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 מסמכי המכרז:
 

 תנאי המכרז –חלק א' 

 6/2019 תנאי מכרז

 8.3)את ההצעה הכספית יש להגיש במעטפה נפרדת, כאמור בסעיף  של המציע נוסח ההצעה הכספית -  Iנספח

 ;להלן(

 קריטריונים להענקת ציון האיכות; – IIנספח

 להצהרת המציע; 4א – 1אנספחים מציע כולל הצהרת ה - ' אנספח 

 ;על עמידת המציע בתנאי הסףרואה חשבון  אישורנוסח  - נספח ב'

 נוסח ערבות המכרז; -' גנספח 

 אישור עו"ד/רו"ח;נוסח  -' דנספח 

 .אישור עורך דין כי המציע הינו בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטהנוסח  -' הנספח 

 

 

 חוזה ההתקשרות –חלק ב' 

 6/19 חוזה מס'

 מסמכי המכרז והצעת הספק במכרז; - נספח א'

 כתב כמויות; – נספח ב'

 התקנת המערכת ותנאי אחריות ושירות; מפרט טכני למערכת, הכולל עקרונות תוכנית – נספח ג'

 הוראות ביטוחיות; – 'דנספח 

 נוסח ערבות ביצוע; – 'הנספח 

 תצהיר שמירה על סודיות. – 'ונספח 
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 כללי .1

ספקה, אלקבלת הצעות מזמינה בזאת ( "אחוזות החוףאו " "החברה")להלן: החוף בע"מ  אחוזות .1.1

, הכל כמפורט של החברהמרכזית ( הFirewall)אש המערכת חומת להתקנה, שדרוג ושירות 

  . (בהתאמה "החוזה"-ו "השירותים)להלן: "וחוזה ההתקשרות במסמכי המכרז 

 :תיבחר כהצעה הזוכה במכרז יידרש במסגרת השירותים, המציע שהצעתו .1.2

הכוללת  Checkpoint 6800מערכת חומת אש מדגם  , בהתאם להוראות החוזה,לספק .1.2.1

 ."(המערכת)להלן: "רישיונות, אחריות ועדכוני תוכנה 

  .לתכנן ולבצע את פרויקט התקנת המערכת .1.2.2

לתנאי האחריות והשירות המפורטים במפרט להעניק תמיכה ושירות למערכת, בהתאם  .1.2.3

)שלושים ושישה( חודשים. אחוזות  36, למשך תקופה של לחוזה כנספח ג' "בהטכני המצ

 תקופת התמיכה והשירות, תהיה רשאית להאריך את הבלעדיהחוף, על פי שיקול דעתה 

 )עשרים וארבעה( חודשים.  24לתקופה נוספת בת 

מובהר כי החברה אינה מתחייבת להזמין את כל הפריטים במופיעים בכתב הכמויות במסגרת  .1.3

ו בכלל, והחברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין פריטים שונים המופיעים הזמנה אחת ו/א

 בכתב הכמויות בכל מועד במהלך תקופת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה.

מכל סיבה  החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכרז זה, כולו או חלקו .1.4

נשלחה הודעת זכיה ואף אם נחתם חוזה  לרבות בגין היעדר תקציב לביצועו וזאת אף אם ,שהיא

בעצמה ו/או  , כולם או חלקםשירותים. במקרה זה רשאית החברה לבצע את העם הזוכה במכרז

 באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.

 מובהר בזאת כי על המציעים להגיש את הצעתם בהסתמך על כלל מסמכי המכרז. .1.1

 

 הנם, במצטבר: סף להשתתפות במכרזהתנאי  .2

 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל. .2.1

 לכל הפחות. Star Partner 4, ברמת Checkpointמוסמך על ידי חברת  הינוהמציע  .2.2

 30עובד(, -יחסי מעבידבמסגרת בהעסקה ישירה )המציע מעסיק במועד הגשת ההצעה למכרז,  .2.3

ללקוחות המציע עוסקים במתן שירות ה ,עובדים לכל הפחות 11עובדים לכל הפחות, מהם 

 בתחום אבטחת המידע והגנת הסייבר.

 על פי הוראות המכרז.( אלף שקלים חדשים חמישים₪ ) 10,000סך במכרז רבות ע להצעה צורפה .2.4

 המציע השתתף במפגש המציעים. .2.1

 .1976 –התשל"ו  ,כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנו בעל  המציע .2.6

 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין. .2.7

 המציע רכש את חוברת המכרז. .2.8
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על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף, ובכלל  

 זה:

היות המציע מוסמך  לע Checkpointאישור חברת  – ( 2.2להוכחת העמידה בתנאי סעיף ) .2.9

Checkpoint  4ברמת Star Partner .לפחות 

בנוסח אישור חתום על ידי רואה החשבון של המציע,  –(2.3 )להוכחת העמידה בתנאי סעיף  .2.10

 .למסמכי המכרז 'בכנספח המצורף 

 

 שיטת המכרז .3

 שלבים כמפורט להלן: מספרב תעשה וקביעת ההצעה הזוכה, בדיקת ההצעות שיוגשו למכרז

בשלב זה תיבדק עמידת ההצעה בתנאי הסף : סףהבדיקת עמידת ההצעה בתנאי  -שלב א'  3.1

ושלמות המסמכים הנדרשים. הצעות שאינן עונות  לעיל 0  המפורטים בסעיףלהשתתפות במכרז 

 .לא תעבורנה לשלב הבא על תנאי הסף

רשאית, אך  החברה( 1יחולו בין השאר ההוראות הבאות: ) עמידת ההצעה בתנאי הסף,בבדיקת 

לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או 

לבין  ויחס בינלו וסף, בשים לב לתכלית תנאילוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל 

, לאפשר הגשת חומר ותיעוד עתרשאית, בכל  החברה( 2) זה; הליךבהעבודה ואופי ההתקשרות 

מפרידה  החברהבתנאי הסף. יובהר לעניין זה כי  ההצעהנוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת 

בין תנאי הסף מהותי לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה של מציע 

ח עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך, ככל שהדבר נדרש על פי שלא הוכי

, בכל שלב, להתיר תיקון והשלמה של פרטים החברהבלי לגרוע מכלליות האמור רשאית מדין. 

רשאית לוותר על  החברהומידע בהצעות, וכן תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון ו/או תהא 

 .ככל שהם אינם מהותיים המכרזבמסמכי דרישות ו/או תנאים הכלולים 

 והענקת ציון האיכות ההצעות בדיקת איכות -שלב ב'  3.2

ינוקדו בהתאם לאיכות ההצעה והתאמתה שימצאו כעומדות בתנאי הסף הצעות  3.2.1

, ובהתאם למסמכי המכרז IIבנספח לדרישות המכרז, עפ"י הקריטריונים המפורטים 

 .אותם יספק המשתתף II בנספח לנתונים ולמידע הנדרשים כמפורט 

למנות ועדה מקצועית של החברה בכוונת ועדת המכרזים  הענקת ניקוד האיכותלשם  3.2.2

ואת עמידתן בקריטריונים בין השאר, לבחון את ההצעות , אשר תפקידיה יהיו מטעמה

עם המציעים ככל שיהיה בכך צורך, לבצע בירורים ובירורים לקיים שיחות שנקבעו, 

עם ממליצים וכד' ולהעביר את המלצותיה לוועדת המכרזים של נדרשים כגון שיחות 

לדרוש מן עבודתה, תהיה רשאית הועדה המקצועית כאמור, בין היתר, . במסגרת החברה

המציע כי יפרט ו/או יבהיר ו/או ישלים מסמכים ו/או מידע חסר, על מנת לבחון את 

. ת שיוענק להצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לשנות מניקוד האיכואיכות ההצעה

ההבהרות וההשלמות, ככל שידרשו וימסרו ע"י המציע, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת 
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המציע במכרז. הועדה המקצועית ו/או וועדת המכרזים לא יהיו חייבות לברר פרטים 

 כאמור והן רשאיות לעשות כן, במידה שיראו כי הדבר נחוץ, לפי שיקול דעתן הבלעדי. 

הינו כמפורט לכל קריטריון יינתן ניקוד נפרד, כאשר הניקוד המרבי לכל קריטריון  3.2.3

בגין כל  ניקוד האיכותציון האיכות אותו תקבל כל הצעה יתקבל מסכימת  .IIבנספח 

  אחד מהקריטריונים.

 בדיקת ההצעה הכספית והענקת הציון הכספי –שלב ג'  3.3

 שצורפה להצעה,תפתח המעטפה הכספית , להצעהלאחר סיום מתן ניקוד האיכות  3.3.1

 . ויוענק לה הציון הכספי יבוצע שיקלול ההצעה הכספית; ;להלן 9.1 כאמור בסעיף 

 במסגרת ההצעה הכספית, יידרש המציע לציין: 3.3.2

אשר המחיר המרבי עבורם הפריטים  לכללהוא מציע  את שיעור ההנחה אותו 3.3.2.1

לחוזה. יודגש כי  ב'כתב הכמויות המצורף כנספח של  C+B+A יםבפרקמופיע 

אשר יחול על כלל הפריטים המופיעים אחד, על המציע לציין שיעור הנחה 

 כתב הכמויות.ב C+B+Aבפרקים 

 הציון הכספי.מ 85%משקל ההנחה על פי סעיף זה יהווה 

תכנון  עבורהמרבי התמורה סכום מ שיעור ההנחה אותו הוא מציעאת  3.3.2.2

 ב'של כתב הכמויות המצורף כנספח  Dבפרק מופיע ה ,והתקנת המערכת

אשר יחול על כלל אחד, יודגש כי על המציע לציין שיעור הנחה  .לחוזה

 כתב הכמויות.של   Dבפרקהפריטים המופיעים 

 הציון הכספי.מ 5%משקל ההנחה על פי סעיף זה יהווה   

המרבי עבור מתן שירות התמורה מסכום  את שיעור ההנחה אותו הוא מציע 3.3.2.3

 ב'של כתב הכמויות המצורף כנספח  Eבפרק  מופיעותחזוקה למערכת, ה

אשר יחול על כלל אחד, יודגש כי על המציע לציין שיעור הנחה  .לחוזה

 של כתב הכמויות.  Eבפרקהפריטים המופיעים 

 הציון הכספי.מ 10%פי סעיף זה יהווה משקל ההנחה על   

 כדלקמן: של ההצעה תבוצע הכספיקביעת הציון  3.3.3

של כתב  A+B+Cים שיעור ההנחה המוצע עבור הפריטים המופיעים בפרקחלוקת 

; 81%-הכמויות, בשיעור ההנחה הגבוה ביותר שהוצע במכרז עבור הפריטים, והכפלתו ב

 -בצירוף
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של  Dההנחה המוצע עבור התמורה בגין ביצוע הפרויקט, המופיעה בפרק חלוקת שיעור 

כתב הכמויות, בשיעור ההנחה הגבוה ביותר שהוצע במכרז עבור ביצוע העבודה, והכפלתו 

 –; בצירוף 1%-ב

 Eחלוקת שיעור ההנחה המוצע עבור התמורה בגין מתן השירות למערכת, המופיעה בפרק 

ה הגבוה ביותר שהוצע במכרז עבור מתן השירות של כתב הכמויות, בשיעור ההנח

 .10%-למערכת, והכפלתו ב

שיעור ההנחה 
המוצע מהתמורה 
עבור שירות 

 למערכת

שיעור ההנחה    
המוצע מהתמורה 

 בגין ביצוע הפרויקט

ההנחה שיעור    
עבור  המוצע

 רכישת הפריטים

   

ציון 

 כספי 

------------------ X 10% + ---------------- X 1% + ----------------- X 81% = 

שיעור ההנחה 
מהתמורה עבור 
שירות למערכת 
הגבוה ביותר 

 שהוצע במכרז

שיעור ההנחה    
מהתמורה בגין 
ביצוע הפרויקט 
הגבוה ביותר שהוצע 

 במכרז

שיעור ההנחה    
עבור רכישת 

הפריטים הגבוה 
ביותר שהוצע 

 במכרז

   

 

 :לחישוב הציון הכספיהלן דוגמה ל לצורך הבהרה בלבד,

לכתב הכמויות; הנחה  C+B+Aים על הפריטים המופיעים בפרק 10%הנחה של  כללה הנבדקתההצעה 

על התמורה בגין מתן  9%; והנחה של Dעל התמורה בגין ביצוע הפרויקט המופיעה בפרק  8%של 

 .Eהשירות למערכת המופיעה בפרק 

לכתב הכמויות עמדה  C+B+Aים המופיעים בפרק ההנחה הגבוהה ביותר שהוצעה במכרז על הפריטים

, וההנחה הגבוהה ביותר 15%; ההנחה הגבוהה ביותר שהוצעה בגין ביצוע הפרויקט עמדה על 10%על 

  .13%שהוצעה על התמורה בגין מתן השירות למערכת עמדה על 

  באופן הבא:במקרה כאמור יחושב הציון הכספי 

9%    8%    10%    

94.58 ------ X 10% + ------ X 1% + ------ X 81% = 

13%    11%    10%    

 

 :משוקלל סופי ציוןקביעת  –שלב ד'  3.4

 :לקמןכדשעל בסיסו תיקבע זהות ההצעה הזוכה,  משוקלל סופייוענק להצעה ציון בשלב זה 

 ;המשוקלל הסופימהציון  20%=  ( לעיל 3.2לסעיף )בהתאם  ציון איכות

 המשוקלל. הסופימהציון  80% =( לעיל 3.3לסעיף )בהתאם ציון כספי 
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 רכישת חוברת המכרז .4

 בתוספת (שקלים חדשיםחמש מאות ) ₪ 500של סך  מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורתאת  .4.1

המחאה שזמן  באמצעותבמזומן או שישולמו , ("דמי רכישת חוברת המכרז" -להלן ) מע"מ

דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו, למעט במקרה של  פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז.

 .בתנאי מכרז זהבנסיבות המפורטות  החברהביטול המכרז על ידי 

או אי זכיית מציע ו/ מכל סיבה שהיא ,המכרז י רוכשמי מאי הגשת הצעה על ידי  ,מובהר כי .4.2

 המכרז בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז. ירוכשלא יזכו את  ,במכרז

לצורך הגשת הצעה  המכרז  , היא נמסרת לרוכשיהחברהחוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של  .4.3

לא יהיו רשאים לעשות בה שימוש למטרה המכרז  למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, ורוכשי

 אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

מען למסירת הודעות  חברה, ימסור רוכש חוברת המכרז לבד בבד עם רכישת חוברת המכרז .4.4

 בכתב, כי קיבל את חוברת המכרז. חברהעבורו, וכן יאשר ל

 עיון במסמכי המכרז .1

 בתיאום מראש.  ,החברהמסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי כל ניתן לעיין ב

, www.ahuzot.co.ilכמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: 

 אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.

 תיקונים ו/או תוספות ו/או הבהרות למסמכי המכרז .6

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז  .6.1

גיש להבמכרז מתבקש המשתתף ורכש את מסמכי המכרז, זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו, 

ם על ידי מיחתו ם, כשהלהלן 8.3  ףאת הצעתו שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעי

 ., הכל כמפורט בתנאי המכרזבכל עמוד ועמוד, המציעהמוסמכים כדין מטעם 

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז,  .6.2

 פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או

 שנייום לעד  וזאת ,6/2019 למכרז מס'כי הפנייה הינה בקשר , תוך ציון בלבד תתקבלנה בכתב

דואר אלקטרוני שכתובתו באמצעות  את השאלות יש להפנות .16:00בשעה  4.11.2019-ה

michrazim@ahuzot.co.il  76106333-03 פקסימיליה מס'או באמצעות. 

בכתב בלבד, בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  תשובות תינתנה .6.3

ואשר יפורטו  מסרו בכתבירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי  למען הסר ספקהמכרז. 

בהצעתו הסתמך תף לא יהיה רשאי לטעון כי . משתחברה, יחייבו את הבמסגרת תשובות החברה

אחוזות החוף ו/או מי מטעמה  על תשובות שניתנו לו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב.

אינה אחראית למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי 

 שאלות הבהרה.שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב ל (אחוזות החוף

http://www.ahuzot.co.il/
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  החברה .6.4

. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק הבהרהבמסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

או בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה 

. לא תישמע כל טענה ממשתתף אם לא לחברה מסרו על ידםיש הפרטיםלפי  אר אלקטרוני בדו

 . ו/או כתובת דואר אלקטרוני נכונים מטעמו מספר פקסימיליההנציג על ידי  ונמסר

 מפגש מציעים חובה .7

הנהלת משרדי מקום המפגש:  .00:11בשעה  2019.10.23-ה רביעימפגש מציעים, ייערך ביום   .7.1

 .4קומה  יפו,-תל אביב 6ץ "רחוב גרשון שאחוזות החוף, 

 . ומהווה תנאי להשתתפות במכרז חובהההשתתפות במפגש המציעים הינה  .7.2

  הגשת הצעה למכרז .8

ין הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות, יהגשת הצעה למכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר וענ .8.1

 מסמכי המכרז. כל התנאים והתניות המופיעים ב

 אופן הגשת הצעה .8.2

באמצעות שתי מעטפות , מסמכי המכרזכל על המציע להגיש הצעה הכוללת את  .8.2.1

 להלן, כאשר כל המסמכים מלאים וחתומים כנדרש. 9.1 כמפורט בסעיף 

את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה, המציע יגיש  .8.2.2

מבלי לבצע בניסוחה המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או 

כמו כן, מובהר בזאת כי אין לפרק את חוברת המכרז ו/או לכרכה  התניה ו/או תוספת.

 מחדש.

 הצעה תוגש בעותק אחד בלבד. .8.2.3

על ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה  הצעה תוגש אך ורק .8.2.4

המאשרת את תשלומם של דמי רכישת חוברת המכרז, ולא על ידי כל גורם אחר מטעמו 

 ו/או הקשור אליו. 

 8.3 סמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף , לרבות כל הממסמכי המכרזכל  .8.2.1

הכל כנדרש על פי , המציעמורשי החתימה של על ידי  להלן, חייבים להיות חתומים

בהם יועד מקום לחתימה ייחתמו בשם מלא ובהתאם לנוהלי  עמודיםתנאי המכרז. 

בהם לא יועד מקום לחתימה ייחתמו בראשי תיבות  עמודים. של המציעהחתימה 

 ., בכל עמוד ועמודבלבד

חתם ילה ךצרי ואינ (,לחוזה 1ד'נספח )ביטוח הלמען הסר ספק, מובהר בזה, כי אישור  .8.2.6

בראשי תיבות בלבד. נוסחים באופן מלא על ידי המציע בשלב הגשת ההצעה, אלא 

המציע יוגשו לחברה על ידי  יטוחאישורי הבשל ומקוריים חתומים באופן מלא  ,מלאים

 .כהגדרתן להלן ותי, במסגרת קיום ההתחייבויות המקדמהזוכה

 הזוכה במכרזרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי דופנית למשומת לב המציעים ת

ת יכולתם אהמציעים לוודא מראש עם מבטחיהם  לע. לחוזה 1ד'נספח בהמפורטות 
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הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות נדרשים. כל הלרכוש את הביטוחים 

. לאחר לעיל 6.2 בסעיף , כאמור במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

 .הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח

  מסמכים שיש לצרף להצעה .8.3

על כל מציע לצרף ולהגיש יחד עם הצעתו, וכחלק בלתי נפרד הימנה את המסמכים המפורטים 

 להלן:

לנספחי   Iכנספחאת טופס ההצעה הכספית, בנוסח המצורף במעטפה חתומה נפרדת,  .8.3.1

 המכרז.

 לעיל.  2.10  - 2.9 על עמידת המציע בתנאי הסף, כנדרש בסעיפים  המלמדותאסמכתאות  .8.3.2

)לרבות  IIבנספח מפורט כ, של ההצעה לצורך חישוב ציון האיכות המסמכים הנדרשים .8.3.3

 למפרט הטכני(. 6לדרישות המפורטות בסעיף  מענה מקצועי

 יםתצהירהמכרז, לרבות  למסמכי כנספח א'טופס הצהרת המציע, בנוסח המצורף  .8.3.4

 .4א'-ו 3, א'2, א'1'א יםכנספחבנוסח המצורף 

 למסמכי המכרז. 'ג כנספחבהתאם לנוסח המצורף  ערבות המכרז .8.3.1

 הבאים:יצורפו להצעה בנוסף גם המסמכים  - תאגידהיה המציע  .8.3.6

, חתום ומאושר על ידי עורך דין או לתנאי המכרז 'דכנספח האישור המצורף  .8.3.6.1

רואה חשבון, הכולל: אישור בדבר שם התאגיד, שמות ומספרי זהות של בעלי 

המניות או השותפים ושיעור אחזקותיהם בתאגיד )ברמת היחיד(, ושמות 

שהחתום/ים  ומספרי זהות של מורשי החתימה של התאגיד, וכן אישור על כך

על מסמכי המכרז בשם התאגיד חתם/ו בפניו, וכי הוא/הם מוסמך/ים על פי 

מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את התאגיד לכל 

 דבר ועניין, כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז. 

 .המציע של התאגיד תאגדותתעודת הההעתק  .8.3.6.2

אישור עורך דין על כי המציע הינו בשליטת אישה ]ככל ורלוונטי למציע[, בנוסח  .8.3.7

 למסמכי המכרז. 'הכנספח המצורף 

 –אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .8.3.8

1976. 

 עוסק מורשה, בתוקף כדין. מציעתעודה המעידה על היות ה .8.3.9

 .המכרז חוברת .8.3.10

  המכרז. לחוברתבנוסח המצורף  - חיועל נספ חוזהה .8.3.11

וכל מסמכי התשובות וההבהרות  שהופץ על ידי החברה, סיכום מפגש המציעים .8.3.12

 לעיל, כשהם חתומים על ידי המציע. 6.3 שנמסרו למציע על ידי החברה כאמור בסעיף 
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 ידי המציע.על תצלום הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז  .8.3.13

החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה  .8.4

שמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או ה

המכרז, או לחלופין להתנות את שקילת ההצעה בהסרת התיקון ו/או השינוי ו/או ההשמטה ו/או 

 .ההסתייגות ו/או ההתניה ו/או התוספת האמורים, תוך פרק זמן שיקבע לכך על ידי החברה

ו מי )א ( הוועדה1בין השאר ההוראות הבאות: ) בבדיקת תנאי המכרז ותנאי הסף בכלל זה, יחולו

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות  מטעמה(

העניין, להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה 

רשאית  )או מי מטעמה( ( הוועדה2והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות נושא ההליך. )

לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ובלבד 

הגשת ההצעות. יובהר לעניין זה כי הוועדה מפרידה האחרון לשהתקיימו תנאי הסף עד למועד 

ל מציע שלא הוכיח בין תנאי הסף לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה ש

 עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך, ככל שהדבר נדרש על פי דין. 

תהא רשאית לזמן אליה מציעים כדי לקבל פרטים נוספים ו/או הבהרות על  החברהבכל עת,  .8.1

 .או לבצע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא לנכון הצעתם

 הצעות הגשתמועד ומקום  .9

יש להגיש את מסמכי המכרז באמצעות שתי מעטפות סגורות, כאשר המעטפה השנייה נמצאת  9.1

 בתוך המעטפה הראשונה.

לעיל, וכן את  8.3.13  - 8.3.2  כל המסמכים המפורטים בסעיפים המעטפה הראשונה תכלול את

  ;המעטפה השנייה

 לעיל.  8.3.1  ףהמעטפה השנייה תכלול את ההצעה הכספית בלבד, כמפורט בסעי

)רח'  בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי אחוזות החוףבמסירה אישית  להפקידיש  ההצעות את 9.2

שעה ב 17.11.2019-ה ראשון יוםמיאוחר  לאוזאת , בקומה הרביעית, יפו-תל אביב 6ץ "גרשון ש

 .המועד הקובע"()להלן: " 11:30

במעמד  .המעוניין כל בנוכחותו ,במועד הקובעתיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה,  פתיחת 9.3

 זה ייבדקו זהות המציעים ושלמות מסמכי ההצעה בלבד.

 , לא תישקלנה. למועד הקובעהצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד  9.4

, וזאת בהודעה מוקדמת הקובערשאית לדחות את המועד  תהא החברה, עד למועד הקובע בכל עת 9.1

המועד , ייחשב הקובעכאמור את המועד  ברההח. דחתה שתימסר למשתתפי מפגש המציעים

 מקרה של דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, תהאב .הקובעלכל דבר ועניין כמועד הנדחה 

 .להלן 11.4 סעיף כאמור בהחברה רשאית לשנות את מועד תוקף הערבות הבנקאית למכרז 

 על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה. הקובעלא תהיה כל חובה לדחות את המועד  חברהל 9.6

 תוקפה של הצעה .10

עד כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה, 

חודשים קלאנדריים  4-תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה ב .נדריים מהמועד הקובעאחודשים קל 4 לתום

  .דרישת החברה ל פינוספים ע
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 המכרזערבות  .11

 ,אוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית,כתנאי להשתתפותו במכרז, על המציע לצרף להצעתו  .11.1

שמו של המציע בלבד. יש לצרף הערבות תהיה על . המכרז למסמכי' גנספח כהמצורף בנוסח 

 ערבות בנקאית המקורית.

  שקלים חדשים(.אלף  חמישים₪ ) 50,000 -סך השווה לבערבות המכרז תהיה  .11.2

מובהר בזאת כי כל שינוי בנוסח הערבות עלול להביא לפסילת הערבות הבנקאית וכפועל יוצא,  .11.3

 לפסילת ההצעה.

 .202016.3.יום לועד  הקובעמלא יאוחר מהמועד ערבות המכרז תעמוד בתוקף החל  .11.4

להאריך את תוקף ערבות המכרז המציע  נוצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז, מתחייב .11.1

)חמישה( ימים לפני פקיעת  1 -ידרש, וזאת עד לא יאוחר מי, מעת לעת, כפי ששהוגשה על ידו

בכל ההוצאות  ושאייהמציעים . כאמור ו/או בהתאם להוראות החברה תוקפה של ערבות המכרז

 . כאמור הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז

 פסולאת ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, למציע  ךלא הארי .11.6

, ומבלי לגרוע על הכרזת הכשיר השני ו/או הזוכה, לפי העניין ההודעתהצעת המציע ו/או את את 

, המציע, כולה לטובתהלחלט את ערבות המכרז של מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, 

כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 

, לרבות לקבלת כל החברה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של החברה

  סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

 המכרז החזרת ערבות .11.7

עסקים  )שבעה( ימי 7בתוך  ,תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתההחברה  .11.7.1

 . מציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרזנחתם חוזה עם הבו לאחר המועד 

כל ההתחייבויות  ביצועמלוא כנגד  החברהערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו על ידי  .11.7.2

של הערבות בידי החברה של הזוכה, כהגדרתן להלן, לרבות הפקדה  המקדמיות

  הנדרשת על פי החוזה. הבנקאית

 חילוט ערבות המכרז .11.8

כל דין, החברה מסמכי המכרז ו/או על פי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי  .11.8.1

תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על 

/או מכח ערבות המכרז, בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו, כולה או חלקה ו/או פי ו

לא מילא את התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או במידה והוכרז 

אם לא קיים במלואן ובמועדן את כל התחייבויותיו, כולן או  -ו/או ככשיר שני  כזוכה

, ההתחייבות המקדמיות מהכרזתו כזוכה, לרבות חלקן, על פי מסמכי המכרז הנובעות

 חילטה החברה את ערבות המכרז כאמור לעיל, סכום הערבות יהווה. כהגדרתן להלן

. אין באמור החברהיחשב לקניינה הגמור והמוחלט של ו פיצויים מוסכמים מראש

פי  , לרבות לקבלת כל סעד, עלהחברהלעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של 

 מכרז זה ו/או על פי כל דין.
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מסר לבנק שהוציא את יערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב שת .11.8.2

ערבות המכרז מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה 

 כלשהם נוספים על דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה .12

רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה  החברה תהא .12.1

 את מירב היתרונות.

כמו כן, בנסיבות  או כל הצעה שהיא. זולה ביותרהחברה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה ה .12.2

המפורטות במסמכי המכרז ועל פי כל דין, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן 

 את היקפו.להרחיב או לצמצם 

בבחינת ההצעות, החברה תהא מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו/או החוזה ו/או בהוראות כל דין,  .12.3

 את השיקולים המפורטים להלן, כולם או חלקם: לשקול רשאית

 . איכות וניסיון קודמים של המציע .12.3.1

 אמינותו של המציע. .12.3.2

ל העירייה ו/או ש אחרתו/או כל חברה עירונית  העירייהניסיון העבר של החברה ו/או  .12.3.3

בהתקשרות עם המציע, ובמידה ומדובר בתאגיד, גם עם של רשות מוניציפלית אחרת 

מי מבעלי המניות בו, מנהליו, חברות בנות ו/או קשורות ו/או מסונפות אליו )כהגדרת 

(, לרבות מי מהפועלים דרך כלל מטעמו, 1968 –מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

, לרבות ניסיון העבר בביצוע עבודות על פי יחס לכל אחד מיחידיווכל האמור גם בהתי

הזמנת עיריית תל אביב יפו ו/או חברות עירוניות כאמור, לשביעות רצונם ו/או אי 

התגלעותן של מחלוקות בין המציע לבין מי מאגפי העירייה, בקשר לעבודות כאמור, 

 .לרבות בקשר למסירתן של העבודות

 המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות. כח האדם, הציוד ויתר .12.3.4

ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו/או  ,מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע .12.3.1

הצהרות המציע במכרז ו/או לבעלי מניותיו, וכן מידע המובא לידיעתה של החברה ב

 . בכל דרך אחרת

 .ותיותמה לוקה בשגיאות , כולה או חלקה,העובדה שההצעה .12.3.6

 מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות. , כולה או חלקה,התרשמות כי ההצעה .12.3.7

 העובדה שהמציע לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימה במסמכי המכרז.  .12.3.8

קיומם של תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת  .12.3.9

 בנוסח מסמכי המכרז.

 תוצאות המכרזבחירת הזוכה והודעה על  .13

 החברה. המוסדות המוסמכים של החברהההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי  .13.1

 לבדיקת ההצעות והמציעים.ם מוסדותיה המוסמכים צוות מטעאדם/רשאית למנות  אתה
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 שיקול פי על הזוכה, את החברה תבחר אזי זהות, הצעות מספר ותהיינה במידה כי בזאת מובהר .13.2

 ,לעיל 12  בסעיף המפורטים השיקולים על היתר בין ,להסתמך רשאית היא כאשר הבלעדי דעתה

 הגרלה. לפי או המכרזים ועדת בפרוטוקול שירשמו נימוקים לפי

יזכו לציון סופי משוקלל אשר  הצעות מספר וקיימותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי ככל  .13.3

תקנות העיריות ( ל1)ה 22עיף בס וכהגדרת עסק בשליטת אישה ואחת מן ההצעות היא של, זהה

ובלבד שצורף לה, בעת  האמורה הצעהעל הוועדת המכרזים תמליץ , 1987-)מכרזים(, תשמ"ח

   .מכרזמסמכי הל ה' כנספחבנוסח המצורף  הגשתה, אישור ותצהיר

נבחרה הצעה זוכה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת נוספת,  .13.4

ככל ותסתיים התקשרות החברה עם הזוכה במכרז, בכל מועד שהוא  אשר תוכרז ככשיר שני.

בחוזה נשוא  ומכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית לפנות לכשיר השני, ולהתקשר עימו

 המכרז, חלף הזוכה במכרז.

עם הכשיר החברה להתקשר למען הסר ספק מובהר כי אין בבחירת הכשיר השני כדי לחייב את  .13.1

תסתיים ההתקשרות עם הזוכה במכרז כאמור, ובמקרה זה החברה תהיה רשאית מצב בו השני ב

 לפרסם מכרז חדש או לנקוט בכל פעולה אחרת המותרת על פי דין.

  ה; התחייבויות הזוכהיהזכי תוצאות .14

  .("הודעת הזכיה" –להלן לזוכה על זכייתו במכרז )תודיע החברה  .14.1

 , על נספחיו.חוזההעותקים של שלושה ה תצרף החברה ילהודעת הזכי .14.2

 –לעיל ולהלן לחברה את המסמכים המפורטים להלן: )הזוכה  ( ימי עסקים ימציא1תוך חמישה ) .14.3

 :("התחייבויות המקדמיות"ה

, כשהם הי, שנמסרו לו במצורף להודעת הזכיוחוזה, על נספחיהשל עותקים  השלוש .14.3.1

 .חתומים כדין על ידי הזוכה

 , כנדרש בחוזה.בנקאית ערבות .14.3.2

 חוזה. ב כנדרשאישור על קיום ביטוחים,  .14.3.3

בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום החברה  .14.4

 חוזה. החוזה ותמציא לזוכה עותק חתום על ידה של העל 

, יהווה על ידי הזוכה ההתחייבויות המקדמיותמ אחת ו/או יותראי ביצוען, במלואן ובמועדן, של  .14.1

הפרה יסודית של הזוכה את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל 

אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות יה ואת זכייתו של הזוכה. יאת הודעת הזכ

  , לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.החברהמזכויותיה של 

החברה תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז באם קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה  .14.6

תה בדבר זכיית מצוי בידיה קודם לקבלת ההחלטה על זכיית הזוכה, היה משפיע על החלט

 הזוכה. 

בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז, לא יהא הזוכה זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך  .14.7

 של פיצוי ו/או דמי נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור. 
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על כל ת, בזאוהוא מוותר על פי הוראות מסמכי המכרז, ספק את השירותים הזוכה יהא חייב ל .14.8

, שירותים, לרבות טענות לעניין היקף הו/או מי מטעמה תביעה כנגד החברה, דרישה ו/או טענה

 .על פי מסמכי המכרז, וכל תנאי נוסף שיוכתב על ידי החברה ןהרווח הצפוי לו מביצוע

  ביטול המכרז .11

ו על מסמכי המכרז ו/ארשאית לבטל את המכרז על פי החברה תהא בו שבנוסף לכל מקרה אחר  .11.1

 לבטל את המכרז, בכל אחד מהמקרים הבאים:אך לא חייבת,  ,כל דין, החברה תהא רשאיתפי 

 לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד.  .11.1.1

שהוכרזה בסעיף זה, משמעה, הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז,  - "הצעה אחת"

 שהוגשו נפסלו. לאחר שכל ההצעות האחרות כהצעה כשרה העומדת בתנאי המכרז, 

 החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה. .11.1.2

חל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי החברה באופן מהותי המצדיק, לדעת  .11.1.3

 החברה, את ביטול הליך המכרז.

 יש בסיס סביר להניח שהמציעים, או חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו .11.1.4

 באופן המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.

מהטעמים הקבועים בסעיפים  בוטל המכרז כאמור על ידי החברה, מובהר, כי במקרה שבו  .11.2

בלבד, יהיו זכאים המציעים שהצעתם נמצאה כהצעה כשרה, להחזר דמי  15.1.3 -ו 15.1.1 

לא בדרך של רכישת מסמכי המכרז בלבד, ומעבר לכך לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות 

 לתשלום כאמור.פיצוי ו/או דמי נזק, ולא תחול על החברה כל חובה 

 עיון במסמכים .16

בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד  מודיעההחברה  .16.1

מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם 

תעלה  וזאת במהלך תקופה שלאתידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

, את החלטת המוסדות המוסמכים )שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז 30על 

 בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.

אותם מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את 

. החברה תשקול את עמדתו אם וכאשר במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  הנושאים במפורש

 יתעורר הצורך בכך.

 לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.  16.1 העיון במסמכים כאמור בסעיף  .16.2

 יםכלליתנאים  .17

 תיפסל. -הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממציע אחד  .17.1

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעים  .17.2

 ם לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.בלבד. המציעי

 .נושאי המכרזהכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי כל  .17.3
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 החברה תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש מהמציעים .17.4

על מנת והכל  , ובכל עת פרטים, הבהרות, הסברים ו/או מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה

 לבחון את המציעים והצעתם.

, הבלעדי האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרחברה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי .17.1

 המלצותו מידע חסר ו/א להשלים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,לדרוש מכל אחד מהמציעים

, בין וזאתמטעמו  מיויכולתו של המציע ו/או  סיונוו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לני

 .סףה בתנאימטעמו,  מיעמידתו של המציע ו/או בחינת היתר, לצורך 

ו/או עם מי  החברהמתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  המציעים .17.6

 ככל שיידרש.מטעמה 

 

 

 , מנכ"לי בן סימוןשרל

 אחוזות החוף בע"מ
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 6/2019מכרז  

 הצעה הכספיתה  - Iנספח 
 

 לתנאי המכרז( 9.1 )מסמך זה יוגש במעטפה נפרדת, כמפורט בסעיף 
 

 

ותנאיו, מציע בזאת לספק את השירותים  בקפידה את מסמכי המכרז ובחנתי שעיינתיהח"מ, לאחר  יאנ

 המפורטים במכרז, בתמורה המפורטת להלן:

 

שיעור ההנחה המוצע  .1

לכלל הפריטים 

 ים המופיעים בפרק

A+B+C לכתב הכמויות 

 בספרות:

 

%_________ 

 במילים:

    

שיעור ההנחה מסכום  . 2

 הקמתהתמורה עבור 

הפרויקט, המופיע  

 לכתב הכמויות Dבפרק 

 בספרות:

 

%_________ 

 במילים:

    

שיעור ההנחה מסכום  . 3

 התמורה עבור שירות

מערכת, ב ותמיכה

לכתב  Eהמופיע בפרק 

 הכמויות

 בספרות:

 

%_________ 

 במילים:

 
 
 
 
 

 חתימת המציע: ___________________________ :______________________________המציעשם 
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 6/2019מכרז  

 קריטריונים להענקת ציון האיכות  - IIנספח 
 

 ןקריטריו

ניקוד 

 מרבי

 אפשרי

אסמכתאות 

 נדרשות 

 הטכני:המפרט בנספח  6לפרק ממענה המציע התרשמות  1

 נקודות 1 -מענה סביר  

 נקודות 10 -מענה טוב  

 נקודות 11 -מענה טוב מאוד  

נקודות  11

 לכל היותר

מענה 

למפרט 

 הטכני

התרשמות מפרויקט אחד אותו יציג המציע, בו המציע ביצע בעצמו התקנה ויישום של  2

 Virtual Systemבשילוב מנגנון  Cluster High Availabilityבתצורת  Firewallמערכת 

  לחלוקת עומסים בין שני רכיבי החומרה.

נקודות  11

 לכל היותר

מענה 

למפרט 

 הטכני

במתן שירותי אבטחת מידע והגנת סייבר מבוססי  ,מספר שנות ניסיון המציע בעצמו 3

 :Checkpointמערכות של חברת 

 נקודות 0 –שנים  0-1

 נקודות 1 -שנים   1-7

 נקודות 10 -שנים   8-10

 נקודות 11  -ומעלה  שנים  11

נקודות  11

 לכל היותר

 

 

מילוי 

התצהיר 

 המצורף

 IIלנספח 

 הסמכות מקצועיות של עובדים המועסקים ע"י המציע בהעסקה ישירה: 4

 Checkpoint Security Administration (CCSA)   

 נקודות 0 –עובדים  0-1

 נקודות 2 –עובדים   1-9

 נקודות 1 – ומעלה עובדים 10

 Checkpoint Certified Security Expert (CCSE) 

 נקודות 0 –עובדים  0-1

 נקודות 2 –עובדים   1-9

 נקודות 1 – ומעלה עובדים 10

 Checkpoint Certified Security Expert For R80.xx (CCSE R80) 

 נקודה 1 –עובד אחד 

 נקודות 3 –שני עובדים 

 נקודות 1 – עובדים ומעלהשלושה 

 

 נקודות 11

 לכל היותר

 

 

 

 

 

 

 

מילוי 

התצהיר 

 המצורף

 IIלנספח 

 מנהל הפרויקט המוצע ע"י המציע לתכנון וביצוע פרויקט התקנת המערכת: 1

 בעל הסמכת Checkpoint Security Administration (CCSA)  - 2 או -; נקודות-  

 נקודות Checkpoint Certified Security Expert (CCSE)  - 1בעל הסמכת 

  או -; נקודות 2 –שנים במתן שירותי אבטחת מידע  1בעל ניסיון של מעל- 

 נקודות 1 –שנים במתן שירותי אבטחת מידע  10בעל ניסיון של מעל 

 

נקודות  10

 לכל היותר

 

 

מילוי 

התצהיר 

 המצורף

 IIלנספח 

שלוש מהלך בתחום אבטחת המידע בהמלצות מלקוחות עבורם ביצע המציע פרויקטים  6

פרויקטים, שלכל אחד מהם  3יבדקו  .קודמות למועד הגשת ההצעה במכרזה השנים

 נקודות. 10יוענקו עד 

נקודות  30

 לכל היותר

מילוי 

התצהיר 

 המצורף

 IIלנספח 
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 תצהיר המציע לצורך הענקת ציון האיכות  - IIנספח 
 

של  6/2019בקשר עם הצעת המציע למכרז  "(, מצהיר ומאשר בזאתהמציעאני הח"מ, ___________________ )להלן: "

 כדלקמן: חברת אחוזות החוף בע"מ,

מספר שנות ניסיון המציע בעצמו, במתן שירותי אבטחת מידע והגנת סייבר מבוססי מערכות של חברת  .1

Checkpoint.___________________________ : 

 

 Checkpoint Security Administrationמספר העובדים המועסקים על ידי המציע בהעסקה ישירה, בעלי הסמכת  .2

(CCSA) .___________________________ : 

 

 Checkpoint Certified Security Expertמספר העובדים המועסקים על ידי המציע בהעסקה ישירה, בעלי הסמכת  .3

(CCSE) .___________________________ : 

 

 Checkpoint Certified Security Expertמספר העובדים המועסקים על ידי המציע בהעסקה ישירה, בעלי הסמכת  .4

For R80.xx (CCSE R80) .___________________________ : 

 

 -נשוא המכרז מנהל הפרויקט מטעם המציע, אשר יעסוק בתכנון וביצוע התקנת המערכת .1

 __________________________שם מנהל הפרויקט:______

 לא  /  כן  : Checkpoint Security Administration (CCSA)מנהל הפרויקט בעל הסמכת 

 לא  /  כן  :Checkpoint Certified Security Expert (CCSE)מנהל הפרויקט בעל הסמכת 

 ____מספר שנות הניסיון של מנהל הפרויקט במתן שירותי אבטחת מידע: _______________________

 

השנים הקודמות למועד הגשת ההצעה  3עבורם ביצע המציע פרויקטים בתחום אבטחת מידע במהלך  ממליצים .6

 למכרז:

 שם המזמין: ____________________________________________________________________. (א)

 הפרויקט:_________________________________________________________________.תכולת 

 מועד הפרויקט:__________________________________________________________________.

 שם הממליץ מטעם המזמין:_________________________________________________________.

 הממליץ מטעם המזמין:_____________________________________________.מספר טלפון נייד של 

 כתובת דואר אלקטרוני של הממליץ מטעם המזמין:_________________________________________.
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 שם המזמין: ____________________________________________________________________. (ב)

 _______________________________________________________.תכולת הפרויקט:__________

 מועד הפרויקט:__________________________________________________________________.

 שם הממליץ מטעם המזמין:_________________________________________________________.

 :_____________________________________________.מספר טלפון נייד של הממליץ מטעם המזמין

 כתובת דואר אלקטרוני של הממליץ מטעם המזמין:_________________________________________.

 

 שם המזמין: ____________________________________________________________________. (ג)

 הפרויקט:_________________________________________________________________.תכולת 

 מועד הפרויקט:__________________________________________________________________.

 שם הממליץ מטעם המזמין:_________________________________________________________.

 הממליץ מטעם המזמין:_____________________________________________.מספר טלפון נייד של 

 כתובת דואר אלקטרוני של הממליץ מטעם המזמין:_________________________________________.

 

 

 חתימת המציע  תאריך

 
 
 

 אישור
 
 

 יחיד:

. _______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביום ____ אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר
בחודש _______ שנת _______ הופיע בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס' _______________ וחתם/מה 

 .תצהיר המציע דלעיל, לצורך הענקת ציון האיכותבפני על 

__________________ 
 , עו"ד

 
 

 תאגיד:

הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום ______ אני 
 -)להלן __________ תצהיר המציע דלעיל לצורך הענקת ציון האיכות, מטעם בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני 

_ ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. __________"התאגיד"( 
 ______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד.

__________________ 
 , עו"ד           
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 6/2019מכרז  

 הצהרת המציע  - א'נספח 
 כללי .1

תנאי המכרז, כל מסכים בזאת ל, מסמכי המכרזאני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל 

 .למכרזכחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי  כל מסמכי המכרז , וכולל אתועל נספחי

 הגדרות .2

, אלא אם כן הקשר חוזהתהיה כהגדרתם בצהרת המציע זה, הגדרתם של המונחים המופיעים בטופס ה

 הדברים מחייב אחרת.

 הצהרות והתחייבויות המציע .3

כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי זו מוגשת הנני מצהיר,  .3.1

כי לא אציג כל תביעה ו/או דרישה שהיא המבוססת על אי ידיעה ו/או ; בהתאם למסמכי המכרז

אי הבנה של מסמכי המכרז, כולם או חלקם; וכי הנני מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על 

 , כאמור.כל תביעה ו/או דרישה

אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי החברה  .3.2

ו/או מי מטעמה לא יחשבו כמצג ו/או מידע המחייבים את החברה ו/או כחלק ממסמכי המכרז, 

 אלא אם כן נערכו בכתב ונחתמו כדין על ידי החברה כאמור בתנאי המכרז. 

משתתפים במכרז; כי הצעתי זו הב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהנני מצהיר ומתחיי .3.3

עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל על עצמי לקיים, במלואה ובמועדה, אחר 

 כל התחייבות המוטלת עלי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת  הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח .3.4

 ו/או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

הנני מצהיר, כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או  .3.1

 סמוי/ים, להגשת הצעתי כאמור.

ולהעסיק את כח האדם המתאים  הנני מצהיר ומתחייב, כי באפשרותי לרכוש את כל החומרים .3.6

לבצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, וכי באפשרותי לבצע את העבודות, 

לפי הוראות מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן. מבלי לפגוע מהאמור לעיל, הנני מאשר, כי ברשותי 

ם וזמינים לביצוע מיידי כל הציוד והכלים אשר מיועדים לביצוע העבודות, וכולם תקינים, כשירי

 של העבודות.

בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהא רשאית לשקול, בין היתר, את ידוע לי, כי  .3.7

להביא במניין שיקוליה את המידע המובא לידיעתה השיקולים המפורטים לתנאי המכרז, וכן 

 .הצעה זול פיםהמצור יםבתצהיר

בעלת הציון הסופי המשוקלל הגבוה את ההצעה שלא לקבל ידוע לי, כי החברה תהא רשאית  .3.8

 או כל הצעה שהיא. ביותר
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, בתנאי המכרזידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים  .3.9

 וזאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי כל דין. 

תי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע על ידי לאחר שבדקהצעתי ניתנה הנני מצהיר, כי  .3.10

 כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.

ידוע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו לי בכל מקרה, לרבות במקרים של  .3.11

למעט במקרה של ביטול המכרז , אי הגשת הצעה על ידי מכל סיבה שהיא ו/או אי זכייה במכרז

  לתנאי המכרז. 15.2 כמפורט בסעיף 

 ידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרוכשי .3.12

לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, וכי לא אהיה רשאי לעשות בה  המכרז

 שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, יחולו עלי  .3.13

 שהוצאו על ידי כאמור. בלבד, וכי לא אהיה זכאי לכל השבה ו/או פיצוי בגין ההוצאות 

הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכלל,  .3.14

 ולמשתתפים אחרים במכרז, בפרט.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.  התמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  .3.11

ידוע לי שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות בסעיף  .3.16

את החברה, בין זה לעיל, כולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תזכה  3 

 .ו/או בפסילת הצעתי היתר, בסעדים הנקובים במסמכי המכרז

זה לעיל, תשקול  3 המפורטות בסעיף   יוהתחייבויותי יידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי .3.17

 החברה את הצעתי. 

  יםתצהיר .4

 יםכנספח, בנוסח המצורף ים, תצהירה, כחלק בלתי נפרד הימנצהרת המציע זוהנני מצרף לה .4.1

 "התצהיר"(. -להלן כל אחד מהם לחוד ) הצהרת המציע זול 4א/-ו 3א/ ;2; א/1/א

, אינם עומדים בהצהרות כאמור לעילהמציע ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, במקרה בו 

, כולן או חלקן, עליהם לפרט, בשורות המיועדות לכך בתצהיר, את פרטי יםהמפורטות בתצהיר

 ההרשעות ו/או כתבי האישום העומדים נגדם ו/או את החקירות המתנהלות נגדם.

  הצעת המציע .1

הנני מציע את במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, קפידה בלאחר שעיינתי  .1.1

בהצעה הכספית ויתר התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, כמפורט  למתן השירותיםהצעתי 

 .המצורפת להצעתי במעטפה נפרדת

הנני מצהיר, כי הצעתי נעשתה על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע  .1.2

 .התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז כל
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 התמורה שהוצעה על ידי, ככל והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, תהווה אתידוע לי כי  .1.3

מוחלטת עבור מילוי כל התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, במלואן הסופית והמלאה, התמורה 

ת כל ההוצאות, מיוחדות, אים, למען הסר ספק, כולל םוהובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, 

ביצוע , מכל מין וסוג שהם, הכרוכות ב)לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים( כלליות ואחרות

מסמכי המכרז, לרבות החוזה, והכל אלא בהתאם להוראות יי ובביצוע יתר התחייבויותהעבודות 

 אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

 ובתנאים המפורטים בחוזה. באופןהתמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  .1.4

 ערבות המכרז .6

כביטחון לקיומה על ידי של הצעתי למכרז, על כל סעיפיה ונספחיה, הנני מצרף להצעתי זו ערבות  .6.1

.המכרז למסמכי 'גבנספח מכרז, בנוסח זהה לנוסח הכלול 
 

 

ייווצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור בתנאי ידוע לי ואני מתחייב, כי באם  .6.2

דרש, וזאת עד לא יאוחר אאאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור, מעת לעת, כפי שהמכרז, אזי 

. ידוע ו/או בהתאם להוראות החברה )חמישה( ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות המכרז 1 -מ

בות המכרז כאמור לעיל תחולנה עלי בלבד. לי כי כל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ער

כן ידוע לי, כי באם לא אאריך את ערבות המכרז כנדרש, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, 

, זוכהכ ילבטל את הודעת הזכיה ואת זכייתלפסול את הצעתי, לבטל את הכרזתי ככשיר שני או 

ין, לחלט את ערבות המכרז, כולה ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל ד לפי הענין,

 . , כפיצויים מוסכמים מראשאו חלקה

ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, החברה תהא רשאית לחלט את  .6.3

ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על פי ו/או מכח ערבות המכרז בכל 

לא אמלא את במקרה שבו או חלקה, לפני מועד פקיעתה, ו/או  מקרה בו אחזור בי מהצעתי, כולה

ו/או ככשיר  אוכרז כזוכהבמקרה שבו התחייבויותיי, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או 

אם לא אקיים במלואן ובמועדן את כל התחייבויותיי, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז  – שני

חילוט הערבות ת. יוען הסר ספק, ההתחייבויות המקדמהנובעות מהכרזתי כזוכה, לרבות, למ

פיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב יהווה , כולה לטובת החברה

 . החברהלקניינה הגמור והמוחלט של 

ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על ידי דרישה בכתב שתימסר לבנק ידוע לי ומוסכם עלי, כי  .6.4

שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על מאת החברה, ומבלי 

 דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 הודעה על קבלת ההצעה .7

( ימי עסקים את 1להמציא בתוך חמישה )יה הנני מתחייב יבמידה והחברה תמסור לי הודעת זכ .7.1

 לתנאי המכרז.  14.3  בסעיף המסמכים המפורטים
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ות עד למועד הקובע, יהווה יידוע לי, כי אי ביצוען במלואן על ידי של כל ההתחייבויות המקדמ .7.2

הפרה יסודית של התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת 

ה ואת זכייתי במכרז, וכי במקרה זה, החברה תהא זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר הזכי

וסכום  המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידי, כולה או חלקה

 . החברהפיצויים מוסכמים מראש, ויחשב לקניינה הגמור והמוחלט של הערבות הבנקאית יהווה 

 תוקף ההצעה .8

מוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב אותי, ללא זכות חזרה, הצעתי זו תע .8.1

 בהתאם לאמור בתנאי המכרז.

 רז.ידוע לי ואני מסכים, כי החברה תהא רשאית להאריך את תוקף הצעתי, כאמור בתנאי המכ .8.2

 עיון במסמכים .9

במפורש, כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום  ודיעהידוע לי, כי החברה ה .9.1

סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם 

וזאת במהלך תקופה שלא תעלה תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

, את החלטת המוסדות המוסמכים וצאות המכרז)שלושים( יום ממועד ההודעה על ת 30על 

 בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.

ידוע לי, כי מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין 

ת עמדתו אם . החברה תשקול אבמפורטבהצעתו וינמק את טענתו  אותם הנושאים במפורשאת 

 וכאשר יתעורר הצורך בכך.

, יתבצע במקום ובמועדים לתנאי המכרז 16.1 העיון במסמכים כאמור בסעיף בנוסף, ידוע לי כי  .9.2

 שתורה החברה.

 פירוש .10

בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף  צהרת המציע זוהכל האמור ב

 במין נקבה במשמע וכן להיפך.

 צהרת המציעהמסמכים המצורפים לה .11

ומהווים חלק בלתי נפרד  לתנאי המכרז 8.3 המנויים בסעיף מצורפים המסמכים  צהרת המציע זולה

 .הימנה
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  פרטי מגיש ההצעה .12

 ________________________   שם המציע: .12.1

 ________________________  מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ: .12.2

 ________________________  :משרד רשום כתובת .12.3

 הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו/או פניה בנושא מכרז זה הינו: .12.4

 ________________________ שם )פרטי + משפחה(  .12.4.1

 ________________________  פקסימיליה: .12.4.2

 ________________________  טלפון: מס'  .12.4.3

 ________________________ דואר אלקטרוני: .12.4.4

 

 , מיד לאחר קרות שינוי כאמור. מהנ"להנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט 

 

 

 חתימת וחותמת המציע  תאריך

 
 

 אישור
 
 

 יחיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. _______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביום 
הופיע בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס'  ____ בחודש _______ שנת _______

 _______________ וחתם/מה בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל.

__________________ 
 , עו"ד

 
 

 תאגיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום 
_______ נחתם בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם __________ ______ בחודש _______ שנת 

על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ "התאגיד"(  -)להלן 
נושא/ת ת.ז. ______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את 

 כל דבר ועניין.התאגיד ל

__________________ 
 , עו"ד           
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 6/2019מכרז 

 ' להצהרת המציע1נספח א

 תצהיר

אני הח"מ, _______, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל 

 העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

  - סעיפים הבאיםב ק את המיותרומחיש ל

ועורך תצהירי זה כחלק  ,________________עצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע הנני המציע ב .1

 "אחוזות החוף" - , בהתאמה)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ  6/2019 מהצעה להשתתף במכרז מס'

 .("המכרז" -ו

 :י זה)עשר( השנים שקדמו לתצהיר 10 -הנני מאשר, כי ב .2

 או עווןלא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

 , כמפורט להלן: או עוון הורשעתי בעבירה מסוג פשע .ב

_______________________________________________.____________________ 

 :הנני מאשר .3

 כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון .א

 לחלופין()או 

 תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון, כמפורט להלן: .ב

_______________._____________________________________________________ 

 : הנני מאשר .4

קלון, ו/או בעבירות רכוש  כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן .א
ו/או בעבירות מוסר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

  .1981 –השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או  .ב
ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  בעבירות מוסר, וטרם חלפה תקופת

 , הכל כמפורט להלן:1981 –התשמ"א 

______________.______________________________________________________ 
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 :הנני מאשר .1

ו/או על תקנות  1970-כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .א
, או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי התנו על פיו/או על צוים שני

 . 1981 –ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

ו/או על תקנות ו/או על  1970-הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .ב
שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  צוים

1981 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

_______________._____________________________________________________ 

 : הנני מאשר .6

לתצהירי זה  1 -ו 4 כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים .א
 לעיל, ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו,

 )או לחלופין(

לתצהירי זה לעיל,  1 -ו 4תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .ב

ו/או מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו
*

 , הכל כמפורט להלן:

 _______________._____________________________________________________ 

 

 

____________ 

 חתימת המצהיר

 אישור

 אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני  מר/גב'
_____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה אמת.

          ______________ 

 , עו"ד _______                                                     
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 6/2019מכרז 

 להצהרת המציע 2נספח א'

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את 
 האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 
 תש"יטחוק שירות התעסוקה  1919

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1911

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1976

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1910

 חוק עבודת נשים תשי"ד 1914

 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1961

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1913

 חוק החניכות תשי"ג 1913

 תשי"אחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(  1911
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1918
 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1963
 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1987
 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998
 חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח 1988

 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי( 1991
2001 
1998 
2011 

 חוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א
 חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב
 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 2002

 

 
 המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל. אישור רו"ח/ עו"ד המאשר את הצהרת

 
   

 תאריך שם מלא של רו"ח/ עו"ד חתימה וחותמת

 

   

 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע
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 6/2019מכרז 

 להצהרת המציע 3נספח א'

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2לפי סעיף  תצהיר

 :1976-תשל"וה
 

כי עלי לומר את האמת אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק 

 וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

"( במסגרת מכרז המציעהנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגיש _____________________ )" .1

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף  6/2019מס' 

 ________________________________________.בתפקיד _____ במציעהנני מכהן  .2

לא  )"החוק"(, 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3

כי במועד  -ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  וובעל זיקה אלי המציעהורשעו 

  רשעה האחרונה.ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד הה

 ב)א( לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  .4

, על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה ואו מי מבעלי השליטה ב מציעעד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנס ה .1

במשרד הכלכלה, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה, במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד 

 רון להגשת הצעות במכרז.האח

 ךאשר הסמי המציעהצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם  .6

 אותה למסור הצהרה זו.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

________________________ 

 חתימת המצהיר                

 אישור

 

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

/ המוכר ___________ , שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע לפני מר 

תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים על  םחתלי אישית, ו

 קבועים בחוק, אם לא יעשה כן.ה

 

     

 , עו"ד
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 6/2019מכרז 

 להצהרת המציע 4נספח א'

 וחברי דירקטוריון אחוזות החוף בע"מ  ילעובד קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר 
 

 את הוראות הסעיפים הבאים: המציעיםמביאה בזאת לידיעת  חברת אחוזות החוף בע"מ

 

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122 ףסעי .1

מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה  חבר ")א( .א
יהיה צד לחוזה או  לאחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, וברו אחוזים בהונו או

 בן או בת, אח או אחות." וג, הורה,זבן  –לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב" 

ות רשויללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור בכה של 12זהה קיימת גם בכלל  הוראה
 (.3114המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

רייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין, עילפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד  174ף עיס .ב
ם עבודה ושבן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ועל ידי עצמו או על ידי ב

 המבוצעת למענה.

, לפי ההגדרות תפחתישאם יש או אין לך קרבה מ להלןלהודיע בהצהרה בקש לכך הנך מת םהתאב 
 .אחד מעובדי חברת אחוזות החוף בע"מ, או עם חבר דירקטוריון אחוזות החוף בע"מדלעיל, עם 

 .המכרזזו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי  הצהרה   

 

 הצהרה       

 
אשר  6/2019במכרז פומבי מס'  המציע___________________, בשם ח"מ ___________________,הני א

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: ,בע"מ אחוזות החוףפורסם על ידי 
 
 י את האמור לעיל והנני מצהיר:תקרא .1

בן , ורההאין לי: בן זוג,  בע"מ ובין חברי דירקטוריון אחוזות החוף בע"מ, עובדי אחוזות החוף בין א()
 ."(קרוב)להלן: " או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף

מאלה המוגדרים  ד אחלאין  , ושאני פועל בשמו,6/2019אשר הגיש את ההצעה למכרז פומבי  דיגאתב ב()
בו  ניםמכההקרובים ואין אחד מ, חיםואו ברון הוב אחוזים 10חלק העולה על  ,במונח "קרוב"

 ו עובד אחראי. א כמנהל

, או אם מסרתי יסתבר כי קיים לי קרוב כאמוררשאית לפסול את הצעתי אם  היהת אחוזות החוףלי כי ע ידו .2
 הצהרה לא נכונה.

 על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור. לאחוזות החוףאני מתחייב להודיע  .3

 .נו אמתהיו ז נים ומלאים, והאמור בהצהרהכוהפרטים שמסרתי לעיל הינם נהיר בזאת כי מצ יאנ .4

 
 

 ה באתי על החתום: ילראו
 
 
 
 _____________  ___ציע: __מם הש
 
 

 ______________  מה וחותמת:יחת
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 6/2019מכרז מס' 
 

 על עמידת המציע בתנאי הסף אה חשבוןאישור רו –נספח ב' 

 
 לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ
 6גרשון  רחוב

 תל אביב
 

 

 , מאשר בזאת כדלקמן:___________________ אני הח"מ,

 

 

 _____________________ המציעשל אחוזות החוף בע"מ,  6/2019נכון למועד הגשת ההצעה למכרז 

עובדים לכל הפחות,  11עובדים לכל הפחות, מהם  30עובד(, -בהעסקה ישירה )כיחסי מעבידמעסיק 

 .בתחום אבטחת המידע והגנת הסייברללקוחות המציע העוסקים במתן שירות 

 

 

 

 

______________________    ______________________ 

 חתימה וחותמת              תאריך                   
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 6/2019מכרז 
 ' לתנאי המכרז גנספח 

 למכרז נוסח ערבות בנקאית
 

 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 

 6רח' גרשון 

 יפו-תל אביב

 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

 

אנו ערבים )להלן: "המבקש"(  לבקשת ______________________________________ .1

 אלף שקלים חדשים( חמישים)₪  50,000 לסילוק כל סכום עד לסך שלבאופן בלתי חוזר כלפיכם 

אותו פירסמה אחוזת  6/2019עם מכרז מס' בקשר המבקש שתדרשו מאת (, "סכום הערבות")להלן: 

 .החוף בע"מ

 

ימי עסקים  1תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .2

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם  ,קבלת דרישתכםמיום 

 הערבות האמור מאת המבקש.

 

 בכלל. ועד 16.3.2020בתוקפה עד ליום ערבות זו תישאר  .3

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .4

 

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________
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 6/2019 מכרז
 ' לתנאי המכרז דנספח 

 אישור עו"ד/רו"ח

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 6רחוב גרשון 
 תל אביב

 

 6/2019מכרז מס'  -יע ומורשי חתימה אישור בעלי מניות/שותפים במצ הנדון:

 

 אני הח"מ, ____________________ עו"ד / רו"ח, שכתובתי הינה:_______________________, 

 מתכבד לאשר בזאת:

 

 המציע: ______________________שם התאגיד 

 

 במציע הינם:בעלי המניות או השותפים 

 : ________________; שיעור אחזקות: __%.זיהוימס'   שם: ___________________; )א(

 : ________________; שיעור אחזקות: __%.זיהוימס'   שם: ___________________; )ב(

 : ________________; שיעור אחזקות: __%.זיהוימס'   שם: ___________________; )ג(

 : ________________; שיעור אחזקות: __%.זיהוימס'   שם: ___________________; )ד(

 

 מסמכי המכרז נחתמו בפני על ידי:  

 מס' ת.ז.: ________________.  שם: ___________________; )א(

 ______________.מס' ת.ז.: __  שם: ___________________; )ב(

 

ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את המציע מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד  ינםהאשר הוא/

 . לכל דבר וענייןהמציע התאגיד 

 

 

 

 

 חותמת  חתימה  תאריך
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 6/2019מכרז 

 ' לתנאי המכרז הנספח 

 עסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה עלאישור עורך דין 

 

 6/2019___________________, אשר הגיש הצעה למכרז אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי 

תקנות העיריות )מכרזים(, ( ל1)ה 22ף בסעי בשליטת אישה כהגדרתועסק הינו שפורסם על ידי אחוזות החוף, 

 . 1987-תשמ"ח

 

 ________.________ מספר זהות'______________ הינה גב במציעהמחזיקה בשליטה 

 

  

__________________________        _________________    ______________      ______________ 

 כתובת                       טלפון         חתימה וחותמת     שם מלא            

 

 

 

 

 

 

מצהירה בזאת  _______________,אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד 

 .1987-תשמ"ח, (מכרזים)תקנות העיריות ( ל1)ה 22לסעיף  נמצא בשליטתי בהתאם התאגידכי 

 

 

 

________________________             _____________________ 

 חתימה     שם מלא        
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 אחוזות החוף בע"מ

 

 6/2019פומבי  מכרז

 6/19חוזה 
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 6/19חוזה מס' 
 

 2019  לחודש    ביום    ב ונחתם שנערך

 

 בין:

 510266208אחוזות החוף בע"מ, ח.פ. 

 יפו-, תל אביב6גרשון ש"ץ 

  , מצד אחד"(מזמיןה)להלן "    03-7610333; פקס: 03-7610300טלפון: 

 

 לבין :

___________________ ________________ 

 

 כתובת: _____________________________

 

  , מצד שני("הספק")להלן   _____________טלפון: ____________ פקס: 

 

)להלן:  (Firewallלשדרוג מערכת חומש אש ) 6/2019והמזמין פירסם מכרז פומבי מס'  הואיל:

 ;"(המכרז"

הגיש את הצעתו למכרז, והצעת הספק נבחרה על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעה  והספק והואיל:

 ;הזוכה במכרז

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן  והואיל:

 בחוזה זה;
 

 י לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:א

 כללי .1

 המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עימו. 1.1

 רשו יחד עם חוזה זה.כותרות הסעיפים משמשות לנוחות בלבד והן לא יפו 1.2

כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב וישא עליו את חתימות  ,הצדדים מסכימים בזאת 1.3

 שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא. ,הצדדים

נתגלתה סתירה או בעיה של פרשנות, בין נספחי החוזה לבין עצמם, או בינם לבין החוזה, או בין תנאי  1.4

לסתירה ו/או  המזמיןר עם החוזה ו/או ביצועו, תכריע הפרשנות שיתן החוזה לבין עצמם, או בקש

 לבעיית הפרשנות הנ"ל.

 נספחים 1.1

 מסמכי המכרז והצעת הספק במכרז; -נספח א'  1.1.1

 ;כתב כמויות –נספח ב'  1.1.2
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, הכולל עקרונות תוכנית התקנת המערכת ותנאי אחריות מפרט טכני למערכת –נספח ג'  1.1.3

 ;ושירות

 ביטוחיות;הוראות  –' דנספח  1.1.4

 נוסח ערבות ביצוע; –' הנספח  1.1.1

 סודיות.שמירה על תצהיר  –' ונספח  1.1.6

 מהות ההתקשרות .2

המזמין מזמין בזה מהספק את השירותים נשוא חוזה זה, והספק נוטל על עצמו לספק את  2.1

השירותים, באופן יעיל ומקצועי ולשביעות רצונו של המזמין, וזאת בתמורה לתשלומים אשר המזמין 

 שלם לספק, והכל בהתאם ובכפוף לאמור בחוזה זה.מתחייב ל

הספק יבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לסטנדרטיים ולכללים המקצועיים  2.2

 הטובים ביותר, ובהתאם להוראות כל דין.

אשר  Checkpoint 6800מערכת חומת אש מדגם  והספק יספק למזמין, המזמין ירכוש מהספק 2.3

, ועל פי דרישת המזמין. כנספח א'המצ"ב  יו כמפורט בהצעת הספק במכרזמרכיביה וכמויותיהם יה

במתקני המזמין, בהתאם  את התקנת המערכת ויבצע אותה יתכנן , בשיתוף נציגי המזמין,הספק

  לחוזה זה. כנספח ג'להוראות המפרט הטכני המצ"ב 

, יעניק הספק למזמין שירות ותמיכה השלמת התקנת המערכת לשביעות רצונו של המזמיןלאחר 

 .כנספח ג'לתנאי האחריות והשירות המפורטים במפרט הטכני המצ"ב למערכת, בהתאם 

)להלן ביחד:  להוראות החוזה, על נספחיוובכפוף בהתאם הספק יבצע את כל המתואר בסעיף זה לעיל 

 ."(השירותים"

המצ"ב  כת המופיעים בכתב הכמויותהמזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין חלק ממרכיבי המער 2.4

ו/או לא להזמינם כלל, על פי  , בכמויות שונות ובמועדים שונים, בהתאם לשיקול דעתוכנספח ב'

 . שיקול דעתו הבלעדי של המזמין

אחריות כלשהי  המזמיןלא יטילו על ו/או כל מי מטעמו,  המזמיןשל  ולמען הסר כל ספק, פעולותי 2.1

 על פי חוזה זה. הספקלגבי טיב השירותים ולא יגרעו מאי אלו התחייבויותיו של 

 והתחייבויות הספקהצהרות  .3

 הספק מצהיר מתחייב בזאת כדלקמן:

כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד שלו, להתקשר  3.1

כי אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות  .ייבויותיו על פיוולבצע את התח בחוזה המזמיןעם 

או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של  החוזהוכי אין בחתימתו על  החוזהשנתן על פי 

בגין  המזמיןידוע לו שיחויב לפצות ולשפות את כי  .הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שלו וכל דין

 .גש כנגדו בקשר עם הפרת הצהרתו זור תוכל תביעה ו/או דרישה אש
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הנדרשים על פי כל דין ו/או ההסמכות שיונות ו/או ההיתרים יכי הוא בעל כל האישורים ו/או הר 3.2

ו/או רישיונות בקשר עם החומרה ו/או  לניהול פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם

 וההסמכות ההיתרים ,שיונותיהר באישורים,, והוא ימשיך להחזיק התוכנה המרכיבים את המערכת

 .ככל שיידרש למזמיןהאמורים כשהם תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, וימסור העתק מהם 

כי כל רכיבי המערכת ו/או הציוד, לרבות רכיבי החומרה ו/או התוכנה, יהיו בעלי תו תקן מתאים  3.3

ובהר כי הספק ישא בעצמו בכל ועם כל התעודות ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים. מ

 העלויות ו/או ההוצאות הכרוכות בקבלת הרישיונות ו/או ההיתרים כאמור.

וכי יש בידו את  וימשיך לעמוד בהם במשך כל תקופת ההתקשרות בכל תנאי המכרז, עומדכי הוא  3.4

 .את השירותים לספקהאמצעים כל 

יומנות והמומחיות הדרושים על מנת הרקע המקצועי, הידע, הניסיון, הכישורים, המ בעלכי הוא  3.1

ברמה מקצועית גבוהה וביעילות  החוזהלפי  הספקלבצע את השירותים ואת כל התחייבויות 

ימלאו את תפקידם בנאמנות  ו/או מי מטעמו, וכן כי הוא המזמיןשל  ומירבית, לשביעות רצונ

 המזמין.ובמסירות, וישתמשו בכישוריהם, ידיעותיהם וניסיונם לתועלת 

העסקת קבלני הספק מתחייב כי יבצע את כלל השירותים נשוא החוזה בעצמו ובאמצעות עובדיו.  3.6

 משנה לא תאושר, למעט במקרים חריגים ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב.

מתחייב כי השירותים ו/או כל פעולה שיבוצעו על ידו במסגרתם, יהיו בהתאם לחוקים  הספק 3.7

של הרשויות ם, הדרישות והקריטריונים ים בישראל, בהתאם לפרסומייים החלולתקנות הרלוונט

 .תהמוסמכות הרלוונטיו

 חוזהעל כל עיכוב, תקלה או אירוע הקשורים במתן השירותים על פי  למזמיןמתחייב להודיע  הספק 3.8

זה  חוזהעל פי  למזמיןזה, באופן מיידי וללא שיהוי. במקרה כאמור ומבלי לגרוע מכל סעד המגיע 

 .עקב עיכוב, תקלה או אירוע כאמור למזמיןישא בכל נזק שייגרם  הספקו על פי דין, ו/א

-כי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ״א 3.9

, בכל עת שיידרש, אישור למזמין, והוא מתחייב להמציא 1971 -וחוק מס ערך מוסף, תשל״ו  1961

אישור כי הוא פטור מלעשות כן. אישור כאמור ייערך על ידי  -ם האמור לעיל או לחלופין בדבר קיו

 ., או על ידי רואה חשבון1976 -״ו פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל

כי כל הצהרותיו ומצגיו אשר היוו חלק מהצעתו למכרז עומדות בתוקפן וידוע לו שהן מהוות יסוד  3.10

באופן מיידי על כל שינוי שחל באמיתות הצהרותיו  למזמיןלהודיע  הספק. על בחוזהת להתקשרו

בהתאם למהות  החוזההא רשאית לשקול את המשך ההתקשרות על פי י והמזמיןבמסגרת המכרז, 

 .ית של ההסכםעל שינוי נסיבות כאמור יהווה הדבר הפרה יסוד למזמין הספקהשינוי. לא יודיע 

 תקופת ההתקשרות .4

ותסתיים במועד תקופת השירות כמפורט  תקשרות בין הצדדים תחל במועד חתימת חוזה זההה 4.1

 . להלן

הספק יתכנן את התקנת המערכת, יספק ויתקין אותה לשביעות רצון המזמין, בהתאם ללוח הזמנים  4.2

 .כנספח ג'הנקוב במפרט הטכני המצ"ב 
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לאחר קבלת אישור המזמין על כי הספק התקין את המערכת בהתאם להוראות חוזה זה, לשביעות  4.3

יעניק הספק למזמין אחריות ושירות למערכת, בהתאם למפורט במפרט רצונו המלאה של המזמין, 

חודשים  36אישור המזמין כאמור בסעיף זה, ועד לתום  תמועד קבלהחל מ( וזאת נספח ג'הטכני )

 (."השירות"תקופת  להלן:) עדמאותו המו

בתום תקופת השירות, יהיה המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת השירות  4.4

ובלבד  או בתנאים אחרים שיסוכמו בין הצדדים , באותם התנאיםחודשים 24לתקופה נוספת בת 

 .אלה יהיו טובים יותר מהתנאים להם זכאי המזמין על פי חוזה זהש

 יות, שירות למערכת אחר .1

הספק יספק למזמין אחריות ושירות למערכת, במהלך תקופת השירות כהגדרתה לעיל, בהתאם  1.1

  "אחריות ושירות" המופיע במפרט הטכני המצ"ב כנספח ג' להסכם זה.-למוגדר בסעיף ה

מתן שירותי זכאי הספק עבור יהיה להלן מהווה את מלוא התמורה לה  6 התמורה המפורטת בסעיף  1.2

 האחריות והשירות למערכת, במלואם ובמועדם. 

 התמורה .6

 רכיבים: 3-יהיה הספק זכאי עבור מתן השירותים תורכב מ לההתמורה  6.1

של כתב  A+B+Cים החומרה והתוכנה של המערכת, המפורטים בחלקהתמורה עבור רכיבי  6.1.1

 הכמויות;

סכום התמורה עבור סעיף זה ייקבע בהתאם למרכיבי המערכת ולכמויותיהם, אותם יזמין 

המזמין מהספק, על פי שיקול דעתו, על פי המחירים הקבועים לכל פריט בכתב הכמויות, 

 בכפוף להנחת הספק במסגרת הצעתו במכרז.

 של כתב הכמויות; Dמורה עבור תכנון וביצוע פרויקט התקנת המערכת, המפורטת בחלק הת 6.1.2

סכום התמורה עבור סעיף זה ייקבע בהתאם למפורט בכתב הכמויות, בכפוף להנחת הספק 

 במסגרת הצעתו במכרז.

  ;של כתב הכמויות  Eשירות למערכת המפורטת בחלקאחריות וההתמורה עבור מתן ה 6.1.3

ר סעיף זה ייקבע בהתאם למפורט בכתב הכמויות, בכפוף להנחת הספק סכום התמורה עבו

 במסגרת הצעתו במכרז.

אשר התמורה עבורם נקובה בכתב הכמויות במטבע דולר ארה"ב, ישולמו לספק בשקלים פריטים  6.2

 חדשים, בהתאם לשער היציג המפורסם ביום ביצוע התשלום.

ימים ממועד סיום התקנת  30לעיל, תשולם לספק בתוך  6.1.2 -ו 6.1.1 התמורה כאמור בסעיפים  6.3

 ד חשבונית מס כדין. כנגהמערכת לשביעות רצונו של המזמין, 

באופן בו סכום התמורה לעיל, תשולם לספק במהלך תקופת השירות,  6.1.3 התמורה כאמור בסעיף 

  .שלום, עבור שלושה חודשי השירות העוקבים למועד התמראש די רבעוןמישולם 
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הספק, בהתאם לפרטים שיועברו על ידו העברה בנקאית לחשבון תשלומים לספק יבוצעו באמצעות  6.4

הבלעדי, לשלם את התמורה  ושמורה הזכות, לפי שיקול דעת לאגף הכספים של המזמין. למזמין

 באמצעי תשלום אחרים. 

במועד תשלומו של כל תשלום  ספקל המזמיןלתמורה יתווסף מס ערך מוסף שישולם על ידי  6.1

 כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק. ,ותשלום

על פי חוזה זה או אשר יחולו בעתיד על השירותים כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים  6.6

לנכות לפי כל דין,  ספקהיה רשאי לנכות סכומים שעל הי המזמין וישולמו על ידו. הספקיחולו על 

הכל מבלי ו, לספקהווה תשלום תתשלומי חובה אחרים, והעברתם למוטב כגון מיסים, היטלים ו

 לפגוע בהוראות חוזה זה.

, לרבות רווח לספקמוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת  6.7

על פי חוזה  הספקוכן יתר התחייבויותיו של  ממתן השירותיםעבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות 

העלאות או שינויים בתמורה,  מהמזמיןלא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע  ספקה .זה או על פי כל דין

שינויים בשער חליפין, הטלתם או העלאתם של מיסים,  שינויי מדד, בין מחמת עלויות שכר עבודה,

סף היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נו

 אחר.

בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום בחוזה זה, ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שעומדים או  6.8

 התמורה על פי חוזה זה תשולם לספק לאחרעל פי חוזה זה או הדין,  המזמיןשיעמדו לזכות 

אישר כי ביצועם של השירותים, או של כל חלק וחלק מהם, נעשו בהתאם לאמור בחוזה שהמזמין 

 .זה

 תחולת יחסי עובד מעביד אי .7

מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד  הספק 7.1

תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או 

ו לכל צד שלישי תוך כדי או ו/א וולעובדי למזמיןהפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו, 

 על פי חוזה זה. הספקעקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של 

 המזמיןמטעמו לבין  או מי הספקמצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין  הספק 7.2

יהיו ויחשבו כעובדים  בביצוע השירותים הספקיחסי עובד ומעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם 

 כל יחסי עובד ומעביד. המזמיןבלבד ולא יהיו בינם ובין  הספקשל 

משמש כקבלן עצמאי בביצוע השירותים הוא יהיה אחראי  והספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הואיל 

כלפי עובדיו או מי מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בחוזה זה בגין כל מקרה של פגיעה, נכות, מוות, 

ק או הפסד שיקרו או יגרמו להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת נז

 העבודה ובקשר אליה או בשעת הליכה לעבודה וחזרה ממנה.

מתחייב לקיים בכל תקופת חוזה זה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים ויתר  הספק 7.3

ראות כל דין, לרבות דיני העבודה וכן את האמור התחייבויותיו על פי חוזה זה את האמור בהו

בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין 

ההסתדרות ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה 

 שיוצאו על פי הסכמים אלה.יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו ו/או 
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 אחריות לנזקים .8

מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם לרבות לגוף  הספק 8.1

וכל מי  ן, למוזמניהן, לעושי דברן, לעובדיהיפו-למזמין ו/או לעיריית תל אביבו/או לרכוש שייגרמו 

זמניו ולכל מי מטעמו, וגם כל גוף, אדם או צדדים , לעובדיו, לעושי דברו, למולספקוכן  ןמטעמ

, עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא מכוחו או מטעמו הספקשלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של 

תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ויהיה חייב לסלקו לניזוקים, וכן הוא מתחייב לפצות 

לשלם בקשר לנזקים ו/או העירייה  המזמיןחויב יעל כל סכום שו/או העירייה  המזמיןאת 

בתשלום ו/או העירייה  המזמיןחויב יתהא תקפה אף אם  הספקהמפורטים לעיל.  אחריותו של 

מחזיקה בעלי המקרקעין ו/או  מי מהם לניזוק כלשהו או לכל אדם או גורם אחר בגין היות

 חרת.במקרקעין או מכל טעם אחר של אחריות, או על יסוד כל סיבה א

 8.1 מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל בס"ק  הספק 8.2

רשאי לעשות זאת במקומו  המזמיןהא יוזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם, ועד שיעשה כן 

 , בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ובין על פי כל דין וחוק.מהספקולהיפרע 

 הספקסיומו של חוזה זה ו/או השלמת שירות מהשירותים על פיו לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות  8.3

 ו קשורה אליו.לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מהשירותים ו/או מהציוד א

 ביטוח .9

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי דין ו/או על פי חוזה זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים את כל הביטוחים 

על כל תתי נספחיו, לפי העניין, והינם מהווים  ',דנספח  –יות הביטוחההוראות בנספח וההוראות כמפורט 

כתנאי על ידי חברת הביטוח שלו חתום  1'ד נספחאת הספק יציג למזמין חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

   .זה חוזהלתחילת 

 ערבות  .10

 הספק, ימציא לפי הוראות החוזהלספק ולהתקין את המערכת  הספקלהבטחת מילוי התחייבויות  10.1

במעמד חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים הגדולים  למזמין

לחוזה זה )להלן:  'הבנספח בישראל, אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים ובנוסח הקבועים 

 (.""הערבות

סכום הערבות יהיה  .שקלים חדשים( )חמישים ושבעה אלף₪  57,000 של הערבות תהא בסכום 10.2

 לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד חתימת חוזה זה. צמוד למדד המחירים

לפי העניין, יחולו על  ,הערבות ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה בהנפקתכל ההוצאות הקשורות  10.3

 וישולמו על ידו. הספק

על פי  המזמיןכלפי  הספקכדי לגרוע מחיוביו של  המזמיןאין במתן הערבות ו/או במימושה על ידי  10.4

לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע  המזמיןהחוזה ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות 

ות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו באין בגובה הער על פי החוזה ו/או על פי כל דין. לו

 במקרה של מימושה. הספקשל 

ערבות חדשה, לתקופה  למזמיןלהמציא מיד  קהספבמקרה של מימוש הערבות כולה או חלקה, חייב  10.1

 ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום הערבות. 
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יום לאחר המועד בו תאשר החברה כי הספק  90הערבות תהא בתוקף מיום חתימת החוזה ועד  10.6

 לעיל.  4.3 השלים את התקנת המערכת לשביעות רצונה, כאמור בסעיף 

החברה  תנכהבמהלך תקופת השירות,  שירות ותמיכה למערכתלהבטחת התחייבויות הספק למתן  10.7

מסכום כל תשלום לספק עבור מתן השירות למערכת, כאמור  1%-סכום השווה לותעכב בידיה 

מובהר כי החברה לא תבצע את הניכוי האמור מתשלומים נוספים אותם יהיה זכאי  לעיל. 6.3 בסעיף 

 לעיל. 6.1.3 הספק לקבל מהחברה במהלך תקופת השירות, מעבר לתשלומים המפורטים בסעיף 

כל הסכומים שנוכו ועוכבו בידי החברה במהלך תקופת השירות כאמור בסעיף זה, ישולמו לספק 

 ויעברו לידיו בתום תקופת השירות. 

 העדר בלעדיות .11

רשאי על פי שיקול דעתו מובהר כי לספק לא ניתנת כל בלעדיות בנוגע למתן השירותים, וכי המזמין יהיה 

 הבלעדי, למסור את השירותים ו/או כל חלק מהם לאחרים, ולא תהיה לספק כל טענה או דרישה בשל כך.

 יפויש .12

בין אם הוא נובע  הספק,לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו ו/או העיריה  המזמיןחויב 

הא ילישי או של מבטח או מכל מקור אחר, או של צד ש המזמיןאו עובד של  הספקמתביעתו של עובד 

כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל  לועל כל נזק שנגרם  הספקזכאי לשיפוי ופיצוי מלא מאת  המזמין

בגין האמור, בתוספת  ובקשר לתביעת ולרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו ל והוצאותי

גיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות י שהמזמיןלאחר  סכומים אלה מיד למזמיןיחזיר  ספקה .הצמדה

 על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעיף זה. לספקודיע י המזמיןכאמור.   ושנגרמו ל

 שמירה על סודיות .13

תצהיר בדבר התחייבותו לשמור על  למזמיןתחילת מתן השירותים על ידי הספק, יעביר הספק טרם 

לחוזה זה. הספק מצהיר ומאשר כי התחייבותו לשמור על סודיות תחול  'וכנספח המצורף סודיות, בנוסח 

גם על כל עובדיו ו/או מי מטעמו העוסקים במתן השירותים למזמין, וכי הוא יחתים אותם על מסמכים 

 מתאימים לצורך כך.

 ניגוד עניינים .14

מישרין או הספק מצהיר כי הוא ועובדיו אינם נמצאים ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים, ב 14.1

יפו, -בעקיפין, לרבות ניגוד עניינים אישי, מקצועי, או עסקי, בינו לבין המזמין ו/או עיריית תל אביב

והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך או להיות במצב בו הוא או פעולותיו יעמדו בסתירה 

 להתחייבויותיו על פי חוזה זה.

וא ו/או עובדיו נמצאים במצב של ניגוד הספק מתחייב להודיע למזמין מיד עם היוודע לו כי ה 14.2

 עניינים, ולהימנע מביצוע פעולה כלשהי ו/או מתן שירותים כלשהם עד לקבלת הנחיות מהמזמין.

 העברת זכויות .11

, לרבות על פי חוזה זה לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו הספק 11.1

אלא אם כן ניתנה לכך רשותו  ,יותיו, או מהתחייבויותיולהעביר, להמחות או לשעבד כל זכות מזכו

 .של המזמין, מראש ובכתב
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לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, או כל גוף משפטי מאוגד, או 

 על פי חוזה זה.של הספק בלתי מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו 

ר את ביצוע השירותים על פי חוזה זה, כולם או מקצתם, אלא הספק לא יהיה רשאי למסור לאח 11.2

 בהסכמת המזמין לכך, מראש ובכתב.

 הוראות הדין .16

בנוגע  המזמיןמתחייב בזאת כי הוא או מי מעובדיו ימלאו אחר הוראות כל חוק ודין והוראות  הספק

  .לביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי חוזה זה ולקיומן
 

 תוביטול החוזה והפר .17

על פי חוזה זה או הדין,  למזמיןבנוסף לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים  17.1

ימים מראש.  60לספק לפחות היה רשאי לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש י המזמין

, ימים, לכל הפחות 60נמסרה לספק הודעה כאמור, תסתיים תקופת ההתקשרות על פי החוזה בתוך 

 ממועד מסירת ההודעה.

זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב  הספקהופסק החוזה כאמור יהא 

 , כמועד סיום החוזה.המזמיןבהודעת 

כל תביעה או טענה לפיצויים, או טענה למניעת רווח בגין  לספקבוטל החוזה כאמור לעיל, לא תהיה  17.2

 .הביטול

על פי החוזה או הדין, מוסכם  למזמיןמבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו  17.3

זכאי לבטל את החוזה  המזמין יהאבמפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, 

 :יתדימי

 ;זה הפרה יסודיתהפר את החו הספק 17.3.1

, ללא אישור ןכולן או מקצת חוזה,זכויותיו על פי האו הסב ו/או שיעבד את ו/הספק המחה  17.3.2

 המזמין; 

 בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון; הספק 17.3.3

 ; השירותיםחדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע את  הספק 17.3.4

 פסול דין. הספקצו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז  הספקהוצא נגד  17.3.1

 ית משפט.התפרק מרצון, או על פי צו של ב הספק 17.3.6

 או על נכסים הספקכל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  הצעועיקול )או בהוטל  17.3.7

העיקול בלבד ש, ולצורך ביצוע השירותים לספקו/או נכסים הדרושים  הספקמהותיים של 

 מיום הטלתו. ( ימיםארבעה עשר) 14אמור לא הוסר תוך ה

 קיזוז, עכבון וויתור .18

זכות קיזוז ו/או עכבון כלפי המזמין ו/או העיריה ו/או מי מטעמן, מכל מין הספק מוותר בזה על כל  18.1

 וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא.
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המזמין יהא רשאי לקזז מכל סכום המגיע לספק מאת המזמין, כל סכום המגיע לו מהספק על פי  18.2

ח שנגרמו הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או מניעת רוו

למזמין מחמת מעשה או מחדל של הספק או מחמת ביטול חוזה זה, ובלבד שמסר לספק הודעה 

המפרטת את הטעמים לקיזוז. מובהר, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת 

 המוקנית למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 כתובות הצדדים .19

 הודעות בקשר עם חוזה זה כמפורט במבוא לחוזה זה.כתובות הצדדים לצורך משלוח 
 

 ובלעדי מקום שיפוט ייחודי .20

בכל הקשור לחוזה זה לרבות הפרתו יהיה בבתי המשפט המוסמכים והבלעדי מקום השיפוט הייחודי 

 .יפו בלבד -אביב -במחוז תל

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

            

 הספק       המזמין       
 
 

 אישור

מצהיר  הספקכבא כוחו של       מרחוב      אני הח"מ, עו"ד

לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה מוסמך)ים( לחתום עליו וכי  הספקבזאת כי ההחלטה של 

 כאמור מחייבת אותו על פי כל דין. הספקחתימת 

 
 

             

  עו"ד                        תאריך 
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 נספח "א"

 

 מסמכי המכרז והצעת הספק במכרז 
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 נספח "ב"
 כתב כמויות
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 נספח "ג"
 הכולל עקרונות תוכנית התקנת המערכת ותנאי אחריות ושירותמפרט טכני למערכת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



47 

 

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 כללי – 1פרק 

 

 אור מצב קייםית – 2פרק 

 

 חדשה Firewallדרישות טכניות ממערכת  – 3פרק 

 

 המערכת ויכולת המציע מימוש – 4פרק 

 

 אחריות ושירות – 5פרק 

 

 מענה המציע לדרישות המפרט הטכני – 6פרק 

 

 

        16 
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 כללי .1

 , התקנה, שדרוג הספקהעבור ים לקבלת הצעות מחיר מציעאחוזות החוף בע"מ )להלן: "החברה"( פונה ל .1.1

 חדשה )להלן "חומת אש" או "פיירוול"(. FIREWALL ושירות למערכת

בשל הרחבת השירותים אותם מספקת החברה ללקוחותיה וגידול בתשתיות המחשוב והממשקים  .1.2

 הקיימים, החברה מבקשת לשדרג את מערכת הפיירוול הקיימת. 

תקפות ומניעת השבתת מערכת הפיירוול החדשה תספק הגנה מפני פריצות והתקפות, ניתוח נתוני ה .1.3

 מערכות שמקורן נסיונות תקיפה של מערכות החברה מגורמים חיצוניים ופנימיים בחברה.

בתצורת  Firewall Checkpoint 4600מערך הפיירוול הנוכחי באחוזות החוף מבוסס שתי מכונות  .1.4

Cluster –  2ראה תאור מצב קיים בפרק. 

. למען הסר ספק,  Firewall Checkpoint 6800 םהחברה מבקשת להזמין מערכת פיירוול חדשה מדג .1.5

 נשוא מכרז זה הינו רכישת ציוד והתקנתו, וכן מתן שירות ואחריות על הציוד. 

, הגדרת המערכת, המערכת יספק ויתקין את מערכת הפיירוול החדשה, לרבות ביצוע תכנוןמציע ה .1.6

 .לכל אורך תקופת האחריות והשירות עדכונים ושדרוגים למערכתואספקת 

תקנים ב עמוד וכן לשל המכרז צריכה לענות על כל הדרישות המפורטות הפיירוול החדשה מערכת  .1.1

 .והגנת הסייבר והסטנדרטים בתחום אבטחת המידע

כל רכיבי החומרה והתוכנה הכלולים בשירותים המבוקשים במכרז זה הם לרכיבים חדשים בלבד ומהדגם  .1.1

ותר הקיים בזמן הוצאת ההזמנה. כמו כן, אין להציע רכיב כלשהוא משומש או מחודש העדכני בי

(Refurbished). 

במסגרת הצעתו במכרז, המציע ישיב למידע ולמסמכים הדרושים לאורך המפרט, באמצעות מענה לפרק  .1.1

 נתן במסגרת הסעיףיכל תשובה ת. מלא לסעיפי המפרטלמפרט זה. המענה יינתן באופן מותאם ו 6

 .ית כולל הסברים ותרשימים נדרשיםשלגביו היא רלבנט
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 אור מצב קייםית .2

  Cluster .  בתצורת Checkpoint 4600  מערכת פיירוול ראשית מדגם .2.1

 נתוני הפירוול ובסיס החוקים הקיים : .2.2

 חוקים 300 -כ –ה בסיס החוק  

  קישוריVPN  קישורים 15 –חיצוניים 

  חוקיNAT – חוקים הקשורים לאובייקטים 10 -ם + כחוקי 40  -כ 

 לרבות החניונים והחופים.  ברשת אחוזות החוףעבור כלל הסגמנטים  L3 בצע ניתוב מ הפיירוול .2.3

 משתמשים. 10 -ברשת המנהלה כ .2.4

התקני קצה לרבות שרתים, מתגים, מצלמות  1,000מותקנים מעל התפעולית של אחוזות החוף ברשת  .2.5

 .IPאבטחה, וציוד תפעולי אחר מבוסס 

 ניפרד. VLANפועלת ע"ג סיגמנט , המרכזיה Nortelשל חברת  IPמרכזיית טלפונים מבוססת מרכזית  .2.6

כוכב  תצורתבשל חברת "בזק"  SDH תמסורתתשתית מקושרים באמצעות )חניונים, חופים( אתרי הקצה  .2.1

 המנותבים ע"י הפיירוול הראשי. Vlan's בכל אתר קצה מוגדרים מספר סגמנטים  .L2  ברמה

חופים המנוהלים מהאתר הראשי. האתרים כוללים ו חניוניםאתרי קצה מרביתם  10 -התפעולית כ ברשת .2.1

. החניונים מקושרים באמצעות קווי IPועוד', ע"ג רשת  מערכות מחשוב ובקרה, טלפוניה, מצלמות אבטחה

של לתפעול תקין בעלת חשיבות גבוהה התקשורת הינה רשת . ולפיירוול הראשי הרשת תמסורת למרכז

 .המערכות התפעוליות בחברה

סליקת אשראי מתבצעת דרך הפיירוול הראשי מכל החניונים והחופים. רשת הסליקה  –סליקת אשראי  .2.1

 .PCI-DSSעומדת בתקן 

או . בכל חניון והחופים חניוניםה המיועדת לניהול באתר הראשי רשת ניפרדת –" "רשת בקרת חניונים .2.10

 .המרכזיתרכזית המדווחת למערכת הניהול קיימת מערכת מחשבים ואפליקציה מחוף 

רשת תקשורת לניהול שילוט אוטומטי המציג את זמינות החניון. העדכונים  –"רשת שילוט אלקטרוני"  .2.11

 לחברת פרטנר. VPN,יש חיבור "פרטנר מתבצעים ע"ג תשתית חברת סלולר של "

הניתוב  .L2 -ב סיגמנטיםמספר ל LAN יברשת הפנימית קיימת סיגמנטציה באמצעות מתגאתר ראשי  .2.12

 חוקים.אמצעות הפיירוול על בסיס ב L3 -בהפנימי 

"ג תשתית שונה, בכוונת החברה לשדרג הפועלים ע 50/50 שני קווי תמסורת בקצב  –קו האינטנרט  .2.13

 בעתיד את קווי התקשורת לתשתית תמסורת מהירה יותר.
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 פיירוול חדשה מערכתדרישות  –פרק טכני  .3

ספק מענה טכני מפורט בליווי הסברים ול בהרחבה לכל סעיף וסעיףענות ל המציעבפרק זה על 

הפיירוול  ערכת. על המציע לבדוק ולאשר את הדרישה למהחדשההפיירוול מערכת  על מקצועיים

 עמוד בביצועים ובדרישות החברה. תהחדשה כך ש

 

 .  Firewall Checkpoint 6800 החברה מבקשת להזמין מערכת פיירוול חדשה מדגם .3.1

 ובעלת שרידות גבוהה ותכלול : Clusterמערכת הפיירוול החדשה תהיה בתצורת  .3.2

 Checkpoint 6800שתי פלטפורמות חומרה מדגם  .3.2.1

 בכל מכונהומגובים  יםכח כפולשני ספקי  .3.2.2

אופציה שתיבחן ע"י החברה יחד עם תכנון  – Virtual Systemגרסת רישוי  .3.2.3

 המערכת שיבוצע ע"י המציע.

 של היצרן צ'קפוינט. NGTXפיירוול חדשה בעלת רישוי מערכת המציע יספק  .3.3

לפחות בתצורה   4Gbpsשל  (Performance)מערכת הפיירוול החדשה נדרשת לעמוד בביצועים  .3.4

 .R80.2של היצרן ובגרסת תוכנה  NGTXובהפעלה מלאה של כלל מודלי האבטחה ע"פ רישוי 

 :מערכת הנדרשיםהתוך שמירה על ביצועי אבטחה הבאים  מודולימערכת הפיירוול תסופק ותתמוך ב .3.5

3.5.1. Firewall 

3.5.2. IPS 

3.5.3. Application Control 

3.5.4. Identity Awareness 

3.5.5. Content Awareness (Network DLP) 

3.5.6. URL Filtering 

3.5.1. Anti Virus 

3.5.1. Anti Bot 

3.5.1. Sandbox –  מנועSANDBLAST בענן 

 WEB-הלבנה בערוץ המייל וה .3.5.10

  SSL-VPNגישה מרחוק  .3.5.11

  ובקרה ניהולמודולים ל .3.5.12

 יצרן עדכוני תוכנה, עדכוני חתימותרישוי הכולל  .3.5.13
 

 רשת חדשה - טופולוגיה  .3.6

 

ולספק מענה לטופולוגיה מציע נדרש לתכנן, לשדרג וליישם את מערכת הפיירוול החדשה ה .3.6.1

 הקיימת. 

טופולוגיה שיועבר המציע נדרש לתכנן ולשדרג את טופולוגית הרשת הקיימת ע"פ תרשים  .3.6.2

סופית יחד עם החברה במועד יתוכנן ובתאום עם החברה. התרשים הינו כללי  ו למציע הזוכה 

  ע"י המציע.   LLDהגשת תיק התכנון 
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מימוש  - 4על המציע לתכנן את שדרוג מערכת הפיירוול ע"פ הדרישה המפורטת בפרק  .3.6.3

 המערכת.

 Checkpoint 6800 Security Getewayמערכת הפיירוול החדשה, שתי מכונות פיזיות מדגם,  .3.1

Firewallנים נכון ליום הגשת ההצעה.כ. יש לספק מפרטים טכניים ומסמכי יצרן מעוד 

ע"פ נתוני היצרן הידועים המציע יידרש לספק מערכת העומדת בביצועים המפורטים במפרט זה,  .3.1

 .2011לפברואר  11ושפורסמו בתאריך 

מנסיונו ולספק הסברים על אופן פיירוול חדשה. בסעיף זה על המציע לפרט מערכת לשרידות  הדריש .3.1

בשתי מכונות  Virtual Systemויישום מנגנון   High availabilityיישום מערכת הפיירוול בתצורה של 

 External Firewallפיזיות זהות המגבות אחת את השניה. בתצורה שמכונה וירטואלית אחת תוגדר 

 .Internal Firewallומכונה וירטואלית שניה תוגדר 

תבצע שרידות המערכת תבשרידות מלאה. ו high availability  תותקן בתצורת ההפיירוול החדשת מערכ .3.10

לאחר העברת מסמכי התכנון  ע"פ החלטת החברה Active-Passiveו/או   Active-Activeבתצורה של 

 . ע"י המציע

-Active עבור תצורת התקנה של החומרה Virtual Systemהמציע יתכנן מערכת פירוול עם רישוי  .3.11

Active על המציע לקחת בחשבון שיהיה עליו לתכנן וליישם מערכת פיירוול שתתמוך בפיצול לוגי של .

 .Internal Firewall  -ו  External Firewall -המכונות ל

 NGTX  – Next Generation Thereatתכלול רישיון יצרן בגרסת   ההפיירוול החדשמערכת  .3.12

Extraction (SandBlast) . 

 כלול את הרכיבים והממשקים הבאים :יכל רכיב )חומרה( פיירוול חדש  .3.13

 וממשק SYNC)כולל ממשק  חושת נ  – GIGA ETHERNETממשקי  10 .3.13.1

Management) 

 אופטי  GIGA ETHERNET 10ממשקי  4 .3.13.2

 Redundant Power –ח וכ-ספקי 2 .3.13.3

  GB 64זיכרון פנימי מגובה  .3.13.4

  GB 480אחסון פנימי   .3.13.5

 

בכל  לפחות בהפעלת המודלים הבאים 4Gbpsשל  (Performance)ביצועים  ספקתהפיירוול מערכת  .3.14

  Firewall, Application Control, URL Filtering, IPS, Anti-bot and Antivirus:  הממשקים

SandBlast Zero-Day Protection,. 

 .Active/Activeתצורת )חומרה( פיירוול בנפרד ולא ב עמידה בביצועים מתחייסת לכל רכיב –* הבהרה 

. ניתוב  Vlan's  (single gateway / with virtual systems)סגמנטים /  1024/4096 -הפיירוול יתמוך ב .3.15

לאתר  L2מרוחקים באמצעות תמסורת האתרים כלל הרשתות בחברה והנידרש עבור קישור  Vlan's -ה

חוקים שיקבעו במסגרת האפיון של  תידרש לתמוך בניתוב הקישורים על בסיספיירוול הראשי. מערכת ה

 .פרויקטה

מערכת הפיירוול החדשה תוקשח לרבות ממשקי הניהול, התמיכה מרחוק והעברת העדכונים. בסעיף זה  .3.16

על המציע לצרף ולהציג נוהל הקשחה למערכת הפירוול ולהוסיף מידע מנסיונו על הכללים להקשחת 

 .יצרןהשל  Best Practicesמסמכי מערכת הפיירוול המוצעת. ניתן לצרף ולהעזר גם ב
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3.11. IPS 

נידרש לתמוך בקצב  IPS -ה. מודול IPSמערכת הפיירוול החדשה תכלול מודול  .3.11.1

 .בהפעלה מלאה ובכל הממשקים לפחות 4Gbpsמינימאלי של  

3.11.2. IPS (intrusion prevention) –  )אקטיבי עם יכולת ניטור יופעל במוד )תצורה

 ,DDoS/DoS, port scanningאוטומטי. יכולת מניעת התקפות  ותושליחת התרא

DNS poisoning  .'וכד 

וחתימות שיעודכנו באופן רציף  אנומליותיזהה וימנע מתקפות רשת,  IPS -מודול ה .3.11.3

 .לכל אורך תקופת השירות והאחריות

 היצרן.אתר מם שוטפים וחתימות ישירות עדכונייהיה מעודכן באמצעות  IPS -ה .3.11.4

רשתות חיצוניות ופנימיות. הניטור יתבצע לתעבורה בין רשתות ינטר  IPS -רכיב ה .3.11.5

לפי פרופילים שיוגדרו מראש  אינטרנט וכד',פנימיות, רשתות חניונים והחופים, 

 .במערכת

 

3.11. SSL-VPN  

. SSL-VPN מערכת הפיירוול החדשה תספק מענה עבור גישה מרחוק בפרוטוקול .3.11.1

ק לצורך תמיכה וניהול מאובטח של הפיירוול בשלב ראשון נדרשת תמיכה מרחו

 5מהאינטרנט. בנוסף מתן גישה מאינטרנט למנהלי הרשת ואבטחת המידע עד 

 משתמשים בו זמנית לתמיכה במערכות המידע.

עם בו זמנית משתמשים  5 -נידרש לתמוך בשלב ראשון ב SSL-VPN -רכיב ה  .3.11.2

אלא רק חומרה הדרוג ללא צורך בש בו זמנית משתמשים 100 -הרחבה ל תיכול

 יש לפרט מהו מודול הרישוי לצורך הרחבה עתידי. .בתוספת רישוי

לצורך הפעלת יישומים  Reverse-Proxy -נידרש לתמוך ב SSL-VPN -רכיב ה .3.11.3

 וכד'(. , השתלטות מרחוקOWA, RDPמהרשת הפנימית )לדוגמא 

ולספק (, פורטל)ספק תפריט כניסה למשתמשים נידרש ל SSL-VPN -רכיב ה .3.11.4

 הרשאת ליישומים הפנימיים.או קבוצות  לפי פרופיל משתמשהרשאות 

נידרש לתמוך בהזדהות חזקה של משתמשים באמצעות רכיב  SSL-VPN -רכיב ה .3.11.5

OTP  חיצוני ויכולת זיהוי המשתמשים באמצעותLDAP חיצוני לדוגמא :  -פנימי ו

Microsoft Active Directory.  

חיצוני. יש לפרט OTP  -יתממשק למערכת ה SSL-VPN -יש לפרט כיצד רכיב ה .3.11.6

משיקות שנתמכות ע"י  OTPמהם הממשקים הנתמכים ולספק מידע על מערכות 

 היצרן.
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3.11. URL Filtering 

 .Proxy – Trend-Microכיום ניטור תעבורה וגלישה מתבצע באמצעות מערכת  .3.11.1

יירוול שבמערכת הפ URL Filtering -דת לבחון וליישם את מודול התהחברה מתע

 החדשה לצורך ניטור, סינון ובקרת גלישה באינטרנט. 

לצורך אבטחת גלישה ברשת  מרכזי URL Filterפתרון מערכת הפיירוול תספק  .3.11.2

 .האינטרנט

 מדיניות החברהקטגוריות וע"פ לאתרים ע"פ יספק ניהול גישה  URL Filter מודול  .3.11.3

 .שתוגדר למציע

מהיצרן על אתרים  FEEDSמעודכן באמצעות נידרש להיות עם  URL Filterמודול  .3.11.4

 .זדוניים

 תמיכה בשפות לרבות עברית.ו חסימה ע"פ קטגוריותיספק פתרון  URL Filterמודול  .3.11.5

 .ניהול והפקת דוחותיכלול ממשק  URL Filterמודול  .3.11.6

 

3.20. SANDBOX 

לירוט ומניעת  "("SANDBLAST)להלן  SANDBOXת טכנולוגימערכת הפיירוול תכלול  .3.20.1

 .(APT)  ומתקפות מתקדמות  (Zero- Day) "אפס יום"איומי 

 .Zero dayעבור סינון קבצים וזיהוי מתקפות  SANDBOX ספק שירותהמציע נדרש ל .3.20.2

ובדיקת  SandBox יהוי קוד עוין ללא חתימה ידועה ע"י פתיחת קבצים בתוךיכולת ז .3.20.3

 .לית בעת פתיחת הקובץאהתנהגות נורמ

וממשקים  Mail, FTP, URL-Filterם : יופעל בממשקים הבאי SANDBOX -מודול ה .3.20.4

 נוספים ע"פ דרישת החברה.

 והעברת התרעות במייל. הפקת דוחות ,ניהוליכלול ממשק  SANDBOXמודול  .3.20.5

 

3.21. Application Control 

. יכולת אבטחת יישומי אינטרנט בסעיף זה על המציע לפרט ולספק הסברים על יכולת בקרת .3.21.1

 .שימוש בתוכנות, חסימה בשכבת האפליקציהלחסום או להגביל ומדיניות יצירת 

על המציע לספק מידע על אינטגרציה ואבטחת ממשק ממערכת הפיירוול המוצעת לשירות  .3.21.2

 .Microsoft 365מייל בענן  

 

3.22. Identity Awareness 

מערכת הפיירוול תספק יכולת ניטור פעילות משתמשים. בסעיף זה על המציע לפרט על יכולת זיהוי 

 ט.ניהול מרכזי של גישה למשאבי החברה ויישומי האינטרנת המשתמשים, וניטור פעילו
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3.23. Content Awareness (Network DLP)  

במערכת הפיירוול המוצעת. נדרש  מניעת זליגת מידעבסעיף זה על המציע לפרט על יכולת  .3.23.1

נדרש יכולת בניית חוקה על ברמת כל חוק. יכולת חסימת זליגת מידע בתעבורת הרשת 

פורט או אפליקציה או שירות וגם על בסיס תוכן המידע שעובר, לרבות:  \יעד  \בסיס מקור 

מנוע עם   Weighted Keywords -ו Truetype ,File Attributes ,KeyWordsזיהוי 

RegEx לדוגמא  סוגי מידע מוגדרים מראש לרבות: תקינות שונות 10 -עם כ ,חזק(PCI) ,

 '.זיהוי קוד מקור, כרטיסי אשראי, מידע אישי, מפתחות הצפנה ועוד

 .יש לפרט – יכולת בניית סוגי מידע נוספים באופן עצמאי ופשוטנדרשת 

    

3.24. AntiVirus   

ומנגנון עדכון  AntiVirus Kasperskiמבוסס מנוע  AntiVirusמערכת הפיירוול תספק  .3.24.1

 חתימות מובנה.

3.24.2. AntiVirus  ירוסים בזמן אמת והגנות מבוססות חתימה הגנה מפני ויספק

 . -ThreatCloudמה

 

3.25. Anti Bot – .יכולת סריקה תעבורה יוצאת 

, C&C, זיהוי ומניעת תעבורת malicious softwareמערכת הפיירוול החדשה תספק יכולת זיהוי ומניעת 

סריקת תעבורה ייעודי ל. Reputationזהוי ומניעת תעבורה חשודה ע"פ אנומליה )התנהגות(,  וע"פ 

תעדכן בזמן אמת י. המנוע BOTsותקשורת אופיינית ל  C&Cיוצאת כנגד תקשורת עויינת של שרתי 

אפשר חסימת תקשורת לאיומים ישל צ'ק פוינט ובכך  ThreatCloudשתף מידע מודיעיני דרך שירות יו

 .Sandblast-וזוהו במערכות ה Zero Dayשמוגדרים כ 

 

  WEB-הלבנה בערוץ המייל וה .3.26

אשר מבצע פירוק והרכבה )"הלבנה"( של קבצי משתמשים  Extractionמנוע מערכת הפיירוול תספק 

(Office, PDF, Image .בזמן אמת )מודול זה יאפשר הלבנת קבצים בערוץ המייל וה- WEB  והקבצים

 שיכנסו לרשת יהיו נקיים מכל איום אפשרי. 
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3.21. Virtual System 

 .Virtual system -מודולהחדשה תתמוך ב מערכת הפיירוול .3.21.1

הקיימת המוצר. על המציע  Virtual System בסעיף זה על המציע לספק מידע על יכולת  .3.21.2

 -לספק מידע מניסיונו כיצד מומלץ ליישם תצורה של פיירוול פנימי / חיצוני באמצעות ה

Virtual System  .במערכת הפיירוול המוצעת 

יהיה לאחר הגשת מסמכי  Virtual Systemוי וליישם מנגנון החלטת החברה אם לרכוש ריש .3.21.3

 התכנון ע"י המציע ואישור טכני של החברה.

 

 ליטהוש בקרה ,ניהולכלי  .3.21

 אספקה והתקנת מערך השו"ב הינה חלק בלתי נפרד מתכולת ההצעה המבוקשת. .3.21.1

 .מערכת הפיירוול המוצעתלל ושו"ב ניהויספק מידע על כלל יכולות ההמציע  .3.21.2

 Cluster Firewall -לניהול ה Checkpointהמציע יספק ויטמיע את כלל מודולי הניהול של  .3.21.3

 שיסופק במכרז.

 Next Generation Security Managementמערכת הפיירוול תכלול מודול ניהול מרכזי  .3.21.4

Software על המציע לפרט ולהציג את תכונות המערכת, כיצד יותקן המודול ומהן דרישות .

 על החברה לספק.החומרה ש

 SmartEvent and מערכת הפיירוול תכלול מודול איסוף ותיעוד לוגים מרכזי .3.21.5

SmartReporter blade על המציע לפרט ולהציג את תכונות המערכת, כיצד יותקן  .

 המודול ומהן דרישות החומרה שעל החברה לספק.

רכת השו"ב על המציע לממשק את מערכת השו"ב של מערכת הפיירוול המוצעת עם מע .3.21.6

 וכלי הניטור הקיימים בחברה. 
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 מימוש הפרויקט ויכולת המציע .4

, תוטמע ותופעל הפיירוול החדשה שבו תוקם מערכתהמקצועי התהליך ואופן האת מגדיר פרק זה 

 LLDהקמת המערכת, הטמעתה ותפעולה יעשו בהתאם לתכנית ניהול הפרויקט,  באתר החברה.

 . לביצועשר ע"י החברה מפורטת שתו

 

 וניסיונו מידע על המציע .4.1

 בסעיף זה המציע יצרף פרופיל חברה. .4.1.1

 Firewallביצע בעצמו התקנה ויישום של מערכת בו אחד לפחות  פרויקטעל המציע להציג  .4.1.2

לחלוקת עומסים בין  Virtual Systemבשילוב מנגנון  Cluster High Availabilityבתצורת 

 שני רכיבי החומרה. יש לספק מידע על אופן ההתקנה ומימוש המערכת.

 

 שיתוף פעולה .4.2

של החברה אשר יהיו רשאים לפקח על ויועצים פעילות המציע תלווה במומחים טכניים  .4.2.1

 עבודת המציע הזוכה.

 .מטעמה ציםהיועהמציע ישתף פעולה באופן מלא עם נציג החברה ו/או  .4.2.2

 טוס התקדמות הפרויקט.אכן את החברה בכתב בסטהמציע יעד .4.2.3

 .מייל-אמצעות אילחברה ב המציע יעביר דו"ח סטאטוס פרויקט שבועי .4.2.4

 

 צוות ההקמה .4.3

הצעה את שם מנהל הפרויקט המיועד פרט בימנה מנהל פרויקט מטעמו. יש ליגדיר והמציע  .4.3.1

 ניסיונו בפרויקטים דומים.בצירוף קורות חיים ו

המציע ישתתף בישיבות מעקב של הפרויקט בתדירות שתקבע. מנהל הפרויקט מטעם  .4.3.2

 .פעם בשבוע ו/או ע"פ החלטת החברה ישיבות המעקב יתקיימו במשרדי החברה

את מבנה צוות ההקמה המתוכנן לפרויקט, ויציין את הרכבו בהיבט של כוח ויציג המציע יתאר  .4.3.3

  מקצועי והיכולות הטכניות של אנשי הצוות.האדם 

ת מהנדס המערכת מטעמו. מהנדס המערכת יהיה בעל הסמכות וניסיון רלוונטי המציע יציג א .4.3.4

 בפרויקטים דומים.

במידה והמציע יבקש להעסיק מומחה טכני מקצועי חיצוני, יהיה עליו לקבל אישור חריג  .4.3.5

מהחברה. על המציע יהיה לספק הסברים מפורטים לחברה על התמחות המומחה החיצוני 

 לצורך אישורו.  והסיבה להפעלתו בפרויקט

 

 :עבודות הבאותיכללו ה שירותי המציעבמסגרת  .4.4

, השתתפות בישיבות שוטפות עם החברה )ישיבות SOWניהול הפרויקט והעברת מסמך  .4.4.1

 תכנון, ישיבות סטאטוס שבועי וכד'(.

 לימוד מצב קיים של מערכת הפיירוול הקיימת.  .4.4.2

 .דרוג מערכת הפיירוולפרויקט ושלביצוע ה LLDמפורט ברמת תכנון הגשת מסמכי  .4.4.3
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 והפעלתה באתר שתיעד לו לשם כך החברה. הובלת המערכת על כל חלקיה .4.4.4

 .ע"פ התכנון שאושר ע"י החברה הפיירוול מערכתוהטמעת אינטגרציה התקנה, שדרוג,  .4.4.5

 זמין.מביצוע הגדרות והפעלה מלאה של מערכת הפיירוול לשביעות רצון ה .4.4.6

 .מערכת הפיירוול , בדיקות אבטחה, הקשחותבדיקות קבלה .4.4.1

 .מערכת הפיירוולתיק תיעוד והדרכה בדבר הפעלת כתיבה והגשת  .4.4.1

 

 לוחות זמנים .4.5

עמידה בלוח זמנים הוא עקרון חשוב של הסכם היישום. המציע נידרש להקים את המערכת  .4.5.1

 .ממועד חתימת החוזה)שלושה( חודשים  3ברציפות ובתקופה שלא תעלה על 

 ע"י המציע. הפיירוול הקמת מערכתרויקט ואבני דרך לפבסעיף זה יש להציג לו"ז כללי ל .4.5.2

 

 יישום כולל של המערכת .4.6

המציע יבצע תכנון כולל של ארכיטקטורת התשתיות הנדרשת ואינטגרציה מערכתית לשם  .4.6.1

 התקנת מערכת הפיירוול, לצורך הפעלה מיטבית ושימוש בכל היכולות הנדרשות.

וגש ע"י המציע מיד עם קבלת שת SOWע"פ תוכנית  ביצוע הפרויקט יעשה בשלבים .4.6.2

. בסיום כל שלב יוגשו לאישור החברה התפוקות והמסמכים הנדרשים לאותו שלב. ההזמנה

המשך ביצוע השלב הבא יהיה מותנה באישור בכתב מהחברה לגבי השלמת השלב הקודם 

ע"י  לשביעות רצונה. יתכנו שלבים שיבוצעו במקביל והכל בהתאם לתכנית העבודה שתאושר

 . ההחבר

את מכלולי מערכות המידע של הלקוח לרבות מבנה הרשת כולל כתובות  ללמודעל המציע  .4.6.3

IP.השרתים, אבטחת המידע, ולהציג בפני המזמין מסמך תכנון מפורט ליישום הפרויקט , 

לאחר שלמד את סביבת הרשת של החברה  LLDהמציע יגיש מסמך תכנון מפורט ברמה של  .4.6.4

לאחר הגשת מסמכי התכנון לאישור החברה והמזמין יקבל אישור  ומצב המערכת הנוכחית.

האמורה להחליף הפיירוול  הקמה והטמעה של מערכתפורמאלי מנציג החברה, תתבצע 

 הקיימת בחברה.הפיירוול את מערכות ולשדרג 

על המציע יהיה להציג תוכנית שדרוג מערכת אבטחת המידע תוך ביצוע שלב המעבר ללא  .4.6.5

 השבתה.

תוך ביצוע הפרויקט תוכנית פעולה מפורטת ליג תוכנית ניהול סיכונים לחברה ויציג צהמציע י .4.6.6

 פגיעה מינימאלית בזמינות השירותים למערכות החברה ועובדיה.

 

 (SOW – Scope of work)פרויקט  תכנון ךמסמ .4.1

המציע הזוכה . חתימת החוזהימי עבודה מיום  5יוגש ע"י המציע לחברה עד  SOWמסמך  .4.1.1

 ( אשר תהיה כפופה לאישור החברה.(SOW – Scope of Work תכנית עבודה )יש כתוב ויגי

 

 ((LLD מפורט תכנון ךמסמ .4.1

 לאישור החברה.( Low Level Designסמך תכנון מפורט )יכתוב ויגיש מהמציע הזוכה  .4.1.1

ימי עבודה מיום קבלת  15( לאישור החברה, עד LLDמועד העברת מסמך תכנון מפורט )

 ההזמנה.
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, IPיפרט את תהליך השדרוג, תכנון כתובת שרטוטים מפורטים, יכלול  LLDמסמך התכנון  .4.1.2

בפרויקט תוגדר . לכל שלב 4.1.3ועוד' כמפורט בסעיף  לוחות זמנים, שלבים, תיעוד ושירות

 בדיקות קבלה/ביצועים.  תוכנית 

 יכלול את הפרקים הבאים : (LLD)תכנון מפורט מסמך  .4.1.3

 תקציר מנהלים   .4.1.3.1

, ניתוב, IP ,VLANSכתובות ע"י המציע כולל : סקר ומיפוי לאחר  –מצב קיים  תאור .4.1.3.2

 חוקים, פרוטוקולים וכד'

 , וכד'(GANT LLD ,Roll-backוניהול פרויקט המעבר )אופרטיבית תוכנית עבודה  .4.1.3.3

  ובשרידות גבוהה תכנון מערכת אבטחת מידע חדשה .4.1.3.4

 (MS-Visioמי רשת )תרשימי רשת יועברו לחברה בפורמט תרשי .4.1.3.5

 סגמנטיםתכנון מידור והפרדת  .4.1.3.6

 מרוחקים )ע"פ המתאר החדש(ואתרים תכנון קישור סניפים  .4.1.3.1

 3ע"פ הדרישה בפרק  פיירוול תכנון ביצועי מערכת .4.1.3.1

 מערכתהתכנון שרידות  .4.1.3.1

 FW -וממשקים חיצוניים ל פנימיות ה כללית למערכת לרבות מערכותאינטגרציתכנון  .4.1.3.10

 VLANS  והסגמנטים  IPכתובות מפורט של תכנון  .4.1.3.11

 תכנון פרוטוקולי ניתוב )דינאמי, סטאטי( .4.1.3.12

 תכנון מערך הניהול, השליטה והבקרה )שו"ב( לניהול מערכת הפיירוול המוצעת. .4.1.3.13

 בענן SANDBOX -תכנון יישום כלל המודולים והרישוי שהוזמן לרבות מודול ה .4.1.3.14

ם חוקיבסיס התכנון תכנון מיגרציה והעברת חוקים ממערכת הפירוול הקיימת, טיוב ו .4.1.3.15

  החברהנוספות של על בסיס מצב קיים ודרישות החדש 

 ושימוש בפרוטוקולים מאובטחים ת ותכנון הקשח .4.1.3.16

 ממשקים פנימיים )מערכות מידע, שרתים, מתגי תקשורת, נתבים וכד'(  תכנון  .4.1.3.11

 -ו VPNבאמצעות עבור תחזוקה, וגישה מרחוק של משתמשים גישה מרחוק תכנון  .4.1.3.11

SSL-VPN  

מציע יבצע תכנון אינטגרטיבי למערכת הפיירוול החדשה עם כלל תכנון אינטגרטיבי, ה .4.1.3.11

 מערכות המידע של החברה ומערכות האבטחה הקיימות בפרט.

חיצוני, ממשק למערכות  SYSLOGתכנון אינטגרטיבי, לדוגמא : ממשק למערכת 

 -הניטור, העברת התרעות מערכת במייל, אינטגרציה עם ממשקי תקשורת למתגי ה

LANות של נוספה אבטחרש לתכנן את כלל הממשקים לרבות מערכות . המציע נד

 , ציוד תקשורת,יישומים וכד'החברה

 מפרטים טכנייםמקט"ים וולל ספקה כתוכנה לאותכולת ציוד חומרה רשימת  .4.1.3.20

מקום  חשמל, תשתית כבילה,לדוגמא: תשתית ) לספק זמיןשעל המדרישות רשימת  .4.1.3.21

 וכד'(לו"ז להשבתת מערכות ממשק במתגים,  בארון,

 לו"ז לביצוע הפרויקטהמציע ושל לו"ז והתארגנות צוות הפרויקט  .4.1.3.22

 .Checklist  -תוכנית בדיקות קבלת למערכת  .4.1.3.23

 נהלי תחזוקה ותפעול המערכת לדוגמא: חוקים, משתמשים חיצוניים וכד' .4.1.3.24
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לביצוע הפרויקט והמעבר ניהול סיכונים יוגדר פרק נפרד שבו המציע יבצע הערכה ו .4.1.3.25

למימוש הערכת סיכונים תפעוליים וטכנולוגים ציע יבצע למערכת החדשה. המ

על המציע לספק מענה והתייחסות לסיכונים על מנת  .ושדרוג המערכת פרויקטה

 ק ולמנוע השבתת מערכות תפעוליות.זלמזער את הנ

 

 ת רישוי / רישיון מוצרהספקהפעלת המערכת ו .4.1

.  ההתקנות באתר החברהע"י החברה יתחיל המציע בביצוע  LLD -לאחר אישור מסמך ה .4.1.1

תיאום עם באתר המציע יסופק הציוד לאתר החברה וב לאחר הגעת הציוד ובדיקת תקינותו

תקופת הרצה שלאחריה ותוגדר תוקצה מערכת הפיירוול החדשה החברה. לכל שלב ביישום 

 .  לפני מעבר לשירותיבוצעו בדיקות סופיות 

יקבל עם רישיון זמני שפי של החברה המציע יקים את המערכת עד שלב אישור מסירה הסו .4.1.2

עם הרישיון הקבוע שיסופק בגמר הפרויקט  לא -לצורך ביצוע הפרויקט )הבהרה  היצרןמ

 .לחברה(

רישוי המערכת הסופי יוכר רק לאחר העברת מסמך אישור קבלה למציע מטעם החברה  .4.1.3

 .פתומעבר לשירות ואחריות שוט

מיום קבלת המערכת לשביעות  תתחילצרן האחריות, ועדכוני יו תקופת השירות –הבהרה 

 רצון החברה והעברת אישור בכתב למזמין.

 

 תיק תיעוד  .4.10

 מובהר כי מערכת הפיירוול כולה או חלקה לא תעבור מבחני קבלה ללא תיק תיעוד. .4.10.1

 תיק תיעוד מערכת, דרכי התפעול ונהלי הפעלה. ספקבגמר הפרויקט המציע י .4.10.2

 הסברים על מערכתכל מסמכי התכנון, : מידע הבאפרקים והתיק תיעוד מערכת יכלול את ה .4.10.3

הפיירוול  מערכת תתצורתרשימים ושרטוטים, מפרט טכני ו, הפיירוול שסופקה והותקנה

, נהלי הפעלה, נהלי הוספת שינויים במערכת, נהלי שהותקנה )מתוך תיק התכנון שאושר(

, נהלי עבודה מול המוקד, של המציע השירותמרכז התמיכה ותחזוקה וטיפול מונע, פרטי 

 יצרןרישום באתר התיעוד  ורישיונות שסופקו,ציוד מצאי נהלים לטיפול בציוד, תיעוד 

 . )צ'קפוינט( על שם החברה

 

 בדיקות קבלה .4.11

 בדיקות קבלת מערכת פיירוול יהיו בתאום ובנוכחות נציגי החברה. .4.11.1

לשם  הואופן התקנת מערכת , יבדוק המציע את הבאתר מערכת הפיירווללאחר התקנת  .4.11.2

אישור על המציע יהיה לקבל התקין במערכות החברה.  ההתקינה ושילוב הוידוא פעילות

לבצע מבדקי קבלה  שעל המציע לקחת בחשבון אפשרות שיידר .מהחברהמבחני הקבלה 

  נוספים שיוגדרו ע"י החברה ויהיה לעשות זאת על חשבונו.

כת הפיירוול החדשה ויעבירם לאישור החברה המציע יכתוב ויפרט רשימת מבחני קבלה למער .4.11.3

 במועד שיתואם מראש.

תעודת ל: בדיקת התאמת לפחות יכללולמערכת הפיירוול שהמציע יבצע, בדיקות תכולת  .4.11.4

בדיקות הרישוי להזמנה ולמענה המציע,  מערכת שסופקהמשלוח, בדיקת התאמת ה

על מערכת והפעלתה ההתקנת תכולת בדיקת והתאמה לרישוי שסופק ונרשם באתר היצרן, 

בדיקות אינטגרציה מערכתית (, LLDפי מסמך התכנון המפורט שהגיש ואושר ע"י החברה )

 תחת עומס,של החברה, בדיקת והתפעול השתלבות במערך המחשוב תוך הרצת מערכת ו
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מערכת הפיירוול, בדיקות הפעלה למערכת שרידות גיבוי ות והמערכת, בדיקבחינת ביצועי 

 (.מערכת הפיירוולבדיקות יכולת שליטה ובקרה בוהבקרה ) הניהול השליטה

אבטחה, המציע יבצע בדיקות אבטחה למערכת הפיירוול במסגרת בדיקות הקבלה. בדיקות  .4.11.5

הבדיקות יכללו בדיקות הקשחת מערכת הפיירוול, הקשחת ממשקים, בדיקות איסוף לוגים 

מהיצרן, ממשק למערכת מרכזית )של החברה(, קבלת עדכונים שוטפים  syslogלמערכת 

 ניהול מרכזית וכד'.

הפיירוול  למערכת (Pen-Test)בדיקות חוסן החברה תבצע בדיקות אבטחה נוספות לרבות  .4.11.6

וזאת טרום אישורה הסופי וע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה וימצאו  החדשה

 ליקויים בבדיקה, על המציע יהיה לתקנם כחלק מהפרויקט ועל חשבונו.

ות אינטגרציה, המציע יבצע יחד עם החברה בדיקות מערכת. החברה תהיה רשאית בדיק .4.11.1

לבצע בדיקות אבטחה נוספות של הציוד לאחר התקנתו והמציע יעמיד איש מקצוע מטעמו 

 לצורך סיוע בבדיקות החברה. 

שר לאחר ביצוע בדיקות הקבלה, תיקון הליקויים ואישור סופי של וקבלת המערכת תא .4.11.1

 החברה.

ולאחר התקנת מערכת הפיירוול החדשה יתברר כי המערכת אינה עובדת בצורה  במידה .4.11.1

 על חשבונובמכרז, יחליף המציע את המערכת ות הביצועים תקינה ו/או אינה עומדת בדריש

 יום. 30 -לדגם צ'קפוינט חזק יותר ויתקינו מחדש בחברה, ע"פ דרישת החברה ולא יאוחר מ

 

 הדרכה .4.12

 שעות באתר החברה. 20בצע הדרכה טכנית בהיקף של י המציעלאחר מסירת הפרויקט  .4.12.1

אנשים( לאישור  4המציע יבנה ויציג תוכנית הדרכה והכשרה לצוות המיועד בחברה )עד  .4.12.2

החברה. התוכנית תכלול את כל הנדרש לשם תפעול שוטף של מערכת הפיירוול החדשה ע"י 

 צוות החברה, לרבות :

בדיקות שוטפות ופתרון תקלות ניהול שוטף של מערכת הפיירוול, ביצוע  .4.12.2.1

 בסיסיות.

 ביצוע הגדרות ושינויים במערכת הפיירוול. .4.12.2.2

 כל הנדרש לתפעול יום יומי של מערכת הפיירוול. .4.12.2.3

 סימולציה של ניטור אירועים והדרכה מעשית לטיפול במתקפות. .4.12.2.4

החדשה מיד עם סיום  ההדרכה תתבצע ע"י מומחה מוסמך צ'קפוינט על מערכת הפיירוול .4.12.3

 הפעלתה ובאישור החברה.

 המציע יבצע את ההדרכה במספר מועדים שיקבעו ע"י החברה. .4.12.4

 

 הפרויקטואישור סיום  .4.13

 , והפעלת המערכת אינטגרציהגמר עבודת הרק לאחר יתקבל ע"י החברה הפרויקט אישור  .4.13.1

ת רצון שסופק והשלמת בדיקות קבלה לשביעוציוד טכני לאישור ו תיעודהעברת מסמכי 

 .החברה

אישור סיום הפרויקט ושלב המסירה הסופי יתקיים רק במועד קבלת אישור בכתב בגין גמר  .4.13.2

הפרויקט ע"י החברה. עם קבלת אישור מהחברה על סיום מוצלח ומלא של בדיקות הקבלה, 

 תחל תקופת השירות והאחריות על מערכת הפיירוול החדשה בהתאם להסכם ההתקשרות. 
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 אחריות ושירות  .5

 

ההתקנה ושדרוג עבודת ביצוע תחילת ממועד הקיימת החל הפיירוול אחריות על מערכת  יספקהמציע  .5.1

המציע   Checkpoint 4600מערכת הפיירוול הקיימת )כלומר, במקרה של תקלה ב המערכת הקיימת

 ועד המסירה הסופית. (במקרה של כשל בהתקנה Roll Back, כולל ביצוע יטפל בתקלה על חשבונו

, תחל תקופת התקנת המערכת החדשהרק לאחר קבלת האישור מהחברה על סיום מוצלח ומלא של  .5.2

 השירות והאחריות על מערכת הפיירוול בהתאם להסכם ההתקשרות. 

 .1/24מערכת הפיירוול הינה קריטית לפעילות החברה והתפעול השוטף של החניונים והחופים הפועלים  .5.3

רף אישור מיצרן מערכת הפיירוול )צ'קפוינט( המוצעת בדבר שירות, פיתוחים, עדכוני על המציע לצ .5.4

)שבע( שנים מיום רכישת  1גרסאות תוכנה, עדכונים וחתימות מערכת, ותמיכת יצרן ישירה לאורך לפחות 

 מערכת הפיירוול ע"י החברה.

המציע יחדל מלהתקיים או לא במצב בו ת היצרן במערכת, על המציע להגיש אישור מהיצרן בנוגע לתמיכ .5.5

 ת ותמיכה לשביעות רצון הלקוח לאורך תקופת ההסכם.ויספק שיר

שירותי תחזוקה ואחריות, במסגרתם יעניק לחברה אחריות כוללת ובלתי מוגבלת  יספק לחברההמציע  .5.6

)חומת האש( והטכנולוגיה הרלוונטית )לרבות תקלות שנגרמו עקב  לתיקון תקלות במערכת הפיירוול

שימוש לקוי או שימוש שאינו בהתאם להוראות השימוש ו/או השימוש של היצרן( וידאג להתממשקות 

 וסינכרון בין מערכת הפיירוול למערכות השונות של החברה.

 .SLAהאחריות בהתאם להסכם בזמן תקופת השירות ו יבטיח פעולה רצופה ותקינה של המערכתהמציע  .5.1

 במהלך תקופת האחריות למערכת הפיירוול המציע יספק את השירותים הבאים לחברה : .5.1

  SLAתמיכה טכנית וטיפול בתקלות שוטפות ע"פ  .5.1.1

 ליידע את החברה, לספק ולהתקין עדכוני גרסאות יצרן בתיאום עם החברה .5.1.2

 העברת עדכוני חתימות למערכת באופן סדיר ויום יומי  .5.1.3

וע ביקורת רבעונית למערכת הפיירוול באתר החברה כולל העברת דו"ח מסכם והמלצות ביצ .5.1.4

 לשיפור מערך האבטחה. הבדיקה תכלול: 

 בדיקת לוגים  -

 בדיקת עומסים -

 בדיקה וטיוב חוקים -

 בדיקת הקשחות  -

 בדיקת עדכוני תוכנה -

רכת המציע יעביר עדכונים במייל לחברה על חשיפות אבטחה שפרסם היצרן הקשורה למע .5.1.5

שעות ממועד  24 -הפיירוול. העדכונים יועברו סמוך למועד פרסום העדכונים ולא יאוחר מ

 פרסומם ע"י היצרן.

 שירות מוקד תמיכה ו .5.1

יום בשנה לצורך קבלת  365במתכונת   7X24המציע יפעיל מוקד תמיכה ושירות מאויש  .5.1.1

 הודעות בדבר תקלות, מתן תמיכה טלפונית, מתן תמיכה באמצעות גישה מרחוק.

 בעת פתיחת קריאה ע"י החברה, יינתן מספר קריאה למעקב. .5.1.2
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המציע יקצה למוקד התמיכה, בנוסף לאנשי התמיכה הבסיסית, מומחי אבטחת מידע והגנת  .5.1.3

 למענה טלפוני וביצוע אסקלציה עם החברה.סייבר מוסמכים צ'קפוינט 

 אדם-לרבות כוחו של והשירות רך התמיכהעל המציע לפרט את כמות ורמת ההסמכה של מע .5.1.4

 באתר החברה. שירותזמינות טלפוני, רמת זמינות ל, שעות פעילות, רמת שמועסק

 

 (SLA – Service Level Agreement)זמינות השירות שהמציע מתחייב במסגרת הסכם השירות   .5.10

על המציע לספק תמיכה ושירות לצוות התמיכה באתר החברה בכל הקשור לתקלות חומרה,  .5.10.1

 תוכנה והגדרות מערכת עם מרכיב זמינות על פי המפורט בהמשך.

על המציע להתמיד בפתרון תיקון התקלה ו/או קריאת השירות באופן רציף ע השלמת התיקון  .5.10.2

 והשבת המערכת לעבודה מלאה ותקינה.

 והגדרת רמת השירות. SLAטבלת  .5.10.3

 

  סוג התקלה  

 משביתה חמורה רגילה  

 זמן מענה טלפוני מקסימאלי

 דק' 5 דק' 5 דק' 5 )מענה טכני(

 דק' 30 דק' 30 דק' 30 זמן אסקלציה ראשונה 

זמן הגעה לאתר ממועד 

פתיחת הקריאה במידה ולא 

 שעות 2 שעות 4 לא מחייב טופלה

 כל שעה פעם ביום פעם ביום דיווח סטאטוס טיפול שוטף

 שעות 24עד  עד שלושה ימים עד שבוע זמן טיפול מקסימאלי

זמן פתיחת קריאה אצל 

 שעות 4עד  שעות 24עד  שעות 12 היצרן

 יש אין אין קנס כספי

העברת דו"ח סיום תקלה 

 כן כן כן מפורט

 

 .בתאום עם החברה סיווג והגדרת סוג התקלה ייעשה ע"י נציג החברה בעת פתיחת התקלה .5.10.4

המציע יגדיר מומחה טכני בכיר מוסמך צ'קפוינט קבוע מטעמו שילווה את החברה בתמיכה  .5.10.5

ובשירות. המומחה הטכני ילווה את החברה לאורך תקופת השירות. במידה והמומחה הטכני 

 יתחלף תתבצע חפיפה בתיאום עם החברה.

 דקות. 5עד  -זמן מענה טכני בטלפון בפתיחת קריאות שירות מכל סוג  .5.10.6

זמן ביצוע אסקלציה ראשונה ממועד פתיחת הקריאה במוקד והעברת סטאטוס טיפול בתקלה  .5.10.1

 דקות(. 30עד חצי שעה ) –לחברה 

תקלה שאינה משביתה את . 1-11ה' בין השעות -תמיכה ושירות בימים א' – "תקלה רגילה" .5.10.1

תקלה רגילה רשת החברה ואינה גורמת לסיכון תפעולי או להשבתת הרשת של החברה. 

 )שבעה( ימי עבודה ומשלא הגיעה לסיומה. 7תהפוך ותוגדר תקלה חמורה לאחר 
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תקלה שאינה משביתה את רשת החברה אך אי טיפול בתקלה עשוי  – "תקלה חמורה" .5.10.1

לגרום להשבתתה )לדוגמא : אחד מרכיבי הפיירוול לא עובד תקין ואין שרידות מערכתית(. 

)שלושה( ימי עבודה ומשלא הגיעה  3משביתה לאחר תקלה חמורה תהפוך ותוגדר תקלה 

 לסיומה.

תקלה המשביתה ו/או משבשת את הרשת של החברה באופן חלקי  – "תקלה משביתה" .5.10.10

,  המציע יבצע עם פתיחת הקריאה אסקלציה מיידית בטלפון עם החברה ו/או ו/או מלא

ה לאחר שעה באמצעות גישה לממשק הניהול מרחוק. במידה והתקלה לא הסתיימה וטופל

מרחוק, על המציע לשלוח תוך שעה )עד שעתיים ממועד פתיחת הקריאה( מומחה אבטחה 

 לטיפול בתקלה באתר החברה עד סיומה.  Checkpointמוסמך 

לעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם המזכה את כנאי לחברה בזמנים הקבועים אי הגעת ט .5.10.11

 מוסכמים להלן.החברה בפיצוי מוסכם כמפורט בסעיף פיצויים 

 24הוגדרה "תקלה משביתה" שלא טופלה או הסתיימה לאחר  – "פיצוי מסוכם", קנס כספי .5.10.12

 5,000השעות הראשונות על סך של  24 -שעות, המציע יפצה את החברה על כל יום מעבר ל

 ליום.₪ 

שעות, המציע יערב ויפתח תקלה במוקד  4שלא הסתיימה עד  ו/או משביתה תקלה חמורה .5.10.13

 של היצרן.התמיכה 

מהלך הפתרון, המציע יספק דיווח סטאטוס שוטף על הטיפול בתקלה,  - משביתהתקלה  .5.10.14

דקות( לחברה. הדיווח שיועבר באמצעות סמס ו/או  60שעה )הצעדים הננקטים בכל 

 . ללא הפסקה, עד הסיום הטיפול בתקלה ואישור החברה וואטסאפ ו/או מייל

 

תמיכה במערכת. הגישה תתאפשר רק בזמן תקלה וע"פ החברה תאפשר למציע גישה מרחוק לצורך  .5.11

  מראש. הרשאה של עובדי המציע

לרבות החלפת  המציע יהיה אחראי ויתקן כל תקלה שתתגלה ו/או תתרחש במערכת. כל התיקונים .5.12

 יתבצעו באתר החברה בלבד. החומרה

 בלבד. ציוד חדש ספקהמציע מתחייב לתקלת חומרה או בעת החלפת ציוד,  .5.13

טיפול בתקלה )כל תקלה( יועבר לחברה דו"ח סיכום מפורט הכולל הסברים על התקלה, אופן בגמר  .5.14

 הטיפול בתקלה, מסקנות, סיכונים עתידיים, שינוי נהלי תחזוקה במידת הצורך.

ותיעוד לכל קריאות שירות שנפתחו במוקד. החברה תוכל לקבל דו"ח מהמציע לכל  המציע ינהל רישום  .5.15

 כניסה לשירות ועד גמר ההתקשרות. קריאות השירות ממועד

 שם החברה )"אחוזות החוף"(.קפוינט תחת 'צהמציע ינהל את קריאות השירות שיפתחו אצל היצרן  .5.16

 לאורך תקופת השירות והאחריות. לעובדי החברה המציע יבצע הדרכות רענון שנתיות אחת לשנה לפחות  .5.11

כולות חדשות של מערכת הפיירוול לכל אורך לעובדי החברה אודות טכנולוגיות ויההדרכות יבצע המציע  .5.11

  תקופת האחריות והשירות.
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 מענה המציע לדרישות המפרט הטכני .6

יש  את המענהלהלן פירוט תמציתי של דרישות המענה למפרט הטכני, בחלוקה לפי סעיפי המפרט. 

יש לספק במסמך נפרד, בהתאם לדרישות המפורטות בנוסח המלא של הסעיפים במסמכי המפרט. 

 לצרף אישורים ואסמכתאות בהתאם לנדרש.

 

מס' סעיף  נושא מס"ד

 במפרט 

 המענה הנדרש

1  

 

 

 

טופולוגיית 

 רשת

של מערכת הפיירוול יש לספק מפרטים טכניים ומסמכי יצרן  3.7

 ההצעה.נים ליום הגשת כמעוד

 

אופן יישום מערכת הפיירוול בתצורה ולהסביר על על המציע לפרט  3.9 2

בשתי  Virtual Systemויישום מנגנון   High availabilityשל 

מכונה בה מכונות פיזיות זהות המגבות אחת את השניה. בתצורה 

ומכונה וירטואלית שניה  External Firewallוירטואלית אחת תוגדר 

 .Internal Firewallתוגדר 

על המציע לצרף ולהציג נוהל הקשחה למערכת הפירוול ולהוסיף  3.16 3

מידע מנסיונו על הכללים להקשחת מערכת הפיירוול המוצעת. ניתן 

 .יצרןהשל  Best Practicesמסמכי לצרף ולהעזר גם ב

4  

 

SSL-VPN 

הרחבה  לצורך SSL VPN-של רכיב היש לפרט מהו מודול הרישוי  3.18.2

 עתידי.

  -יתממשק למערכת ה SSL-VPN -יש לפרט כיצד רכיב ה 3.18.6 5

OTP חיצוני. יש לפרט מהם הממשקים הנתמכים ולספק מידע על

 משיקות שנתמכות ע"י היצרן. OTPמערכות 

6  

 

Application 

Control 

 

אבטחת יישומי  על המציע לפרט ולספק הסברים על יכולת בקרת 3.21.1

לחסום או להגביל שימוש בתוכנות, ומדיניות . יכולת יצירת אינטרנט

 .חסימה בשכבת האפליקציה

 

על המציע לספק מידע על אינטגרציה ואבטחת ממשק ממערכת  3.21.2 7

 .Microsoft 365הפיירוול המוצעת לשירות מייל בענן  

 

8 

 

Identity 

Awareness 

 

3.22 

 

ניהול על המציע לפרט על יכולת זיהוי וניטור פעילות המשתמשים, 

 ט.מרכזי של גישה למשאבי החברה ויישומי האינטרנ
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9 

 

 

 

 

 

Network 

DLP 

 

 

 

 

 

3.23.1 

במערכת הפיירוול  מניעת זליגת מידעעל המציע לפרט על יכולת 

ברמת המוצעת. נדרש יכולת חסימת זליגת מידע בתעבורת הרשת 

פורט או  \יעד  \נדרש יכולת בניית חוקה על בסיס מקור כל חוק. 

אפליקציה או שירות וגם על בסיס תוכן המידע שעובר, לרבות: זיהוי 

Truetype ,File Attributes ,KeyWords ו- Weighted 

Keywords   מנוע עםRegEx סוגי מידע מוגדרים  10 -עם כ ,חזק

, זיהוי קוד מקור, (PCIדוגמא )ל מראש לרבות: תקינות שונות

 '.כרטיסי אשראי, מידע אישי, מפתחות הצפנה ועוד

יש  – יכולת בניית סוגי מידע נוספים באופן עצמאי ופשוטנדרשת 

 .לפרט

10  

Virtual 

System 

 

3.27.2 

הקיימת המוצר.  Virtual System על המציע לספק מידע על יכולת 

על המציע לספק מידע מניסיונו כיצד מומלץ ליישם תצורה של 

במערכת  Virtual System -פיירוול פנימי / חיצוני באמצעות ה

 הפיירוול המוצעת. 

11  

כלי ניהול 

 ובקרה

מערכת הפיירוול לל ושו"ב ניהויספק מידע על כלל יכולות ההמציע  3.28.2

 .המוצעת

 הפיירוול תכלול מודול איסוף ותיעוד לוגים מרכזימערכת  3.28.5 12

SmartEvent and SmartReporter blade על המציע לפרט  .

ולהציג את תכונות המערכת, כיצד יותקן המודול ומהן דרישות 

 החומרה שעל החברה לספק.

13  

מידע על 

 המציע

 המציע יצרף פרופיל חברה. 4.1.1

על המציע להציג פרויקט אחד לפחות בו ביצע בעצמו התקנה ויישום  4.1.2 14

בשילוב  Cluster High Availabilityבתצורת  Firewallשל מערכת 

לחלוקת עומסים בין שני רכיבי החומרה.  Virtual Systemמנגנון 

 יש לספק מידע על אופן ההתקנה ומימוש המערכת.

15  

 

 

 צוות ההקמה

הצעה את שם פרט בימנה מנהל פרויקט מטעמו. יש ליגדיר והמציע  4.3.1

ניסיונו בפרויקטים בצירוף קורות חיים ומנהל הפרויקט המיועד 

 דומים.

את מבנה צוות ההקמה המתוכנן לפרויקט, ויציין ויציג המציע יתאר  4.3.3 16

מקצועי והיכולות הטכניות של האת הרכבו בהיבט של כוח אדם 

 אנשי הצוות.

17  

 זמניםלוח 

 הפיירוול הקמת מערכתפרויקט ואבני דרך ליש להציג לו"ז כללי ל 4.5.2

 ע"י המציע.

מוקד תמיכה  18

 ושירות

 רך התמיכהעל המציע לפרט את כמות ורמת ההסמכה של מע 5.9.4

זמינות , שעות פעילות, רמת שמועסק אדם-לרבות כוחו של והשירות

 באתר החברה. שירותטלפוני, רמת זמינות ל
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 הוראות ביטוחיות –" דספח "נ

 
מבלי לגרוע מאחריותו של הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים, במשך כל  .1

תקופת מתן השירותים לרבות תקופת השדרוג וההקמה ו/או תקופת שירות התמיכה, התחזוקה וההפעלה, 
אים אשר לא בתנעל חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים המפורטים בנספח זה 

באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו והמסומן יפחתו מן המפורט להלן 
"(, וזאת במשך כל תקופת ביטוחי הספק"( על כל תנאיו )להלן: "אישור עריכת ביטוחים)להלן: " 1כנספח ד' 

תקופת פחת מחמש שנים ממועד תום למשך תקופה נוספת שלא תההסכם, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, 
 (."הספקביטוחי ")להלן:  כהגדרתה בחוזה השירות

כאשר  ,במלואו או בחלקו רכוש,רשאי שלא לערוך ביטוח  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי  .2
 בגינו, כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. להלן 10בסעיף  המפורטבמקרה זה יחול הפטור 

, בגין כל מטעמומי ו/או באמצעות  עצמולערוך ולקיים, ב הספקאמור לעיל מתחייב לגרוע מהומבלי  בנוסף .3
את הביטוחים כמפורט  ,)להלן: "כלי הרכב"( השירותים ומתן בקשר עם ביצועהמשמשים אחד מכלי הרכב 

 להלן:

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על 3.1
 . ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו 3.2
 ביטוח מקיף לכיסוי נזק מכל סוג שהוא.  3.3
 ביטוח צ.מ.ה. )ציוד מכני הנדסי( כולל אחריות כלפי צד שלישי. )ככל שנעשה שימוש( 3.4
ביטוח לרכוש ולציוד, לרבות פיגומים וכלי עבודה מכל סוג שהוא, אשר אינם חלק מהעבודות עצמן,  3.1

 במלוא ערכם לקבלן, המובאים לאתר העבודות.

משאיות, מלגזות, ציוד מכני הנדסי נייד, עגורנים,  :גם, אך לא רק תרכב" כוללה"כלי  רתהגדלמען הסר ספק 
 ניידים וכלי הרמה ניידים אחרים.לרבות מנופים 

ו/או ביטוח לרכושו ולציוד  רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף מוסכם כי הספק, לעילהאמור מ מבלי לגרוע
כאילו נערכו  להלן 10כאמור בסעיף בגינם הפטור יחול קרה במלעיל כאשר  3.1-ו 3.4, 3.3כמפורט בסעיפים 

 .הביטוחים כאמור במלואם

ולקיים היה ולדעת הספק קיים צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הספק, מתחייב הספק לערוך  .4
ר ויתור את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור, ייכלל סעיף בדב

עיריית תל אביב )להלן: "העירייה"( ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי ו/או  על זכות התחלוף כלפי המזמין
אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף -, ואולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת בןמטעמם של הנ"ל

 ו/או הספק, בגין מעשי ו/או מחדלי ו/או העירייה המזמיןו/או משלים כאמור, יורחב שם המבוטח לכלול את 
מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאמור כאילו נערך בנפרד עבור כל 

  אחד מיחידי המבוטח.

יום לפני מועד תחילת  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא למזמין, לא יאוחר מ .1
הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור עריכת הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי מתן השירותים עפ"י 

ביטוחים, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים 
כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי 

 אתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. המצ

יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין את אישור  7 -לא יאוחר מ .6
עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור עריכת הביטוחים המעודכן 

ת, מתחייב הספק מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )לעניין ביטוח אחריות מקצועי
 לעיל(.  1להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  הספקכי מי מביטוחי ו/או לספק  למזמיןיודיע  הספקבכל פעם שמבטח  .7
ותו הביטוח מחדש לערוך את א הספקשינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוחים, מתחייב 

יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה  30 -אישור עריכת ביטוחים חדש, לא יאוחר מ המזמיןולהמציא לידי 
 בביטוח כאמור.

המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל,  .8
/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו

הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות המזמין לעריכת 
הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או העירייה ו/או מי מטעמם של הנ"ל 

שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או כל חובה ו/או כל אחריות 
לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על 

ת פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכ
 הביטוחים ובין אם לאו. 
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הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי  .9
תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך,  הספקהביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 
 1עניין אחריות מקצועית כאמור בסעיף ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ול

 מובהר בזה כי הספקלעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף ביטוחי הספק. 
-ולתשלום ההשתתפויות העצמיות החלות על ביטוחי הספקבלבד יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח בגין 

  .םפיה

 ו/או את מנהל הפרויקט את המזמין ו/או את העירייה מהפועלים מטעמו,את, בשמו ובשם מי הספק פוטר בז .10
העלול להיגרם מכל סיבה שהיא  ,ישיר ו/או עקיף, מכל אחריות לאובדן ו/או נזק ,ו/או מי מטעמם של הנ"ל

ידי הספק ו/או מי מטעמו לאתר ולסביבתו ו/או המשמש את הספק -הובא על לציוד ו/או רכוש כלשהו, אשר
וכן לכל לצורך מתן השירותים  ,ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של הספקמטעמו ו/או מי 

העלול להיגרם עקב הציוד ו/או הרכוש כאמור מכל סיבה שהיא, וזאת בין אם  ,אבדן או נזק, ישיר ו/או עקיף
ב כאמור וכהגדרתם נערכו ביטוחים בקשר לכך ובין אם לאו )לרבות ביטוחי רכוש וביטוחים בגין כלי הרכ

לעיל(, ובמידה ונערכו ביטוחים כאמור אזי גם אם זכאי הספק לשיפוי בגינם )או היה זכאי לשיפוי בגינם 
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם אלמלא ההשתתפות העצמית ו/או מכל סיבה אחרת(; 

 לנזק בזדון.

 גבולות האחריות כמפורטהביטוחי ובכלל זה גובה סכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים והיקף הכיסוי מו .11
המוטלת על הספק שאינה פוטרת חינת דרישה מזערית בב , הינםבאישור עריכת ביטוחיםו בנספח זה לעיל

אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 
וע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או העירייה בהתאם. הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנ

ו/או מי מטעמם של הנ"ל בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או 
 היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

היא מהתחייבויותיו מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל ש .12
בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין 
ו/או העירייה ו/או מי מטעמם של הנ"ל בגין כל נזק ו/או אובדן שהספק אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי 

עקב  על מי מהםבגין כל סכום שיושת ו/או את העירייה המזמין מתחייב לשפות את  הספקכמו כן, כל דין. 
 מטעמו.מי ו/או  הספקהפרת תנאי הפוליסות ע"י 

ו/או בקשר עם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה,  הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת .13
טוחים נאותים לאחוז בביסעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו  הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות

 1וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק ולעניין אחריות מקצועית כאמור בסעיף ביחס לפעילותם, 
למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל. 

 לעיל, מוטלת על הספק.

תוקף בקשר לאישורי הביטוח, לרבות נוסח ותכולת בזאת, כי לאור הרגולציה הצפויה להיכנס ל מוסכם .14
כי ככל והוראות  הספקאישורי הביטוח והמועדים להנפקת ו/או חידוש אישורי הביטוח, מובהר בפני 

הרגולציה בעניין זה ייכנסו לתוקף כפי הנוסח שפורסם, אזי הוראות הביטוח יעברו התאמה ובמידת הצורך 
מצהיר ומאשר כי לא תהיה  הספקלהנחיות המזמין ו/או מי מטעמו. ימציא תוספת לפוליסות בהתאם  הספק

 מזמין בהקשר זה.  הלו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד 

 דלעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1-14סעיפים  הפרת כל אחת מהוראות .11

 

 נספח זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה של החוזה. הוראות
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 1-ד 'נספח 

 אישור עריכת ביטוחים

 תאריך _______/___/__

 לכבוד
 ("המזמין" )להלן:בע"מ  אחוזות החוף

  "(העירייה)להלן: "תל אביב עיריית  ו/או
 יפו-, תל אביב6ץ "גרשון ש

 
"(, בין היתר בקשר הספקים ע"ש .................................... )להלן: "אישור עריכת ביטוח הנדון:

שדרוג המערכות הממוחשבות לרבות מערכת חומת אש  למתן שירותיבקשר למתן 
(FIREWALL בין היתר לביצוע שירותי  אספקה ו/או הקמה ו/או התקנה ו/או תכנון ו/או )

ו/או  ביצוע ו/או שדרוג ו/או אינטגרציה ו/או הטמעה ו/או שירות ותמיכה ו/או הפעלה
במתקני המזמין  ,נלווים לנ"לוכן מתן שירותים הדרכות  ו/או מתן תחזוקהו/או   הובלה

)להלן  הספק למזמיןהחתום בין  6/2019כמפורט בהסכם  והכל המזמיןבאתר שיקבע ע"י ו
 "(הפרויקט" -" והאתר", "השירותיםבהתאמה: "

 
בקשר עם מתן השירותים,  , בין היתראת הביטוחים המפורטים להלןע"ש הספק הננו מאשרים בזאת כי ערכנו 

"(, כאשר היקף תקופת הביטוחל מיום .............................. ועד )וכולל( ליום .............................. )להלן: "הח
לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט / מנוביט/ פסגה/ הראל ביט/ מגדל פי הביטוחים כאמור -הכיסוי הניתן על

)למעט לעניין ביטוח אחריות מקצועית( ובכפוף למפורט  אותוביט/ ______________ או כל נוסח שיחליף 
 להלן:

 
  כלפי צד שלישי אחריות פוליסה מס'......................לביטוח .1

  :מיום ................... ועד ליום .....................
בגין כל פגיעה ו/או כל אדם הפועל מטעמו ועבורו( אחריות בגין כולל על פי כל דין ) הספקלכיסוי חבות 

אובדן ו/או נזק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, בקשר עם ו/או במסגרת 
 לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.  ₪  4,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  השירותים

בהלה, מתקנים סניטרים הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, אדים, התפוצצות, 
פגומים, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, זיהום תאונתי, שביתה 

 קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. , והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים
למעשי ולמחדלי  מי מהן בגין אחריותהמזמין ו/או העירייה את  שפותהביטוח הורחב ל

לפיו יחשב הביטוח  בכפוף לסעיף אחריות צולבתזאת , ומי מטעמובגין ו/או  הספק
   .כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 
 :  פוליסה מס'.................לביטוח חבות מעבידים .2

 :מיום ................... ועד ליום .....................
, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על במסגרת מתן השירותיםכלפי עובדיו  הספקהמבטח את חבות 

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד 1980 –פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
של  כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב מתן השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך

 לתובע ולאירוע ביטוחי, ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ₪  20,000,000
עבודות בגובה ובעומק,  ,כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהםכאמור אינו כפוף להביטוח 

 פיתיונות ורעלים, שעות עבודה והעסקת נוער.
ת ו/או מחללעניין קרות תאונת עבודה  ונטעןהיה המזמין ו/או העירייה מורחב לשפות את  הביטוח
  .הספק כלפי מי מעובדי ןבחובות מעביד כלשה יםנושא הםכי  כלשהי, מקצוע

 
 :  פוליסה מס'..................לביטוח אחריות מקצועית .3

 :מיום ................... ועד ליום .....................
בגין רישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח על פי דין בשל תביעה ו/או ד הספקלכיסוי חבות 

מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה 
 םשירותיהתוך כדי ו/או עקב מתן  ורעיכל הפועלים מטעמו, אשר א/או בגין , מנהליו, עובדיו והספק מצד

 לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.  ₪ 4,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 
, ו/או השהייה בעקבות מקרה ביטוח עיכוב, שימוש אובדן: בדבר גבלהכאמור אינו כפוף לה הביטוח
וכן נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף  מסמכות חריגה, עובדים יושר אי, מסמכים ושחזוראובדן 

 . או לרכוש



69 

 

 

בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב ו/או העירייה המזמין את  לשפותורחב הביטוח מ
מי מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי הנ"ל בגין מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או 

  בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח.ו
יום .................................. ובכל מקרה לא יאוחר ריך למפרע שאינו מאוחר מתא כוללהביטוח כאמור 

 . מתן השירותיםתאריך תחילת מ
ביטוח חלופי אשר  הספקחודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך  12תקופת גילוי בת  כוללהביטוח 

 מתחייב מהאמור בסעיף זה. מקביל למעניק כיסוי 
 על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח _______________. היקף הכיסוי הניתן

 
 :הוראות כלליות לכל הפוליסות

 
המזמין ו/או קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  לפיו הינםמפורש  כוללים תנאיביטוחים המפורטים לעיל ה .1

 אלה.ים יטוחבאנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף בו העירייה ו/או מנהל הפרויקט

ו/או מי מטעמם המזמין ו/או העירייה ו/או מנהל הפרויקט הפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי  .2
 למתן השירותים.או הקשור  ו/או כל גורם שהמזמין התחייבה כלפיו טרם קרות מקרה הביטוחשל הנ"ל, 

 סעיף זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 את.חריג רשלנות רבתי מבוטל בז .3

המזמין ו/או העירייה ו/או מנהל לא תפגע בזכויות  הספק ו/או מי מטעמוהפרת תנאי הפוליסות על ידי מי  .4
 על פיהן.הפרויקט 

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  ספקה .1
 לעיל. 

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח  .6
 יום מראש. 30אלא אם תימסר לידי המזמין הודעה על כך, שתישלח בדואר רשום, לפחות 

 
 
 

 הנ"ל." כוללים עובדים ו/או מנהלים ו/או נבחרי ציבור של כל העירייה" -" והמזמין" זה אישור לצורך
 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
 

 ,בכבוד רב

 

 

 

____________   _____________     __________      _____________ 

  )תפקיד החותם(        )שם החותם(      )חתימת המבטח(     )חותמת החברה(
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 בנקאיתנוסח ערבות  –נספח ה' 

 
 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 

 6רח' גרשון 

 תל אביב

 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

 

אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד ________________________ )להלן: "המבקש"( לבקשת  .1
( )להלן: "הסכום הבסיסי"(, אשר שקלים חדשים חמישים ושבעה אלף )במילים: ש"ח 57,000 לסך של

למילוי  בקשרהמבקש שתדרשו מאת להלן,  2יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 
 .6/19ות המבקש כלפיכם על פי חוזה מס' התחייבוי

 

כאשר המדד הבסיסי הוא המדד המחירים לצרכן לעיל יהיה צמוד למדד  1הסכום הבסיסי האמור בסעיף  .2
"(. אם המדד המדד הבסיסי)להלן: "  2019שנת  ספטמברבגין חודש  2019שנת  אוקטובר בחודששפורסם 

"( יהיה גבוה מן המדד המדד החדששיפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי ערבות זו )להלן: "
הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת 

סיסי )להלן: "סכום הערבות"(. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו, המדד הב
 לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

ימים מיום קבלת  7תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .3
ו או לדרוש תחילה את סילוק סכום זמבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם  ,דרישתכם הראשונה בכתב

 הערבות האמור מאת המבקש.
 

 ועד בכלל.____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .1
 

 

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________
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 תצהיר שמירה על סודיות –' ונספח 
 

 לכבוד

 החוף בע"מאחוזות 

 

הואיל ואני אספק שירותים לחברת אחוזות החוף בכל הקשור למערך המחשוב וחומת האש של אחוזות החוף, 
חשף למידע רגיש הנוגע למערכות המידע של יובמסגרת זו תינתן לי גישה למאגרי המידע של אחוזות החוף, וא

 :, אני מתחייב בזאת כדלקמן"(מידע ומסמכים)להלן: " אחוזות החוף

 

לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות ולא לאפשר לצד ג' כלשהו גישה למידע ו/או למסמכים או כל חלק מהם,  .1
 בין במישרין, בין בעקיפין, ובין בכל דרך אחרת.

 

לא לעשות במידע ובמסמכים ו/או בכל חלק מהם, שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו, מלבד אלה  .2
 חוזות החוף.הדרושים לצורך מתן השירותים לא

 

 לא לפרסם או לאפשר פירסום של המידע והמסמכים או של כל חלק מהם, בכל דרך שהיא. .3

 

לא להעתיק, לא לצלם, לא לשכפל ולא ליצור בכל דרך אחרת העתקים מהמידע והמסמכים או כל חלק מהם,  .4
כרכושה של אחוזות מלבד לצורך מתן השירותים. כל המידע והמסמכים ייחשבו לכל צורך ועניין ובכל עת 

 החוף.

 

 לנקוט בכל הצעדים הדרושים לשמירת הסודיות וקיום כל ההתחייבויות על פי תצהיר זה. .1

 

להחתים כל עובד ו/או מי מטעמי שיפעל בשמי, במקומי והרשאתי על התחייבות לשמירה על סודיות בהתאם  .6
 להצהרותי לעיל.

 

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. .7

 

 

__________ __________ __________ __________ __________ 

 חתימה תאריך מספר ת.ז. שם המצהיר שם הספק

 

 

. _______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביום ____ אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר
בחודש _______ שנת _______ הופיע בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס' _______________ וחתם/מה 

 .תצהיר דלעילהבפני על 

__________________ 
 , עו"ד


