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טבלת ריכוז תאריכים
פעילות

תאריך

01.00.0205

מועד פרסום מסמכי המכרז

00.20.0204

מועד אחרון לשאלות הבהרה

0.20.0204

מועד אחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים

0

כללי ()I

2.0.0

רכבת ישראל בע"מ (להלן" :המזמין ו/או "הרכבת") ,מזמינה בזאת הגשת הצעות ליישום,
הטמעה ,תפעול ותחזוקה של מערך להפרדת רשתות פנימיות בתשתית התקשורת של רכבת
ישראל ,לרבות עמידה בתקני ( PCIלהלן" :השירותים").

2.0.0

XXXX

הרכבת מעוניינת להתקשר עם ספק אחד לכל היותר בכדי ליצור הפרדת רשתות (סגמנטציה)
פנימית על גבי תשתית תקשורת הנתונים המרחבית ( )WANשל רכבת ישראל ,ליישם
מערכות אבטחה וניהול האבטחה ברשת הארגונית ולקבל שירותים נלווים והכול כמפורט
בהסכם בנספח  2.8על כל נספחיו (להלן" :ההסכם").
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2.0.1

מובהר בזאת ,כי החוזה שיחתם עם המציע הזוכה (להלן" :הספק") הינו חוזה מסגרת וכי
שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שיידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל והכל כמפורט בהסכם.

2.0.0

תקופת ההתקשרות הינה ל 14 -חודשים ממועד החתימה על החוזה (להלן" :תקופת
ההתקשרות הראשונה") עם זכות ברירה לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות לתקופות
נוספות (או חלק מהן) המצטברות ביחד לסה"כ  14חודשים מתום התקופה הראשונה (
להלן" :תקופת האופציה").

2.0.5

תקופת האחריות המקיפה לרבות תחזוקה הינה ל 14-חודשים מאישור הרכבת על סיום
ההקמה בהתאם להגדרה בסעיף  .5.1.3בתום תקופת האחריות תהיה לרכבת הזכות
הבלעדית להאריך את ההתקשרות חוזה לטובת תחזוקת המערכת.

2.0.4

מובהר כי כל רכיב שיוזמן על ידי הרכבת יכלול  14חודשי אחריות מקיפה לרבות תחזוקה.

2.0.2

מובהר כי ביצוע ההתקשרות ומימוש האופציה הינן בכפוף להצלחת הפיילוט כאמור בסעיף
 3להלן ומסמך בכתב מהרכבת המאשר מעבר ליישום החוזה.

2.0.8

מנהל מידע ראשי ברכבת ו/או מי מטעמו ,ישמשו כנציגי הרכבת לביצוע השירותים (להלן:
"המתאם").

2.0.1

תשומת לב המציעים כי לאחר פתיחת תיבת המכרזים ובטרם בחינת עמידת המציעים
בתנאים המקדמיים ,תבחן הרכבת את ניסיון העבר עם המציע ,במידה וקיים.

2.0.02

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו
של מציע ,אשר לגביו היה לרכבת ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות
במקרה של אי-שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה ע"י המציע ,חשד למרמה,
תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.

2.0.00

במידה ותחליט הרכבת כי אינה שבעת רצון מניסיונה עם המציע ,תשקול הרכבת את פסילתו
אולם בטרם החלטתה בעניין ,יוזמן המציע לשימוע במסגרתו יוכל לשטוח את טענותיו בפני
ועדת המכרזים של הרכבת.

2.0.00

לאחר הגשת ההצעות ,תבחן הרכבת את עמידת המציעים בתנאים המקדמיים להשתתפות
במכרז.

2.0
2.0.0

פיילוט ()M
הצדדים יקיימו תקופת מבחן ו/או ניסוי מוצלחת ,כתנאי ליישום ההתקשרות (להלן:
"פיילוט") .הפיילוט יבוצע בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בנספח  .2.2מובהר כי מדובר
בתנאי מתלה להסכם ,שייכנס לתוקפו ולא ייושם טרם השלמה מוצלחת של הפיילוט ואישור
הרכבת לכך.

2.0.0

הפיילוט יחשב כמוצלח אם יעמוד בדרישות המפורטות בנספח  34במידה ובמהלך הPOC -
נמצא כי המערכת אינה עונה על אחת או יותר מדרישות הסף ו/או הדרישות הקריטיות של
המכרז ולא יימצא מענה בפרק הזמן שהוקצב ל ,POC -תורשה הרכבת להחליט על כישלון
ה.POC -

XXXX
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2.0.1

במידה והמציע הזוכה לא יבצע את הפיילוט לשביעות רצון המזמין ,ו/או לא יעמוד במבחני
הרכבת כאמור בסעיף  ,4יהיה למזמין שיקול הדעת הבלעדי ,לבטל את זכיית הספק הזוכה
במכרז ולהכריז על המציע הממתין כזוכה במכרז .זאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לפי
כל דין ו/או חוזה ובכלל זה זכותו לתבוע פיצויים מהמציע הזוכה בגין נזקים שנגרמו לו.
יודגש כי התמורה לספק תשולם רק בהצלחת הפיילוט .הרכבת לא תשלם לספק ולא תשפה
אותו אם כתוצאה מכישלון הפיילוט תבוטל זכייתו.

2.0

מנהלה ()I

2.1

מונחים והגדרות ()I
 oלכל המונחים תהיה המשמעות המופיעה בהסכם אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.

2.5
2.5.0

סיווג רכיבי המפרט ()I
רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:
)I(Information

רכיב המובא לידיעה בלבד .יש לענות עליו" :קראנו והבנו ,מקובל עלינו" אם יש
הערות או הסתייגויות ,יש לציינן בשלב שאלות ההבהרה .בעת הגשת ההצעה לא
ניתן להעיר או להסתייג מרכיב זה.
)S (Specific

רכיב הדורש תשובה .המענה צריך להיות אחת מהאפשרויות הבאות:
 oיש/כן/קיים בצירוף תיאור מדויק ומפורט של הפתרון.
 oאין/לא/חלקי ,בצירוף לוח זמנים ומשאבים ליישום הפתרון.
 oאין/לא/לא יהיה ,בצירוף תיאור סיבות לכך.
אם נדרשת תשובה ארוכה במיוחד ,ניתן לכתוב תשובה תמציתית ולצרף נספח
המפרט את התשובה .מספרי הנספחים יהיו כמספרי הסעיפים להם הם
מספקים פירוט.

)M(Mandatory

רכיב סף (  ) Go/No Goעל המציע להשיב לסעיפים אלו באחת או יותר מהמענים
הבאים :ב"קראנו והבנו  -מקובל עלינו ,הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה" ,או
תשובה עניינית ,או קיום דרישה (המצאת אישור למשל).
חוסר תשובה ,תשובה שאיננה עונה לדרישה ,חוסר מענה לדרישה ,או תשובה
לא ברורה ולא חד משמעית ,בסעיף מסוג זה ,עלולים להביא לפסילת ההצעה.
) N (Not relevantאו סעיף ללא סיווג

סיווג לסעיף שאינו דורש כל תשובה ,ובא להשלמת רציפות מספור הרכיבים
בכל פרק.

XXXX
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במידה שתת סעיף מסוים איננו מסווג אזי יחול עליו הסיווג של הסעיף הנמצא ברמה
שמעליו.

2.1

מסמכי המכרז ()I
מסמכי המכרז מכילים  4פרקים כמפורט להלן:
 פרק מנהלה זה המסומן כפרק ( 2כולל הנספחים לפרק זה ובכלל זה ההסכם על נספחיו).
 פרקים מקצועיים (אפיון השירות ומימושו)  -פרקים ( 0-0כולל נספחים).
 פרק עלות  -ההצעה כספית  -פרק .5
לפני העיון בחלקים אחרים של המכרז ,יש לקרוא היטב את פרק מנהלה זה אשר מרכז
מספר תנאים כלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למכרז.

2.0
2.2.0

מבנה ההצעה הנדרש  -כללי ()I
מבנה ההצעה יהיה תואם למבנה המכרז .לדוגמא :סעיף  0.0בהצעה יכיל תשובה לרכיב 0.0
במכרז ,סעיף  0.0תשובה לרכיב  0.0וכדומה .רכיב לגביו למציע אין תשובה ייכתב לידו "אין
תשובה" .הרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט .כל שינוי שייעשה במסמכי
המכרז ,ללא הסכמת המזמין בכתב ,או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי תוספת בגוף
המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,וכל תנאי לתוקפה של ההצעה לא יובאו
בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה לפי שיקול דעתה של הרכבת .קיבל
המזמין את הצעת המציע ,ייחשבו השינויים והתוספות האמורים כלא היו .הגשת הצעה
למכרז כמוה כהסכמה לכל תנאי המכרז ונספחיו ללא כל סייג ו/או התניה ,לפי שיקול דעתה
המוחלט של הרכבת.

2.2.0

בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד בין ההצעה למכרז ,יש להקפיד בהצעת
המציע על הכללים הבאים:
2.2.0.0

תוכן ומבנה התשובה המדויק בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב
(המציעים מופנים להלן לסעיף  0.14להלן לעניין זה) .ברכיבים המסומנים  Gיש
להדגיש אם קיים או לא קיים ולציין תכונות חשובות בלבד ,בקצרה ובמלל
חופשי (עד חצי עמוד לרכיב) .ברכיבים המסומנים  Sאו  Lיש לתת תשובה
מפורטת ,כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים ,ובלבד שתהיה
תשובה ברורה לדרישה המתאימה .במקרה של תשובה ארוכה מומלץ להפנות
לנספח בסוף ההצעה.

2.2.0.0

יש להבחין בין רכיב "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה
מוגדרת ,לבין רכיב "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי .ברכיב פתוח רשאי
המציע גם להוסיף הערות והצעות משלו על ידי הוספת סעיף "אחר" .סעיף זה
יסומן  X.12אם בסוף רכיב ראשי ,או  X.Y.12אם בסוף רכיב משני.

2.2.1

XXXX

הרכבת שומרת לעצמה הזכות לפסול הצעה שלא תוגש במבנה הנדרש כמפורט לעיל.
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תנאי סף ודרישות חובה טכניות ()M

2.0

תנאים כללים:

2.8.0
2.8.0.0
2.8.0.0

למציע האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .0124
להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א,0180-
על סך של ( ₪ 052,222מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) (להלן" :ערבות ההצעה").
ערבות ההצעה תהיה ערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית לפקודת "רכבת
ישראל בע"מ" בלבד ,בתוקף לפחות עד ליום  .4.0.0241ערבות ההצעה תהא על-פי
הנוסח המחייב המצ"ב כנספח  ,2.01.0המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

2.8.0

תנאים מקצועיים:
2.8.0.0

במהלך השנים - 0202

 ,0205המציע ביצע כקבלן ראשי לפחות שני ()0

פרויקטים בתחום הפרדת רשתות ואבטחת מידע ,שהתקיימו בכל אחד מהם,
כל אלה:
א.

הפרויקט הכיל שילוב התקנת פתרונות לאבטחת רשת ( .)Firewallפריסת
התקנה כאמור ,מול עשרה ( )02אתרים לפחות כולל יישום של פתרונות
אבטחת תוכן כגון  AV ,Sandboxו.IPS -

2.8.0.0

ב.

הפרויקט הכיל שילוב הגדרות ציוד תקשורת של רשת מרחבית (.)WAN

ג.

הפרויקט הכיל שילוב הקמה של רשתות וירטואליות מרובות ערוצים
( )VLANsבציוד התקשורת.

ד.

הפרויקט הכיל ניטור מלא על כלל הציודים והרכיבים.

מתוך שני הפרויקטים שצוינו בתנאי סף  0.8.2.1לעיל;
א.

פרויקט אחד ( )0לפחות בוצע באמצעות המוצר הראשי שמוצע על ידי
המציע במכרז זה.

ב.

לפחות פרויקט אחד ( )0שהסתיימה הקמתו*.

ג.

לפחות פרויקט אחד ( )0שהוצג הינו בהיקף של  0.5מיליון  ₪לפחות.

*מובהר ומודגש כי לצורך עמידה בתנאי מקדמי זה ,פרויקט שהסתיימה הקמתו הינו
פרויקט אשר ביום האחרון להגשת ההצעות במכרז זה ,נמצא בשלב עבודות התחזוקה
השוטפות. .
לעניין זה "קבלן ראשי"  -מי אשר התקיימו לגביו כל התנאים להלן בפרויקט נתון[i] :
התקשר בהסכם מול מזמין העבודה [ii] ,ביצע בעצמו את האינטגרציה בין כל קבלני
המשנה [iii] .היה אחראי מול מזמין העבודות על כל העבודות שביצעו כל קבלני המשנה.

2.8.1

XXXX

מסמכים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף
המציע נדרש ,לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז ,להגיש ,את המסמכים
כדלקמן:
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2.0

2.8.1.0

להוכחת עמידתו בתנאי סף  0.8.1.1יצרף המציע את כל האישורים
הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו( 0124-אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חבות מס).

2.8.1.0

להוכחת עמידתו בתנאי סף  0.8.1.2יצרף המציע ערבות בנקאית כנדרש.

2.8.1.1

להוכחת עמידה בתנאי סף  0.8.2ימלא המציע את נספח  2.05אשר יחתם
על ידי מנכ"ל החברה ויאומת על ידי עו"ד.

דמי השתתפות במכרז
2.1.0.0

השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של ( ₪ 522כולל מע"מ) (להלן" :דמי
השתתפות") ,שלא יוחזרו .תשלום דמי ההשתתפות ייעשה ,החל מיום
 , 01.00.0205באמצעות כרטיס אשראי בלבד דרך אתר האינטרנט של רכבת
ישראל בכתובת . www.rail.co.il:מובהר בזאת כי לא תתקבל כל טענה מצד
המציע בדבר אי יכולת תשלום דמי ההשתתפות ,טרם המועד האחרון להגשת
הצעות ,בשל בעיה טכנית כלשהי באתר האינטרנט.

2.1.0.0

מציע אשר אין באפשרותו לשלם באמצעות כרטיס אשראי ,יוכל לגשת
למזכירות אגף רכש והתקשרויות אשר נמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ,שליד
תחנת הרכבת תל  -אביב מרכז ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב) ,בימים א'-ה'

בשעות  21:22עד  – 05:22בתיאום טלפוני מראש ,לצורך קבלת שובר
לתשלום .תשלום השובר יבוצע בבנק (ולא בבנק הדואר) .את השובר ניתן
לשלם בהמחאות רק במקרה שהתשלום יתבצע בבנק בו מתנהל חשבונו
של המשלם ,אחרת התשלום ייעשה כנגד מזומן בלבד.

2.42

2.1.0.1

לאחר תשלום השובר ,המציע יידרש לשוב למזכירות אגף רכש
והתקשרויות ולהגיש שובר תשלום מקורי חתום ע"י הבנק בו התבצע
התשלום.

2.1.0.0

ניתן לעיין ,ללא תשלום ,במסמכי המכרז באתר האינטרנט של רכבת
ישראל בכתובת  www.rail.co.ilו/או במשרדי אגף רכש והתקשרויות.

2.1.0.5

בכל מקרה של סתירה בין נוסח הפרסום באתר האינטרנט ובין נוסח
הפרסום בעיתון ,הנוסח המתפרסם בעיתון יהא הקובע .בכל מקרה של
סתירה בין נוסח הפרסום בעיתון ובין נוסח מסמכי המכרז ,הנוסח
מסמכי המכרז יהא הקובע.

המועד האחרון להגשת הצעות
ההצעות תוגשנה עד יום חמישי ה 0.20.0204 -בשעה  01:22בתיבת מכרזים מס'  5הנמצאת
בבניין אגף רכש והתקשרויות שבמתחם משרדי הנהלת הרכבת ליד תחנת הרכבת תל אביב
מרכז ,ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב) .מובהר כי תיבת המכרזים תהא זמינה לצורך
הגשת ההצעות החל מ 01-שעות טרם המועד האחרון להגשת הצעות ,בכפוף לשעות
הקבלה באגף רכש והתקשרויות.

XXXX
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אופן הגשת ההצעה –

2.44

את ההצעה יש להגיש ,ב 1-עותקים (המסומנים כ"מקור"  +ו"העתק") במעטפה
סגורה ללא כל סימני זיהוי של המציע ועליה יצוין "מכרז מס'  ."11564העותקים

2.00.0

יוגשו בהתאם להנחיות שלהלן:
2.00.0.0.0

מעטפה ראשונה  -מקור  1 +העתקים תכיל מענה לפרק המנהלה ועליה יצוין
"מכרז מס'  - 11564מענה לפרק המנהלה (פרק  + )2כתב ערבות" ,הכוללת
את האישורים והמסמכים הבאים בהתאם להנחיות להלן:

 המציע ימלא ויחתום ,באמצעות מורשי החתימה במציע ובצירוף חותמת חברה ,על
"טופס אישור השתתפות המציע" המצורף כנספח  0.24.1למסמכי מכרז אלו ,כשהוא
מאומת על ידי עו"ד .אי חתימה על נספח זה כנדרש תגרום לפסילת הצעת המציע
במכרז)M( .
 ערבות להבטחת ההצעה כמפורט בתנאי סף 0.8.1.2להלן.
 כלל המסמכים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף  0.8.2.10.8.1.1ו 0.8.2-כשהם
ממולאים כנדרש ,על ידי המציע ,בהתאם להנחיות בסעיף 0.8.3שלהלן ,אשר כוללים
את נספח .2.05
 כלל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו( 0124-אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חבות מס) ,לרבות התצהיר חתום על ידי המציע כשהוא מאומת על
ידי עו"ד המצורף למסמכי המכרז כנספח .2.00.1
 הצהרה חתומה על ידי המציע בדבר אי תשלום דמי תיווך על גבי נספח 2.00.0
 התחייבות לשמירת סודיות ,חתומה על ידי המציע נספח 2.00.5
 תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז בנספח .2.00.4
2.00.0.0.0

מעטפה שניה  -מקור  1 +העתקים תכיל מענה לפרק המחיר ועליה יצוין
"מכרז מס'  - 11564מענה לפרק  - 5עלות"

 פרק  -5עלות מורכב מ 5-טבלאות בהן נדרש המציע ליתן הצעת מחיר בדולר ( )$בהתאם
להנחיות להלן:
 טבלה  5.0פיילוט בסעיף  -המציע נדרש ליתן מחיר עבור הקמת הפיילוט כאמור
במסמכי המכרז.
 טבלה  -5.0עלות הקמה של המערכת לרבות התקנה והגדרת הציוד ,מערכות השו"ב
והרכיבים הנלווים (עבודה בלבד) -המציע נדרש ליתן מחיר עבור כל רכיב בהתאם
לתיאור הפריטים המפורט בטבלה.
 טבלה  5.1ציוד חומרה ורישוי -המציע נדרש לרשום בעמודה ( Aמחיר יחידה) את הצעתו
לעלות יחידה בודדת .לצורך השוואת הצעות נדרש המציע להכפיל את המחיר שהוצע על
ידו בעמודה  Aבעמודה ( Bכמות לצורך השוואת הצעות) .התוצאה תירשם בעמודה C
(סה"כ עלות) .סך עמודה  Cתירשם בשורת " סה"כ  Cעלות הציוד והרישוי לתקופת
ההתקשרות הראשונה ( 1שנים)"  .התוצאה שתתקבל תהא הצעתו הסופית של המציע
לטבלה  5.1לצורך השוואת הצעות.

XXXX
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 טבלה  5.0אופציה להמשך תחזוקה ואחריות -המציע נדרש לכתוב באחוזים בעמודה D
(אחוז דמי תחזוקה שנתית) את אחוז התחזוקה המוצע על ידו .לאחר מכן יציב המציע
את אחוז התחזוקה המוצע על ידו בסך הכל הצעתו בטבלה  .5.1התוצאה שתתקבל
תוכפל ב 1 -כאמור בעמודה ( Eמספר שנים להשוואת הצעות) ותירשם בעמודה ( Jסה"כ
עלות תחזוקה לצורך השוואת הצעות).
 טבלה  5.5עלות שינויים ושיפורים מיוחדים -המציע נדרש לרשום בעמודה ( Gמחיר
לשעה) את עלות שעת העבודה עבור כל אחד מהתפקידים המתוארים בטבלה .לאחר
מכן ,יכפיל המציע את המחיר המוצע על ידו בעמודה ( Hאומדן שעות) .התוצאה תירשם
בעמודה ( Iסה"כ מחיר לשעה משוקלל) .סך עמודה  Iתירשם בשורת " סה"כ עלות
שינויים ושיפורים לצורך השוואת הצעות"  .התוצאה שתתקבל תהא הצעתו הסופית של
המציע לטבלה  5.5לצורך השוואת הצעות.
 לצורך השוואת הצעות בלבד נדרש המציע לרשום את תוצאת הסה"כ שהתקבלה עבור
כל טבלה בטבלת "ריכוז מחירים -טבלת סיכום" בסעיף  .5.0.0לאחר מכן המציע יסכם
את התוצאות שהתקבלו וירשום את התוצאה בשורה " סה"כ עלות המערכת (לצורך
השוואת הצעות)" זו היא תהא הצעתו הסופית והמשוקללת במכרז  00540לצורך
השוואת הצעות.
 אי חתימה בסמוך לטבלת "ריכוז מחירים" כנדרש תגרום לפסילת הצעת המציע
במכרז)M( .
 מודגש כי המציע אינו רשאי להציע מחיר יחידה שלילי או מחיר אפס ( )2וכי הדבר עלול
לגרום לפסילת ההצעה והכל לפי שיקול דעתה המוחלט של רכבת ישראל.
 מודגש בזאת כי את ההצעה הכספית יש להגיש על גבי טופס ההצעה הכספית בלבד.
הצעה כספית או מתן הנחה נוספת שלא במסגרת טופס הצעה כספית זה ,לרבות
באמצעות צירוף מכתב נלווה ,לא תילקח בחשבון.
 כל המחירים יפורטו במענה לפרק  5בהתאם להנחיות למילוי הצעת מחיר המפורטות
לעיל  -אין לציין מחירים במענה לפרקים .2-1
את מעטפות ראשונה ושניה יש להכניס למעטפה אחת סגורה שעליה יירשם "מכרז מס'
 - 11564מעטפות ראשונה ושניה" אותה יש לשלשל לתיבת המכרזים כמפורט לעיל.

2.00.0.0.1

מעטפה שלישית  -מקור  1 +העתקים תכיל מענה לפרקים  0-0ועליה יצוין
"מכרז מס'  11564מענה לפרקים  "4-1בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי
מכרז אלו ובפרט בסעיף  0.7להלן .כמו כן המציע יצרף למעטפה במדיה
מגנטית CD/הכולל מענה לפרקים אלו ,כמפורט בסעיף  0.11.1.2להלן.

המעטפה השלישית תוגש סגורה במועד האחרון להגשת הצעות ,במקום שייועד לכך על
ידי הרכבת וללא כל סימן זיהוי של המציע
יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש .למען הסר ספק יובהר כי יש להקפיד שבמעטפה
הראשונה והשלישית לא יוכנס עותק של ההצעה הכספית.

XXXX
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2.00.0.0

ההצעה תוגש בעברית (למעט מפרטי יצרן ונספחים טכניים אחרים אשר ניתן
להגישם גם בשפה האנגלית) בצירוף  CDהמכיל את קבצי ההצעה בפורמט של
 WORD 2007ומעלה .בכל מקרה של סתירה בין האמור בהצעה המודפסת
לאמור בקבצים האלקטרוניים ,יקבע הנוסח המודפס.

2.00.0.1

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או
יותר מהדרישות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט של הרכבת.

2.00.0.0

המציע לא ירשום הערה או הסתייגות כלשהיא גוף מסמכי המכרז ולא יערוך
בהם שינוי אחר כלשהו .עריכת שינוי ו/או רישום הסתייגות ו/או כל חריגה
אחרת מהוראות המזמין עלולה לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המזמין.

הודעות למציעים

2.40
2.00.0

תשומת לב המציעים לכך כי הודעות למציעים ,ככל שתהיינה ,בכל הנוגע
להליך המכרז ועד למועד הגשת ההצעות ,יפורסמו באתר הרכבת ,תחת שם
המכרז המופיע ברשימת המכרזים המתפרסמים באתר הרכבת.

2.00.0

מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז ,מוטלת על המציע בלבד .לא
תתקבל כל טענה מצד המציע באשר לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות
ותוכנן .שאלות ההבהרה יוגשו אך ורק בכתב לנציג הרכבת ובמועדים עפ"י
הפירוט בסעיף זה.

2.00.1

מובהר ,כי רק תשובות לשאלות הניתנות בכתב לכל המציעים יחייבו את
הרכבת.

2.00.0

שאלות המציעים ישלחו על גבי קובץ וורד במבנה הטבלה שלהלן לכתובת
הדוא"ל morans@rail.co.il :הרכבת תשלח למגישי שאלות ההבהרה
אישור קבלה במייל חוזר .ככל שהמציע לא יקבל אישור קבלה ,עליו לפנות
לנציגת הרכבת כמפורט בסעיף זה.
פרק

2.00.5

סעיף במכרז

שאלה

השאלות צריכות להיות מנוסחות בעברית ,ותשובת הרכבת תהא אף היא
בעברית.

2.00.4

XXXX

יודגש ,כי לרכבת הזכות לשנות ו/או לבצע התאמות במכרז בהתאם
לשאלות ותשובות ההבהרה שיינתנו ,והנוסח הסופי והמחייב של המכרז
יהיה זה שכולל את כל השינויים ,ככל שיהיו ,וכפי שיפורסם על ידי הרכבת
באתר האינטרנט .באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן באתר
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האינטרנט ולוודא שהשאלות שלו יתקבלו על ידי הרכבת ולהתעדכן בדבר
שינויים והודעות ,ככל שיהיו.
2.00.2

מובהר ,כי הרכבת תחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי לאילו שאלות הבהרה
להתייחס ,וכן ,הרכבת רשאית שלא להתייחס לשאלות שיועברו לאחר
המועד הקבוע להגשת השאלות או להתייחס אליהן בסבב הבהרות נוסף,
אם תחליט הרכבת לקיים סבב כזה .בכל מקרה ,הרכבת שומרת לעצמה את
הזכות לא להתייחס לשאלות שתישלחנה לאחר המועד הקבוע להגשתן.

2.00.8

העברת שאלות הבהרה ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי הפנייה ניתן
להעביר לידי הגב' מורן סנדק ,באמצעות פקס מס'  20-1000141או דוא"ל:
 , morans@rail.co.ilעד ליום  40.24.0241יובהר כי העברת השאלות
ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את מועד הגשת ההצעות.
אופן שקלול הצעות המחיר ובחירת מציע זוכה

2.40

במסגרת שיקולי הרכבת בבחירת הזוכה ,תבחנה ההצעות כדלקמן:

2.01.0

ההצעה הזוכה – ההצעה הכספית הנמוכה ביותר מבין כלל ההצעות
הכשרות.

2.01.0

במקרה של שוויון בין מציעים ,דהיינו שני מציעים או יותר המקיימים את
כל תנאי המכרז אשר יציעו את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ,בחירת
המציע הזוכה תתבצע באמצעות הגרלה או באמצעות הליך תיחור נוסף בין
המציעים.

שלמות ההצעה ואחריות כוללת ()I

2.41

המציע יתחייב כי ההצעה המוגשת על ידו היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית
ותפעולית אחת וכי כל השירותים המתבקשים במכרז מוצעים בהצעתו בשלמותם כולל רמת
השירות שנדרשה לשירותים אלה .מגיש ההצעה ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל
הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה ו/או ספקי השירות מטעמו.

 2.45הצעה בשיתוף פעולה עם קבלני משנה
מובהר ,כי ככל שהמציע מציג עמידה בדרישות מכרז זה באמצעות קבלן משנה מטעמו ,על קבלן
המשנה המוצע ,לבצע את השירות במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות בתקופת האופציה.
לרכבת ישראל שמורה הזכות לדרוש מהמציע להחליפו בקבלן משנה אחר אשר מוסכם על הרכבת.
לקבלן ולמציע יהיה הסכם המבטיח מבחינת רכבת ישראל קבלת שירות מיטבי מהמציע.
מובהר כי העסקת קבלן משנה כאמור לא תגרע מאחריותה הכוללת של החברה כלפי הרכבת לרבות
אחריותה המקצועית ,למילוי התחייבויותיה (בין אלה המבוצעות על ידו ובין אלה המבוצעות על ידי
קבלני משנה מטעמו) תחת מכרז זה על נספחיו ככתבן וכלשונן .פרטי קבלני המשנה

XXXX
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יש למלא בסעיף  0.0את הפרטים הבאים לגבי כל אחד מקבלני המשנה המוצעים על ידי הספק לשם
אספקת השירותים לרכבת:
 2.05.0.0שם קבלן המשנה ,כתובת ,טלפון.
 2.05.0.0שם מנהל החברה ,בעלות החברה.
 2.05.0.1פרטי המשימות מתוך הפרקים הטכניים שיבוצעו על ידי קבלן המשנה
כמו כן ,המציע נדרש להחתים כל אחד מקבלני המשנה שצוינו על ידו על "טופס התחייבות לקבלן
משנה" המופיע בסעיף .0.1

תוקף ההצעות והתקשרות עם מציעים אחרים במדרג ההצעות

2.41
2.04.0

לרכבת שמורה הזכות להתקשר עם מציע אף לאחר המועד שנקבע לתום
תוקף ההצעות ,ההצעות תעמדנה בתוקף  383יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.

XXXX

2.04.0

ובלבד שלא הודיע המציע לרכבת על בטלות הצעתו ,לאחר המועד שנקבע
לתום תוקף ההצעות.

2.04.1

במקרה בו ,מכל טעם שהוא ,לא יעלה בידי הרכבת להתקשר עם המציע
הזוכה ,או שהחוזה עם המציע הזוכה יבוטל ,תהא הרכבת רשאית לקבל את
הצעת המציעים הבאה בדרוג ,בהתאם לאמור להלן.

2.04.0

לאחר שהרכבת תבחן את ההצעות ,תודיע הרכבת על זהות המציע הזוכה
וכן על זהות המציע שדורג במקום השני במדרג ההצעות (להלן" :מציע
ממתין").

2.04.5

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו/או מכרז זה ,הרכבת שומרת לעצמה
את הזכות לפנות אל המציע הממתין על מנת שיבצע את השירותים על פי
הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכים אחרים במכרז ,כל מקום שבוטלו
זכייתם של הזוכים או בוטלו החוזים עמם ,זאת אף אם הצעתו של המציע
הממתין כאמור כבר אינה בתוקף.

2.04.4

למציע הממתין תהא שהות של  6ימים מיום פניית הרכבת אליו להודיע
לרכבת על קבלת פנייתה .לא עשה כן המציע הממתין ,או שהשיב בשלילה,
תהא רשאית הרכבת לחזור ולהציע את הצעתה זו למציעים שדורגו במקום
השלישי וכך הלאה ,או לבטל מכרז זה ,והכל  -על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.

2.04.2

למציע ממתין לא תהיה עילה לתביעה כלשהי אם הרכבת לא תתקשר עימו
בסופו של דבר ,ולחילופין באם תתקשר עימו בהיקף עבודה הנמוך מתכולת
העבודה המפורטת בחוזה ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  2ו3 -
לעיל.

2.04.8

למען הסר ספק אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את הרכבת לפנות
למציע ממתין והרכבת תהא רשאית לפנות לחברה אחרת ו/או לפרסם מכרז
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חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמציע הממתין לא תהא כל טענה ו/או
דרישה כלפי הרכבת.
השבת מסמכי החוזה על נספחיו במועד הדרוש

2.40
2.02.0

לאחר קבלת הודעת הזכייה מטעם הרכבת והעברת העתקי החוזה ונספחיו
לחתימת המציע הזוכה במכרז ,יהא על המציע הזוכה להחזיר לרכבת את כל
מסמכי החוזה ,על כל נספחיו )לרבות ערבות הביצוע ונספח הביטוח(
וצרופותיו כשהם חתומים על ידו ,וזאת תוך שבעה ימים קלנדריים ממועד
העברת החוזה לידיו.

2.02.0

במידה והמציע הזוכה לא יפעל בהתאם לאמור לעיל ,יחויב המציע בסך של
אלף שקלים חדשים (  )₪ 0,222בגין כל יום איחור בהגשת החוזה החתום.
מובהר כי ,אין בהתניה זו כדי לגרוע מזכות הרכבת לבטל את זכיית המציע,
הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

2.40

התחייבויות ואישורים שיידרשו מהמציע עם זכייה במכרז ()I
עם קבלת הודעת זכייה יידרש המציע הזוכה להמציא למזמין חוזה חתום ,על כל עמוד
בהסכם ,על כל נספחיו השונים ,המצורף להלן כנספח  ,2.8על ידי מורשה החתימה בתוספת
חותמת המציע ,וזאת תוך  2ימי עבודה מיום הוצאת הודעת הזכייה כאמור .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל יידרש המציע הזוכה לצרף את המסמכים הבאים עם החוזה החתום.
 ערבות ביצוע כמפורט בהסכם (נספח ח' להסכם)
 אישור קיום ביטוחים (נספח ט' להסכם)
 תשלום באמצעות הבנקים (נספח ז' להסכם)
 הצהרות קבלי משנה (נספח י' להסכם) יצורפו במועדים הקבועים בהסכם.

2.40

התחייבות לשמירת סודיות

המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לו או שייוודע לו לשם
ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ,לפיה אינו רשאי לפרסם מידע ,להעבירו או להביאו לידיעת כל
אדם במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה .כמו כן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו
כאמור .המציע יצרף התחייבות ,לפיה במידה שיבחר כספק זוכה ידאג לכך שגם עובדיו וכל אדם
מטעמו ,המספקים שירותים נשוא המכרז ,יקימו הוראות סעיף זה וכי יחתימם על הצהרת
סודיות .המציע יצהיר על שמירת סודיות בהתאם לסעיפים  008ו 001-לחוק העונשין ,התשל"ז –
 ,0122בנוגע למהות הפרויקט ,מידע ,ידיעות ומסמכים אשר יקבל לצורך הפרויקט מהמזמין או
מכל גורם אחר מטעמו ומסמכים שהמציע או מורשים מטעמו ייצרו בנוגע לפרויקט .הנחיות על
שיטות אבטחת מסמכים ,וחומר אחר יינתנו על ידי אגף ביטחון של המזמין.

XXXX
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ביטול המכרז ()I

2.02

המזמין רשאי לבטל את המכרז ,או לצאת במכרז חדש וזאת בהתאם לשיקולי יעילות או
שמירה על האינטרס הציבורי או כל סיבה עניינית אחרת לרבות שהמכרז אינו מעניק לרכבת
את הפתרון המיטבי שהיא חפצה בו ו/או עקב שינויים בטכנולוגיה .הודעת הביטול תישלח
בכתב לכל המציעים ,או לכל מי שרכש את מסמכי המכרז כתלות במועד הביטול .יובהר ,כי
למי ממשתתפי המכרז לא תהיה כל טענה בעניין ביטול המכרז ,לרבות תביעות כספיות.

בעלות על המכרז ועיון בהצעה הזוכה ()I

2.04
2.00.0

בעלות על המכרז
מסמכי המכרז הינם קניינו הרוחני של המזמין .מכרז זה מועבר לרוכש לצורך הגשת הצעה
בלבד .אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה ,אלא בהסכמה ובאישור בכתב של
המזמין.

2.00.0

עיון בהצעה הזוכה
2.00.1

בהתאם לתקנה (00ה) לתקנות חובת מכרזים התשנ"ג  0111 -משתתף יהיה
רשאי בתוך  12יום ממועד מסירת ההודעה על תוצאות ההחלטה הסופית
של ועדת המכרזים לעיין בהצעת הזוכה במכרז למעט בחלקים של ההצעה
אשר העיון בהם עלול ,לדעת ועדת המכרזים ,לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי .אשר על כן ,על כל מציע לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו
סעיפים ו/או חלקים בהצעתו ו/או מסמכים שצורפו להצעתו חסויים בפני
הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי או מקצועי.

2.00.0

למען הסר ספק יובהר כי ציון זה איננו מחייב את ועדת המכרזים וכי
שמורה לוועדת המכרזים הסמכות הבלעדית להחליט מהם הסעיפים ו/או
חלקים שבהצעת הזוכה ו/או המסמכים שצורפו לה שהם חסויים בפני הצגה
למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי או מקצועי.

2.00.5

יודגש כי מציע של א יציין הסעיפים חלקים או מסמכים שלדעתו חסויים מן
הטעמים האמורים לעיל יראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו.

2.00.4

מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה
(00ה) דלעיל לעיין בה.

2.00.2

מציע שציין סעיפים בהצעתו כסעיפים חסויים ,יראו אותו כמסכים לכך
שאותם סעיפים בהצעותיהם של המציעים האחרים יהיו חסויים בפניו,
במקרה שהוא יבקש לעיין בהצעות של מציעים אחרים ,אלא אם המזמין
ייקבע אחרת.

XXXX
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 2.00אומדן המכרז
2.00.0

מובא בזאת לידיעת המציעים כי הרכבת ערכה אומדן לתמורה לספק
במסגרת המכרז (להלן" :אומדן המכרז") .אומדן המכרז ,כפי שיעודכן על
ידי הרכבת במהלך הליך המכרז ,יושם במעטפה סגורה בתיבת המכרז ,טרם
מועד הגשת ההצעות למכרז בהתאם לתקנה  02לתקנות חובת המכרזים.

2.00.0

מבלי לגרוע מזכותה של הרכבת על פי הוראות מסמכי המכרז ועל פי כל דין,
אומדן המכרז ישמש לצורך הערכת סבירות ההצעות הכספיות ויכולתו של
המציע הזוכה לבצע את השירות במחיר המוצע.

2.00.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה שבו ההצעות הכספיות מבין
ההצעות שנמצאו על ידי הרכבת כהצעות תואמות לדרישות המכרז ,תהיינה
גבוהות מהאומדן ,שמורה לרכבת הזכות לבטל את המכרז או לאפשר הגשת
הצעת מחיר חוזרת ומשופרת בהתאם לתקנות והכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של הרכבת.

2.00.0

2.00

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של הרכבת על פי
מסמכי המכרז או על פי כל דין.

תנאים כלליים ()I

2.01.0

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז על נספחיהם .אי מילוי של
אחת או יותר מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
של הרכבת.

2.01.0

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הרכבת רשאית שלא להטיל על מציע כלשהו לבצע את
השירותים נשוא המכרז ,באם תהא סבורה כי אין ביכולתו לבצעם ברמה ו/או בלוח הזמנים
כנדרש ,בהתאם לקבוע בפרקים  0-0למסמכי המכרז.

2.01.1

יודגש כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות על חילוט
ערבות המכרז של כל מציע ,כולה או חלקה ,לאחר מתן הזדמנות להשמעת טענותיו אם
התקיים בו ,בין היתר ,אחד מאלה:

2.01.0

הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

2.01.5

הוא מסר לרכבת מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

2.01.4

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

2.01.2

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות של הרכבת עם הזוכה במכרז.

2.01.8

הרכבת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,בשלמותה או
חלקים ממנה.

2.01.1

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לבקש הבהרות ו/או השלמות נוספות תוך כדי תהליך
בחינת ההצעות וכן לראיין את העובדים המועמדים לבצע את העבודה מטעם המציעים,
שהצעותיהם תמצאנה מתאימות.

XXXX
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2.01.02

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לפנות אל המציעים ,כולם או חלקם ,ולדרוש מהם הסברים ו/או הבהרות ו/או
השלמות מסמכים לרבות אישורים ו/או המלצות ו/או הדגמות לצורך בירור והשלמת פרטים
בנוגע להצעותיהם לרבות עמידתם בתנאים המקדמיים; וכן כל פרט אחר ,או כל בירור נוסף,
הדרוש לצורך קבלת החלטתה .עם זאת ,אין הרכבת מתחייבת לפנות למציעים לקבלת
הבהרות ו/או השלמות והדבר מסור לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

2.01.00

הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או ההמלצות
ו/או הפרטים ,והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.01.00

כל הנחיה ,הדרכה והוראה שניתנו או יינתנו על ידי נציגי הרכבת דינן כדין הנחיית המזמין
בלבד ,ולא יהיה בהן כדי ליצור כל יחסי עובד/מעביד עם המציעים או עם עובדיהם .כמו כן,
כל הדרכה ,הנחיה או הוראה כנ"ל לא תשחרר את המציע ממילוי כל התחייבויותיו לפי
מכרז זה ולפי ההסכם שייחתם.

2.01.01

כל ההבהרות שיינתנו ,אם יינתנו ,על ידי הרכבת ו/או מי מטעמה (ובכלל זה יועציה) יהיו
במסמך בכתב חתומים על ידי הרכבת בעצמה .אין המציע רשאי להסתמך על הבהרות בעל
פה שניתנו ,אם ניתנו ,על ידי הרכבת ו/או מי מטעמה שלא באמצעות הדרך הקבועה לעיל.

2.01.00

מציע יוכל להגיש הצעה אחת בלבד .מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת ייפסל .כמו כן ,הצעה
שתוגש על ידי יותר ממציע אחד ,תיפסל .יובהר כי הצעה שבמסגרתה יפרט המציע שירותים
נלווים שיסופקו על ידי קבלן משנה מטעמו כמפורט בפרקי המפרט שלהלן ,לא תחשב
כהצעה אשר הוגשה על ידי יותר ממציע אחד ,כאמור לעיל.

2.01.05

ככל שבערבות אשר הומצאה על ידי המציע לרכבת בהתאם להוראות מכרז זה קבוע מועד
לתפוגת תוקפה ,ומועד זה התרחש קודם שהסתיימו ההליכים שלהבטחתם ניתנה הערבות,
כי אז יאריך המציע את תוקף הערבות .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב כל מציע כי
במקרה וייבחר כזוכה ,וכל עוד לא הוחלפה ערבות ההצעה בערבות הביצוע בהתאם
להוראות ההסכם ,יאריך את תוקף ערבות ההצעה שהגיש במסגרת הצעתו ,ללא כל תמורה
נוספת ,לפי דרישת הרכבת .המציע מוותר מראש על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה ומתחייב
שלא להעלות כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כלפי הרכבת ,בקשר עם הארכת תוקף הערבות
כאמור ולרבות במקרה של ביטול המכרז ,לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור.

2.01.04

מובהר בזאת כי התקציב לביצוע השירותים נמצא בהליכי אישור ,ובכל מקרה ,ביצוע
השירותים ,כולם או מקצתם ,מותנה בקבלת אישור תקציבי כאמור .המציע מוותר בזאת על
כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת ו/או מי מטעמה אם וככל שהרכבת תחליט לבטל את
המכרז ו/או לצמצמו בשל סיבות הנובעות מהעדר של העדר תקציב ו/או סיבות ארגוניות.

2.01.02

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע ,במקרה בו הינה
סבורה ,שבמילוי ההצעה ,נקט המציע בדרך של תכסיסנות ו/או קנוניה ו/או הטעייה ו/או
תיאום ו/או הסדר כובל כלשהו עם מציע אחר.

2.01.08

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו
של מציע ,לגביו היה לרכבת ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות במקרה
של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת הסכם על ידי המציע ,חשד למרמה ,תביעות
בלתי סבירות וכיו"ב.

XXXX

עמוד 12מתוך 28

8221821/

אגף רכש והתקשרויות
2.01.01

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות הצעתו של
מציע ,במקרה בו הינה סבורה ,שבמילוי ההצעה ,נקט המציע בדרך של תכסיסנות ו/או
קנוניה ו/או הטעייה ו/או תיאום ו/או הסדר כובל כלשהו עם מציע אחר.

2.01.02

לרכבת שמורה הזכות לדחות את הצעתו של מציע אשר יתברר בפועל כי אינו בעל האיתנות
הפיננסית המתאימה להיקף ההתקשרות .מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,הרכבת
רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר קיימת לגביו הערת "עסק חי".

2.01.00

הסתייגות מהתנאים המפורטים בנספחים לחוזה ,בטופס ההצעה הכספית ו/או בטפסים
למילוי על ידי המציע כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא ,בין
אם על ידי תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת ,עלולים
לגרום לפסילת ההצעה ,ולרכבת שמורה הזכות לפסול כל הצעה בה תימצא הסתייגות
כאמור ו/או לפנות למציעים לשם השלמת פרטים חסרים .על אף האמור ,הרכבת רשאית
שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או ההמלצות ו/או הפרטים והכל על פי
שיקול דעתה הבלעדי .הגשת הצעה למכרז כמוה כהסכמה לכל תנאי המכרז ונספחיו ללא כל
סייג ו/או התניה ,לפי שיקול דעתה המוחלט של הרכבת.

2.01.00

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם חתימת
החוזה ,במידה וישתנו צרכי הרכבת .המציע לא יוכל לדרוש כל פיצוי בגין שינוי בהיקף
ההתקשרות לפני או אחרי הגשת ההצעות.

2.01.01

הרכבת רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים
במכרז ,לרבות לדרוש את הארכת תוקף ערבות המכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,ובלבד שתודיע למציעים בכתב בדבר שינוי כאמור .הודעה בדבר דחיית המועד
להגשת ההצעות תתפרסם באתר הרכבת.

2.01.00

מובהר בזאת כי הרכבת לא תתחשב במכתבי המלצה במסגרת בדיקת ההצעות

2.01.05
2.01.04

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במכרז זה .אי מילוי של אחת או יותר
מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה.

2.01.02

יודגש כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות על חילוט
ערבות המכרז של כל מציע ,כולה או חלקה ,לאחר מתן הזדמנות להשמעת טענותיו אם
התקיים בו ,בין היתר ,אחד מאלה:
2.01.02.0

הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

2.01.02.0

הוא מסר לרכבת מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

2.01.02.1

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז.

2.01.02.0

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן
תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הרכבת עם הזוכה במכרז.

2.01.08

XXXX

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,בשלמותה או
חלקים ממנה.
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2.01.01

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש הבהרות ו/או השלמות נוספות תוך כדי תהליך בחינת
ההצעות וכן לראיין את העובדים המועמדים לבצע את העבודה מטעם המציעים,
שהצעותיהם תמצאנה מתאימות.

2.01.12

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לפנות אל המציעים ,כולם או חלקם ,ולדרוש מהם הסברים ו/או הבהרות
ו/או השלמות מסמכים לרבות אישורים ו/או המלצות ו/או הדגמות לצורך בירור והשלמת
פרטים בנוגע להצעותיהם לרבות עמידתם בתנאים המקדמיים; וכן כל פרט אחר ,או כל
בירור נוסף ,הדרוש לצורך קבלת החלטתה .עם זאת ,אין הרכבת מתחייבת לפנות למציעים
לקבלת הבהרות ו/או השלמות והדבר מסור לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

2.01.10

הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או ההמלצות
ו/או הפרטים ,והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.01.10

כל הנחיה ,הדרכה והוראה שניתנו או יינתנו על ידי נציגי רכבת ישראל דינן כדין הנחיית
מזמין בלבד ,ולא יהיה בהן כדי ליצור כל יחסי עובד/מעביד עם הספק או עם עובדיו .כמו כן,
לא תשחרר כל הדרכה ,הנחיה או הוראה כנ"ל את המציע ממילוי כל התחייבויותיו לפי
מכרז זה ולפי ההסכם שייחתם.

2.01.11

כל ההבהרות שיינתנו ,אם יינתנו ,על ידי הרכבת ו/או מי מטעמה (ובכלל זה יועציה) יהיו
במסמך בכתב חתומים על ידי הרכבת בעצמה .אין המציע רשאי להסתמך על הבהרות בעל
פה שניתנו ,אם ניתנו ,על ידי הרכבת ו/או מי מטעמה שלא באמצעות הדרך הקבועה לעיל.

2.01.10

מציע יוכל להגיש הצעה אחת בלבד ,מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת ייפסל .כמו כן ,הצעה
שתוגש על ידי יותר ממציע אחד ,תיפסל .יובהר כי הצעה שבמסגרתה יפרט המציע שירותים
נלווים שיסופקו על ידי קבלן משנה מטעמו כמפורט בפרקי המפרט שלהלן ,לא תחשב
כהצעה אשר הוגשה על ידי יותר ממציע אחד ,כאמור לעיל.

2.01.15

ככל שבערבות אשר הומצאה על ידי המציע לרכבת בהתאם להוראות מכרז זה קבוע מועד
לתפוגת תוקפה ,ומועד זה התרחש קודם שהסתיימו ההליכים שלהבטחתם ניתנה הערבות,
כי אז יאריך המציע את תוקף הערבות .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב כל מציע כי
במקרה וייבחר כזוכה ,וכל עוד לא הוחלפה ערבות ההצעה בערבות הביצוע בהתאם
להוראות ההסכם ,יאריך את תוקף ערבות ההצעה שהגיש במסגרת הצעתו ,ללא כל תמורה
נוספת ,לפי דרישת הרכבת .המציע מוותר מראש על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה ומתחייב
שלא להעלות כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כלפי הרכבת ,בקשר עם הארכת תוקף הערבות
כאמור ולרבות במקרה של ביטול המכרז ,לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור.

2.01.14

מובהר בזאת כי התקציב לביצוע השירותים נמצא בהליכי אישור ,ובכל מקרה ,ביצוע
השירותים ,כולם או מקצתם ,מותנה בקבלת אישור תקציבי כאמור .המציע מוותר בזאת על
כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת ו/או מי מטעמה אם וככל שהרכבת תחליט לבטל את
המכרז ו/או לצמצמו בשל סיבות של העדר תקציב ו/או סיבות ארגוניות.

2.01.12

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו
של מציע ,לגביו היה לרכבת ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות במקרה
של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת הסכם על ידי המציע ,חשד למרמה ,תביעות
בלתי סבירות וכיו"ב.

XXXX
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2.01.18

כמו כן הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את
הצעתו של מציע אשר לגבי מנהל הפרויקט המוצע מטעמו היה לרכבת ניסיון רע ו/או כושל
במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת
הסכם על ידי המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.

2.01.11

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע ,במקרה בו הינה
סבורה ,שבמילוי ההצעה ,נקט המציע בדרך של תכסיסנות ו/או קנוניה ו/או הטעייה ו/או
תיאום ו/או הסדר כובל כלשהו עם מציע אחר.

2.01.02

הסתייגות מהתנאים המפורטים בנספחים לחוזה ,בטופס ההצעה ו/או בטופס למילוי על ידי
המציע ,לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא ,עלולה לגרום לפסילת ההצעה ,ולרכבת
שמורה הזכות לפסול כל הצעה בה תימצא הסתייגות כאמור ו/או לפנות למציעים לשם
השלמת פרטים חסרים .על אף האמור ,הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל
האישורים ו/או ההמלצות ו/או הפרטים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.01.00

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם חתימת
החוזה ,במידה וישתנו צרכי הרכבת .הספק לא יוכל לדרוש כל פיצוי בגין שינוי בהיקף
ההתקשרות לפני או אחרי הגשת ההצעות.

2.01.00

הרכבת רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים
במכרז ,לרבות לדרוש את הארכת תוקף ערבות המכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,ובלבד שתודיע למציעים בכתב בדבר שינוי כאמור.

2.01.01

מובהר בזאת כי הרכבת לא תתחשב במכתבי המלצה במסגרת בדיקת ההצעות.

XXXX
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יעדים

1
4.2

כללי  -הבהקים ()I
רכבת ישראל ,מעוניינת להטמיע מערך הפרדה ואבטחה ברשת התקשורת הארגונית ע"י
יישום "חומות-אש" ובקרות אבטחת מידע .הפתרון נדרש להיות מנוהל ומבוקר ע"י מקום
מרכזי אחד לכלל הרשת .ליישום הפתרון ,הרכבת מבקשת לקבל שירותי הקמה תמיכה
ותחזוקה של התשתיות והשירותים המבוקשים ,לרבות ניהול הפרויקט באמצעות ספק אחד
(להלן" :המציע") ,ובכפוף להסכם רמת שירות (.)SLA

4.4
0.0.0

לקוח/מומחה יישום  -משתמש עיקרי ()I
מומחה היישום
מומחה היישום מטעם הלקוח הוא אבי סביון ,מנהל יחידת רשת ארצית ואבטחת מידע –
אגף מערכות מידע ברכבת ישראל או מי מטעמו.

0.0.0

הלקוח (משתמשים)
אגף מחשוב ומערכות מידע ברכבת ישראל.

4.0

יעדים ומטרות ()I
תכנון ,אספקה ,הקמה ותחזוקה של פתרון להפרדת רשתות פנים ארגונית ברשת הארצית
ומתן פתרונות אבטחה.
המערכת תתבסס על ציוד רשת ייעודי שיותקן במרכזי המידע ( )Data Centerשל רכבת
ישראל.
השירותים והיעדים הטכנולוגיים המבוקשים במסגרת מכרז זה הינם:
 הפרדת תקשורת בין רשתות בעלות תפקידים שונים בכלל הרשת הארגונית הארצית.
 תמיכה בהגדרת חוקים/מדיניות מבוססת מקור ויעד.
 תמיכה להגדרת חוקים/מדיניות על פי זיהוי האפליקציה (.)Layer 7
 ממשק מול ה Directory -הארגוני לטובת זיהוי משתמשים ובניית חוקים מבוססי
חשבון משתמש/מחשב או קבוצות משתמשים/מחשבים.
 תמיכה באבטחת רשתות תקשורת רגישות באמצעות הצפנה ( )VPNבין אתרים.
 תמיכה בגישה מאובטחת באמצעות .SSL-VPN
 תמיכה במנגנון אנטי-וירוס מובנה.
 תמיכה בזיהוי ומניעת ניסיונות תקיפה (.)IPS
 תמיכה ביישום  Sandboxכחלק אינטגרלי בפתרון.
 תמיכה בניהול מרכזי של רכיבי הפתרון בממשק ניהול אחיד.
 שו"ב מלא על תקינות הציוד ותפקוד מערך אבטחת הרשת וקבלת התראות על תקלות
או בעיות.

XXXX
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 אפשרות לייצוא לוגים מכל רכיבי הרשת המוצעים בפתרון לשרת ייעודי לאיסוף לוגים
(.)Syslog
 תמיכה ביתירות (.)High Availability

0.0.0

עקרונות ביצוע ()I
0.0.0.0

מתן פתרון/שירות מקצה לקצה ( )End-to-Endבמתכונת של Turnkey
 ,Projectלכל פלטפורמת התקשורת המוצעת על כל רכיביה ,לרבות הפתרונות
המשלימים המוצעים בפתרון.

0.0.0.0

מתן פתרון תקשורת ואבטחת מידע (חומרה ותוכנה) מוכח ופועל העומד
בתקנים ובסטנדרטים מקובלים בתחום.

0.0.0.1

במידת הצורך ,הזוכה יבצע פעילות במקביל של מספר צוותי עבודה על מנת
לעמוד ביעדי תכנית העבודה המפורטים בסעיף  4.3.24.3.2שלהלן.

0.0.0

4.0

0.0.0.0

הקמה ושימוש במנגנוני דיווח והערכה ממוכנים ,מדידים וברי תיעוד,
המאפשרים בחינת עמידת הספק וקבלני המשנה מטעמו במחויבויותיו לרמת
השירות.

0.0.0.5

ביצוע כלל מרכיבי השירות על פי נהלים שיקבלו אישור מראש מרכבת ישראל,
לרבות טיפול בתקלות תוך עמידה ב SLA -כמפורט בסעיף .4.7

אילוצים ()I
0.0.0.0

הפתרון נדרש להיות מותאם לתשתית התקשורת הקיימת ברכבת ישראל
כמפורט בפרק  0להלן.

0.0.0.0

הגישה מרשת הרכבת אל רשת האינטרנט הינה מוגבלת ומתאפשרת אך ורק
מהאתרים המרכזיים דרך  GWייעודי.

בעיות שהמערכת אמורה לפתור ()I


לא קיימת הפרדה בין הרשתות בתשתיות תקשורת הנתונים הארצית ולא קיימת
בקרה לגבי השירותים המורשים בין רשת אחת לאחרת.



לא מיושמת הצפנה על המידע המועבר ברשת תקשורת הנתונים על רשתות רגישות.



אין זיהוי וחסימה של ניסיונות תקיפה ( ,)IPSובקרה על תוכן המידע המועבר
בערוצי התקשורת והמידע.

4.1
0.0.0

XXXX

קשר לתוכנית עבודה שנתית ()I
הפרויקט כלול בתוכניות רכבת ישראל.

עמוד 81מתוך 28

8221821/

אגף רכש והתקשרויות
היישום

0
0.2

כללי  -פונקציונאליות ()I
רשת התקשורת המרחבית (ה )WAN -של רכבת ישראל מבוססת על רשת תשתית פיזית
אופטית ייעודית ומעליה תשתית  SDHומעליה תשתית  .IPהרשת בעלת שני מוקדים
ראשיים  -האחד באתר הראשי בחיפה והשני בטירת הכרמל ( .)Med-1בעתיד צפוי אתר
 Med-1לעבור לאתר הרכבת בלוד .בנוסף קיימים כ 82 -אתרים משניים עם צפי גידול לכ-
 042אתרים (תחנות נוסעים ומשרדים) בהם פרוסה רשת הרכבת .רשת זו משמשת למטרות
שונות כגון :רשת ניהולית ,רשת הכרטוס ורשתות נוספות .כיום אין הפרדה בין הרשתות
השונות ולא קיים  FWבתחנות ולא ב.Backbone -
במסגרת הפתרון הנדרש יש לספק שני רכיבי  FWראשיים בתצורה שרידה ביניהם וכן
לתמוך בריבוי רשתות ( )VLANsבאתרי הרכבת ולאפשר ניהול ואכיפה של כללי התקשורת
והמידע בתוך הרשת ומניעת איומי אבטחת מידע בין האתרים.
רכיבי הרשת ותשתיות התקשוב בפתרון המוצע יהיו מבוססים על מוצרי מדף ( COTS -
 )Commercial off the Shelfמקובלים בתעשייה ויתמכו בכל סוגי ציוד הרשת המקובלים
(נתבים ,מתגים ,מודמים).
כל הרכיבים ינוהלו ממקום מרכזי אחד.
פלטפורמת האבטחה המוצעת עבור רשת התקשורת תכלול לפחות את מרכיבי המערכת
והשירותים הבאים:
 שני רכיבי  FWמרכזיים עבור האתרים הראשיים בתצורה שרידה.
 כלי ניהול מרכזיים וממשק ניהול אחוד .כלי הניהול יהיו בתצורה שרידה בשני האתרים
המרכזיים (חיפה ו .)Med-1
 מנגנון לאיסוף לוגים עם יכולת לאגור חיוויים למשך שנה לפחות.
 מנגנון מובנה לזיהוי וחסימה של ניסיונות תקיפה ואיומי אבטחת מידע (,AV ,IPS
.)Sandbox

0.4

ארכיטקטורת הפתרון ()S
האיור שלהלן מציג ארכיטקטורה קיימת של רשת התקשורת .הספק נדרש לתאר את
הפתרון המוצע בהתייחסו למבנה הרשת הקיים כמתואר להלן.

תרשים רשת:

XXXX
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המציע נדרש לפרט ולתאר בהצעתו את ארכיטקטורת המערכת המוצעת (שרטוט ומלל)
ולכלול התייחסות לנושאים ,כגון :רכיבי המערכת (תקשורת ושרתים) בסגמנטים השונים,
קישורים בין מערכות ,ממשקים ,תהליכי גיבוי ושרידות ,פריסה ,סביבת ניהול וניטור,
אחסון ,תהליך הגישה לאינטרנט (אם נדרש) ,קצבי התקשורת ,ניהול תעבורה ,שירות
וכדומה .המציע רשאי להציע חלופות נוספות לארכיטקטורת הפתרון ולפרטן בהתאם (.)S

0.0

ממשקים ()S
המציע יפרט במידה ונדרש את כל ממשקי המערכת בין המרכיבים השונים בפתרון וכן מול
מערכות אחרות שאינן כלולות בפתרון אך נדרשות לצורך יישומו ,כגון ממשק לActive -
 Directoryוציוד התקשורת הקיים ברכבת.

0.0

XXXX

קיצורים ()Acronyms
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Acceptance Test Procedure

ATP

Active Directory

AD

After Receiving Order

ARO
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AAA

Authentication, Authorization & Accounting

BW

Bandwidth

CLI

Command Line Interface

COTS

Commercial Off the Shelf

CC

Common Criteria

DRP

Data Recovery Plan

DB

Database

DBMS

DB Management System

DoS

Denial of Service

FIPS

Federal Information Processing Standard

FTP

File Transfer Protocol

FW

Fire Wall

GE

Gigabit Ethernet

GFE

Government Furnished Equipment

GUI

Graphical User Interface

HLD

High Level Design

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure

IT

Information Technology

IP

Internet Protocol

IPVPN

Internet Protocol - Virtual Privet Network

IPS

Intrusion Prevention System

IPSec

IP Security

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

LAN

Local Area Network

LLD

Low Level Design

MTBF

Mean Time Between Failures

NIAP

National Information Assurance Partnership

OS

Operating System
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0.1
0.0.0

Proof Of Concept

POC

Quality of Service

QOS

Scope Of Work

SOW

Secure Shell

SSH

Secure Sockets Layer

SSL

Secure Sockets Layer over Virtual Private Network

SSL-VPN

Service Level Agreement

SLA

Simple Network Management Protocol

SNMP

Single Point of Contact

SPOC

Spanning Tree Protocol

STP

Storage Area Network

SAN

Switch

SW

Unified Threat Management

UTM

Virtual LAN

VLAN

Virtual Privet Network

VPN

Wide Area Network

WAN

אבטחת מידע ()S
כללי
פלטפורמת הפתרון המוצע תשמש את רכבת ישראל לצורך ביצוע הפרדה בין רשתות שונות
ברשת התקשורת של הרכבת.

0.0.0

דרישות מפורטות ()M
0.0.0.0

ארכיטקטורת אבטחת מידע  -המציע נדרש להציג תיאור מפורט של
ארכיטקטורת אבטחת המידע ,תוך התייחסות לנושאים הבאים :טופולוגית
הרשת כולל רכיבי אבטחת מידע ,תעבורה ותהליכים תקשורתיים בין כל אחד
ממרכיבי המערכת עבור כל אחד מהתהליכים המתקיימים במערכת ,כגון:
תהליך הזדהות ,תהליך ניהול רכיבים ברשת וכדומה .בנוסף ,על המציע
להתייחס לנושא פרוטוקולים ומבואות ( )Portsתקשורת נדרשים בכל
הקישורים בין רכיבי המערכת השונים בפתרון המוצע.

0.0.0.0

XXXX

על המציע להציג בפירוט את היכולות של הפתרון לתמוך בנושאים אבטחת
המידע הבאים:

עמוד 87מתוך 28

8221821/

אגף רכש והתקשרויות
0.0.0.0.0

המציע נדרש להציג אישורים של ה ,NIAP Common Criteria (CC) -או
אישורים מקבילים אם קיימים ,כולל צפי עתידי.

0.5

0.0.0.0.0

הפתרון המוצע נדרש לעמוד בתקינת  FIPS 140-2 Level 2ומעלה

0.0.0.0.1

המציע יפרט לגבי יכולות ההזדהות לניהול רכיבי הרשת ומערכות התוכנה
הכלולים בהצעות.

0.0.0.0.0

תמיכה בשמירה של לוגים ( )logsהקשורים לאירועי אבטחת מידע ,שמירת
הלוגים למשך שנה לפחות ואפשרות העברת הלוגים לשרת ניטור מרכזי.

0.0.0.0.5

המציע יפרט אילו פרוטוקולי הצפנה נתמכים לצורך יישום הצפנה על קווי
תקשורת ()VPN

0.0.0.0.4

ממשקי ניהול:

0.0.0.0.2

כל ממשקי הניהול יהיו מוצפנים מקצה לקצה (למשל ע"י שימוש ב ,SSH -או
.)SSL

0.0.0.0.8

הגישה לרכיבי הניהול תהיה מוגנת בשם משתמש וסיסמא .על המערכת לאלץ
מדיניות סיסמאות (לדוגמא אורך מינימאלי ,מורכבות ,אורך חיים).

0.0.0.0.1

הסיסמאות יועברו ברשת באופן מוצפן ולעולם לא ב.Clear Text -

0.0.0.0.02

ניהול הרשאות גישה ליחידים ולקבוצות/תפקידים.

0.0.0.0.00

הצגה וניהול של לוגים במערכת ,הכוללים ,בין היתר ,רשימת פעולות של
משתמשים/מנהלים במערכת (בין היתר ,הנושאים הבאים :זמן הפעולה ,זיהוי
משתמש ,מהות הפעולה וכד').

0.0.0.1

הקשחות ( - )Hardeningבשלב ההטמעה ,כלל הרכיבים בפתרון המוצע
יוקשחו בהתאם לסטנדרטים מקובלים ,לצורך צמצם והקטנת סיכוני אבטחת
המידע.

נפחים עומסים וביצועים ()I
סעיף זה מרכז את כל הנתונים הכמותיים הנדרשים לצורך תכנון פלטפורמת התקשורת
והשירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה .המציע נדרש להתבסס על נתונים אלה כדי לתכנן
את פלטפורמת אבטחת רשת התקשורת ואת מרכיביה.

0.5.0

סוגי האתרים:
אתר מרכזי
0.5.0.0
כאמור ,יש שני אתרים מרכזיים ברשת הארצית .אתר "חיפה" ואתר "מד."0-
על רכיב ה FW -באתרים אלו לעמוד בעומס של עד  5222משתמשים לפחות ,ועמידה בנפח
תעבורת מידע של  ,20G bpsכאשר כל מנגנוני אבטחת המידע פעילים (כמפורט בסעיף
 ,)3.5.153.5.15.2ותמיכה בקישוריות  VPN Site to Siteלמול  022אתרים בו זמנים
לפחות.
אתר ראשי כולל גם את מערכות השו"ב הנדרשות בפרויקט ,כחלק בלתי נפרד מהמערכת.

XXXX
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0.5.0.0

אתר גדול

אתר גדול הינו מתקן (תחנה ,משרדים וכד') אשר יש בו מערכת מידע מרכזית או כמות
משמשים גדולה.
על רכיב ה FW -באתר גדול לעמוד בעומס של עד  052משתמשים לפחות ,ועמידה בנפח
תעבורת מידע של  2G bpsכאשר כל מנגנוני אבטחת המידע פעילים (כמפורט בסעיף
 )3.5.15.2ותמיכה בקישוריות  VPN Site to Siteלמול  02אתרים בו זמנים לפחות.
הערה :הרכבת אינה מתחייבת לרכוש או ליישם רכיבי  FWבאתרים מסוג זה ,אלא באופן
נקודתי לפי דרישה .רכישה של  FWלאתרים אלו תתומחר בנפרד ,בהתאם למפורט בפרק 5
("עלות").

0.5.0.1

אתר קטן

אתר קטן הינו מתקן (תחנה ,משרדים וכד') אשר יש בו כמות משתמשים קטנה .רב האתרים
ברכבת הינם אתרים מסוג זה.
על רכיב ה FW -באתר קטן לעמוד בעומס של עד  52משתמשים לפחות ,ועמידה בנפח
תעבורת מידע של  200M bpsכאשר כל מנגנוני אבטחת המידע פעילים (כמפורט בסעיף
 )3.5.15.3ותמיכה בקישוריות  VPN Site to Siteלמול  02אתרים בו זמנים לפחות.
הערה :הרכבת אינה מתחייבת לרכוש או ליישם רכיבי  FWבאתרים מסוג זה ,אלא באופן
נקודתי לפי דרישה .רכישה של  FWלאתרים אלו תתומחר בנפרד ,בהתאם למפורט בפרק 5
("עלות").

0.5.0

שמירת היסטוריה ()M
0.5.0.0

XXXX

מערכת הניהול נדרשת לשמור היסטוריית נתונים ( )logsלתקופה של לפחות 00
חודשים ברמה של "גישה מהירה" – כלומר בחיפוש מהיר של הנתונים וללא
צורך בייבוא נתונים מגיבוי וכד'.
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טכנולוגיה

0
0.2
1.2.0

כללי  -הבהקים ()I
פלטפורמת אבטחת המידע המוצעת תשמש את רכבת ישראל לצורך ביצוע הפרדת רשתות,
הגנה על נתוני תקשורת ,זיהוי תקיפות בתוך הרשת הארצית וכן יישום פתרונות אבטחת
מידע נוספים הנתמכים ע"י המוצר ומפורטים בדרישות סעיפים  1.21.2ו.3.53.5 -

1.2.0

המערכת תתבסס על שילוב של מספר טכנולוגיות תקשורת והגנה ותיפרס בתחנות הרכבת
ובאתרים שונים בהם פרוסה הרשת הארצית של הרכבת על פי הצורך.

1.2.1

רשת התקשורת המרחבית ( )WANתתבסס על תשתיות קוויות קיימות של הרכבת (כיום,
רשת  )SDHותתמוך בסטנדרטים מקובלים של תקשורת  WANקיימים ועתידיים.

0.4

דרישות כלליות ()M

1.0.0

כלל המערכות המוצעות ,מרכיבי הרשת ומערכות הניהול והשליטה ,חומרה ותוכנה יתבססו
על ציוד מדף ( )COTS - Commercial Off the Shelfקיים (.)M

1.0.0

המציע נדרש לפרט בהצעתו את ארכיטקטורת המערכת המוצעת ,רכיבי המערכת
(תקשורת ושרתים) ,קישורים בין מערכות ,פריסה ,סביבת ניהול וניטור ,קצבי התקשורת,
ניהול תעבורה ,שירות וכו' כפי שיידרש בסעיפים הבאים (.)S

1.0.1

המציע נדרש לספק סביבת ניהול שלמה ואינטגרטיבית ויהיה אחראי על כלל תהליכי
האינטגרציה ,תיאום בין נותני השירותים וספקי הציוד ,התקנות ,תחזוקה ,תמיכה ,טיפול
בתקלות ,ניהול הפרויקט וכדומה.

1.0.0

המציע נדרש לספק פתרון אבטחה אשר יבטיח תאימות מלאה בין רכיבי הפתרון ,כלומר:
 Interworking & Interoperabilityמלא בין המערכות המנהלות ורכיבי הרשת .כל מרכיבי
הפתרון יהיו מאותו יצרן היכן שניתן ,אלא אם לייצרן אין את המרכיב הנדרש .במקרה כזה
יש לפרט אילו מרכיבים הינם מיצרנים אחרים (.)M

1.0.5

רכיבי ה FW -יסופקו עם כל האביזרים הנלווים ,כגון :כבלים ,לוחיות תליה וכדומה
המאפשרים לקבע את הציוד בארונות התקשורת.

0.0

חומרה ()M
החומרה הנדרשת במסגרת המכרז תכלול את השרת/ים הפיזיים ו/או הווירטואליים אשר
יוצבו באתר המרכזי ובאתר הגיבוי עבור:
 מערכת ניהול מרכזית הכוללת יכולות ניטור המערכת ברמת זמינות ,ביצועים ומצב
רכיבי המערכת (כגון מעבד ,זיכרון כו') (.)M
 תשתיות מחשוב ( )ITוציוד תקשורת.
 שרתים ורכיבים נוספים בהתאם לצורך.
והכול בהתאם לפתרון שיוצע על ידי המציע.

XXXX
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על המציע לפרט את כמות השרתים ,ציוד התקשורת ומערכות ההפעלה מכל סוג הנדרשים
לצורך מימוש הפתרון בכל אחת מסביבות המערכת.
החומרה המרכזית של המערכת צריכה לעמוד בהיקפי הפעילות המפורטים בסעיף 2.5
לעיל.
תכנון השרתים צריך להיות כזה שכשל בשרת בודד או רכיב בשרת כלשהו לא יפגע
בזמינות המערכת (לדוגמה באמצעות שימוש בדיסקים בתצורת  ,RAIDספקי כוח כפולים
בשרת פיזי ,נדידה אוטומטית של שרתים וירטואליים וכדומה).
מאפייני שרת כוללים :סוג מעבד/מספר ליבות ,זיכרון  ,RAMשטח דיסקים פנימי ,רכיבי
תקשורת ( SAN/LANוכדומה).

0.0

תשתית סביבתית  -פיזית ()I

1.1.0

החומרה המסופקת תותקן בארונות התקשורת באתרי הרכבת .על המציע לפרט מהן
הדרישות המקדימות עבור הפתרון.

1.1.0

התקנה ופריסה של חומרה באתרי הרכבת תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו כחלק מפריסה
וההפעלה של המערכת .עלות ההתקנה ופריסת התשתיות תגולם בעלויות הקמת המערכת
באתרי הרכבת.

XXXX
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0.1
1.0.0

שליטה ,ניהול ובקרה  -שו"ב ()M
כללי – הבהקים (
1.0.0.0

מערכת הניהול (שו"ב) מטרתה לשמש כמערכת אינטגרטיבית לניהול ,בקרה,
שליטה וניטור פלטפורמת התקשורת ,על כלל מרכביה (תקשורת ,שרתים
ואבטחת מידע) .לספק בסיס נתונים ומקור מידע מרכזי לניהול השירותים
וציוד ,ייעול וקיצור תהליכי העבודה ,שיפור רמת השירות ואבטחת זמינות
השירות.

1.0.0.0

מערכת הניהול (שו"ב) תתמוך ,לפחות בפונקציונאליות הבאה :ניהול ודיווח
אירועים ותקלות ( ,)Fault Managementניהול תצורה ואינוונטר
( )Configuration Managementוניהול ביצועים ( Performance
.)Management

1.0.0.1

המערכת תכלול לפחות את המודלים הבאים :מודול איסוף נתונים (,MIBs
 ,)logsמודול אנליזה ועיבוד נתונים ,מודול הצגה ודו"חות ,מודול ניהול
משתמשים.

1.0.0.0

מערכת הניהול (שו"ב) תנהל ,תנטר ותבקר באופן מלא ומקיף את כל סוגי ציוד
התקשורת והשרתים בפתרון המוצע.

1.0.0.5

הספק יהיה אחראי לאספקת יכולות השו"ב ,להתקנתה ולשילובה המלא
בסביבת הניטור של מוקד התפעול .החומרה ,תוכנות התשתית ,מערכת
ההפעלה והיישום/ים לשרת/י מערכת השו"ב יסופקו ,יותקנו ויתוחזקו על ידי
הספק.

XXXX

1.0.0.4

חומרת השרת/ים של מערכת הניהול (אם נדרשת) תותקן באתר המרכזי וכן
באתר הגיבוי במקביל בתצורת יתירות (.)Redundancy

1.0.0.2

מערכת הניהול תכלול מנגנונים מובנים לאבטחת מערכת השו"ב בעצמה,
לרבות :הזדהות לכניסה למערכת ,צפייה במסכים לפי הרשאות סלקטיביות,
אבטחת המידע המאוחסן במערכת וכדומה.

1.0.0.8

חומרת ותוכנת המערכת תהינה מודולאריות וגמישות לשינויים ותוספות.
המערכת תתוכנן כך שתוכל לתמוך בהרחבות עתידיות הן בציוד הרשת
והתשתיות ,בתשתיות ה( IT-שרתים ,יישומים ובסיסי נתונים) ומערכות
אבטחת המידע.

1.0.0.1

מערכת השו"ב לפלטפורמת התקשורת תאסוף נתוני אירועים ,תצורה
וביצועים ,מכלל המרכיבים המנוהלים (ציוד רשת ומחשוב ,אבטחת מידע וכו')
באמצעות פרוטוקול  ,SNMPv3לפחות.

1.0.0.02

מערכת השו"ב תאפשר עבודה בו זמנית של עד  5מפעילים לפחות ( Concurrent
 )Usersותתמוך בניהול משתמשים.

1.0.0.00

המערכת תדגום ,בתדירות שלא תפחת על אחת ל 5-דקות ,את זמינות של כל
רכיבי התקשורת והמחשוב (שרתים) של המערכת (זמין/לא זמין) ובפרט זמינות
כלל ציוד התקשורת הכלולים בפתרון.
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0.5

דרישות טכנולוגיות (:)M
כל רכיבי ה ,FW -בין אם עבור אתר ראשי ,רגיל או קטן יתמכו בתכונות הבאות:

1.5.0
1.5.0
1.5.1
1.5.0
1.5.5
1.5.4
1.5.2

1.5.8
1.5.1
1.5.02
1.5.00
1.5.00
1.5.01
1.5.00
1.5.05

XXXX

פרוטוקול  Syslogלהעברת לוגים לשרת מרכזי.
מניעת התחזות ברובד ה.)anti-spoofing( IP-
ניהול מרכזי של כל רכיבי ה FW -דרך ממשק ניהול אחיד ,לרבות ניהול מדיניות
ה FW -וניהול המכונה עצמה (משתמשים מקומיים ,גרסאות וכד').
ניהול המכונה יתאפשר באמצעות כלים מקומיים על הציוד כגון  WebUIו/או SSH
 ,לצד יכולות ניהול חיצוניים מרכזיים.
כלל המערכות בפתרון יתמכו בתצורת יתירות (.)High Availability
רכיבי ה FW -יתמכו ב.Stateful Inspection -
יצירת חוקים במערכת תתמוך בהגדרת חוק המבוסס על זיהוי חתימת האפליקציה
( )Layer 7וחסימה של תקשורת שאינה עונה לחתימה זו ,ללא פגיעה בביצועים
הנדרשים כמפורט בסעיף  3.5.15להלן ,בשורת חוק יחידה הכוללת בנוסף את
הפרטים הבאים לפחות :פורט מקור ,כתובת מקור ,כתובת יעד ,זמן.
יכולת בניית חתימה של אפליקציות פנים ארגוניות שאינן מוכרות לטובת בניית
חוקים המבוססים על זיהוי האפליקציה האמורה.
רישום לוג מפורט של כל החלטה בהתאם למדיניות לרבות פירוט נתוני התקשורת.
תמיכה ב IPS -מובנה.
תיוג .)VLAN tagging support( VLAN
 Anti-Virusמובנה.
תמיכה ב Sandbox -ללא פגיעה בביצועים.
זמן ממוצע בין תקלות ( )MTBFיעמוד על  1שנים לכל הפחות על פי הצהרות היצרן
לכל סוגי רכיבי החומרה המוצעים במסגרת המענה.
דרישות טכנולוגיות לפי סוגי אתרים:
סוג אתר :ראשי
1.5.05.0
0.5.45.4.4

נפח תעבורה :נדרשת תמיכה ב Through Put -של לפחות  ,20G bpsבמצב
הפעלה של מכלולי ההגנה הבאים Layer 7 ,Antivirus ,IPS :על כל
התעבורה ובכל הפורטים בו זמנית.

0.5.45.4.0

ממשקים – לפחות  1ממשקי  10Gולפחות  02ממשקי 1Gלא כולל ממשקי
ניהול.

0.5.45.4.0

תמיכה בחלוקה ליחידות לוגיות נפרדות תהיה כלולה במחיר (נקרא גם:
 VDOMאו  Multi-Tenant FWאו  Security Contextאו )VSYS

0.5.45.4.1

הצעת המחיר ליחידות באתר ראשי תכלול לפחות את היכולות הבאות הבאים:
 ,Layer 7 ,Antivirus ,IPSחלוקה ליחידות לוגיות וSite 2 Site VPN -
לפחות מול  422אתרים.

1.5.05.0

סוג אתר :גדול
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1.5.04

1.5.02
1.5.08
1.5.01
1.5.02
1.5.00
1.5.00

1.5.01
1.5.00

XXXX

0.5.45.0.4

נפח תעבורה :נדרשת תמיכה ב Through Put -של לפחות  2G bpsבמצב
הפעלה של מכלולי ההגנה הבאים Antivirus ,Layer 7 :על כל התעבורה
ובכל הפורטים בו זמנית.

0.5.45.0.0

ממשקים – לפחות  8פורטים של  1Gלא כולל ממשקי ניהול.

0.5.45.0.0

תמיכה בחלוקה ליחידות לוגיות נפרדות תהיה כלולה במחיר (נקרא גם:
 VDOMאו  Multi-Tenant FWאו  Security Contextאו )VSYS

0.5.45.0.1

הצעת המחיר ליחידות באתר ראשי תכלול לפחות את המכלולים הבאים:
 ,Antivirus ,Layer 7 ,IPSחלוקה ליחידות לוגיות וSite 2 Site VPN -
לפחות מול  42אתרים.

1.5.05.1

סוג אתר :קטן

0.5.45.0.4

נפח תעבורה :נדרשת תמיכה ב Through Put -של לפחות  200M bpsבמצב
הפעלה של מכלולי ההגנה הבאים.Antivrus ,Layer 7 ,IPS :

0.5.45.0.0

ממשקים – לפחות  8פורטים של  ,1Gלא כולל ממשקי ניהול.

0.5.45.0.0

הצעת המחיר ליחידות באתר גדול תכלול לפחות את המכלולים הבאים:
 Layer 7ו Site 2 Site VPN -לפחות מול  42אתרים.

המוצר יתמוך ב Through Put -על פי הדרישות הבאות לפחות – כאשר כל מנועי
אבטחת המידע מופעלים לרבות :סריקת וירוסים ,IPS ,סינון אפליקטיבי ,חסימת
קבצים לפי סוג הקובץ.
תמיכה בהקמת  VPNמסוג  Site to Siteוכן .SSLVPN -
תמיכה ב IPv6 -וב.IPv4 -
תמיכה בפרוטוקלי הניתוב הבאים.EIGRP ,OSPF :
תמיכה בחיבור ל ,Active Directory -לרבות יכולת קביעת חוקים מבוססי זיהוי
משתמשים בחתך של קבוצות ו OU -בשורת חוק יחידה (כלול בעלות הפתרון).
תמיכה ב ,SSL inspection -כלומר יכולת ניתוח תעבורת רשת מסוג  httpsעל
 02%מהתעבורה לפחות (כלול בעלות הפתרון).
המוצר יתמוך בזיהוי וחסימה של קבצים על פי סוג הקובץ ,לרבות יכולת ניתוח
וחסימה של קובץ בתוך קובץ כגון קבצי ארכיב ( )rar ,zipוקבצים המוכלים
בקבצים אחרים באופן רקורסיבי לרבות (אך לא רק) קבצים המוכלים בקבצי
 Officeו PDF -במספר רמות ללא פגיעה בביצועים.
המוצר יתמוך בקביעת רמת שירות ( )QOSו Traffic Shaping -לפי חתך של
משתמש או אפליקציה ,גם אם האפליקציות מופעלות על אותו פורט.
המוצר יתמוך גם בהתקנה בתצורת ( Transparent Modeנקרא גם Layer 2
 .)FWעל המציע לפרט אילו יכולות של המוצר נתמכות ואילו יכולות אינן נתמכות
בתצורה זו.
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מימוש

1
1.2
0.2.0

כללי  -הבהקים ()I
כללי
מתן השירותים יהיה באמצעות ספק אחד ובהתאם לרמת השירות המוגדרת בסעיף .4.7

1.4
0.0.0

גורמים מעורבים ()S
המציע
0.0.0.0

מידע כללי אודות המציע

על המציע לפרט בהצעתו את הנתונים/מידע כמפורט להלן:
נושא

#

##

פרטי המציע
0

נושא משנה

0.0

שם המציע

0.0

מספר חברה

0.1

כתובת

פרטי נציג המציע שאליו יפנו נציגי המזמין
בקשר למכרז

פרוט

שם ומשפחה
טלפון

0
פקס
דוא"ל
1

מספר כללי של עובדים בחברה

0

מספר עובדים בחברה (שמתקיים בינם
לחברה יחסי עובד מעביד) בתחום התקנה
ו/או תחזוקה של תשתיות מחשוב
ותקשורת

XXXX

0.0.0.0

קבלני משנה

1.4.4.0.4

רשימת קבלני משנה
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1.0

רשימת קבלני משנה וטופס התחייבות לכל קבלן משנה-
המציע יפרט ,בטבלה שלהלן ,את קבלני המשנה ,שעמם הוא התקשר לצורך מתן השירותים
במסגרת מכרז זה ואת תחום הפעילות לכל קבלן משנה.
להלן פירוט קבלני המשנה המשולבים בהצעה:

חברה 4
שם החברה _____________________________________________________
תיאור הפעילות שתבוצע על ידי החברה במסגרת מכרז 00504
________________________________________________________________
________________________________________________________________
פרטי המשימות מהפרקים הטכנים (מספר סעיף ותיאור קצר)
________________________________________________________________
____________________________________________________
שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו
______________________________________________________
פרטי איש הקשר:
טל' ___________________________ פקס'_______________________
דוא"ל __________________@___________________ :

חברה 0
שם החברה _____________________________________________________
תיאור הפעילות שתבוצע על ידי החברה במסגרת מכרז 00504
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
פרטי המשימות מהפרקים הטכנים (מספר סעיף ותיאור קצר)
________________________________________________________________
____________________________________________________
שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו
______________________________________________________
פרטי איש הקשר:
טל' ___________________________ פקס'_______________________
דוא"ל __________________@___________________ :
*במידת הצורך ,ניתן לצלם דף זה ולהגישו במספר עותקים

הספק לא יוכל להיעזר בקבלני משנה נוספים שאינם מצוינים בטבלה לעיל בסעיף זה ,ללא
אישור בכתב ומראש של הרכבת (.)I

XXXX

עמוד 16מתוך 28

8221821/

אגף רכש והתקשרויות
קבלן משנה שהוצג כגורם המבצע את העבודה בטבלה לעיל בסעיף זה ,לא יוכל להיעזר
בקבלני משנה נוספים על מנת לבצע את העבודה ,וחייב לבצע את העבודה בעצמו (.)I
עבור כל אחד מקבלני המשנה הנכללים בהצעתו ,המציע יצרף טופס התחייבות קבלן משנה
בנוסח המפורט בנספח י' להסכם (.)I
המציע יתח ייב לאחריות כוללת לביצוע המכרז כולו לרבות כל הרכיבים ,ולרבות הרכיבים
שיבחר לבצע באמצעות קבלני המשנה (.)I

XXXX
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טופס התחייבות לספק משנה
אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן בשם חברת_______________ (להלן:
"החברה"):

 .0בהתחייבות זו תהא למונחים שלהלן המשמעות המפורטת בצידם:
"שירותים"  -כל השירותים שהמציע התחייב לספקם לרכבת ישראל במכרז מספר  00504באמצעות
החברה ,וכן שירותים נוספים ,אם יש כאלו ,שהתחייבה החברה לספק למציע בקשר עם המכרז.
"רכבת ישראל"  -לרבות כל גוף אחר שרכבת ישראל עשויה לקבוע בכל עת לצורך קבלת שירותים מן
החברה.
 .0אנו מצהירים כי אנו החתומים מטה נציגי החברה ומוסמכים לחתום מטעמה ולחייבה.
 .1הרינו לאשר כי התקשרנו עם המציע בחוזה מחייב לצורך מתן השירותים במקרה בו המציע יזכה
במכרז.
 .0אנו מצהירים כי בדקנו את הפרטים אשר נמסרו ע"י המציע ביחס אלינו ואנו מאשרים שכל הפרטים
הללו נכונים ומדויקים.
 .5אנו מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת הצעת המציע במכרז ,וכי האמור במכרז
ובהצעה מקובל עלינו ככל שהוא נוגע לאספקת השירותים ,ואנו מתחייבים לבצע את חלקנו בהצעה
במידה ותזכה במכרז.
 .4אנו מצהירים ומתחייבים כי אין ולא תהיה לחברה מניעה כלשהי לספק את השירותים ,ומבלי לגרוע
מנכונות וכלליות התחייבות זו ,אנו מצהירים ומתחייבים כי אין לחברה כל הסכם הסותר את
מחויבותה לספק את השירותים.
 .2אנו מודעים לכך שתנאי המכרז קובעים מפורשות כי ההתקשרות החוזית למתן השירותים תהא בין
המציע לבין הרכבת ללא קשר בין הרכבת לביננו ולא תהיה לנו כל תביעה ו/או דרישה מהרכבת בעניין
המכרז ו/או השירותים.
 .8החברה מצהירה ומתחייבת כי אין בינה לבין המציע ,במישרין או בעקיפין ,כל הסכם כובל הסותר את
התחייבותה לעיל ,או המגביל באופן כלשהו את יכולת החברה לספק את השירותים ישירות לרכבת
ישראל .החברה מצהירה ומתחייבת כי גם אם יתברר כי קיים הסכם כובל כאמור הרי שהיא תפעל לפי
מחויבותה כאמור בכתב התחייבות זה.

תאריך______________________

חתימת מורשי החתימה וחותמת החברה _______________________

שמות מורשי החתימה של החברה ________________________

XXXX
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0.0.0

צוות הפרויקט
כללי ()I
0.0.0.0
1.0.4.4.4

נותני שירותים

כל נותני השירותים מטעם הספק ,יתחילו במתן השירותים רק לאחר בדיקת התאמתם
וקבלת אישור בכתב מרכבת ישראל .בעת בדיקת הרכבת ,רשאית הרכבת לדרוש ולקבל את
פרטי קורות החיים שלהם ,לראיינם ,לפנות לממליצים ולפנות לגורמים מוכרים לשם ביצוע
מבחני התאמה לתפקידם .הרכבת רשאית לא לאשר את נותני השירותים לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,מבלי לתת נימוק כלשהו .אישור רכבת ישראל לנותן שירותים ,אינו גורע מאחריות
הספק והמחויבות שלו על פי דרישות הבקשה להצעות וההסכם המצורף .בכל מקרה רכבת
ישראל אינה אחראית לכ"א של הספק ו/או קבלן/ני המשנה מטעמו ,בשום היבט.
1.0.4.4.0

הפסקת עבודה/החלפת נותני השירות ביוזמת הרכבת

נציג הרכבת רשאי לדרוש הפסקת העסקתו או החלפתו של מי מנותני השירותים מטעמו של
הספק ,מטעמים סבירים ,הספק מתחייב למלא דרישה זו במלואה ללא פגיעה ברמת השרות
הנדרשת תוך חודש .במקרה בו ההחלפה נובעת מטעמים ביטחוניים תופסק העסקת העובד
באופן מידי.
1.0.4.4.0

הפסקת עבודה/החלפת נותני השירות ביוזמת הספק

הספק מתחייב להודיע בכתב לנציג הרכבת ,לפחות  42יום מראש ,על הפסקת
העסקתו/החלפתו של קבלן משנה ולפחות  12יום מראש על הפסקת העסקתו/החלפתו של מי
מנותני השרות מטעמו .החלפה כזו לא תבוצע ביוזמת הספק ,אלא אם קיבל את הסכמת
הרכבת ,על פי המפורט סעיף  4.2.1.1.24.2.1.1.2לעיל.
נותן השירות המחליף לא ייפול בכישוריו ויכולתו מהמוחלף .נציג הרכבת שומר לעצמו את
הזכות שלא לאשר את ספק המשנה או נותן השירות החדש לפי שיקול דעתו הבלבדי ומבלי
לנמק את החלטותיו.
1.0.4.4.1

הוצאות בגין החלפת נותני שירות של הספק

הספק מתחייב לשאת בהוצאות שייגרמו לו בגין החלפת מי מנותני השרות מטעמו ,על פי
בקשתו ,או על פי דרישת הרכבת ,כולל הוצאות חפיפה בין נותני השירותים.
1.0.4.4.5

כח-אדם חליפי

הספק מתחייב להעמיד כח אדם חליפי לנותני השירותים בתקופת היעדרם מטעמי מחלה,
חופשת לידה ,שרות מילואים או כל היעדרות אחרת ,בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

0.0.0.0

מנהל פרויקט ההקמה וההטמעה ()S

הספק מתחייב להעמיד ,בתקופת ההקמה ההטמעה והתחזוקה ,מנהל פרויקט לצורך ניהול
הפרויקט ברכבת ישראל .מנהל הפרויקט יועסק בתקופה זו אצל הספק ,בהיקף משרה
מלאה .מנהל הפרויקט יהיה בעל כישורים וניסיון המתאימים לניהול פרויקט פריסת
תשתיות מחשוב ותקשורת רחבי היקף..
לעניין זה יחשבו רק פרויקטים בתחום התקנת תשתיות תקשורת ומחשוב שבוצעו החל מ-
 0221ושלפחות אחד מהם הסתיים ונמצא בשלבי התמיכה והתחזוקה שוטפת.

0.0.0.1

XXXX

איש קשר בכיר
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בנוסף המציע מתחייב להעמיד איש קשר יחיד ,בכיר ,ברמה של מנהל חטיבה/סמנכ"לCTO/
לפניות של נציגי רכבת ישראל .מנהל זה יהיה אחראי בפני רכבת ישראל לטיפול בכל נושא
ובכל עניין שלא יבוא על פתרונו לשביעות רצון רכבת ישראל מול מנהל הפרויקט מטעם
הספק.

0.0.0

צוות הפרויקט
צוות הפרויקט יכלול ,בנוסף למנהל הפרויקט ,מהנדס מערכת ,צוות התקנה ותפעול.
המציע נדרש להציג את המבנה הארגוני של הצוות המיועד לספק את השירותים המפורטים
במסגרת מסמכי מכרז זה לרכבת ישראל.

0.0.0.0

מתאם הפרויקט מטעם המזמין ()I

רכבת ישראל תמנה מתאם פרויקט/פעילות שיפעל מול הספק ויהווה את הממשק הדרוש בין
הספק לבין הרכבת .מתאם הפרויקט/פעילות ייצג את הרכבת כלפי צוותי הספק בכל הנוגע
לקבלת השירותים נשוא מכרז זה.

מימוש כולל של השירות ()S

1.0

0.1.0.0

גורם אחראי

הספק שיבחר יהווה גורם אחד ( )SPOC - Single Point of Contactמולו תהיה רכבת
ישראל בקשר .המציע ישלב בהצעתו ,לפי הצורך ,גורמים נוספים שיפעלו בתחומים
המקצועיים השונים .גורמים אלה יהוו לצורך ההתקשרות קבלני משנה החתומים על
הסכמים מתאימים עם הספק הראשי ,כבר בעת הגשת ההצעה.

0.1.0

תוכנית עבודה
אבני דרך מרכזיות ()S
0.1.0.0
המציע מאשר בזאת את לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט ,לפי חלוקה לאבני הדרך
המפורטות בטבלה הבאה.
הציע המציע לו"ז שונה במהותו מהמוצע להלן ,המציע נדרש לפרט את תוכני הלו"ז המוצע,
ינמק את שיקוליו בתכנונו ויתחייבו בו לכל אבן דרך ולוח זמנים .בכל מקרה ,יתחייב המציע
ללו"ז על פי המפורט בטבלה שלהלן ולמזמינה הזכות לבחור בהצעתו של המציע או שלא
וללא תמורה נוספת.
שלבים או נושאים נוספים אשר אינם מופיעים בטבלה שלהלן ונדרשים על ידי המציע לצורך
עמידה בהתחייבויותיו על פי מפרט זה ,יתווספו במסגרת הלו"ז הכללי ויסוכמו בין הצדדים
בשלב האפיון המפורט.
המציע יפרט את הצעדים שהוא מתכוון לנקוט בהם על מנת לעמוד בלו"ז הפרויקט כפי
שמוגדר בטבלה שלהלן.

אבן
דרך

תוצרים

תוכן

0

חוזה

חתימת חוזה על ידי המזמינה והמציע והוצאת הזמנה לספק.

0

הכנה לביצוע פיילוט



XXXX

מסמך סקר מצב קיים ,לשלב הפיילוט.
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אבן
דרך

תוכן
( 1אתרי משנה ואתר
מרכזי אחד)

לו"ז מרבי

תוצרים


(שבועות)

מסמך אפיון ותכנון מפורט של שלב הפיילוט הכולל את
הגדרת מסגרת הפיילוט ,תכולת העבודה ולוחות הזמנים
לביצוע.

1

פיילוט ()POC

0

אפיון ותכנון מפורט
(שלב פרויקט)

5

סיום התקנות
המערכת



הכנת מסמך תוכנית בדיקות (.)ATP



דו"ח סיכום פיילוט הכולל את תוצאות הרצת תרחישי

ARO+4

הבדיקה.


דו"ח עמידה בדרישות המכרז.



מסמך אפיון ותכנון מפורט ( )LLD - Low Level Designשל

ARO + 8

התשתיות הנדרשות בשלב פריסת המערכת .מסמך האפיון
והתכנון המפורט יאושר ע"י הרכבת ויכלול:
o

מצב קיים.

o

ארכיטקטורת מערכת מעודכנת ותיאור הפתרון.

o

מפרטי ציוד מעודכנים לכל רכיב במערכת.

o

ממשקי תקשורת.

o

תכנון של אתרי אירוח השרתים ()Hosting

o

תכנון של מערכות השו"ב

o

שלבי ביצוע ולוחות זמנים.



מסמך תכנית בדיקות קבלה – לאישור הרכבת.



דו"חות .)ATP - Acceptance Test Plan( ATP
מאושרים על ידי הרכבת המציגים סיום התקנה מוצלח.



תיעוד פרויקט הכולל :
o

ARO + 12

תיק מערכת מלא הכולל תיאור מרכיבי המערכת,
ממשקים ,ארכיטקטורת הפתרון ,אנשי קשר

o

נהלי עבודה

o

דרכי טיפול בתקלות נפוצות

מובהר כי המעבר מאבן דרך אחת לשנייה מותנה בהסכמה ובאישור בכתב של המזמין
לסיום השלב הקודם.
להלן מפורטות הדרישות לאופן הצגת תכנית העבודה:
 תוכנית העבודה תתבסס על המפורט בטבלת אבני הדרך שבסעיף זה.
 הצעת המציע תכלול פירוט פעילויות והקשרים ביניהן ברמת פירוט מקסימאלית.
 לכל פעילות יפורט לו"ז קלנדארי ,מספר עובדים ומספר שעות עבודה.
 לגבי כל פעילות יציין המציע את סוג שיתוף הפעולה הנדרש מהמזמין.

XXXX
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 תוכנית העבודה תוצג באופן סטנדרטי הכולל תצוגת  GANTשל הפרויקט הכולל את
הפעילויות על ציר הזמן ,כולל תלויות בין פעילויות ,זמני ביצוע ומשאבים.

0.1.1

תנאים לסיום ()I
1.0.0.4.4

תנאים לסיום פיילוט ()I

ביצוע פיילוט מוצלח הכולל הקמת סגמנט הבקרה והניהול ,פריסת המערכת בשלושה
אתרים .הפיילוט יחשב כמוצלח אם יעמוד בכל הדרישות המפורטות בנספח הפיילוט .2.04

1.0.0.4.0

תנאים לסיום שלב הקמת הפרויקט ()I

להלן התנאים לסיום שלב הקמת הפרויקט:


סיום שלב בדיקות הקבלה ועמידה בדרישות המערכת בהתאם למוגדר במסמכי
המכרז והחוזה ,וכל זאת בכפוף לאישור דו"ח בדיקות קבלה ע"י הרכבת.

1.1



התקנה ופריסה מוצלחת של המערכת באתרי הייצור בהתאם למוגדר במסמכי
המכרז והחוזה.



סיום תקופת הרצה של שלושה חודשים.



מעבר לתחזוקה שוטפת.

שינויים ושיפורים  -שו"שים ()I
רכבת ישראל רשאית להזמין מהספק מפעם לפעם ,על פי שיקול דעתה ו/או על פי המלצת
הספק ,שינויים ושיפורים/פרויקטים חדשים הקשורים למתן השירותים המוגדרים במסגרת
מכרז זה.
שרות שו"שים (שינויים ושיפורים) כולל ביצוע עבודות על פי שעות עבודה הרלבנטיות
לתכולת השירותים שבאחריות הספק .השירות יינתן על פי תהליך סדור ובהתאם לשלבים
הבאים:

1.5



רכבת ישראל תגיש לספק דרישה לבצוע שו"שים.



הספק יגיש לרכבת אומדן שעות לבצוע השו"שים.



לוחות הזמנים לביצוע השו"שים יסוכמו בין הצדדים.



הרכבת תקבע את סדר העדיפות לבצוע השו"שים.



הספק יבצע את השו"שים בהתאם לתוכנית עבודה וביצועיה ימדדו
בהתאם לתוכנית העבודה המוסכמת.

מוקד השירות – )M( Helpdesk

0.5.0

על המציע להפעיל מוקד שירות טלפוני במשרדיו .בין שאר תפקידי מוקד השירות
לקבל ,לתעד ולטפל בקריאות שירות הנוגעות לכלל המערכת.

0.5.0

מוקד השירות יפעל בהתאם לחלון השירות המוגדר בסעיף .4.74.7

XXXX
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0.5.1

הרכבת תוכל לדווח למוקד השירות בכל שעות היממה ,באמצעות טלפון ,דואר
אלקטרוני .בנוסף תוכל הרכבת לדווח על תקלות או בקשות מיוחדות ישירות למנהל
השירות ו/או למנהל הלקוח מטעם הספק.
כל קריאת שירות תתועד במרכז השירות ע"י הזוכה באמצעות מערכת תקלות
ממוחשבת ,כולל תקלות שנפתרו מרחוק ללא הגעה פיזית לאתר הרכבת .לכל קריאת
שירות יינתן מספר שיזהה אותה בברור לאורך כל הטיפול.
הזוכה ינסה לאבחן ולפתור את הבעיה באופן מיידי ע"י שיחה/סיוע טלפוני עם נציג
הרכבת ,ואם התקלה לא נפתרה טלפונית ,ישלח הזוכה טכנאי לאתר הרכבת
הרלבנטי ויטפל בתקלה ,בהתאם לזמני הטיפול המוגדרים בסעיף . 4.74.7

0.5.4

על המציע לתאר את מוקד השירות ( )Helpdeskבמסגרת המענה למכרז.

0.5.0
0.5.5

כוח אדם מקצועי לטובת ביצוע תחזוקה ()M

1.1

על המציע להחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות לפחות :

0.4.0

עובד אחד עם הסמכת  CCIEשל חברת סיסקו
0.4.0.0
עובד אחד עם הסמכה ברמה הגבוהה ביותר של ה FW -המוצע במרכז.
0.4.0.0
יובהר כי עובדים אלה צריכים להיות עובדים של המציע עצמו במשרה מלאה ולא
עובד חיצוני כלשהו לאורך כל תקופת ההתקשרות.

רמת שירות נדרשת ()M( )SLA

1.0
0.2.0

כל התנאים והדרישות המוגדרים בסעיף זה על כל סעיפיו ,מתייחסים לציוד חומרה
ותוכנה שיסופק על יד הספק על פי מכרז זה ולציוד שאינו נמצא במסגרת אחריות
והרכבת תבקש לרכוש עבורו שירות תחזוקה שנתית בתשלום.
השירות בתקופת ההתקשרות יינתן בצורה שוטפת סביב השעון  00שעות ביממה2 ,
ימים בשבוע – כל ימות השנה למעט יום כיפור לרבות בזמני חירום.

0.2.1

"תקלה קריטית" –תוגדר:
תקלה המשביתה באופן מוחלט תקשורת למול אחד האתרים לפחות,
0.2.1.0
גישה לאינטרנט או השבתה של מערכת קריטית (כגון דוא"ל ,מערכות
הכרטוס ,וכד').
תקלה שמשמעותה פגיעה תפעולית או תקלה משביתת תהליך תפעולי
0.2.1.0
שאינו ניתן למעקף.
פגיעה באבטחת מידע
0.2.1.1
"תקלה לא קריטית" – כל תקלה במערכת או בציוד בודד שאינה גורמת לפגיעה
בשירות מהותי.
"תקלה לא קריטית" מתחילה להיחשב כ"תקלה קריטית" לצורך חישוב רמת
השירות לאחר  08שעות אלא אם הוסכם אחרת באישור נציג הרכבת.
השירות הנדרש כולל טיפול בתקלות ותחזוקה שוטפת בהתאם לרמת התקלה:

0.2.0

0.2.0
0.2.5
0.2.4

XXXX

רמת שירות נדרשת ()SLA

מס'

רמת תקלה

0

תקלה קריטית

מענה וטיפול טלפוני
בתקלה

שעה אחת מפתיחת קריאה

הגעת טכנאי לאתר

 0שעות מפתיחת קריאה
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0

0.2.2

תקלה לא
קריטית

סגירת תקלה או
הפעלת פתרון חליפי

 00שעות מפתיחת תקלה

זמני שירות

 00שעות 2 ,ימים בשבוע

מענה וטיפול טלפוני
בתקלה

שעה אחת מפתיחת קריאה

הגעת טכנאי לאתר

 8שעות מפתיחת קריאה

סגירת תקלה או
הפעלת פתרון חליפי

 08שעות מפתיחת תקלה

זמני שירות

שעות העבודה הרגילות

אסקלציה לתקלה:
הספק יאפשר למזמין להפעיל אסקלציה על תקלות במערכת באמצעות
0.2.2.0
מוקד השירות ו/או פניה למנהל הלקוח מטעם הספק.
תהליך אסקלציה יכלול::
0.2.2.0


העברת התקלה לטיפול גורם הנדסי בכיר מטעם הספק.



פתיחת תקלה מול יצרן המערכת (במידה וכזו טרם נפתחה).



עדכון שעתי של הלקוח בסטטוס הטיפול בתקלה עד לסיומה.



בסיום הטיפול יוגש דו"ח תקלה הכולל הסבר על מהות התקלה ,אופן הטיפול
והדרך למניעת הישנות התקלה.

אמנת שירות ופיצויים מוסכמים()M( )SLA

1.0

אמנת השירות היא כלי בידי עורך המכרז  2המזמין ,להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות
לאספקה ,תחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על הספק הזוכה בקיום תנאי המכרז.

פיצויים מוסכמים :במידה והספק הזוכה לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות
המוגדרות למשך כל חיי החוזה לרבות תקופת האחריות ותקופות התחזוקה להלן
רשאית הרכבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לגבות מן הספק הזוכה פיצויים מוסכמים
כמופיע וכמוסכם בטבלה להלן.

0.8.0

טבלת פיצויים מוסכמים – פעילויות בהתאם לתוכנית עבודה
הנושא

XXXX

דרישת

חריגה

המכרז

SLA
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הנושא

דרישת

חריגה

המכרז

SLA

קנס

מה-

עמידה בלוח זמנים עיכוב של יותר מ 14-יום
של
עמידה בלוחות זמנים

תוכנית

בעמידה בלוח הזמנים

איחור

כפי

שנקבע בהתאם לאבן

החל

בהתאם

הדרך המתאימה בשלב

מהיום ה-

זה.

1/

העבודה
שנקבע
לאבן הדרך

0.8.0

 /00ש"ח

ליום

טבלת פיצויים מוסכמים – פעילויות תחזוקה ושירות

הנושא

המתנה

דרישת

חריגה

המכרז

SLA

מה-

למענה
טלפונית

לקריאה

לאיש תמיכה כאמור

מענה לשיחה תוך /

מענה החורג מ / -דקות

דקות מרגע הקריאה.

על פי רישום המזמין

בסעיף 4.2.1

קנס

 ₪ /00על כל  /שיחות
חורגות

מהנדרש

במשך חודש קלנדרי.
 ₪ 100בגין כל שעת

זמן תגובה לתקלה

בהתאם לאמור בסעיף חיוב בקנס בגין כל שעת
ה4.7.6 SLA -

פיגור

פיגור ממועד תחילת
הטיפול או שעת עיכוב
בעבודה הרציפה

0.8.1

0.8.1.0

הפרות יסודיות להפסקת ההתקשרות

הפרות יסודיות – פעילויות בהתאם לתוכנית עבודה
הפרה יסודית תיחשב במקרה בו היקף הקנסות המצטברים שנבעו מאי עמידה בSLA -
לתקופת ההקמה ו2או ב SLA -שירות בתקופה שלא תעלה על  18חודשים רצופים מיום
חתימת החוזה יגיע ל ₪ 10,000 -בין אם ניתנו בפועל או לא.

0.8.1.0

XXXX

הקנסות יקוזזו מתשלומי הרכבת המגיעים לזוכה בגין שירות התחזוקה
או כל תשלום אחר.
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מרכיב

#

איכות

חריגה מה –  SLAהנדרש

השרות
סטייה של  14יום קלנדאריים
1

יותר מ / -חריגות באבני הדרך או

ויותר מלוח הזמנים המאושר

במסירת תוצרים תיחשב הפרה יסודית

תיחשב לחריגה מהSLA -

0.1

שירות ואחריות – תנאים ()M

0.1.0

הרכבת מתחייבת לדווח לזוכה על כל תקלה בפעולת הציוד שייכלל במסגרת שירות
אחריות ו/או שירות תחזוקה (להלן " -קריאת שירות") .לצורך נושא זה ,דיווח של
נציג הרכבת למרכז השירות של הזוכה על התקלה ,בטלפון או בדואר אלקטרוני
ייחשב מספק.
הזוכה מתחייב לתת את השירות ברמה גבוהה ,במקצועיות ובמיומנות בכל אחד
מאתרי הרכבת בו נמצא הציוד.

0.1.1

הזוכה יהיה אחראי לאתר ולתקן ו/או להחליף על חשבונו בשיטה של אחד כנגד אחד
( ,)RMAכל רכיב מקולקל או לקוי ,במערכות הנכללות במסגרת שירות אחריות
ותחזוקה על ידו ,ולבצע כל פעולה הנדרשת להחזרת המערכות למצב פעולה מלא,
מיד עם דרישת הרכבת ובהתאם לזמני התגובה וזמני הטיפול שהוגדרו.
שירות התחזוקה הן בתקופת האחריות והן בתקופת מתן שירותי התחזוקה בתשלום
יכלול את כל הנושאים הבאים:

0.1.0

0.1.0



שירות תיקונים מלא.



אספקת חלקי חילוף והתקנתם.



תיקון או החלפה של כל פריט או רכיב מקולקל או לקוי.



העמדת מערכת חלופית זהה הן באופן זמני והן באופן קבוע.



אספקה של עדכונים ושדרוגי תוכנה.



תמיכה טכנית בציוד ,לרבות :עדכוני הגדרות ,שינויי פרמטרים וביצוע קונפיגורציות.



אחזקה מונעת תקופתית על פי הנחיות היצרן.


הזוכה מתחייב לכך שקיים בארץ מלאי זמין של מערכות רזרביות ,חלפים ,כלים
וחומרי עבודה מכל סוג שהוא ,הנדרשים לתיקון המערכות בזמינות הנדרשת ,לאורך
כל תקופת ההתקשרות .אפשר שהמלאי הרזרבי ישמר אצל גורם אחר ולא אצל
הזוכה (למשל אצל מפיץ המערכת בארץ) ובלבד שציוד יהיה זמין לשימוש במקרה
הצורך.
עם סיום הטיפול בכל תקלה ,טכנאי הזוכה יפעיל את הציוד ויוודא שהציוד חזר
לפעולה תקינה ומלאה ,בנוכחות ובאישור נציג אגף מחשוב באתר הרכבת
הזוכה יספק לרכבת ללא תשלום תיקוני תוכנה וחומרה ועדכוני גרסאות תוכנה
וחומרה לכל רכיבי המערכות שיסופקו על ידו ו/או נכללים במסגרת שירות תחזוקה
על ידו.
במתן השירות לרכבת ,הזוכה יעשה שימוש רק בחלקים ו/או מכלולים מקוריים,
תקינים וחדשים של יצרן המערכת ,ובלבד שהמציע הוא בעליהם הבלעדי או בעל
הזכויות לעשות בהם שימוש כדין ,עפ"י מכרז זה ,ולא רובץ עליהם כל שיעבוד ו/או
עיקול ו/או חוב לצד שלישי.
ביצוע כל דבר אחר שיידרש לאחזקה תקינה ואופטימאלית של המערכות ברכבת.

0.1.5

0.1.4
0.1.2
0.1.8
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0.1.1

0.1.02

0.1.00
0.1.00

הבעלות בכל אותם חלקים שיותקנו במערכות תעבור לרכבת עם התקנתם .הבעלות
על החלקים שהוצאו תעבור לידי הזוכה עם ההחלפה .הרכבת תהיה רשאית לחבר
לציוד הנכלל במסגרת ההסכם בתקופת האחריות וגם לאחריה ציוד של ספק אחר,
ללא צורך בתיאום עם הזוכה ואין בחיבור ציוד זה בכדי להסיר את חובת האחריות
של הזוכה על הציוד ,כל עוד לא נעשה שימוש לא נכון בו.
בכל מקרה של תקלה חוזרת בפעם השלישית ומעלה מאותו הסוג ,בפריט שנמצא
באחריות הזוכה ,בין במסגרת שירות אחריות ובין שירות תחזוקה בתשלום ,הזוכה
יחליף את הפריט האמור או חלקים ממנו ,בפריט או ברכיבים חדשים ומקוריים
אלא אם הוחלט אחרת ע"י הרכבת.
יובהר בזאת כי ציוד המוכנס לתיקון חוזר בתקופת ההתקשרות (כתוצאה מתקלות
טכניות) מעבר לשלוש פעמים בתקופה של פחות מ 4 -חודשים יוגדר המכשיר
כמכשיר לקוי אשר יוחלף ללא תנאי וללא תשלום במכשיר חדש.
הציוד המקורי והמתוקן יוחזר לרכבת בפרק זמן שלא יעלה על  2ימי עבודה
מתחילת הטיפול בתקלה.

0.1.01

בכל מקרה שנדרש לתקן את הציוד המקורי ,שדווחה לגביו תקלה ,במעבדת שירות
של הזוכה או במקרה של תקלה ,שתיקונה לא יסתיים בתוך פרק הזמן המוגדר ב-
 SLAעל הזוכה לספק ולהפעיל באתר הרכבת באופן מיידי ועל חשבונו ,מערכת
חליפית תקינה זהה במקומה ,בשיטת אחד (תקין) תמורת אחד (מקולקל) .הטכנאי
מטעם הזוכה יקפיד לציין בטופס השירות את פרטי המערכת המוחלפת והחליפית.
הזוכה לא ידרוש מהרכבת לבטח את הציוד החלופי הזמני שהעמיד לרשותו.
הובלת המערכות למעבדות השירות של הזוכה ובחזרה לאתר הרכבת ,תהיה
באחריותו של הזוכה ועל חשבונו.
הזוכה יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לציוד של הרכבת בעת שהותו של הציוד
במעבדות הזוכה ו/או בדרכים אל ומאת אתר הרכבת ,לרבות שבר ,אובדן ,גניבה,
השחתה ,שריפה ,הצפה וכל נזק אחר.
בכל מקרה שלא ניתן לתקן את הציוד המקורי ,הזוכה יספק לרכבת ציוד חלופי
קבוע .הציוד החלופי הקבוע יעבור לבעלות הרכבת והציוד המקורי המקולקל יימסר
לידי הזוכה.

0.1.02

רמת הציוד החלופי ,הן ציוד חלופי זמני שהותקן באופן זמני עד לתיקון הפריט
המקורי ,והן חלופי קבוע שמחליף לצמיתות פריט מקולקל ,חייבת להיות שווה או
גבוהה ,מרמת הציוד שהחלפתו נדרשת ,ותעשה לאחר קבלת אישור מוקדם של איש
הקשר או מי שימונה על ידו.
תקלות שיתגלו במהלך תקופת האחריות והתחזוקה ,ואשר תיקונן לא הושלם
לשביעות רצונה של הרכבת ,יימשך תיקונן גם לאחריה ,באחריות הזוכה ועל חשבונו.
זאת ,מבלי לגרוע מזכויות הרכבת לסעדים נוספים על פי דין למקרה של הפרת
הזוכה את התחייבויותיו.
הספק יבצע גיבוי למערכות התוכנה של המערכת פעם ברבעון וישמור את הנתונים
במקום מאובטח שיוסכם מול המזמין והספק הנבחר .הגיבוי יכלול בין היתר
גרסאות תוכנות ,הגדרות מערכת ,שירותים נלווים ותכונות מכשירים.
הספק מתחייב לדווח בכל תקופת ההתקשרות והשירות אודות עדכוני תוכנה
ומהדורות משנה שבמסגרת אחריות היצרן .הספק ישדרג ויחליף כל רכיב תוכנה,
חומרה או רכיב אחר הכלולים במכרז זה תוך  1חודשים מעת שעדכוני הגרסה הוצאו
על ידי היצרן ובתיאום עם הרכבת .עדכוני אבטחה ותיקונים קריטיים יותקנו באופן
מידי ,בתיאום עם הרכבת .כל זאת בצורה שוטפת ללא תוספת עלות.
הספק מתחייב לעדכן את תיקי התחזוקה/התקנה בהתאם לעדכונים שבוצעו.

0.1.00
0.1.05
0.1.04

0.1.08

0.1.01

0.1.02
1.42
0.02.0

XXXX
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0.02.0.0
0.02.0.0

על הזוכה להגיש לרכבת בתוך שבועיים ממועד קבלת דרישת הרכבת
לכך ,דו"ח שירות תקופתי ,וזאת ללא כל תוספת עלות שהיא מעבר
לאמור בפרק העלויות.
דו"ח השירות יפרט את קריאות השירות שטופלו על ידי הזוכה עד שנה
אחורה ממועד הפקת הדו"ח ,בהתאם לדרישה .הדו"ח יוגש בפורמט
של קובץ  EXCELויכלול את הנתונים הבאים:


תקופת הדו"ח.



מספר סידורי מלא של המערכות הנמצא בשירות.



מספר סידורי מלא של מערכות חליפיות אם הותקנו.



שם האתר ,תאריך ושעת מתן השירות באתר.



מספר קריאת השירות ותאור הבעיה.



יצרן ודגם המערכות.



יצרן ודגם המערכות חליפי ,אם הותקן.


בכל מקרה ,דו"ח השירות התקופתי יצורף לחשבונית שתוגש על ידי
הזוכה לרכבת עבור שירותי האחזקה
נתונים נוספים שהרכבת תבקש לכלול בדו"ח.

0.02.0.1
1.44
0.00.0
0.00.0

תיק תחזוקה – תיעוד ()M
הזוכה יתחייב לנהל ולתחזק "תיק תחזוקה" עדכני לכל המערכות שיסופקו על ידו
ו/או יתוחזקו על ידו ,וזאת על חשבונו ,וללא תוספת תשלום.
תיק התחזוקה יכלול בין היתר את הפרטים הבאים:

 פרטים על המערכות המותקנות באתרים ונמצאות במסגרת אחריות או שירות תחזוקה על ידי
הזוכה ,לרבות רישום מועדי התחלה וסיום של תקופת האחריות ותקופות השירות.
 תרשימי ארכיטקטורה וטופולוגיה של המערכת המותקנת באתרים השונים.
 גרסאות של המוצרים וגרסאות תוכנה.
 יומן קריאות שירות ותקלות לרבות מי טפל בתקלות ,מתי נפתחו ,מתי החל טיפול ומתי נסגרו
וכן תאור אופן הטיפול.
 העתק של טפסי שירות חתומים ע"י נציג הרכבת לביצוע תוספות ושינויים.
 יומן פעולות אחזקה מונעת שבוצעו.
 תיעוד השדרוגים והשינויים שבוצעו במערכת.

0.00.1
1.40
0.00.0

הזוכה ימסור העתק של תיק התחזוקה לרכבת.

תיעוד והדרכה ()I
תיעוד
0.00.0.0

תיעוד כללי

התיעוד הכללי שיוכן על ידי הספק במסגרת הפרויקט יכלול את המסמכים הבאים ,לפחות:
0.00.0.0.0

תיעוד תוכנית פיילוט הכולל ,בין היתר ,סקר מצב קיים ,מסמך אפיון ותכנון
מפורט ( )LLDומסמך תכולת עבודה ( )SOWומסמכי בדיקות לאתרי הפיילוט.
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מסמך אפיון מפורט ( )LLDשל התשתיות (מחשוב ותקשורת) הנדרשות שיאמת
ויפרט את האפיון המצורף למכרז והצעת מציע הכולל:

 ארכיטקטורת מערכת ותיאור מפורט של הפתרון המוצע.
 תכנון מערכת השו"ב והמערכת למדידת רמת השירות ושילובם כחלק מהפתרון הטכני.
 תוכנית פריסה בהתאם ללוחות הזמנים במפורטים במסמכי מכרז זה.
 מפרטי ציוד מעודכנים לכל אתר
0.00.0.0.1

תוכניות בדיקות קבלה ( )ATP - Acceptance Test Procedureעבור:

 מערכות הבקרה והניהול
 אתר ראשי (מרכז השמונה ו)Med-1 -
 אתר רגיל (תחנות רכבת ומשרדים)
0.00.0.0.0

תיק נהלים לשימוש המציע ורכבת ישראל שיכלול לפחות ,אך לא רק ,את
הנהלים הבאים:

 נוהל מענה לקריאות שירות.
נוהל טיפול בתקלה (קריטי/לא קריטי)
 נוהל אסקלציה.
 נוהל דיווח ובקרה.
 נוהל תפעול שוטף.
 נהלים נוספים על פי דרישות הנהלת הרכבת.
את התיעוד יש להכין תוך מתן דגש על העקרונות הבאים:

0.00.0

קריא

כתוב בסגנון בהיר ,פשוט ,לוגי ,קל להבנה

יעיל

מאפשר איתור מהיר של המושג או הפונקציה הנדרשת

מקיף

מכיל את כל המידע הנדרש

תקף

תואם את המהדורה העדכנית של המערכת

נגיש

ניתן לשכפול ויצירת עותקים נוספים בקלות

הדרכות יצרן
רכבת ישראל תהא רשאית להזמין מעת לעת מהספק הדרכות יצרן בנושאים הקשורים
לתפעול המערכות.
היקף ההדרכות ,תכנים ,מועדים לביצוע ומספר המחזורים יתואמו בין מנהל הפרויקט
מטעם הספק ורכבת ישראל והכול כמפורט בהסכם על כל נספחיו.

XXXX
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רציפות השירות ()M
המציע מתחייב לקיים רצף שירות כמתחייב על פי רמת השירות ( .)SLAהתחייבותו זו אינה
תלויה בגורמים כלשהם ,לרבות שביתות ,עיצומים ,מצב חירום בטחוני או כל סיבה אחרת,
להוציא "כוח-עליון" כהגדרתו על פי החוק.
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5
5.2

כללי  -הבהקים

אני/נו הח"מ ________________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין
מכרז מס'  00504מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע) _________________________ ___
____________________________________________
ח.פ
________________
כתובת __________________________________ מיקוד ______________________
פקס'___________________________.
טלפון__________________________.
דוא"ל__________________________________________ (להלן" :המציע") ,מצהיר/ים
בזאת בשם המציע כי:

5.2.0

הצהרת המציע

5.2.0.0

הננו מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת החוזה.

5.2.0.0

הננו מצהירים בזאת ,כי ביכולתנו לבצע את מלא השירותים הנדרשים במסמכי מכרז
זה ,וכי אם נזכה בביצוע השירותים נבצעם כאמור במלואם ,במחירים המפורטים
בהצעתנו הכספית.

5.2.0.1

הננו מציעים בזאת את ההצעה הכספית המפורטת בטופס ההצעה הכספית ,לאספקה,
התקנה ,תפעול ותחזוקה של ביצוע סגמנטציה ואבטחה של הרשת הארצית ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה.

5.2.0.0

הננו מודעים לכך ,כי הכמויות המפורטות בטבלאות אשר בטופס ההצעה הכספית ,הנן
אומדן כמויות לפי הערכה זהירה ובלתי מחייבת של הרכבת אודות הכמויות הנדרשות
וכי הכמויות המפורטות ישמשו לצורך שקלול ההצעות בלבד .כמו כן ידוע לנו כי
כאמור במסמכי המכרז ,החוזה עם המציע הזוכה הנו חוזה מסגרת וייחתם בהתאם
כאשר מצורף אליו מחירון ללא עמודות כמות וסה"כ וכן כי כאמור במסמכי החוזה,
שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל ,באם ידרשו וכי
הרכבת אינה מתחייבת לכמות מינימאלית כלשהי.

5.2.0.5

מודעים לכך כי  ,המחירים המפורטים בהצעתנו מוסכמים ומקובלים על קבלני המשנה
והכלולים במענה למכרז ,במידה וישנם.

5.2.0.4

הננו מודעים לכך ,כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מהספק
וכן כי היקף השירותים שיוזמנו ,אם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה
הבלעדי של הרכבת.

5.2.0.2

שירותים נוספים -ידוע לנו כי הרכבת תהיה רשאית להזמין עבודות נוספות או
שירותים נוספים אשר אינם מופיעים בנספח זה .התמורה תקבע בין הצדדים על בסיס
מחירי החוזה ככל שניתן ועל בסיס מו"מ בין הצדדים שינוהל בתום לב ואישור
העבודות יבוצע ע"י גורם רכבתי.
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5.2.0.8

5.2.0

הננו מודעים לכך ,כי השוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

תכולת המחיר ()I

5.2.0.0

המחירים שיוצגו על ידי המציע בסעיפים הבאים כוללים את מלוא התמורה בעבור
מימוש כלל השירותים הנדרשים במכרז וברמת השירות אליה התחייב המציע ובמשך
כל תקופת ההסכם ,לרבות אספקה והתקנת כל החומרים ו/או הציוד ו/או התוכנות
(לרבות שדרוג ועדכון ,כמוגדר בחוזה) וכן כל הוצאה מכל מין ו/או סוג שהיא.

5.2.0.0

המציע מודע לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית צריכים להתייחס
לכלל התשומות הכרוכות בביצוע השירותים על פי המפרטים המופיעים במסמכי
המכרז .ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת וכי
כל השירותים המתבקשים במכרז מוצעים בהצעתו בשלמותם כולל רמת השירות
שנדרשה לשירותים אלה.

5.2.0.1

הננו מודעים לכך ,כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית הנם בש"ח ולא
כוללים מע"מ.

5.2.0.0

מודגש כי הכמויות המפורטות בפרק זה הנן לצורך השוואת ההצעות ואינן מחייבות
את המזמין ברכישת כל השירותים .חישוב העלות הכוללת לצורך השוואת הצעות כולל
גם רכיבים ושירותים נוספים וזאת על מנת שההשוואה בין המציעים תכלול התייחסות
לכל מרכיבי ההצעה הכספית.

5.2.0.5

5.2.1
5.2.1.0

הספק הזוכה מתחייב בכל שנה לשלוח על חשבונו לפחות  0עובדים מהרכבת לקורס
מקצועי פורמאלי של היצרן ברמת מומחה על הטכנולוגיה המוצעת.
אופן הגשת הצעת המחיר ()I
על המציע להגיש את הצעת המחיר בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף  0.11לעיל.

5.2.1.0

מודגש בזאת ,כי את ההצעה הכספית ,יש להגיש על גבי טופס ההצעה הכספית בלבד.
על המציע להדפיס בשני עותקים את טופס ההצעה הכספית (מקור +העתק) ולחתום
באמצעות מורשי החתימה בצירוף חותמת החברה ,בסמוך לשורת הסיכום של ההצעה
הכספית .אי חתימה על גבי טופס ההצעה הכספית במקום המיועד לכך כנדרש ,תגרום
לפסילת הצעת המציע במכרז.

5.2.1.1

במקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה לסכום המתקבל מהכפלת הכמויות של אותו
פריט במחיר היחידה שלו ,יתוקן הסה"כ של הפריט לפי הסכום המתקבל מהמכפלה.
מחיר היחידה נשאר קבוע ועומד.

5.2.1.0

מודגש כי המציע אינו רשאי להציע מחיר יחידה שלילי וכי הדבר יגרום לפסילת
ההצעה.
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5.2.1.5

מובהר כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מהספק וכן כי היקף
השירותים שיוזמנו ,אם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של
הרכבת.

5.2.1.4

אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכויות הרכבת לפסול הצעות בהתאם להוראות דיני
המכרזים.

תנאי תשלום
5.2.0
 .0תשלום עבור הפיילוט -הספק יקבל תמורה לאחר אישור הרכבת כי הפיילוט בוצע
בהצלחה .למען הסר ספק ,הספק לא יקבל תמורה ,לרבות שיפוי על הוצאותיו במידה
והפיילוט נכשל.
.0

.1

התמורה עבור הקמת המערכת ,כמפורט בטבלה  5.0תשולם בהתאם לאבני הדרך
לתשלום בפירוט שלהלן .התמורה תשלום בהתאם לתכולה הסופית שתוזמן מהספק
הזוכה;
אבן דרך
לתשלום

תיאור אבן דרך לתשלום

אחוז תשלום
מעלות
ההקמה

0

בסיום אפיון ותכנון מפורט ולאחר אישור לקוח

02%

0

בסיום ההקמה בהתאם לאישור לקוח כי ההקמה הסתיימה
לשביעות רצון הרכבת ומעבר לשלב אחריות ותחזוקה

82%

התמורה עבור הקמת המערכת ,כמפורט בטבלה " 5.0ציוד חומרה ורישוי" תשולם בהתאם
לאבני הדרך לתשלום בפירוט שלהלן .התמורה תשלום בהתאם לתכולה הסופית שתוזמן
מהספק הזוכה;
אבן דרך
לתשלום

תיאור אבן דרך לתשלום

אחוז תשלום
מעלות
ההקמה

0

בסיום אפיון ותכנון מפורט ולאחר אישור לקוח

02%

0

בסיום ההקמה בהתאם לאישור לקוח כי ההקמה הסתיימה
לשביעות רצון הרכבת ומעבר לשלב אחריות ותחזוקה
בסיום שנת אחריות ותחזוקה שלישית

22%
02%

.0
טבלה  5.0תחזוקה
 .0התשלום בגין שירותי התחזוקה יבוצעו בגין חשבונית רבעונית ,בתחילת כל רבעון ,על הרבעון
הקודם.
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 .1התמורה עבור הטבלה  5.5שינויים ושיפורים ,במידה והרכבת תבחר להזמין משימות לפי
שעות או באמצעות כוח אדם בהתאם ,תהא על בסיס חודשי ובהתאם להיקף השעות בפועל
שיבוצעו בגין משימות או בעלי התפקידים שיוזמנו.
 .0אופן הגשת החשבון  -הספק יגיש לרכבת חשבון המפרט את מכלול העבודות שביצע עבור
הרכבת ושבוצעו בפועל .התמורה המגיעה לספק מהרכבת ,תשולם שוטף  42 +ימים מתום
החודש שבגינו הוגש החשבון ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על ידי המנהל/מתאם
כהגדרתו במסמכי המכרז .תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא
חבות ,וללא הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת.
 .5הצמדה-
 .5.4על טבלאות  5.0 ,5.4ו 5.1 -לא תחול כל הצמדה.
 .5.0עבור טבלאות  5.0ו 5.5 -המחיר בש"ח יקבע על פי שער הדולר היציג הידוע ביום הפקת
כל חשבונית לאחר האספקה ועל פי המפורסם באתר בנק ישראל בקישור הבא:
http://www.boi.org.il/he/Markets/ForeignCurrencyMarket/Pages/average.as
px

תאריך _____________ חותמת חברה _____________
חתימת מורשה2י חתימה _____________
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סל השירותים הבסיסי

5.4

טבלה  5.4עלות חד פעמית לביצוע פיילוט ()M( )POC

5.0.0

בסעיף זה נדרש המציע לפרט את העלות החד פעמית לביצוע הפיילוט ( )POCבהתאם
לתכולת הפיילוט המפורטת בהסכם ,בסעיף  4.3.3.1.1ובנספח  2.04שלהלן:
בטבלה יש לתמחר את העלויות הקשורות ביישום הפיילוט .מוסכם בין הצדדים שעלויות
הציוד והרישוי הקשורים בביצוע הפיילוט לא ייכללו בתמחור ועל המציע להיערך מול
היצרנים לקבלת רישוי וחומרה לתקופת הפיילוט בהתאם.
יודגש כי במידה והפיילוט לא יעמוד בהצלחה בדרישות הרכבת ,לא יועבר לספק כל תשלום.
מובהר שעל הסכומים המפורטים בטבלה שלהלן לא תחול תוספת הצמדה כלשהיא.

#

רכיב עלות
פיילוט ר
5.0.0.0
הכולל הקמת סגמנט הבקרה והניהול,
ביצוע
ע
פריסת המערכת באתרי הרכבת ,כמפורט בנספח
הפיילוט לרבות ע
הפעלת המערכת בכל תקופת הפיילוט,
וביצוע בדיקות ג
כמפורט בנספח .העלות תכלול את כל
כ
הקשורות בביצוע הפיילוט.
ההוצאות
ע
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5.0.0

עלות חד פעמית להקמת המערכת ()M
בסעיף זה נדרש המציע לפרט את עלויות ההקמה של המערכת על כל רכיבה בהתאם לפירוט
שלהלן:

5.0.0.0

טבלה  -5.0עלות הקמה של המערכת לרבות התקנה והגדרת הציוד,
מערכות השו"ב והרכיבים הנלווים (עבודה בלבד).

המציע יפרט ,בסעיף שלהלן ,את עלויות ההקמה של המערכת ,לרבות פריסה והתקנת הציוד
בכל האתרים ,התקנת מערכות השו"ב וכל המערכת הנלוות הכלולות בהצעה לרבות עלות
הכנת התיעוד והנהלים הנדרשים ,מסמכי הבדיקות או כל מסמך אחר שנדרש להשלמת
הסעיף כפי שהוגדרו בפרק .0
הכמויות בטבלה זו הינם לצורך השוואת הצעות בלבד ואינן מחייבות את המזמין לרכישת
ברכישת הציוד או השירותים.
מובהר שעל הסכומים המפורטים בטבלה שלהלן לא תחול תוספת הצמדה כלשהיא.

רכיב עלות

#

אומדן כמות
להשוואת
הצעות בלבד

מחיר רכיב (ב)$-

(יח')

הכנת מסמך אפיון ותכנון מפורט (שלב פרויקט) לפי סעיף,
הכנת מסמך תכולת עבודה ( )SOWוכתיבת תיק מערכת
הפרויקט הכולל פירוט לגבי כל המערכת ,כפי
מפורט לכל
5.0.0.0.0

1

___________ $

שמפורט בפרק  .0לפי סעיף  .4.3.2.14.3.2וביצוע בדיקות
מסירה ( )ATPובדיקות קבלה.
התקנת הציוד באתר מרכזי כהגדרתו בסעיף ,2.5.1.1
התקנת רכיבי התוכנה הנלווים (לרבות מערכות
לרבות5.0.0.0.0
השו"ב)

קומפלט ל0-
אתרים
מרכזיים

___________ $

סה"כ עלות הקמה
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5.0.1
5.0.0

טבלת 5.0
"ציוד חומרה ורישוי"  -עלות כוללת של חומרה ורישוי תוכנה כולל תחזוקה
ואחריות למשך  0שנים.
המציע יפרט ,בסעיף שלהלן ,את מרכיבי של החומרה והתוכנה המוצעת בהצעה זו.
העלויות המפורטות בטבלה שלהלן הינן סופיות ומוחלטות וכוללות ,בין היתר ,את כל רכיבי
הרישוי והתוכנה ,חומרה ,תשתיות תקשורת ותשתיות מחשוב ואבטחת מידע ,לרבות ציוד
הקצה כולל תחזוקה למשך  1שנים.
העלות המפורטת להלן כוללת אחריות כוללת (תפעול ,תחזוקה ושירות) לתקופה של 0
שנים ,לכל מרכיב במערכת שקבלתו אושרה על ידי רכבת ישראל.
כמות (יח')

#

מחיר יחידה (ב)$-

רכיב עלות

A

לצורך
השוואת
הצעות בלבד

סה"כ עלות
(ב)$-

C=B*A

B
עלות הציוד כולל רישוי תוכנה עבור
5.0.0.0.0
שני האתרים המרכזיים ,כולל תקופת
אחריות ותחזוקה לשלוש שנים ,לרבות
מערכות השו"ב הנלוות לפתרון,
מחברים ,ממשקים וכל ציוד נלווה
הנדרש להשלמת ההתקנה.

קומפלט ל 0-אתרים מרכזיים

___________ $

עלות ציוד כולל רישוי תוכנה עבור
5.0.0.0.0
אתר גדול על פי הגדרתו בסעיף
 ,2.5.1.2כולל תקופת אחריות לשלוש
שנים לרבות מחברים ,ממשקים ,וכל
ציוד נלווה הנדרש להשלמת ההתקנה
עלות ציוד כולל רישוי תוכנה עבור
5.0.0.0.1
אתר קטן כהגדרתו בסעיף ,2.5.1.3
כולל תקופת אחריות לשלוש שנים

___________ $

___________ $

0

0

___________ $

___________ $

לרבות מחברים ,ממשקים ,וכל ציוד
נלווה הנדרש להשלמת ההתקנה
 C5.0.0.0.0עלות הציוד והרישוי לתקופת ההתקשרות הראשונה ( 1שנים)
סה"כ
_____________$
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5.0
5.0.0

תחזוקה
טבלה  5.1אופציה להמשך תחזוקה ואחריות
בסעיף זה נדרש המציע לפרט את העלות הכוללת לשירותי תחזוקה של המערכת לשנה.
לצורך כאחוז מתוך סך עלות המוצרים שהוזמנו מהספק בפועל כאמור בטבלה .5.1

#

אחוז דמי תחזוקה
שנתית

רכיב עלות

D
חידוש מחיר לשנת תחזוקה מעבר לתקופת האחריות
5.0.0.0.0
להלן חישוב האחוז מתוך סה"כ העלות של טבלה 5.1
"ציוד חומרה ורישוי" שתוזמן בפועל.
המחיר יכלול את כל מרכיבי התחזוקה לרבות רישוי,

____ %

סה"כ

מספר
שנים
להשוואת
הצעות

(ב)$-

E

J

עלות  Dמתוך טבלה
E *5.0

5
__________$

עדכוני תוכנה ,תחזוקת יצרן ושירות הספק

המחיר המוצע על ידי הספק הינו המחיר המקסימאלי בגין שירותי התחזוקה .לאחר  1שנות
תחזוקה רשאית הרכבת לפנות לספק לשם קבלת הצעת מחיר מטיבה עם הרכבת ו/או לנהל
מו"מ עם הספק בתום לב לשם הוזלת השרות.

XXXX
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5.0.0

טבלה  5.5עלות שינויים ושיפורים מיוחדים –

5.0.1

מובהר ומודגש כי ביצוע עבודה בהתאם למחיר שעתי הינה רק עבור עבודה שחורגת
מהעבודה המפורטת במסמכי המכרז והכלולה בתכולת העבודה המפורטת בטבלאות ,5.0
 5.0ו 5.1 -ומותנית באישור מראש של הרכבת.
התשלום עבור השינויים והשיפורים יהא על פי שעות עבודה ובהתאם למחיר שמפורט
בטבלה שלהלן .המזמין ישלם עבור השירותים הנדרשים והמבוצעים בפועל ובהתאם למחיר
שעת העבודה .מימוש השעות לפי סעיף זה יהיה באישור מראש ובכתב מטעם המזמין

#

מחיר לשעה ב$ -

מקצוע/תפקיד

G

אומדן שעות
לצורך
השוואת
הצעות בלבד

סה"כ מחיר לשעה
משוקלל
I =H*G

H
טכנאי התקנה ותחזוקה

____________$

100

____________$

מומחה תקשורת ואבטחת מידע

____________$

100

____________$

סה"כ עלות שינויים ושיפורים לצורך השוואת הצעות

XXXX
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ריכוז מחירים -טבלת סיכום

5.0.0

הצעתו הכספית של המציע תסתכם לטבלה שלהלן על סמך הצעתו לכלל הטבלאות בפרק 5
שלהלן:
נושא

רכיב עלות

טבלה

עלות כוללת

5.0

עלות חד פעמית לביצוע פיילוט ()POC

____________$

5.0

עלות הקמה חד פעמית של המערכת לרבות
התקנת הציוד ,מערכות השו"ב והרכיבים
הנלווים (עבודה בלבד)

____________$

סל בסיסי

עלות כוללת של ציוד חומרה ורישוי תוכנה

תחזוקה

5.1

כולל אחריות ותחזוקה ל 1 -שנים ראשונות
מיום אישור סיום ההקמה-

____________$

5.0

תחזוקה

____________$

5.5

מחירון שעות לשינויים ושיפורים

____________$

סה"כ עלות המערכת (לצורך השוואת הצעות)

תאריך _____________

____________$

חותמת חברה __________________

שם וחתימת מורשה/י חתימה _________________ תפקידו ______________________

XXXX
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נספחים
נספח  - 2.01אישורים נדרשים לפרק – 2
מנהלה
נספח  - 2.01.4טופס אישור השתתפות המציע
נספח  -2.01.0פרטי המציע
נספח  - 2.01.0תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
נספח  - 2.01.1הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
נספח  - 2.01.5טופס הצהרת סודיות של המציע
נספח  – 2.01.1תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז
נספח  – 2.01.0נוסח ערבות מכרז לצורך עמידה בתנאי סף 2.0.4.0
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נספח  - 2.01.4טופס אישור השתתפות המציע
מכרז מס' 11546

אני/נו הח"מ __________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס'  11546מטעם (שם
ח .פ
____________________________________
המציע)
של
המשפטי
הגוף
__________________ כתובת __________________ מיקוד __________________
טלפון __________________.פקס' __________________.דוא"ל( __________________.להלן:
"המציע")

מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
 .0קראנו בעיון את מסמכי המכרז ,הכוללים את פרק המנהלה (פרק  ,)2פרקים  ,0-0פרק העלות (פרק ,)5
ההסכם והנספחים המצורפים לו כמפורט (להלן" :ההסכם") וכן מסמכים אחרים אשר צורפו למסמכי
המכרז ,וכן הודעות בכתב במסגרת תהליך ההבהרות חתומות על ידי רכבת ישראל בלבד ,המהווים
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .0מסמכי המכרז וההסכם ,ככתבם וכלשונם ,ברורים ונהירים לנו ואנו מסכימים לתנאים המפורטים
בהם.
 .1אנו מודעים לכך כי הכמויות המפורטות בפרק ( 5העלות) נועדו לצורך השוואת הצעות בלבד והינם
הערכה זהירה ובלתי מתחייבת של הרכבת אודות השירותים הנדרשים לרכבת ואין בהם כדי לקבוע
או לרמז על היקף השירותים היזומים על פי דרישה ,אשר יוצאו בפועל למציע כלשהו ,על ידי הרכבת,
אם יוצאו ,למעט אם נקבע אחרת במפורש בהסכם.

 .0הננו מצהירים כי כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם
מלאים ,נכונים ומדויקים.
 .5הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בבצוע השירותים מיד
עם חתימת ההסכם או בכל יום לאחר תאריך זה כפי שייקבע על ידכם ולהמשיך בביצועם
בתנאים המפורטים בחוזה ,תמורת התשלום המוצע על ידנו.
 .4הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע ו/או הספק במכרז (לרבות ההסכם ונספחיו)
מקובלות עלינו במלואן .בחתימתנו על טופס זה כאילו חתמנו על כל עמוד ועמוד במסמכי
המכרז ובחו זה כפי שנוסחו על ידי הרכבת ועל ההצעה כפי שצורפה על ידנו .אנו מוותרים
באופן סופי ומוחלט על כל טענה של אי הסכמה ו/או אי בהירות לאיזה מתנאי המכרז ו/או
הטענה שהעדר חתימה על מסמך כלשהו ,במסמכי המכרז ו/או ההצעה כפי שהוגשה על ידנו,
אינה מחייבת אותנו באופן מלא.
 .2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תוכנם של המסמכים שלהלן ,מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה
על טופס זה תראה לכל דבר ועניין כאילו קראנו ,הבנו ,אישרנו והסכמנו לכל האמור בכל אחד
מהמסמכים שלהלן בנפרד:
 מסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות:
 מענה מקצועי לפרקים  ,0-0לרבות  CDהכולל מענה זהה לפרקים אלו.

 במעטפה סגורה ונפרדת – פרק  -5ההצעה הכספית.

XXXX

עמוד 68מתוך 28

8221821/

אגף רכש והתקשרויות
 נספח  -2.00.0טופס פרטי המציע.
 כלל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו0124-
(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חבות מס) ,לרבות התצהיר המצורף כנספח
2.00.1.
 נספח  - 2.00.0הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך חתומה על ידינו.
 נספח  -2.00.5התחייבות לשמירת סודיות חתומה על ידינו.
 נספח  -2.00.4תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז
 נספח  -2.00.2נוסח ערבות מכרז כנדרש בתנאי מקדמי 0.8.1.2
 נספח  -2.05לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי 0.8.2
 נספח  -2.04פיילוט.
 .8אין האמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת במסמכי
המכרז.

תאריך _____________
חותמת חברה __________________ חתימת מורשה/י חתימה __________________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייבות את המציע
בקשר עם מכרז מס'  11546לכל דבר ועניין.

תאריך

XXXX

עו"ד
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חותמת

8221821/

אגף רכש והתקשרויות
נספח  – 2.01.0פרטי המציע
שם המציע:
_____________________________________________________

מצ"ב אשור ניהול ספרים להוכחת עמידה בתנאי מקדמי מס' 0.8.1.1
באם המציע הינו חברה – מצ"ב בנוסף תעודת התאגדות.
_________________________________________________________
שנת ייסוד /הקמה:
_________________________________________________________
מספר רשום(ח .פ:).
_________________________________________________________
מספר עוסק מורשה:
_________________________________________________________

כתובת:
______________________________________________________________
פקס:

טל':
_____________________________
איש קשר לרכבת:

__________________________

מס' נייד:

__________________________

:E- MAIL

__________________________

XXXX
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נספח  2.01.0תצהיר -בהתאם להוראת סעיף 0ב(ב) לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו – 4001

אני הח"מ ______________נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
בכתב כדלקמן:
(להלן:

 .0הנני משמש כמנהל בחברת _________________ בע"מ
ח.פ _______________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו.

"המציע")

 .0המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הנם כמשמעתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו –
.0124
 .1יש לסמן  Xברבוע המתאים:
הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות וכי במועד הגשת
ההצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות וכי במועד הגשת
ההצעות לא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .0אישור זה הנו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף ( 0א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים
הנ"ל ,הקיימים בידי וצורפו להצעתי.
זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
_____________________________

אישור
הריני

לאשר

כי

ביום

___________התייצב

בפני

עו"ד

__________

מרח'

_________________ מר  /גב’ _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי
באמצעות תעודת זהות מספר ___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל
וחתם עליה בפני.

_______________________
תאריך

XXXX
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נספח  2.01.1הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
 .4בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,0122-אנו
הח"מ ___________________________________________ מתחייבים ומצהירים
בזאת כדלקמן:
א.

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של רכבת
ישראל בע"מ (להלן – "רכבת" " /הרכבת") או נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת או של נושא
משרה ברכבת ו/או עובד הרכבת ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות
ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

ב.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות
ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

ג.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישירן ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא
תחרותית.

ד.

לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק א-ג לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של הרכבת ו/או כל
חוזה/הזמנה שנובעים מהם.
 .0במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  0לעיל ,ידוע לנו כי הרכבת שומרת
לעצמה את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד
כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך ההתקשרות") ו/או לא לקבל
את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או
לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
 .0אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני משנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של הרכבת ו/או חוזה/ההזמנה הנובעים ממנו.
ולראיה באנו על החתום:
שם______________________ :

שם_________________________ :

ת.ז______________________ :.

ת.ז_________________________ :.

חתימה____________________ :

חתימה_______________________ :

חותמת (חברה)_______________________________ :

XXXX
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נספח  2.01.5התחייבות לשמירת סודיות
רכבת ישראל בע"מ

אל:
.0

ת .ז .
______________________________________
הח"מ
אנו
________________ (להלן" :הח"מ") ,מתחייב/ים בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא
לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בעבודות ,כל מידע ניהולי ,כספי או אחר,
אשר הגיע ו/או יגיע לידיעתי על רכבת ישראל או בקשר אליה ,במשך העבודות נשוא הזמנה
זה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם המידע הגיע בקשר עם עשיית העבודה ובין אם לאו;

.2

הח"מ מתחייב בזה שלא למסור כל פרטים שהם בקשר ו/או אודות ביצוע העבודות ,על
תוכנם או על היקפם ,לכל אדם ו/או גוף שהוא ,אשר לא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים
אלה ע"י המנהל הכללי של רכבת ישראל.

.3

הח"מ מתחייב בזה שלא לעשות כל שימוש בכל מידע שהוא שהגיע לידיו בקשר עם העבודות,
בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,אלא למטרת ביצוע העבודות.

.4

הח"מ מתחייב בזה לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם
מניעת הגעתו לידי אחר.

.5

הח" מ מצהיר כי ידוע לו שעל כל ההוראות דלעיל חלות הוראות סעיף  008לחוק העונשין,
התשל"ז.0122 -
ולראיה באנו על החתום:

שם___________________ :

שם_____________________ :

ת.ז__________________ :.

ת.ז_____________________ :.

חתימה________________ :

חתימה___________________ :

חותמת (חברה)__________________ :

XXXX
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8221821/

אגף רכש והתקשרויות
נספח  2.01.1תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז
אני הח"מ ______________נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:
 .0הנני משמש כמורשה חתימה בחברת _________________ בע"מ (להלן" :המציע")
ח.פ _______________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
 .0אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
 .1המחירים ו /או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 .0המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע
הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
 .5לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן.
 .4לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין
בכוונתי לעשות כן.
 .2לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .8הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה
או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .0יש לסמן  Vבמקום המתאים
הנני מצהיר כי המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

הנני מצהיר כי המציע נמצא תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז .אם כן ,אנא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .02זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

תאריך ____________ שם  +חתימת מורשה חתימה ____________________

חותמת המציע _______________________
אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב/ים את
המציע  /קבלן משנה מטעמו בקשר עם מכרז מס'  00504לכל דבר ועניין.

תאריך

XXXX

עו"ד
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חותמת

8221821/

אגף רכש והתקשרויות
נספח  – 2.01.0נוסח ערבות

תאריך ______________
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית מס.

על פי בקשת _____________________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזאת כלפי
רכבת ישראל בע"מ ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪452,222במילים :מאה וחמישים אלף שקלים
חדשים) ,שתדרשו מאת המבקש ,בקשר למילוי התחייבויותיו על פי מכרז מס'  – 44511בקשה
לקבלת הצעות לביצוע ותחזוקת הפרדת רשתות עבור רכבת ישראל.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם
הראשונה בכתב ,תוך  0ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם את החובה לדרוש את הסכום הנ"ל
מהמבקש או לבסס את דרישתכם זו בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת ,כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת
הסכום שלא חולט.
כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום___________*( .תאריך תוקף הערבות ימולא על ידי הבנק בהתאם
להוראות מסמך ההזמנה)

בכבוד רב,

____________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה

XXXX
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___________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה

8221821/

אגף רכש והתקשרויות
נספח  - 2.05הוכחת עמידה בתנאי הסף 2.0.0
במהלך השנים  ,0205 - 0202המציע ביצע כקבלן ראשי לפחות שני ( )0פרויקטים בתחום הפרדת רשתות
ואבטחת מידע ,שהתקיימו בכל אחד מהם ,כל אלה:


הפרויקט הכיל שילוב התקנת פתרונות לאבטחת רשת ( .)Firewallפריסת התקנה כאמור ,מול
עשרה ( )02אתרים לפחות כולל יישום של פתרונות אבטחת תוכן כגון  AV ,Sandboxו.IPS -



הפרויקט הכיל שילוב הגדרות ציוד תקשורת של רשת מרחבית (.)WAN



הפרויקט הכיל שילוב הקמה של רשתות וירטואליות מרובות ערוצים ( )VLANsבציוד
התקשורת.



הפרויקט הכיל ניטור מלא על כלל הציודים והרכיבים.

וכן מתוך הפרויקטים שצוינו לעיל ;


פרויקט אחד ( )0לפחות בוצע באמצעות המוצר הראשי שמוצע על ידי המציע במכרז זה



לפחות פרויקט אחד שהסתיימה הקמתו*



לפחות פרויקט אחד שהוצג הינו בהיקף של  0.5מיליון  ₪לפחות.

*מובהר ומודגש כי לצורך עמידה בתנאי מקדמי זה ,פרויקט שהסתיימה הקמתו הינו פרויקט אשר ביום
האחרון להגשת ההצעות במכרז זה ,נמצא בשלב עבודות התחזוקה השוטפות. .
לעניין זה "קבלן ראשי"  -מי אשר התקיימו לגביו כל התנאים להלן בפרויקט נתון [i] :התקשר בהסכם
מול מזמין העבודה [ii] ,ביצע בעצמו את האינטגרציה בין כל קבלני המשנה [iii] .היה אחראי מול מזמין
העבודות על כל העבודות שביצעו כל קבלני המשנה.

XXXX
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8221821/

אגף רכש והתקשרויות

פרויקט מס' :4
פרוט

נושא
שם הלקוח
כתובת הלקוח
שם איש הקשר מטעם הלקוח
פרטי התקשרות של איש הקשר מטעם הלקוח:

טלפון
סלולרי
פקס
E-mail

שם ותיאור של הפרויקט:
יש להתייחס לנקודות הבאות-


האם הכיל שילוב התקנת פתרונות
לאבטחת רשת ( .)Firewallפריסת
התקנה כאמור ,מול עשרה ( )02אתרים
לפחות כולל יישום של פתרונות אבטחת
תוכן כגון  AV ,Sandboxו.IPS -

XXXX
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8221821/

אגף רכש והתקשרויות
פרוט

נושא
כן

האם הכיל שילוב הגדרות ציוד תקשורת של
רשת מרחבית (.)WAN

לא

פרט:

האם הכיל שילוב הקמה של רשתות וירטואליות
מרובות ערוצים ( )VLANsבציוד התקשורת.

כן

לא

פרט:

כן

האם הכיל ניטור מלא על כלל הציודים והרכיבים

לא

פרט:

תאריך תחילת ביצוע הפרויקט
תאריך סיום הפרויקט (כניסה לתחזוקה שוטפת):
במידה והפרויקט טרם נכנס לתחזוקה שוטפת יש
לציין זאת.
האם הפרויקט בוצע ע"י המוצר הראשי המוצע
במכרז? כן /לא  +תיאור המוצר
גורם מבצע של תשתיות המחשוב בפרויקט
(המציע/קבלן משנה מטעם המציע).
נא לפרט שם מלא ,איש קשר ומספר טלפון

XXXX
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8221821/

אגף רכש והתקשרויות
פרוט

נושא
גורם מבצע של תשתיות התקשורת הקווית
בפרויקט (המציע/קבלן משנה מטעם המציע)
נא לפרט שם מלא ,איש קשר ומספר טלפון
האתרים בהם נפרס השירות ,ההתקנה ומיקומם

.0

.4

.0

.2

.1

.8

.0

.1

.5

.02

התמורה בגין הפרויקט במיליוני  ,₪כולל מע"מ:
האם שימשת כקבלן ראשי כהגדרתו לעיל.
על המציע לסמן את אחת משתי האפשרויות.

XXXX
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כן

לא

8221821/

אגף רכש והתקשרויות

פרויקט מס' :0
פרוט

נושא
שם הלקוח
כתובת הלקוח
שם איש הקשר מטעם הלקוח
פרטי התקשרות של איש הקשר מטעם הלקוח:

טלפון
סלולרי
פקס
E-mail

שם ותיאור של הפרויקט:
יש להתייחס לנקודות הבאות-


האם הכיל שילוב התקנת פתרונות
לאבטחת רשת ( .)Firewallפריסת
התקנה כאמור ,מול עשרה ( )02אתרים
לפחות כולל יישום של פתרונות אבטחת
תוכן כגון  AV ,Sandboxו.IPS -

XXXX
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8221821/

אגף רכש והתקשרויות
פרוט

נושא
כן

האם הכיל שילוב הגדרות ציוד תקשורת של
רשת מרחבית (.)WAN

לא

פרט:

האם הכיל שילוב הקמה של רשתות וירטואליות
מרובות ערוצים ( )VLANsבציוד התקשורת.

כן

לא

פרט:

כן

האם הכיל ניטור מלא על כלל הציודים והרכיבים

לא

פרט:

תאריך תחילת ביצוע הפרויקט
תאריך סיום הפרויקט (כניסה לתחזוקה שוטפת):
במידה והפרויקט טרם נכנס לתחזוקה שוטפת יש
לציין זאת.
האם הפרויקט בוצע ע"י המוצר הראשי המוצע
במכרז? כן /לא  +תיאור המוצר
גורם מבצע של תשתיות המחשוב בפרויקט
(המציע/קבלן משנה מטעם המציע).
נא לפרט שם מלא ,איש קשר ומספר טלפון

XXXX
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8221821/

אגף רכש והתקשרויות
פרוט

נושא
גורם מבצע של תשתיות התקשורת הקווית
בפרויקט (המציע/קבלן משנה מטעם המציע)
נא לפרט שם מלא ,איש קשר ומספר טלפון
האתרים בהם נפרס השירות ,ההתקנה ומיקומם

.0

.4

.0

.2

.1

.8

.0

.1

.5

.02

התמורה בגין הפרויקט במיליוני  ,₪כולל מע"מ:
האם שימשת כקבלן ראשי כהגדרתו לעיל.
על המציע לסמן את אחת משתי האפשרויות.

XXXX
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כן

לא

8221821/

אגף רכש והתקשרויות
*אנו מודעים ומאשרים כי רכבת ישראל תפנה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ללקוחות שצוינו
על ידינו בהוכחת עמידה בתנא סף  2.8.0לצורך קבלת מידע נוסף ו/או לאשר את האמור
על ידינו בנסח זה.

שם החותם______________________ חותמת __________________

תאריך _________________________

אישור

הריני לאשר כי ביום ___________ התייצב בפני עו"ד _______________
מרח' _________________ מס' רישיון עו"ד _______________________.
מר  /גב’ _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת
זהות מספר ___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל
וחתם עליה בפני.

_______________________
תאריך

XXXX

___________________
חתימה וחותמת
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8221821/

אגף רכש והתקשרויות

נספח  -2.01פיילוט והוכחת יכולת
POC - Proof of Concept

XXXX
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8221821/

אגף רכש והתקשרויות
מבוא ודרישות כלליות ()I

4
4.4

רקע
בהתאם למוגדר בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .במסמכי המכרז ,תזמן רכבת
ישראל את המציע הזוכה לקיים תהליך הוכחת יכולת ( )POC - Proof Of Conceptאשר
מהווה חלק בלתי נפרד מהליך המכרז הכללי .במסגרת תהליך זה יוכיח המציע את יכולת
המוצרים והפתרון המוצע על-ידו במענה למכרז לספק מענה טכנולוגי ופונקציונאלי הולם
לדרישות המכרז.
בנוסף ,ייבחן המציע על תהליך המימוש של הפיילוט ,משלב ההערכות ,דרך התכנון,
ההטמעה ,איכות המוצר ,איכות הפתרון ועד העמדת מערכת פועלת לשביעות רצון המזמין
כמוגדר בסעיף  - 4.3.3.1.14.3.3.1.1תנאים לסיום הפיילוט.
מטרת נספח זה הינה לתאר את מהות הדרישות הניהוליות והטכנולוגיות מתהליך הPOC-
בהן נדרש המציע לעמוד .דרישות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מדרישות המכרז ומחייבות,
באופן זהה ,לדרישות מסמך המכרז הראשי.

4.0

יעדים ומטרות
מטרת תהליך ה POC-להוכיח לרכבת ישראל שהפתרון שמוצע על ידי המציע וספקי המשנה
מטעמו עומד בכל דרישות המכרז המפורטות בפרקים  0-0ובמענה של המציע במכרז וכפי
שיפורטו בהמשך נספח זה .בנוסף ,לימוד והבנת הבעיות במימוש הפתרון של המציע תוך
הגדרת פתרונות לפני שלב האפיון המפורט ופריסת המערכת במתקני רכבת ישראל.
במסגרת ה POC-נדרש המציע להוכיח ולתקף את היכולות הבאות של הפתרון המוצע על
ידו.
 על הספק לתקף את משך הזמן הנדרש להתקנה והגדרת הציוד והמערכות.
 על הספק לעמוד בדרישות התחזוקה באופן הנדרש תוך עמידה ב SLA -כהגדרתו
במכרז.
 על הספק להציג פתרון הפרדת רשתות העומד בדרישות הטכנולוגיות של הרכבת בהתאם
לסעיף .3.5
 איסוף אירועים וניתוחם  -יכולת מערכת הניהול לאסוף אירועים רלוונטיים מהציוד,
האפליקציות והרכיבים המנוטרים ברשת ולבצע ניתוח והצגת הנתונים.
 עמידה ברמת ביצועים ועומסים כמפורט בדרישות המכרז.
על המציע חלה חובת הוכחה לעמידה בכל אחת מהדרישות המפורטות לעיל ,לרבות רמת
השירות הנדרשת .בנוסף ,על המציע לספק כלים ,תהליכים ופרוצדורות למדידה והוכחת
עמידה ברמת השירות.

XXXX
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הנחיות כלליות לביצוע ה)I( POC-

0
0.4

מיקום
ה POC-יתקיים בשני אתרי ה Data Center -של רכבת ישראל (אתרים מרכזיים) :תחנת
מרכז השמונה ואתר מד 0-בטירת הכרמל .הוכחת היכולת תתבצע מול שלושה אתרים
לטובת ייצוג דרישות הסגמנטציה (הפרדת הרשתות) בהתאם לפתרון הנדרש.

0.0

לוחות זמנים
רכבת ישראל תמסור הודעה סופית למציע ,על השתתפות בפיילוט 0 ,שבועות לפני תחילת
ביצוע הפיילוט בפועל .זמן ההודעה הנ"ל כולל את הזמן הנדרש מהספק להתארגן ולבצע את
כלל ההכנות ,לרבות הכנת התוצרים הדרושים לביצוע פיילוט כפי שמפורטים בטבלת אבני
הדרך לביצוע שבסעיף 4.3.2.1
משך הזמן המתוכנן לביצוע ה POC-מוערך ב 0-שבועות ויכלול את כלל התהליכים
המפורטים בטבלת אבני הדרך לביצוע שבסעיף 4.3.2.1

0.0

עלויות
כל הנדרש לצורך ביצוע ה( POC-ציוד ,כוח אדם וכדומה) ,הינו באחריות המציע ,לרבות
הוצאות תפעוליות ,תחזוקתיות ותמיכה ,ויקבע בהתאם למענה הספק בפרק העלות (פרק .)5
רכבת ישראל מצידה ,תעמיד את מתקני הרכבת (מיקום בחדרי מחשב ובתחנות) הנדרשים
לביצוע ה POC-והכל בהתאם למגבלות של רכבת ישראל במידה ויהיו.

0.1

ביצוע ומעורבות המזמינה
במהלך ביצוע ה POC-תהיה מעורבות של צוותים טכנולוגיים שונים של רכבת ישראל
לבחינת הפתרון המוצע .המציע יעמיד ,לרשות רכבת ישראל ,מול צוותים אלו
צוותים/אנשים מתאימים לצורך מענה לשאלות שונות שיעלו במסגרת ביצוע הפיילוט.

0.5

ארכיטקטורת הPOC-
ארכיטקטורת פריסת הציוד תהיה על פי ארכיטקטורת הפתרון המוצע.
ארכיטקטורת הפיילוט תכלול ,לפחות את הסגמנטים הבאים:
 אתרים ראשיים  -אתר תחנת השמונה ומד ,0-בו יותקן הציוד הנדרש ,לרבות מערכות
הניהול והשו"ב.
 שלושה אתרים ("תחנות") – הגדרת הציוד לעבודה מול שלושה אתרים בהן קיימת
הפרדת רשתות.
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0.1

בחינת יכולות נוספות
בנוסף לדרישות שמפורטות במסמך ה ,POC-רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבחור
פונקציות מסוימות מתוך היכולות אשר המציע הצהיר כי הן קיימות במענה למפרטי המכרז
ותדרוש את הוכחתן במסגרת ביצוע ה.POC-
רכבת ישראל מניחה שכלל היכולות שעלייהן התחייב הזוכה במענה למכרז ,ניתנות להדגמה
ולהוכחה במסגרת הפיילוט.

0.0

אינטגרציה
המציע נדרש להוכיח במסגרת שלב ה POC-את האינטגרציה בין כל המוצרים והציוד
המוצעים בפתרון.

0.0

תוצרים נדרשים
להלן רשימת המסמכים המחייבת ,אותה נדרש המציע להגיש בתחילת הליך ה POC-ובסיום
הליך ה .POC-מסמכים אלה ישמשו לבדיקת אופן ביצוע ה .POC-התוצרים המפורטים
להלן יוגשו ,על ידי המציע ,למזמין בשלב ההכנות ל.POC-
 אפיון ותכנון מפורט לסביבת ה - POC-מסמך טכני המתאר את מבנה סביבת ה,POC-
כפי שיוקם על ידי המציע ,את כל מרכיביו ,מסגרת הפיילוט ,תכולת העבודה ,שלבי
הביצוע ,בדיקות ,לוחות זמנים וכדומה .מסמך זה יכלול גם שרטוטים המתארים את
מבנה סביבת ה POC-בצורה גראפית.
 מסמך תרחישי ה - )Use Cases( POC-מסמך המפרט את רשימת תרחישי המערכת,
על פי הנושאים המפורטים בסעיף  1בנספח זה ואשר מתוכננים להיבדק על ידי המציע
במסגרת הליך ה .POC-מסמך זה יוגש כטיוטה ,בשלב ההכנות של המציע ל,POC-
לעיון ואישור רכבת ישראל ,ויעודכן בהתאם להערות הרכבת .ביצוע ה POC-בפועל
יהיה על פי גרסת המסמך הסופית כפי שאושרה על ידי רכבת ישראל בלבד.
 מסמך בדיקות ה - POC-מסמך המפרט את רשימת הבדיקות אותן מתכנן המציע לבצע
במסגרת ה ,POC-כולל ערכים נדרשים/צפויים ותיאור אופן הביצוע של כל בדיקה .כמו
כן ,יכלול מסמך זה את התוצאות בפועל של כלל הבדיקות שתבוצענה במסגרת הPOC-
ואת ניתוחן .מסמך זה יוגש כטיוטה לעיון ואישור רכבת ישראל ,ויעודכן בהתאם
להערות הרכבת .ביצוע ה POC-בפועל יהיה על פי גרסת המסמך הסופית כפי שאושרה
על ידי רכבת ישראל בלבד.
תוצרי שלב ה POC-יוגשו לרכבת ישראל בתאריך ושעה שיסוכמו ויאושרו רשמית בין רכבת
ישראל למציע ,ויוגשו באופן הבא:
 עותק מודפס  -גרסה מודפסת רשמית של כלל תוצרי הליך ה .POC-גרסה זו תהווה את
המסמך המשפטי המחייב ,אשר ישמש לבדיקת מענה הספק.
 עותק "רך" ( - )Softמדיה אופטית ( ,)CDהמכילה את מסמכי תוצרי ה POC-בגרסתם
האלקטרונית (כמסמכי  Wordאו כמסמכי .)PDF
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הצלחה וכישלון

0

במידה ובמהלך ה POC -נמצא כי המערכת אינה עונה על אחת או יותר מדרישות הסף ו/או
הדרישות הקריטיות של המכרז ולא יימצא מענה בפרק הזמן שהוקצב ל ,POC -תורשה
הרכבת להחליט על כישלון ה.POC -
בנוסף נדרש הספק להוכיח הצלחה בלפחות  82%מתרחישי הבדיקות שאושרו בתחילת ה-
 POCועמידה ב 022% -מהתרחישים שהוגדרו כקריטיים במסמכי הבדיקות.
על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת יוחלט על הצלחה או כישלון של הפיילוט.

טבלת תרחישים ((Use Cases

1

המציע נדרש ,בשלב ההכנות ל ,POC-להגיש מסמך המפרט את רשימת תרחישי המערכת על
פי דרישות המכרז .המסמך יכלול את תיאור התרחיש ו/או התרחישים בכל נושא ,תהליך
בדיקת התרחיש ,התוצאות הנדרשות/מצופות והמדד על פיו תרחיש ספציפי יוגדר כהצלחה
או ככישלון .על כל תרחיש תקבע הרכבת מראש אם התרחיש הינו קריטי או לא קריטי
להצלחת ה POC -כאמור סעיף .1
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