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 למכרז למערכת קנסות נספח טכני
המכילהמערכתמשרדיתאחודה,כוללתמבקשתלקבלהצעתמחירלמערכתמידעעירייתהודהשרון

והפקתעלחוקיהעזרלניהולאכיפתהפיקוחהעירוניוידיירוממשקיםמקווניםנדרשים,וערכותפקח,ת

וקנסותהסדריהחניה,קיוןוכוישילוט,נתהודהשרוןכגוןקנסותבגיןעבירותעלחוקיהעזרשלעיריי

.מנהליים

עירייתהודהשרוןאוכפתחוקיעזרבעזרתמערכתקנסות,המערכתכיוםכוללתמסופוניםלמתןרקע:

אמצעילהדבקתהקנסהמופקמהמדפסת,מערכתקנסותמהשטח,מדפסתבלוטות,חוברתדוחותעם

יווחמהשטחומאפשרתאתכלניהולחייהדוחתוךבקרהואכיפה.מקוונתמולהדמשרדית

קנסותלפישנים:פעילותבמערכתלהלןנתוניםעל

9/2017כמותעד2016כמותסוגהקנס

90008900חניה

800920פיקוחכלליושילוט

560520מינהלי-וטרינריה

630810הסבות

70005000משלוחדואררשום





 : 222/17מכרז חוזה ב 8כפי שנזכרו בסעיף בתמצית אור הפריטים העיקריים ילן תלה

מערכהניידתישירותהתומכתבקבלתמידעאחודהמערכתמידע–לניהולקנסותמערכתמידע .1

,מאפשרת dbפקח,שומרתאתהנתוניםבהלהפקתקנסותבשטלעלידיהפקח)להלןמסופון(

 המשךעבודהושליפתנתונים.

כגוןתשלוםחניהבמסופוןהפקחלבדיקתחניהמוסדרתקישוריותמובנית–קישוריםמקוונים .1.1

,רכבנכה,תודייר,רכבגנובוכו.ממשקמקווןאלקטרוני,חניהבכרטיססלולרישלאגרתהחניה

 לבדיקתשבביםשלבעליחייםועוד.

ילתותלמשרדהתחבורה,קישורלשא–ממשקיםבעמדותהמערכתבמשרדממשקיםבמסופוןו .1.2

יכולתלהוציאקובץלהלבשתפרטיםלמשרדהתחבורהולמשרדהפנים,ממשקלקובץתושבים,

קובץבעליתונכה,קובץרכבגנוב,משרדהרישוי,מאגרימידענוספיםשלהעירייהעלפיאפיון

 העירייה.

 הסבותידניותואוטומטיותממערכתממוחשבת. .1.3

 אתראינטרנט,בנקהדוארובנקיםאחרים.,QRקליטתתשלומיםמ .1.1

 תשלומים.הוצאתחיוביםוקבלת–ממשקנדרשלאכיפתעו"ד .1.5

יודגשמשרדעו"דחיצונילעדכוןמערכתכפישיידרש.לשגישהואפשרותלהעברתמידעמימשק .1.6

 כיהעברתמידעלצרכיגביההלוךושובלצדגלאתהאכרוכהבעלותנוספת.
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 הארכתתוקףתווידייראוקליטתקובץתושביםוכו'–רכתהמידעפעולותגורפותבמע .1.7

 עמדותעבודהחיצוניותכפישיידרשעלידיהעירייה. .1.8

 אספקתספחיםלתשלוםלהוצאתספחמודפס. .1.9

 

תבשטחותומךבצילוםוהעברתתמונותווידאו/אודיומכשירסלולריהמאפשרמתןקנסו-ערכת פקח .2

חומריםמתכליםכוללבלוטות,–וכןהדפסתהקנסבמדפסתניידתתהמשרדיבאופןמקווןלמערכת

 שירותואחזקהשוטפיםלערכה.

דפים,צבעונית,המודפסתעלגלופהמוכנהמראשעםפרטיהעירייה25בתרתחוב–חוברת דוחות .3

 מהחוברת.מהמדפסתהניידתעלגביהדףפתקיתהמודפסתומאפשרתהדבקתה

שניתןלהדפיסאתחלקוהאמצעיעםפרטירכב,)מדבקתחלון(ימודפסמראשצבעונתו–וי דיירות .1

אחתאויותרבהתאםמדפסת–וידירומדפסתתכוללכוללחומריםמתכלים.–פיםתוקףופרטיםנוס

צבעה.,שירותותחזוקהשוטפיםכוללחומריםמתכלים–המאפשרתהדפסתתודירצרכיהעירייהל

 סבהתאםלקביעתהעירייה.וצורתהוהמללהמודפ

איסוףממערכתהמידעשלכלל– משלוח דואר רשוםהפקה הדפסה וטיפול בהודעות תשלום  .5

–הקנסותשטרםשולמו,הכנתגלופהמתאימהלכלסוגקנסבנפרד:פיקוחכללי,שילוט,וטרינריה

לדואר,קבלתאישורימנהלי,חניה,הפקתקובץלביתהדפוס,הדפסהעלפיגלופותהעירייה,שליחה

עלפינוהל–משלוח,קבלתמצבסטאטוסדואררשום,תיעודהודעתתשלוםבמערכתלכלקנס

ביולע"חמשלוחדבריהדוארברשוםככלשיידרשבמחירהקבועמטה.העבודהשלהעירייה.

 העירייה.

 :להלן פירוט הדרישות  ביחס לכל פריט


יימתבמערכת:מלא/בפיתוחישלצייןמועדאספקה/לאקיים.עלהספקלצייןאםהפונקציה/יכולתק

 תאריך סטאטוס מערכת המידע תכלול את הנושאים הבאים לפחות: .1

מידעמשרדיתהמאפשרתניהולחייקנסמערכת .1.1

שלעירייתהודחוקיהעזרעלפיחוקים,תקנותו

–השרוןבנושאים:פיקוחכללי,שילוט,וטרינריה

 החניה.סותקנוקנסותמנהליים



המערכתתתמוךבתהליכיםמורכביםשלמתן .1.2

התראה/התראותטרםמתןהקנסותתעדאת

ההתראות,מועדן,צילומיםוכלהמידעהקשור

 להתראה.



המערכתתתמוךביכולתלתתקנסלפיחוקעזר .1.3

אותקנהרקבעקבותהתראהאוהתראותכפי
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 שיוגדרובמערכתעםמועדפקיעתן.

תתמוךבתזכורותלמועדפקיעתהמערכת .1.1

טיפול–התראהלבדיקתפקחולסגירתהתראה

 המפגעאומתןקנס.



לכלעובד–המערכתתתמוךבעבודהתהליכית .1.5

 ימתינורקהמטלותהמוכנותלהמשךעבודתו.



מצבהטיפולניהולומעקבאחר .1.6

קנסות/דוחות/עדכוניםחניהופיקוחעירוניעלב

 חוקיעזר.



רמקווןביןערכתהפקחלמערכתקישו .1.7

 .המשרדית



ולהפקתשמירתנתוניעברהיסטורייםלצפייה .1.8

 .דוחות



–ביצועותיעודמהלכיהסבהלקנסותחניה .1.9

 אוטומטייםוידניים.



ביצועותיעודבקשותלהישפט,גזרידיןומענה .1.10

 מתוךהמערכתהמשרדית.



ביצועותיעודבקשותלביטולקנס,החלטות, .1.11

 תשובותמובנותותיעודם.



כלפריטימתין–עבודהעלפי"סרגלפעולה" .1.12

בשולחןהעבודהרקלמישאמורלטפלבובשלב

הבא,לדוגמא:ימתינולהחלטתתובערקבקשות

 שעברוואושרובשלביםקודמים.



הפקתמכתביתשובהמובניםמתוךהמערכת .1.13

.ותיעודםעםאפשרותעריכה,שינוייםותוספות

עלהמכתבלהיותמתאיםלמחלקההרלוונטית,

 לקנס,לעילהלדחיהאולאישור.



המערכתתתמוךבטבלאותגמישותבהןניתן .1.11

 לבחורנתוניםאורשומות.



המערכתתאפשרהפקתשובריתשלום .1.15

 ממוגנטיםמתוךהמערכת.



המערכתתאפשרפעולהמקובצתלמספר .1.16

 קנסות.
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תןגמישותהמערכתתהיהפרמטריתלמ .1.17

 מירביתלעבודתהעירייה.



קליטתתשלומים:מאתרתשלומים,מבנק .1.18

,תשלוםטלפוניופעילותהדוארומבנקיםאחרים

 אכיפהחיצונית.



תיעודדואררשוםשנשלחעלפיאישורמשלוח .1.19

וסטאטוסמסירה.אפשרותלקרואעםקוראבר

אתמספרהדואררשוםלתוךבשדהקוד

 תאיםבמערכתהמ



בחזקתנמסרלנמעןומועד-תמיכהבמנייןימים .1.20

 תשלוםעלפיהתקנההמתאימה.להמתנה



שליםסטאטוסקובץאישורמשלוחוקליטת .1.21

 .רשוםמשלוחדואר



אפשרותלשליחתדואררשוםידניותיעודו .1.22

 במערכת.



תומכתבהרשאותמותאמותהמידעמערכת .1.23

 לכלבעלתפקיד.



טיפולמשפטירתיעודמערכתהמידעתאפש .1.21

הספקיאפשרותשובותמוטמעותבמערכת.

 גישהלמשרדחיצונילעירייהלצפיהולעדכון.



כולליכולתלבנותסרגל–מודוללאכיפתגביה .1.25

אכיפהמותאםומידתי.להחלטתהעירייהעד

איזהשלבינוהלבעירייה,מתייצאלאכיפה

מנהלית/משפטית,לאןיצא,תיעודמהלך

לתתשלוםאוהחלטה.הקמתהאכיפהעדלקב

להוצאתקנסותשכיווניככלשיידרממשקדו

חלוטיםלאכיפהוקבלתכספיםחזרהלתוך

 המערכת,אועדכוןחוזרעלביטולקנסוכו'.



שיכלולאפשרותומונגשאתראינטרנטמקוון .1.26

לצפייהבתמונותופרטיהדוח,תשלוםהדוח,

שהלביטול,בקשהבקשהלתוחניה,הגשתבק

וכןפיתוחיםחדשיםלהישפטועדכוןבמצבהקנס

 שנוספו.
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ניתןיהיהלהפיקקובץלהלבשתפרטיםולקלוט .1.27

 חזרהלמערכת.



ניתןיהיהלשלוףקובץלבדיקתפרטיםבמשרד .1.28

 הפניםולקלוטחזרה.



פיננסיתשלפקתה.1.29 למערכתמידע יומן פקודת

 ייה.עלפיהגדרתהעירהעירייה



לאבדאתהסבתנתוניםממערכתקיימת.1.30 מבלי

כולל במערכת, המלא ותיעודו הקנס היסטוריית

תמונותומסמכיםמצורפים,סרוקים,תהליכיםופעולות

 כספיות.



המסופונים1.31 פעילות למעקב מנהל .אפליקציה

במערכת גם מעקב יכולת הפקחים. שברשות

 המשרדית.



לשל1.32 .אפשרות תו,SMSיחת לחידוש )הודעה

 השלמתמסמכיםוכו'(



באמצעות1.33 לתשלום לינק לשליחת .אפשרות

SMSהדו"ח ואיבדו שמתקשרים אלה לכל )דוג' -,

 במקוםלשלוחספחלתשלום(.



 .קוראברקודיםשלדואררשום.1.31

תו,1.35 תוקף הארכת כמו גורפות פעולות ביצוע .

פעולותבשנה.20עד–וכוקליטתקובץתושבים,



1.36 סימון. לאכיפה, נתונים להוצאת מקוון מימשק

לתשלום אפשרות מניעת באכיפה, שהקנס מתאים

קובץ קליטת באכיפה, עוד כל במערכת או באתר

תשלוםחלקיאומלא.–תשלומים



רשומות1.37 וסכום כמותרשומות על קליטה דיווח

שגוייםשלאנקלטו.שעודכן,דיווחמפורטעל



   ערכת הפקח תכלול: - ערכת פקח .2

מכשירסלולרינוחלשימושבתנאיחוץ,-מסופון .2.1

שמש,גשם,יום,לילה,ניגודיותגבוהה,משקל

USBמובנה, GPSבעלרכיב.קל,אחיזהנוחה

שעותלפחותללא12,מצלמהאיכותיתבמשך

 טעינה.
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 1.6Ghzבתדרמעבד: מפרט:

 2GBרוןעבודה:זיכ 

אינץ'5.3גודל: 

 x720, 267ppi 1280רזולוציה: 

פיקסל-מגה13מצלמהראשית: 

 LEDמבזק: 

 p @ 30fps1080 צילוםוידאו: 

(Li-Ion)יון-ליתיוםסוג: 

 3300mAhקיבולת: 

 Yesסוללהנשלפת: 

גרם170משקל: 

מ''מ151.7x76x7.8מידות: 

  Androidמערכתהפעלה: 

,שידורהמידעבאופןמקווןלמערכתהמשרדית .2.2

מידעשלאיישלחמכלשניותלכלהיותר.5תוך

סיבהיישמרבמסופוןעדלשליחתולמערכת

 המשרדית.



ניטורומעקבאחרקנסותשלאהושלמועקב .2.3

סיבותשונות:הגעתנהג,איאיתורפרטים,כיבוי

 מכשירועוד.



תלניידבבלוטות'מדפסתניידתהמחובר .2.1

 ומדפיסהאתפרטיהקנס.



מדפסתקלהועמידהבתנאיחוםוקור,רטיבות .2.5

המדפסתתיתלהעלחגורתהפקח,תהיהואבק.

12קלהותאפשרעבודהבקיץובחורף,במשך

המדפסתשעותעבודהלפחותללאטעינה.

תדפיסבהתאמהאתפרטיהקנסכפישיידרשעל

ירמדבקהכךשיודבקעלידיהעירייה,עלגביני

 גבידףמחוברתהקנסות.



יםמערכתהתומכתבתהליךקנסמותאםלצרכ .2.6

למילוישדותחובה:ולהגדרותהעירייה,לדוגמא

בעתמתןקנסאוהתראה,התראהלפנימתן

 קנס.
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ככלשיידרשעלידיקישורנדרשלמאגרימידע .2.7

לבדיקתרכביםוהלבשתהעירייה.לדוגמא:

 ,לבדיקתשבב,לבדיקתכתובתנכסועוד.פרטים



עםמתןקנסחניהייבדקאםקייםתוחניה .2.8

בבסיסהנתונים,אםמותרתהחניהבמקוםלבעל

התו,אםהופעלהחניהבתשלום,אםהרכבגנוב,

אםישתונכהלרכבוכלבדיקהנדרשתעלפי

,כולליכולתמעקבחוקועלפינהליהעירייה

למתןקנסאולאימתןקנספרמטריםבהמשך.

כפולייקבעובתאוםעםהספקעלידיהעירייה.

לדוגמא:חיוויכיניתןקנסבארבעהשעות

האחרונותומניעתמתןקנסנוסףעלאותהחניה

 שעות.3במשך



ייבדקבמימשקמספר–עםמתןקנסלבעלחיים .2.9

השבבשלבעלהחייםויוחזרונתוניהבעלים

 למסופווכלבדיקהנוספתכפישתידרש.



ייבדקלפי–עםמתןקנספיקוחכלליאושילוט .2.10

הכתובתהמשלםבנכסמסויםכפישכתובבספרי

 העירייהוכלבדיקהנוספתכפישתידרש.



התמיכה,שירותוטיפולגםבהחלפהשלערכת .2.11

פקחתיערךבמשרדיהעירייהאוהחברה

מארזיסופקעלידיהכלכליתעלידיהספק.

הספקקלונוחלנשיאה.המארזיוחלףככל

שיתבלהאושלאיתאיםלמסופון.



   קנסות  (פנקסחוברת ) .3

דפיםמודפסיםמראש,עםפרטי25חוברתבת .3.1

הרשות,ציבעונית,בעיצובעלפידרישת

 העירייה.



,8*17מקופל:גודלברתנוחהלנשיאהבכיס.חו .3.2

 סמ,17*11.5פתוח



,גרפיקהכוללעיצובעלפידרישותהעירייה .3.3

 צבעונית,ספחמגנטי.



כלליהעבודההנהוגיםחוברתלההתאמת .3.1
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 פקח.העבודתבעירייהובהתאמהל

ו/אוהתאמתעיצובומללהגלופותלסוגהקנס .3.5

 ,התראהו/אואזהרה



חודשי3היוחזקותמידחוברותלעודבעיריי .3.6

 עבודה.



פריט זה יכלול את השירותים  - וי דיירוהפקת ת .4
 המפורטים להלן:

  

הפקתתווידיירותיעודםבבסיסנתונים .1.1

במערכת,כךשייבדקובאופןמקווןעלידיהפקח

 בעזרתהמסופון.



הדפסתתוידיירבמדפסתאומדפסותמותאמות .1.2

 לכך.



דייריופקועלפיבקשתהתושבובתהליךתווי .1.3

 מובנהעלפיהנחייתהעירייה.



עםבקשהמקוונתמונגשאתראינטרנט .1.1

המאפשרלצרףמסמכיםולשלםעלותהתודרך

 האתרבכרטיסאשראי.



אישורבקשהלתומקווןדרךהאתרוקליטה .1.5

 מקוונתלמערכתהמשרדית.



וכחיירנישמירתבסיסנתוניםשלתוויד .1.6

 והיסטורי,כוללתוקףהתו,תאריךמתןהתוועוד.



הכנסתקובץתושביםלבסיסהנתוניםכךשיהווה .1.7

בסיסלהפקתתווידייר.תיתכןגםהפקתתודייר

 למישאינובקובץ.



שהוכנהועוצבהתודיירתהיהמדבקהצבעונית .1.8

.המדבקהשתודבקעלשימשתהרכבמראש,

 םלפחות.תהאברורהבמשךשנתיי



עלגביהחלקהמודפסשלהתויודפסומסרכב, .1.9

וכל,מספראזורסוגרכב,תאריךתוקףהתו

פרטשיידרשעלפיחוקהעזרהעירוני.ההדפסה

תותאםלשינוייםבחוקהעזרהעירוניככל

 שייערכובמהלךההתקשרות.



תווידירכוללהתקנהלמערכתהמידעמדפסת .1.10
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רותלהגישבקשהלשינויאפש–באתרהמקוון

להדפסתתודיירבהתאםסוגרכב/שינויכתובת.

 לעומס.

המדפסתתאפשרהדפסתכלהנתוניםהנדרשים

 עלגביהחלקהמוקצבלכך.

–אפשרותלמתןתוידיירעלפיאזוריםושעות .1.11

 לדוגמא:תותושב,תוותיק,תואזורי.



 אפשרותלהפקתתוחניהזמני. .1.12

לגבייתתשלוםבכרטיסאשראיעבוראפשרות .1.13

 תודייר.



הפקתמכתביחידושלתוויםעומדיםלפוג. .1.11

אפשרותלהגישבקשהלשינוי–באתרהמקוון .1.15

 סוגרכב/שינויכתובת.



 -הפקה הדפסה משלוח וטיפול בהודעות תשלום .5

 פריט זה יכלול את השירותים המפורטים להלן:

  

משלוחוסטאטוסמשלוחלדואר,הטמעתאישור .5.1

 משלוחבמערכת.



קליטתהקבציםמבנקהדוארובנקיםאחרים .5.2

כמוגםקליטתקובץתתבצעעלידיהספק

 משלוחוקבציהיזוןמהדואר.



הכנתגלופותלהדפסתהודעותתשלוםוכן .5.3

הודעותנוספותככלשתחליטהעירייה,לכל

פיקוחכללי,וטרינריה,שילוט,–מסלולבנפרש

 והטמעהבמערכת PDFכוללהכנתקובץחניה.



לביתהדפוס5.1 קובץ יתבקשלהפיק הזוכה הספק

בתהליך אינם שולמו, שטרם הקנסות כל את הכולל

לבית הקובץ את יעביר להישפט, בקשה או בירור

הדפוסלהדפסהעלפיגלופותהעירייה,



הספק5.5 ידי על תתבצע לבדיקה-ההפקה קובץ

רהעירייה.יישלחלאישו
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 גיבויים .6

   

ספקיהיאחראיעלגיבויהנתוניםהמלאכךה .6.1

 שיתאפשרלאחזרמידעבמקרהשלתקלה.



הספקישמורקבציגיבוייםיומיים,שבועיים .6.2

 וחודשיים.



הגיבוייכלולהןקבצינתוניםוהןנתוני .6.3

מערכתכפישהוגדרועלידיהעירייהוכןכל

 רטון,אוקטעקול.מסמךמצורף,סרוק,ס



הספקיפרטבהצעתותוכניתהתאוששות .6.1

 מאסוןבמקרהשלקריסתהמערכת.



הספקיפרטאתתכניתהגיבוייםבהצעתווכן .6.5

 אתמיקוםשמירתהגיבויים.



   אבטחת מידע .7

בכללותהאבטחתמידעשלהמערכת .7.1

בהתאםלסטנדרטיםהמקובליםוהמסופונים

הפרטיות,,שמירהעלחוקהגנתבענ"א

שמירהעלחוקיםותקנותהנוגעותלאבטחת

 מידע.



כלגישהלמסופוןאולמערכתהמידעתדרוש .7.2

 משתמשוסיסמא.



כלמשתמשיוכללגשתרקלמסכים .7.3

המורשיםלו.לאתתאפשרשינוינתוניםאו

 אישורתהליכיםללאהרשאהמתאימה.



תתאפשרנעילתמסופוןבמקרהשלגניבה .7.1

,תתאפשרנעילתמערכתלאחראואבדן

פרקזמןללאשימוש.



הספקיציגאתנהליאבטחתהמידעהנהוגים .7.5

בחצרולהבטחתקיימות,נכונות,שלמות

 המידע.



מתןהרשאותעלהמערכתלאפשר .7.6

ניהוללפירמות–מקסימאליבידיהרשות

 הרשאה.
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  מהמערכת:כלליות דרישות  .8

ביןערכתמערכתמידעאחודהמקוונת .8.1

 הפקחוהמערכתהמשרדית.



-עלהמערכותלעבודברשתתקשורת .8.2

WEB. 



אפיון,פיתוחויישוםמממשקיםכלולים .8.3

בהצעתמחירזו.



בודד–תמסמכיםסריקעלהמערכתלאפשר .8.1

 צרוףמסמכים.בואומספרדפים



עלהמערכתלאפשרלצרףמסמכים. .8.5

דמת.עלהמערכותלעבודבטכנולוגיהמתק .8.6

מחוללדוחותעצמאיעלהמערכתלאפשר .8.7

 לשימושעלידימשתמשיהמערכת.



עלהמערכתלהכילדוחותמובניםשיאפשרו .8.8

בקרהוניטורכמותוסכוםהקנסות,תשלומים

ומצבהקנס.



הקמהוניהולתהליכיםעלהמערכתלאפשר .8.9

כפישיתבקשויעלהצורךנוספיםבמערכת

.מהעבודהבשטח



שרותיצירתמסמכיםבתבניותשונותאפ .8.10

 .officeוגמישותויצואלסביבת



אפשרותיצירתמסמכיםמתוךהמערכת .8.11

 ושמירתתיעוד.



בקרהעלעבודתהפקחים,קנסות,יכולת .8.12

 .וכו'התראות



יכוללשלוחאותמצוקהממערכתהפקח .8.13

 למספריםשנבחרומראש.



   דרישות נוספות: .9

קשלבצעהסבתנתוניםהספקהנבחריתב .9.1

על-מהמערכתהקיימתבעירייהמלאה

ההסבהתיבדקעלידינציגהעירייהחשבונו.

ורקחתימתותאפשרהתחלתעבודהעל

 ההיסטוריה.
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הספקיעמידאישקשרלטובתהרשותלכל .9.2

הפניות,צרכים,תקלותוכו'בשעותהפעילות

 שלהעירייה.



 ולהעירייה.מהסכם סודיותהספקיחתוםעל .9.3

ימסורהספקאתכלעם תום ההתקשרות .9.1

המידע:נתונים,טבלאות,סטטוסים

והיסטוריה,השמורבמערכתלעירייתהוד

השרוןוימחקאתהנתוניםהרשומיםאצלו

 לחלוטיןכוללנתוניםהיסטוריים.

  

יינתנובכתבעלהנחיות העבודה ועדכונים .9.5

לאידימנהלהמערכתמצדהעירייה,הספק

יבצעשינויבתהליךהעבודהללאאישור

מנהלהמערכת.כלשינוישיבצעהספק

בתהליךהעבודהללאאישורמנהלהמערכת

קנסכפי–יגרורסנקציהמצדהעירייה

 שיפורטבהמשך

  

כל רכיבי המערכתכלההצעהלכלולאת .9.6

אשרדרושיםלהפעלהמלאהותקינהשל

תפקח,מערכתהמידעבכללותהכוללערכו

 וידייר,מדפסתוכלציודאוחלקשיידרש.ות



שוטפיםברכיבילטיפול ותחזוקההאחריות .9.7

המערכתחלהעלהספקבלבד.האחריות

חלהעלהספקחומרים מתכליםלאספקת

 בלבד.



עדכונים שוטפיםעלהספקלהתקין .9.8

/אובמערכת המידע ו/או המסופונים ו

כלזמןהאפליקציהבמסופוןבאופןסדירב

חדשהלמערכתגרסהשיצאו.הספקיתקין

המשרדיתולמסופוןרקלאחרשעברובדיקות

 איכותובקרהבמתקניהספק.



שלכללעבודה סדירהעלהספקלדאוג .9.9

המערכת:מחשב,ערכה,מדפסתוכו,תחת

הנחיותהעבודהשלהעירייהומערךמערכות
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 מידעהקייםבעירייה.

מערכתמטעםהספקיודיעלמנהלה .9.10

דרישה טכניתהעירייהעלכלצורךאו

לעבודהתקינהשלהמערכת,לדוגמא:

וכן urlפתיחתפורטים,גישהלכתובות

 הלאה.



עלהספקהזוכהלספקתיעודמלאלעבודת .9.11

המערכתלכלבעלתפקידתיעודרלוונטי

 ולכלפעולהתיעודרלוונטי.



לתפעולהדרכהעלהספקהזוכהלספק .9.12

שעותהדרכהראשוניות10כוללתלפחותה

ככלשיידרשלתפעולשוטףשלהמערכת,כל

ההדרכותיתקיימובעירייתהודהשרוןאו

במשרדיהחברההכלכליתאובתחום

 השיפוטככלשיידרשלעבודהבשטח.



מלווהרפרנטהספקיעמידליווי ועדכונים .9.13

לעירייהאשרילווהאתתהליכיהעבודהשל

יהויכירםעלבורייםאשרילווהבנוסףהעירי

לתקשורתטלפוניתומייליםשוטפתבביקור

חודשיםהראשונים,1שעותב1שבועישל

שעות2שעתייםבשבועבשנההראשונה,

 פעםבשבועייםביתרתתקופתההתקשרות.

  

הספקינהלמעקבאחרפניותהעירייה .9.11

/חברהכלכליתבנושאיתקלותאובקשות

עאוכלטיפולאחרשיידרשמהספק.למיד

הספקיעבירדוחפניותחודשילמנהל

המערכתאולמימהמנהליםהמיקצועיים

המפרטאתהפניה,מועדה,הפונה,מועד

 הטיפולוסטאטוסהפניה.



הספקילווהויטמיעאתהתהליכים .9.15

הנדרשים,הנתונים,ההרשאותוכלתהליך

ודהימיעב30ההסבהעלחשבונו,תוך

מאישורהחוזהעלידיהעירייה.חודשמיום
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"יטפלהספקבכלהמשוביםרלאוויההעליי"

שיתקבלומהעירייה.

תהרישיונוכל–ועמדותעבודהתרישיונו .9.16

הדרושיםלהפעלתכללהמערכתיסופקועל

ידיהספקהזוכהועלחשבונו.הספקיתקין

עלחשבונועמדותעבודהמרוחקותאו

עלידיהעירייהללאכלששיידרקרובותככל

עלותנוספת.אםנדרשאינטרנטרגיליסופק

עלידיהעירייה,אםנדרשקותקשורתייחודי

יסופקעלידיהספקועלחשבונו.



,תקופתניסיוןחודשיםראשוניםייחשבו1 .9.17

באםלאיאפשרהספקעבודהסדירה

תתאפשריהיהלכךשאיבמערכתהקנסות

קלוטתשלומיםאותקלה/מחדלקנסותאול

יבוטלאשרימנעעבודהתקינהושוטפת

החוזהעימו.
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 :פירוט נדרש על ידי הספק בהצעת המחיר .11

טכנולוגיה-כליהמערכת .10.1

דרישותחומרה .10.2

דרישותתוכנה .10.3

שרתמרוחקגישהלאופןעבודה .10.1

בסיסנתונים,תוכנתלקוח,פלטפורמתגישה .10.5

 תמיכהושרות .10.6

הטמעההדרכה,ליוויו .10.7

 פיתוחעתידי .10.8

 .לוחזמניםלבצוע .10.9

 דרישותנוספותלתפעולהמערכת .10.10

באםיידרשלהצגתהמערכת.)מועדמדויקייקבעמציעיהיהלהגיעלמשרדיהעירייהעלה .10.11

 בהמשך(.

 .אורהמערכתויכולותיהיתעלהמציעלספק .10.12

 .קנסיהאורמקיףשלחיית .10.13

 .אורמקיףשלתהליךאכיפתגביהית .10.11

 מערכתהמידע.לכלולאתכלהרכיביםהדרושיםלהפעלתעלהצעתהמחיר .10.15

 

11. SLA תמיכה וזמני טיפול 

 תוךשעהועדלפתרוןהבעיה.–מענהלתקלהמשביתתמערכת .11.1

שעות.במקרהשלתקלהשחוזרתעלעצמהפעמייםבחודש8תוך–בעיהבערכתפקחבודדת .11.2

הספקהזוכהיספקמכשיריםאחר.באותהערכהדהיינומסופוןאומדפסת,יוחלףהמכשירהתקולב

 חלופייםברמהמקבילהאוטובהיותרמהמכשיריםהקיימים.

 טיפולתוךשעהועדלפתרוןהבעיה.–בעיהבמדפסתתויחניה .11.3

18:00ועד8:00הספקיעמידלרשותהעירייהמוקדתמיכהטלפוניזמיןלמתןתמיכהמהשעה .11.1
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 רוןעיריית הוד הש
 אגף מערכות מידע

 

17 
 

 

 על אי קיום סעיף מהחוזה מערך קנסות .12

מדווחעלקיום/חלקיות/איקיוםכלאחדמסעיפיהמפרט,ומתחייבלקייםולהטמיעכלאחדהספק

להשליםבפרקיתמהסעיפיםלטובתפעילותשוטפתשלהעירייה.הספקמקבלאליואתההתחייבויו

 הזמןשקבעאתהסעיפיםהחסריםחלקית.

עלפיכלמסמכיהמכרז.במידהוהספקלאיקייםאתיותחייבויותבההספקמתחייבלעמוד

,תהיההעירייהרשאיתלקנוסאתהספקבסכומיםהמצטבריםהמופיעיםבטבלה.והתחייבויותי

ספקובמידהשאלהלאיכסואתסכומיהקנסותהסכומיםיקוזזומתוךהתשלוםהחודשישלהעירייהל

 .להסכומיםבטבלההםבשקליםשלמיםיחולטוהסכומיםמתוךהערבותהבנקאית.כ

 

כליוםמעל
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 חודשיפיגור

כליוםמעל

חודשיים

 ועד

חודשי3

 פיגור

כליוםמעל

חודש

פיגורועד

 חודשיים

פיגורחודש

ראשוןאו

חלקו.כליום

ייחשב

םכחודששל  

התהליךתיאור  

פיגורבמימוששלתהליךחסר 1000 100 150 200

שהובטחכייושלםעלפיהתחייבות

מיוםלמחרתהתחייבות.המציע  

חוסרבתהליךשהוצהרעליוכיהוא 5000 200 250 300

.קייםוראוילהפעלהמידית  

 מסךקליטהאועדכוןשאינומתפקד 500 500 500 500

 



במערכת המוצעת על ידי אם קיים וסעיף ליד כל סעיף טבלה שלעיל בלציין  חובה
או  הפיתוח/ההשלמה  תאריך סיוםחובה לציין  "חלקי"או הספק באופן "מלא" 

 ."לא קיים"
 

יש לשים לב לקנסות אשר יושתו על ידי הרשות במקרה של אי עמידה בכל סעיף 
 כפי שהוצהר על ידי הספק.

 


