמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח בהירות ו/או סתירה במ
 שבחרה החברה.

 אופן הגשת ההצעה .9

 .07/2019הצעת המציע תוגש במעטפה על גביה ייכתב: "מכרז פומבי מספר  .9.1

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

על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולחתום בשולי כל עמוד  .9.3
של מסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתר 

 פגש מציעים.האינטרנט של החברה ו/או פרוטוקול מ

 ובשני עותקיםהצעתו של המציע, לרבות כל המסמכים האמורים, תוגש במעטפה סגורה  .9.4
בתיבת המכרזים של החברה  ידניתמגנטית( ותופקד במסירה  )מקור והעתק, וכן במדיה

)"מועד הגשת  14:00 בשעה 16.12.19 ליום עדבתל אביב  14קומה  74ברחוב מנחם בגין 
ו לאחר מועד זה תיפסלנה, והצעות שיוגשו לפני המועד האמור ההצעות"(. הצעות שיוגש

 יושבו לבעליהן. 

המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע  .9.5
לא יהא בכך כדי לחייב את החברה והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, 

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

הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז על  .9.6
 נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

קנט לא תחזיר ולא תשפה ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים או מי  .9.7
כרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות בשלב המכרז, מטעמם, לרבות הוצאות ה

 לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן. 

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי  .9.8
 נפרד  מההסכם שייחתם עימו.
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 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .10

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

 לקבל הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

 ימום ייפסלו. להצעת המחיר קיים מחיר מקסימום, הצעות שתהיינה גבוהות ממחיר המקס

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

 ( תעשה לפי קריטריוני המשנה הבאים: Aבחינת הרכיב האיכותי של ההצעה ) .10.3
ן הבדיקה מספר יחסי קריטריו ן משקל   משקל מוחלט משקולות הקריטריו

 קריטריון הבדיקה מס

משקולות 
 הקריטריון

משקל 
 יחסי

משקל 
 מוחלט

  5 מענה למכרז 1

השיטה המוצעת לניהול הפרויקט, מתודולוגיה שבשימוש הספק,  1.1
 מעקב ובקרת הפרויקט

80  

  20 אופן הגשת ההצעה למכרז ומתן מענה לכלל סעיפיו 1.2

  45 ניסיון  2

בהתאמה ושדרוג של מערכות בין היתר,  קודם של המציע,  ןנסיו 2.1
GIS  בעולמות התוכן של תחום הביטוחGIS  ו/או. החברה תהא

 . רשאית לזמן לראיון את נציג המציע
5  

קודם של מנהל הפרויקט מטעם המציע, בין היתר על בסיס  ןניסיו 2.2
 קורות חיים, וראיון שיתקיים בפני וועדת מכרזים או מי מטעמה.

30  

בכלי הפיתוח  מטעם המציע המיישם קודם של  יון נס 2.3
, בין היתר על בסיס קורות חיים, וראיון ESRIהסטנדרטיים של 

 שיתקיים בפני וועדת מכרזים או מי מטעמה.
50  

חוות דעת שיתקבלו מאת ממליצים ו/או לקוחות ו/או גורמים על   2.4
צוע פי שיקול דעת החברה באשר לאיכות ניסיונו של המציע בבי

 עבודות דומות ו/או קודמות

15  

  50 הפתרון המוצע 3

  ESRI 20שימוש עם כלים סטנדרטיים של  3.1

  70 מענה פונקציונאלי לדרישות קנט לפי מפרט הדרישה. 3.2

  10 ניצול תשתית קיימת אפליקציית השטח שפותחה עבור קנט 3.3

  100 סך הכל

)במשקל היחסי( לא תתקבל. על  75%-יה נמוך מהצעה שציון האיכות הכללי שקיבלה יה *
אף האמור, במקרים מיוחדים, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי, לקבל 
הצעה שציון האיכות שלה נמוך מן האמור, בהתחשב, בין היתר, בנתונים הבאים: גובה 

ו, ההפרש נקודות ומעלה וגובה הציון שקיבל 30הציון, מספר המציעים שקיבלו ציון של 
בין ההצעות הכספיות וההפרש בין ההצעות המשוקללות ונתונים מיוחדים של המציע או 

 ההצעה שאינם באים לידי ביטוי בקביעת הציון.
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 ( תיעשה לפי קריטריוני המשנה הבאים: Bבחינת הרכיב הכספי של ההצעה ) .10.4

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

B =B7/B8) ( + 0.05 )/ B6B5  ( 050.]  + 5.0 × ( [B2  /B1 )2/3 ( +B4  /B3 )1/3 ] 

 :מקרא 

B - .ציון הרכיב הכספי של המציע 

B1 -  המערכת  יישוםהצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה על ידי משתתפי המכרז בגין
 ועלות הרישיונות.

B2 -  לות הרישיונות.המערכת וע ליישוםהצעת המחיר של המציע 

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

B4 -  חודשי תחזוקת רישוי ותחזוקת יישום של המציע  12העלות המוצעת בגין הענקת
 בשקלים חדשים.

B5  - שעת עבודה של מנהל פרוייקט עבור עבודות  ביותר בגיןכה הנמו העלות המוצעת
 שיבוצעו במהלך תקופת התחזוקה.

B6 -  שעת עבודה של מנהל פרוייקט עבור עבודות שיבוצעו  המציע בגיןהצעת המחיר של
 במהלך תקופת התחזוקה.

B7 - ביותר בגין שעת עבודה של מיישם/ מפתח עבור עבודות  הנמוכה העלות המוצעת
 .התחזוקהתקופת עו במהלך שיבוצ

B8 -  שעת עבודה של מיישם/ מפתח עבור עבודות שיבוצעו המציע בגיןהצעת המחיר של 
 התחזוקה. במהלך תקופת 

 אופן מילוי ההצעה הכספית של המציע .10.5

' את המחיר הכולל המוצע זעל המציע למלא על גבי נספח  - המערכת יישוםעלות  .10.5.1
 המערכת. ליישוםמלוא הפעולות הנדרשות  על ידו, בשקלים שלמים, בגין ביצוע

' את המחיר הכולל המוצע זמלא על גבי נספח לעל המציע  -עלות רכישת הרישיונות  .10.5.2
' חעל ידו, בשקלים שלמים, בגין רכישת מלוא הרישיונות המפורטים בנספח 

 והמחיר לרישיון בודד.

 ' את:זעל המציע למלא בנספח  - עלות התחזוקה השנתית .10.5.3

הן באחוזים והן  -ת הרישוי מתוך עלות רכישת הרישיונות אחוז תחזוק -א
 בשקלים חדשים.

הן באחוזים והן בשקלים  - המערכת יישוםאחוז תחזוקת היישום מתוך עלות  -ב
 חדשים.

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

בנספח הצעת המחיר. אין לתת הצעה כספית  3, 1קיים מחיר מקסימום לסעיפים:  הר כי מוב .10.6
 .ולא תובא לדיון ר המקסימום, במידה ותתקבל ההצעה גבוה יותר היא תיפסליגבוהה ממח

  -( Cחישוב הציון הסופי ) .10.7

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

א ונספחיו כנכרת בין הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, ל
תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי החברה או הענקת זכות כלשהי למציעים. סייגה ועדת 
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  .11.2
התקופה האמורה במכתב הזכייה. לא עמד המציע בדרישה זו, תהא רשאית קנט  ההליך תוך

למסור 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.

וכה אחר התחייבויותיו תוך התקופה האמורה במכתב הזכייה, ולרבות אם לא לא מילא הז .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 

בויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה במקרה זה העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחיי
)אך לא חייבת( להזמין את השירותים ממציע אשר השתתף במכרז ואשר דורג שני לאחר 

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

זוכה במכרז, מבלי שיהיה זכאי לקבל כל פיצוי או  החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של .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 

ר לא היתה ידועה ההחלטה במכרז על עובדה מהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואש
לחברה בעת קבלת ההחלטה. במקרה כזה, תפנה החברה לזוכה טרם ביטול זכייתו, לקבלת 

 הסבריו בכתב או בעל פה, ביחס לגורם שבגינו שוקלת החברה לבטל את זכייתו כאמור.

במידה והזוכה הפר את ההסכם עם החברה בהפרה יסודית כתוצאה מכך החברה ביטלה את  .11.5
( חודשים ממועד מכתב הזכייה, תהיה רשאית החברה להזמין כל 3ושה )ההסכם עמו תוך של

 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
יע יהיה זכאי לקבל בלבד או מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמצ

כל פיצוי או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת המכרזים ו/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
צג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי התחייבות, מ

ובין  -לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  -פה, בין לפני המכרז -המכרז, בין בכתב ובין בעל
 לאחריו.
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 הליך תחרותי נוסף .12

יך בלי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין מובהר, כי החברה תהיה רשאית להורות על קיומו של הל
 :תחרותי נוסף בהתקיים התנאים הבאים

 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(.

 וכן התקיימה אחת מהנסיבות הבאות: .12.3

ה במכרז לבין ההצעות שדורגו במקומות הבאים הפער במחיר בין ההצעה הזול .12.3.1
 .10% -נמוך 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  .12.3.4
 ך תחרותי נוסף כאמור כדי להועיל לה.בקיומו של הלי

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

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

 תנאים מיטיבים עם החברה לעומת הצעתם המקורית.עליו החברה, הצעה סופית ב

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  .12.4.3
 כהצעה הסופית.

חרותי הנוסף בהתאם להוראות תקנות חובת החברה תנהל את ההליך הת .12.4.4
 המכרזים, 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
 קבע על ידה.המכרזים רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר יי

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

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

 בהתאם לדרישה תהא הועדה רשאית לפסול את הצעתו. לא פעל המציע

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

הבירורים או  ולא תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן
ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע 
אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות 

 מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

עליה את החובה לעשות כן, החברה  רשאית, אך לא חייבת,  מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל .14.3
כל הוכחה שתראה  -לאחר הגשת הצעה  -על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל משתתף 

לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע 
רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן תהא 

 המקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה.

החברה רשאית אך לא חייבת לבדוק את אמינותו של המציע, ושל בעלי שליטה, מנהלים  .14.4
ועובדים בכירים שלו, וכן להסתייע לצורך בדיקותיה אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון, 

רבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון. המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ל
 ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה  ו/או מי מטעמה שיבצע את הבדיקות המצוינות לעיל. 

החברה תהא רשאית לפסול הצעתו של המציע במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו  .14.5

משתתף, או אם תתגלינה בעיות משמעותיות ממצאים שונים מן העולה מן ההצעה של ה
בתחומים האמורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות אם החברה  סברה כי המשתתף איננו 
בעל איתנות פיננסית ו/או שלדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימה ו/או אינו בעל יכולת 

 מקצועית ו/או בעל ניסיון מספק.

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

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

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

ימי עבודה מיום שנתקבלה אצלו הודעת החברה על זכייתו במכרז  7כנדרש בתנאי המכרז תוך 

והזמנתו למסירת מסמכים אלה. לא עמד הזוכה בדרישה זו, תהא רשאית החברה לפעול לפי 
ובין היתר להעביר את מתן השירותים להצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז  שיקול דעתה,

ו/או להעביר את מתן השירותים לכל גורם אחר כפי שתמצא לנכון, והכל מבלי לפגוע בכל 
זכות אחרת של החברה  הנובעת מכך ובנוסף לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה כאמור. 

חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם והם יחייבו את  מסמכי המכרז, לרבות הצעת הזוכה יהיו
 הזוכה לכל דבר ועניין.

החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות  - שינויים במסמכי המכרז .14.8
למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, ביוזמתה או במענה 

הוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם לשאלות המשתתפים. שינויים ותיקונים כאמור י
מסמכי המכרז. היה ועל פי שיקול  דורשיפורסמו באתר האינטרנט של החברה  וכן יופצו לכל 

דעתה הבלעדי של החברה, שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף 
 למשתתפים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם לקביעת החברה.  
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רה רשאית להאריך כל מועד מן מהמועדים הקבועים במכרז. הודעה כאמור החב - מועדים .14.9

 תפורסם באתר האינטרנט של החברה ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף.

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

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

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

אית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה החברה תהא רש .14.11
ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או שתימצא בלתי סבירה, או בשל כל פגם או אי התאמה אחרת 
ביחס לדרישות המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו תיקון ו/או הבהרה ו/או 

טה החברה להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, השלמה, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. החלי

 תחייב ההצעה את המשתתף כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.

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

מסכים לכך כי במקרה שיתבקש, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו במלואה לעיון שלו 
אחרים גם מבלי לאפשר לו להעלות נימוקים כנגד כך. מובהר, כי אין באמור כדי לגרוע 
מסמכותה של ועדת המכרזים ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי 

  שיקול דעתה המלא.

יא בחשבון, על פי הערכתו, את האמצעים שיידרשו ואת התנאים הבלתי על המשתתף להב .14.13
צפויים העלולים לעלות בהקשר לשירותים. לשם כך ירכז המשתתף על אחריותו הבלעדית 
את כל המידע העשוי להיות לו למועיל או חיוני או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי על הכנת 

 הצעתו והתקשרות בחוזה.

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

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

 וכל אלו ייחשבו ככלולים בהצעת המציע. 

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

 ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם החברה.

כול שאלו יבוצעו כל מקום שבו מוקנית לחברה סמכות או זכות או תפקיד, י - ועדת המכרזים .14.17
 ע"י ועדת המכרזים שלה, וכל מקום שנכתב "החברה" גם ועדת המכרזים במשמע, ולהיפך.

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

 07/2019הצהרת המשתתף במכרז פומבי מס' |

,  לאחר ____________________ח.פ  ________________________________אני הח"מ 
שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את מסמכי המכרז, לרבות את הסכם ההתקשרות, ועיינתי במסמכים 

טעמי השתתף בכנס מציעים, מגיש את הצעתי האחרים אשר צורפו למכרז, ולאחר שהשתתפתי ו/או מי מ
 כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:

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

 הדרושים למתן השירותים נשוא מכרז זה. 

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

 השירותים ומתחייב לפעול על פיהם.

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

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

 מסמך ב'נני מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף כבהגשת הצעתי זו, ה .5
למסמכי המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם 
המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת 

 ממנו.

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

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

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

 ין זה.במכרז, ולא תהא לי כל טענה בקשר לעני

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

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

מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא  הנני .9
החברה פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר, 
וכן, וללא כל תלות, לקנוס אותי בפיצוי המוסכם המוסדר בהסכם, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש 

 חת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.ללא הוכ

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

 פה. לחייב אותי וכן תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקו

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

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

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 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 
 ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.

 מס' זיהוי: _____________ _____שם מורשה החתימה מטעם המציע: ________

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

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

 פקס' : _____________ ____________________________מייל : ______
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 למכרז 1נספח א'
 דבר אי תיאום מכרזתצהיר ב

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

 המציע( מצהיר בזאת כי: 

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

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

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

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

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

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

 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

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

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

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

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

 מועד הגשת ההצעות .

 מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  אני מודע לכך כי העונש על תיאום .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___________ספר _והנושא רישיון מ

___________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ________מר/גב' ___

ֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה  ____/__________

 המשפטית של חתימתם. 

_______________________ _____________________ __________________ 
 חתימה מס' רישיון שם עורך הדין 
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 למכרז 2נספח א'

 תצהיר קבלן המשנה )ייחתם במקרה בו מנהל פרויקט שמועסק ע"י המציע 

 (5.3מעביד להוכחת עמידה בתנאי סף -שלא במסגרת יחסי עובד

 _________________________ : שם קבלן המשנה

 _________________________ : כתובת קבלן המשנה

 _________________________ : טלפון קבלן המשנה

 _________________________ : שם איש קשר

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

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

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

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

 מצהירים כדלקמן: 

( לצורך עמידה שם המציע_______ )__________עם _____אנו מאשרים כי קבלן המשנה התקשר  .1

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

 כזוכה במכרז.

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

החל לגבי עובד קבלן המשנה(, וכי הוא  3.3את מספר תת סעיף  בתנאי סף ___________ )יש למלא

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

ידי  ידוע לנו כי סיום העסקה של מר _____________ מכל סיבה שהיא צריכה להיות מאושרת על .3

 קנט, 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 

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

 את התאגיד 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 באמצעות קבלן משנה מטעם המציע

 (3.5את מנהל הפרויקט בהתאם לתנאי סף  שמעסיק

 _________________________ : שם קבלן המשנה

 _________________________ : כתובת קבלן המשנה

 _________________________ : טלפון קבלן המשנה

 _________________________ : שם איש קשר

__ ו______________, _______________________ נושא ת.ז. מס' _____אנו הח"מ ________

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

"( בכל הנובע מהגשת הצעה זו בהתאם לתנאי קבלן המשנה__ )להלן: "_______המשנה _________

 מסמכי המכרז, ואנו מצהירים כדלקמן:  המכרז וכי קראנו בעיון ובעזרת מומחים לדבר, והבנו, את כל

 3.3אנו 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.

ו כי מר ______________ ת.ז. _______________ מוצע על ידי המציע לצורך עמידה ידוע לנ .2

החל לגבי עובד קבלן המשנה(, וכי הוא  3.3בתנאי סף ___________ )יש למלא את מספר תת סעיף 

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

ידוע לנו כי סיום העסקה של מר _____________ מכל סיבה שהיא צריכה להיות מאושרת על ידי  .3

 חברת קנט, ובכל מקרה של החלפה כאמור אנו מתחייבים לעדכן את חברת קנט

 _________________________ ___________________________ 

 חתימה חתימה 

 אישור עו"ד 

י הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רישיון _________ אנ

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

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

ה זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני על מסמך הצע

מאשר 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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 נספח ב' למכרז

 /התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימוםהצהרה

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

קה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד המציע ובעל הזי (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 

  -לעניין סעיף זה
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 -שכ"חכמשמעותה בחוק ניירות ערך, הת - "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  (ב)
 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה; 

בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו  (ג)
 ההצהרה 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" 

 המציע. חבר בני אדם שנשלט על ידי (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;
 דה;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבו

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)
 מהותית 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 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"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

_______ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי _____

 _____________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.________

___________ _________________________ __________________________
 שם חותמת וחתימה תאריך 
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 ' למכרזגנספח 

 הצהרה על מעמד משפטי

 דויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:על המציע לציין במ

 א. מעמד משפטי

 חברה 
 )יש למלא טבלאות 
 ב, ג( 

 שותפות רשומה 
 יש למלא טבלאות 
 ב, ג, ד( 

 ב. פרטים כלליים

 
 ________________________________________ ___ שם:

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

 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(ותפים ד. שמות הש

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים 
 שמסרנו

על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים 
 ועדכניים.

_______________ _________________ 
 שם משפחה שם פרטי 

_______________ _________________ 
  חתימה תאריך 

 דוגמת חותמת התאגיד
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 ' למכרזדנספח 

 2.3פירוט ניסיון קודם של המציע בהתאם לדרישות תנאי סף 

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

 שם הלקוח ותחום עיסוקו : .א

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 : תאור הנושאים  שפותחו .ב

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 המערכת אליה מומשק:  .ג

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 תקופת ביצוע הפרויקט )תאריך התחלה וסיום(: .ד

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 לאוויר : הפרויקט מועד עליית  .ה

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

: הלקוח של עיסוקו תחום .ו
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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

 חתימת מורשה החתימה : __________________

   __ ת.ז. ___________________שם מורשה החתימה מטעם המציע : __________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 _____________________________________ חתימה וחותמת המציע:

 אישור עורך דין

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

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

 התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 ____________________ חתימת עורך הדין
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 למכרז' 1דנספח 

 3.4פירוט ניסיון קודם בהתאם לדרישות תנאי סף 

 ג ציוד ניידשל אפליקציית שטח ע" ESRIה למערכת התאמותפותחו ויושמו  פירוט הלקוחות אצלם 

מועד העלייה  תאור הנושאים שפותחו   שם הלקוח מס'

 לאוויר

שם איש קשר 

 אצל הלקוח

פרטי התקשרות 

 של איש הקשר

1      

2      

3      

4      

  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

________ מספר רשיון ________ מרחוב ______________________אני הח"מ, עו"ד __________

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

___________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על מסמך זה, _______________ וכן גב'/מר ___________

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

 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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 ' למכרזהנספח 

 פירוט  בדבר ניסיון מנהל הפרויקט

 :מנהל הפרויקט .1

 שם משפחה: ___________________ ______________שם פרטי: ___

 כתובת: _______________________ תאריך לידה: ______________

 משך שנות ניסיון: ________________ השכלה: _________________

 מועד תחילת עבודתו אצל המציע/אצל קבלן המשנה: __________ 

 :פירוט ניסיונו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 : רשימת ממליצים

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

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 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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 ' למכרז1 הנספח 

 המוצע /מפתחהמיישםפירוט  בדבר ניסיון 

 :המיישם המוצע .1

 שם משפחה: ___________________ ם פרטי: _________________ש

 כתובת: _______________________ תאריך לידה: ______________

 משך שנות ניסיון: ________________ השכלה: _________________

 מועד תחילת עבודתו אצל המציע/אצל קבלן המשנה: __________ 

 :פירוט ניסיונו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 : רשימת ממליצים

 חברה, טלפון סלולרי ודוא"ל( מהות היישום  שם, תפקיד, 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.* 

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

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 חתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________ שם מורשה ה

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 _____________________________________ חתימה וחותמת המציע:
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 ' למכרזונספח 

 3.6אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 

 _תאריך:______________

 לכבוד

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

 אישור רו"ח על מחזור כספיהנדון : 

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

 _________.  משנת החברההננו משמשים כרואי החשבון של  .א

 בוקרו על ידי משרדנו. 31.12.2018-ו 31.12.2017, 31.12.2016ליום  החברההדוחות הכספיים המבוקרים של  .ב

 :לחילופין

בוקרו על ידי רואי   31.12.2018-ו 31.12.2017, 31.12.2016ליום  החברההדוחות הכספיים המבוקרים של 
 חשבון אחרים. 

הכספי  המחזור 2018.31.12-ו 2017.31.12, 2016.31.12בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים ליום  .ג
חמש ובמילים: ש"ח ) 000500,ל  גבוה מ / שווההינו  2018 -ו 2017,  2016מן השנים  בכל אחת החברהשל 

 .)לפני מע"מ( שקלים חדשים( מאות אלף 

 בכבוד רב,

__________________ 
 רואי חשבון

 הערות: 

  .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח  

  המכרז.יש לציין תאריכים בהתאם לנדרש במסמכי
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 ' למכרזזנספח 

 טופס הצעת מחיר

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

 והרישיונותההסכם ונספחיו, וכן מפרט הדרישה המצורף להסכם כנספח י"ב, מציעים לספק את המערכת 

ולרשיונות,  הבסיסית ESRIולמערכת ה קה ליישוםוליתן לכם את מלוא שירותי התחזובמידה וידרשו 

 בהתאם לכל 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 ידוע לנו  .2

את הפריטים שיידרשו לה, ובכמויות שלחברה תהא הזכות המלאה להזמין מאיתנו, בהתאם להצעתנו זו, 

 עליהן תחליט, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

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

 :והרישיונות 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

עלות היישום )כולל עלות  1
 הרישוי באם נדרש(

לא  -₪ 250,000 -מחיר מקסימלי   
 יתקבלו הצעות גבוהות ממחיר זה

תחזוקת היישום )בתום שנת  2
אחריות( לשנה אחת הכולל גם 

את תחזוקת היישומים 
הקיימים בקנט ותחזוקת 

 במידה ונדרש. הרישוי

יש למלא גם את אחוז התחזוקה    
מתוך עלות היישום )עד מקסימום 

15%:) 
%______ 

 ESRIרישוי ותמיכה במערכת  3
פרטי  -)עבור שנה אחת (

 המערכת מופיעים בנספח יג'.
 -ה למערכת החזקה רישיון •

ArcGIS Desktop 10.5.1 
 -ה למערת רישיונות •

ArcGIS Portal (web): 
 צופה ברמת רישיונות 300 -

 עריכה יכולת ללא במידע
 ברמות רישיונות 50 -

 וניהול תפעול של שונות
 :המערכת

 מנהל  -
 מפרסם  -
 משתמש  -

לא   ₪ 55,000 -מחיר מקסימלי   
 יתקבלו הצעות גבוהות ממחיר זה

דקות(  60עלות שעת עבודה ) 5
במהלך  -מנהל פרוייקט 

תקופת התחזוקה בלבד וככל 
 ו פיתוחים ותוספותשיידרש

    

דקות(  60עלות שעת עבודה ) 6
במהלך תקופת  -  מיישם

התחזוקה בלבד וככל שיידרשו 
 פיתוחים ותוספות

    

סך הכל תחזוקת כל הרישיונות ותחזוקת היישום 
 )בשקלים חדשים(
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 הערות כלליות: .5

 עות במקרה של טעות חשבונאית/אריתמטית תהא רשאית ועדת המכרזים לתקן כל ט
 אריתמטית כאמור.

 .יש למלא את הטבלה בספרות בלבד 

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

 מס כדין.

 ימצא על ידה, לפי מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לקבל הצעה שת
 שיקול 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 

ו, לרבות מכס, בלו, לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחול
מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות 

 אחרת.

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

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

_________________________ 

 שם + חתימה
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 ' למכרזחנספח 

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

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ  -של קנט  GISלהתאמה ושדרוג מערכת ההסכם 

 2019ב יפו ביום ____ בחודש ______ שנערך ונחתם בתל אבי

 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 

קרן לבטוח נזקי טבע  -קנט של  GISהתאמה ושדרוג של מערכת  וקנט מעוניינת ב  הואיל
"( ובהתאם פרסמה הליך מכרז העבודות" או "השירות/יםבחקלאות בע"מ )להלן: "

 "(;ההליך)להלן: " 07/2019מס'  פומבי

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

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

וקנט החליטה על בחירה בהצעת הספק כהצעה הזוכה בהליך, וקנט מעוניינת להתקשר  והואיל
 ם להוראות הסכם זה;עם הספק בהסכם למתן השירותים בהתא

וברצון הצדדים לקבוע את ההוראות ,ההתחייבויות וההצהרות אשר יחולו על יחסיהם,  והואיל 

 והכל בהתאם להוראות הסכם זה;

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם. כותרות המשנה נכתבו לנוחות .1.2

לצורך פרשנות הסכם זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין  .1.3
לראות בעובדה כי מסמכי ההסכם הוכנו על ידי המזמינה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:

 מפורט אפיון - 'א נספח

 זמנים לוחות - 'ב נספח

 התמורה נספח - 'ג נספח

 SLAו מוסכמים פיצויים - 'ד נספח

 ערבות נוסחי - 'ה נספח

 והדרכה הטמעה תכנית - 'ו נספח

 מסירה בדיקות נוהל - 'ז נספח

 קבלה בדיקות נוהל - 'ח נספח

 עניינים ניגוד והיעדר מידע אבטחת, סודיות על לשמירה התחייבות - 'ט נספח

 ביטוחים קיום אישור - 'י נספח

  דרישות מפרט - 'יא נספח

 בקנט הקיימת ESRI מערכת תאור - 'יב נספח
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 סתירות במסמכי ההסכם ועדיפות בין מסמכים: .1.4

הספק מצהיר כי בחן את כל מסמכי ההסכם ונספחיו וכי ניתנה לו ההזדמנות לפני חתימתו על 
ה, וכי לעת חתימתו על הסכם זה לא מצא הסכם זה לקבל כל הבהרה לגבי כל סתירה או שאל
 כל סתירה ו/או אי בהירויות בהסכם זה על נספחיו. 

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

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

 הגדרות .1.5

 למונחים המפורטים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר בצדם כדלקמן:
 משמעותו - המונח

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

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

 אישורה יצורף להסכם זה כנספח ב';

"מפרט הדרישה" 
 "SOWאו "

 תכולת השירותים המצורפת למסמכי המכרז נספח יב'; -

"השירותים" או 
 "הפרויקט"

פי הסכם זה לשם השלמת המערכת -לביצוע כלל מחויבויות הספק ע -
כהגדרתה והתאמתה בהתאם לאפיון והוראות הסכם זה ועמידתה 
בהצלחה במבחני הקבלה ובכלל זה, הענקת רישיונות לתוכנת הספק 
ורכישת רישיונות בתוכנות צד ג' עבור קנט, אספקת המערכת 
והתקנתה, ביצוע התאמות ופיתוחים לצורך מתן מענה שלם ומיטבי 

, ממערכת קודמת קנט, יצירת והקמת ממשקים, הסבת נתונים לצורכי
הטענת 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 

 כמפורט בהסכם על נספחיו; האחריות ושרותי התחזוקה, הכל

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

 ולהוראות הסכם זה;

"פיתוחי קוד 
יעודיים וממשקים 

 דיים"יחו

פיתוחי קוד יעודיים וממשקים יחודיים אותם פיתח הספק עבור  -
 המזמינה בהתאם להוראות מפרט הדרישה והאיפיון המפורט;

 הסכם זה על נספחיו; - "ההסכם"

 ' להסכם;גכמפורט בנספח  - "התמורה"

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

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

 הפרויקט;

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

אחר תקופת האחריות אשר לגביה יהא הספק מחויב במתן כל תקופה ל - "תקופת תחזוקה"
 כנגד  תמורה מוסכמת, כמפורט בהסכם זה; שירותי תחזוקה ותמיכה,

"תקופת 
 ההתקשרות"

 תקופת הקמת המערכת, תקופת האחריות ותקופת התחזוקה. -
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 מהות ההתקשרות .2

טמיע, יתחזק ויתמוך הספק יבצע את הפרויקט ובכלל זה יאפיין, יישם, יקים, יריץ, ידריך, י .2.1
בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו. האחריות הכוללת  Turn-key -את המערכת בשיטת ה

על 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 

דה בדרישות ההסכם והענקת זכויות שימוש והרישיונות למזמינה, הכל בהתאם הזמנים, עמי
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
"( וכנגד התמורה המוגדרת הממשקים האופציונאלייםלעדי )להלן: "בהתאם לשיקול דעתה הב

 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, 

כן גם באמצעות אחרים, ולא באמצעות הספק, מבלי שיהא אולם המזמינה תהא רשאית לעשות 
בכך כדי לגרוע מחובה כלשהי של הספק לגבי המערכת שהיא סיפקה, ו/או לגבי חיבורה 
לממשקים אופציונאליים חדשים, שסופקו על ידי אחרים, ובלבד שהגדרות הממשקים 

או נזקים הנגרמים האופציונאליים יהיו תואמים למערכת. הספק לא יהא אחראי לתקלות ו/
למערכת או לנתונים בה ו/או עיכובים בלוח זמנים, אשר  יגרמו בשל ממשקים  ו/או רכיבים, 

 אשר יבוצעו שלא ע"י הספק.

בתמורה למילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, תשלם המזמינה לספק את התמורה  .2.4
 '.גבאופן ובתנאים המפורטים בנספח 

 הצהרות והתחייבות הצדדים .3

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 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. 

כל תקופת ההתקשרות, כל ההיתרים הנחוצים, ככל  מצויים ברשותו ויהיו ברשותו במהלך .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.

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

להתחייבויותיו על פי הסכם זה ואין בחתימתו על פי הסכם ו/או בביצוע  מותנית, המנוגדת
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
לכל התקנים, הסטנדרטים המחייבים, לרבות החקיקה, התקינה, הנהלים דין, ובהתאם 

 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
ביעות רצונו המלאה, בדיקה וכמומחה, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מומחים מטעמו, לש

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 

וע מלוא התחייבויותיו על פיו. כי הוא דרש וקיבל כל פרט ומידע הדרוש לו לצורך ביצ
התחייבויותיו, ולצורך מתן השירותים במועדם ובאופן בו המערכת תעמוד בכל דרישות מפרט 

 הדרישה.
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ידוע לו כי הפיקוח שיופעל על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה אינו אלא אמצעי ביקורת, ואין בו  .3.8
כם על כדי לגרוע ו/או לשחרר את הספק מהתחייבויותיו ו/או מאחריותו למילוי כל תנאי ההס

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

 מוכרים ומובנים לו הממשקים הנדרשים למערכות המזמינה ע"פ מפרט הדרישה. .3.9

לרבות המאפיינים התפעוליים ו/או המבצעיים הוא מודע למאפיינים הייחודיים של המזמינה  .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.

הספק לא יבצע כל פעולה שהיא העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ככל שהדבר ניתן  .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.

חני של התוכנה המוצעת על ידי והספק הינו ספק מורשה היצרן הינו בעל הזכויות בקניין הרו .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
מות בתוכנות צד ג' ולתחזקן עבורה, ובידו הזכות לפתח שינויים ותוספות אינטגרציה והתא

 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' 

 כמי רישיון היצרן. שיסופקו למזמינה יאפשרו לו לממש את מלוא הזכויות הניתנות לו לפי הס

 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.

 המזמינה מתחייבת ומצהירה בזאת, כי: .4

ם ובין מכל טעם אחר, להתקשרותה לא קיימת מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין על פי הסכ .4.1
בהסכם 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  .4.2
 אות היצרן וע"פ תנאי קבלת הרישיונות.בהתאם להוראות הספק ולהור

המזמינה מתחייבת שלא לבצע כל שינוי במערכת ללא אישור מראש ובכתב של הספק.  יובהר  .4.3
כי הספק לא יהא אחראי על כל פעולה ו/או שינוי אשר בוצעו במערכת ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב של הספק.

 יון לשימוש במערכת.  המזמינה מתחייבת לקיים את כלל הוראות ותנאי הריש .4.4

 אנשי המפתח -צוות הפרויקט  .5

הספק מתחייב להעמיד לטובת הפרויקט, מנהל פרויקט אשר זהותו אושרה על ידי המזמינה  .5.1
 במסגרת ההליך המכרזי.

אנשי כמו כן, יידרש הספק להעמיד לטובת הפרויקט )בעלי התפקידים ייקראו להלן: " .5.2
 "(המפתח

המפתח, ויעשה כן רק בנסיבות ומסיבות שאינן בשליטתו  הספק לא יחליף מיוזמתו את אנשי .5.3
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 

טבלת הפיצויים המוסכמים תחייב את הספק בתשלום פיצוי מוסכם למזמינה וזאת בהתאם ל
 המצורפת כחלק מנספח ה'.
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בכל מקרה בו תדרוש המזמינה, מטעמים ונימוקים סבירים, את החלפתו של מי מבעלי  .5.4
ות הפרויקט, מתחייב הספק לפעול מיידית לעיל או מצו 5.2- 5.1התפקידים 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 

התפקידים המנויים  תפקיד אחר חדש שזהותו תאושר על ידי המזמינה. החלפת אחד מבעלי
לעיל או איש צוות כאמור לא תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב כלשהו בלוח  5.2- 5.1בסעיפים 

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

ם לצורך לעיל יתואמו בין הצדדים ובהתא 5.2- 5.1צפויות של אחד מבעלי התפקידים בסעיפים 
 יוסכם על מינוי ממלאי מקום/מחליפים מתאימים. 

הספק מתחייב להעמיד לטובת הפרויקט צוות מקצועי בהיקפי משרה ובדרגות ניסיון והכשרה  .5.5
אשר נדרשים לצורך ביצוע הפרויקט. מובהר כי ביצוע השירותים, כולם או חלקם, באמצעות 

ובכתב מאת המזמינה, והיא תהא קבלן/ני משנה מטעם הספק מחויב בקבלת אישור מראש 
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. -

חברי צוות הפרויקט יהיו מיומנים ובעלי ניסיון לצורך ביצוע מלוא התחייבויות הספק במועדן,  .5.6
 הסכם זה.כמפורט ב

בנוסף, מוסכם כי לאור החשיבות שרואים שני הצדדים בשמירת הרציפות והיציבות של הרכב  .5.7
צוות הפרויקט וניהול הפרוייקט, יפעל הספק לשמירת יציבות הצוות ורציפותו עד לסיום מבחני 
הקבלה והמסירה, קבלתה הסופית של המערכת וסיום תקופת ההרצה כהגדרתה להלן, הכל 

 נית העבודה.בהתאם לתוכ

אם קיים חשש סביר שהספק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן,  .5.8
שלא עקב סיבות שאינן באחריותו ובשליטתו, כי אז ומבלי לגרוע מסעד כלשהו העומד למזמינה 
על פי הסכם זה ו/או כל דין, מתחייב הספק להגדיל על חשבונו ובאחריותו את המשאבים 

קעים בפרויקט ככל שיידרש כדי לתקן את הטעון תיקון אשר בתחום אחריותו על מנת המוש
 לעמוד בלוח הזמנים ובתכנית העבודה ובכל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

המזמינה תתאם מעת לעת ישיבות מקצועיות אליהם יתייצבו נציגים משני הצדדים, וכן אנשי  .5.9
לה תתקבלנה החלטות בנושאים מהותיים הנוגעים מקצוע על פי הצורך והדרישה. בישיבות א

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 

 לתוספת תמורה עבור ישיבות מקצועיות אלו.

ם הישיבות המקצועיות האמורות בכדי לגרוע או להפחית באופן כלשהו מובהר כי אין בקיו .5.10
 ממחויבויותיו ואחריותו המלאה של הספק להצלחת הפרויקט.

מקום ביצוע הפרויקט, ומקום פגישות העבודה, יהיו באתרי המזמינה או במשרדי הספק,  .5.11
 לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

 האפיון המפורט .6

יחל הספק בתהליכי איפיון לגיבוש מסמך "אפיון מפורט" למערכת  מיד לאחר חתימת הסכם זה .6.1
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 

ם זה והוראות מפרט הדרישה כבסיס ליישומן מלא את כל דרישות המזמינה על פי הוראות הסכ
 במערכת המוצעת.

האיפיון המפורט יכלול, בין היתר, תיאור של הממשקים, מסכים, תהליכים, הרשאות, שדות,  .6.2
 תהליכי אישור מדרגי אישורים, פורמט של דו"חות.

הספק מתחייב להגיש למזמינה במועד שנקבע בנספח ג' מסמך אפיון מפורט שלם, וממצה,  .6.3
 עונה לכל צרכי המזמינה על פי הסכם זה ועל פי הוראות מפרט הדרישה.ה
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ימי  20המזמינה תאשר את מסמך האפיון המפורט או תעביר לספק את הערותיה למסמך בתוך  .6.4
ימי עסקים ויעבירן  10עסקים מקבלתו. העבירה המזמינה הערות, יפעל הספק לתיקונן בתוך 

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

אם וככל שבמהלך הכנת האיפיון המפורט ו/או אישורו סבר אחד מן הצדדים כי קיים צורך  .6.5
יפעל הספק  -בשינוי ו/או עדכון פתרון של תהליכים ו/או לדרישות שכלולות במפרט הדרישה

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

מובהר בזאת כי אין באישור המזמינה כדי לגרוע מאחריות הספק לטיב האיפיון המפורט  .6.6
י. מבלי לגרוע ולשירותים המבוצעים על פיו ומכל הוראות המופיעות בהסכם זה ובמפרט הטכנ

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 חלק מהשירותים, הכל על מנת להתאימם לדרישות המערכת המפורטות בהסכם וזאת 

 גם נובע ממעשה או מחדל או הכתבה של המזמינה .למעט אם הפ

למען הסר ספק מובהר כי תוצרי האפיון המפורט ניתנים עם זכויות שימוש ללא הגבלה  .6.7
למזמינה והיא רשאית לעשות במסמך האפיון המפורט שימוש לצרכיה ככל שתחפוץ ללא 

 הספק.הגבלה, אולם לא לצרכי מסחר ותוך שמירה על סודיות הקניין הרוחני של 

מובהר שבעבור כל העדכונים הנדרשים בעקבות האפיון המפורט לא יקבל הספק כל תמורה  .6.8
 נוספת ובלבד שאינם מהווים תוספת תכולה לתכולות המפורטות במפרט הדרישה.

לאחר אישור האפיון המפורט על ידי המזמינה תקוים הקפאת תצורה להקמת המערכת עד  .6.9
   לאחר בדיקות הקבלה והפעלה בייצור.

היה ומכל סיבה שהיא תחליט קנט שלא לממש את הפרויקט בתום סיום האפיון המפורט, היא  .6.10
תהיה זכאית לסיים את ההסכם בתום שלב זה, והתמורה לספק תהא עבור סיום אבן דרך זו, 

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

 הקמת המערכת  .7

למעט רישיונות התוכנה המוזמנים והמסופקים על ידי הספק על פי נספח התמורה, תספק  .7.1
המזמינה לספק את כל ציוד החומרה והתקשוב, לרבות השרתים הנדרשים, וזאת בהתאם 

 לאפיון אשר יימסר למזמינה מאת הספק.

ערכת בכללותה תעמוד במבחני המסירה והקבלה, בהתאם לתכנית ומפרט מבחני הקבלה המ .7.2
והמסירה )כולל תרחישים ותסריטים(. הספק יספק דו"ח ביצוע של מבחני המסירה והתיקונים 

 שבוצעו על ידו בהתאם.

נה, בסיוע הספק, את בהמשך למסירת דו"ח ביצוע מבחני המסירה על ידי הספק תבצע המזמי .7.3
מבחני הקבלה שיבוצעו על ידי המשתמשים וייבחנו תהליכים מקצה אל קצה. במהלך הבדיקה 
ייבחנו ביצועי המערכת בכל שלב בדיקה בנפרד, ובאינטגרציה בין כל רכיבי המערכת. אם יתברר 
כי הקונפיגורציה ו/או מפרט החומרה או התקשוב שנרכשו על פי הוראות הספק ו/או 

ישיונות אינם תומכים ברמת התפעול והפונקציונאליות יפעל הספק לתיקון של המערכת הר
שסופקה במיידית והכל על חשבונו.  הספק יבצע את כל עבודות הפיתוח וההתאמה, הסבת 
והקמת נתונים, והתקנת המערכת, וזאת על תשתית חומרה והתקשוב שתספק המזמינה הכל 

על   סכם זה, בסיוע של גורמי התשתיות  האחראיםבהתאם למפרט הדרישה  ולהוראות ה
 התשתיות של המזמינה.

במשך כל תקופת ההתקשרות יישא הספק באחריות לביצוע אינטגרציה וממשקים מלאים בין  .7.4
רכיבי האספקה לבין עצמם, בין כל רכיבי המערכת כמכלול, ובין כל המערכת כמכלול לבין  

 ברכיבים שבאחריותה.מערכות המזמינה כמוגדר במפרט הדרישה ו
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 בדיקת המערכת וביצוע בדיקות מסירה .8

בכפוף ללוחות הזמנים המוגדרים בנספח ג', ימציא הספק לאישור המזמינה מפרטי בדיקות  .8.1
מסירה במסגרתם יפרט הספק את תיאור בדיקות המסירה אותן הוא עתיד לבצע במערכת על 

מתעתד לבצע במסגרת בדיקות רכיביה, פירוט הרכיבים הנבדקים, התהליכים אותם הוא 
המסירה, הכלים לעריכת הבדיקות, היעדים, המדדים והסטנדרטים ושאר התנאים אשר 
התקיימותם מהווה תנאי להצלחת בדיקות המסירה, תסריטי בדיקות מקיפים הכוללים את 

 כל התרחישים הקיימים, לרבות ממשקים ותשתיות אחרות.

 8.1י עסקים מקבלת מפרטי הבדיקות כמצוין בסעיף ימ 10המזמינה תודיע בכתב לספק, בתוך  .8.2
לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על אישור מפרטי בדיקות המסירה המוצעים. במידה ויהיו 

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

תה המזמינה את מפרטי הבדיקות או אישרה אותם בסייגים, יבצע הספק על חשבונו מפרטי דח .8.3
בדיקות מסירה מתוקנים בשינויים המחויבים והכל בכפוף למפרט הדרישה. המזמינה תהא 
רשאית לאשרם או לדחותם לשם ביצוע השלמות ו/או תיקונים נוספים והספק יבצע תיקונים 

 רישה.  נוספים אלה בהתאם למפרט הד

מובהר כי אין בהנחיות המזמינה ו/או בדרישות שתציב ו/או באישור בדיקות הקבלה והמסירה  .8.4
כדי לגרוע מאחריות הספק, והספק יישא באחריות בלעדית לכל טעות, השמטה, אי בהירות 

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

וכחלק בלתי נפרד מביצוע הקמת המערכת, יערוך הספק במהלך הקמת המערכת ואספקתה,  .8.5
בנוכחות נציג המזמינה, על אחריותו ועל חשבונו, ובהתאם לשלבים הקבועים בלוח הזמנים 

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

רה או חלק ממנה אותה הוא יום מראש על ביצוע כל בדיקת מסי 7הספק יודיע למזמינה לפחות  .8.6
 מתעתד לבצע. 

בתום ביצוע כל בדיקת מסירה, ימציא הספק למזמינה את תוצאות הבדיקה ודו"ח מפורט.  .8.7
הבדיקה תיחשב כמושלמת אך ורק לאחר שהמזמינה אישרה בכתב את השלמתה המוצלחת 

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

קבעה המזמינה כי תוצאות הבדיקה מעידות על חריגה ביחס לדרישות המערכת, יבצע הספק  .8.8
על חשבונו ובאחריותו את כל הדרוש על מנת לתקן את כל הליקויים ו/או הכשלים בתוך 

 תואם את מפרט הדרישה.התקופה אותה תקצוב המזמינה ובלבד שהדבר 

קבעה המזמינה כי לאחר ביצוע התיקונים האמורים לא עמדה המערכת בתוצאות בדיקה  .8.9
המשקפות את דרישות המערכת שתסופק )ע"פ מפרט הדרישה(, תהא המזמינה רשאית לנקוט 

 באחת הפעולות הבאות:

ונה של לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים את הבדיקות אשר לדעת המזמינה גרם לכישל
הבדיקה וכן לבצע כל שינוי, התאמה או תוספת הדרושים בנושאים שבאחריותה והנוגעים 
 במערכת על מנת לאפשר את תפקודה התקין והאינטגרציה למערכות אחרות כמוגדר בפרויקט.

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

שאית עד למועד קבלת המערכת באופן סופי להוסיף בדיקות מסירה וקבלה המזמינה תהא ר .8.10
ו/או 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 

המזמינה לבדיקות נוספות במועד שלאחר אישור בדיקות נוספות כאמור. במצב של יוזמת 
 מפרט הבדיקות, לוח הזמנים יעודכן בהתאם לשם מימוש הדרישה לבדיקות נוספות.
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 תיעוד והדרכה  .9

הספק מתחייב לספק למזמינה את כל מסמכי התיעוד, כמענה למפורט במסמכי הדרישה עד  .9.1
 ולא יאוחר ממועד סיום בדיקות הקבלה ותחילת ההדרכה. 

ף, בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בנספח ג', יכין הספק וימסור למזמינה תוכנית הטמעה בנוס .9.2
 והדרכה כמפורט בנספח ח' אשר תכלול, בין היתר, את הרכיבים הבאים:

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

 ת לגבי מערכת התוכנה למי שתורה המזמינה.הדרכה למנהל המערכת תפעולי

המזמינה תהא רשאית להורות לספק לבצע שינויים בתיעוד ו/או בתוכנית ההדרכה, והספק  .9.3
מתחייב לבצעם בתוך המועד שייקבע על ידי המזמינה ובלבד שהדבר תואם את מפרט הדרישה. 

הספק כמי  לאחר שאישרה המזמינה את התיעוד ואת תוכנית ההדרכה בכתב, יראו את
 שהתחייב לבצע את תוכנית ההדרכה עד ולא יאוחר ממועד הדרכת כלל המשתמשים. 

 ההדרכה תבוצע על ידי הספק, ועל חשבונו, כקבוע במפרט הטכני. .9.4

המזמינה מתחייבת להעמיד ולוודא זמינות העובדים להדרכות במסגרת מחזורי ההדרכה  .9.5
ש עם המזמינה, ולשינויים שיסוכמו בין שנכללים בפרויקט, ובהתאם ללוח זמנים שיתואם מרא

 שעות לפני מועד ההדרכה. 24הצדדים עד 

 מובהר כי תנאי לקבלת המערכת על ידי המזמינה הנו מסירת מסמכי התיעוד האמורים. .9.6

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות, לרבות בתקופת התחזוקה, לתקן ולעדכן את כל  .9.7
ת במקרה בו בוצע עדכון ו/או שינוי במערכת על ידי מסמכי התיעוד לפי הצורך, על חשבונו, וזא

 הספק.

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

לאחר סיום מבחני המסירה תבצע המזמינה בסיוע הספק מבחני קבלה )בדיקת משתמש מקצה  .9.8
קבלה אותן יש לבצע במערכת על רכיביה, לקצה( במסגרתם יפרט הספק את תיאור בדיקות ה

התהליכים אותם הוא מתעתד לבצע במסגרת בדיקות הקבלה, ושאר התנאים אשר 
 .הכל בהתאם להוראות מפרט הדרישההתקיימותם מהווה תנאי להצלחת בדיקות הקבלה, ו

בתום ביצוע כל בדיקת קבלה, ימציא הספק למזמינה את תוצאות הבדיקה ודו"ח מפורט.  .9.9
ה תיחשב כמושלמת אך ורק לאחר שהמזמינה אישרה בכתב את השלמתה המוצלחת הבדיק

 של כל אחת מבדיקות הקבלה. 

עם סיומן המוצלח של כל בדיקות הקבלה, יחל הספק בביצוע שלב הכנת הנתונים לטעינה,  .9.10
  ייצוא הנתונים ואישור תקינות הנתונים.

וגעות לפרויקט בכללותו )לרבות מתן בכפוף לעמידת הספק בכל התחייבויותיו ע"פ הסכם זה הנ .9.11
ההדרכה הנדרשת ומתן כל התיעוד הנלווה הנדרש( ולעמידת המערכת שתסופק בכללותה 
במבחני הקבלה בהצלחה, בהתאם לצורכי המזמינה כפי שהם מוגדרים באפיון בהסכם זה ובכל 

אחר עליה ימים רצופים ל 14שינוי שיתבקשו על פי הוראות הסכם זה ללא תקלה חמורה במשך 
יום המזמינה תשקול  14 -לאוויר )ככל שתוקנה תקלה חמורה כאמור במהלך התקופה של ה

להחשיבה כ"ללא תקלה" עפ"י שיקול דעתה הבלעדי(, המזמינה תמסור לספק אישור קבלה 
 "(. אישור קבלה סופיסופי )להלן: "

ות מתן אישור עמידה בהצלחה במבחני הקבלה למערכת כולה בהתאם לצורכי המזמינה, לרב .9.12
קבלה סופי על ידו בהתאם ללוחות הזמנים, מהווה תנאי עיקרי ויסודי להסכמת המזמינה 

 לקבלת המערכת לידיה, ולתחילת תקופת האחריות.
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 לוח זמנים  .10

 לוח הזמנים המפורט, כפי שאושר על ידי החברה בהתאם להוראות ההסכם, מצורף כנספח ג'. .10.1

ו תודיע המזמינה לספק להחל בביצוע הפרויקט, תקופת הקמת המערכת תחל מן המועד ב .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'. 

אי מהותי בהסכם זה. ידוע לספק התחייבות הספק לעמוד בלוח הזמנים לפרויקט תחשב כתנ .10.3
ומוסכם עליו, כי המזמין, בהתקשרותו עמו בהסכם זה, מסתמך על התחייבותו לעמוד בלוח 

 הזמנים לפרויקט. 

הספק מתחייב לבצע את אבני הדרך באופן רציף ובקצב הדרוש לעמידתו בלוח הזמנים  .10.4
 לפרויקט. 

 תקופת האחריות .11

 12ר קבלה סופי )כהגדרתו לעיל( ועד לתום תקופת האחריות למערכת תחל ממועד אישו .11.1
"(. מובהר כי בתקופת האחריות לא יהא הספק תקופת האחריותחודשים ממועד זה )להלן: "

זכאי לקבלת כל תשלום ו/או תמורה בגין תקלות במערכת, למעט שו"ש ככל שיידרש על ידי 
ה במחירם ולא . למען הסר ספק תקופת האחריות בגין תחזוקת הרישיונות כלולהמזמינה

 תשולם לספק עלות 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 

נו, את המערכת, לרבות כל תקלה ברכיב מרכיבי המאושרים. הספק מתחייב לתקן על חשבו
 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
נה היישומית העדכנית הספק, ללא תוספת תמורה, שדרוג לכל מרכיבי המערכת לגרסת התוכ

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

 תקופת התחזוקה .12

המזמינה מהספק  תוכל לרכושעם סיום תקופת האחריות, וכחלק בלתי נפרד מהסכם זה  .12.1
שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת וזאת בהתאם לתמורה הקבועה בנספח ד', והכל על פי 

ה לרבות: התקנת עדכונים )במידה שתידרש התקנה כזו יותר מפעם בשנה דרישות מפרט הדריש
(. עדכון ותיקון תוכנות העזר כך שעתי בנספח התמורהבהתאם לתעריף  -תחוייב המזמינה 

שיפעלו כהלכה ויעמדו בכל הדרישות המוסכמות גם לאחר התקנת עדכוני התוכנה, תיקון כל 
תקן כל תקלה בהתאם לדרישות נספח ה' )להלן: תקלה לשביעות רצון המזמינה. הספק יחל ל

 "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 

באותם התנאים  שנים 5וקה בתקופה נוספת בת לקנט שמורה הזכות להאריך את תקופת התחז .12.3
שנות תחזוקה במצטבר.  10, וזאת עד לתקופה של והמחירים של תקופת התחזוקה הראשונה

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לסיים את תקופת התחזוקה עם הספק בתום תקופות 
התחזוקה, לרבות  חודשים או במקרה של הפרה יסודית של הוראות ההסכם בתקופת 12בנות 

 המצורף כנספח ה'. SLA-במקרה של אי עמידה בדרישות ה

 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
תעורר הצורך במתן שירותי לבקשת המזמינה מעת לעת(. הספק מצהיר כי ידוע לו כי מעת לעת, י

התחזוקה באופן פיסי על ידי נוכחות של נציגים מומחים מטעמו וכי הוא ערוך לכך, ומתחייב 
 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
הוא יסתייע בתמיכה הטכנית מטעם היצרן העומדת לרשותו וזאת בתיאום עם במערכת, 

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

למוצע על הספק יספק למזמינה רישיונות שימוש בהתאם והפתרון המוצע דורש רישוי,  במידה .13.1
 שבנספח יב'.  ידו ואו בהתאם לדרישות 

המזמינה תהא רשאית מכוח זכות השימוש של כל התוכנות שיסופקו, הפיתוחים וההתאמות,  .13.2
מערכת על להעניק זכות שימוש ברישיונות למשתמשים נוספים שעובדים ו/או שיעבדו על ה

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

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

לאבני הדרך והסכומים המפורטים בנספח ד' להסכם ולפי החברה תשלם לספק תמורה בהתאם  .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  30בגינה הוגש החשבון תשולם בתנאי תשלום של שוטף +  התמורה בגין אבן הדרך .14.3
 קבלת חשבונית מאת הספק.

חשבון לחברה, אישורו  ת, בכפוף לקבלשנה ומראשבתקופת התחזוקה תשולם התמורה מידי  .14.4
 ממועד קבלת החשבון. 30על ידי החברה ובתנאי שוטף + 

הספק על פי הסכם זה לרבות  סך התמורה עבור הפרויקט בכללותו ועמידה בכל התחייבויות .14.5
בגין שירותי התחזוקה וההדרכה מהווה את התמורה הסופית, המוחלטת והמלאה עבור מתן 
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 

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

מובהר ומוסכם על הצדדים כי החברה תהא רשאית לקזז מן התשלום המגיע לספק כל חוב  .14.6
ו/או פיצוי מוסכם ו/או כל תשלום אחר על פי כל דין והסכם. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף 

 של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.זה אינן גורעות מזכותו 

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.

ונו ובאחריותו, בכל ההוצאות, התשלומים, ההיטלים, מסים, הספק יישא בעצמו, על חשב .14.8
ניכויים 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, 

ה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הספק יישא בכל בגין כל הסכומים שישולמו לו לפי הסכם ז
תשלומי הביטוח 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.

לספק, ימציא הספק לקנט אישורים תקפים בדבר בנוסף, וכתנאי מתלה לביצוע תשלום כלשהו  .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  .14.10
שלא ניתן יהא להפעיל מודולים מרכזיים במערכת שהוגדרו באפיון המפורט, והכל  המפורט או

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

מינה את התמורה שהתקבלה, וזאת מבלי לגרוע מכל ישיב הספק לידי המז -מאת המזמינה 
 זכות ו/או סעד העומד 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  30על איחור שמקורו בספק( העולה על שאין מדובר 
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.

במקרה בו אנשי המפתח אותם העמיד הספק לרשות קנט אינם מתייצבים ו/או -ם פיצוי מוסכ .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 

בגין כל יום עבודה עבור כל אחד מבעלי  ₪ 400בה של קנט לדרוש מאת הספק פיצוי מוסכם בגו
 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.

 שינויים ושיפורים .15

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

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל מין וסוג שהוא אשר נגרמו כתוצאה ממעשה  .15.1
רשלני, מחדל או הפרה של הספק ו/או שיידרשו לצורך קיום מלוא התחייבויות הספק ו/או 

 ראות הסכם זה.לצורך השלמת השירותים ע"פ דרישות מפרט הדרישה ו/או הו

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל מין וסוג שהוא אשר דרושים לצורך עמידה  .15.2
 בהוראות מפרט הדרישה ו/או האפיון המפורט.

ול כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל מין וסוג שהוא, אשר מנהל המערכת יכ .15.3
 , מדרג אישורים(.לבצע )כגון: שאילתות, דו"חות

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל מין וסוג שהוא, אשר נובע בשל שינוי דין  .15.4
 המגיע לספק מאת רשות המיסים.

 נוהל השינויים ותנאים לתשלום :

בכל מקרה של צורך בשינוי כתוצאה מדרישת המזמינה, תפנה המזמינה בכתב לספק טרם  .15.5
 יים הנדרשים.המועד המתוכנן לביצוע השינוי ותפרט את השינו

תוך פרק הזמן המוסכם יגיש הספק למזמינה תוכנית עבודה שבה ייכללו, בין היתר, פירוט  .15.6
השפעתו של השינוי על לוח הזמנים ועל הפרויקט, לוח הזמנים החדש בפועל לביצוע השינויים, 
וכן אומדן של עלות השינויים המבוקשים, כאשר אומדן הספק לביצוע השינויים יהא בהתאם 

 לופות הבאות כאשר המזמינה תשלם את החלופה הזולה ביותר מבין אלה:  לח

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

ככל שמדובר בשעות עבודה נוספות הנדרשות לשם ביצוע השינוי, ואשר אינן מתומחרות בתוך 
 ם זה.להסכ גהמחירים שלעיל, על פי מחירון לשו"ש המוגדר בנספח 

 '.גביחס לרישוי בלבד, תשלם המזמינה את המחיר בהתאם להוראות נספח 

המזמינה תהא רשאית לאשר את הצעת הספק או לדחות אותה או לאשרה בסייגים וזאת  .15.7
 בהתאם לשיקול דעתה.

אישרה המזמינה את הצעת המחיר יגיש הספק תוכנית עבודה מפורטת, והמזמינה תידרש  .15.8
 רה בסייגים.לאשרה או לדחותה או לאש

אישרה המזמינה את תוכנית העבודה המפורטת, תוציא המזמינה לספק הזמנת רכש חתומה  .15.9
 על ידה.

 מובהר כי הזמנת הרכש תבוצע על ידי הספק בהתאם להוראות ההסכם והמפרט. .15.10

לא יבוצעו שינויים על ידי הספק ללא אישור בכתב מאת נציג החברה המוסמך וללא קבלת  .15.11
 הזמנת רכש חתומה.

מען הסר ספק מובהר כי זכותה של החברה לממש שירותים אופציונאליים שנקבעו בנספח ל .15.12
התמורה, אולם ביצועם על ידי הספק מותנה בקבלת הזמנת רכש מאת החברה לידיו. לא 
תשולם לספק כל תמורה בגין תוספות אופציונאליות שיבוצעו ללא הזמנת רכש בכתב מאת 

 החברה.
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 קניין רוחני .16

להתגונן ו/או להסדיר באופן מיידי כל דרישה, תביעה, טענה, ו/או הליך אחר הספק מתחייב  .16.1
שיופנה כנגד המזמינה, עובדיה, מנהליה,  חברות קשורות שלה, לרבות עובדיהן ומנהליהם, ומי 
מטעמה בגין הפרה )או הפרה נטענת( של פטנט, זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות, בארץ ו/או 

כת ו/או כל חלק ממנה )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, התוכנה, בחו"ל, בקשר עם המער
האפיון, ההתאמות, הפיתוחים, הממשקים, ויתר תוצרי הפרויקט(, על חשבונו של הספק, 
בתנאי כי לספק תהיה שליטה על ניהול ההגנה כנגד כל תביעה כנ"ל ועל כל מו"מ לפשרה העשוי 

יישא בכל ההוצאות, העלויות, והתשלומים  להיות במסגרת תביעה כנ"ל, והספק לבדו
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 

בלי לגרוע מכלליות האמור, לעילה ו/או עקב טענה כי המערכת ו/או כל חלק ממנה )לרבות ומ
התוכנה, 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 

ההגנה כל תביעה כאמור, מייד עם היוודע לה דבר התביעה כאמור ותאפשר לספק לנהל את 
ובכלל זאת להתפשר 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  .16.2
ליות האמור, אחיות(, שיאסור שימוש במערכת )ו/או כל חלק ממנה, לרבות ומבלי לגרוע מכל

התוכנה, 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 שלישי )בין בארץ ובין בחו"ל(, או אם לדעת הספק יש חשש שיינתן צו כאמור, 

ה מחויב, להשיג, על חשבונו, בהקדם האפשרי, ובכל מקרה בתוך מועד שלא יאוחר הספק יהי
ימי עסקים ממועד מתן הצו כאמור, עבור המזמינה רשות להמשיך בשימוש ברכיב המפר או  10

להחליף או לכתוב מחדש את שורות הקוד, או לשנות את הרכיב המפר ברכיב שווה ערך 
ולק, ותוך שהוא מבטיח פגיעה מינימלית בעבודתה של בביצועיו באופן שההפרה הנטענת תס

 ימי עסקים. 10המזמינה. במקרה וההפרה אינה מהותית למזמינה, הספק יבצע את האמור תוך 

 הפרות ההסכם .17

אין בכל תרופה או סעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר ו/או לגרוע מזכות המזמינה  .17.1
 כם ו/או על פי כל דין. פי ההס-לתרופה וסעד אחרים הנתונים לה על

 מבלי לגרוע מן הקבוע בעניין זה בדין, ההפרות הבאות תחשבנה כהפרה יסודית :  .17.2

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

קונים שנדרשו על ידי המזמינה באפיון המפורט על ידי הספק, ובלבד שכל אי ביצוע כל התי
הערות המזמינה הועברו בכתב לספק והן בהתאם למפרט הדרישה, וזאת לאחר קבלת התראה 

 יום מראש. 30בכתב בת 

אי עמידה במבחני הקבלה לאחר ביצוע מבחני קבלה חוזרים במשך שלושה סבבים לפחות, בשל 
 יום מראש. 30עדי של הספק, ולאחר קבלת התראה בכתב בת מעשה או מחדל בל

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

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

מבלי לגרוע מיתר הסעדים הנתונים למזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, במקרה של ביטול  .17.3
ההסכם על ידי המזמינה בגין ההפרות כאמור, וזאת עד ללפני המעבר של בדיקות הקבלה, תהא 

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

תהא זכאית המזמינה לפיצוי   -כאמור לאחר בדיקות הקבלה ועד לתום תקופת האחריות 
 .₪ 100,000וסכם בגובה , ולאחר תחילת תקופת התחזוקה לפיצוי מ₪ 50,000מוסכם בגובה 

האמור לעיל לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למזמינה על פי דין ו/או על פי הוראות הסכם  .17.4
 זה.
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 פיצויים מוסכמים  .18

' הינם פיצויים שהוערכו ושוערכו מראש ע"י הצדדים כפיצוי מוסכם דהפיצויים המוסכמים שבנספח 
י הספק למזמינה )או יקוזז מן הסכומים המגיעים בגין הנזקים שייגרמו למזמינה, וסכום זה ישולם ע"

לספק( בלא צורך בהוכחת נזק בפועל, ומבלי שיהיה בתשלום כאמור כדי לגרוע מזכויות המזמינה לכל 
סעד או תרופה או פיצוי נוספים לרבות סעד של ביטול ההסכם ולרבות פיצוי בסכום גבוה יותר ככל 

 בשיעור העולה על הפיצוי המוסכם.שיעלה בידי המזמינה להוכיח קיום נזקים 

 אחריות לנזק .19

להסרת ספק מובהר כי המזמינה, מנהליה, עובדיה, סוכניה, שלוחיה, ו/או חברות בנות ו/או  .19.1
חברות אחיות על עובדיהם ומנהליהם, וכל אחד אחר מטעמם לא יהיו אחראים באיזה אופן 

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

 אשר יגרם ע"י המזמינה או מי מטעמה.

מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין, הספק לבדו יהיה אחראי בגין כל נזק  .19.2
לכל אדם או גוף אחר ו/או לרכושם עקב מעשה רשלני ו/או  שייגרם למזמינה ו/או לרכושה ו/או

מחדל של הספק או של כל מי מטעמו המהווים עוולה נזיקית לרבות רשלנות ו/או רשלנות 
 מקצועית ו/או הפרת חובה חקוקה ו/או הפרת חובה מקצועית, ו/או הפרת הסכם.

תוצאה ממעשה או מחדל מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי כל נזק שייגרם לרכוש המזמינה כ .19.3
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 את הנזק.

 שמירת סודיות והגנה על הפרטיות  .20

הספק, ו/או מי מטעמו, בסודיות גמורה ומוחלטת ולא במשך תקופת הסכם זה ולאחריו, ישמור  .20.1
יגלה או ימסור או יעשה שימוש כל שהוא במידע ו/או ידיעה ו/או מסמך, שהגיעו או יגיעו 
לידיעתו, במישרין או בעקיפין מהמזמינה )או ממי מטעמה( ללא אישור בכתב ומראש מאת 

ים להלן יתקיימו לגביו: הוא נחלת המזמינה. חובה זו לא תחול על מידע שהספק יוכיח כי התנא
הכלל או הגיע לידיו כדין ושלא עקב הפרת חובת סודיות לפני מועד גילויו לספק, או שהוא 
יצטווה לגלותו ע"פ דין )ובתנאי שנתנה על כך הודעה מוקדמת למזמינה ע"מ שזו תוכל להתגונן 

ר לעיל בלבד( וכל זאת מפני דרישה שכזו, ובתנאי שבמקרה שכזה שימוש הספק בו יהיה לאמו
 בלבד שנטל ההוכחה לכך שתנאים אלה מתקיימים יחול על הספק.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ינקוט הספק בכל האמצעים הסבירים הדרושים על מנת  .20.2
להגן על המידע של המזמינה וזאת לכל הפחות באותה רמת זהירות בה היה נוקט לגבי מידע 

 סודי שלו.

עיף זה הנו כל מידע ו/או ידיעה ו/או מסמך, שהגיעו או יגיעו לספק, במישרין "מידע" לצורך ס .20.3
או בעקיפין מהמזמינה )או ממי מטעמה( לרבות משמעו מידע מסחרי, מקצועי, טכני ו/או כל 
מידע אחר המסומן כסודי טרם מסירתו או שהינו סודי בעיני האדם הסביר לרבות נתונים 

ות עבודה, טכנולוגיות, לקוחות, ספקים, התקשרויות, תקציב, שהוזנו למערכת, נתונים על שיט
תמחיר, הנה"ח וכיו"ב וכן שרטוטים, מפרטים ותיקי תכנון וכן "סוד מסחרי" ו"סוד" 

 . 1999-לחוק עוולות מסחריות התשנ"ט  5כהגדרתם בסעיף 

זה.  הספק מתחייב ואחראי לכך כי אנשי המפתח ישמרו על סודיות כנדרש מהספק על פי הסכם .20.4
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 לסודיות אבטחת מידע והיעדר ניגוד עיניינים המצורף כנספח י' ולמסרם למזמינה. כמו 

ק כי יאכוף על כל עובדיו, קבלני המשנה שלו ומי מטעמם את הצעדים הנדרשים כן מתחייב הספ
 על מנת לקיים את התחייבויותיהם על פי הסכם זה. 

הספק מתחייב כי עם סיום הפרויקט, )ו/או מיד עם דרישתה של המזמינה(, יחזיר למזמינה כל  .20.5
נוצרו על ידי הספק עבור חומר, נתונים ומידע השייך למזמינה )לרבות חומר נתונים ומידע ש

 המזמינה(, לרבות חומר כאמור הנמצא בידי מנהל הפרויקט ו/או מי מחברי צוות הפרויקט. 
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במשך תקופת הסכם זה ולאחריו, תשמור המזמינה בסודיות גמורה ומוחלטת ולא תגלה או  .20.6
ם תמסור או תעשה שימוש כל שהוא במידע ו/או ידיעה ו/או מסמך, על הטכנולוגיה, תהליכי

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 פרויקט זה, שהגיעו או יגיעו לידיעתה במישרין או בעקיפין מהספק, ללא אישור בכתב 

ספק. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי )א( התאמות ופיתוחים שבוצעו על ידי ומראש מאת ה
הספק עבור המזמינה )ב( מידע שהנו בגדר נחלת הכלל )ג( מידע שנועד לצרכי שימוש שוטף 

 במערכת )ד( מידע שגילויו נדרש על פי דין ו/או על פי החלטה של גוף ו/או רשות שיפוטית.

 א מגבלת זמן גם לאחר סיום הסכם זה.הוראות סעיף הסודיות יחולו לל .20.7

 העברת ושימור ידע .21

בכל מקרה בו יסתיים הסכם זה מכל סיבה שהיא ו/או בכל עת על פי דרישת המזמינה, יעביר  .21.1
הספק באופן מלא למזמינה ו/או למי מטעמה, את מלוא הידע, שנצבר עד לאותה עת בקשר עם 

רויקט , ויבצע חפיפה עם עובדים הפרוייקט, והמסמכים בקשר עם השלבים שכבר ביצע בפ
ויועצים מקצועיים )לרבות מיישם חלופי( שייבחרו על ידי המזמינה על פי שיקול דעתה הבלעדי, 
ויספק תיעוד כתוב מלא של כל האספקות התוצרים שהוכנו עבור המזמינה ו/או שיימצאו 

די להגביל את בתהליך הכנה . אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמינה ו/או כ
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.  

הספק יוודא קיומו של שימור ידע בקרב עובדיו על מנת שבכל עת יהיו בידי עובדיו אשר  .21.2
ם ידע ברמה גבוהה שיאפשר תחזוקה תקינה של המערכת ו/או מעניקים למזמינה את השירותי

 טיפול בה.

 ביטוח  .22

מבלי גרוע מאחריות הספק על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם, מתחייב הספק לערוך ולקיים,  .22.1
על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, למשך כל תקופת ההתקשרות, את 

עריכת הביטוחים, המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו הביטוחים המפורטים באישור 
"( ובכל הקשור ביטוחי הספק" ו""אישור עריכת הביטוחעל כל תנאיו )להלן:  'ומסומן כנספח י

 7לביטוח אחריות מקצועית מתחייב הספק להמשיך ולקיים את הביטוח לתקופה נוספת של 
 שנים לאחר תום מועד מתן השירותים בפועל.

ידי הספק כדי לצמצם ו/או לגרוע -הסר ספק מובהר בזאת כי אין בעריכת הביטוחים עללמען  .22.2
בצורה כלשהי מהתחייבויות הספק על פי כל הסכם בין הצדדים ו/או על פי כל דין ולא יהיה 
בעצם עריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לפצות את קנט ו/או מי מטעמה ו/או 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-כל נזק שהספק אחראי בגינו על כל אדם או גוף שהוא בגין

מוצהר ומוסכם בזאת כי קביעת סכומי הביטוח וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת  .22.3
הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק אשר אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו 

ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק  לפי הסכם זה. על הספק לבחון את חשיפתו לחבות
מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי קנט ו/או מי מטעמה 
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי 

 ידי הספק.-הביטוחי שהוצא על

טוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הספק, מתחייב הספק אם לדעת הספק יהיה צורך בעריכת בי .22.4
לערוך ולקיים, על חשבונו, את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף ו/או 
משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי קנט וכלפי הבאים מטעמה, אולם 

 .ויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון

במועד חתימת הסכם זה, ללא כל דרישה מצד קנט וכתנאי לתחילת מתן השירותים נשוא הסכם  .22.5
( בנוסף המצורף כשהוא 'זה, מתחייב הספק להמציא לקנט את אישור ביטוחי הספק )נספח י

חתום כדין על ידי מבטחו. מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הספק חתום כאמור לעיל 
 ום הסכם זה על נספחיו.מהווה תנאי יסודי לקי
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בדיקתו, -מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או אי .22.6
כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הספק למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או 

פי הסכם זה ו/או על פי דין או כדי להטיל -היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הספק על
 אחריות כלשהי על קנט ו/או על מי מהבאים מטעמה.

יום לפני תום תוקף ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי החברה את  14-לא יאוחר מ .22.7
אישור עריכת הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת. הספק מתחייב לחזור 

טוח וכל עוד חלה עליו ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי תקופת בי
 פי הסכם זה ונספחיו.-חובת עריכת ביטוחים על

בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ו/או לקנט כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מצומצם  .22.8
או משונה לרעה או מבוטל, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב הספק לערוך את 

כת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור ערי
 או ביטול הביטוח כאמור לעיל. 

הספק מצהיר בזאת כי הוא פוטר את קנט ו/או את הבאים מטעמה מכל אחריות לאבדן ו/או  .22.9
נזק העלול להיגרם לרכוש ו/או לציוד מכל מין וסוג שהוא בבעלות הספק או באחריותו או 

ותים, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק המשמש אותו לצורך מתן השיר
 בזדון.

 ערבויות  .23

 הספק יפקיד, על חשבונו, בידי המזמינה ערבויות כמפורט להלן: .23.1

מסכום הצעתו  10%ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית של בנק ישראלי מוכר בגובה  .23.2
"(. ערבות הביצועזה )להלן: "' להסכם הבתוספת מע"מ וזאת בתנאים ובנוסח המצורף כנספח 

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

חודשים ממועד החתימה על הסכם זה. באם המועד  10ערבות הביצוע תהיה בתוקף לתקופה של  .23.3
חודשים, יאריך הספק את תוקף ערבות הביצוע בהתאם לדרישות  10יידחה ויעלה על האמור 

 המזמינה.

מובהר כי הערבויות תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על הסכם  .23.4
 לפי המוקדם. -זה או במועד תחילת מתן השירותים על ידי הספק 

במקרה של הפרת ההסכם על ידי הספק,  שלעיל, את הערבותהמזמינה תהיה רשאית לממש  .23.5
ימים לספק לתיקון ההפרה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת  7ולאחר שנתנה התראה של 

 לה על פי ההסכם או הדין ולרבות לצרכיי:

 גביית פיצוי מוסכם על פי הסכם זה.  .23.6

 גביית פיצוי עקב נזק שבהתאם להוראות ההסכם והדין על הספק לפצותה בגינו.  .23.7

 שבת תמורה ששולמה על ידה במקרה של ביטול ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק.לה .23.8

חילטה המזמינה את סכום הערבות, כולו או חלקו, יהא הספק חייב לחדש את הערבות  .23.9
 14הרלוונטית או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לגבי החילוט האמור וזאת בתוך 

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

 חולט ביתר. 

לא ביצע הספק השלמה של הערבות כאמור, תהא רשאית המזמינה, מבלי לגרוע מכל זכות  .23.10
 ת שחולטה.העומדת לה, להפחית מתשלום כלשהו המגיע לספק את גובה הערבו

 מובהר כי חידוש ערבות כלשהי, שינוייה או הארכתה, ייעשה על ידי הספק ועל חשבונו. .23.11
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 העברת זכויות .24

הספק אינו רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, או  .24.1
להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת קנט מראש ובכתב. 
על אף האמור לעיל, העסקת מומחים ועובדים, על ידי הספק, אין בה, כשלעצמה, משום הפרה 

 של סעיף זה. 

לעיל, לא תשחרר את הספק מאחריותו  24.2הסכמתה או אישורה של קנט בהתאם לסעיף  .24.2
המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכם זה, והוא ימשיך לשאת באחריות המלאה לכל 

 ל בקשר עם מתן השירותים.מעשה או מחד

מבלי לגרוע מהאמור ולמען הסר ספק מובהר ומוסכם כי הספק אינו רשאי לספק את השירותים  .24.3
נשוא הסכם זה באמצעות ספק או קבלני משנה )להלן: "ספק משנה"( אלא בהסכמת קנט מראש 

 ובכתב, לרבות לגבי זהות ספק המשנה ובתנאים שנקבעו לכך.

תאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה על קנט חבות נתנה קנט את הסכמתה בה .24.4
כלשהי 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.

חובותיה וזכויותיה מוסכם בזה על ידי הצדדים כי קנט תהא רשאית להמחות ולהעביר את  .24.5
כלפי 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 

תאמה זכויות וחובות קנט כלפי הספק על אותו אדם או גוף וזכויות וחובות הספק יחולו בה
 כלפי אותו אדם או גוף כאמור.

 סמכות שיפוט והדין החל

 על הוראות הסכם זה ופרשנותן יחול הדין החל במדינת ישראל.  .24.6

מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם  .24.7
א כל סמכות הסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב, וכי לאף בית משפט אחר לא תה

 לדון במחלוקת כאמור.

 ספק  -יחסי מזמינה  .25

מובהר בזאת, כי קנט הסכימה להתקשר עם הספק על בסיס התקשרות למתן שירות קבלני  .25.1
עצמאי, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות 

ות הינה בבחינת עלות כוללת והחובות ההדדיות, וכי התמורה המשולמת על ידיה בגין השיר
 והיא לא תידרש לתשלום נוסף.

מוסכם בין הצדדים כי הספק ייתן את השירותים נשוא הסכם זה כנותן שירות עצמאי, ואין  .25.2
בהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין קנט ו/או מי מטעמה לבין הספק ו/או 

 מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

מעביד בינו לבין קנט, ומנוע מלדרוש זכויות -לטעון לקיומם של יחסי עובדהספק יהיה מנוע מ .25.3
 מעביד בינו לבין קנט.-כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד

עוד מוסכם כי ובין הצדדים ו/או מי מטעמם )לרבות קבלני המשנה של הספק( לא יתקיימו כל  .25.4
למי מטעמו )לרבות קבלני המשנה של הספק( כל מעביד. אין ולא יהיו לספק ו/או -יחסי עובד

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

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

 אחרים אשר מעביד חייב לשלמם עפ"י כל דין ונוהג. 

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם על הצדדים, כי הסכומים שישתלמו לספק על פי הסכם זה,  .25.5
או מי מטעמו יפעל עבור המזמינה כקבלן עצמאי ולא תומחרו מתוך נקודת הנחה כי הספק ו/

 ישררו בינו לבין המזמינה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד כלשהם. 
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אם יקבע בפסק דין ו/או בפסק בורר ו/או בכל החלטה של רשות מוסמכת על פי כל דין כי  .25.6
מעובדיו ו/או מי קיימים יחסי עובד ומעביד בין המזמינה ו/או מי מטעמה לבין הספק ו/או מי 

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

הספק מתחייב לפצות את קנט ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שתידרש  .25.7
שא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתי

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

 שונות .26

הספק מתחייב להפקיד קוד מקור של המערכת אצל נאמן ולספק לחברה אישור על כך. כל  .26.1
שיבוצע עבור המזמינה, תהא המזמינה בעלת זכויות השימוש בו והספק מתחייב פיתוח, שו"ש 

 להעביר קוד מקור השינוי לידי החברה.

כל מחדל, השהייה או ויתור ע"י אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו, לא יחשבו כוויתור,  .26.2
י הסכם כמניעה, כהסכמה או כהודאה מצידו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו או חלק מהן עפ"

 זה בכל עת שיחפוץ, מבלי שיהא מנוע מלעשות כן. 

הסכמה של קנט או הספק לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  .26.3
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

לחוק חוזה קבלנות או על פי כל דין אחר ביחס  5הספק מוותר על זכותו לעיכבון על פי סעיף  .26.4
 וכנית ו/או כל דבר ועניין אחר שהוכן על ידו במסגרת הסכם זה. לכל מסמך ו/או ת

המזמינה תהא רשאית לקזז סכומים המגיעים לה על פי הסכם זה ו/או אשר הספק חב לה על  .26.5
פי הסכם זה מכל סכום אשר יגיע לספק מאת המזמינה. הקיזוז ייעשה לאחר מתן הודעה בכתב 

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

 כל שינוי בהסכם זה יהיה תקף רק אם יערך בכתב וייחתם ע"י הצדדים.  .26.6

תנאי הסכם זה )על כל נספחיו, בין אם מצורפים במועד חתימתו ובין יש לצרפם לאחר מכן(  .26.7
ממצים את כל אשר הוסכם בין הצדדים במלואו, ומבטלים כל התקשרויות, הבטחות, מצגים 

 ת קודמים, אם נעשו כאלה, לפני חתימתו של הסכם זה. והתחייבויו

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה, וכל הודעה שתשלח לצד ע"י משנהו לפי הכתובת  .26.8
שעות ממועד השליחה בדואר רשום או בעת  72האמורה, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 

 מייל. הנחתה באמצעות שליח או בעת משלוחה באמצעות פקסימיליה או ב

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 _________________________ _________________________ 

 הספק המזמינה 
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 מסמך אפיון מפורט )יצורף על פי לוח הזמנים שנקבע בהסכם( -' אנספח 
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 לוחות זמנים לביצוע הפרויקט -' בנספח 

 זמן מוחלט )בשבועות( גורמים אחראים נושא 

  0 קנט וספק  חתימה  1

 שבועות 3 ספק  של הפיתוחים המוצעים אפיון מפורט 2

 שבוע  1 קנט בדיקה ואשור האפיון 3

 שבוע 1 ספק תיקון והשלמת גרסה סופית 4

 שבוע  1  קנט בדיקה ואישור הלקוח 5

  שבועות 6 ספק יישום ופיתוח התאמות נדרשות 6

 שבוע 1 ספק מבדקי מסירה  7

 שבועות 2 קנט  יצוע תיקונים ואישור קבלהמבחני קבלה ב 8

 שבועות 3 קנט וספק ליווי והטמעה בשטחהדרכה  9

  קנט וספק עלייה לאוויר 10
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 תמורה ואבני דרך לתשלום -' גנספח 

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

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

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  -מורה בגין שלב הקמת המערכת ועד לתום תקופת האחריות הת .ב

 ידי החברה.

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

 :  )לפני מע"מ( על בסיס רשימת התעריפים כדלקמןתהיה )שו"ש( נוספות התמורה עבור שעות עבודה

 לשעה ₪ 330לא יעלה על  כיר/היגוי והנחיה מוסמךמנהל פרויקט ב 

 לשעה ₪ 195לא יעלה על  מוסמך מפתח/מיישם 

 לשעה  ₪ 140לא יעלה על  /מדריךמטמיע 

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

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

 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

 .2018הבסיס הנו מדד חודש דצמבר 

 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 : 

 בגין הקמת המערכת על פי אבני הדרך הבאות :התמורה  .1

 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

 .המן התמור 25% - עם עליית המערכת לאוויר  .ד

 .מן התמורה 15% - שלושה חודשים ממועד העלייה לאוויר  .ה

 במועד העלייה לאוויר. ישולמו הרישיונות  .2

 התמורה בגין תקופת התחזוקה תשולם מידי שנה מראש לאותה שנה. .3

 . 30מובהר כי כל תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף +  .1
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  SLA-פיצויים מוסכמים, שירותי תחזוקה ו  -' דנספח 

  -סכמים פיצויים מו .1

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

 הבלעדי:

   

   

   

   

   

   

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

המזמינה להפסיק את תקופת התחזוקה ולבטל הסכם זה, הספק ישיב למזמינה את התמורה עבור 
 ל פי דין.שירותי התחזוקה בגין תקופת התחזוקה שקוצרה, ויעמדו לזכותה כל הסעדים ע
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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 

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

 כל תקלה אחרת.  - תקלה קלה .2.1.3

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

בשעות הפעילות  תיקון התקלה יחל תוך שעה מקבלת הקריאה - טיפול בתקלה משביתה .2.2.1

. החל מתחילת מתחילת יום העבודה הבא שעהובמידה ומחוץ לשעות הפעילות תוך 
הטיפול, יבצע הספק טיפול שוטף ורציף בתקלה, עד לתיקונה המלא. תיקון התקלה 

ימי עבודה לכל היותר. ספק יהיה מחויב לתת מענה ראשוני לבעיה תוך  5יסתיים בתוך 
 שעתייםשעתיים מקבלת הקריאה בשעות הפעילות ובמידה ומחוץ לשעות הפעילות תוך 

מענה הראשוני יינתן באמצעות תיקון הליקויים עצמם או מתחילת יום העבודה הבא. ה
לחילופין באמצעות עקיפת התקלה או פתרון חלקי של הבעיה או חזרה לגרסה קודמת 

 או הנחיות מתאימות למשתמשים במערכת. 

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

העבודה הבא. החל מתחילת הטיפול, יבצע הספק טיפול שוטף ורציף בתקלה, עד 
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.  8ות תוך ובמידה ומחוץ לשעות הפעיל פעילותבשעות ה

ימי עבודה לכל היותר. הספק יהיה מחויב לתת מענה  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. -הבהרה  .2.3

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

לשירות ותמיכה הינה במסגרת שעות העבודה  לגבי שאר רמות )משבשת וקלה( הציפייה .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

ארבע שעות מתחילת  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 -תיקון המשוחרר תקופתית. הספק יפעל על  PATCHסופי באמצעות 

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

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

 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

 קור התקלה שאירעה ואפיונה.איתור מ .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  לתיקונה גם מעבר לשעות העבודה  בשעות העבודה הספק יפעל

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

 .17:00ועד  08:00

ישום ממוכנת הכוללת את כל פרטי כלל שירותי האחריות והתחזוקה ינוהלו במערכת ר .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 אי ביצוע תחזוקה מונעת/מחזורית ו/או מתקנת במועדה ו/או ו/א SLA-אי עמידה ב .2.5.10
 בכלל תחשב כאי עמידה של הספק במחויבויותיו.

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

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

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

 ובלתי תלוי בספק.

, הספק יתקן כל פריט ומרכיב פגום במרכיבי המערכת אשר סופקה והתחזוקה 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, שינוי שם בעל הרישיון, יבוצעו במהלך כל תקופת התחזוקהעדכוני רישוי ו/או 

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

 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
 ______________ם מאת המבקש/ת עד לסכום של  לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכ

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. -

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

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

 נקודות.

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

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

 סודי.ההפרש בין המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד הי
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
ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם 

 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש/ת.

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

 ניתנה להעברה או להסבה. ערבות זו אינה .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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 נוסח ערבות אחריות

 מיום________ __________  'להסכם מס

 לכבוד 

 ן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מקר-קנט 

 א.ג.נ.,

 ס'______________ 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. -

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

 תנאי ההצמדה יהיו כדלקמן:
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"
 בות זו.כלשהו עפ"י ער

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו באופן הבא: .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.
סכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את ה

 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 

 את המבקש/ת.תחילה את סילוק הסכום האמור מ

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  __  לחודש  ___ שנת ___ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  .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.

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

 בכבוד רב, 

 חתימות ____________________

 שם הבנק  ___________________

 סניף _______________________
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  -תוכנית הטמעה והדרכה  -' ונספח 

 )יצורף על פי לוח הזמנים שנקבע בהסכם( ובהתאם להצעת הספק
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 צעת הספקעל פי ה -נוהל בדיקות מסירה -' זנספח 
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 על פי הצעת הספק -נוהל בדיקות קבלה  - חנספח 
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 התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים  -' טנספח  
קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן: -קנט אני ___________, המעניק שירותי ייעוץ לחברת 

 "( בתחום _________________ מצהיר ומתחייב כדלקמן.החברה"

ידוע לי שבמסגרת ההתקשרות עם החברה בהסכם ו/או בכל דרך אחרת, יתכן ויגיעו לידיעתי ו/או  .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
מועסקים ו/או נותני שירותים ו/או קבלנים וכן כל דבר אחר בקשר לחברה )כל אלה יקראו להלן: 

 "(. 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.
לצרכים שלשמם הועבר אלי, ולא אעשה שימוש במידע שהגיע אלי בדרך אפעל בקשר למידע אך ורק  .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

במסמך זה וכן אמנע כל פרסום בעבודתם, אחתים את כל עובדי על התחייבות לשמירת סודיות כמפורט 
 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

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

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

 מידע זה ואין כל האמור בהצהרת סודיות זו כדי לגרוע מהיות החברה בעלת המידע.
 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
 .רות בחברה לבין עבודה עם גופים אחריםבין הדרישות לביצוע העבודה/השי

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.

 ווצר ניגוד  עניינים:להלן פירוט של רשימת לקוחות בעלי זיקה ישירה או עקיפה לחברה שבגינם עלול להי .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" 
כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, או אדם אחר הסמוך על שולחני או  דודה, חם, חמות, חתן,
 שאני סמוך על שולחנו. 

 עליהן יש לדווח אך עניינים, ניגוד מהוות אינן אישי, כשלעצמן, או מקצועי רקע על היכרות כי יובהר, .14
 נים:זה. להלן פירוט של קשר אישי או עסקי שבגינו עלול להיווצר ניגוד עניי 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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 הספק ביטוחי עריכתאישור על  -נספח י' 
 ___________ תאריך

 לכבוד

   אחות חברות או/ו אם חברות או/ו מ"בע אותבחקל טבע נזקי לביטוח קרן - קנט
  קשורות חברות או/ו שלובות חברות או/ו בנות חברות או/ו

 "(קנט" או/ו "החברה: "יחדיו יקראו להלן)

 74 בגין מנחם מדרך

 אביב תל

 .,נ.ג.א

, הקשור בכל"( הספק: "להלן_____________________) ש"ע ביטוחים עריכת אישור :הנדון
 אספקת, נותרישיו מתן לרבות GIS מערכת ושדרוג התאמה שירותי מתןל, היתר בין

 נתונים הסבת, ממשקים והקמת יצירת, ופיתוחים התאמות ביצוע, והתקנתה המערכת
, תיעוד ואספקת הכנה, קבלה מבחני ליווי, הדרכה, נתונים הטענת, קודמת ממערכת

 שירותים וכן תחזוקה רותייוש אחריות אספקת, ביצוע ודרישות קבלה במבחני עמידה
 "( השירותים: "להלן) נלווים

 (הימים שני כולל) _____________________ ליום עד_____________________  מיום :הביטוח תקופת

 פוליסות נוסח פי על הינו להלן 2 -ו 1 בסעיפים המפורטים הביטוחים פי על הניתן הכיסוי היקף :הכיסוי היקף
)או נוסח פוליסות "ביט" המקביל לו במועד עריכת  2016 דורהמה "ביט"כ הידוע הביטוח

 .כאמור הפוליסה מנוסח חלק המהוות ההרחבות כל עלהביטוחים( 

 :הפוליסות

 ____________________ 'מס שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה .1

 לרכוש נזק או/ו גופנית פגיעה בגין דין פי עלו/או קבלני משנה מטעמו  הספק חבות :המבוטחת החבות
 .בשירותים הקשור בכל, כלשהי ישות או אדם של לרכושו או/ו לגופו להיגרם העלולים

, בהלה, התפוצצות, אש -מ הנובעת חבות בדבר הגבלה לכל כפופה אינה הפוליסה :הגבלות ביטול
 פרעות, חיים בעלי, הרעלה, פגומים סניטריים מתקנים, וטעינה פריקה, הרמה מכשירי

 קבלני קבלנים וכלפי בגין חבות, במשקה או במאכל מזיק דבר מכל הרעלה ,ושביתות
 .לאומי לביטוח המוסד מצד תחלוף תביעות וכן ועובדיהם( דרגה מכל) משנה

ו/או על  עליה מוטלת להיות שעלולה אחריות בגין קנט את לשפות מורחבת הפוליסה :שיפוי הרחבת
 לסעיף בכפוף וזאת, מטעמו פועליםה או/ו הספק מחדלי או/ו מעשי עקבמי מטעמה 

 מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח נחשב לפיו צולבת אחריות בדבר
 .המבוטח

  .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 4,000,000 : אחריות גבול
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 ___________________ 'מס מעבידים חבות לביטוח פוליסה .2

ל פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או על פי חוק האחריות ביטוח אחריות מעבידים ע :המבוטחת החבות
 או/ו גופנית פגיעה בגין עובדיו כלפי הספק חבותבגין  1980-למוצרים פגומים, התש"ם

 .השירותים במתן עבודתם ועקב כדי תוך מהם למי להיגרם העלולה מקצועית מחלה

 פיתיונות, ובעומק בגובה עבודות, ערנו העסקת בדבר הגבלה לכל כפופה אינה הפוליסה :הגבלות ביטול
 .עבודה ושעות ורעלים

 תאונת קרות לעניין ונטען היה קנט ו/או הבאים מטעמה את לשפות מורחבת הפוליסה :שיפוי הרחבת
 מי כלפי כלשהן מעביד בחובות נושא מי מהם כי כלשהי מקצועית מחלה או/ו עבודה

 .הספק מעובדי

 הוויתור אולם, מטעמה והבאים קנט כלפי תחלוף זכות על יתורו כוללת הפוליסה :תחלוף על ויתור
 .  בזדון הביטוח למקרה שגרם אדם בן לטובת יחול לא כאמור

 .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 20,000,000 : אחריות גבול

 [_________________ 'מס מקצועית אחריות לביטוח פוליסה .3

 בגין הביטוח תקופת במשך לראשונה שהוגשה דרישה או תביעה בשל הספק חבות :המבוטחת החבות
 במתן הקשור בכל, מטעמו מהבאים מי או/ו הספק מצד מקצועי מחדל או מעשה

 .השירותים

 ביטוח מקרה בעקבות עיכוב או השהייה בדבר הגבלה לכל כפופה אינה הפוליסה :הגבלות ביטול
 .מכוסה

 כל של בפרטיותו פגיעה בשל או/ו הרע לשון בשל חבות בגין הרחבה כוללת הפוליסה :הרחבות
 בגין, כלשהן רוחני קניון זכויות הפרת בשל או/ו הסודיות חובת הפרת בשל או/ו אדם
 של מטעמו מהבאים מי של יושר אי בשל הספק חבות בגין הרחבה וכן מסמכים אבדן

 .הספק

 עקב עליה מוטלת להיות עלולה אשר אחריות בגין קנט את לשפות מורחבת הפוליסה :שיפוי הרחבת
 מביטוח לגרוע מבלי וזאת, מטעמו מהבאים מי של או/ו הספק של מחדל או/ו מעשה
 .קנט כלפי הספק חבות

 .................................... לפני לא אך, השירותים מתן תחילת ממועד יאוחר לא :למפרע מועד

 לא כי בתנאי, הביטוח תוקף תום רלאח חודשים 12 של גילוי תקופת כוללת הפוליסה :גילוי תקופת
 באישור מהאמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הספק ידי על נערך

 .זה ביטוח

  .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 4,000,000  :אחריות גבול
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 :הפוליסות כל על החלים כלליים תנאים

 מוותרים ואנוקנט  ידי על הנערך ביטוח לכל ודמותק הינן לפיו מפורש תנאי כוללות לעיל המפורטות הפוליסות .א
 ;קנטדרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  כל על

בטל, אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח  -חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים  .ב
 על פי כל דין.

 לקבלת קנט של מזכותה יגרע לא מטעמו מי וא/ו הספק ידי על לב בתום והתנאותיהן הפוליסות תנאי קיום אי .ג
 ;לעיל המפורטות מהפוליסות מי פי על שיפוי

 תקופת במשך לרעה שינוי בהן יחול ולא תבוטלנה לא לפיו מפורש תנאי כוללות לעיל המפורטות הפוליסות .ד
 ;מראש יום 60 החברה לידי רשום בדואר כתובה הודעה תימסר אם אלא, הביטוח

 העצמיות ההשתתפויות ולתשלום לעיל המפורטות הפוליסות עבור הביטוח דמי תשלוםל אחראי בלבד הספק .ה
 .פיהן על החלות

 .לעיל האמור ידי-על במפורש שונו שלא כמה עד וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה ביטוח אישור .ו

 לעיל האמור כל את מאשרים הננו מטה בחתימתנו

 ___________ שנת____________ ____ לחודש________________  היום

___________________________ 
 המבטח שם

___________________________ 
 המבטח וחותמת חתימה

___________________________ 
 החותם ותפקיד שם
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 מפרט דרישות אי" נספח

 כללי .1

  .ESRIשל חברת סטנדרטית מערכת הממ"ג הקיימת מבוססת על פלטפורמה 

 ש כי עבור קנט נעשו ההתאמות הבאות:חשוב להדגי

 .ספצפיות לעבודת המעריך  פעילויות שמכילה יחודיות פותחה אפליקציה

 . ESRIשל  "COLLECTOR"  הסטנדרטית יושמה האפליקציה

 . פועלות באופן משולב האפליקציות שתי

 הייעודית האפליקציה, לאפשר את עבודת הערכת הנזק בשטח )ראה להלן( באמצעות דרישהה בבסיס
 דרישותבנוסף ל COLLECTOR. ה אפליקציית של התכונות כל את בתוכה ולכלולעבור קנט  שפותחה

 י"ב נספחהמפורטות ב נוספות

מלא לצרכי עבודת השטח נדרש ביצוע התאמות ופיתוח פונקציונאלי ייעודי בהתאם  פתרון על מנת לאפשר מתן 
 למאפיינים ייחודיים של העבודה בחברה. 

קיימת. כאמור לעיל המערכת המוצעת הלמערכת  להתאמה ושדרוג מבקשת קנט לקבל הצעות ,לכךבהתאם 
קיימים בקנט, והיא תוקם על בסיס פלטפורמות סטנדרטיות בשוק התיתן מענה לשיטות ותהליכי עבודה 

)"מוצר מדף"( או פיתוח .
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 בקנט העבודה בתהליכי התומכות המידע מערכות עיקרי .2

 הקיים המחשוב סכמת .2.1

התומכות בפעילות החברה כשבמרכזן שתי מערכות קריטיות הסכימה מציגה את המערכות המרכזיות 
 לניהול החברה:

 קומטק -והתביעות  המערכת הביטוחית -

 תלם  -המערכת התומכת בניהול והערכת הנזקים  -
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 המרכזיות המערכות מפרט .2.2

 :ים לעילבהתאם לתרש התומכות בפעילויות השונות בחברההמערכות המרכזיות 

 טכנולוגיה ייעוד ומטרה שם המערכת מספר
כמות 

 משתמשים
 בסיס נתונים

 קומטק .1
ניהול הביטוח 

 והתביעות
AS400 80 Db400 

2 R@money  
ניהול המערכת 
 הכספית והרכש

AS400 

WEB 
35 Db400 

 1תלם/מבת .3
ניהול עבודת ההערכה 
 במטה החברה ובשטח

WINDOWS 120 Oracle 

4 GIS-Esri 
יהול המערך נ

 הגאוגרפי של החברה
WINDOWS 120 SQL 

5 
 Content -ארכיון

management 
אחסון ואחזור 

 מסמכים בארגון
WINDOWS 80 Db400 

6 CRM  WINDOWS 80 SQL 

7 
BI- Ibm 

Cognos 
 WINDOWS 30 SQL ניתוח נתוני הארגון

 מחשבונים 8
ניהול וסיוע בעבודת 

 השיווק
WINDOWS -

ACCSSES 
15  

9 
 -נוכחות ושכר

 חילן
 מערכת שכר ונוכחות 

מערכת חיצונית 
 של חילן
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 ותביעות תהליכי העבודה במחלקת הערכת הנזקים .3

 כללי .3.1

כאשר המערכת אמורה לשמש ככלי  ,בעבודתו בשטח המעריך הוא המשתמש העיקרי במערכת הממ"ג 
 .תביחד עם מערכת תלם ואפליקציית השטח של המערכ העבודה העיקרי שלו בשטח

 סכמת תהליכי עבודה .3.2

להלן מפורט תהליך העבודה המלא מקבלת ההודעה על נזק מהמגדל ועד להשלמת הטיפול בתביעה 
פעולות בעבודה  6.1)תשלום או דחיה( פירוט עבודת המעריך בשטח בעזרת כלי ממ"ג מפורטת בסעיף 

 להלן.  COLLECTORעם אפליקציית ה 
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 GIS -ה במערכת המעריך עבודת תזרימ תרשים .3.3

 

  



- 69 - 

 

 הקיים   GIS -מערך ה .4

 ממ"ג-. השימוש במערכת הESRI של חברת תשתית מבוססת על  מערכת הממ"ג  המשמשת כיום את קנט
בנוסף הוגדרו תהליכים עיתיים , המוגדרות תחת מערכת הממ"גאפליקציות משניות מספר  מתבסס על 

 ממערות מידע ארגוניות של קנט. יםלעיבוד נתונים אלפא נומרי

   

   DESKTOPפונקציונליות  .4.1

 ניהול מערכת ה- GIS ניהול ה - של קנט- Data base  של השכבות הפעילות הנמצאות באפליקציה

 .web-אפליקציית הו  collector-ה כמו

  עריכת נתוני השכבות וייצור שכבות לפי בקשת המשתמש 

 ניקוי מידע והוספת מידע ל- Data base  לצד יצירת מידע כמוOrthophoto 

 .תיקון שגיאות שהוזנו בשטח 

 מאושר" סלסטאטו"חדש"  סמסטאטו ןאישור חלקות ע"י העברת" 

 .העברת חלקות להיסטוריה 

 וכדומה.פעולות מסוימות שהפלטפורמה מאפשרת כמו ניתוח מידע  ביצוע 

 ECTORLCOLפונקציונליות אפליקציית ה  .4.2

 בנקודות( מדידה/  חלקה חלקה )הקפת מדידת 

 מהשטח ןציו נקודת הוצאת 

 החלקה בהיסטוריית צפייה 

 לפוליגון ביטוחי שאלון קישור  

 בחלקה  סניטציה נקודת הוספת 

  במפהלתצוגה הוספה והורדה של שכבות 

  מוגדריםחיפוש לפי שדות חיפוש 

 הצגת נתוני חלקה 

 הצגת אורטופוטו או כל שכבה מפתית אחרת 

 בחירת האובייקטים שסומנו במפה 

  לשכבה שנייההעתקת אובייקט משכבת אחת 
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 פונקציונליות הפורטל .4.3

  ,עריכת מפות לתצוגה תחת אפליקציה )הוספת והורדת שכבות, הגדרת תצוגת שכבות למפה
 הגדרת תצוגת תוויות (

  עיצוב אפליקציה )בניית אפליקציה, הוספה והורדת כלים מובנים לשימוש באפליקציה, הגדרת
 אותם כלים עבור המשתמש(

  הגדרת הרשאות למשתמשים 

 צפייה בנתונים ועדכון הנתונים לפי רמת ההרשאה 

 של קנט תהייעודי GISה פונקציונליות אפליקציית .4.4

 צפייה בשכבות הקיימות ב-webmap , 

 נבחרות אפשרות התמקדות לפי מגדל, מספר חלקה משרד החקלאות, ישוב ונ"צ, והצגת הישויות ה
 בסימבול בחירה.

  תלםמקישוריות 

 חלקה ופרטי חלקה אישור-  

 לשכבת מבוטחי קנט משרד החקלאותשכבת העתקת חלקות )פוליגונים( מ 

  ניווט לחלקה על ידיWaze קיים גם ב(-cillector) 

 האחרות  עם מערכות המידעשל הממ"ג ממשקים עיקריים  .4.5

 קומטק .4.5.1

נשלפים נתונים מהמערכת . הביטוחתפעולית לניהול המערכת המערכת קומטק, הינה 
במערכת ומועברים למערכת הממ"ג. כל שאלון  ילון בנספח()ראה מ ברמת שאלון ביטוחים

שבעקבותיו מועתק  ילילשמכיל מספר חלקה במשרד החקלאות מפעיל תהליך הביטוחית 
 הפוליגון לתוך מערכת הממ"ג.

 תלם   .4.5.2

המערכת ממושקת . בניהול והערכת הנזקיםלתמיכה ייעודית הינה מערכת מערכת תלם 
כפרמטר את מספר השאלון וכתוצאה מכך יכולה ששולח  APIע"י   GIS-למערכת ה

לשאלון נפתחת המקושר , באם אין פוליגון לשאלון זההמקושר  פוליגוןלהמערכת להתמקד 
  .ומאפשרת הקמת פוליגון חדש GISמערכת ה
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 סיכום המצב הקיים .4.6

 ESRI -תפעול מערכת המידע הגיאוגראפית בקנט מתבסס כמתואר לעיל על רכיבי הבסיס של מערכת ה
 (DESKTOP הפורטל וה ,- COLLECTOR  .וכן אפליקציה ייעודית שפותחה לעבודת המעריך בשטח 

יוצרת יחד עם עבודה במערכת תלם והיישום הייעודי (   COLLECTORעבודה בשני יישומים הנ"ל )
המעריך בשטח עד עבודת בארבע סביבות, אשר גורמת לסרבול בעבודה ומקשה על מצב של עבודה 

של ויתור על הכנסת נתונים גאוגרפיים, ויוצרת מצב של חוסר מידע לחברה על עבודת ההערכה למצב 
 ומסרבלת את אישור התביעה.

 להלן מספר דוגמאות למורכבות והסרבול בעבודת המעריך

לא מוחזרים חווים מהמערכת הגאוגרפית לתלם בהתאם לפעילות שנעשתה במערכת  .א
 .גאוגרפית)ראה תרשים הזרימה לעיל(

 בטעינת הנתונים. והןבפעולות רגילות הן  -זמני תגובה איטיים  .ב

קיימים מספר אזורים בהן אין קליטה אינטרנטית של המערכת ונוצר  - offline -אי יכולת עבודה ב .ג
באמצעות  GIS -הקושי לתפקד בשטח כיוון שהמערכת טוענת שכבות שאילתה מבסיס נתוני ה

 תקשורת אינטרנטית.

 .'רטוט מכלי המדידה כטיוטה  לנתוני העבודה בשטח )פוליגון( וכולא ניתן לשמור ש .ד

לא ניתן להפריד בין שטח החלקה לשטח ניזוק )אחד,שניים או יותר(. יש צורך לאפשר סימון  .ה
 .קווזימקטעים ע"ג פוליגון קיים על מנת להגדיר את האזורים שנ

מתאים לשאלון, המעריך במידה ולא קיים פוליגון  GIS-לאחר מעבר ממערכת תלם למערכת ה .ו
 (פוליגון חדש שרטוט ע"ימשכבת חלקות משרד החקלאות או  קולט פוליגון חדש )או ע"י העתקה

השאלון, נתונים אלו  את מקשראת הנתונים של מספר מגדל, ענף ועונה ולאחר מכן  ומקליד

על  תקל משמעותית GIS-בקישור למערכת ה Web Serviceקיימים במערכת תלם והעברתם ע"י 
  עבודת המעריך.
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 עיקרי הדרישה .5

 כללי .5.1

.)ראה תרשים הזרימה על קיום פוליגון מתאיםמהמערכת הגאוגרפית לתלם אינדיקציה קבלת   .א
 לעיל( 

 .אין קליטה אינטרנטית של המערכתבהם אזורים ב ע"מ לאפשר עבודה גם. offline -עבודה ב .ב

 .שנבחר( פוליגון) אובייקט עבור centroid -ה את אפשרות לקבל - ((centroid  מרכז נקודת קבלת .ג

במדידת פוליגון יוצגו השטח וההיקף, ובמדידת מרחק  -אפשרות למדידת פוליגון ומרחק  -מדידות  .ד
 יוצג אורך הקו הנמדד.

ללא קליטתן לשכבת המבוטחים, מדידות אלו ישמשו את  חלקות של  מדידותת רילשמ אפשרות  .ה
 משתמש תהיה אפשרות לצפות בכל המדידות שלו.המעריך במקרה של בוררות וכדומה. לכל 

בהתייחס להודעת נזק  סמן מקטעים ע"ג פוליגון קיים על מנת להגדיר את האזורים שנזקויכולת ל .ו
 ספציפית.

 הן בפעולות רגילות והן בטעינת הנתונים. -זמני התגובה דגש על  .ז

 יכולת לבדיקת חפיפה בין חלקות. .ח

 הרשום בשאלון או שאלונים מקושרים המבוטח השטחאפשרות להשוואת שטח החלקה אל מול  .ט

 )מגדל/ענף/עונה(  להצפת חריגות גאוגרפיות. בדיקת חלקות לפי מאפיינים מזהים .י

 המקושרים לפוליגון  השאלונים בפרטי ולצפות אפשרות לפתוח .יא

 אפשרות. לשכבה משכבה אובייקטים ונתוניהם/ פוליגונים בקלות להעתיק למשתמש אפשרות .יב
 בשטח הקיימת לחלקה במידותיו העונה פוליגון וקיים במדיה תתבצע זאת

העברת פרמטרים של מספר מגדל, עונה, ענף ומספר שאלון  -הרחבת הקישוריות ממערכת תלם  .יג
 .GIS-והכנסתם לתאים המתאימים במערכת ה Web Serviceע"י 

 הוספה ועדכון של נקודות סניטציה. .יד

מחלקת תביעות והערכה, בנוסף תהיה הדרישה של  הרחבה ועדכון של טבלת מאפייני שאלון לפי .טו
 אפשרות לשנות טבלה זו בעתיד על פי דרישה.

חסימת האפשרות של מחיקת הקישור של שאלון לפוליגון ע"י מעריך אחר מהמעריך שקישר את  .טז
 השאלון )לא כולל את השאלונים שקושרו ע"י המשתמש הראשי בתהליך הלילי(.

 רכיבי הדרישה .5.2

אחת לעבודת המעריך בשטח שמאחדת את פונקציונליות של יישום הקולקטור  פיתוח אפליקציה
 שפותח עבור קנט והדרישות הנוספות המפורטות להלן. יהייעודוהיישום 
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 פונקציונליות הקולקטור .5.2.1

 הפונקציה מספר

 בנקודות( מדידה/  חלקה חלקה )הקפת מדידת 

 מהשטח ציון נקודת הוצאת 

 ההחלק בהיסטוריית צפייה 

  

 החקלאות משרד חלקת של לפוליגון ביטוחי שאלון קישור 

 בחלקה סניטציה נקודת הוספת 

 במפה לתצוגה הוספה והורדה שכבות 

 מוגדריםחיפוש לפי שדות חיפוש  

 הצגת נתוני חלקה 

 אפשרות להצגת אורטופוטו או כל שכבה מפתית אחרת  

 בחירת האובייקטים שסומנו במפה 

 ייקט משכבת אחת לשכבה שנייההעתקת אוב 

 עריכת ערכים של פוליגון  

 אפליקציית קנט הקיימת פונקציונליות .5.2.2

 הפונקציה מספר

1 
 -עם שכבות מידע אופרטיביות )שכבות הנמצאות על שרת ה Web-Mapהצגת 

GIS) 

 הצגת מיקום המשתמש בשטח בזמן אמת 2

 שמרא יםהתמקדות חיפוש לפי מספר שדות מידע המוגדר 3

 הישויות הנבחרות בסימבול בחירה הצגת בעת ההתמקדות  4

 בלחיצת כפתור GPS -במפה המעוגן ל חזרה למיקום המשתמש 5

 תצוגה של רשימת מאפיינים בעבור שכבה ובעבור פוליגון כפרט בשכבה 6

 אפשרות לאשר נתוני חלקה בלחיצת כפתור 7

 חיצת כפתורעל ידי ל collectorלעבור לאפליקציית  אפשרות 8

 העתקת חלקה ממשרד החקלאות בלבד לשכבת מבוטחים קנט לאישור 9
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 מונחים עיקריים מילון  .6
ש - המונח  הפירו

 ישות משנה מהפוליסה. במשימה השאלון הינו פירוט נתוני החלקות המבוטחות  - שאלון
 לגביהן דווח נזק.

 חקלאי. חלקה חקלאית המשמשת את המבוטח לצורכי גידול - חלקת מבוטח 

 ישות מידע במערכת מבת הנוצרת בעקבות דיווח המגדל על אירוע שמהווה עילה  - הודעת נזק
לתביעה לפי הפוליסה. הודעת נזק מקורה בהודעת המגדל, מוקלדת במערכת 

 ומועברת בממשק למערכת תלם.

 ל טופס ממוחשב המהווה את הבסיס לעבודת המעריך בשטח ומרכז בתוכו את כ - טופס עבודה
 המידע הרלוונטי להערכת הנזק.

 סניף של קנט שתפקידו לנהל ולאשר את עבודת המעריכים המסונפים לאזור. - משרד אזורי 

 זהו תהליך המתרחש אחת לזמן מסוים, כאשר בתהליך מועברים החלקות  - היסטוריית חלקות
המצוינות לפי שנה מסוימת לשכבה או מספר שכבות המכילות את החלקות 

 קודמות.משנים 

 ראשי תיבות המגדירים את  הפעולות המתבצעות בתהליך יצירה וקליטה של  - סנח"ש
 נקודות סניטציה. רשאי תיבות הכוללים את הפעולות, סניטריה, חיטוי ושתילה. 

 לכל שאלון עם זהו תהליך עיתי המתרחש אחת ליממה בשעות הלילה. בתהליך - תהליך לילי ,
משכבת  מתבצעת העתקה של חלקה זו  לאות,מספר חלקה משכבת משרד החק

 .הביטוחי השאלון לה ומקושר חלקות משרד החקלאות לשכבת מבוטחים

 שאלון שנפתח ללא נתוני ביטוח בעת ביצוע פעולת ההערכה. - שאלון עצמאי 

 תלם( הנוצרת בעקבות דיווח מהמגדל על אירוע  2ישות מידע במערכת מבת - הודעת נזק(
עה ע"פ הפוליסה. מוקלדת במערכת קומטק ומועברת שמהווה עילה לתבי

 .2בממשק למערכת מבת

 שלב במשימה. מעבר בין הסטטוסים משנה את השלב בו המשימה נמצאת. - סטטוס 

 מקוון - ( מצב עבודה נורמלי שבו יש תקשורתOnline בין משתמשי הקצה  ושרתי )
 הנתונים של המערכת.

 נזקים בחקלאות.שמאי מתמחה בעבודת הערכת  - מעריך 

 נתונים כלליים מהפוליסה המכילים בין היתר את פרטי המגדל, נתוני החלקות  - נתוני ביטוח
  המבוטחות המתקבלים מקומטק המהווים בסיס להערכת הנזק.

  שכבת מבוטחים
 קנט לאישור

שכבה המכילה את החלקות החדשות שהוכנסו ע"י המעריכים בשטח ואת  -
הלילי, לחלקות אלו השדה סטטוס=חדש ולאחר  החלקות שנקלטו בתהליך

בדיקתן ואישורן, מנהל המערכת ישנה את הסטטוס למאושר והן יעברו לשכבת 
 מבוטחים קנט מאושר.

  שכבת מבוטחים
 קנט מאושר

שכבה של חלקות שהוכנסו גם ע"י המעריכים וגם בתהליך הלילי ועברו תהליך   -
 של בדיקה ואישור ע"י מנהל המערכת.

 שכבה המכילה את כל החלקות שתוקף הביטוח שלהן פג. שכבה זו נותנת מידע  - ת היסטוריהשכב
 .חיוני גם למעריכים בשטח וגם לאנשי המשרד על ההיסטוריה של החלקה

 לשמירת מדידות של חלקות  ללא קליטתן לשכבת המבוטחים, שכבה המשמשת  - טיוטא שכבת
ררות וכדומה. לכל משתמש תהיה מדידות אלו ישמשו את המעריך במקרה של בו

 .אפשרות לצפות בכל המדידות שלו
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 ' בי נספח
 GIS -כחלק מהמכרז למערכת ה GIS -דרישות לתחזוקת המערכת ה

ובניהם:  ESRIהמשרתת את חברת קנט כוללת מוצרים ואפליקציות שפותחו על ידי חברת  GIS -מערכת ה

ArcGIS Desktop 10.5.1 ,ArcGIS Online (web), ArcGIS Portal (web) ,Collector  נמצא בשימוש(

 בטאבלטים( ואפליקציית שפותחה ייעודית עבור קנט.

מתבצעת דרך ארבע אפליקציות עיקריות המשמשות את קנט בפעילות המתבצעת בשטח  GIS -הפעילות במערכת ה

ידע שמופק דרך ארבעת המכיל את המ GIS -. ארבעת האפליקציות מקושרות לשרת הGIS -ובמשרד דרך מערכת ה

האפליקציות ומשמש לצפייה במידע הנ"ל. לכל אחת מהאפליקציות המוצגות בסכמה הנ"ל, ניתנת האפשרות 

 לפעולת משיכת המידע לצורך צפייה ועריכה, ושמירת המידע חזרה בשרת. 

 בקנט: GIS -מבנה סכמתי של מערכת ה

 

נומרי לצד שכבות -המכילות נתונים אלפא GIS -ע' הוטבלאות מתוך מ SQLמבנה המידע בעיקרו הוא טבלאות 

הינן טבלאות  SQL -ומפות רקע כגון, מפות רקע מבנה רסטר ומפות רקע מבנה וקטור. טבלאות ה SHPבפורמט 

נתונים ביטוחים הזנות מנתונים המופקים במערכות מקבילות המשרתות את פעילות קנט, כאשר טבלאות אלו 

( SQL)שרת  GIS -. כמו כן קיימים שכבות אשר הן שכבות פעילות בשרת הGIS -ת המקושרות באופן שוטף למערכ

. שרת GIS -וכל פעולת עריכה מתעדכנת באופן מידי ואוטומטי ללא צורך בטעינת ואכסון המידע מחדש בשרת ה

 המערכת נמצא פיזית במשרדי קנט וניתנת לו הגישה דרך מחשבי קנט. 
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 ני תהליכים עיקרים:עדכון המידע והזנתו מתבצע בש

   תהליך ידני בוא המעריך בשטח אשר עושה עדכון של מידע כמו הזנת נתונים לשכבתSHP  או קישור נתונים

במכשיר הטאבלט. בנוסף קליטת והזנת  Collector -לאובייקטים משכבה מסוימת, נעשה דרך אפליקציית ה

 .Desktop -ת ה( ומערכWebנתונים נעשה גם באופן ידני דרך מערכת הפורטל )

  תהליך אוטומטי, תהליך עתי/ לילי המתבצע אחת ליממה. תהליך זה נעשה בשרת כאשר מתבצעת העתקה של

חלקה )פוליגון( משכבה המכילה את החלקות החקלאיות לפי משרד החקלאות לשכבה המכילה את החלקות 

ר החלקה המשויכת למגדל המבוטחים בקנט. לאחר ההטמעה נעשה תהליך של קישור הנתונים ביטוחים עבו

 על פי קוד זיהוי המשויך למגדל המבוטח בחברת קנט.

בקנט ודורשת פעולות הכנת ועריכת  GIS -באופן שוטף נעשית על ידי אחראי מערכת ה GIS -תחזוקת המערכת ה

 מידע לפי בקשת המשתמשים בקנט. בנוסף מתבצע פעולות בהגדרת תצוגה ופעולות במתן הרשאות למשתמשי קנט

 בהתאם לרישיונות שקיימים ברשותה של החברה.  GIS -במערכת ה

 דגשים עיקרים לתחזוקת המערכת המתבקש ע"י נותני השירות:

  תחזוקת רישוי מוצרי המערכתESRI: 

הקיימת, יידרש תחזוקה עבור  ESRIבשל שהמכרז הינו דרישה לפיתוח יישום חדש מתלבש על מערכת  -

 כגון: ESRIרישוי המוצרים של 

 דכון מחייב לגרסאות של מוצרי עESRI. 

  עזרה בתפעול ומתן פתרון לבעיות הנובעות מכשל במוצריESRI. 

 .עזרה בהגדרות מוצרי המערכת בהתאם לדרישת חברת קנט 

 מתן מידע ועזרה לפי הצורך בניהול שרת ה- GIS  ומערכותESRI .כפי שצוינו להלן 

 העתי אינו פועל כנדרש.מתן תחזוקה בתפעול התהליך העתי במקרה והתהליך  -

 :תחזוקת רישוי עבור הפיתוח היישום החדש 

 בקנט GIS -מתן עזרה והסברה בפעולות עריכת המידע לפי המתבקש ע"י אחראי ה -

 פעולות עריכה כגון:

  עריכת והגדרת שינויים עבור תצוגת המידע והשכבות פעילות בתוך מפות המידע המוצגות. דרך

 .GIS -האפליקציות במערכת ה

 .עזרה בתהליך יצירת והטמעה של מפות רקע 

 עזרה בניהול טבלאות ה- SQL המקושרות למערכת ה- GIS . 

 מתן ועזרה בפעולות בהגדרת רישיונות משתמשי המערכת לפי הצורך. -
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 דגשים עיקרים לאופי מתן חוזה החזקה שיינתן על ידי החברה נותנת השירות:

 בתוכנה המתעוררות בעיות לפתרון רה נותנת הישרותהחב אנשי י"ע בשעות העבודה טלפונית תמיכה. 

  החברה נותנת השירות. של השירות במוקד הקריאה קבלת מרגע עבודה שעות 4 עדזמן תגובה 

 השנה במהלך ויצאו במידה לתוכנות שדרוגים/עדכונים קבלת. 

 כיום: GIS -רישיונות העומדים לרשות חברת קנט במערכת ה

 רישיון החזקה למערכת ה- ArcGIS Desktop 10.5.1 

 רישיונות למערת ה- ArcGIS Portal (web): 

 רישיונות ברמת צופה במידע ללא יכולת עריכה 300 -

 רישיונות ברמות שונות של תפעול וניהול המערכת: 50 -

 מנהל 

 מפרסם 

 משתמש 

 


