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מסמך א' 7
מפרט טכני
מערכות שכר משאבי אנוש ונוכחות
כמות תלושי שכר ממוצעת חודשית כ  780מתוכם כ  250פנסיונרים.
תנאים לאישור מערכות השכר משאבי אנוש ונוכחות .
הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שביצוע העבודות על ידו כולל ביצוע פעולות והנחיות שקבע המחוקק,
או רשויות המס ו/או הנחיות הביטוח הלאומי או כל מוסד קובע אחר ,וכי פעולות אלה תבוצענה על ידו
בהתאם להוראות כל דין וחוקי מדינת ישראל במועדים שיקבעו ע"י המחוקק ו/או בהתאם להסכמי
שכר שיחתמו במשק והנוגעים לשלטון המקומי ולעובדי עיריית קריית גת ו/או לעובדים המקבלים
ממנה תלושי שכר.
הקבלן מתחייב לבצע שינויים אלה במועד וללא כל תמורה נוספת.
המערכת תעמוד בכל החוקים והתקנות הנוגעים להגנה על הפרטיות במאגרי המידע.
המערכת תעמוד בדרישות התקנות המעודכנות לאחזקת מידע ושמירתו.
המערכת תעמוד בתקנות המעודכנות ובסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים.
המערכת תהיה כפופה לתקנים הישראלים המעודכנים  ,בנושאי אבטחת מידע  ,סיסמאות הרשאות
וההערכות למצב אסון.
המערכת תספק ארכיב אלקטרוני ממוחשב לנתוני השכר ומשאבי אנוש (תיק עובד ממוחשב) ותארכב
את כל הנתונים ההיסטוריים של הרשות .
המערכת תאפשר לנהל במקביל כמה חברות/מפעלים/עמותות שהם/ן ישויות שונות ו/או קשורות
ביניהם/ן ללא תוספת תשלום.
המערכת תדע לנהל תיק עובד ממוחשב אינטרנטי כולל מסמכים סרוקים.
המערכת תספק התראות ו/או תזכורות לתהליכים שבהם יש חותמות זמן לביצוע כגון תאריכים
וכדומה.
הקבלן מתחייב כי המערכת המוצעת עובדת על מסד נתונים משותף יחד עם מערכת משאבי אנוש
ויודעת להתחבר באופן מלא עם כל מערכת נוכחות שבה תבחר העירייה לעבוד וכי כל נתון יוקלד
פעם אחת למערכת.
המערכת תנהל מעקב ובקרה אחר שינוים  ,עדכונים ותאפשר לעקוב אחר אירועים חריגים.
הספק מתחייב לשנות ,לעדכן את התוכנה באופן מידי כמתחייב על פי החוקים והתקנות של מדינת
ישראל או מי מהמוזכרים לעיל .
הקבלן מתחייב ללא עלויות נוספות לבצע כל דרישת עירייה המתבקשת ע"י הרשויות השונות בין אם
זה דוח מיוחד ו/או קובץ במבנה ו/או הצפנה ולהעביר את הדוחות/קבצים ע"פ דרישת העירייה ליעדם.
עלות הניר תלושי שכר ,טפסי  101 ,106או כל ניר שאינו ניר רציף ומופק במשרדי הקבלן יהיה על
חשבון הקבלן ובאחריותו.
עלות העיבודים כולל עיבודים חוזרים  ,יהיה על חשבון הקבלן .עיבוד חוזר ,שגוי שיבוצע בגלל כשל
של עובד עירייה .תישא העירייה בעלות הניר בלבד.
כל הנתונים במערכת משאבי אנוש שכר ונוכחות יישמרו לעד.
הספק מתחייב להצהיר בכתב במענה למכרז כי הוא עומד בתנאים לאישור המערכות בפרק זה.
הספק יצרף מכתב מרואה חשבון או עו"ד המאשר את עמידתו בתנאים לאישור מערכת השכר.
עדכונים ותוספות
במערכות המוזכרות בסעיף זה יתאפשרו עדכונים  ,תוספות וביטולים לוגיים בלבד.
הספק מתחייב להצהיר בכתב במענה למכרז כי הוא עומד בתנאי העדכונים ,הביטולים והתוספות
למערכות בפרק זה(.לא יתאפשרו ביטולים פיזיים של נתונים).
ללא חתימת הספק על התנאים לאישור מערכת השכר  ,לא יינתן בגינה ניקוד איכות.
הצהרת הספק וחתימתו על עמידתו בתנאים לאישור מערכת השכר.
אני ___________________ תעודת זהות ________________ משמש
בתפקיד______________ ומורשה לחתום בשם ___________________________
מאשר כי המערכת המוצעת עומדת ותעמוד בתנאים לאישור מערכת השכר המופיעים לעיל.
חתימה________________________ חותמת_____________________
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כללי
 .1עיריית ערד תקרא במסמך זה להלן "הרשות" ו/או "העירייה".
 . 2המודולים במכרז זה מוקמו במערכות השונות מטעמי נוחות ולצורך בדיקת המערכות במקרה
שהעירייה תחליט להתקשר עם ספקים שונים במערכות שונות יוגדרו המודולים מחדש מול כל אחד
מהספקים בנפרד.
 .3תתי המערכות והמערכות והתחייבויות הספק המפורטות במסגרת התפוקות הכלליות מצטרפות
לכל מערכת ומערכת בנפרד והן חלק מהתחייבויות הספק גם אם החליטה העירייה לפצל את המכרז
בין ספקים שונים הן כלולות בהצעת המחיר אותה הציע הספק ולא תשולם עליהן כל תמורה נוספת.
 .4הספק מתחייב לספק את כל המפורט במסמך זה ועל חשבונו .
 .5בכל מקום בו נכתבו במסמך המילים "המערכת תאפשר" ו/או "המערכת תכיל" ו/או צמד מילים
דומה ו/או בעלות משמעות דומה הכוונה היא המערכת כוללת אפשרות שאותה ניתן להפעיל ועל
המערכת לבצע זאת במסגרת התחייבויות הספק במכרז זה במסגרת התשלום המוצע לכל המערכות
בטבלת הצעת המחיר.
 .6העירייה תנחה את הספק לגבי המועדים להפקות תלושי השכר ,טפסי ה  106וטפסי ה  .101אין
העירייה מחויבת למועד הפקה אחד לכל עובדי העירייה .העירייה עשויה לחלק את הפקות התלושים
למספר הפקות כגון הפקה :לעובדים קבועים ,זמנים ,יומיים ,שעתיים  ,מוסדות עירוניים ,חברות
עירוניות ,הספק מתחייב לעמוד במועדים אלה ועל חשבונו.
 . 7העירייה תוכל לחלק את עובדיה לכל חלוקה שתחפוץ לדוגמא :עובדים קבועים ,זמנים ,יומיים,
שעתיים  ,מוסדות עירוניים ,חברות עירוניות העובדים ינוהלו כרשויות ,ו/או מפעלים ,ו/או משרדים,
ו/או ישויות נוספות .והספק ינהל את העובדים במסגרות אלה ויעדכן את כל הישויות המוגדרות בסעיף
זה כמפורט במסמכי מכרז זה .והכל על חשבון הספק.
 . 8העירייה תוכל לצרף להתקשרות חברות עירוניות ,ישויות עירוניות נוספות כגון מתנסים ,מוסדות
תרבות וספורט ועוד שינוהלו כרשויות ,מפעלים ,משרדים ,חברות נפרדות .התמורה לספק תישאר פר
עובד כמפורט במסמכי המכרז .כל תנאי המכרז יחולו על כל הישויות המצטרפות .העירייה לא תשלם
כל תמורה על תוספת ישויות נשוא הסעיף על פיצול ישויות נשוא הסעיף או על איחוד ישויות כמתואר
בסעיף זה.
 .9העירייה תוכל להפיק מהמערכת דוחות ,הודעות ,מדבקות ,בכמות בלתי מוגבלת ו/או לייצא ולייבא
קבצים בכמות בלתי מוגבלת .העירייה לא תשלם כל תמורה עבור ביצוע הפעולות בסעיף זה למעט
עבור הנייר שישמש להפקת הדוחות ,הודעות ,מעטפות מדבקות .למען הסר ספק עלות הניר של
תלושי השכר  ,טפסי ה  106וטפסי ה  101יהיו ע"ח הספק.
 11השירות יכלול עלות משלוח אחד ממשרדי הספק למשרדי העירייה לכל הפקת תלושים.
 .12במידה והעירייה תחליט לבצע טסט תלושים לפני כל הפקת תלושים תהיה עלות הביצוע על
הספק כולל עלות הנייר והדוחות.
 .13המערכת תספק ממשק מקוון באמצעות טופס דיגיטלי למילוי וחתימה על טופס .101
הספק מתחייב כי כל הציוד ,התוכנה ,הרישיונות ,התפוקות והמתואר בנספח זה יסופק על ידו ועל
חשבונו אלא אם נכתב בטבלה במפורש אחרת.

