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הטבעי חברת נתיבי הגז  –מדיה חברתיתוניהול ותחזוקתו להקמת אתר אינטרנט  34-9201 מס' מכרז

  לישראל בע"מ

הקמת  עבור הצעותלקבל "( מבקשת בזאת נתג"ז" או "החברה" –חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן 
 (. social mediaמדיה חברתית ) תחזוקתו, וניהול, מבוסס קוד פתוח אתר אינטרנט חדש

  החברה על כללי רקע 1

לצורך הקמת  2004של מדינת ישראל שהוקמה בשנת  מלאהבבעלות הינה חברה ממשלתית  נתג"ז 1.1
, הפרושה לאורכה ולרוחבה של המדינה. החברה הינה מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל והפעלת

, שאגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה 1968-"תאגיד מדווח" לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח
א באתר האינטרנט של החברה בכתובת מידע נוסף על החברה ניתן למצו לני"ע בתל אביב.

www.ingl.co.il. 

אשר יחליף את זה הקיים  מבוסס קוד פתוח מעוניינת לקבל הצעות להקמת אתר אינטרנט חדשנתג"ז  1.2
יה חברתית )דף פייסבוק דכיום. ההצעות יכללו שירותי אחסון וגיבוי וכן תחזוקה של האתר וניהול מ

 (. YouTube עסקי וערוץ

הצגת  –לצרכי תדמית   –ת במדיה החברתית ישמשו את החברה למטרות שונות וביניהןהאתר והפעילו 1.3
הפעילות של החברה; יצירת  מודעות לשימוש בגז הטבעי על יתרונותיו; פרסום מידע על החברה 
ומידע שנדרש לפרסמו לפי חוק; בין היתר, פרסום מכרזים ע"פ חוק מכרזים באתר האינטרנט וממשק 

ואר אלקטרוני למנויי האתר )נספח ה'(; פרסום משרות פנויות; אמצעי קשר והנגשת למערכת שליחת ד
 מידע לקהל ועוד. 

ספקים, , קהלי היעד של האתר הם בין היתר:  קהל עסקי בתחום התעשייה והאנרגיה )בארץ ובעולם( 1.4
 .מדיה ותקשורת בארץ ובעולםגורמי  ,לקוחות

חסות על מנת יעולם, הם מובאים כהתימה הדומבעלות פעילות האתרים להלן הם אתרים של חברות  1.1
 :, פונקציונליות או נראות של הנדרש לנתג"זאינם מהווים בהכרח  דוגמה לעיצובלהכיר את התחום ו

http://www.grtgaz.com/en/ 

https://www.gasunie.nl/en 

https://www.tcenergy.com/ 

https://www.enagas.es/ 

https://www.enbridge.com/ 

הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט של החברה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין בו כדי  1.6
 להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.

 .www.ingl.co.ilמידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת  1.1

האינטרנט של החברה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין בו כדי להוות הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר 

 מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.

  המכרז מסמכי 2

 :הינםמסמכי המכרז  2.1

 "(המכרז)להלן: " זה" הצעה להגשת כלליות"הוראות  מסמך

 פרטי התקשרות עם המציע; ':א נספח

 ;לתוכנית עבודה  הצעתו של המציע לאופן יישום הפרויקט וגאנט ':ב נספח

 ;הנחיות אבטחת מידע, גיבוי ואחסון ':ג נספח

 ;המפרט הטכני ותכולת העבודה ':ד נספח

 ;ופירוט ניסיון הסף בתנאי עמידה בדבר הצהרה ':ה נספח
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 ;1916 –"ו התשלתצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ':ו נספח

 ;אישור זכויות חתימה של המציע ':ז נספח

 ;]בוטל[ ':ח נספח

 ;תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה נספח ט':

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז; נספח י': 

 ;ההסכם ונספחיו נספח יא':

  הצעת מחיר; נספח יב':

בכל  .סדר העדיפות ביניהם בהתאם לאמור בהסכם ונספחיו יהבמקרה של סתירה בין מסמכי המכרז יה 2.2

 מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז תיושב הסתירה באופן המיטיב עם נתג"ז. 

 במהלך ויעודכנו ההצעה במסגרת שיוגשו כפי ,הזוכה המציע מסמכיבכפוף לסדר עדיפות המסמכים,  3.2

 המציע לבין החברה בין שתיחתם כפי העסקה מסמכי של סופי ועדכון השלמה לצורך ישמשו ,המכרז

 .כזוכה שייבחר

מכי המכרז הינם קניינה של נתג"ז ולא יעשה בהם כל שימוש נוסף על זה שנקבע מפורשות במסמכי מס 2.4

  המכרז ללא קבלת הסכמתה של נתג"ז מראש ובכתב.

, ללא תמורה, לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל ממציע 2.1

הבלעדי, לרבות כתיבת מפרט או מסמך דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות לרבות לצורך 

 הרכבת רשימת ספקים ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין. 

ם על כל פעילות שתתבצע במסגרת המכרז, על מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי זכויות היוצרי 2.6

האמור בסעיף זה לא יחול לגבי תוצרים קיימים שהוכנו על ידי הספק כל רכיביה, הינם של החברה בלבד. 

או צד ג' לפני תחילת ההסכם והליכי המכרז ושלא בעבור מתן השירותים לחברה ובכלל זה ידע מקצועי, 

know how נויות של הספק, שפותחו על ידו כאמורמתודולוגיות, רעיונות ומיומ. 
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 את הרכיבים הבאים: ותכלול', דנספח  –העבודה הנדרשת תתבצע על פי המפרט הטכני ותכולת העבודה  תכולת העבודה 3

בשפות עברית  "( הפלטפורמהשתוצע על ידי המציע )להלן: " קוד פתוח על פלטפורמת הקמת אתר אינטרנט מבוסס 3.1

 ואנגלית; 

 תחזוקת האתר, אחסון, גיבוי ואבטחת נתונים;  3.2

 ; הקיים של החברה You-Tube-עמוד פייסבוק עסקי ותפעול ואחזקת ערוץ ה – ניהול והקמת מדיה חברתית 3.3

, כאשר כל החלפת חבר צוות תהיה בהצעתומתחייב לבצע הפרויקט באמצעות חברי הצוות המפורטים  מציעה

את אחד או יותר לדרוש את החלפתו של לעצמו את הזכות  תשומרחברה מראש ובכתב. ה חברהכפופה לאישור ה

 מאנשי הצוות המוצעים. 

 תקופת ההתקשרות 4

 "(. תקופת ההתקשרות"להלן: ) חתימת ההסכם ע"י החברהמיום  שלוש שניםתהיה למשך הזוכה ההתקשרות עם ב 4.1

נוספות  שלוש שניםלחברה נתונה האופציה לפי שיקול דעתה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך תקופה של עד  4.2

את להאריך החברה על החלטתה בכפוף להודעה מטעם ההתקשרות תוארך  "(.תקופת ההתקשרות הנוספת)"

ו תקופת ההתקשרות ימים לפני תום תקופת ההתקשרות א 30למציע לפחות בכתב ההתקשרות על ידי מתן הודעה 

 ., לפי הענייןהנוספת

 תנאי סף  5

 המציע הינו תאגיד )חברה או שותפות( רשום כדין בישראל או עוסק מורשה בישראל; 1.1

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  1.2

 כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו; , וקיימים בידיו1916-חובות מס(, התשל"ו

 מציעניסיון ה 1.3

לחברות מבוססי הפלטפורמה אתרי אינטרנט  1ניסיון מוכח בהקמה ובתחזוקה של לפחות  מציעל 1.3.1

עובדים לפחות והכל בין  10בעלות היקף פעילות של לפחות מיליון שקלים בשנה או חברות שמעסיקות 

 .)כולל( 2011-2019השנים 

במשך  וזאת אתרים מבוססי הפלטפורמה 3אנשי פיתוח, בעלי ניסיון של הקמת  2מעסיק לפחות  המציע 1.3.2

להעשות באמצעות  ההעסקת אנשי הפיתוח יכול שקדמו למועד הגשת ההצעות. החודשים האחרונים 24

 העסקתם כשכירים או כקבלני משנה )פרילנסים( )במקרה כזה נדרש המציע להציג התקשרות בתוקף(. 

 המציעצוות  1.4

 המציע יציג בהצעתו צוות לאתר האינטרנט, אשר עומד בתנאים הבאים:

  עובד המציע. – מנהל פרויקט 1.4.1

העסקת המפתח הבכיר יכולה להעשות כשכיר או כקבלן משנה )במקרה כזה נדרש להציג  – מפתח בכיר 1.4.2

 .לעיל( 1.3.2 יכול להיות אחד מאנשי הפיתוח הכלולים בסעיף המפתח הבכיר  התקשרות בתוקף(.

יכולה להעשות כשכיר או כקבלן  UXהעסקת מעצב  – "(UXמעצב )" UXעם ניסיון ב  WEBמעצב  1.4.3

 משנה )במקרה כזה נדרש להציג התקשרות בתוקף(.

ובלפחות חות בתחום המומחיות הרלוונטי לעיל, נדרש ניסיון של שנתיים לפ 1.4.3 עד  1.4.1 לכל אנשי הצוות בסעיפים 

 פרויקטים שביצעו על הפלטפורמה בתקופה זו.  3

שכיר או בעל הסכם התקשרות שמבטיח את זמינותו למתן השירותים לחברה   – מנהל מדיה חברתית 1.4.4

 :המפורט להלןעם המציע בעל הניסיון 

דפי פייסבוק עסקיים במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת  3ניהול לפחות  .1.4.4.1

 לגבי כל אחד מדפים אלו מתקיימים התנאים הבאים: ההצעות, כאשר

 עוקבים, כל אחד; 3,000הם בעלי  (א

 תדירות פרסום של מנהל הדף הוא לפחות פעמיים בשבוע בכל אחד מהדפים; (ב

 חודשים לפחות;  12משך ניהול כל אחד מהדפים הוא   (ג
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"קמפיין"  בפייסבוק.לגבי כל אחד מהעמודים האמורים לעיל מנהל המדיה ניהל קמפיין אחד לפחות  (ד

תקציב מדיה וכולל מודעה אחת או יותר ומטרתו להגיע לקהל מטרה  כוללמסע פרסום בפייסבוק ה -

 .מוגדר ולשכנע אותו להגיב או להיות מעורב

 סרטונים. 1מנויים ולפחות  10עסקיים כאשר בכל ערוץ לפחות   YouTube ערוצי 2ניהול לפחות  .1.4.4.2

  ואבטחהתחזוקת אתר, אחסון, גיבוי  1.1

-2011חודשים בשנים  24פחות אתרים שמבוססים על הפלטפורמה ובמשך ל 3ניהול ותחזוקה של לפחות  .1.1.1

2019. 

אתרים שבנויים על גבי  1ן, גיבוי ואבטחת שרתים ללפחות המציע מאחסן ונותן שירותי אחסו .1.1.2

ת ההצעה. שקדמו להצע )כולל( 2011-2019בין השנים חודשים  12הפלטפורמה המוצעת במשך לפחות 

 המציעים יכולים לענות על דרישה זו באמצעות ספק משנה שיש להם עימו הסכם התקשרות בתוקף. 

התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף. מציע שלא יעמוד בהם, הצעתו תפסל. על ההצעה לכלול את כל המסמכים  1.6

 הדרושים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים לעיל. 

להלן, נדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. יחד  8 המסמכים שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור בסעיף  1.1

עם זאת, יובהר כי החברה מבחינה בין תנאי הסף המהותי, אשר אמור להתקיים במועד הגשת ההצעות אלא אם 

שיכול ותושלמנה גם לאחר הגשת ההצעות. זאת, מבלי לגרוע מכל סמכות  –נאמר אחרת, לבין דרכי הוכחתו 

פי תנאי מכרז זה, לרבות סמכותה לדרוש תיעוד, הסברים או מסמכים נוספים, אם הדבר מסמכויות החברה על 

נדרש על פי שיקול דעתה. כמו כן, יובהר, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים ברשותה ו/או 

, השמטות, העדר יועצים מטעמה לצורך בדיקת ההצעות, לרבות תנאי הסף, וזאת אף אם נפלו במענה שהוגש תקלות

 תיעוד מספיק, בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם לאו.

  המקצועית ההצעה 6

 :הבאים הסעיפים את תכלול המקצועית ההצעה 6.1

לאופן יישום הפרויקט, לרבות פירוט לגבי ארכיטקטורת הפתרון הכוללת, הצגת רכיבי  המציע של הצעתו

 התשתית של הפתרון, הטכנולוגיה בה ישתמש, בסיס הנתונים של היישום, ממשקים ואופן העברת המידע. 

 .הפתרון בבניית ושימושיות UX/CXמתודולוגיות העבודה ואופן ההתמודדות עם נושא 

 :המתייחסת לרכיבים שפורטו בסעיפים שלעיל שתכלול, להקמת האתרתוכנית עבודה 

 קט, כולל משימות שיבוצעו בכל שלב ותכולה שתבוצע.ישלבי עבודה בפרוי .א

 .ים לבקרה ואבני דרךמוצעמועדים הצגת לוח זמנים מוצע,  .ב

שבנספח  ותכולת העבודה בהתאם לדרישות המפרט הטכניתוצג על גבי נספח ב' ותיתן מענה מלא ההצעה המקצועית  6.2

 הנחיות אבטחת מידע, גיבוי ואחסון המפורטות בנספח ג'.  ובהתאם ל ד'

 קף ההצעותתו 7

החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד  יום ממועד הגשתן. 90תוקף ההצעות יהיה למשך  1.1

ת, אם נדרש לפי תנאי וצעהלשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר עם ה שתקבע, למועדים

. מציע שלא הודיע לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו/או כל תנאי בקשר מכרזה

 .המכרזעמה כאמור לעיל, לא ישותף בהמשך 

מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה, אלא באישור החברה או במקום שהדבר  1.2

 מנה להציע הצעות.זורש על פי תנאי הההותר במפ

 המקצועית הרכב ההצעה 8

 הלן פירוט המסמכים שעל המשתתף להכניס למעטפה א' שיגיש:ל 8.1

בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל  יםחתומ םעל כלל נספחיה, כשה מסמכי ההזמנה להציע הצעות .8.1.1

המיועדים לחתימה  די הנספחיםובעמו מכרזעמוד, ובחותמת המציע וחתימה מלאה בעמוד האחרון ל

  ;מלאה

 פרטי המציע; –נספח א'  .8.1.2
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כאמור בסעיף   לאופן יישום הפרויקט של המציע הצעתוכשהוא מלא וחתום המפרט את  –נספח ב'  .8.1.3

 ;6 בהתאם לסעיף  תוכנית עבודהוגאנט ל

 ;חתום, מלא ואנשי הצוותהמציע ו הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון –נספח ה'  .8.1.4

. פירוט ניסיון המציע ואנשי הצוות לצורך ניקוד איכות ההצעהכשהוא מלא וחתום עם  – 1ה'נספח  .8.1.1

 ;על הכשרה מקצועית המלצות ותעודותניתן לצרף 

 ;, מלא וחתוםתצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח ו' .8.1.6

 ;אישור זכויות חתימה של המציע – נספח ז' .8.1.1

 ;תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה – נספח ט' .8.1.8

 ;אי תיאום מכרזהצהרה על  –' ינספח  .8.1.9

   ;בר"תהסכם התקשרות כשהוא חתום בעמוד האחרון וביתר העמודים  –' אינספח  .8.1.10

 תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה כלל מסמכי שאלות ההבהרה שפורסמו כשהם חתומים.  .8.1.11

 אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור של המציע, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים. .8.1.12

 "ת וחותמת המציע.בר, חתומים המכרזהבהרה ותיקון שנשלחו במהלך  כל .8.1.13

 העתקים(.  2-מקור ו 1בשלושה העתקים )יש להגיש את ההצעה  8.2

חברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש מהמציעים ו/או מחלקם השלמות והבהרות לאמור בהצעתם, ה 8.3

בכתב ו/או בעל פה, להנחת דעתה, מבלי שתידרש לעשות כן עם שאר המציעים, וככל שיישמר עקרון השוויון בין 

  המציעים.

ומסמכיו ולתנאי ההסכם. נכללה בהצעה או  המכרזלא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי, לרבות ביחס לתנאי  מציע 8.4

ומסמכיו, לחברה הזכות לפי שיקול דעתה  המכרזבמי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי 

פגם טכני בלבד, או לדרוש מהמציע הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות, לרבות לראות בה כאילו היא מהווה 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  הכללתקן את ההסתייגות או להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה. 

 והדין.  המכרזלחברה לפי 

 בדיקת איכות 9

 :המידע המפורט במסמכי המכרז ובנספח ה' בפרט ויינתן לפי אמות המידה הבאות ציון האיכות יתבסס על 9.1

 אופן חישוב הציון ניקוד מקסימלי רכיב

ניסיון המציע בהקמת אתרי אינטרנט 

לחברות ממשלתיות או חברות בתחום 

 התשתיות/אנרגיה

 על כל אתר הנקוד 1 8

 

הבנת  הצורך כפי שבאה לידי ביטוי  .א 16  איכות הפתרון המוצע.

במהות הפתרון המוצע בהצעה המקצועית 

)לרבות הבנת הצורך העסקי, הבנת רמת 

המורכבות, הבנת קהל היעד, פירוט 

רשימת הרכיבים הנדרשת ואופן מימושם(  

 נקודות 10עד   –

שימושיות הפתרון המוצע בהצעה  .ב

התמודדות המציע עם נושא  –המקצועית

. )לרבות התאמה UXהשימושיות וה 

ועיצוב של  CX/UXלקונספט 

המזמין,לקהלי היעד, מבחני שימושיות, 

 .נקודות 3עד –( UXמתדולוגית 

איכות ארכיטקטורת  -ארכיטקטורה  .ג

הפתרון הטכנולוגי )לרבות הטכנולוגיה 
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המוצעת, ניהול גרסאות, סקאלביליות 

 נקודות 3עד  –הפתרון(  

איכות האתרים שהוצגו בניסיון המציע 

)ייבדק באמצעות גלישת צוות הבדיקה 

 באתר(

ריספונסיביות מלאה של האתר, במסגרת זו ייבחנו   20

ת, עיצוב, ממשק משתמש, נוחות גלישה נגישו

אופטימיזצייה של הקוד, תוכן האתרים, תדירות 

 עדכון התוכן. 

נקודות לכל שנת ניסיון  2 -שנות ניסיון .א  8 ניסיון מנהל פרויקט

מעבר לשנתיים הנדרשות בתנאי הסף, ועד 

 נקודות. 4למקסימום של 

פרויקטים דומים לאתר הנדרש על ידי  .ב

נקודות לכל פרויקט דומה ועד  2  -החברה

 נקודות 4למקסימום של 

נקודות לכל שנת ניסיון  2 - שנות ניסיון .א 8 בכיר המפתח הניסיון 

מעבר לשנתיים הנדרשות בתנאי הסף, ועד 

 נקודות. 4למקסימום של 

פרויקטים דומים לאתר הנדרש על ידי  .ב

נקודות לכל פרויקט דומה ועד  2  -החברה

 .נקודות 4למקסימום של 

 ניסיון מנהל המדיה החברתית 

)ייבדק באמצעות גלישת צוות הבדיקה 

 You-Tubeבעמודי הפייסבוק וערוצי ה

 שהציג המציע בהצעתו(. 

הפרויקטים שהציג  2בסעיף זה ייבדקו 

 ע לצורך הוכחת  עמידה בתנאי הסף.המצי

20 
התכנים, מידת האינטרקטיביות, במסגרת זו ייבחנו 

חשיפה שהם יצרו, תכנם וביצוע פרויקטים 

 .ם תרגום והזנת תכנים בצורה ישירההכוללי

   

 

לעיל, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, עד לשלב בחינת ההצעות שיתקבלו, לקבוע  9.1 על אף האמור בסעיפים  9.2

אמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות או מחליפות אותן. יודגש, כי החברה שומרת על זכותה 

רטות לעיל בלבד, ולא להוסיף עליהן, לשנותן או להחליפן, הכל בהתאם לשיקול דעתה להסתפק באמות המידה המפו

  הבלעדי וכן על פי הדין.

 :הצעות מחיר 10

מההצעה  הצעת המחיר תוכנס למעטפה נפרדת, 'יבהמצורף כנספח  הצעת המחיר תוגש על גבי טופס הצעת המחיר 10.1

הצעת  – 34/19אינטרנט, תחזוקתו וניהול מדיה חברתית מכרז להקמת אתר  -מעטפה ב'  –ויירשם עליה  המקצועית

 .מחיר

 עלשלא יעלה  ובלבד, בחלוקה לרכיבים השונים של השירותים חדשים בשקליםל המציע לנקוב את מחיר הצעתו, ע  10.2

  מחיר המקסימאלי הקבוע ביחס לכל רכיב.

ההצעה לא תכלול מס ערך מוסף ולא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכון מחירי הצעתו  10.3

 של מציע, אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו. 

 תמורה הזוכה למציע תשלם החברהלהקמת האתר, התמורה תשולם לפי אבני דרך. ביחס ליתר הרכיבים,  ביחס 10.4

"י ע שאושר כפי"מ(, מע)בצירוף  המחיר בהצעת שהציע החודשי התעריף לפי חודשי חשבון של בדרך שירותיו בעבור

 .החברה

mailto:ziona.haklai@moh.health.gov.il


 
 

  

  

 

 Department of Health Information 
Ministry of Health 

 P.O.B 1176, Jerusalem 91010 
ziona.haklai@moh.health.gov.il 
Tel: 02-6706810 Fax: 02-6706863 

 

 

אין לכלול הסתייגויות כלשהן לגבי הצעת המחיר או לנקוב במחיר אשר עולה על מחירי המקסימום המצויינים,  10.1

 יותר כאמור. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אשר יכללו הסתייגויות או מחירים גבוהים

ניתנים לצורך הערכת המציעים ומתן הצעות  "להנ נספחיו על זה בהליך הנקובים וההיקפיםכי השירותים  מובהר 10.6

 . הזוכה כלפי כלשהי כספית מחויבות החברה על מטילים אינםהמחיר ו

, הצעתו הגשת בעבור שהוא סוג מכל נוספים תמורה או החזר, תשלום לכל זכאי ואינ מציע שלעיל התמורה למעט 10.1

, טלפון, הוצאות, מטעמו המשנה קבלני או, עובדיו צוות שכר עבוראו בעקיפין, לרבות  במישרין, ושירותיו עבודתו

, משפטיות הוצאות, לינה, נסיעות"ל, אש, ערבויות, עצמיות והשתתפויות פרמיות ותשלום ביטוחים, משרדית עבודה

 לביצוע הדרושים האדמיניסטרטיביים השירותים וכלל אחרת הוצאה כל. ההצעה הגשת עם בקשר הוצאות

 יהיו על חשבונו של המציע בלבד.  באלהשונות בהם נשא המציע וכיוצא  ועלויות מיסים, הוצאות החזר, השירותים

 בחירת ההצעה הזוכה: 11

יהיה רשאי, אך לא חייב, לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות, להשלים מידע חסר ו/או  זמיןהמ 11.1

 .והמלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או מסמכים שנדרש המציע לצרף להצעת

שלבי כדלקמן: שלב בדיקת -הליך בחירה דו המזמיןיבצע ובחינת העמידה בתנאי הסף, לאחר שלב הגשת ההצעות,  11.2

במהלכו יינתן להצעות ציון לפי הטבלה המפורטת  )להלן: "שלב א'"(של ההצעות שעומדות בתנאי הסף איכות 

 )להלן: "שלב ב'"(  בדיקת הצעות המחיר של ולאחריו שלב נקודות(  80)עד לציון מקסימלי של  לעיל 9.1 בסעיף 

ההצעה הבאה אחריה תקבל ציון נמוך על פי הפער מההצעה הזוכה, . 20ציון ההסכום הנמוך ביותר יקבל את 

 .20הנמוכה חלקי ההצעה המנוקדת כפול ה: הצעה בנוסחה הבא

 עלות ובסופו תיבחר ההצעה הזוכה.  20%איכות  80%עלות, ביחס של -יבוצע שקלול איכותלאחר מכן  11.3

 רשאי לבחור הצעה אחת, לבחור מספר הצעות או שלא לבחור אף הצעה כלל. זמיןיובהר כי המ 11.4

של שני מציעים או יותר, יקבע הזוכה במכרז מבין הצעות אלה במידה ונוצר שוויון בציונים המשוקללים הסופיים  11.1

לפי הסדר כדלקמן: )א( במקרה ואת אחת מההצעות הנ"ל הגיש עסק בשליטת אישה והתקיימו הנסיבות והתנאים 

הזוכה במכרז יהיה אותו עסק  -ובמסמכי מכרז זה  1992 –ב לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב 2האמורים בסעיף 

ב( במקרה וס"ק א' הנ"ל אינו מתקיים, יקבע הזוכה במכרז שלו הציון הכספי הטוב יותר; )ג( בשליטת אישה; )

במקרה כאמור בס"ק ב' של מציעים שהציון המשוקלל שלהם שווה וגם הצעתם הכספית זהה )להלן: "מציעים 

 שווים"(, תקיים החברה הליך כדלקמן:

מבין המציעים השווים יהיה רשאי להגיש הצעה במועד שתקבע החברה ובהתאם לאמור בפנייתה, כל מציע 

כספית סופית, המטיבה עם החברה לעומת הצעתו הכספית במכרז )להלן: "ההצעה הסופית"(. לא הגיש מי 

 מהמציעים השווים הצעה סופית כאמור תהא הצעתו הכספית למכרז ההצעה הסופית.

וכה במכרז המציע שהצעתו הסופית היא בכפוף לסמכויות ועדת המכרזים, מבין המציעים השווים יבחר כז

הזולה ביותר. במקרה של שוויון נוסף גם בהצעה הסופית ייבחר הזוכה במכרז באמצעות הגרלה שתיערך ע"י 

 ועדת המכרזים.   

החברה רשאית לבחור הצעה שאינה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, בגין נסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו,  11.6

 טיעון לבעל ההצעה בעלת הציון המשוקלל הטוב ביותר.לאחר מתן זכות 

החברה שומרת על זכותה, במקרה שהוגשה הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים,  11.1

במחיר המרע עם החברה לעומת אומדן שווי ההתקשרות שערכה החברה מראש, על כך למגיש ההצעה, ולאפשר לו 

 המיטיבים עם החברה, במועד שתקבע.  להגיש הצעת מחיר בתנאים
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, לרבות בשלב קבלת ההחלטה האם לפתוח ולעיין בהצעת המחיר המכרזלמען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל שלב של  11.8

של המציע, רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא בחשבון כל אינפורמציה המתייחסת למציע 

ו/או לתכולת הצעתו, בין שמקורה במציע ובין שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת, העלולה להשפיע, לפי שיקול 

או בחירתו כזוכה או יכולתו ליתן את השירותים בכל דרך,  בהליךלעדי של החברה, על השתתפות המציע דעתה הב

לרבות בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן: )א( הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי; )ב( 

ניסיון ושביעות רצון של לקוחות  שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה; )ג(

וכן החברה משירותים ו/או מהתקשרויות קודמות עם המציע; )ד( כל מידע רלוונטי אחר שיש בו כדי להשפיע על 

ביצוע ההתקשרות לפי הליך זה. המציע ימסור לדרישת החברה כל מידע הנדרש לה לצורך האמור בכל עת. לא מסר 

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו או שלא לבחור בה אף אם התברר המציע מידע כאמור, רשאית החברה, 

 כי היא ההצעה הטובה ביותר.

 הזוכה מציעמול ה ניהול הפרויקטחתימת על ההסכם, התחלת העבודה, לוחות הזמנים ו 12

על , בכפוף לחתימת החברה ימים מהודעה על הזכייה 14המציע הזוכה יידרש להתחיל במתן השירותים בתוך  12.1

 . ההסכם עימו

מנהל הפרויקט במקרה ש .במסגרת מתן השירותים לחברהפרויקט יהיה אחראי לכלל הפעילות המתנהלת המנהל  12.2

, או לאשר מכרזבלבטל את זכייתו של הספק  תוכל החברהשהוצע ושעל פיו ניתן ניקוד האיכות לא יהיה זמין, 

 החלפתו במנהל פרויקט מתאים אחר, על פי שיקול דעתו.

מנהל מבלי לגרוע מהאמור,  .החברהכפי שיקבע ע"י  יםבפורמט ובמועד הספק הזוכה לספק דוחות תקופתיים על 12.3

לוח אחר התקדמות הפרויקט מול  חברההמטעם  לממונההפרויקט מטעם הספק ידווח לפחות אחת לשבועיים 

 .תכנית העבודההזמנים הסופי אשר אושר וצורף כנספח להסכם ההתקשרות ובהתאם ל

בנוסף, להבטחת מילוי כל התחייבויות הזוכים על פי ההסכם וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי החברה, ימציא  12.4

מותנית, לפי  הזוכה לחברה, לאחר הודעה על זכייתו ועד למועד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי

 להסכם. פח המצורףהנוסח הקבוע בנס

שלושים ימים לאחר תום תקופת ההסכם )או תקופת האופציה, ככל שתמומש, אז ערבות הביצוע תהא בתוקף עד ל 12.1

יידרש הזוכה להאריך את תוקף הערבות(. החברה רשאית לערוך שינויים בנוסח ההסכם והערבות, בכפוף למגבלות 

 הדין.  

להגשת הצעתו, המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת בקשר  12.6

לרבות כל נתון כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר, לרבות מידע ו/או מצג הנמסר, אם נמסר בכל דרך שהיא, מטעם 

החברה. בהגשת הצעתו המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי 

 החברה ו/או מי מטעמה.

 היעדר ניגוד עניינים 13

מצוי ו/או מי מטעמו ו/או בעל זיקה אליו ו/או לבעלי מניותיו גיש הצעה למכרז אם הוא רשאי להיהיה מציע לא  13.1

במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה במסגרת המכרז או עלול להיות מצוי במצב כאמור. מציע 

מסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה אשר שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה ב

 בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים. החברה רשאית להשיב בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך אינה מחויבת בכך.

 החברה .עניינים ניגוד היעדר ייןבענהצהרה  על לחתוםהחברה רשאית לבקש מהמציעים בכל שלב, גם לאחר זכייה  13.2

. המידע שיתקבל ישמש לשם העניינים ניגוד שאולנ הנוגע נוסף מידע וכל השלמות, עת בכל לדרוש רשאית תהא

הסדר למניעת ניגוד עניינים אשר יהווה תנאי להתקשרות, על  עריכתו/או לשם  המציעבחינת אפשרות להתקשר עם 

 הבלעדי והמוחלט של החברה.  דעתה לשיקול ובהתאם ייןפי הענ

 ניגוד של במצב להימצאותו חשש קיים לפיה קביעה או עניינים ניגוד של במצב המציע הימצאות בדבר ההחלטה 13.3

ניתן להתקשר עם המציע בכפוף להסדר למניעת ניגוד עניינים או שלא  העניין בנסיבות אם ההחלטה וכן, עניינים

 להתקשר עם המציע, תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. 
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ר במציע, גם אם הצעתו נמצאה מתאימה ומיטבית לחברה ו/או שלא שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחו החברה 13.4

להתקשר עם מציע גם לאחר הודעת הזכייה ו/או להפסיק את ההתקשרות עם המציע הזוכה בכל עת, במקרה 

, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים הנדרשים מצאשהמציע נמצא או עלול להי

 ין אחר שלו. ילבין ענהליך זה  במסגרת

קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או עובדיו למי ממנהלי ככל שקיימת  מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו 13.1

ו/או עובדי החברה, ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע חקירה בעניין. הצהרה כאמור 

 יע, ותיחתם על ידי הבעלים / מנכ"ל / מורשי החתימה של המציע. תצורף במכתב נפרד להצעה המוגשת על ידי המצ

האינטרנט של החברה בכתובת:  שבאתר וספקים לקבלנים החברה של האתי הקודאת  ןוהבי קרא כי מצהירמציע ה 13.6

www.ingl.co.il ויוכרז כזוכה במידה להוראותיו בהתאם שיפעל מאשר והוא. 

 משותפות הצעות והגשתהצעות  תיאום על איסור 14

 אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים וכיו"ב. 14.1

מציע או בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר או בעל זיקה למציע האחר ו/או מי  14.2

לרבות בהסכמים, הסדרים, הבנות מכל סוג, במפורש או מכללא, לגבי עניין  מטעמם. לעניין זה, "תיאום הצעה":

הקשור בהליך זה, המחירים המוצעים, תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעת מחיר, מסירת ו/או החלפת ו/או קבלת 

הרה . המציע יחתום על הצמידע בקשר להליך או גילויו בצורה אחרת בין מציעים, בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם

 . בדבר אי תיאום הצעות בנוסח המצורף בנספח ח'

, חברת אם או חברה שהוא בעל זיקה בה כלשהו, כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו קשר משפטימציעים הקשורים ב 14.3

בשליטה משותפת )בין אם היא ישירה , או תאגידים או שיש ביניהן קשר של שליטה במישרין או בעקיפין וחברת בת

 יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף בהליך זה.  -(ובין אם עקיפה

 עיון במסמכי המכרז וקבלתם 15

  .www.ingl.co.ilהאינטרנט של החברה בכתובת  באתר המכרז מסמכי שלניתן לעיין בעותק מלא  11.1

מסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה אינם ניתנים להגשה )מסומנים בסימן מים(. לקבלת מסמכי המכרז  11.2

 .malka@ingl.co.ilבכתובת הדוא"ל:  ,לעוזר המנכ"ל, דוד מלכה, יש לפנות PDFלהגשה, בקובץ 

 את פרטיו האישיים וזהות הגורם אותו הוא מייצג. המציעקבלת המסמכים ימסור  בעת 11.3

 הינו כדלקמן: למכרז הזמנים לוח 11.4

 מועד תיאור 

 לבקשת אחרון מועד א
 הבהרות

 .11:00בשעה  2019לספטמבר  18יאוחר מיום  לא

 .14:00 בשעהבאוקטובר  23 יוםהינו המועד האחרון להגשת הצעות  אחרון להגשת הצעות מועד ב
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 המפורטיםשיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לדחות כל מועד מן המועדים  פי עלרשאית  החברה 11.1

 .מכרזמסמכי הבהמען שמסרו  פי עלתימסר למציעים  כךלעיל והודעה על 

עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות המופיע בטבלה לעיל לתיבת המכרזים במשרדי  תוגשנהההצעות  11.6

, לתיבת 33קומה (, 8מגדל עתידים )בניין מס' החברה בכתובת שלהלן: חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 

חברה ה של המכרזים בתיבת תמצא שלא הצעה .קרית עתידים, תל אביבהמכרזים הנמצאת באגף משפט ומנהל, 

 .כלל תידון לא או במועד מוארך כאמור, לפי העניין, הצעות להגשת האחרון במועד

 במועד ובמקום ההגשה שלעיל.  -כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה, אלא הגשתה בפועל  ההצעהמשלוח  11.1

 המכרז למסמכי ותיקונים הבהרות 16

 עד, בפניה בכתב בשפה העברית ותנאיו המכרזלכל עניין לגבי כל מסמכי  בקשררשאי להגיש בקשה להבהרות  מציע  16.1

יציין על בקשתו עבור  המציע .malka@ingl.co.il :האלקטרוני הדוארלכתובת  לעיל 11.4 בטבלה  הנקוב למועד

 ".להקמת אתר אינטרנט, תחזוקתו וניהול מדיה חברתית /34INGL/TENDER/2019' מס"מכרז 

יהיה הגרסה המחייבת. ביחס   PDF-, כאשר מסמך הWORDוהן במסמך   PDFיש לשלוח הן במסמך השאלותאת   16.2

 לכל שאלה יש לציין את הפרק, הסעיף ופירוט השאלה/הבהרה הנדרשת ביחס אליו.

החברה רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי להשיב להבהרות וכיצד. אם שיקול דעת בלעדי  לחברה  16.3

 דעתה הבלעדי.   לשיקולברורות, כלליות, בלתי ענייניות ו/או מכל טעם ענייני אחר, בהתאם 

 המכרזויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  המכרזתשובות החברה ישלחו בכתב לכל המציעים שקיבלו את מסמכי   16.4

 או תשובותה בכתב ושתפורסמנה תחייבנה את החברה. מובהר, כי רק התשובות וההבהרות שתינתנ .וההסכם

 יאשרו המציעים .המשרד אתתחייבנה  לא שלעיל האינטרנט באתרתפורסמנה  ולא בכתבתינתנה  שלא הבהרות

(, יהיו המכרז לתנאי תיקונים לרבות, אך בכל מקרה תשובות אלה )להבהרות החברה תשובות קבלת את בכתב

 המציעים בין שאישרו קבלתן ואם לאו.תקפות כלפי 

 כלליים תנאיים  17

כל רכיבי הפיתוח של התבניות והרכיבים כולל קוד המקור, תמונות וכל תשתית הפיתוח  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  11.1

 בתום הפיתוח. אליה, ויועברו חברהההינם רכוש 

הזכות ללוות ולבקר באופן שוטף את הפיתוח והקוד בכל אחד מהשלבים וזאת ע"י הצבת  חברה שומרת לעצמה אתה 11.2

לנכון, במקרה כזה על הספק לאפשר גישה מלאה ימצא תנציג כחלק מצוות הפרויקט או בכל דרך אחרת אשר 

 לכל המידע הרלוונטי לפרויקט. לחברה

בבקשה  1993-לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג)ב( 21מכח תקנה רשאים לפנות מציעים אשר הצעתם לא זכתה,   11.3

 .לעיון בהצעה הזוכה

מסירת מידע מכל סוג ובכל דרך מטעם החברה, לרבות במסמך ו/או באמירה מכל סוג שנמסרו למציע לפני קבלתם  11.4

של מסמכי המכרז ו/או עד למועד הגשת ההצעות, במידה שנמסרו, בטלים, ולא ייצרו מצג ו/או התחייבות מסוג 

ל החברה ו/או מי מטעמה ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם. רק האמור במסמכי המכרז ונספחיו, כלשהו ש

בצירוף תיקונים, הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב במהלך המכרז ולמטרת ניהולו, יחייבו את 

תו ולאמור לעיל כלפי החברה. בהגשת הצעתו המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצע

 החברה ו/או מי מטעמה. 

במידה והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר לאמור לעיל ו/או במסמכי  11.1

המכרז עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש באופן מיידי, ועד למועד שנקבע להבהרות 

ני מועד הגשת ההצעות, כמפורט בהזמנה זו, על מנת לקבל את הנחיות החברה שיינתנו לפי ולתיקונים ובכל מקרה לפ

 שיקול דעתה הבלעדי של החברה ויחייבו את המציעים כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בכל מקרה, השמטה ו/או חוסר לביצוע שירות כלשהו במסגרת מסמכי המכרז לא יגרעו מהתחייבות המציע ליתן את  11.6

 ירותים הנדרשים והשלמתם לשביעות רצונה המלא של החברה.כל הש

המציע מצהיר בהגשת הצעתו, כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה בגין כל גורם שיתגלה  11.1

 כמשפיע על כדאיות הצעתו. 
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תהיה כל טענה  כל האמור במכרז זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמציע שהגיש הצעתו לא 11.8

ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למכרז זה. מבלי לגרוע מהאמור במכרז זה, ביצוע 

ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא המכרז ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו/או 

 הדין.

לערוך שינויים בתנאיו, לשנות את המועדים הנקובים בו או  החברה רשאית לבטל את ההליך בכל עת ומכל סיבה, 11.9

את אופי העבודות הנדרש והיקפם, לנהל משא ומתן עם המשתתפים או עם חלקם, לדרוש מידע נוסף והבהרות. 

החברה מבהירה, כי רק האמור במכרז זה ונספחיו וכן במסמכי תיקון או תשובות לבקשות הבהרה שישלחו, אם 

ליך המפורט לעיל יחייבו את החברה. כל מסמך ו/או אמירה אחרים מכל סוג שהוא שנמסרו לא ישלחו, בהתאם לה

 יהיו בעלי תוקף או משמעות מחייבים. 

בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה הוראות מסמך זה יחולו בנוסף להסכם ההתקשרות ו 11.10

 .  בהסכם האמור יגברונספחיו, י

 יפו סמכות השיפוט הבלעדית.  –ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב  זו מכרזל בקשר מחלוקת בכל 11.11

 

 

 בברכה,

 

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

 המציע אישור

 

בחתימתנו להלן,  מצהירים ,_____________ __________________ המציע בשם זו הצעה להגיש מוסמכים, החתומים מטה, אנו
 ואנו מסכימים להם: בורייםנספחיו ותנאיו, הבנו אותם על  עלבעניין  מכרזהכי קראנו את כל מסמכי 

 

  

 מלא שם תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 פרטי התקשרות עם המציענספח א' 

 

 

 

 "(. המציעשם המציע: ________________________________________  )להלן: "

 

 _______________________________.שם הנציג מטעם המציע: 

 

 תפקיד במציע: ______________________________________.

 

 מספר טלפון: _______________________________________.

 

 מספר פקס: ________________________________________.

 

 מספר טלפון נייד: ____________________________________.

 

 : ___________________________________________.כתובת

 

 כתובת דואר אלקטרוני: ___________________@__________.
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 הצעת פתרון המציע וגאנט לתכנית העבודה –נספח ב' 

  .א

 # רכיב  מענה המציע הערות 

הפלטפורמה המוצעת )כולל  מספר   
 גרסה(  

 

מפרט שרתי אחסון )כולל מערכת   
, מעבד,  ןגרסאות, זיכרוהפעלה, 

 תעבורה( 

 

  בסיס הנתונים המוצע לפתרון   

מיקום שרת האחסון )פיזי או   
 וירטואלי( 

 

   recovery תדירות גיבוי וזמני  

 

  הרחבה ותיאור הפלטפורמה והפתרון המוצע, הפנייה וקישורים לדוגמאות: .ב

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 : לוח זמנים מוצע .ג

מספר שבועות  הערות 
לביצוע מיום 

 התחלה 

 # שלב  

 1 הצגת אפיון, ארכיטקטורה ומענה טכנולוגי   

 UX  2הצגת עיצוב ו   

 3 הצגת פתרון בשרת פיתוח    

 4 הצגת האתר בשרת פיתוח מוכן לבדיקות והזנת תכנים  

ספונסיבית יקונים, כולל התאמה ריסיום ת    5 

השקת האתר, הפניית רשומות, ובדיקות בשרת )כולל   

 (  SSLהתקנת אנלטיקס ו 
6 

 

. שבועות לכל היותר 15הזמנים בטבלה לא יעלו על   

. חתימת ההסכםלוח הזמנים הסופי ייקבע על ידי החברה במועד   
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 אבטחת מידע, אחסון גיבוי ואבטחהנספח  –נספח ג' 
 תיושם אבטחת מידע בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות ולחוקי אבטחת מידע. .1

 יושם דגש על העקרונות הבאים :  .2

 1981 -חוק הגנת הפרטיות התשמ"א  .2.1

המועברים בין רכיבים שונים ייעשה שימוש במגוון שיטות וכלים טכנולוגיים להבטחת שלמות ואמינות הנתונים  .2.2

 של מערכת, בין מערכות בתוך הארגון )ממשק פנימי( ומהארגון החוצה )ממשק חיצוני(.

חובת הזדהות חד ערכית ע"י משתמש למערכות טכנולוגיית המידע או לחילופין יכולת זיהוי חד ערכית  - הזדהות .2.3

  לכל פעילות במערכת המבוצעת ע"י משתמש במערכת.

 נקת זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע תבוצע על בסיס ה"צורך לדעת".הע - הרשאות .2.4

בהקשר לניהול האתר או המדיה קביעת הרשאות בהתאם לתפקיד בארגון או בהתאם לתפקיד המבוצע  .2.4.1

 .תיתרהחב

שינוי/הקפאה/ביטול זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע והרשאות גישה יבוצע בהתאמה ובלו"ז  .2.4.2

ונטי לסטטוס העובד או המשתמש בארגון, )דהיינו, בצמוד למעבר תפקיד, יציאה לחופשה ארוכה, ובסיום רלו

 .העסקה(

נדרשת ביקורת תקופתית על פרטי רישום המשתמשים, לכל מערכות המידע, לוודא שלמותם, דיוקם וכי  .2.4.3

 הגישה עדיין נדרשת. 

ניסיונות כניסה  3לאחר  IPחיזוק סיסמאות )ואורך סיסמאות(, אמצעים גרפיים , חסימת כניסה /  - בקרת גישה .2.1

 כושלים

במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי, מניעה, תיעוד,  התאוששות והגנה  – אירועי אבטחת מידע .2.6

ה מתאימה עפ"י החלטת הארגון, מפני קוד זדוני בתחנות הקצה, בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטור

 .אחסון ובאתר האינטרנטבכמו כן יש להגדיר נוהל טיפול במקרה של כשל אבטחתי 

 יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר. לפי מדיניות הגיבוי המוסכמת. -גיבוי  .2.1

חייב להיות ובכלל זה טקסט, תמונה, וידאו וכל חומר אחר  יועלה לאתר ולערוצי המדיה כל התוכן ש – טיפול במדיה .2.8

בעל זכויות יוצרים של המזמין )או חופשי מזכויות יוצרים בצורה ברורה( ועל הספק לודא שלא מפורסם תוכן שלא 

 . עומד בקריטריונים אלו. 

 בקרות   .2.9

יחידנית את המשתמש,  גישה ליצירת, עדכון או ארכוב מידע תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה .2.9.1

את הרשומה את סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן )תאריך, שעה( שבה הפעולה בוצעה ורכיב 

 טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש.

 יהיה מעגל אבטחה פיזי. לאחסון אתר האינטרנט מעגל הגנה ראשון  אפשריככל שהדבר  .2.10

יש לערב את צוות אבטחת מידע משלב הייזום של הפרויקט ועד להטמעתו. מערכת לא תעלה לאוויר ו/או תבוצע  .3

סקר אבטחת מידע של גורם אחר  יידרש. במידת הצורך מערכות מידע בנתג"זאינטגרציה ללא אישור מפורש של מנהל 

 לאיתור חורי אבטחת מידע ויהיה צורך לטפל בממצאים על פי ההמלצות.

 :רהבסיסיות להפעלת האת לדרישותהנחיות  .4
  httpsיופעל רק בפרוטוקול  .4.1
 פנימי. HTTPS to HTTP Redirectבאתר לא יתקיים  .4.2
 . Mixed HTTP & HTTPS Contentבאתר לא יתקיים  .4.3
 . Two-factor (2FA)הגישה לאזורי  ניהול האתר )עיצוב, תוכן , משתמשים וכו'( יהיה רק לאחר  .4.4
כאשר גיבוי שבועי לפחות ישמר באחסון מרוחב מהשרת  , ועותק ישמר לחודש לפחות האתר יגובה בכל יום .4.1

 המארח
שעות אם האירוע קרה במהלך ימי  12יועלה גיבוי בתוך  –במידה של נפילת אתר , פריצת אבטחה או תקלה אחרת  .4.6

 שעות אם לא קרה במהלכם  24( או  9-18ה -ושעות עבודה ) א
שוטף של גרסאות של מערכת ההפעלה, פלטפורמת הקוד הפתוח, תוספים  וכל רכיב   האחסון יכלול עידכון .4.1

 תשתיתי אחר
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 תכולת העבודההמפרט הטכני ו –נספח ד' 

 

העבודה הנדרשת להקמת אתר אינטרנט מבוסס קוד פתוח בשפות עברית ואנגלית תתבצע על פי : הקמת האתר .1.1

 השלבים כמפורט להלן ובהתאם לדרישות :

 טכני לאישור; ואפיון מסמך ארכיטקטורת פתרון )כולל בחירת הפלטפורמה ויתרונותיה(  .1.2

 הצגת קונפסט עיצובי לאישור;  .1.3

 תבניות, רכיבים ודפים; ת פיתוח ומימוש יכולת לפתח מעליההקמת סביבת עבודה בשר .1.4

  ;)הזנת תכנים, עדכון תכנים קיימים, העלאת קבצים( CMS -מימוש יכולות לניהול תוכן מלא  .1.1

הרכיבים, התבניות והדפים הנדרשים כדי לתת מענה מלא לאתר, ועל מנת שכלל היכולות של האתר. רשימת  פיתוח  .1.6

הרכיבים והתבניות מתבססת על דרישות התוכן הפונקציונלי של האתר הנוכחי, על אתרי הרפרנס ועל הצעות 

הרכיבים יפותחו בצורה גנרית ומודולרית כך שניתן יהיה להשתמש בהם באיזורים אחרים באתר, המציע. התבניות ו

 CMS –content managmnetלשכפל, להוסיף, להסתיר ולמחוק באמצעות ממשק ניהול פשוט ומערכת ניהול תוכן )

system;נגישה לאיש הקשר בחברה ) 

 ושל המבקש; מציעבדיקות מסירה של ה .1.1

 לה של המזמין;לווי בדיקות קב .1.8

 השקה ועלייה לאויר; .1.9

  ;חודשים מיום השקת האתר 3למשך ליווי  .1.10

  :דרישות טכנולוגיות נוספות לאתר .1.2

על אתר האינטרנט לעמוד בתקני נגישות בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות  .1.2.1

 ;)"תקנות  הנגישות"( 2013-נגישות לשירות(, תשע"ג

 אבטחת מידע בהתאם לנספח ג'יש לעמוד בדרישות  .1.2.2

על הממשק להיות ריספונסיבי ומותאם להצגה על מסכים בגדלים שונים וברזולוציות שונות, עבור מסכי  .1.2.3

 ם. מחשב ועבור מכשירים ניידי

 .CX ,UXהפיתוח של כל רכיב יעשה מותאם למובייל  בדגש על   .1.2.4

בהוספת דפים, תפריטים, קישורים, ( תתמוך CMSהפלטפורמה שבתחר ומערכת ניהול התוכן של האתר ) .1.2.1

 ( ושכפול/הוספת מודולים קיימים )כגון טפסים( embedad videoתכנים )לרבות טקסט , תמונה ו

כנים מסוימים הפלטפורמה שתבחר תתמוך באתר בעברית ובאתר באנגלית בנפרד )כך שיתאפשר להוסיף ת .1.2.6

 .(באתר בשפה אחת בלבד

ותוכן תשתית להוספת כלי מעקב, ניהול וקידום נוספים )כגון   Google analyticsבאתר יותקן קוד  .1.2.1

facebook pixel , GTM  מפות חום וכדומה ,). 

 במבדקי הקבלה.תמיכה מבדקי מסירה ו ביצוע .1.2.8

 תיעוד מלא של המערכת שפותחה מייד עם מסירתה לבדיקות קבלה.ו לחברה מסירה .1.2.9

כאשר המציע הזוכה יערוך, ינסח ויעצב את , תכנים לאתרחברה תספק את המידע והנתונים להכנת הה .1.2.10

הפרסומים והתכנים, ויעלה אותם לאתר, הכל תוך התבססות על החומר שתעביר החברה, התכנים באתר 

 .הישן ובכפוף לאישור הסופי של נציג החברה

קהל ישראלי בוגר בכלל בין היתר )כמפורט במכרז מטרה היצירת תוכן לקהל  קדםל הזוכה על המציע .1.2.11

ניתן יהיה לעשות שימוש בתכנים שיפוסרמו במדיה החברתית, תוך  גז טבעי(. ינים/צרכנים שלותעשי

 התאמתם.
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באתר תוקם אפליקציית חוק חובת המכרזים, ניתן לקבל רושם מהאפליקציה הקיימת )שתוחלף( בכתובת  .1.2.12

p://www.ingl.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9Dhtt/  בנוסף ניתן יהיה

ולבטל הרשמה באפליקציה לרשימת דיוור , שממנה ניתן יהיה לשלוח דיוור לנרשמים . יש להעביר \להירשם

הטבלאות אותן ניתן יהיה  את רשימת המנויים הקיימת למערכת החדשה )תסופק כקובץ אקסל מסודר(.

חוץ,  \יחיד המציע)גם באתר בעברית וגם באתר באנגלית( הן : מכרזים, פרסומי פטור,  ברמת השורהלנהל 

 לכל שורה. PDFאו   office( 20רשימות מציעים. בנוסף , ניתן יהיה להצמיד קובץ אחד או יותר )עד 

 תחזוקת האתר, אחסון, גיבוי ואבטחת נתונים  .1.3

, יתפעל ויתחזק את תכני האתר בהתאם לדרישות החברה, תדירות העידכונים היא מועטה הזוכה מציעה .1.3.1

להיות  כון צריכה להיות גבוהה יותר ועל המציע. עם זאת ייתכנו מצבים שתדירות העדכשלוש פעמים בחודש

 זמין לשם כך.

 אחסון, גיבוי ואבטחה בהתאם לנספח ג' .1.3.2

 . פעמים בחודש( 4רשומות הנשלחות לכל היותר   100-ם כתמיכה במערכת דיוור של נתג"ז )הכוללת כיו .1.3.3

 ניהול והקמת מדיה חברתית  .1.4

שיש לשפרו, לעדכנו להעלות אליו סרטונים )כולל תיאור ותיוג מתאים( מעת לעת   youtubeלנתג"ז ערוץ  .1.4.1

הסרטונים יסופקו על ידי נתג"ז ועל  –בחודש( 2-3 -לאתר היא כ המתוכננת )תדירות הוספת הסרטונים

 לנהל את הערוץ כך שיהיה זמין, נגיש לצפיות לקהל הרחב. מציעה

וטף מול גופי וניהולו השהקמת דף פייסבוק עיסקי  השירותים יכללונתג"ז מבקשת להקים דף פייסבוק.  .1.4.2

קהל תר הי בין)כמפורט במכרז מטרה הדף לקהל יצירת תוכן ולקדם את ה קדםל השיווק בנתג"ז. על המציע

 מציעבשבוע ה 2-3(. תדירות הפרסום היא בממוצע של גז טבעי ינים/צרכנים שלישראלי בוגר בכלל ותעשי

 ידאג לחשיפה ואינטרקציה עם קהל היעד בצורה אורגנית ובקידום ממומן. 

ובהתאם לנתונים שיימסרו על ידו, כאשר  עשה לפי דרישת הממונה מטעם נתג"זהעלאת התוכן לאתר תי .1.4.3

רישת הממונה, דממועד  אחד בתוך יום עבודה וזאת ,המציע הזוכה יידאג לעריכתם, לעיצובם ולניסוחם

 אלא במקרים דחופים שאז יעודכן בתוך מספר שעות ובאותו יום עבודה. 

  ז.מטעם נתג"כלל התכנים שיועלו לאתר ולמדיה החברתית יתואמו ויאושרו על ידי הממונה  .1.4.4
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  וניקוד איכות להוכחת עמידה בתנאי הסףון תצהיר על עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסי–נספח ה'

 

 צפוי אהיה וכי האמת את לומר עליי כי כחוק שהוזהרתי לאחר'_____________ מס.ז. ת נושא"מ _____________________ הח אני
 מגיש אניומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.  שמי :כדלקמן, בכתב, בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל
תצהיר זה בשמו שאני מורשה חתימה שלו ומוסמך לעשות , "(המציע_________________________ )להלן: " בשם התצהיר את

 .)להלן: "המכרז"( 34/2019למכרז במסגרת הגשת הצעה , ומטעמו

  למסמכי המכרז. 5  תנאי הסף כמפורט בסעיףהתקיימו במציע כל במכרז , כי נכון למועד הגשת ההצעה מצהיר הנני

 :כנדרשלהלן פירוט ביחס לתנאי סף 
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 בשנה שקלים מיליון לפחות של תהכנסו היקף בעלות לחברות אינטרנט אתרי של ותחזוקה הקמה של פרויקטים 1 .א

 : הבאה בטבלה הצעהב המוצע הפתוח הקוד פלטפורמת מבוססי 2011-2019 השנים בין לפחות עובדים 10 בעלות או

שם  

 )קישור(

 לאתר 

פלטפורמת 

 האתר  

תיאור האתר 

 )הפרויקט(

ארגון עבורו בוצע 

 הפרויקט

 

האם היקף 

ההכנסות של 

החברה הוא מעל 

מיליון שקלים או 

 50שהיא מעסיקה 

עובדים ביחס 

לשנים בהן ניתן 

השירות? ]נא 

לציין איזה תנאי 

 מתקיים[

תאריכי מתן השירות 

 -)חודש/שנה

יש  –חודש/שנה( 

להפריד הקמה 

 ותחזוקה אם קיים 

1       

2       

3       

4       

5       

 

ה אתרים מבוססי שלושבעלי ניסיון של שנתיים בפיתוח אתרי אינטרנט מבוססי הפלטופרמה והקמת  אנשי פיתוח 2 .ב

 הפלטפורמה.

ניסיון בביצוע מספר שנות  שם המפתח 

פרויקטים של אתרי תוכן 

 מבוססי הפלטפורמה המוצעת

אתרים מבוססי לקישור 

הפלטפורמה שמהפתוח 

 פיתח/הקים

בהם התאריכים 

הוקמו /פותחו 

 האתרים

האם מועסק על ידי 

המציע? אם לא יש 

לצרף הסכם 

 התקשרות

     

     

 .עובד המציע – מנהל פרויקט .ג

  _________________________שם: 

 שנות נסיון: ____________________

 פרוייקטים במהלך השנתיים האחרונות לפני מועד ההצעה:פירוט 

: ____________________ פלטפורמה: ____________לקוח: __________________ מועד 1פרוייקט 

 ביצוע: ____________ כתובת האתר: ______________________.

: ____________________ פלטפורמה: ____________לקוח: __________________ מועד 2פרוייקט 

 ביצוע: ____________ כתובת האתר: ______________________.

)לא מהווה תנאי סף, לצורך ניקוד איכות בלבד(: ____________________ פלטפורמה:  3פרוייקט 

_____ מועד ביצוע: ____________ כתובת האתר: ____________לקוח: _____________

.______________ 
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)לא מהווה תנאי סף, לצורך ניקוד איכות בלבד(: ____________________ פלטפורמה:  4פרוייקט 

____________לקוח: __________________ מועד ביצוע: ____________ כתובת האתר: 

 .________________ 

)לא מהווה תנאי סף, לצורך ניקוד איכות בלבד(: ____________________ פלטפורמה:  1פרוייקט 

____________לקוח: __________________ מועד ביצוע: ____________ כתובת האתר: 

 .________________ 

 

 – מפתח בכיר .ד

  שם: _________________________

 שנות נסיון: ____________________

 פירוט פרוייקטים במהלך השנתיים האחרונות לפני מועד ההצעה:

: ____________________ פלטפורמה: ____________לקוח: __________________ מועד 1פרוייקט 

 ביצוע: ____________ כתובת האתר: ______________________.

__________________ מועד : ____________________ פלטפורמה: ____________לקוח: 2פרוייקט 

 ביצוע: ____________ כתובת האתר: ______________________.

)לא מהווה תנאי סף, לצורך ניקוד איכות בלבד(: ____________________ פלטפורמה:  3פרוייקט 

____________לקוח: __________________ מועד ביצוע: ____________ כתובת האתר: 

.______________ 

)לא מהווה תנאי סף, לצורך ניקוד איכות בלבד(: ____________________ פלטפורמה:  4רוייקט פ

____________לקוח: __________________ מועד ביצוע: ____________ כתובת האתר: 

 .________________ 

ורמה: )לא מהווה תנאי סף, לצורך ניקוד איכות בלבד(: ____________________ פלטפ 1פרוייקט 

____________לקוח: __________________ מועד ביצוע: ____________ כתובת האתר: 

 .________________ 

 
 התקשרות בתוקף(. צרףהעסקת המפתח הבכיר יכולה להעשות כשכיר או כקבלן משנה )במקרה כזה נדרש ל
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  UX מעצב .ה

  שם: _________________________

 ____________________שנות נסיון: 

 פירוט פרוייקטים במהלך השנתיים האחרונות לפני מועד ההצעה:

: ____________________  פלטפורמה: ____________לקוח: __________________ מועד 1פרוייקט 

 ביצוע: ____________ כתובת האתר: ______________________.

 בלן משנה )במקרה כזה נדרש להציג התקשרות בתוקף(.יכולה להעשות כשכיר או כק UXהעסקת מעצב 

 

   – מנהל מדיה חברתית .ו

 שם: ________________ .ז

 יש להציג הסכם התקשרות בתוקף. שכיר ככל שמנהל המדיה החברתית אינו 

 :בניהול מנהל המדיה החברתית  עיסקיים פייסבוק דפי 3

שם  

 הלקוח 

קישור ל 

Facebook 

 היקף 

הקמפיין 

 הממומן

 החודשי  

מספר 

 עוקבים 

תיאור 

 הפעילות 

 ומטרות הדף

פרטי 

הממליץ 

 ותפקידו

תאריכי מתן 

השירות 

 -)חודש/שנה

 חודש/שנה(

תדירות 

 פרסום

1         

2         

3         

 

 : בניהול מנהל המדיה החברתית  youtube ערוצי 2

שם  

 הלקוח 

קישור לערוץ ה 

youtube  

פרטי 

הממליץ 

 ותפקידו

מספר סרטונים  מספר מנויים 

 בערוץ 

תאריכי מתן השירות 

 -)חודש/שנה

 חודש/שנה(

1       

2       

 

 :ניהול ואחסוןלקוחות להם מעניק המציע שירותי  3 .ח

תאריכי מתן  שם הלקוח

השירות 

 -)חודש/שנה

 חודש/שנה(

 הערות סוג הפלטפורמה תיאור השירות

     

     

     

 

 או קבלן המשנה שלו מספקים להם שירותי אחסון , גיבוי ותחזוקה : שהמציע אתרים  1 .ט

תיאור  קישור  שם הלקוח 

השירותים 

פרטי 

חבילת 

פרטי 

הממליץ 

תאריכי מתן 

השירות 

האם השירות ניתן 

ע"י המציע או 
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הניתנים 

 לאתר   

האחסון 

והגיבוי של 

 האתר  

 -)חודש/שנה ותפקידו

 חודש/שנה(

קבלן משנה? לגבי 

 האפשרות

השנייה, יש לציין 

את קבלן המשנה 

ולצרף הסכם 

 התקשרות

1        

2        

3        

4        

5        

 

המציע בהקמת אתרי אינטרנט לחברות ממשלתיות או חברות בתחום התשתיות/אנרגיה )לצורך ניקוד ניסיון  .י

 האיכות(

 שם ממליץ בלקוח תקופת מתן השירות   קישור שם החברה 

  

1     

2     

3     

4     

1     

6     

1     

8     

9     

10     
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר -' ו נספח

                                     

                      

אני הח"מ, ___________________________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ________________ מכתובת 
_______________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

שם מלא _______________ ]משמש בתפקיד_____________ ב____________ אניאעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 
ב לחוק 2"( ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף המציע[ )להלן: "התאגיד/עוסק מורשה –של המציע 

בהצעה "( וזאת במסגרת הגשת הצעה ציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן: " 1916 –"ו התשלעסקאות גופים ציבוריים, 
  .תחזוקתו וניהול מדיה חברתית, להציע הצעות להקמת אתר אינטרנט

 לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: יש .1

 המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה  □
 ונה.אחת לפחות ממועד ההרשעה האחר

 .1916 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  1981-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***
לחוק להגברת  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1991 –בטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א כדין וה

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו 2011 –האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 
 חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2

חוק שוויון )להלן: " 1998 –"ח התשנלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □
 "( אינן חלות על המציע.זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

 ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:יש להמשיך  –לעיל  2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים  100המציע מעסיק  –(  2חלופה )  □
לשם קבלת הנחיות  –צורך לחוק שוויון זכויות, ובמידת ה 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 בקשר ליישומן.

( 2במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ) .4
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם  –(  2לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9בותיו לפי סעיף קיבל הנחיות ליישום חו

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה  -( לעיל2למציע שסימן את חלופה ) .1
 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. חברהימים ממועד התקשרותו עם ה 30והשירותים החברתיים בתוך 

 , זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי

 

      _____________         ____________________ 

 חתימת המצהיר/ה      תאריך  

 אישור
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"ד_______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב עו"מ הח אני
יהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. _________________________ מר/גב' ______________ אשר זיהה/ז

מס'______________ )המוכר/ת לי באופן אישי( ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

               ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד        
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 )מעטפה א'(

 המציע בשם חתימה זכויות אישור -' ז_ נספח

 

   

 

 :כדלקמן/ת, מאשר __________  שיון, מס' רי הח"מ, עו"ד/רו"ח __________________ אני

/גב' ומר' ____________________ מס.ז. ת נושא/גב' __________________________ מר שחתימות
 בשם' ___________________________ מס.ז. ת נושא__________________________ 

, ונספחיה מכרזה מסמכי"( על המציע[ )להלן: "המציע שם]השלם   _________________________________________________
י כל דין, בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים , נחתמו על פהמציע, וצורף להצעתו ידי עלהצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם 

ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע. כן אני מאשר/ת, שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על מנת לתת תוקף 
 לכל התחייבות בה התחייב המציע.

 

 

  

________________        ____________________ 

 "ד/רו"חעו וחותמת ימהחת         תאריך
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 היעדר ניגוד ענייניםהצהרה והתחייבות המציע בנושא  – 'ח נספח

 

  לכבוד
 "(החברה"להלן: ) בע"מ לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

 
______________  ,]שם מלא[___ ______________________בזה בשם ______________ומתחייבים מצהירים הח"מ  אנו

להקמת אתר אינטרנט, תחזוקתו וניהול מדיה  INGL/TENDER/2019/34מס'  פומבי במכרז מציע שהוא"( המציע)להלן: " "ז[ת]ח.פ./

 "( כדלקמן: המכרז)להלן: " חברתית

 .ציעמוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המו במציע _________________ בתפקידמשמש  הנני .א
מי מטעמה  או/ו עבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברהל הקשור בכל שהוא עניינים ניגוד מכל להימנע בזאת מתחייבים הרינו .ב

 .עניינים לניגוד חשש ליצור העלול קשר מכל להימנעו
 במועד ביצועו במהלך או ההסכם חתימת לקראת עת בכל, לחברה נמסור אנו, לעיל מהאמור לגרוע בכך שיהיה ומבלי היתר בין .ג

 הטבעי הגז משק בתחום העוסק בגוף/ בתאגיד דירקטורים/ ע"ני/ מניות בעל בהיותנו הקשור מידע כל, החברה ידי על ייקבע אשר
 . החברה בעסקי המתחרה, רלוונטי אחר גוף כל או/ו התשתיות או/ו האנרגיה או/ו

 מקצועי בין, בעקיפין ובין במישרין בין, כלשהו עניינים ניגודחשש ל ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקינו או/ו תפקידינו .ד
 את לבצע ביכולתנו לפגוע כדי האחרים עיסוקינו או בתפקידינו ואין העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה, עם, עסקי ובין

 במהלך לרבות, לחברה ביצוע העבודות כדי תוך עניינים ניגוד היווצרות של במקרה. לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה
 אנו, כן כמו. אפשרי עניינים ניגוד על לנו כשייוודע מיד, החברה ל"למנכ כך על להודיע מתחייבים הננו, בישיבות השתתפותנו

 בהתאם ולפעול העניינים ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים
 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות

 או/ו נקבל או/ו ניתן לא או/ו נציע לא, 1911-ז"התשל, העונשין חוק לרבות, הדין מכוח עלינו החלים והאיסורים לחובות בנוסף .ה
 או/ו אדם עבור או/ו עבורנו, סיבה מכל סיומו לאחר או/ו זה הסכם ביצוע בעת לרבות ,עת בכל, בעקיפין או/ו במישרין, נבקש

 בהסכם בין, ערך בעל דבר כל או/ו כסף או/ו זכות או/ו החלטה או/ו המלצה לרבות, הנאה טובת כל, אחר של עסקו או/ו עסקינו
או /עבודות בקשר להליך ההתקשרות וה ביצוע על בעקיפין או/ו במישרין להשפיע במטרה, אחרת בדרך ובין רשות של כמעשה ובין

 עובד או/ו בחברה משרה נושא של או החברה של מחדל או/ו מעשה או/ו החלטה על או/ו או הזמנה הנובעים ממנו/כל הסכם ו
 .ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל או/ו תקשרותהה להליך בקשר, אחר גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו החברה

 גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה שיתפנו או/ו שידלנו לא .ו
 לאחר כן נעשה לא וכן, ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל או/ו התקשרות להליך הקשור סודי/  חסוי מידע לקבל מנת על אחר
  .ההסכם חתימת מועד

 גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה שיתפנו או/ו שידלנו לא .ז
 .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן, תחרותית לא או/ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר

 דרך בכל מעורבים שיהיו מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו המשנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן להביא אחראים אנו .ח
 . ממנו הנובעים הזמנה או/ו פיו על השירותים לרבות ,ההסכם בביצוע או/ו החברה עם ההתקשרות בהליך שהיא

 .זו בהצהרה הכלול כלשהו בעניין או/ו בפרט שינוי כל על לחברה מיידית להודיע מתחייבים הננו .ט
 שירותים כנותן תפקידנו בתוקף עלינו החלות הסכם או דין כל הוראות פי על מחובותינו לגרוע כדי זו בהצהרתנו באמור אין .י

 .  לחברה
 .הוראותיה כל את לקיים מתחייבים והננו, תוכנה את הבנו, חלקיה כל על זו הצהרה היטב קראנו כי, מצהירים הננו .יא
 

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה
 

 
  

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה  –נספח ט' 

 

 

ב' לחוק חובת 2אני, עו"ד/רו"ח ______________________, מאשר/ת בזאת כי התאגיד / העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 
 . 1992-המכרזים, התשנ"ב

המחזיקה בשליטה בתאגיד / עסק ______________________ הינה גב' ____________________, ת.ז. 
.______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

אני, _____________________________, ת.ז.   _____________________, מצהירה בזאת כי התאגיד / העסק 
 .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2__________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 

 

 

 

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

  

     

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך
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 )מעטפה א'(

 הצהרה בדבר אי תיאום מכרז -' ינספח 

 לכבוד

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 33קריית עתידים, מגדלת עתידים, קומה 

 אביב-תל

 

 אג"נ,

 הצהרה בדבר אי תיאום מכרזהנדון:  

 

מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחירים ו/או כמויות ו/או או \הריני להצהיר בזאת כדלקמן כי המציע/ סוכני הנסיעות ו

כל פרט אחר בהצעות המוגשות בהליך זה בין בנוגע להצעתם ובין בנוגע להצעה המוגשת על ידי מציע אחר בהליך זה, ו/או בחלוקת שוק 

אחד עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת הליך זה בקשר עם הליך זה ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/או התנהגות שאינה בקנה 

 ו/או לא ניסו לבצע אחד מאלו.

 

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך
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 הצעת מחיר - 'יבנספח 

 "(. המציעשם המציע: _______________________________________  )להלן: "

 

להקמת אתר אינטרנט, תחזוקתו, וניהול ( /34INGL/TENDER/2019 )מס' פומבי למכרז נוהצעתגיש לה והרינ
 :דלקמןכ "(המכרז)להלן: "נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  שירותי מדיה חברתית עבור חברת

 מקסימום מחיר עלות ליחידה רכיב

 חד פעמי 80,000  הקמת האתר 

 לחודש 1,000  )כולל מערכת דיוור( תחזוקת אתר

  אבטחה  ,גיבוי, אחסון

  ניהול מדיה חברתית 

 

 המחיר לעיל אינו כולל מע"מ.

ובכלל זה בהתאם להוראות  ,מכרז זה על נספחיוב כמפורטליתן את כל השירותים הנדרשים  יםמתחייב הרינו
 .מפרט השירותים

 הקמת האתר ייעשה לפי אבני הדרך הבאות:התשלום עבור מוסכם עלינו כי 

  עם אישור תכנית עבודה מלאה ומפורטת. –מסה"כ התמורה  11%  - 1אבן דרך 

  אישור אפיון מפורט על ידי הלקוח. –מסה"כ התמורה   11% – 2אבן דרך 

  אישור עיצוב ו  –מסה"כ התמורה   10% – 3אבן דרךUX   על ידי הלקוח 

  בדיקות  לאחר הצגת פתרון בסביבת טסט ואישור –מסה"כ התמורה  11%  - 4אבן דרך

 .החברה

  חברהבדיקות הלאחר התקנה פתרון ואישור  –מסה"כ התמורה  21%  - 1אבן דרך. 

  ים.יבתום תקופת הפעלה של חודש–מסה"כ התמורה  20%  – 6אבן דרך 

 

לאחר המצאת  30תנאי שוטף פלוס תנאי התשלום יהיו התשלום עבור יתר השירותים ישולם מדי חודש בחודשו. 
 .לאחר שהממונה מטעם החברה אישר כי אבן הדרך הושלמהבאשר להקמת האתר, חשבונית ו

 מהווה אסמכתא לסיום שלב ומעבר לשלב הבא. הממונה מטעם החברהיובהר כי, רק אישור בכתב מאת 

ידוע לנו כי התמורה שנקבל תהיה בהתאם למחיר בו נקבנו לעיל. המחיר המוצע על ידינו כולל את כל ההוצאות 
וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים, לרבות שכר עבודה, נסיעות, הוצאות משרדיות, כל מס, לרבות מכל מין 

 מע"מ. התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים ולפי אבני הדרך המפורטים במכרז.  

 :להלן בחתימתי לעיל האמור את לאשר הריני

 תאריך חותמת חתימה תפקיד מלא שם
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הסכם ההתקשרות –' יאנספח   

 

 הסכם להקמת אתר אינטרנט, תחזוקתו, וניהול מדיה חברתית

 

 2019שנערך ונחתם בתל אביב, ביום ___ בחודש _______ בשנת 

 

 בין

     נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

 ,33, מגדל עתידים, קומה 2184מרח' 

      18111, ת.ד 6118101תל אביב 

  "(החברה)להלן: "

 ;מצד אחד                      

 לבין

______________________________   

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 מצד שני        "(הספק)להלן: "                           

 

להקמת אתר אינטרנט, תחזוקתו, וניהול מדיה חברתית  ערכה מכרז פומביוהחברה  הואיל
(INGL/TENDER/2019/34" :והספק הגיש הצעה למכרז;המכרז( )להלן ,)" 

ולאחר שועדת המכרזים של החברה החליטה לקבל את הצעתו והחברה מעוניינת להתקשר עם  והואיל
למסמכי  'דנספח השירותים המפורטים בלצורך קבלת השירותים נשוא המכרז, לרבות כל  הספק

 "(;השירותים)להלן: " המכרז

ומוסכם על שני הצדדים, כי בהתאם לבחירתו ולהעדפתו האישית של הספק, הספק ישמש כקבלן  והואיל:
-עצמאי בביצוע השירותים על פי ההסכם, וכי אין ולא יהיו, במישרין או בעקיפין, כל יחסי עובד

 י מטעמה לבין הספק ו/או מי מטעמו;מעסיק בין החברה ו/או מ

והספק מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות החברה עמו בהסכם זה מבוססת על הצהרותיו  והואיל
 והתחייבויותיו המפורטות בהצעתו למכרז ובהסכם זה;

 ובכפוף להוראות כל דין, הצדדים מעוניינים להסדיר בהסכם זה את תנאי ההתקשרות ביניהם. והואיל

 והותנה בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוסכם

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 

 נספחי ההסכם .2

 הצעה הכספית –תמורה ה –נספח א'   2.1
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 לוח הזמנים לביצוע –נספח ב'   2.2
 התחייבות לשמירת סודיות והגנת פרטיות  –נספח ג'  2.3
 ערבות ביצוע  –' דנספח   2.4

 
 הגדרות, פרשנות ותחולה .3

 " ובנספחיו תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצדם:ההסכםנספחיו שיקרא להלן " במסמך זה על

 ;ו יבוצעו השירותים או כל חלק מהםכל אתר ב -"אתר" 
 מנהל הפרוייקט, –אנשי הצוות שיועסקו על ידי הספק במתן השירותים לחברה לרבות  –"אנשי הצוות" 

 גיבוי ואחסון; , מנהל מדיה חברתית, ספק שירותיUXמפתח בכיר, מעצב 
מפרט מכרז וב, כמפורט בהקמת אתר אינטרנט, תחזוקתו וניהול מדיה חברתיתשירותי  -"השירותים" 

 ;השירותים )נספח א'( שיבצע הספק לפי ההסכם ולפי כל דין
 ;ההזמנה להציע הצעות וכלל הנספחים לה -"מסמכי המכרז" 

של החברה או נציג מוסמך אחר  רגולציה ורישוי מחלקת לקוחותעוזר המנכ"ל ו/או מנהלת  –"נציג החברה" 
מטעם החברה כפי שתודיע החברה לספק בכתב. החברה תהא רשאית להחליף את נציג החברה בכל 

 עת בהודעה בכתב שתשלח לספק. 
 

 סדר קדימות מסמכי המכרז .4
העדיפות  ביניהם במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, ייעשה ניסיון ליישבה, וככל שלא ניתן, יהא סדר  .4.1

 כדלקמן:
 ;ההסכם .4.1.1
 ;להסכםהנספחים  .4.1.2
 ההזמנה להציע הצעות; .4.1.3
 יתר מסמכי המכרז )הנספחים, למעט הסכם ההתקשרות(. .4.1.4

, מסמכי המכרז כפי שהוגשו ועודכנו במהלך המכרז, ישמשו את החברה על מנת 4.1בכפוף לאמור בסעיף  .4.2
 להשלים את מסמכי ההסכם שייחתמו בין המציע שייבחר לבין החברה. 

 
 תקופת ההסכם .1

חודשים( לאחר מועד זה  36ההסכם בתוקף החל מיום חתימתו על ידי הצדדים ולמשך שלוש שנים ) 1.1
 "(.קשרותתקופת ההת)"

( 3) שלושלחברה נתונה האופציה לפי שיקול דעתה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך תקופה של עד  1.2
"(. ההתקשרות תוארך בכפוף להודעה מטעם החברה על תקופת ההתקשרות הנוספתשנים נוספות )"

ימים לפני תום תקופת  30לפחות  ספקהתקשרות על ידי מתן הודעה בכתב להחלטתה להאריך את ה
 ההתקשרות או תקופת ההתקשרות הנוספת, לפי העניין.  

 . תקופת ההתקשרות הנוספתבי לא יתבצע עדכון של המחירים מוסכם כ 1.3
 

 התמורה .6
תמורת ביצוע כלל השירותים ומילוי כל התחייבויות הספק על פי ההסכם תשלם החברה תשלום חד פעמי  6.1

האינטרנט ותשלום חודשי )"ריטיינר"( כאמור בהצעת המחיר שהגיש הספק, כפי עבור בניית אתר 
שאושרה ע"י החברה כאמור בנספח א' לעיל בצירוף מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלום, בהתאם 

 "(.התמורה)להלן: " לביצוע השירותים בפועל ע"י הספק
נקבע אחרת בהסכם, אינה ניתנת  התמורה היא ממצה וסופית, בלתי צמודה למדד ו/או ריבית אלא אם 6.2

לשינוי ו"כוללת הכל" בגין הגשת הצעת הספק וביצוע השירותים על פי ההסכם, במישרין ובעקיפין, 
לרבות ומבלי למעט, כל העלויות הקשורות בבדיקות, אחריות, מסים, היטלים, היתרים, רישיונות, 

אש"ל, טלפון, ביטוחים ותשלום פרמיות אגרות, שכר עבודה ו/או ייעוץ, רכב, נסיעות וחניה, לינה, 
והשתתפויות עצמיות, הוצאות משפטיות, הוצאות ניהוליות ומשרדיות, עלויות חד פעמיות ושוטפות וכל 
תשלום והוצאה אחרים, ללא קשר למספר השעות שהושקעו במתן השירותים. כל שינוי בהיקף 

 בכתב של החברה.השירותים ו/או התמורה המגיעה לספק, כפופה לאישור מראש ו
מטעם הספק, וכי למעט התמורה אנשי הצוות הספק מצהיר כי התמורה כוללת גם את שכרם של  6.3

 הקבועה בהסכם זה לא תישא החברה בסכום נוסף כלשהו.
יום" ממועד קבלת החשבון )או החשבון המתוקן, לפי העניין(, כפוף  30החברה תשלם בשיטת "שוטף +  6.4

עם קבלת התשלום יעביר הספק . כל השירותים בהתאם ללוחות הזמניםלאישור נציג החברה על קבלת 
 לחברה חשבונית מס. 

יגיש הספק לנציג החברה דו"ח על ביצוע השירותים לפי דרישת החברה, יחד עם חשבונית לתשלום,  6.1
באותו החודש הכולל סטאטוס הטיפול בשירותים שנמסרו לביצועו, בפורמט שיקבע על ידי החברה לפי 

דעתה הבלעדי )להלן: "דו"ח העבודה"(. דו"ח העבודה ייבדק על ידי נציג החברה ויאושר ו/או שיקול 
 יום ממועד קבלתו מהספק.  30יינתנו הערות לדו"ח על ידי החברה בתוך 
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הספק לא יהיה זכאי לתשלומי הצמדה וריבית בתקופה שחלה ממתן אישור לדו"ח העבודה והגשת  6.6
 ם לפי סעיף זה.החשבון הסופי ועד למועד התשלו

כל תשלום יבוצע על ידי החברה בכפוף לכך כי הספק המציא לחברה את כל המסמכים הקשורים  6.1
בשירותים לפי ההסכם, לרבות כל האישורים הנדרשים על פי הקבוע בחוק מרשויות המס והמע"מ, שאם 

 לא יומצאו עלול ביצוע התשלום להתעכב באחריותו הבלעדית של הספק. 
החברה, כי שולם לספק סכום לפי ההסכם בטעות או שהיא רשאית לקזזו לפי ההסכם מידה ותמצא ב 6.8

ו/או הדין ו/או שתלויה וקיימת דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר למעשה ו/או מחדל שבאחריות 
הספק לפי ההסכם, תהא החברה רשאית לעכבו ו/או לקזזו מכל תשלום המגיע לספק בהודעה מראש של 

 מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לה לפי ההסכם והדין.ימים לספק,  1
  

 הצהרות הספק ובדיקות מוקדמות .1
 הספק מצהיר ומתחייב כדלהלן:         

במועד חתימת הסכם זה ויישאר כך  כי כל המידע שנמסר על ידו בהצעתו במכרז הינו נכון, מלא ומדוייק 1.1
במהלך כל תקופת ההסכם וכי כל המסמכים שהוצגו על ידו במסגרת הליך המכרז תקפים ליום חתימת 

 הסכם זה וימשיכו לעמוד בתוקפם במהלך כל תקופתו.  
 כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו והוא מקיים את 1.2

כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין ו/או לפי ההסכם, וימשיך למלאם בכל תקופת ההסכם על 
 הארכותיה אם יהיו ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם:

הוא בעל הידע המקצועי, הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום השירותים, ברשותו כל הרישיונות,  1.3
 ות התקפים הנדרשים לפי חוק לביצוע השירותים;האישורים, ההיתרים וההסמכ

לרשותו כל כח האדם והציוד המתאימים; לרבות היכולת לגבות בכוח אדם בעת היעדרות של כוח האדם  1.4
 העוסק בביצוע השירותים, מסיבה כלשהי;  

 הוא בעל הכושר הפיננסי לביצוע השירותים.  1.1
ובעת מן הספק ו/או מי מטעמו בקשר לאמור, כי אם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הנ 1.6

 יישא בכל תשלום והוצאה שיגרמו בשל האמור בסעיף זה.  
כי בדק כל מידע רלוונטי הקשור לביצוע ההסכם, וכי יש בידו למלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי  1.1

מוותר על  ההסכם, ברמה מקצועית גבוהה וכי ההסכם והתמורה על פיו הוגנים ומניחים את הדעת והוא
 כל טענה שיש, או שתהיה לו, כלפי החברה בגין כל גורם המשפיע על כדאיות התמורה.   

גילה הספק או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם ו/או חוסר בהם, ימסור על כך מיד  1.8
 הודעה לנציג החברה. 

 
  , וכח האדם לביצוע השירותיםטיב השירותים .8

יבצעו את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר  אנשי הצוותהספק ו/או מי מטעמו ובכלל זה  8.1
, תוך מילוי הוראות כל דין ותקינה החלים על ביצוע םבתחומ יםמומחאנשי מקצוע כמקובל על ידי 

שביעות השירותים, וישקיע ממיטב זמנו, מרצו, ניסיונו, אמצעיו ומיומנויותיו לצורך ביצוע השירותים ל
 רצונה המלאה והסבירה של החברה. 

באמצעות אנשי הצוות משך תקופת ההסכם מקבל הספק על עצמו לבצע עבור החברה את השירותים ב 8.2
 מראש ע"י החברה.  וובמידת הצורך בסיוע כ"א נוסף מטעמו, כפי שאושרמטעמו 

תים לפי הסכם זה, הספק מתחייב לנהוג בכל תקופת ההסכם, לגבי המועסקים מטעמו בביצוע השירו 8.3
 בהתאם לאמור בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו.

הספק מצהיר, כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על פי חוק, לרבות ביטוח חבות  8.4
מעסיקים, ביטוח צד ג' וכיוצא בזאת, וכי ביטוחים אלה יעמדו בתוקפם, או יוארכו כנדרש במשך כל 

 פת ההסכם.תקו
לאורך כל  ף את אנשי הצוות מטעמורשאי להחליהספק אינו מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה,  8.1

תקופת ההתקשרות, אלא בנסיבות חריגות מטעמים מיוחדים בכפוף לאישור מראש ובכתב של החברה, 
שיקול דעתה.  ובתנאי שהמחליף שיוצע על ידו הינו בעל הכשרה וניסיון תואמים לדרישות החברה ולפי

 החברה לא תסרב להחלפת כ"א אלא מטעמים סבירים וענייניים כאמור לעיל. 
בכל מקרה, הספק אחראי, כי בתיאום עם נציג החברה בהתאם לנסיבות העניין, מתן השירותים לחברה  8.6

מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של הפסקת  אחד מאנשי הצוותורציפותם לא תפגע בשל היעדרות 
 ור לעיל. העסקה כאמ

 
 סמכויות נציג החברה   .9

הספק יבצע את השירותים עבור החברה ועל פי הנחיותיה ו/או הנחיות נציג החברה ו/או כל גורם אחר  9.1
אשר הוסמך על ידי החברה לצורך כך על פי הודעה שתימסר לספק אם וככל שתינתן, בשיתוף פעולה 

 איתו. 
הבלעדי, לבדוק, בנוכחות הספק, כל דבר בקשר לביצוע נציג החברה רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו  9.2

ההסכם על ידו והספק מתחייב לסייע לנציג החברה לשם כך ולשתף עמו פעולה באופן מלא ובכל דרך 
 סבירה.
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אות והחלטות נציג החברה הן סופיות ומחייבות את הספק ממועד מסירתן לספק ו/או מי מטעמו הור 9.3
 . ן ללא דיחויוהספק ימלא אחריה

הסמכות למתן ההנחיות שלעיל נועדה רק כאמצעי להבטיח כי הספק יקיים את ההסכם במלואו. לנציג  9.4
החברה אין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות הספק לפי ההסכם והדין בקשר עם ביצוע 

ן השירותים. למען הסר ספק, לנציג החברה נתונות רק הסמכויות כמפורט בהסכם זה ו/או שהוסמך לה
 במפורש על ידי החברה, למעט הוראות בהן נקבע כי סמכות כלשהי תופעל על ידי החברה בלבד.

 
 לוחות זמנים  .10

יתר יבצע את ישלים את בניית האתר בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בנספח ב' וכי הספק מצהיר כי  10.1
במסגרת ולפי לוחות הזמנים שנקבעו ובכל זה גיבוי, תחזוקה וניהול המדיה החברתית  השירותיםתכולת 

 . יעודכנו בהסכמה בין החברה והספק וכפי שיעודכנו, אם במפרט השירותיםלביצועם 
מתחייב כי לרשותו כח האדם, הציוד, כלי העבודה, החומרים, המידע וכיו"ב המתאימים לשם הספק  10.2

ש כי ישפיע על התקדמות כך. הספק ידווח לנציג החברה בכתב על כל עניין הקשור בשירותים שיש חש
 ביצועם או חריגה מלוחות הזמנים להשלמתם.

 
 ביטול ההתקשרות או השירותים על ידי החברה וביצוע על ידי אחר   .11

החברה רשאית, בכל שלב, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את ההתקשרות ולהפסיק את תוקפו  .11.1
של ההסכם ו/או לבטלו, והחברה תהא גם רשאית להוציא חלק מהשירותים מביצועם על ידי הספק, והכל 

 ימים מראש.   41מכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה בכתב לספק של 
החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם במקרה של הפרתו על ידי הספק, או הפרת התחייבויותיו לפי  .11.2

ימים מיום קבלת התראה בכתב  30ההסכם או מסמכי המכרז, שלא תוקנה במלואה של החברה בתום 
 מהחברה. 

בכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות בכתב וללא כל הודעה מוקדמת:  .11.3
טת רגל של הספק; פירוק הספק או כניסה להליכי פשיטת רגל או החלטה על פשיטת רגל; עם הגשת פשי

בקשה למינוי כונס נכסים לספק; אי ביצוע פסק דין נגד הספק לפי הדין; שינוי בשליטה על נכסי הספק 
י בשליטה בנוסח המקובל על החברה כי שינו בספקלמעט אם ניתנה התחייבות בכתב על ידי בעלי השליטה 

 כאמור לא ישפיע כלל על מתן השירותים לפי הסכם זה; הפרתו היסודית של ההסכם. 
בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או שירות כלשהו מכל סיבה, לספק לא תהיה כל זכות לטענה או  .11.4

תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת ביצוע השירותים על ידו, למעט זכותו לקבל אך ורק את 
חלק התמורה אשר על החברה לשלם לספק על פי ההסכם בגין השירותים שביצע עד מועד הפסקת 

 ההתקשרות ו/או השירותים ו/או שהשלימם לאחר מכן בהוראת החברה. 
ימים כל מידע  1במקרה של סיום השירותים ו/או ההתקשרות מכל סיבה, ימציא הספק לחברה תוך  .11.1

קשר עם השירותים, וכן כל חומר ו/או טובין שנרכש על ידו לפי שהוא ו/או מי מטעמו קיבל או הפיק ב
ההסכם לשירותים באופן שלא יגרום לעיכוב המשך השירותים, בכפוף לקבלת התמורה בגינו לפי ההסכם. 

אחר במקומו וישתף עם החברה והספק האחר  ספקהספק לא יתנגד בדרך כלשהי להתקשרות מכל סוג עם 
יח העברה יעילה, מלאה, תקינה ומסודרת של השירותים. לאחר קבלת אישור פעולה באופן מלא כדי להבט

החברה כי כל המידע נמסר לה בהתאם להתחייבות הספק שלעיל, ישמיד הספק כל עותק של המידע אם 
 נשאר בידיו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עותקים על אמצעי אחסון מכל סוג, בכפוף לכל דין.  

 
 עניינים, אי קבלת טובות הנאה והקוד האתי של החברההיעדר ניגוד  .12

הספק מצהיר ומתחייב, כי אין בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין  .12.1
 בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו ובין החברה. 

החברה, תהא החברה רשאית  אם תמצא החברה כי נוצר מצב של חשש לניגוד עניינים  בין הספק ובין .12.2
 לבטל ההסכם לאלתר.  

הספק מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד עניינים אפשרי. הספק  .12.3
ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית להסרת ניגוד העניינים במסגרת 

 ויפעל בהתאם להנחיות החברה.מתן השירותים על פי הסכם זה, 
הספק מצהיר, כי קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים שבאתר האינטרנט של החברה  .12.4

 בכתובת:  והוא מאשר שיפעל בהתאם להוראותיו.
הספק נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו  .12.1

ך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע הסכם זה, לרבות השירותים על פיו המעורבים בכל דר
ו/או הזמנה הנובעים ממנו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא קיומה של התחייבות זו 

 ואכיפתה. 
 הספק מצהיר ומתחייב בחתימתו על הסכם זה כי אינו מקבל וכי לא יקבל כל תמורה, תשלום, עמלה או .12.6

 תגמול כלשהו אחר מכל גורם שהוא, לרבות חברות ביטוח, ברוקרים וכד', בגין מתן שירותיו לחברה.
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 דעסודיות ואבטחת מי .13
הספק מתחייב לפעול לפי חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו ולפי כל דין בשמירה על פרטיות העובדים וסודיות  13.1

החברה בנושא סודיות ואבטחת מידע במסגרת  המידע שיובא לידיו במסגרת ההסכם ולנהוג בהתאם להנחיות
ביצוע השירותים כפי שימסרו לספק מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מאשר כי הובא 
לידיעתו כי כל מידע סודי, כולו או חלקו, בקשר לחברה, עשוי להיחשב כ"מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות 

מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה השלכות פליליות. הספק , אשר השימוש בו 1968-ערך, התשכ"ח
מצהיר כי ידועות לו המגבלות המשפטיות החלות מכוח חוק זה על שימוש במידע פנים כאמור, והוא וכל הבא 
מטעמו לא יעשו כל שימוש במידע הסודי באופן המפר את הוראות דיני ניירות ערך. הספק ימסור מיד וללא 

עה לחברה בכל מקרה שבו מידע חסוי כאמור נחשף על ידו ו/או על ידי מי מטעמו או שהובא דיחוי הוד
 לידיעתו על כך.

הספק מצהיר כי הוא עומד במועד חתימה על ההסכם, וכי ימשיך לעמוד בכל תקופת ההתקשרות, בדרישות  13.2
 והתקנות מכוחו. 1981 –החוק להגנת פרטיות, התשמ"א 

'(, חתום על ידו בקשר גנספח חייבות לשמירה על סודיות ושמירה על פרטיות )הספק ימסור לחברה נוסח הת 13.3
עם ביצוע השירותים, ואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל 

 הבא מטעמו ואכיפתה.
 זכויות קניין והעדר עיכבון .14

זכות קניין, לרבות קניין רוחני, בכל מסמך ו/או מידע מכל סוג הקשור לביצוע ההסכם ו/או השירותים  14.1
לרבות תוצריהם ו/או הנובע מהם בין שיוצר על ידי הספק ו/או מי מטעמו ובאין אם לאו, תהיה נתונה לחברה 

נו על ידי הספק או צד ג' לפני ו/או למדינת ישראל בלבד האמור בסעיף זה לא יחול לגבי תוצרים קיימים שהוכ
 know howתחילת ההסכם והליכי המכרז ושלא בעבור מתן השירותים לחברה ובכלל זה ידע מקצועי, 

 מתודולוגיות, רעיונות ומיומנויות של הספק, שפותחו על ידו כאמור. 
על רכוש ו/או  הספק מוותר בזאת על כל זכות בקשר לאמור בסעיף זה ובכלל זה על זכות עיכבון לפי הדין 14.2

טובין של החברה ו/או מדינת ישראל, לרבות ומבלי למעט מסמכים, מידע וכל תוצרי השירותים בין שיוצרו על 
ידי הספק ו/או מטעמו ובין אם לאו. אין באמור כדי לגרוע מחובת החברה לשלם את התמורה לספק ובמועדה 

 בכפוף למילוי כל התחייבות הספק לפי ההסכם.  
האחראי בגין הפרה אשר הוא אחראי לה על פי דין בגין הפרה של זכויות קניין כאמור בסעיף הספק יהיה  14.3

בשל מעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו וישפה את החברה עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה,  14.1
של  הפסד או נזק שייגרמו לה עקב תביעה או דרישה בגין הפרה, כתוצאה מהחלטה של רשות מוסמכת או

ערכאה שיפוטית שביצועם לא עוכב, או פשרה בהסכמת הספק שתינתן אלא מטעמים מנומקים וסבירים 
ובלבד שאם התקבלה אצל החברה הודעה על תביעה או דרישה כאמור מסרה אותה לספק עם קבלתה על מנת 

תינתן אלא לאפשר לו להתגונן מפניה וכי לא תתפשר עם צד שלישי, אלא לאחר קבלת הסכמתו של הספק ש
 מטעמים סבירים שינומקו. 

 סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.    14.4
 

 מעסיק ושליחות –היעדר יחסי עובד  .11
החברה מתקשרת עם הספק על בסיס ראייה ומצג מצד הספק והצהרתו: כי הוא מבצע את ההסכם כהסכם  11.1

מנהל הפרוייקט, המעצבים ומנהל המדיה החברתית למתן שירות בתמורה כשהספק ו/או מי מטעמו ובכלל זה 
סק עצמאי החברה וכי לפי מצב הדברים בפועל הספק הוא קבלן עצמאי ובלתי תלוי המנהל ע יעובד םאינ

משלו, על כל המתחייב והמשתמע מכך, כי לא ביקש לשמש כעובד של החברה וכי הוא מתחייב להישאר כך 
בכל תקופת ההסכם. על בסיס האמור מסכימים הצדדים כי אין ביניהם והסכם זה לא ייצור בשלב כלשהו 

ידו ו/או כל הבא מטעמו  מעסיק בין החברה ו/או מדינת ישראל לספק ו/או כל המועסק על-יחסים של עובד
לרבות התמורה וכל הזכויות והחובות ההדדיות. לכן מוסכם בין הצדדים כי התמורה לפי הסכם זה מותאמת 

 .  והתמורה בהסכם נקבעה בהתאם והולמת למעמד הספק כקבלן עצמאי כאמור לעיל
מטעמו בקשר עם וכי הוא בלבד  ו/או אנשי הצוות הספק מצהיר, כי הינו המעסיק של המועסקים על ידו 11.2

נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעסיק על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הסכם 
מיוחד ו/או צווי הרחבה וכיו"ב החלים על העובדים במפעל ו/או בענף בו הם מועסקים וכפי שיחולו מעת לעת. 

מלוא חובותיו במועד כלפי הספק ו/או עובדיו האחרים  כמעסיק העובדים מטעמו, מתחייב הספק למלא את
בהתאם להוראות החוק, ולשלם ולהפריש במועדם כל תשלום והפרשה החלים עליו על פי דין בקשר להעסקת 
עובדיו, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים עפ"י דין בגין תשלום שכר 

י מהעובדים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. הספק יציג לחברה כל אסמכתא העבודה והזכויות לספק או למ
שתידרש על ידה בכל הנוגע להפרשות ו/או תשלומים שביצע בגין עובדיו ובכל הנוגע לזכויות העובדים. מבלי 
לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא הספק אחראי לתשלום גמול שעות נוספות, גמול ימי חגים, פיצויי פיטורין, 

גמולים, הבראה, חופשה שנתית, דמי מחלה וכיוצא בזה. כמו כן, הספק מתחייב לערוך ביטוח פנסיוני ת
בהתאם להוראות הדין בעניין זה, לרבות ביטוח בגין אבדן כושר עבודה. כמו כן, עובדי הספק יבוטחו בביטוח 

יטוח הלאומי ולכל חשבונו. הספק ישלם את הסכומים המתאימים למשרדי הב-לאומי באמצעות הספק ועל
 רשויות המס ורשויות המדינה בכלל, והכל בהתאם למועדים הקבועים בחוק לשם כך.

אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל לספק ו/או כל המועסק ו/או הבא מטעמו יחסי שליחות ו/או  11.3
 רה, במישרין או בעקיפין.שותפות והספק ו/או מי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי החברה בכל עניין ולכל מט
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למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לחברה ו/או מי  11.4
מעסיק בין החברה -מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הספק ו/או מי מטעמו כדי ליצור יחסים של עובד

ביצוע הוראות הסכם זה במלואן על ידי  לספק ו/או כל הבא מטעמו של הספק, אלא אך אמצעים להבטיח
הספק. על כן לא תהיינה לספק ו/או למי מטעמו זכויות כלשהן של עובד והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום, 

 פיצוי או הטבה אחרת מהחברה בקשר לביצוע הסכם זה או סיומו מכל סיבה שהיא.
ומעסיק -ת הנובעת מיחסי עובדהספק פוטר בזאת מראש את החברה ו/או את מדינת ישראל מכל אחריו 11.1

 כלפיו וכלפי מי המועסק על ידו ו/או מטעמו. 
הספק מאשר בזאת כי הסכמת החברה להתקשר עימו בהסכם זה מבוססת על כל האמור לעיל ולהלן, והוא  11.6

מתחייב בזאת שלא לטעון נגדה ו/או נגד מדינת ישראל כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך משפטי 
אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד מעסיק )ו/או קבלת זכויות כשל עובד(  –אחר או  –

 בין החברה ו/או מדינת ישראל לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. 
טעמו יהיו מנועים מלהגיש תביעות כלשהן נגד אנשי הצוות מלמען הסר ספק, הן הספק והן עובדיו ו/או  11.1

/או מי מטעמה ו/או נגד מדינת ישראל, לרבות מנהליה ו/או בעלי מניותיה בכל עילה או עניין אשר על החברה ו
פי טבעם וטיבם כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד ומעסיק. הספק מתחייב כי בכל תביעה או הליך מכל סוג 

בגין ו/או מדינת ישראל  כנגד החברה םמטעממי מאנשי הצוות ו/או אשר יוגשו ע"י מי מעובדי הספק ו/או מי 
או כי הועסק על ידו עילה או עניין כאמור, יצהיר הספק כי העובד הרלוונטי הוא עובד שלו ולא של החברה, 

ויעמוד בכל דרך אפשרית על מחיקתה של החברה מן ההליך והסרת אחריות מעל ומטעמו, בהתאם להקשר, 
 החברה.

ברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה, הפסד, לפיכך, הספק מתחייב בזאת לשפות ולפצות את הח 11.8
תשלום, חבות או קנס, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, שהחברה תחויב 
בהם בקביעה של רשות מוסמכת, ערכאה שיפוטית שלא עוכב ביצועה, או בפשרה שהושגה לאחר קבלת 

מנומקים וסבירים בכל מקרה של הגשת תביעה ו/או דרישה בניגוד  הסכמתו של הספק שתינתן אלא מטעמים
 לאמור בסעיף זה.

אנשי אם על אף כל האמור לעיל, ייקבע על ידי בית הדין לעבודה או גורם אחר, לרבות על פי פניית הספק או  11.9
ן החברה הגיש שירותיו לחברה כ"עובד" ו/או זכאי לזכויות כלשהן מ מי מאנשי הצוות, כי הספק או הצוות

בקשר עם יחסי עבודה, וזאת למרות האמור בהסכם זה ולמרות הסכמתם המודעת ההפוכה של הצדדים מאז 
ומתמיד, וכי לכן מגיעים לספק כנותן שירותים או למי מטעמו תנאים ו/או זכויות סוציאליות למיניהן כשל 

עות משותפת וכן מסכימים "עובד", כי אז מסכימים הצדדים כי התשלומים ששולמו לספק שולמו מתוך ט
, לפי העניין, כ"עובד" הינו בשווי מחצית מהתמורה מי מאנשי הצוותהצדדים כי השכר שהיה מגיע לספק או ל

הקבלנית הממוצעת ששולמה לספק החל ממועד תחילת ההתקשרות בגין שירותיו בכל שנה ושנה משנת 
 ההתקשרות או חלק ממנה, בהתאמה )"השכר המוסכם לעובד"(.  

הספק יהיה חייב להשיב לחברה, ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרות הסכם זה, לפיהן הספק ו/או  11.10
מי מטעמו הינו עובד שכיר של החברה או זכאי לזכות כלשהי בקשר ליחסי עבודה, את כל התשלומים 

ת למפרע בגין העודפים שקיבל מן החברה מעל לשכרו המוסכם כעובד, כהגדרתו לעיל )"הסכום העודף"( וזא
 כל תקופת ההתקשרות עם החברה.

כל סכום עודף שהספק יהיה חייב בהשבתו כאמור לעיל, יישא הפרשי הצמדה למדד הידוע של יוקר  11.11
 המחיה שביום התשלום לספק לעומת המדד הידוע ביום השבת הסכום לחברה.

  
 יאחריות ושיפו .16

הספק יישא באחריות המוטלת עליו לפי דין לכל נזק, מכל סוג, לרבות לגוף ו/או לרכוש, שייגרם על ידי  16.1
הספק ו/או מי מטעמו, עקב מעשה או מחדל במתן השירותים )בין תוך הפרת הוראות הסכם זה ובין שלא(, 

לספק ו/או לעובדיו ו/או למי לחברה ו/או למדינת ישראל ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או לחליפיהן, וכן 
מטעמו ו/או לצדדים שלישיים. אחריות הספק בגין נזקים עקיפים לא תעלה על סך התמורה ששולמה לו 

החודשים אשר קדמו למועד היווצרות עילת התביעה. מגבלת האחריות לא תחול  12 -בפועל מכח הסכם זה ב
כנגד החברה בגין  ובדיו ו/או אנשי הצוות מטעמוהספק ו/או עבמקרה של זדון. למען הסר ספק, תביעות של 

 מעביד, ייחשבו לנזקים ישירים.-יחסי עובד
החברה תהיה רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, האם נזק כאמור שניתן לתיקון יתוקן על ידי  16.2

 אחרת.הספק )באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונה המלא והסביר של החברה( ו/או על חשבון הספק ו/או 
הספק משחרר בזה את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן מכל אחריות שהיא בקשר לנזק שהספק  16.3

 נדרש לבטחו לפי הסכם זה ו/או כספק סביר בתחום פעילות זה.
הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן, בגין כל נזק ו/או הוצאה  16.4

א אחראי להם כאמור לעיל מיד עם דרישתה הראשונה, לרבות הוצאות שכ"ט, ייצוג שנגרמו להם, שהו
משפטי ומומחים שהינן סבירות בנסיבות העניין כתוצאה מהחלטה של רשות מוסמכת או של ערכאה 
שיפוטית שביצועם לא עוכב, או פשרה בהסכמת הספק שתינתן אלא מטעמים מנומקים וסבירים, ובלבד 

פק עם קבלת תביעה כאמור אצלה על מנת לאפשר לספק אפשרות סבירה להתגונן שהחברה הודיעה לס
 מפניה.  
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 ערבות ביצוע .11
להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי החברה, המציא  11.1

הספק לחברה טרם חתימת הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, על ידי בנק בישראל או על ידי 
על עסקי ביטוח,  חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח

הערבות ₪(,  ₪21,000 ), צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, על סך עשרים וחמישה אלף 1981 –התשמ"א 
 "(. ערבות הביצוע' להסכם )להלן: "דהחתומה מצ"ב כנספח 

ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לשלושים ימים לאחר תקופת ההתקשרות כאמור ותוארך עם ההודעה על  11.2
 יה בהתאם.מימוש האופצ

בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי ההסכם, או אם ביקשה החברה לממש את זכויותיה  11.3
לקבל סכומים שהספק חייב בהם על פי ההסכם, תהא החברה זכאית לחלט את ערבות הביצוע, כולה או 

למען הסר ספק ( ימים מראש. 1חלקה ובלבד שנתנה לספק הודעה על כוונתה לחלט את הערבות חמישה )
 מובהר, כי אין בגובה ערבות הביצוע לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיה של הספק.

 קיזוז ועיכבון .18
ימים, כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, כנגד כל סכום  1החברה תהיה רשאית לקזז בהודעה מראש לספק של  18.1

 המגיע לחברה מאת הספק. 
 למרות האמור בכל דין, הספק לא יהיה רשאי לנקוט בזכות עיכבון או קיזוז כלפי החברה ו/או מי מטעמה.    18.2

 איסור המחאת זכויות והודעה על שינוי בשליטה או בעלות .19
לא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי החברה, הספק לא יהיה רשאי להעביר בכל דרך, לרבות א 19.1

וב ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין. בהמחאה, הסבה או שעבוד, חי
 החברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות שבסעיף זה כלפי מדינת ישראל ו/או חליפה על פי דין.

הספק מתחייב להודיע על כל שינוי בשליטה או  -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו הספק הינו חברה  19.2
( מההון, זכות ההצבעה או הזכות למנות 10%ה לעניין זה, החזקה של יותר מחמישים אחוז )בבעלות בו. שליט

או הזכות למנות את מנכ"ל הספק. במקרה בו הספק הינו שותפות, הספק מתחייב להודיע  ספקדירקטורים ב
לחתימת  ( או יותר מהשותפות מוחזקים באופן שונה מזה אשר עובר10%על כל שינוי שבגינו חמישים אחוז )

 תנאי הסכם זה. 
 היעדר בלעדיות .20

מובהר בזאת, כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות בביצוע השירותים ו/או כל חלק מהם על ידי הספק 
אחד או יותר נוספים לצורך ביצוע השירותים ו/או חלק מהם. מבלי לגרוע  ספקוהחברה רשאית להתקשר עם 

מהאמור בסעיף זה, מובהר כי במידה והספק לא יעמוד בזמינות לביצוע השירותים לפי לוחות הזמנים שבהסכם 
ו זה ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה, רשאית החברה לפי שיקול דעתה לבצע את השירותים בעצמה ו/א

אחר וזאת בכל דרך שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין.  ספקעל ידי מי מטעמה על חשבונה, לרבות 
 אין באמור כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי ההסכם והדין.  

 יישוב מחלוקות .21
 לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון במחלוקת ויחול עליה הדין הישראלי.  21.1
הספק מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו על פי ההסכם באופן רצוף ומלא ללא כל הפסקה ו/או עיכוב  21.2

או נקיטת  ו/או האטה ו/או השהייה ו/או דחייה וכיוצא באלה מיוזמתו גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים
הליך בעניין מחלוקת על ידי מי מהצדדים, לא יהוו בשום מקרה עילה לעיכוב ביצוע התחייבויות הספק לפי 
ההסכם ו/או לעיכבון על נכס שמגיע לחברה ו/או למדינת ישראל מהספק אף אם נמסר על ידי מי מהן לצורך 

 ביצוע ההסכם. 
כל מחלוקת אם התעוררה בקשר עם ההסכם ינסו  מוסכם כי הצדדים יפעלו באופן סביר על מנת לפתור 21.3

 הצדדים בתוך שבועיים ימים בטרם פנייה לערכאות.
אין באמור כדי לגרוע מזכות הספק לקבל הפרשי הצמדה וריבית כדין בגין תמורה שלא שולמה לפי הסכם זה  21.4

 בשל מחלוקת כאמור לעיל, החל מהיום שבו זכאי הספק לקבלה לפי הוראות הסכם זה.
 ת שונו .22

לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או בדין למקרה מסוים, אין בכך תקדים, השתק או  22.1
 ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות על פי ההסכם ו/או הדין וכנובע מהם למקרה המסוים או למקרה אחר. 

הבנה או הסכמה שנעשו  ההסכם על נספחיו מגלם וממצה את כל המוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל מצג, 22.2
אם בכלל, קודם למועד הסכם. כל שינוי ו/או תוספת להסכם ולתנאים המצורפים לו יהיו חסרי תוקף אלא 

 אם יערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.   
הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו תישלח בכתב על פי הכתובות המפורטות להלן )אלא אם ניתנה  22.3

עם  –ימים מהמשלוח, בפקס  3תוך  –תב על שינוי כתובת( ותיחשב כמתקבלת: אם נשלחה בדואר הודעה בכ
 בעת המסירה.  –קבלת אישור קבלה אצל השולח, במסירה אישית 

  
 הצדדים הסכימו לכל תנאי ההסכם ונספחיו, וחתמו על מסמכי ההסכם במועד שלהלן.

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:
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 בשם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ       בשם הספק

 

 

    _______________  ____________________     _______________  _______________________ 

  חתימה                שם מלא ותפקיד       חתימה        שם מלא ותפקיד

  

    _______________  ____________________ ____________________    _______________  ___ 

  חתימה                שם מלא ותפקיד       חתימה         שם מלא ותפקיד
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 התמורה –א' נספח 

 

 )יצורף לאחר השלמת הליכי המכרז(
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 לוחות הזמנים להקמת האתר –' ב נספח

 ]יצורף לאחר השלמת הליכי המכרז[
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 ושמירה על פרטיות )הספק(התחייבות לשמירת סודיות   –נספח ג' 
 

 לכבוד 

 "(החברהבע"מ )להלן: " לישראל הטבעי הגז נתיבי

 

 והגנת פרטיותהתחייבות לשמירת סודיות הנדון: 

 :כדלקמן"(, הספק[ )"שותפות' מסהח"מ, מצהירים בזה בכתב בשם _________________ ]שם מלא[ ______________ ]ח.פ./  אנו

צמנו מתחייבים בזה, ללא הגבלת זמן, לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל שימוש, לצורך עצמי או לצורך אחרים, בע אנו
 , לרבות המידע הסודי. חברהקשור להו/או באמצעות אחר, במעשה ו/או במחדל, בכל מידע הנוגע ו/או 

, כל גוף או שלה, עובדיה ונושאי המשרה ה, עסקיה, בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיהפעילות בדבר מידע לרבות, החברה בדבר מידע -" הסודי המידע"
ה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או חברעל ידי ה לספק, אשר יגיע, יימסר חברהבמגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של ה חברהאדם הבא עם מי מה

בכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל, מתוך שמיעה, ראיה או עיון.  הספק יין, ו/או יגיע לידבהרשאתה, במישרין ו/או בעקיפ
( נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, פה בעל, בין השאר, ידיעות ונתונים )בכתב, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות כולל הסודי המידע

ים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, מפרטים, מודלים, דגמים, שכלולים, מחקרים, דיווחי מכירות, מחקרי ישימות, מחקרים תיאורים, תוכניות, תהליכ
ת ארגוניים, מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה, מכשירים, מתקנים, מוצרים ושירותים, תכונות מוצרים ושירותים, שיטות שיווק, רשימ

ה, קשרי מסחר, חישובים חברנים, הנחות, רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות עם ה, מחירוחברהלקוחות ה
ה, חברם, לרבות, מבלי למעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי הים וחשבונאייכלכליים, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים כלכלי

, חברהה וארכיבי החברה, מערכת ההפעלה של המחשבים, המסופים, והתקני התקשורת של החברמבוצעות או מתוכננות על ידי הרכישות ומכירות ה
ה, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או חברליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין ל

כל מידע אשר נוכיח כי בעת  למעטאו הקשור בכך בכל צורה שהיא,  חברהקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה של ההעשויים לשמש מ
 גילויו היה או הפך להיות, שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו, בנחלת הכלל.

נמצא ברשותו לפני חתימת כתב  מידע סודי אשר מקבל המידע יוכיח כי הוא:, כאמור בכתב התחייבות זה, לא יחולו על הספקהתחייבויות 
נמצא בנחלת הכלל או הגיע לנחלת הכלל לאחר חתימת כתב התחייבות זה, שלא בגין הפרת התחייבות כלשהי על ידי מקבל  התחייבות זה;

מידע ; בל המידע באופן עצמאי, ללא קשר למידע הסודיפותח על ידי מק התקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי להחזיק בו ולהעבירו; המידע;
שמסירתו מתחייבת לפי דין ובתנאי שקודם למסירת המידע יודיע הספק לחברה על כך ויוועץ איתה, ככל שניתן, בדבר היקף המידע שמסירתו 

 מתחייבת.

 בחוק זה מונח להגדרת בהתאם" פנים"מידע  היחשבל עשוי, חלקו או כולו, הסודי המידע כי יובהר, האמור בכלליות לפגוע ומבלי זה בהקשר
 שלא מתחייבים והננו, פנים במידע שימוש על זה חוק מכוח החלות המשפטיות במגבלות ומכירים מודעים ואנו 1968-"חהתשכ, ערך ניירות
 .ערך ניירות דיני הוראות את המפר באופן הסודי במידע שימוש כל לעשות

להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר )למעט עובדים הצריכים לדעת את המידע לצורך  התחייבותנו זו כוללת התחייבות
(, אלא באישור זה נספח בנוסח שימוש איעבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על התחייבות לשמירת סודיות ו

 . החברהובכתב מאת  מראשמפורש 

וה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה, ומתחייבים לא לעשות העתקים מן המידע באופן ושרים כי המידע הסודי מהאנו מצהירים בזה ומא
 כלשהוא, אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר האמור.

בו כדי לסכן את בטחונו של המידע אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש 
נזקים חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת  חברההסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו, עלול לגרום ל

 התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור לעיל והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת. 

נזק,  חברהנו כאמור בכתב התחייבות זה, כולן או מקצתן, עלול לגרום ליתיומודעים לכך שאי עמידתנו )ו/או אי עמידת עובדינו( בהתחייבוהננו 
 יד עם קבלת דרישה הראשונה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור,יואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מ

מהחלטה של רשות מוסמכת או של ערכאה שיפוטית שביצועם לא עוכב, או פשרה בהסכמת הספק שתינתן אלא מטעמים מנומקים כתוצאה 
מסרה אותה לספק עם קבלתה על מנת לאפשר לו להתגונן  ,ובלבד שאם התקבלה אצל החברה הודעה על תביעה או דרישה כאמור וסבירים

מכל סעד ו/או תרופה אחרת העומדת לה על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או  האמור בסעיף זה אינו   גורע .מפניה
 כנגד כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור. חברהשיפוי שתהא ל

ו שהיינו צד לו/ה וכי אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות אחרים שאנו צד לו/ה א
זה. ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע  כתבהאמור ב אתלא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר 

 מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח הדין. 
ונים המהווים מידע ו/או מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, אנו מודעים לכך כי במסגרת מתן השירותים עשויים לעבור לידי הספק נת

, אנו מתחייבים לשמור עליו ולא למוסרו לאף גורם שאינו נדרש לצורך מתן השירותים ובפרט שלא למסרו לאף גורם מחוץ 1981 –התשמ"א 
לפי הנחיות החברה ביחס לאבטחת המידע שיועבר  לספק. אנו מתחייבים לשמור ולקיים את כל הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו ולפעול

 במסגרת מתן השירותים. 
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ד עם דרישה ראשונה מהחברה, בכל עת, להחזיר לה כל מידע ו/או כל יאנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו, מכל סיבה שהיא או מי
, בין אם נעשה על ידי החברה ו/או גורם נושל כל אדם אחר מטעמחומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל, המצוי בידינו ו/או ברשותנו ו/או בשליטתו 

/או ו מסמך כל החברה לחצרי מחוץ להוציא שלא מתחייבים אנו כןמטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן על ידינו. 
 .האמור האישור לתנאי ובכפוף החברה של ובכתב מראש אישור לנו ניתן אם אלא, כאמור מידע

, שינוי מבנה ארגוני, שינוי שם, שינוי תחומי חברהשליטה בבנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות, בניהול או יתיוהתחייבו
ו חברה, נו על פי מסמך זה כלפי כל גוף ו/איה. לפיכך, הננו נותנים בזה את הסכמתנו לקיום כלל התחייבויותרבחפעילות, ו/או כל שינוי אחר ב

 נו על פי הסכם זה. יאשר במסגרת שינוי כאמור, יועברו אליו כלל התחייבויות
/או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה, ואנו מתחייבים להחתים כל אדם ואנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו 

ע ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבות זאת, בין כעובדים ובין כקבלנים ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין בביצו
 עצמאים, על מסמך זה.

 . החברהקול דעתה המוחלט של ילגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בש החברהמובהר, כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את 

של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו, משום מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו,  החברהדי עוד מובהר, למען הסר ספק, כי אין בגילוי על י
 מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש.

אשר הם יודעים,  אחר לגוף/או ומי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם ו/או לתאגיד ונו יאנו מתחייבים כי עובד
 .זה התחייבות לכתב ניגודשימוש ב בו ואו שיש יסוד סביר להניח, כי יעש

 .זה נספח להוראות בניגוד לידם הגיע /אוו נחשף/או ו ניתןהמידע  אשר גוף אווללא דיחוי על כל אדם ו/ מיידלחברה  להודיעמתחייבים  אנו
 הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, הבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו ללא הגבלת זמן.

 

 :הספק בשם החתום על באנו ולראייה

 
 

 

 

  

 תאריך חותמת חתימה תפקיד מלא שם
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  - ד'נספח 

 נוסח ערבות בנקאית 

 לכבוד

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 , 18111מקרית עתידים, מגדל עתידים ת.ד. 

 תל אביב יפו

 

 א.ג.נ.,

 ערבות ביצועהנדון: 

על פי בקשת ______________ )להלן: "הספק"(, אנו הח"מ _______________, שכתובתנו הרשמית היא  .1

________________, ערבים בזה כלפי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "החברה"( בערבות 

ת אלפים עשר ש"ח )במילים: אלפי 10אוטונומית ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 

שקלים( )להלן: "סכום הערבות"( שהחברה עשויה לדרוש מאת הספק בקשר עם ההסכם שבין החברה לספק 

 "(.ההסכם)להלן: " להקמת אתר אינטרנט, תחזוקתו וניהול מדיה חברתית

ימים מקבלת דרישתכם  1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2

כתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא, ומבלי הראשונה ב

שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהספק. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט 

מוקדם בהליכים משפטיים נגד הספק ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לספק ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי 

 לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך סכום  .3

הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום 

זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי  הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות

 יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. 

 לעיל. 2אנו נשלם לכם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  .4

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום עפ"י  .1

ת זה מכל סיבה  שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת כתב ערבו

 למציע עפ"י הדין.

כלפיכם והינה בלתי חוזרת, בלתי  ספקבנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של ה .6

 מותנית ועצמאית.

 ישראל.ערבות זו ניתנת להסבה על ידיכם לטובת מדינת  .1

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ____________. .8

 בכבוד רב,  

 ________________ 

 הבנק 
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