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 מנהלה  .0

 כללי   0.1

ועדת   באמצעות  "המזמין"(,  או  "הלקוח"  או  "המכללה"  )להלן  יפו  ת"א  האקדמית  המכללה 

המכרזים, מזמינה בזאת חברות להשתתף במכרז פומבי ולהגיש הצעות להמשך פיתוח, תחזוקה,  

 תפעול ותמיכה של מערכות המחשוב של המכללה )להלן "המערכת"(.  

חברה   לבחור  הינה  המכרז  חוץ  טווחארוכת    התקשרותלמטרת  מיקור  של  כלל  בשיטה  לביצוע   ,

המשך פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע, תחזוקה    ןתכולות העבודה המפורטות במכרז זה, שעיקר 

וכן מרכז תמיכה.   רשות  אחראי לביצוע כלל הפעילויות הנדיהיה    זוכה במכרז הותפעול תשתיות 

   .התקשרותהמכרז למשך כל תקופת ה במסגרת 

 שלבי המכרז  0.1.1

 מכרז פרסום ה .א

 .0.3.3כמפורט להלן בסעיף  –הליך הבהרות  .ב

 .0.3.4עיף סכמפורט להלן ב – מציעיםכנס  .ג

מציעים אשר עומדים בתנאי הסף של מכרז זה, יגישו את הצעותיהם בהתאם    -הגשת הצעות   .ד

 לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.  

מציעים שוועדת המכרזים תמצא כי לא עמדו באחד או יותר מתנאי הסף    - מיון לפי תנאי סף   .ה

 יפסלו, והצעותיהם לא תשתתפנה בהמשך הליך בחירת הספק הזוכה.   –

מציעים שוועדת המכרזים תמצא כי עמדו בכל תנאי הסף יעברו הליך    -בחינה מפורטת ושקלול   .ו

 בחינה מפורט ושקלול איכותי וכלכלי משולב, שבסופו ייבחר הספק הזוכה במכרז. 

 המכרז  מועדיטבלת ריכוז  0.1.2

 תאריך  פעילות

 4/7/2021 פרסום המכרז מועד 

 18/7/2021 מועד אחרון להרשמה למכרז ולקבלת מסמכי המכרז 

 9:00בשעה   20/7/2021 מועד כנס מציעים 

 12:00בשעה   29/7/2021 מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 

 5/8/2021 מועד אחרון להעברת תשובות הלקוח לשאלות ההבהרה 

 12:00בשעה   15/8/2021 מועד אחרון להגשת הצעות 

 14/4/2022 מועד תוקף ההצעה  

במקרה של אי התאמה בין הרשום בטבלה לעיל לבין הרשום בגוף המכרז, יקבעו הנתונים הרשומים  

לעיל.   המכרזיםבטבלה  ל  ועדת  המוחלט,  דעתה  שיקול  סמך  על  רשאית,  אחד  תהיה  כל  שנות 

.  למכרז  דחות את המועד האחרון להגשת ההצעותמהמועדים המפורטים בטבלה לעיל, ובכלל זה ל

   תפורסם בנפרד.כאמור  שינוייםהודעה בדבר 

 הגדרות 0.2

הגדרות אלה יחולו על המכרז ונספחיו )להסרת ספק, בכל הנוגע לתכולת העבודה המפורטת, יחולו  

 בנוסף ההוראות הכלולות במפרט ובנספחיו(. 



 הגדרה מונח

 הממוקמים באתר המכללה האקדמית ביפו רכיבי המערכת  אתר ראשי  

)מכללת בני  אתר מבח"ר 

 ( ברק חרדים

בו  ממוקם בבני ברק ו אתר משנה של המכללה האקדמית ה

 סטודנטים בתחום סיעוד  82 -כ לומדים 

  במכללתרכיבי מערכת גיבוי לאתר ראשי הממוקמים בירושלים,   (DR)אתר גיבוי 

   להנדסה עזריאלי

דרגי טיפול בפניות )דרגי  

 (   , תפעול ותחזוקהתמיכה

 

 דרג א': טיפול טלפוני ראשוני ע"י צוות מרכז שירות. 

דרג ב': טיפול ע"י מומחי תשתיות )טכנאי, מנהל רשת, איש  

System מומחי מערכות יישומיות  , איש תקשורת וכדומה( או

 לפניות שלא נפתרו בדרג א'.   ,)מומחי תוכנה(

דרג ג': סיוע לפניות שלא נפתרו בדרגים א' ו/או ב' באמצעות  

מומחים טכנולוגיים של  ספקי מערכות ו/או של ספקי שירות צד  

 ג'.

 המצורף למכרז. התקשרותההסכם  הסכם /התקשרותהסכם 

 . ווחלקי ו, תנאי ו, דרישותיול נספחי תשובת מציע למכרז, על כ הצעה

( שהתגלה במערכת או בדרך Bugתיקון של ליקוי או פגם ) טיפול בתקלה 

 . המכללהתפעולה עד להחזרתה לעבודה תקינה, לשביעות רצון  

 יום/ימים קלנדריים, אלא אם נאמר אחרת  יום/ימים

יחידת מחשב של  

 המכללה )נציג הלקוח( 

 המכללה האקדמית ת"א יפו יחידת המחשב של 

 זה על נספחיו דרישותיו תנאיו וחלקיו. סמךמ ו/או מפרט מכרז

המכללה הכוללות את כל מרכיבי המחשוב )תוכנה,  ת ומערכ המערכת

וכן כל פיתוח   3ו  2חומרה ותקשורת(, כפי שמתואר בפרקים 

 ומוצרי חומרה ותוכנה עתידיים.

בהן הפיתוח והתחזוקה מתבצעים ע"י ספק  יישומיות מערכות   מערכות מנוהלות

 חיצוני וספק מיקור חוץ נותן שירותי מעטפת בלבד. 

בגינן ספק מיקור חוץ מבצע את כל השירותים  יישומיות מערכות   מערכות מתוחזקות

 הנדרשים. 

ערך בסיס מדיד בנקודת זמן הניתן להשוואה למול ערך עדכני   (Base Line)מצב מוצא 

דוגמא: ערך בסיס למדד רמת שירות על  ל במועד מאוחר יותר.

 מנת לצלם מצב קיים טרום תהליך שינוי. 

 מגיש הצעה במכרז.   מציע   



 הגדרה מונח

 Best)נוהג מיטבי 

Practice) 

פעילות או תהליך מוכח אשר מופעל בהצלחה ע"י מספר ארגונים  

   , בהתאם לאמור להלן:המכללה אשר אושר על ידיו

A best practice is a method or technique that has 

consistently shown results superior to those achieved 

with other means, and that is used as a benchmark. In 

addition, a "best" practice can evolve to become better as 

improvements are discovered. Best practice is considered 

, used to describe the buzzwordby some as a business 

process of developing and following a standard way of 

doing things that multiple organizations can use 

מיקור ספק ו/או ספק 

   ו/או החברה החוץ

 . , לרבות קבלני משנה שהוא משתף מטעמוהמציע שזכה במכרז

 . המכללההאחראי למכרז זה מטעם  עורך המכרז

שירות   קבלן משנה )ספק משנה(  ביצוע  ו/או  מוצר  אספקת  לשם  המציע  עם  שהתקשר  מי 

למציע   שמספק  מי  לרבות  במפרט,  הנדרשים  כלשהוא,  מוגדר 

)שירותי כ"א(. לצורך הגדרה זו יחשב גם קבלן משנה  עובדים בלבד  

 מדור שני ומעלה )קבלן משנה של קבלן משנה של המציע(.

המכללה  ו/או  מכללה

   ו/או מזמיןלקוח הו/או 

  .המכללה האקדמית ת"א יפו 

 שליטה ובקרה.  שו"ב

למערכת לאורך כל תקופת    הנדרשיםכלל השירותים   מיקור חוץ   ישירות

, (SOW)שירותי מיקור חוץ  -  2.2סעיף על פי   ,התקשרותה

לרבות תחזוקה ותפעול שוטפים של תחומי פעילות המבוצעים  

באחריות ניהולית ומקצועית של הספק, זאת על בסיס תפוקות  

   אשר תמורתם משולמת במחיר קבוע.ו(,  SLAואמנת שירות )

יזום על ידי הספק בכדי למנוע תקלות, ו ביצוע תהליך שוטף  שירות פרואקטיבי 

וליצור שיפור מתמיד בתפקוד המערכות    SLA-לוודא עמידה ב

של   Problem Managementוהשירותים, בהתבסס על תפיסת 

ITIL . 

שירותי המחשוב ו/או   

 השירות השוטף

וכן המשך פיתוח ותחזוקת  שירותי מיקור חוץ בתמורה קבועה  

 . תשומותתמורה לפי יישומים ב

הטיפול,      תחזוקהתפעול ושירותי  דרגי  בכל  בתקלות  לטיפול  הנדרשות  הפעילויות  כלל 

לרמת השירות   של המערכת בהתאם  פעילותה התקינה  לשמירת 

 Serviceהנדרשת, ולשמירה על עדכניות המערכת, לרבות התקנת  

Packs  טור,  וטלאים, שדרוגי תוכנות, דריכת פרמטרים, גיבויים, ני

 עדכון שוטף של תיעוד.  

כלל הפעילויות הנדרשות לתמיכה במשתמשי המערכת בנוגע   שירותי תמיכה 

 לתקלות ולתפעול המערכת.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Buzzword


 הגדרה מונח

כל תוכנת תשתית שבין מערכת הפעלה לאפליקציה. היינו: בסיס   Middlewareתווכה 

 . נתונים, מחולל יישומים, תוכנה לניהול ממשק עם משתמש וכו'

 . 2007-תוכנת מחשב כהגדרתה בחוק זכות יוצרים, התשס"ח תוכנה

תוכנה בסיסית ו/או  

תוכנת תשתית ו/או  

 תוכנת בסיס

יישומית, לדוגמא: מערכת   תוכנה  תווכה,  תוכנה שאינה  הפעלה, 

מערכת לניהול בסיסי נתונים, כלי ניטור, כלי שליטה ובקרה, כלי  

 פיתוח.  

תוכנה יישומית ו/או  

מערכת יישומית ו/או  

 ו/או אפליקציה  יישום

תוכנה שנכתבה לשם סיוע ותמיכה במימוש תהליכים עסקיים, בין  

, בין  או פותחה ע"י הספק  אם פותחה ע"י הלקוח או נרכשה מצד ג' 

 היא מוצר מדף או פיתוח ייעודי.   אם

התמורה    תמורה שוטפת  מרכיבי  פירוט  ראה  חוץ.  מיקור  שירותי  עבור  תמורה 

 .עלות )מחיר ללקוח(  - 5בפרק 

על    תן לספק הזוכה לשם היערכות לקבלת אחריותנ ישיפרק זמן   תקופת היערכות

והוא כולל איוש כל הצוות הנדרש לעבודה ו/או  ,  השירות השוטף

הכנת    חפיפה בין צוות העובדים מטעמו לצוות עובדי הספק היוצא,

גרסה בסיסית של מערכת ניהול שירות ומערכת טלפוניה לשימוש  

וכן ביצוע פעולות היערכות    ,המכללה עם תחילת תקופת השירות

נוספות לצורך קבלת אחריות על השירות השוטף. הספק לא יהיה  

 היערכות.  זכאי לתמורה בגין הפעילות בתקופת ה

האחרון   שרותתקופת התק היום  ועד  עם הספק  על ההסכם  מיום חתימה  זמן  פרק 

כולל את תקופת ההיערכות  רות השוטףלמתן השי זה  זמן  פרק   .

ואת תקופת מתן השירות לרבות תקופת ההיפרדות ומתן שירותי  

 סיום הסכם. 

עד   תקופת מעבר ומשכו  השירות  מתן  תקופת  מתחילת  זמן  .  חודשים  6פרק 

במהלך התקופה הספק יבצע מספר פרויקטים שיאפשרו את מתן  

השירותים המוגדרים, באיכות גבוהה ותוך עמידה ברמת השירות  

 הנדרשת.  

תקופת מדידה לצורך  

 עמידה ברמת שירות 

  - משך הזמן של המדידה לצורך בחינת עמידת הספק בדרישות ה

SLA. 

 תקופת מתן השירות

 )תקופת השירות( 

,  התקשרותתום תקופת הפרק הזמן מתום תקופת ההיערכות ועד  

   במהלכה זכאי הספק לתמורה המוסכמת.

אירוע בו פונקציה שפעלה באופן רציף עד עכשיו אינה עובדת או   (Bug) תקלה

 הנדרש בתיעוד המערכת.  אינה מייצרת את התוצר 

ביותר   תשתית רוחבית   והתומכת  הספק  ע"י  ומתופעלת  המתוחזקת  תשתית 

לדוגמא:   אחת.  יישומית  מרכזי,    אחסוןממערכת  גיבוי  מרכזי, 

 , רשת תקשורת וכיו"ב. VMשרתי 

ATP  lanPest Tance cceptA - תכנית מבדקי קבלה.   



 הגדרה מונח

IMAC 

 

hangeC dd, andAove, Mnstall I  -    בקשת שירות ל: התקנה, הזזה

חומרה/תוכנה.   של  שינוי  או  הוספה,   IMACפעילות  )העברה(, 

תימנה פעם אחת עבור עמדת עבודה בשלמותה, או חלק ממנה, על  

למען הסר ספק, הפצה  כל רכיביה, כולל ציוד היקפי של העמדה.  

 .  IMAC-ל  יםנחשב  םאו התקנה של תוכנה מרחוק אינ

ITIL 

 

ibraryLnfrastructure I IT  –    שירותי לניהול  הנחיות  אוסף 

ניסיון מצטבר של ארגוני על  ם, שמטרתו לספק  מחשוב המבוסס 

על פיה    מסגרתשירות איכותי ורציף למשתמשי מערכות המידע ו

 .IT- מוגדרים תהליכי עבודת ה

SLA greementAevel Lervice S - רמת שירות מוסכמת . 

 ניהול המכרז  0.3

 הרשמה למכרז וקבלת מסמכי המכרז   0.3.1

 למכרז ולקבל את מסמכי המכרז, על המציע להגיש את כל המסמכים שלהלן: על מנת להרשם .א

 ל בהתאם  הרשמה,  לקבלת    0.3.1נספח  טופס  הרשמה  טופס  המכרזא'  מלא    , מסמכי 

 וחתום.  

 מלאה וחתומה. ב' הצהרת סודיות 0.3.1נספח הצהרת סודיות, בהתאם ל , 

וכן   המנהלה  סודיות  פרק  והצהרת  הרשמה  של  טופס  האינטרנט  מאתר  להורדה  זמינים 

 אתר האינטרנט.  – 0.3.6המכללה, שכתובתו מצוינת בסעיף 

לעיל המסמכים  את  ידנית  למסור  לפרטים    יש  בהתאם  המכרז,  לעורך  מראש  ובתיאום 

,  0.1.2למועד המצוין בטבלת ריכוז מועדי המכרז שבסעיף    , וזאת עד0.3.2המצוינים בסעיף  

המכרז". מסמכי  ולקבלת  למכרז  להרשמה  אחרון  "מועד  ואישור    בשורה  קבלת  לאחר 

 . PDF+Wordרז לנציג המציע דיסק הכולל מסמכי מכרז בגרסאות  המסמכים, ימסור עורך המכ 

צוין כי אין בהליך ההרשמה כדי להטיל על הנרשם חובה כלשהי, ובכלל זה אין בה כדי לחייבו  י .ב

 . בהליך המכרזלהתמודד 

 עורך המכרז 0.3.2

   ליאו-גב' רחלי דה ,  ת מכרזים והתקשרויותאחראי :אי ה המכללה למכרז זה  תנציג

 390, חדר 3(, קומה 2, יפו, בנין ווסטון )בנין 2רבנו ירוחם : ובתכת

 racheli@mta.ac.il"ל: דוא, 03-6803300: טלפון

 נוהל העברת שאלות ובירורים 0.3.3

  אינטרנט אתר ה בעיתון וב  המכרזהחל מיום פרסום  לעיל,    0.3.1בכפוף לעמידה בכל תנאי סעיף   .א

, בשורה מועד אחרון  0.1.2למועד המצוין בטבלת ריכוז מועדי המכרז שבסעיף    ועד  של המכללה

ובירורים,   שאלות  לפנות  להעברת  אדם  כל  המכרז רשאי  באמצעות    לעורך  הדואר  בכתב 

שבסעיף   הקשורה  לעיל  0.3.2האלקטרוני  שאלה  או  להבהרה  בקשה  כל  ולהעלות  בהליך  , 

מ"מועד אחרון להרשמה למכרז ולקבלת מסמכי המכרז", המופיע בטבלת ריכוז מועדי  .  המכרז



שאלות הבהרה תעמוד רק למי שנרשם למכרז כאמור  , הזכות לשאול  0.1.2המכרז שבסעיף  

 והשתתף בכנס מציעים.  0.3.1בסעיף 

התקבל אישור על קבלת הפנייה בדואר אלקטרוני חוזר. ולא, עליו  לוודא כי    באחריות הפונה .ב

 ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי עורך המכרז. ולוודא טלפונית  לפנות

לשירותי מיקור חוץ", שמו,    02/2021על הפונה לציין בכל פנייה את נושא הפנייה "מכרז מספר   .ג

   כתובתו וטלפון ליצירת קשר, וכתובת דואר אלקטרוני.

המצורפת    )אקסל(,  לשאלות הבהרהתבנית    -  0.3.3נספח  שאלות המציעים תוגשנה בכתב ע"ג   .ד

 ותועברנה באמצעות דואר אלקטרוני לעורך המכרז.   ,למסמכי המכרז

 ין את הסעיף המדויק אליו מתייחסת כל שאלה באופן הבא: המציע יצי

מס' 

 שאלה 

סוג 

 המסמך

הסעיף 

 במסמך
 השאלה  ס"ק

 >>> דוגמא  ג' 2.3.6.1 מפרט  .1

 >>> דוגמא  ב' 14 הסכם .2

 >>> דוגמא  .1ד'  1.2 ... נספח .3

למועד   .ה עד  שלב  בכל  המכרז  מסמכי  את  לעדכן  המכרזים  ועדת  של  מסמכותה  לגרוע  מבלי 

האחרון להגשת הצעות, יובהר כי אין בכוונת ועדת המכרזים להשיב לפניות שיומצאו אליה  

 לאחר המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה.  

לפניות  ועדת המכרזים ת .ו ריכוז מועדי המכרז  שיב  ,  0.1.2שבסעיף  עד למועד המצוין בטבלת 

 בשורה "מועד אחרון להעברת תשובות הלקוח". 

  , לכל מי שנרשם למכרז וכן תפורסמנה באתר האינטרנט  לשאלות ההבהרה תשלחנה   התשובות  .ז

החובה להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה    .מבלי לחשוף את זהותו של הפונה

לעניין פרסום התשובות    וכמי שיצא ידי חובת  המזמיןויראו את    ,חלה על המתמודדים עצמם

   את תשובות ההבהרה באתר האינטרנט. םלשאלות ההבהרה, ככל שפרס

חלק בלתי נפרד    תהווינהיבות אותו והן  רק התשובות שתופצנה בכתב ע"י עורך המכרז מחי  .ח

 ממסמכי המכרז. 

   מציעיםכנס  0.3.4

במקום ובמועד להלן. במסגרת הכנס יערך  למתן הבהרות ותשובות לשאלות יתקיים  כנס מציעים  

 סיור באתר המחשוב של המכללה.  

 המכללה האקדמית ת"א יפו  מקום 

 , יפו,  2רבנו ירוחם רחוב  כתובת 

 חדר ישיבות הנהלה  – 320, קומה שלישית, חדר  2בניין  חדר

, בשורה  0.1.2כפי שנקבע בטבלת ריכוז מועדי המכרז שבסעיף  תאריך ושעה 
 "מועד כנס מציעים". 

בסעיף  כאמור  המכרז  מסמכי  וקבלת  למכרז  בהרשמה  ומותנית  חובה  הינה  בכנס  ההשתתפות 

0.3.1  . 

 בהתאם לצורך.המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע מועד סיור ספקים נוסף 



לפני מועד הכנס, לשם   יומיים  עד  לעורך המכרז,  יודיע על רשימת המשתתפים מטעמו  כל מציע 

 הסדרת כניסתו.  

הדואר   לכתובת  בכנס  שהשתתפו  למציעים  רק  הלקוח  ידי  על  ישלח  הספקים  כנס  פרוטוקול 

 האלקטרוני שמסרו בכתב לידי עורך המכרז.  

 המכללה שומרת לעצמה זכות לקיים כנס וירטואלי במקום מפגשים פיזיים המצוינים לעיל.  

 מסירת ההצעות   0.3.5

עד למועד המצוין  זיהוי חיצוני,  ללא    ,את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה .א

שבסעיף   המכרז  מועדי  ריכוז  הצעות"0.1.2בטבלת  להגשת  אחרון  "מועד  בשורה  ולשים  ,  , 

י2רבנו ירוחם  במשרדי המכללה, ברח'  בתיבת המכרזים הנמצאת   )בניין  פו, בנין  ,  (  2ווסטון 

 . 390חדר  3קומה 

 .מעורך המכרז  ההצעה הגשת  על  אישור ולקבל להקפיד יש .ב

 ".לשירותי מיקור חוץ  02/2021מכרז מס' על המעטפה יצוין " .ג

 .  בלבדהגשת ההצעה למכרז במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע  .ד

 אלקטרוני או בפקס. שום מקרה אין להגיש את ההצעה למכרז בדואר  ב .ה

גשת הצעה חתומה למכרז מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי  ה .ו

 ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.  בהם, הבין את האמור המכרז

 אתר האינטרנט 0.3.6

  טופס הרשמה והצהרת סודיות ( של המכרז וכן את  0את פרק המנהלה )פרק  ניתן לעיין ולהוריד   .א

בסעיף   תשלום    0.3.1כאמור  ללא  המלאים,  המכרז  מסמכי  וקבלת  הרשמה  מאתר  לשם 

באמצעות קישור למסמכי    il/about_us/tenders-a.ac.il/hehttps://www.mtשכתובתו  האינטרנט  

"מכרזים". כל המידע   –"אודות" ם בתחתית האתר, תחת הכותרת מיהמפורסכאמור, המכרז 

   והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יהיו נגישים בלחיצה על קישור זה.

   באתר זה. ליך המכרזהבאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף בדבר התנהלות  .ב

 ההזוכ הובהצע  המכרזעיון במסמכי  0.3.7

למציע .א תאפשר  המכרזים  במכרז,  יםועדת  כזוכה  הוכרזו  בפרוטוקול    שלא    ה ועד הלעיין 

 .  לדיןבהתאם  ההזוכ  ה ובמסמכי ההצע

"חלקים    –מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן   .ב

, יציין  הליך המכרזסודיים"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום  

 מהם החלקים הסודיים. בסעיף זהבמפורש 

לדעתו, אין לאפשר    החלקים שבהם,   בה מושחרים   המציע יגיש עותק אחד של ההצעה בנוסף,   .ג

 את העיון ויסמן אותו כ"עותק לעיון המתחרים". 

או שלא הגיש עותק לעיון המתחרים, יראוהו    ציין מהם החלקים הסודיים שבהצעתומציע שלא   .ד

 כולה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.למכרז כמי שמסכים למסירת ההצעה 

לעיון המתחריםסימון חלקים בהצעה כסודיים או השמטתם מה .ה מהווה הודאה בכך    ,עותק 

חלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע  מבחינתו  ש

 מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

https://www.mta.ac.il/he-il/about_us/tenders


יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת   .ו

   .ןדי לכל המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם 

הזוכה   .ז בהצעת  המפורטים  בחלקים  עיון  לאפשר  המכרזים  ועדת  שהזוכה  למרות  החליטה 

תאפשר לו להשיג על כך בפניה  הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ו

 בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין. 

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם   .ח

 מסירת החומר לעיונו של המבקש.

המציע,   .ט של  וכתובתו  שמו  כי  יודגש  לעיל,  מהאמור  לגרוע  של  מבלי  הכספית  ההצעה  מחיר 

לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי.  וכן הוכחת עמידתו בתנאי הסף,  לקוחותיו  וסיונו  ניהמציע,  

 מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.   בהליך המכרזמציע שבחר להשתתף 

 תכולת המכרז  0.4

 בקשה זו להצעות מכילה את המסמכים הבאים: 

 תכולה פרק/ נספח

 מנהליים כלליים של המכרז. בפרק זה מצויים פרטים  מנהלה  - 0פרק 

החלק המקצועי בו מפורטות דרישות השירות, דרישות ופרטים     1-4פרקים 
 . וקבלני משנה מטעמולגבי המציע  

טבלאות התמורה ותנאי תשלום ושאר הסעיפים הקשורים בתמורה   עלות  – 5פרק 
 לשירות המוצע במכרז זה. 

להעביר את שאלותיו    המציעבו נדרש תבנית שאלות הבהרה למכרז  תבניות לשימוש המציע 
 .כקובץ אקסל( 0.3.3)נספח  לעורך המכרז

עם כל סעיפיו ובה נדרש המציע למלא את תוכן   המכרזתבנית  
 .(0.12)נספח  המענה שהוא מגיש למכרז

גיליונות עלות )קובץ  
Excel ) 

  5המקבילות בתוכנן לטבלאות העלות שבפרק  Excelטבלאות 
  5למענה לפרק  DOKושאותן על המציע למלא כנדרש ולצרפן ע"ג  

 .(5.0)נספח 

בהתאם לסעיפי המכרז   המצורפים למכרז זהמקצועיים  נספחים  נספחיםקובץ 
 השונים 

זה( אשר  , יש לקרוא היטב את פרק המנהלה )פרק  מסמכי המכרזלפני העיון בחלקים אחרים של  

 . בקשהמפרט את תנאי המכרז הכלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות ל

 אופן המענה  0.5

מתחייב   .א הוא  המציע  וכי  אותם,  הבין  הוא  כי  ודרישותיו,  המכרז  תנאי  כל  את  קרא  הוא  כי 

מתחייב למלא אחר כל התנאים והדרישות של המכרז, ההצעה וההסכם, בדייקנות, ביעילות,  

לשביעות רצון עורך המכרז, ובמועדים אשר ייקבעו על ידו, והכל בכפוף   במומחיות ובמיומנות,

 להוראות המכרז וההסכם.  

 בכל מקרה בו נדרש בנוסח הסעיף פירוט כל שהוא יש למלא בדייקנות אחר הנדרש.  .ב

הנוסח המופיע במפרט.   .ג על  כנספח   החתימה אין לחזור בשום מקרה    על ההצהרה המצורפת 

תצהיר כללי/הסכמה לדרישות המכרז, מעידה על כך שהוא קרא והבין את כל    –  2ס"ק    0.6.8

התנאים והדרישות המנוסחים במכרז על סיווגם וכי הוא מתחייב, אם יזכה, למלא אחר כל  

  סעיף וסעיף.  התנאים והדרישות ללא סייג. הצהרה זו באה במקום חזרה על נוסח זה בכל



 תנאי סף להשתתפות במכרז ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה  0.6

 כללי   0.6.1

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים   .א

 יפסלו.  – . מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים 0.6בסעיף 

עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במ .ב ציע 

מנכ"ל(, בבעל    –חברה אם, חברה בת או חברה אחות(, באורגן של המציע )לדוגמה  –  )לדוגמה

 .  , אלא אם נאמר במפורש אחרתמניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף

 אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים.  .ג

 מעמדו המשפטי של המציע  0.6.2

במכרז,   .א להשתתפות  מוקדם  הרשום  כתנאי  תאגיד  ההצעה:  הגשת  במועד  להיות  המציע  על 

בישראל על פי דין, שאינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת  

הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום    –, ואם הוא חברה  2019

 כאמור. 

 למכרז:  0.6.2הצעה אישורים כמפורט בנספח  על המציע לצרף ל  .ב

על פי הוראות  במרשם  תאגיד בישראל  המציע כ  רישוםה תקפה המעידה על  תעוד  העתק .1

    .הדין הנוגעות לעניין

 ,התאגידים. ניתן להפיקו באתר האינטרנט של רשות 2020נסח רישום תאגיד עדכני לשנת  .2

 ". הפקת נסח חברהתחת הקישור " 

 אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה אצל המציע.  .3

 עמידה בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ושמירה על דיני עבודה  0.6.3

להשתתפות    כתנאי  ציבוריים,  מוקדם  גופים  עסקאות  חוק  בהוראות  לעמוד  המציע  על  במכרז, 

   את המסמכים הבאים: 0.6.3על המציע לצרף בנספח   . 1976 –תשל"ב 

)אכיפת ניהול    ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםא .א

 פי חוק זה. -וכל אישור אחר הנדרש על  ,1976-חובות מס(, תשל"וחשבונות ותשלום 

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי   .ב

תשל"ו מוסף,  ערך  מס  וחוק  חדש[  ]נוסח  הכנסה  מס  מלנהלם    1975-פקודת  פטור  שהוא  או 

וכן מ נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו  דווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות  ושהוא 

 שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. 

,  1991  –מאומת ע"י עו"ד בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א    תצהיר .ג

   0.6.3  , כמפורט בנספח1987 –ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 של המציע במיקור חוץ של תשתיות  כספי מחזור היקף 0.6.4

( מיליון  עשרים  לפחות  של  כספי  מחזור  בעל  מע"מ( 20,000,000המציע  כולל  )לא   ₪ אחת    1(  בכל 

י מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב בישראל.  משרות, הנובע  2019  –  2020מהשנים  

 
פי  -ההיקף הכספי הקבוע בתנאי זה נקבע בהתחשב באופיים הרגיש של השירותים נשוא מכרז זה ובמחויבות המציע על 1

 בהתאם להוראות ההסכם והמכרז.מסמכי המכרז להיות ערוך וזמין לביצוע פרויקטים נוספים במכללה,  

https://www.justice.gov.il/Campaign/hadracha/Pages/madrichNesachHevra.aspx


נספח   את  להצעתו  יצרף  דיןאישור  המכיל    0.6.4המציע  עמידה  של המציע,    עורך  הוכחת  לצורך 

 בתנאי סף זה. 

מציע אשר רכש או קיבל פעילות, לרבות בדרך של עסקה לרכישת פעילות, לרכישת חברה או למיזוג  

חברות )להלן "העסקה"(, רשאי, לצורך עמידה בתנאי סף זה, לייחס לעצמו את המחזור  הכספי של  

נו הועברה העסקה למציע. במקרה זה, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים  העסקה בגוף ממ 

 הבאים:  

המכיל תצהיר של המציע בפני עו"ד המפרט את המידע העובדתי המלא,   א'  0.6.4נספח   •

 הנוגע להיבטים העסקיים והמשפטיים של העסקה, שמאפשר את הייחוס.  

המכיל אישור עורך דין של הגוף ממנו הועברה העסקה למציע, לצורך הוכחת    ב'  0.6.4נספח   •

 עמידה בתנאי סף זה. 

 ניסיון רלוונטי של המציע בתשתיות ויישומים  0.6.5

וכן  ומרכז שירות    בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשובשירותי מיקור חוץ    במתןניסיון    מציעל

)לא כולל  מיליון ₪    3, בהיקף של לפחות  ניםלשלושה לקוחות שו  שירותי פיתוח ותחזוקת יישומים

. המציע יצרף להצעתו את  2016-2020במשך לפחות שנתיים בין השנים    ,לכל לקוחלשנה    מע"מ(

    של המציע, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה. עורך דיןהמכיל אישור   .50.6נספח  

ות, לרבות בדרך של עסקה לרכישת פעילות, לרכישת חברה או למיזוג  מציע אשר רכש או קיבל פעיל

חברות )להלן "העסקה"(, רשאי, לצורך עמידה בתנאי סף אלו, לייחס לעצמו את הניסיון של הגוף  

 במקרה זה, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  .ממנו הועברה הפעילות למציע

המכיל תצהיר של המציע בפני עו"ד המפרט את המידע העובדתי המלא,   א'  0.6.5נספח   •

שהוגש   ככל  הייחוס.  את  שמאפשר  העסקה,  של  והמשפטיים  העסקיים  להיבטים  הנוגע 

 א' העונה לסעיף זה, אין צורך בתצהיר נוסף.   0.6.4נספח  

לצורך הוכחת  ,  של הגוף ממנו הועברה העסקה למציע  עורך דיןאישור  המכיל    ב'  0.6.5נספח   •

 עמידה בתנאי סף אלו.

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים   0.6.6

ו, לא ידוע על תפקידים  לתנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שלמציע, או למורשי החתימה ש .א

שעלולים   הועניינים  אספקת  במסגרת  עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב  שירותים  להעמידם 

 מכרז זה.   נשואימוצר  וה

עדר ניגוד עניינים  ימכרז, בדבר הל  0.6.6  המציע יצרף להצעתו תצהיר בנוסח המפורט בנספח .ב

 כאמור. 

 ערבות בנקאית בגין הגשת הצעה 0.6.7

 הסעיף אינו רלוונטי 

 תצהיר כללי  0.6.8

עורך בפני  חתום  תצהיר  להצעה  לצרף  המציע  על  במכרז  להשתתפות  מוקדם  בנוסח  -כתנאי  דין 

בנספח על    0.6.8  המפורט  הצהרה  המכרז,  לדרישות  הסכמה  והכולל:    בתוכנות  שימושלמכרז 

 בדבר אי תיאום הצעות במכרז.  והצהרה מידע לאבטחת בנוגע הצהרה, קניין וזכויות מקוריות



 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות 0.6.9

על המציע לצרף להצעתו תצהיר מאומת ע"י עו"ד בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק  

 0.6.9, כמפורט בנספח 1998 –שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 

 הארץ  העדפת תוצרת 0.6.10

 הסעיף אינו רלוונטי 

 אישורים ומסמכים שנדרש לצרף להצעה  0.6.11

 שצורף  ✓סימון  שם אישור/מסמך  סעיף

  מעמדו המשפטי של המציע  0.6.2

עמידה בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ושמירה   0.6.3
 על דיני עבודה 

 

  של המציע במיקור חוץ של תשתיות היקף מחזור כספי  0.6.4

  רלוונטי של המציע בתשתיות ויישומים ניסיון  0.6.5

  תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים  0.6.6

  תצהיר כללי  0.6.8

  תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות  0.6.9

  בדיקת ההצעות והערכתן 0.7

האם המציע עומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. רק מציע  ועדת המכרזים תבחן   .א

שיעמוד בכל תנאי הסף יעבור לשלב בדיקת האיכות. מציעים אשר לא יעמדו בכל תנאי הסף,  

 יפסלו ותועבר להם הודעה על כך באמצעות המייל. 

ועדת  הצעות מציעים אשר עמדו בכל תנאי הסף, יעברו תהליך בחינה, ניתוח ומתן ציונים ע"י   .ב

, הכולל רשימת  0.7ניקוד איכות, המפורט בנספח    – המשנה שמפורטת להלן, בהתאם למפ"ל  

קריטריונים לבחינה ומשקל יחסי בגין כל קריטריון. יובהר כי במסגרת ניקוד איכות ההצעה,  

כפי שהוגשה, בהודעה שתישלח שבוע  יוזמן להציג את הצעתו  יים מראש לפחות לכל  המציע 

 המציעים. 

. אי לכך, הצעה שציון האיכות שלה נמוך מ  75%במכרז זה נקבע ציון סף לאיכות העומד על   .ג

תיפסל ולא תעבור לשלב פתיחת הצעות המחיר. ככל שתהיה הצעה אחת בלבד שתעבור    75%

 . 70%את סף האיכות כאמור לעיל, ציון סף האיכות ירד ל 

מידע   .ד מערכות  מנהל  פייגנבוים,  אמיר  מר  הבאים:  התפקידים  מבעלי  תורכב  המשנה  ועדת 

 מר אהרן שבי.  –המכרז  ץויועבמכללה  

הציונים שינתנו ע"י ועדת המשנה יהיו בבחינת המלצה בלבד והם יהיו טעונים אישור של ועדת   .ה

 המכרזים. 

דת המשנה, יעבור המכרז  לאחר אישור ועדת המכרזים את ציוני האיכות בהתאם להמלצת וע .ו

 לשלב פתיחת המעטפות הכספיות. 

 איכות.   70%  -מחיר ו  30%של  יחס הציון המשוקלל יקבע על פי   .ז

)פרק    -  Best & Final .ח ועדת המכרזים שומרת לעצמה את (,  5לאחר פתיחת ההצעה הכספית 

לפנות בהליך תחרותי נוסף לשני המציעים שיקבלו את הציונים הגבוהים ביותר בשקלול    הזכות

   איכות ועלות, ולאפשר להם לשפר את הצעתם הכספית.

 . מחיר גבוה ביותרו קבל ציון משוקלל איכותשתהצעה זוכה תהה זו  .ט



אישה"   .י בשליטת  "עסק  בחשבון  יובא  ההצעות  בדיקת  הוא    -במסגרת  המציע  של  עסקו  אם 

בסעיף   הדבר  כמשמעות  אישה,  מוסד  2בשליטת  של  )התקשרויות  המכרזים  חובת  לחוק  ב 

  רואה חשבון )ככל שרלוונטי( , רשאי המציע לצרף להצעתו אישור  1992-להשכלה גבוהה( תשנ"ב

   .למכרז  א' 0.7נספח  כ

ככל ותיוותר לדיון בפני ועדת המכרזים הצעה יחידה, במחיר המרע עם המכללה לעומת אומדן   .יא

ווי ההתקשרות, רשאית ועדת המכרזים להודיע על כך למגיש ההצעה ולאפשר לו להגיש הצעת  ש

 .מחיר מתוקנת, בתנאים מיטביים עם עורך המכרז

 תוקף ההצעה  0.8

בתוקף   בסעיף  ההצעה למכרז תהיה  למופיע  בשורה    -  0.1.2בהתאם  מועדי המכרז,  ריכוז  טבלת 

 "מועד תוקף ההצעה" 

 המכללה, עד לקבלת החלטה סופית של זכייה במכרז זה.   לבקשת את תוקף ההצעההמציע יאריך 

 חתום בראשי תיבות   התקשרות הסכם  0.9

. ההסכם ייחתם בראשי תיבות על  0.9מצורף להלן כנספח  ה  התקשרותהמציע יחתום על הסכם ה

ידי מורשה/י החתימה של המציע ויוחתם בחותמת התאגיד בכל עמוד מעמודיו וכן בחתימה מלאה  

 ובחותמת התאגיד במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.  

ה השלמת  ההסכם.  לתנאי  המציע  הסכמת  על  מעידה  זו  עדכון  חתימה  כגון  והפרטים  חתימות 

ההסכם בעקבות מענה לשאלות הבהרה והגשת נספחים )ערבות ביצוע, ביטוח וכדומה(, תעשה בתוך  

 יום מיום הכרזת ועדת המכרזים על  הספק הזוכה.   30

   בעלות על המערכת וזכויות שימוש 0.10

וד, הספרות  כל תוצרי הפעילות במסגרת מכרז זה, לרבות כל החומרה, התוכנה, הידע, התיע .א

 .   המכללהבבעלות בלעדית של יהיו  -וכל נכס אחר שיירכש, יפותח או ייווצר במסגרת המכרז  

תכלול התחייבות מראש להעברה )הסדרה( מלאה של הבעלות על האספקות ושל    מציע הצעת ה  .ב

הנלווים,  , כולל זכויות השימוש בכל הרכיבים  מכללהזכויות השימוש בכל מרכיבי המערכת ל

ו במיוחד  בבמוצרים  ושיפותחו  מדף  מוצרי  שאינם  מקור  ותוכניות  קוד  קטעי  מדף.  תוכנות 

 .המכללהיהיו בבעלות בלעדית ומלאה של    המכרזבמסגרת 

יכלולאם הפתרון המוצע   .ג זכויות שימוש של צד    כמענה לדרישה כלשהיא במסגרת מכרז זה 

בלי צורך להחתים את    מכללהות אלה ללדאוג להעברת )הסדרת( זכוי  מציעשלישי, יתחייב ה

 . מציע הזוכהלבין ה ובינ ייחתם ש  להסכםעל חוזה או הסכם מעבר  המזמין 

 ועדת המכרזים זכויות  0.11

 ביטול המכרז  0.11.1

הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש. אם    ה, על פי שיקול דעתתרשאי  ועדת המכרזים

ביטולו על  ההודעה  הזוכה,  בחירת  לפני  יבוטל  הגישו    במייל  תישלח  המכרז  אשר  המציעים  לכל 

 הצעות למכרז.

 במקרה של ביטול המכרז, לא יינתן פיצוי למציעים בכל צורה שהיא. 



 שאלות הבהרה  0.11.2

של   שלב  בכל  מציע,  מכל  לבקש  רשאית  מטעמה  שיוסמך  מי  ו/או  המכרזים  המכרז,  הליך  ועדת 

 ק בלתי נפרד מההצעה. . ההבהרות יהיו חלכולה או מקצתה הבהרות בכתב או בעל פה להצעה

ועדת המכרזים ו/או מי שיוסמך מטעמה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או  

  אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז 

 . תקני המציע, לרבות ביקור במ , וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעהולניקוד הצעתו

ועדת המכרזים ו/או מי שיוסמך מטעמה רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על  

הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו משרתת באופן המרבי  

 את טובת המכללה ואת תכליתו של מכרז זה. 

 פסילת הצעה  0.11.3

 את הזכות לפסול הצעה, בין היתר, מבין המקרים הבאים:ועדת המכרזים שומרת לעצמה 

 הצעה מסויגת או מותנית  .א

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז,  •

ובמקרה כזה   ונספחיו   ההסכםובכלל זה ימנע מכל שינוי, הסתייגות או התניה על דרישות  

פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את ההצעה או להתעלם  -תהא רשאית ועדת המכרזים, על

ניה ויראו את דרישות מסמכי המכרז, על נספחיו, כמחייבות  מהשינוי/ ההסתייגות או ההת

 .  את המציע

ציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו  מ •

ל  ושיבו, הכישקול את פנייתו ו. המזמין יאו את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות בלבד

אין להסתייג או להשיג על תנאי ההליך במסגרת ההצעה    לעיל.  0.3.3  בהתאם לקבוע בסעיף

 גופה. 

התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת   ה בהחסראו שהצעה שהיא בלתי סבירה   .ב

   י.מונע הערכת ההצעה כדבעלקוח ה

   הצעה הלוקה בחוסר תום לב. או הצעה הכוללת מידע מטעה  - הצעה תכסיסנית .ג

 אומדן עלות 0.11.4

- לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע  24בהתאם לסעיף   .א

המכרזים  ,  2010 המחירתועדת  להצעת  אומדן  י  .קבע  טרם    ופקדהאומדן  המכרזים  בתיבת 

   הצעות למכרז.המועד האחרון להגשת 

לדין,   .ב נמצאו  בכפוף  הכספיות  שהצעותיהם  מציעים  לפסול  רשאית  תהיה  המכרזים  ועדת 

 משמעותית מתחת לאומדן שנקבע ע"י ועדת המכרזים.  

לדין,   .ג הכספיות  בכפוף  שהצעותיהם  מציעים  לפסול  רשאית  תהיה  המכרזים  נמצאו  ועדת 

  .לאומדן שנקבע ע"י ועדת המכרזים  משמעותית מעל

כי כל ההצעות הכספיות של המציעים הכשירים העומדים  מצאה   .ד בציון סף  ועדת המכרזים 

 , תהיה היא רשאית:הנן מעל לאומדןשנקבע במכרז  לאיכות 

 לבטל את המכרז; .1

  )ב(   38כספית משופרת, בהתאם לאמור בתקנה    לאפשר למציעים הכשירים להציע הצעה  .2

 ; 2010-"עתש  והה(,)התקשרויות של מוסד להשכלה גב לתקנות חובת המכרזים 



 המשוקלל הגבוה ביותר כזוכה במכרז.   להכריז על מציע כשיר שהצעתו זכתה לציון .3

 בחירת ספק חלופי  0.11.5

ועדת המכרזים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום  

ל הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בכפוף  רשאית,  תהא  המכללה  אשר  חלופי,  כזוכה  את  השני  עמו  ממש 

 ההתקשרות, בכפוף לתנאי מכרז זה, במשך עד חצי שנה מיום תחילת ההתקשרות עם הספק הזוכה.  

 הצעת הספק   0.12

פירוט   ואת  המכרז  סעיפי  כל  את  הכוללת  וורד,  מסמך  תבנית  באמצעות  תוגש  המציע  הצעת 

 הגשת הצעה.  תבנית ל  0.12נספח   –הדרישות למענה המציע 

 מבנה כללי  0.12.1

מבנה ההצעה יהיה תואם באופן מלא לדרישות המכרז. חובה לענות לפי המבנה והפירוט שבכל  .א

עורך המכרז יהיה רשאי לפסול הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה או לא תהיה שלמה, על    סעיף.

 פי שיקול דעתו הבלעדי. 

נספחי  . עם זאת, במקרה של סתירה בין  המכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי    יםמהוו   נספחי המכרז .ב

 . מכרזיגבר האמור בגוף ה  מכרזלבין גוף ה המכרז

רשאי    מציעהלסעיף המקביל במכרז.  ( יתאים  סעיף ותת סעיףבכל רכיב )  ההצעהתוכן ומבנה   .ג

הערות   של  ולהוסיף  במקרה  משלו.  ההצע  הצעההצעות  בסוף  לנספח  להפנות  יש  ה.  ארוכה 

על מנת לפשט את גוף ההצעה  השימוש בנספחים יהיה    הנספח יסומן במספר הרכיב המפנה.

כנספח יצורף  ופרסומי  מקצועי  חומר  קריאתה.  על  כמפורט    ולהקל  ויסומן  הרלוונטי  לסעיף 

 . לעיל

יצורפו כשהם מתויקים בכריכה    מדרישות המכרזשאינם מהווים חלק  יצרף ומסמכים שהמציע   .ד

 נטי.וור( והם מסומנים בהתאם לסעיף הרלנפרדת )תיק, קלס

ב .ה להתחשב  מחויבת  אינה  המכרזים  ועדת  כי  וכד',  יובהר,  מצגות  דיסקטים,  חוברות,  דפים, 

 שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש.

 מספר עותקים 0.12.2

(, וכן עותק  DOKכשכל עותק כולל מדיה )  זהיםמודפסים  עותקים    (2)   שני בההצעה למכרז תוגש  

, אין לאפשר את  המציע  החלקים שבהם, לדעת  אחד מודפס נוסף לעיון המתחרים, בו מושחרים 

, כמפורט בסעיף  יסמן אותו כ"עותק לעיון המתחרים"המציע    למתחרים בסיום הליך המכרז.  העיון

   .לעיל 0.3.7

מתחרים";   לעיון  כ"עותק  יסומן  מתחרים  לעיון  עותק  מקורי";  כ"עותק  יסומן  המקור  עותק 

יוחתם בחותמת  הראשון )על כל מסמכיו, נספחיו והאישורים המצורפים(  עמוד  ה  - בעותקים אלו  

. ביתר העמודים, ניתן לחתום  מורשי החתימה המוצהריםמלאה של  ה  התאגיד של המציע ובחתימ 

 בראשי תיבות בחתימת מורשי החתימה כאמור.  

 צילום של העותק המקורי.     היהי   ףעותק נוס

 , יגבר העותק המקורי. הנוסףתק  ובכל מקרה של סתירה בין האמור בעותק המקור לע

סגורה היטב, ללא פרטי המציע על גבה,    , מעטפה הצעת המקורהמציע ידביק על הצד החיצוני של  

ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו )מספר טלפון וכתובת( לשם החזרת המעטפה  

 במקרה הצורך. 



  . "לשירותי מיקור חוץ  02/2021מספר  פומבי  באריזה אחת שעליה ירשם "מכרז    ההצעה תוגש ארוזה 

 :תכולתן תהייה כדלהלןמעטפות ש 3כל עותק יוגש באריזה נפרדת ובתוכה 

 מנהלה"(  - 0מעטפה ראשונה: )תסומן "פרק  .א

, כולל  ומוחתם עפ"י המצוין לעיל  מענה המציע לפרק המנהלה כשהוא כרוךהמעטפה תכלול את  

 כל מסמכי המקור של האישורים והנספחים הנלווים שיש להגיש כמענה לפרק המנהלה.

בצורה הניתנת לקריאה על מוצרי    ,כל המסמכים שבמעטפה  עם  DOKכמו כן, המעטפה תכלול  

Office של מיקרוסופט. 

 "( 4עד  1מעטפה שנייה: )תסומן כ"פרקים  .ב

כולל    וחתום על פי המצוין לעיל,  כשהוא כרוך  4עד    1מענה המציע לפרקים  את  המעטפה תכלול  

 להגיש במסגרת פרקים אלו של המכרז. כל מסמכי המקור של האישורים והנספחים שיש

בצורה הניתנת לקריאה על מוצרי    ,כל המסמכים שבמעטפה  עם  DOKכמו כן, המעטפה תכלול  

Office של מיקרוסופט. 

 "(5מעטפה שלישית: )תסומן כ"פרק  .ג

, כולל כל מסמכי  על פי המצוין לעילכשהוא כרוך ומוחתם    5מענה המציע לפרק  המעטפה תכלול  

המעטפה תכלול גם   האישורים והנספחים שיש להגיש במסגרת פרק זה של המכרז.המקור של 

 אקסל מענה לפרק עלות.   - 5.0עותק מודפס וחתום של נספח 

בצורה הניתנת לקריאה על מוצרי    ,כל המסמכים שבמעטפה  עם  DOKכמו כן, המעטפה תכלול  

Office של מיקרוסופט. 

 א תוגש על פי האמור. לפסול הצעה של תהיה רשאי ועדת המכרזים ת

 מספר הצעות 0.12.3

 מציע יכול להגיש למכרז הצעה אחת בלבד. 

 ועל ההצעה  מכרזבעלות על ה 0.13

 בעלות על מסמכי המכרז והשימוש בהם  0.13.1

קנינ  הינם  המכרז  של  המסמכי  הבלעדי  יפו  המכללה  הרוחני  ת"א  למציע  האקדמית  ומועברים   ,

 לצורך הגשת ההצעה בלבד. אין לעשות בהם שימוש כלשהו שאינו לצורכי הכנת הצעת המציע.  

 בעלות על ההצעה ושימוש בה 0.13.2

להשתמש    שרותתהא האפמכללה  א רכושו של המציע. ליה הצעת המציע )המענה לבקשה להצעות(  

 . התקשרותעד להשלמת הבמכרז  בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור 

 חשיפת פרטי הצעה לצדדים שלישיים  0.13.3

עורך המכרז מתחייב לא לגלות היבטים רגישים מסחרית מתוכן ההצעה שקיבל לצד שלישי, זולת  

 היועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם חלה חובת סודיות. 

למציע תאפשר  המכרזים  במכרז,  יםועדת  כזוכה  הוכרזו  המכרזים    שלא  ועדת  בפרוטוקול  לעיין 

 . 0.3.7על פי המוגדר לעיל בסעיף  ההזוכ  ה י ההצעובמסמכ



 שלמות ההצעה ואחריות כוללת  0.14

 קבלני משנה, תוך הקפדה על התנאים הבאים:שימוש ב  תוהצעב לכלולרשאי  מציעה

, המשווק והבעלים של אותו רכיב ואם יש יותר מאחד,  המבצעבכל רכיב ורכיב יהיה ברור מי   .א

   מה חלקו של כל אחד.

   יש לתאר את כל קבלני המשנה המעורבים. 4.1.5 בסעיף .ב

אינטגרטיבית   .ג כיחידה  ומוצעת  שלמה  היא  המוגשת  ההצעה  כי  הצדדים  על  ומוסכם  ברור 

בלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים  ותפעולית אחת. מגיש ההצעה ייחשב לק

שישולב  המשנה  קבלני  קבלני    ושל  ע"י  המסופקים  ברכיבים  שירות  קבלת  לצורך  בפרויקט. 

 .  המציעלפנות ישירות אליהם או אל ת המכללה משנה רשאי

 מחירים  0.15

המחירים   המחיריםשכל  העלות.  מרכיבי  כל  את  ויכללו  סופיים,  יהיו  בהצעה  נקובים  יהיו    יהיו 

ללא    ,)"$" או  "דולר"  )להלן  בדולר ארה"ב  זאת,  מציין  בו המפרט  או, במקום  בשקלים  נקובים 

לרבות כל תשלום    ,מע"מ, ויכללו את מלוא המסים )למעט מע"מ(, ההיטלים או תוספות אחרות

 מסוג כלשהו לצד שלישי בגין תמלוגים ו/או זכויות שימוש.

 . 5תנאי ההצמדה יהיו כמפורט בפרק 

 רכיה בין מסמכים, פרשנות וסמכות שיפוט היר 0.16

, יגבר נוסח  ההסכםב בין נוסח המכרז לבין נוסח  ובכל מקרה של סתירה שאינה ניתנת לייש  .א

 . ההסכם

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר   .ב

 משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך. 

 במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ולא ישמשו לצרכי פרשנות. כותרות הסעיפים  .ג

המוסמך   .ד המשפט  לבית  נתונה  זה  במכרז  שעילתה  בתובענה  לדון  הבלעדית  השיפוט  סמכות 

 . תל אביבבמחוז 

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויותיה של המכללה על פי כל דין.  .ה



 מנהלה  נספחי

  פיתוח,   להמשך  חוץ  מיקור  לשירותי  המכרז  מסמכי  לקבלת  הרשמה  טופס  א'  0.3.1  נספח

 המכללה  של המחשוב מערכות של ותמיכה  תפעול תחזוקה,

 שם התאגיד הנרשם למכרז: ______________________  .א

 המדינה בה התאגד התאגיד: ______________________  .ב

 אנשי קשר מטעם התאגיד, המוסמכים לייצגו לצורך המכרז: .ג

1. _____________________ ____ 

2.  _________________________ 

 כתובת דואר למשלוח הודעות: _________________________________________  .ד

 מספר טלפון: _____________________  .ה

 כתובת דואר אלקטרוני: _______________________ .ו

רות  כדי לפטור אותי מחובתי להתעדכן בהודעות והבה  התקשרות ידוע לי כי אין בהעברת פרטי ה  .ז

 מטעם המזמין באמצעות אתר האינטרנט של המזמין. 
 

 
 חתימה של מורשה חתימה מטעם התאגיד וחותמת התאגיד

 
 

_____________________ 
 



  סודיות הצהרת ב' 0.3.1 נספח

 התחייבות לשמירת סודיות

 שנה _______ __________ _ בחודש ___ ___ ביום ______________שנערכה ונחתמה ב__

לשירותי מיקור    02/2021למכרז  בקשר    מתחייבאני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________  

   .)להלן "המכרז"( להמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה של מערכות המחשוב של המכללהחוץ 

 .  ("המציע")להלן   בשם תאגיד_______________, שמספרו המזהה הוא _____________ מתחייבהנני 

 הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________. 

 הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע. 
 

 ;ועורך המכרז מתכוון לרכוש שירות וטובין כמפורט במכרז הואיל 

 ; השירותים כמפורט במכרז  אספקתמועסק בקשר לעשוי להיות והנני  והואיל

   .להגןנת המכללה האקדמית ת"א יפו )"המכללה"( ייעליהם מעונ מקצועיים חשף לסודות  י והנני עשוי לה והואיל

 

 כדלקמן:  המכללהלפיכך הנני מתחייב כלפי 

 הגדרות

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: 

 למפורט במכרז.  בהתאם מתן השירות  – "השירותים"

)   -  "מידע" )Informationכל מידע  ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, Know-How(, ידע   ,)

ב וכל דבר אחר כיו"ב הקשור  ו/או בכל צורה או דרך של שימור   שירותיםה  אספקתמסקנה  בין בכתב ובין בע"פ 

 ית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. ידיעות בצורה חשמל 

או    שירותים , בין אם נתקבל במהלך מתן ההשירותים  אספקתכל מידע אשר יגיע לידי בקשר ל  -"סודות מקצועיים"  

ו/או כל גורם אחר ו/או מי    המכללהע"י    ר יימסלאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר  

 . ומטעמ

  שמירת סודיות

ובין לאחר מכן, לשום   וו/או על ידי   במציעלא לגלות, להראות, או למסור, בין במשך תקופת העסקתי  הנני מתחייב  

מ  סודות  שום  גוף,  או  של  קצועייםאדם  אחרים  ו/או  הנוגע    המכללה,  מידע  ולעניין    למכללהושום   הסכם בכלל 

, ם, לקוחותיה םענייניה  ם, עסקיהםבפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושכללה  עם המ   התקשרותה

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל , ובמגע  האו הבאים עמ  במכללהוהאנשים או הגופים הקשורים    םספקיה

 למטרות אלה. , כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכו', שלא ההסכםשלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא 

, עלול להסב נזקים מהמכללהכי ידוע לי שהעברת מידע כאמור לעיל, למאן דהוא, ללא אישור בכתב  הנני מצהיר  

 . 1977  -וק העונשין, תשל"ז על חאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה  למכללה וכן כי 

 שנדרש למסור אותו על פי דין.  התחייבות זו לא תחול על כל מידע שהוא בבחינת נחלת הכלל, ו/או על כל מידע

 

 חתימה:_________________  שם:__________________  ולראיה באתי על החתום:



 )אקסל(   הבהרה לשאלות תבנית - 0.3.3 נספח

 מצורף בנפרד 



 המציע  של המשפטי מעמדו - 0.6.2 נספח

 __________________ צורת ההתאגדות של המציע )חברה / עמותה / שותפות / אחר(  •

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________  •

 המדינה בה התאגד המציע ____________________  •

 מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע:  •

 דוגמת חתימה  תפקיד בתאגיד  ת.ז. שם #

     

     

     

     

 

 במקום המיועד לכך אם צורף(: צירוף מסמכים נדרשים )סמן  •

האם צורף?   המסמך הנדרש 

 ( )סמן 

  אישור על רישום התאגיד 

  2020נסח רישום תאגיד עדכני לשנת 

  עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה אצל המציע   שלאישור 



 עבודה  דיני  על ושמירה ציבוריים גופים עסקאות חוק בהוראות עמידה - 0.6.3 נספח

   נדרשים מסמכים צירוף .א

 במקום המיועד לכך אם צורף: סמן 

האם צורף?   המסמך הנדרש 

 ( )סמן 

ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  א
 ציבוריים

 

 זרים  עובדים חוק לפי בעבירות  הרשעות היעדר בדבר"ד עו"י ע מאומת תצהיר .ב

הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  אני  

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( המבקש להתקשר  המציע"  :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן

עורך   חוץ  02/2021  פרמס   המכרזעם  מיקור  של    לשירותי  ותמיכה  תפעול  תחזוקה,  פיתוח,  להמשך 

. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  האקדמית ת"א יפו  מערכות המחשוב של המכללה

 המציע.  

  1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני  עסקאות גופים ציבורייםחוק  "   :)להלן

 מבין/ה אותו.  

המונח   של  והבטחת    –  "עבירה"משמעותו  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירה 

התשנ"א הוגנים(,  התשמ"ז  1991-תנאים  מינימום  שכר  חוק  לפי  לקבלת  1987-או  עסקאות  ולעניין   ,

, גם עבירה על הוראות  2011- לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2שירות כהגדרתו בסעיף  

 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. 

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. 

 במשבצת המתאימה( סמן )

    שת ההצעות  עד למועד האחרון להג   ביותר משתי עבירות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

" להגשה)להלן:  ב מועד  המציע  מטעם  עבור    04/2019מספר    התקשרות "(  חוץ  מיקור  לשירותי 

 המכללה האקדמית ת"א יפו.

    אליו זיקה  בעל  או  עבירות  הורשעוהמציע  משתי  ביותר  דין  אחת  בפסק  שנה  לפחות    וחלפה 

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

    לפחות    ולא חלפה שנה אחת  בפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 

 ____________________       ________________ ____          ____________________ 
 חתימה וחותמת                            שם                תאריך    

 

 אישור עורך הדין



בפני   הופיע/ה   ____________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד   ,_____________________ הח"מ  אני 

  ______________ מר/גב'   ____________ בישוב/עיר   ____________ ברחוב  אשר  במשרדי 

כי   ואחרי שהזהרתיו/ה  לי באופן אישי,  /המוכר/ת  ת.ז. ____________  ידי  על  שזיהה/תה עצמו/ה 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה  עליו/ה להצהיר אמת  

 בפני על התצהיר דלעיל.  
 

 _________________             ___________________                ___________________ 
 מה וחותמת חתי                                 מספר רישיון                    תאריך                  



 תשתיות  של חוץ במיקור כספי מחזור היקף – 0.6.4 נספח

 האקדמית ת"א יפו המכללה: לכבוד

להמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה של מערכות  לשירותי מיקור חוץ    02/2021מכרז מספר    הנדון:

    "המכרז"( -)להלן המחשוב של המכללה  

 והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת ______________:  מורשה החתימה ני הח"מ, א

שם מורשה 

 החתימה 

 תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ת.ז

     

  מצהיר,  כן  אעשה  לא  אם   בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר

 כדלקמן:  

  –   2020( ₪ )לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים  20,000,000מחזור כספי של לפחות עשרים מיליון )למציע  

 . תשתיות מחשוב בישראלתחזוקה ותפעול י מיקור חוץ בתחום רותימש, הנובע 2019

 1לקוח  .א

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 שירותי מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב פירוט 

 

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 2לקוח  .ב

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב 

 

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 3לקוח  .ג

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב 

 

  שם



הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  תפקיד 

  טלפון

 4לקוח  .ד

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב 

 

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 מיליון ₪ היקף כספי בכל שנה.  20)*( ניתן להוסיף טבלאות לקוח ככל שנדרש לצורך עמידה במינימום 

 אישור עו"ד

מר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה _________,    ,הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה  

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  

 _______________________               _______________________ __________          _ 

  טלפון                                        כתובת     שם עו"ד 

 __________________        _________________               _______________________ 

  חתימה וחותמת           מספר רישיון                  תאריך 

 



   תשתיות של חוץ במיקור כספי מחזור היקף ייחוס בדבר עו"ד בפני תצהיר – א' 0.6.4 נספח

תצהיר של המציע בפני עו"ד המפרט את המידע העובדתי המלא, הנוגע להיבטים העסקיים והמשפטיים  

 של העסקה, שמאפשר את ייחוסה למציע 

 האקדמית ת"א יפו המכללה:לכבוד

להמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה של מערכות  לשירותי מיקור חוץ    02/2021מכרז מספר    הנדון:

    "המכרז"( -)להלן המחשוב של המכללה  

והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת ______________, המציעה במכרז    מורשה החתימה ני הח"מ,  א

 "המציע"(:   –)להלן 

שם מורשה 

 החתימה 

 תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ת.ז

     

  מצהיר,  כן  אעשה  לא  אם   בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר

 :כדלקמן

1. ... 

2. .... 

 

 אישור עו"ד

מר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה _________,    ,הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה  

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  

  

 _____________________               _______________________ __________          ___ 

  טלפון                                        כתובת     שם עו"ד 

 

 __________________        _________________               _______________________ 

  חתימה וחותמת           מספר רישיון                  תאריך 

 



 תשתיות  של חוץ במיקור הניסיון בדבר ו"דע בפני  תצהיר – ב' 0.6.4 נספח

 האקדמית ת"א יפו המכללה: לכבוד

להמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה של מערכות  לשירותי מיקור חוץ    02/2021מכרז מספר    הנדון:

 "המכרז"(  -)להלן המחשוב של המכללה  

 והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת ______________:  מורשה החתימה ני הח"מ, א

שם מורשה 

 החתימה 

 תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ת.ז

     

  מצהיר,  כן  אעשה  לא  אם   בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר

 כדלקמן:  

 הניסיון כמפורט להלן קיים בעסקה שהועברה מחברת__________ למציע __________.   .1

( ₪ )לא כולל מע"מ( בכל  20,000,000מחזור כספי של לפחות עשרים מיליון )לחברת_____________   .2

מהשנים   הנובע  2017  –  2018אחת  בתחום  רותימש,  חוץ  מיקור  ותפעול  י  מחשוב  תחזוקה  תשתיות 

 . בישראל

 1לקוח  .א

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב 

 עעעע

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 2לקוח  .ב

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב 

 

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 3לקוח  .ג

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 שירותי מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב פירוט 



 

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 4לקוח  .ד

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב 

 

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 מיליון ₪ היקף כספי בכל שנה.  20)*( ניתן להוסיף טבלאות לקוח ככל שנדרש לצורך עמידה במינימום 

 אישור עו"ד

מר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה _________,    ,הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה  

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  

 _______________________               _______________________ __________          _ 

  טלפון                                        כתובת     שם עו"ד 

 __________________        _________________               _______________________ 

  חתימה וחותמת           מספר רישיון                  תאריך 



  ויישומים בתשתיות המציע של רלוונטי ניסיון – 0.6.5 נספח

 האקדמית ת"א יפו המכללה: לכבוד

להמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה של מערכות    לשירותי מיקור חוץ  02/2021מכרז מספר    הנדון:

   "המכרז"( -)להלן המחשוב של המכללה  

והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת ______________, המציעה במכרז    מורשה החתימה ני הח"מ,  א

 "המציע"(:   –)להלן 

שם מורשה 

 החתימה 

 תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ת.ז

     

  מצהיר,  כן  אעשה  לא  אם   בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר

 :כדלקמן

וכן שירותי    ומרכז שירות  למציע ניסיון במתן שירותי מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב

מיליון ₪ )לא כולל מע"מ( לשנה לכל    3פיתוח ותחזוקת יישומים לשלושה לקוחות שונים, בהיקף של לפחות  

 . 2016-2020לקוח, במשך לפחות שנתיים בין השנים 

 1לקוח  .א

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2016היקף כספי בשנת 

  2017היקף כספי בשנת 

  2018היקף כספי בשנת 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תשתיות ומרכז שירות 

 

 פיתוח ותחזוקת יישומים פירוט שירותי 

 

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 2לקוח  .ב

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2016היקף כספי בשנת 

  2017היקף כספי בשנת 

  2018היקף כספי בשנת 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תשתיות ומרכז שירות 

 

 יישומים פיתוח ותחזוקת פירוט שירותי 

 



הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 3לקוח  .ג

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2016היקף כספי בשנת 

  2017היקף כספי בשנת 

  2018היקף כספי בשנת 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 ומרכז שירות פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תשתיות 

 

 פיתוח ותחזוקת יישומים פירוט שירותי 

 

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 אישור עו"ד

מר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה _________,    ,הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה  

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  

  

 _____________________               _______________________ __________          ___ 

  טלפון                                        כתובת     שם עו"ד 

 

 __________________        _________________               _______________________ 

  חתימה וחותמת           מספר רישיון                  תאריך 

 

 



  המציע ניסיון ייחוס בדבר עו"ד בפני תצהיר – א' 0.6.5 נספח

תצהיר של המציע בפני עו"ד המפרט את המידע העובדתי המלא, הנוגע להיבטים העסקיים והמשפטיים  

 של העסקה, שמאפשר את ייחוסה למציע 

 האקדמית ת"א יפו המכללה:לכבוד

להמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה של מערכות  לשירותי מיקור חוץ    02/2021מכרז מספר    הנדון:

   "המכרז"( -)להלן המחשוב של המכללה  

והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת ______________, המציעה במכרז    מורשה החתימה ני הח"מ,  א

 "המציע"(:    –)להלן 

שם מורשה 

 החתימה 

 תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ת.ז

     

  מצהיר,  כן  אעשה  לא  אם   בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר

 :כדלקמן

1. ... 

2. .... 

 

 אישור עו"ד

מר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה _________,    ,הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה  

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  

  

 _____________________               _______________________ __________          ___ 

  טלפון                                        כתובת     שם עו"ד 

 

 __________________        _________________               _______________________ 

  חתימה וחותמת           מספר רישיון                  תאריך 



  המציע ניסיון בדבר "דעו בפני  תצהיר – ב' 0.6.5 נספח

 

 האקדמית ת"א יפו המכללה:לכבוד

להמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה של מערכות  לשירותי מיקור חוץ    02/2021מכרז מספר    הנדון:

   "המכרז"( -)להלן המחשוב של המכללה  

 והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת ______________:  מורשה החתימה ני הח"מ, א

שם מורשה 

 החתימה 

 תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ת.ז

     

  מצהיר,  כן  אעשה  לא  אם   בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר

 כדלקמן:  

 הניסיון כמפורט להלן קיים בעסקה שהועברה מחברת__________ למציע __________.   .1

בתחום  פעילויות בישראל, הכוללות שירותי מיקור חוץ    3  -ניסיון לפחות בלחברת_____________   .2

  לפחות  וכן שירותי פיתוח ותחזוקת יישומים, בהיקף של   תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב ומרכז שירות 

   2016-2020מיליון ₪ )לא כולל מע"מ( לשנה בכל פעילות, במשך לפחות שנתיים בין השנים   3

 1לקוח  .א

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2016היקף כספי בשנת 

  2017היקף כספי בשנת 

  2018היקף כספי בשנת 

  2019בשנת היקף כספי 

  2020היקף כספי בשנת 

 פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תשתיות ומרכז שירות 

 

 פיתוח ותחזוקת יישומים פירוט שירותי 

 

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 2לקוח   .ב

  הלקוח  שם 

  השנים בהן סופק השירות 

  2016היקף כספי בשנת 

  2017בשנת היקף כספי 

  2018היקף כספי בשנת 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תשתיות ומרכז שירות 

 



 פיתוח ותחזוקת יישומים פירוט שירותי 

 

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 3לקוח  .ג

  הלקוח  שם 

  השירות השנים בהן סופק 

  2016היקף כספי בשנת 

  2017היקף כספי בשנת 

  2018היקף כספי בשנת 

  2019היקף כספי בשנת 

  2020היקף כספי בשנת 

 פירוט שירותי מיקור חוץ בתחום תשתיות ומרכז שירות 

 

 פיתוח ותחזוקת יישומים פירוט שירותי 

 

הממונה על השירות  
 מטעם הלקוח 

  שם

  תפקיד 

  טלפון

 

 אישור עו"ד

מר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה _________,    ,הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה  

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  

  

 __________          ________________________               _______________________ 

  טלפון                                        כתובת     שם עו"ד 

 

 __________________        _________________               _______________________ 

  חתימה וחותמת           רישיון  מספר                 תאריך 



 עניינים  ניגוד היעדר בדבר  תצהיר 0.6.6 נספח

  

 שנת_______ _ ביום ____ בחודש _____  ___ ב_____ םונחת ךשנער

נותן תצהירי זה בקשר     02/2021מכרז מספר  ל אני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ 

 . להמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה של מערכות המחשוב של המכללה לשירותי מיקור חוץ

________________  הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד ___________________, שמספרו המזהה הוא  

 .  המציע(  –)להלן 

 הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________. 

 הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע. 
 

 כהגדרתם להלן;  הטובין/קבל את השירותיםעשויה ל והמכללה האקדמית ת"א יפו הואיל 

 ; הספקת הטובין/מועסק בקשר למתן השירותיםעשוי להיות והנני  והואיל

 והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;  והואיל

 כדלקמן:  המכללה האקדמית ת"א יפולפיכך הנני מתחייב כלפי 

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: 

 . תפעול ותמיכה של מערכות המחשוב של המכללההמשך פיתוח, תחזוקה,  - "הטובין/"השירותים

 אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין.  המציע כל אחד מעובדי   - "עובד"

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שלושה חודשים מתום   .2

ן בתחום נושא הפניה, למעט באם  תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניי 

אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים    ועדת המכרזים 

 או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.  

, למעט מטעם  מכרז זהוא בתחום השירותים נשוא הנני מצהיר ומתחייב שלא אפעל מטעם כל גורם שה  .3

המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה, אלא אם כן התקבל  

 לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

שבשלם אני עלול להימצא במצב של ניגוד    ,הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מידי על כל נתון או מצב .4

 עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.  

-2הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים  .5

שאי לא לאשר  , בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רלעיל  3

ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל  יכאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו ה  התקשרותלי   עדר 

 בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6

 _____________________   לראיה באתי על החתום:ו .7
       

        

 



 אישור

מר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה _________,    ,__________ הופיע בפניהנני מאשר כי ביום  

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה  

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  

 _               _______________________ __________          _______________________ 

  טלפון                                        כתובת     שם עו"ד 

 

 __________________        _________________               _______________________ 

 חתימה וחותמת           מספר רישיון                  תאריך 
     

              



 כללי  תצהיר 0.6.8 נספח

 המציע  פרטי .1

בקשר   .א זה  תצהירי  נותן   ____________ ת.ז.  נושא  הח"מ,  מספר  ל אני_____________  מכרז 

להמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה של מערכות המחשוב של    לשירותי מיקור חוץ  02/2021

   .המכרז( – )להלן  האקדמית ת"א יפו   המכללה

נותן   .ב הוא  הנני  המזהה  שמספרו   ,___________________ תאגיד  בשם  זה  תצהירי 

 . . התאגיד התאגד ב________________המציע( –________________ )להלן 

 הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________.  .ג

 הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.  .ד

 חתימה נוספים שהם )שם, ת.ז.(:   במציע קיימים מורשי .ה

1. .__________________________________ 

2. .__________________________________ 

3. .__________________________________ 

 הסכמה לדרישות המכרז  .2

תנאי    תיקרא .א כל  הבנהאת  ודרישותיו,  ואנ  תי מכרז  התנאים    י אותם  כל  אחר  למלא  מתחייב 

הסכם, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון  העה ווהדרישות של המכרז, ההצ 

 סכם. העורך המכרז, ובמועדים אשר ייקבעו על ידו, והכל בכפוף להוראות מכרז זה וה 

 נבדקו על ידי והם נכונים ומדויקים. למכרז הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה   .ב

 ת קנייןהצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות וזכויו .3

 הנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד. .א

המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות  הנני מצהיר כי   .ב

או שהמציע מורשה לעשות שימוש בזכויות הנ"ל,  "זכויות הקניין"(    -הגלומות בהצעתו )להלן ביחד  

מש מניעה  קיימת  עורךולא  עם  לפיה  ולהתקשר  הצעתו  להגיש  שהיא  כל  כמפורט    פטית  המכרז 

 במכרז. 

המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה   .ג

   של עורך המכרז.  התקשרותמהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ה

 הצהרה בנוגע לאבטחת מידע .4

או על ידי    ויד- כלל העובדים שיועסקו עלהמציע מודע לכך שאם יזכה במכרז, יחויבו  כי    הנני מצהיר .א

המשנה   ביטחוןמטעמו  קבלני  בדרישות  לעמוד  הפרויקט  ביצוע  לנוהלי    מידע  במסגרת  בהתאם 

 אבטחת המידע במכללה. 

שהמזמין   .ב לכך  ומסכים  לכך  מודע  המציע  כי  מצהיר  ביטחוןהנני  מטעמי  לפסול    מידע   רשאי 

  של מציע או של קבלן משנה של מציע או להתנות את השתתפותו של המציע בתנאים  תתפות הש

 . מטעמים ביטחונייםהנובעים 

אני מודע ומסכים לכך שהשיקולים והמידע העומדים בבסיס החלטה לפסול מציע או קבלן משנה   .ג

   לא ייחשפו בפני המציע. מידע מטעמי ביטחון



 הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז .5

זו   .א בהצעה  מופיעים  אשר  הכמויות  ו/או  ללא    נקבעוהמחירים  עצמאי,  באופן  התאגיד  ידי  על 

התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר  

 (.  בהצעהצויינו 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות   .ב

ציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר  במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל לה

 (.  בהצעהצויינו 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   .ג

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.   .ד

 חרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי ת .ה

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או   .ו

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.  

 במקום המתאים לסמן יש  .ז

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט: 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

א לחוק  47מש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד ח

 .  1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 
        

 _________________ 

 חתימה          

 לנספח תצהיר כללי  אישור

מר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה _________,    ,הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני

עשה  ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ת /יולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי  

 ה עליה בפני. /םכן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחת
 

  ______________________               _______________________ __________          __ 

  טלפון                                   כתובת     שם עו"ד               

 

 __________________        _________________               _______________________ 

  חתימה וחותמת                מספר רישיון             תאריך                
                 



 מוגבלות עם אנשים העסקת בדבר תצהיר - 0.6.9 נספח

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם  המציע"   :ם ___________________ שהוא המציע )להלןהנני נותן תצהיר זה בש

מספר  העורך   חוץ    02/2021מכרז  מיקור  מערכות  לשירותי  של  ותמיכה  תפעול  תחזוקה,  פיתוח,  להמשך 

 . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  האקדמית ת"א יפוהמחשוב של המכללה 

 :במשבצת המתאימה( סמן )

 על המציע.   חלות לא  1998 ח"התשנ , עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9  סעיף הוראות 

  מוגבלות  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  9  סעיף  הוראות והוא    1998  ח"התשנ,  עם  על המציע  חלות 

 .   מקיים אותן

נדרש    חלות על המציע  1998  ח"התשנ,  מוגבלותעם    לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  9)במקרה שהוראות סעיף  

 במשבצת המתאימה(: xלסמן 

  עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר.  100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה(:   Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

  רד העבודה והרווחה והשירותים  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של מש

  ח" התשנ,  עם מוגבלות  לאנשים   זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו  יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך  , ובמקרה1998

    המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה  1998  ח" התשנ,  עם מוגבלות  לאנשים  זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום   בחינת

ייה זו  )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנ פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 שלגביה נתן התחייבות זו(. התקשרותונעשתה עמו 
 

  הרווחה  העבודה  משרד  של  למנהל הכללי  זו  פסקה  לפי  שמסר  מהתצהיר  להעביר העתק  מתחייב  המציע

 .התקשרותה  ממועד ימים 30 בתוך, והשירותים החברתיים
 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי  

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה  

וכי  על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  
       

 ____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה                          חותמת ומספר רישיון                        תאריך 

 

 

 



 איכות  ניקוד – ל"מפ 0.7 נספח

  מספר הסעיף כולל לינק לתוכן הסעיף 

משקל   תבחין להערכה  קריטריון סעיף
 מוחלט

משקל  
 יחסי 

 100.0% סה"כ 
 

 100% 10.0%  ניהול פרויקטים, תכניות אב ותיעוד 2.2

ציון יחסי בהתאם לתוכן ולחדשנות התכנית המוצעת בגין   תכנית אב שנתית  2.2.1
 תשתיות יישומים ודיגיטל  

2.0% 20.0% 

פרופיל צוות מקצועי  
להכנת תכנית אב  

 שנתית 

ציון יחסי ע"ב התאמת פרופיל המועמד המוביל והצוות  
 המקצועי שכולם חיצוניים לצוות המכללה  

1.0% 10.0% 

שיפור תהליך ניהול   2.2.2.1
 פרויקטים 

  
  

של: נוהל   ציון יחסי בהתאם למתודולוגיה ולתוכן הענינים
ניהול פרויקטים, תכנית הדרכה, תכנית הטמעה וכן הפקת  

 לקחים  

2.0% 20.0% 

ציון יחסי בהתאם לניסיונו הרלוונטי של מנהל הפרויקט  
 המוצע  

2.0% 20.0% 

ציון יחסי בהתאם לשירותים השוטפים מטעם מנהל  
 הפרויקט בליווי תהליכי ניהול פרויקטים  

1.0% 10.0% 

תיק תפעול מערכת   2.2.6.12
 מידע 

 20.0% 2.0% ציון יחסי בהתאם לפירוט תוכן הענינים  

 Desk Service 19.0% 100.0% - מרכז שירות  2.3

מענה לדרישות   א'  2.3.8
פונקציונאליות של  

 מערכת ניהול שירות  

דרישות   14ציון בהתאם לרמת התאמת המוצר המוצע ל 
 פונקציונליות במשקל שווה המפורטות בסעיף.

5.7% 30.0% 

ניסיון רלוונטי בניהול   ב' 2.3.8
 מוקדי שירות 

  4ציון בהתאם למספר לקוחות שעונים על דרישות הסעיף: 
 . 2 - 1, לקוח 5 -לקוחות  2, 8 - לקוחות  3, 10 -לקוחות 

3.8% 20.0% 

ניסיון רלוונטי בניהול   ב' 2.3.8
 מוקדי שירות 

, בשני  8 -ניסיון בניהול מוקד שירות במוסד אקדמאי אחד 
 0 -, ללא ניסיון  10 -מוסדות או יותר 

3.8% 20.0% 

היערכות המציע   ג' 2.3.8
לשמירה על רציפות  

 השירות ורמת שירות 

ציון יחסי בהתייחס למענה המציע על היערכותו לספק  
 רציפות שירות ושמירה על רמת שירות רצויה 

2.9% 15.0% 

ציון יחסי בהתאם למענה המציע בנוגע להתנהלות המוקד   ניהול תקלה מערכתית   ד'. 2.3.8
 בטיפול בתקלה מערכתית ופעולות שמבצע בסיומה 

2.9% 15.0% 

 100.0% 5.0%  פיתוח ותחזוקת יישומים  2.4

טרנספורמציה   2.4.2
דיגיטלית ואנליזה של  

 נתונים 

ציון יחסי בהתאם לתמיכת המציע בהקמה ותפעול שוטף של  
בתחומים של טרנספורמציה דיגיטלית   ות החדש ותהפונקצי

 ואנליזה של נתונים 

5.0% 100.0% 

 100.0% 3.0% טכנולוגיה 3

 ADפיצול   ב 3.7.2.1
  
  

ציון יחסי בגין עומק תיאור הסיכונים, בדגש על תוכניות  
 הפחתה מעשיות 

0.9% 30.0% 

  -: חמישה פרויקטים ADניסיון המציע בפרויקטים של פיצול  ג  3.7.2.1
10 ,4 - 8 ,3 - 6 ,2  - 4 ,1 - 2 

1.2% 40.0% 

 30.0% 0.9% 1אחרת , 10 -ניסיון המציע במוסד אקדמאי אחד לפחות  ג  3.7.2.1

 100.0% 25.0%  ניסיון המציע ומועמדים מטעמו  4.1

ניסיון המציע במתן   4.1.4.1
שירותי מיקור חוץ  

  ITלתשתיות ויישומי 
 בהיקף משרות דומה 

  4, 8 -פעילויות  3, 6 -, שתי פעילויות 4 -פעילות אחת 
   10 -פעילויות ומעלה 

3.0% 12.0% 

ניסיון המציע ביישומים   4.1.4.2
 אקדמיים 

ניסיון בשני פרויקטים פעילים הן ביישומים מנהלתיים והן  
 10 –ביישומים לימודיים 

ניסיון בפרויקט פעיל אחד הן ביישומים מנהלתיים והן  
 8 –ביישומים לימודיים 

ניסיון בפרויקט פעיל אחד ביישום מנהלתי או ביישום לימודי  
- 6  

ניסיון בשני פרויקטים לא פעילים הן ביישומים מנהלתיים  
 5 –והן ביישומים לימודיים 

ניסיון בפרויקט לא פעיל אחד הן ביישומים מנהלתיים והן  
 4 –ביישומים לימודיים 

2.5% 10.0% 



משקל   תבחין להערכה  קריטריון סעיף
 מוחלט

משקל  
 יחסי 

אחד ביישום מנהלתי או ביישום    ניסיון בפרויקט לא פעיל
   3 -לימודי 

ניסיון מנתח מערכות   4.1.6.1
דיגיטל בביצוע תפקיד  

 דומה לנדרש 

הקמה ותפעול של  ב  ציון יחסי בהתאם לניסיונו הרלוונטי
  פונקצית מנתח מערכות דיגיטל  

3.3% 13.0% 

ריאיון עם מנתח  
 מערכות דיגיטל  

ציון יחסי בהתאם להתאמת המועמד לתפקיד הנדרש  
 במכללה 

3.3% 13.0% 

ניסיון אנליסט נתונים   4.1.6.2
בביצוע תפקיד דומה  

 לנדרש

הקמה ותפעול של  ב  ציון יחסי בהתאם לניסיונו הרלוונטי
 פונקצית אנליסט נתונים 

3.3% 13.0% 

ריאיון עם אנליסט  
 נתונים 

ציון יחסי בהתאם להתאמת המועמד לתפקיד הנדרש  
 במכללה 

3.3% 13.0% 

 ציון יחסי בהתאם ל:   טכנאי בכיר ומנוסה  4.1.6.3
   60% -מידת הניסיון הרלוונטי שצבר בתפקידיו הקודמים 

 40% -ניסיון בניהול והפעלת טכנאים נוספים 

1.00% 4.0% 

 2.0% 0.50% 0% -ללא הסמכה , MCTS - 100%ת  בעל הסמכ MCTSהסמכת 

ריאיון עם טכנאי בכיר  
 ומנוסה 

ציון יחסי בהתאם להתאמת המועמד לתפקיד הנדרש  
 במכללה 

2.00% 8.0% 

4.1.6.20 
4.1.6.4  

ניסיון מנהל  
אדמיניסטרטיבי,  

ממשקים ותשתית  
אינטרנט בביצוע תפקיד  

 דומה לנדרש  

 ציון יחסי בהתאם ל:  
   30%  -מידת הניסיון הניהולי שצבר בתפקידיו הקודמים 

 70% -ניסיון בממשקים ותשתיות אינטרנט 

0.75% 3.0% 

ריאיון עם מנהל  
 אדמיניסטרטיבי 

המועמד לתפקיד הנדרש  ציון יחסי בהתאם להתאמת 
 במכללה 

0.75% 3.0% 

 ציון יחסי בהתאם ל:   מנהל מרכז שירות   4.1.6.5
   60% -מידת הניסיון הרלוונטי שצבר בתפקידיו הקודמים 

 SLA – 40%  -ניסיון בעבודה לפי תפוקות ו

0.75% 3.0% 

ריאיון עם מנהל מרכז  
 שירות 

הנדרש  ציון יחסי בהתאם להתאמת המועמד לתפקיד 
 במכללה 

0.75% 3.0% 

 100% 19.0%  תקופות היערכות ומעבר 4.2+4.3

פונקציונליות של   
מערכת ניהול השירות  

בתחילת תקופת  
 השירות 

ציון יחסי בהתאם לפונקציונליות מערכת שירות מוצעת  
 לשימוש מהיום הראשון של תקופת השירות:  

  -דוחות מדדים ודוחות תפעוליים שיהיו זמינים במועד זה 
20%  , 

  -יכולת טיפול בתקלות כולל מערכתיות ובבקשות שירות 
30%  , 

יכולת טעינה למערכת של מכלול משתמשים וגורמים  
ת, בחלוקה לצוותים מטפלים, ומכלול  מטפלים בקריאו 
   30% -שלשות מטויבות 

 20% -איכות והיתכנות תכנית עבודה של המציע 

2.85% 15.0% 

ניסיון מנהל פרויקט   4.3.2.2
  ניהול   תכ להקמת מער

 ומערכת טלפוניה   שירות

ציון יחסי בהתאם לניסיונו הרלוונטי של המועמד ומידת  
 התאמתו לתפקיד 

3.80% 20.0% 

ניסיון מנהל פרויקט   4.3.2.3
להקמת מערך רמת  

 שירות  

ציון יחסי בהתאם לניסיונו הרלוונטי של המועמד ומידת  
 התאמתו לתפקיד  

3.80% 20.0% 

ניסיון מנהל פרויקט   4.3.2.4
 נהלים

ציון יחסי בהתאם לניסיונו הרלוונטי של המועמד ומידת  
 התאמתו לתפקיד  

2.85% 15.0% 

ניסיון המציע בביצוע   4.3.3
 פרויקטי מעבר 

ציון יחסי בהתאם לניסיונו הרלוונטי של המציע בביצוע  
 פרויקטי מעבר  

1.90% 10.0% 

תכנית עבודה לתקופת   4.3.4
 המעבר 

ציון המבוסס על תכנית העבודה המוצעת על ידי המציע  
 לתקופת המעבר, בהתייחס ל:  

 20%  -תאימות לדרישות ולו"ז המפרט 
 40% -איכות ופירוט הגאנט 

   40% -היקף מתאים של משאבים 

1.90% 10.0% 

 10.0% 1.90% של נוהל/ים )תבנית/תבניות(   ציון יחסי על בסיס תוכן ענינים נהלי עבודה  4.5.2



משקל   תבחין להערכה  קריטריון סעיף
 מוחלט

משקל  
 יחסי 

 100.0% 4.0%  משאבי אנוש 4.7

איכות וזמינות עובדי   4.7.3.1
 הספק  

 ציון יחסי בהתאם לנושאים הבאים: 
רמת התמיכה המקצועית שהספק יעניק לעובדיו המוצבים  

 40% -במכללה ואופן הביצוע 
   30%  -פירוט פעילויות לשימור עובדים 

2.80% 70.0% 

שמירת רציפות השירות   4.7.4
 ורמת השירות 

ציון יחסי בהתאם להיערכות לשמירת רציפות השירות בנוגע  
 ליישומים ותשתיות  

1.20% 30.0% 

 100% 15.0%   מענה ומצגת המציע כללי

כללית מהצעת המציע. במסגרת  ציון המבוסס על התרשמות  הערכת המענה כולו     
זו ייבחנו פרמטרים שונים כגון: הבנת הספק את דרישות  
 המכרז, תאימות המענה לדרישות, מיקוד ובהירות המענה 

11.25% 75.0% 

אמינות    -ציון המבוסס על התרשמות כללית ממצגת המציע  מצגת המציע      
 ההצגה, ערך מוסף רלוונטי של הספק

3.75% 25.0% 

 התקשרות הסכם  0.9 נספח

 נפרד  כמסמך מצורף

 הצעה  להגשת תבנית 0.12 נספח

 נפרד  כמסמך מצורף


