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ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי
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הממשלה{
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)להלן

-

המשתמש{
מצד

הואיל:

והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש
מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,
והואיל:
והממשלה מוכנה לספק למשתמש שירותים שונים במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שיוגדרו ע"י
משרד האוצר מפעם לפעם1
והואיל:

והמשתמש מעוניו בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן :

.1

מבוא ונספחים

המבוא לחוזה זה

ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1

שני

.2

פרשנות

למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם ,זולת אם משתמעת מן ההקשר
משמעות אחרת.

"פורטל ספקים ממשלתי"  -מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים
וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

)(1

"משתמשוו  -ספק )תאגיד או יחיד( שנרשם לשימוש בפורטל הספקים

)(2

/ונציג משתמשו - /כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים

)(3

)(4

-

/ותשתית מרכזית//

הממשלתי.

הממשלתי.

כלל רכיבי חתוכנה ,החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים

להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה ,עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל
בסביבת תתיל"ה.
/ותשתית מקומית//

)(5

-

כלל רכיבי חתוכנה ,החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש

לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו ,עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים
הממשלתי בסביבת תהיל"ה )לא כול(ל .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יובהר שהתקנת
תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש
נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

)(6

/ומידע מותרוו  -כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשת לקבלו
לצרכים הפנימיים שלו.

)(7

מידע ,ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא ,המצויים בפורטל

/ומידע אסורוו -
הספקים הממשלתי ,למעט מידע מותר.
 11גורם מאשר

)8

 11חתימה אלקטרונית מאושרת  - 11כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית ,התשס  11א .2001-

(

ווהמשרדיםוו -משרדי הממשלה.

)(9
)10

.3

11

 -כהגדרתו בחוק חתימת אלקטרונית ,התשס  11א . 2001-

(

גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים

 11חברה מנהלת - 11
שימוש בפורטל ,כפי שיפורט בחוזה זה.

פונקציונליות פורטל הספקים

)(1

באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות

להלן :

א.

לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל
לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמ~ה להדפסה.

ב.

להגיש דיווחי ביצוע.

ג.

להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יתוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת
חשבוניות פיסיות.

ד.

.4

לצפות בסטטוס אישור המסמכים שתוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.

עמידה בהנחיות רשות המיסים

)(1

השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט
חינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי
חשבונות( ,התשל  11ג . 1973-מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ספק אשר יעשה שימוש

2

בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף  18ב להוראות

-

 11כללים למשלוח

מסמכים ממוחשבים".

)(Z

פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות
רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

)(3

חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף  18ב להוראות לניהול
ספרים ,לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים .הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה
שיפעילו את פורטל הספקים

.5

הממשלתי.

הגבלת אחריות

)(1

הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי
ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה .כמו כן
ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע iואו חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה.
במקרים אלה לא תהית למשתמש כל תביעה ,דרישה או טענה כלפי הממשלה iואו מי
מטעמה או כלפי המשרדים iואו מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה ,או מי מטעמה,
מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

)(Z

הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו
פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהית למשתמש כל תביעה ,דרישה או טענה כלפי
הממשלה ו1או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי
הממשלה ,או מי מטעמה ,מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

)(3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת
מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים iואו נציגיהם ו 1או פרטי הזמנות iואו דיווחי ביצוע
iואו חשבוניות.

.6

)(4

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ,תביעה או טענה כלפי הממשלה ,המשרדים או מי
מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים
הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.

)(5

המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה ,המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות
כלשתי לכל נזק ,עקיף או ישיר ,שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף ) (3לעיל.

תשתית מקומית

)(1

לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ,יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות
בדרישות המתוארות בנספח אי לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

)(Z

הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל
חשבונו של המשתמש .לממשלה לא תהיה אחריות כלשתי על התשתית המקומית.

)(3

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ,תביעה או טענה כלפי הממשלה ,המשרדים או מי
מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

)(4

אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות
תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש ,היערכות נוספת זו תהית
באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש.
יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות
הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע
מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

.7

שימוש בכרטיס חכם

)(1

הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות
תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה
אלקטרונית ,התשס  11א  ,2001-התעודות מאוחסנות על גבי  11כרטיס חכם  11או • 11 TOKEN 11

)(Z

עלות הנפקת התעודה האלקטרונית ,עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות ,כגון קורא

כרטיסים ,יחולו על המשתמש.
)(3
)(4
)(5

הכרטיס החכם )להלן הכרטיס( תינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.

התוקף של כרטיס החכם תינו לתקופה מוגבלת ,ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את
הכרטיס )בתשלום( אחת לתקופה )כיום ,אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים(.

הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח אי לחוזה
זה.

3

)(6

הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורס המאשר של האדם ,שבעבורו יונפק
הכרטיס .לחילופיו ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול
על המשתמש.

)(7

איבוד הכרטיס החכם ,תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו1או שכיחת הסיסמה דורשים
הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורס המאשר .תשלום זה יחול על
המשתמש.

)(8

כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש

ותחייב אותו.
)(9

.8

אס סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר ,על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.

תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם

)(1

כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורן עבודה בפורטל הספקים הממשלתי ,כל
משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו ,ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה ,יחתום עליה
ויאשר כי המשתמש אישר כדיו הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי
המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

)(2

כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו
בפורטל הספקים הממשלתי.

)(3

הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל

משתמש.

)(4

הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.
החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה.

מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית
הממשלה לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי' אולם הסדרים אלה יכולים
להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו 1או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף
ו1או בעקבות שינוי הוראות חוק ו 1או תקנות רלבנטיים.

.9

זכויות יוצרים

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים
הממשלתי ,המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא
למטרת מתן קבלת הזמנות רכש  Iהגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

.10

ניהול משתמשים ,תמיכה ,הדרכה והטמעה

)(1

הממשלה תמנה גורס מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה,
לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי  Iכרטיסים חכמים ותיאום הדרכה .גורס זה לא
יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר1
כגון לגבי הזמנות רכש  Iדיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה ,היה וניתנו או הובנו
בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו1או את המשרדים.

)(2

הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם ,אשר

יפעל בימים א 1עד ה 1ביו השעות  .16 : 00 - 08 : 00הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי
פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי .הממשלה תעשה
מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה ,אולם מובהר ,כי מרכז התמיכה

משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה.
למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה.
המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה ,תביעה או טענה כלפי הממשלה ,המשרדים
או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה

ןןאו מזמני התגובה בו.
)(3

הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרנה למשתמש בקובץ דיגיטלי  Iאותו יוכלו
להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורס שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום
המשתמשים.

.11

שימוש בהליכים חלופיים :

4

)(1

הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה .הממשלה
תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה בפורטל
הספקים הממשלתי ןןאו בדרן אחרת.

)(2
)(3

בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים ,כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה.
ככלל ,מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים ,המשרד יפעיל
באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל .אולם המשרד יהיה
רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו

הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי .במקרים אלה לא תהית למשתמשים כל תביעה או
טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ןןאו כלפי המשרדים או מי מטעמם.

)(4

ככלל ,ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי  Iיגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל
החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי  Iבפורטל בלבד.
אולם ,הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות

הפורטל ,בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דיו.
 .12בעיות ביצועים  ,פונקציונליות חסרה או חלקית :
ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי
)(1

לא תהית זמינה במועד
ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל .במקרה זה ,תוספות פונקציונליות יוטמעו
בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל .לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה
כלפי הממשלה ו 1או מי מטעמה או כלפי משרדים ןןאו מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות
כאמור.

)(2

הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי
ואולם ייתכן שהמערכת לא תהית זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורן תחזוקה .כמו כן,
ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ןןאו חשבוניות או יפגעו בקצב
העבודה .במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ןןאר מי
מטעמה אר כלפי המשרדים ר 1או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה ,או מי מטעמה,
מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

)(3

במקרים בהס תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי
ביצוע ןןאר חשבוניות באמצעות הפורטל ,המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל

הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

.13

שינויים חקיקתיים

)(1

ייתכן שבמהלן הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו
החלטות בתי המשפט או פסקי דיו או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש
הממשלתי ובמקרים אלה תהית הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל
הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה .המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים

החדשים שיוגדרו.
)(2

הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים
הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו1או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ןןאו
בדרכים אחרות ו 1או ע"י שינוי תנאי חוזה זה .במקרה של שינוי חרזה המשתמש יידרש

לחתום על חרזה תחליפי ו/או על נספח לחוזה זה .משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים

אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת
ניהול תוך  30יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

.14

חבלה ומידע אסור

)(1

המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום ,לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי
כלשהו במידע ,ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט
לאישור קבלת הזמנות רכש  Iהגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה
תאפשר לבצע באמצעות הפורטל ,אם תאפשר.

)(2

המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אן ורק למטרת אישור הזמנות רכש  Iהגשת דיווחי

ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו
שלא לצורן המטרות המפורטות לעיל.

)(3

המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת ,ואם במקרה יגיע
אליהם מידע אסור בדרן כלשתי  Iמתחייבים המשתמש רכל נציגיו  Iביחד ולחוד :

א.

למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר
שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור .אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור
במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו  Iיודיע על כן למרכז התמיכה של טלפונית רגם

5

בכתב ,מיד כשיוודע לו .אם הודפס המידע האסור ,ישלח מיד המשתמש את הדף
המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה ,בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או
העתק אחר של המידע האסור.

ב.

להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

ג.

לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש' למעט גילוי הדרוש לצורן
פסקאות א .ו-ב .לעיל.

)(4
)(5

המשתמש מתחייב לא

להשתמש במידע בניגוד לדיו.

המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו )לו הונפק כרטיס חכם(
להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם ,בין במישרין וביו בעקיפין ,והוא מתחייב לקיים
הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור .כמו כן' מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם
שאינו זכאי לקבלו לפי חוזה זה ,מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

)(6

המשתמש אחראי לכן שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי
חוזה זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

)(7

הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי המשתמש או נציג
מורשה שלו תחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש' וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה
לפיצוי ,שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

)(8

המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או

הפסיק את עבודתו אצל המשתמש' לפי העניו' ולהודיע על כן לחברת ניהול טלפונית וגם
בכתב תוך  48שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

)(9

לעיל ,תבטל הממשלה את זכאותו של

הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה )(8
הנציג של המשתמש )שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת( להשתמש במערכת תוך 48

שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית )ולא חייבת( לבטל את
ההרשאה גם על סמן תודעה טלפונית בלבד.

)(10
.15

הממשלה תהית רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשת של המשתמש מכל סיבת שהיא
בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי

)(1

באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים

הממשלתי או חלקו' תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי'
לתקופת מוגבלת או בלתי מוגבלת.

)(2

אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או

אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור ותשתמש בו בניגוד להוראות סעיף  14לעיל או

ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת ,אזי תהא רשאית
הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהית למשתמש
כל תביעת או טענת כלפי הממשלה או מי מטעמה ו 1או המשרדים או מי מטעמם בגין אי
קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

.16

ביטול החוזה

)(1

כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב ,והביטול יכנס
לתוקפו בחלוף  21ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

)(2

הפר המשתמש אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזת זה ,תהא הממשלה רשאית לבטל את

החוזה ללא הודעה מראש ,מיד כשההפרה הגיעה לידיעתה ואולם תשקול הממשלה הענקת
פסק זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניעה את
הממשלה לביטול חוזת זה .אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות הממשלה לכל סעד
אחר המגיע לה מאת המשתמש או נציגו' לפי חוזת זה או על פי דיו.

.17

הסבה

זכויות המשתמש לפי חוז~זח אינן ניתנות להסבת בדרן מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא

הסכמת בכתב ומראש של הממשלה.
.18

סמכות שיפוט

1

כל סכסוך משפטי ו ~ו תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים

.19

הודעות

בירושלים.

כל תודעת ,ז~ח ,בקשת או מסמן שיש להודיע ,למסור או לשלוח לפי חוזת זה ,יחיו בכתב ויישלחו
'

6

בדואר ,ויראו אותם כאילו נמסרו  72שעות לאחר המועד שבו נשלחו .במקביל על הצדדים להודיע את
התודעה האמורה גם במייל לצד השני.

.20

כתובות הצדדים

הממשלה -משרד האוצר ,חטיבת נכסים ,רכש ולוגיסטיקה ,רח' קפלך  ,1ירושלים.

המשתמש - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה
משדו האדצו-הrזשנ כהלל>
ג .שוחט

סגן גניו לחשב הנל~י

םש _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

המיתח -י'כ-='----.C:::....dי--------1.:==-

עוזי שר' ךןווח

ל""יכח......,._,בת..,.חש,._,:.Lת...!!.ול_ _ _ --::;,.,::;...המיתח
ל"--'-ךל""י'בכ........,ן).!<.1..1.
שם ס~u-----

<, : : _ _ - - - - - - - - ---6-

חתימות המשתמש

םש

םש

________________

________________

המיתח

_______________

המיתח - - - - - - - - - - - - - - - -
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נספח א'  -דרישות לתשתית המקומית

.1

אמצעים הניתנים מהגורם המנפק

.1.1
.1.2
.1.3

.z

קורא כרטיסים.
כרטיס חכם.

סיסמא

)(.Pin Number

דרישות מערכת

עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה ותתוכנה הבאות :
.2.1
.2.2
.2.3

פנויה )עבור קורא הכרטיסים(

יציאת USB
דפדפן אינטרנט אקספלורר 7.0
מערכת הפעלה  WINDOWS7או  WINDOWS8/8.1או VISTA
 -Windows XPעם  3 Service Packומעלה .
ומעלה

. 2.4
 . 2.5קורא כרטיסים מותקן *
 .2.6תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*
 .2.7תכנת חתימה דיגיטלית ) (Sign&Verifyמותקנת*
 .2.8לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם  NETVIEWER,הפעלת
תתוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב  11ה מאתר GOV.IL
*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת  Sign&Verifyניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי

בכתובת (.www.gov.il
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נספח ב'

-

הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישרא.ל באמצעות החשב הכללי ,משרד האוצר
)מחק את המיותר(

אביו אבר הח"מ מרדיעו ים בכך

כי :

.1

כי איש הקשר מטעמיומטעם השותפות הרשומה בשם  .................................. :ומטעם החברה בשם

.2

אביואנר מאשרוים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב

.3

.4
.5

·······················

בע"מ) /להלן  -המשתמש( היכר מרוגב ) ............................להלן  -נציג המשתמש( עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס
חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

את המשתמש לכל דבר ועביך לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה ,אלא אם
כן הודיע המשתמש לחבות הניהול מטעם הממשלה בכתב רגם טלפונית על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש לפחות 48
שערת בימי עבודה במשדדי הממשלה ,לפני ביצוע הפעולה והמשתמש קיבל מחברת הניהול אישור בכתב על כך
שבקשת המשתמש התקבלה .לא התקבל האישור תוך  24שערת ממועד ההודעה בכתב ,על המשתמש יהיה להתקשר
לחבות הניהול כדי לברר שביטול ההרשאה נרצע בפועל.
יובהר ,כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל ,רכי רק לאחר קבלת האישור מטעם
החברה המנהלת ,האמור יחזה להיות כבתקבל.
ידוע למשתמש ,כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחרק חתימה אלקטרונית ,התשס"א 2001-
הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש .ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא
ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה רמי מטעמה מכל אחריות
הנובעת משימוש בלתי מורשה ,כאמור.
הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגרום המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

פרטי נציג המשתמש חינם כלהלן :
א .שם מלא ...............................
ב .כתרבת מלאה ·····················································
ג .ת.ז .................................
ד .תפקיד אצל המשתמש .................................
ה .מספו טלפון בעבודה ..........................
ו.
ז.

מספר טלפון בבית ······························
מספר טלפון נייד ................................

ח .כתרבת דואר אלקטרוני ························
חתימהורת של מרושהומררשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש :

שם מלא:

שם מלא:

ת.ז.וח.פ:.

ת.ז.וח.פ:.

:תברתכ

..............................

:תברתכ
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······························

למילוי ע"י ער"ר אר רר"ח )מחק את המיותר(
אני הח"מ ,יועצו המשפטי  tרר"ח של

.1

התאגיד• מאשר בזאת כי :

כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים רכן שהמשתמש /מורשה חתימה מטעם המשתמש /מורשי החתימה מטעם
המשתמש )להלן  -החותם אר החותמים ,בהתאמה(
 ............................ת.ז  .....................חתם  tחתמר על
שהוא מורשה ומוסמך לחתום הל ההצהרה /הם מורשים ומוסמכים לחתום על ההצהרה לפי החלטות המשתמש
ומסמכי היסוד שלו.

ת.ז................... .
.............................................
ההצהרה הנ"ל בפני נירם  ................................וכמר כן

.2

נציג המשתמש מוסמך ומורשה לפי החלטות המשתמש /ומסמכי היסוד שלו וההצהרה הנ"ל :
.2.1

.2.2

להגיש גררם המאשר בשם המשתמש בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית ,כמשמעה בחרק חתימה אלקטרונית,
התשס"א ) 2001 -להלן ":התעודה האלקטרונית"(.
כי התעודה האלקטרונית של המשתמש תונפק

על שמר של נציג המשתמש ועבורו.

 .2.3לחתום באמצעות התעודה האלקטרונית ,בשם המשתמש ומטעמו  ,על ריווחי ביצוע חשבוניות כמסר אלקטרוני,
כמשמעות מונח זה בחרק הנ"ל ,ולחייב את המשתמש לכל דבר ועניך באמצעות התעודה האלקטרונית.

המיתח

..............................

תמתוח .............................

רפסמ ןרישו

םש

......................

דרשמה ..........................................

תברתכ .................................................
רפסמ ןופלט .........................................
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