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 7/21מכרז פומבי 
 מסמך א'

 

 7/21מכרז פומבי  – הצעות הזמנה להציע

 

 כללי

ינה בזאת מציעים "( מזמהמזמינה)להלן: " , ע"רהקרן למורשת הכותל המערבי .1

למתן שירותי יישום, פיתוח  להלן, להגיש הצעות המפורטיםהעומדים בתנאים 

ניהול ביקורי אח"מים עבור  Salesforce מסוג CRMשל מערכת בתשתית  ותחזוקה

 "(.השירותים)להלן: " ובכפוף למסמכי המכרז בהתאם ,ותרומות

סכם למתן השירותים עם הזוכה בה המזמינהלאחר בחירת הזוכה במכרז, תתקשר  .2

"(, והזוכה יידרש לספק את השירותים בהתאם למפורט הסכם ההתקשרות)להלן: "

 .'ימסמך נספחיו, המצורף להזמנה זו כבהסכם ההתקשרות על 

 המזמינה שלאת מסמכי ההזמנה )ללא הנספחים( ניתן להוריד מאתר האינטרנט  .3

 תחת"( האינטרנט ראת)להלן: " https://tenders.ussl.co :באמצעות הקישור

הממוקמים ב"בית שטראוס"  מזמינהבמשרדי ה בהם לעייןאו /ו"מכרזים"  הלשונית

 02-6260969, בטל' אפרת גינזברגגב' רחבת הכותל המערבי, בתיאום מראש עם  -

 ."(המזמינה משרדילהלן: ")

, ללא תשלום, בהתאם למכרז מציע המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם .4

יקבל את חוברת המכרז )בעותק פיזי או  להלן, ולאחר רישומו 17 ףלהוראות סעי

יהא רשאי להגיש שאלות  להלן( 5)כמפורט בסעיף  (. רק מציע שנרשם במועדדיגיטלי

 הבהרה או להגיש הצעתו במכרז.

 כר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך.בכל מקום במסמכי המכרז בו נכתב בלשון ז

 לוח זמנים

מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז,  .5

 יהיה כדלקמן:  מתווה לוח הזמנים המתוכנן להליכי המכרז

 תאריך פעילות

לרישום וקבלת חוברת  אחרוןמועד 

 [ חובההמכרז ]

 14:00ד השעה ע 13.6.2021

 20.6.2021 ת שאלות הבהרה להגש אחרוןמועד 

 14:00עד השעה  5.7.2021 צעות מועד אחרון להגשת ה
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 מסמכי המכרז

 כוללים את המסמכים המפורטים להלן:מצורפים ו המכרז מסמכי .6

 ;מסמך א' –)מסמך זה(  הזמנה להציע הצעות .א

 ;מסמך ב' –טופס רישום למכרז  .ב

 ;מסמך ג' –טופס הגשת הצעה  .ג

 ; מסמך ד' – ניקוד איכותלו י הסףלהוכחת עמידה בתנאתצהיר  .ד

 ;מסמך ה' –ההצעה הכספית  .ה

חוק  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושמירה על .ו

 ;מסמך ו' –שוון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

  – ת המוצעת ומידת המענה לדרישות המכרזטופס פירוט טכנולוגיות המערכ .ז

 ;'זמסמך 

 ;מסמך ח' –ימה על מסמכי המכרז אישור עו"ד בדבר חת .ח

מסמך  –להלן  7.5אישור רואה חשבון בדבר עמידת המציע בתנאי סף שבסעיף  .ט

 ;ט'

 .'ימסמך  –)על נספחיו(  הסכם ההתקשרות .י

 ".מסמכי המכרז" :מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד

 תנאי סף

זה מציע העומד, במועד הגשת הצעתו למכרז, בכל התנאים רשאי להשתתף במכרז  .7

 המפורטים להלן:

 –המציע הינו עוסק )יחיד או תאגיד( כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .7.1

1975 . 

פרויקטים העונים  3, השלים המציע 1.1.2017שתחילתה ביום  במהלך התקופה .7.2

 להלן:המפורטות דרישות ה כלל

בתשתית  מערכת , פיתוח והתקנתשוםשירותי יי הפרויקט כלל מתן .7.2.1

CRM סיילספורס של חברת (Salesforce) עד תחילת הפעלה שוטפת 

 של המערכת על ידי הלקוח.

ש"ח לפחות  50,000 כספי של כל פרויקט הינו בהיקףרכיב הפיתוח ב .7.2.2

 )לא כולל מע"מ(.

 עלויותרישוי, ה עלויות אתהפרויקט  היקףבלכלול  איןכי  יודגש

השלמת  לאחרשבוצעו  נוספיםפיתוחים  יותעלוותחזוקה ה

  ההתקנה.
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שני פרויקטים לפחות כל פרויקט בוצע עבור לקוח שונה, כאשר  .7.2.3

או ו/ יםציבורי גופים שני בוצעו עבור)מתוך חמשת הפרויקטים( 

 .ים שוניםמלכ"ר

 :לצורך סעיף זה

 ביקורת מבקר המדינה, כמפורט באתרגוף הנתון ל –" ציבורי גוף"

הרשימה הקובעת לעניין זה תהא . המדינה מבקרל האינטרנט ש

במועד האחרון להגשת  מבקר המדינה, הרשימה המעודכנת באתר

 הצעות במכרז.

 .1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"וכהגדרת המונח ב –" מלכ"ר"

מסוג  Salesforceעל שם המציע מטעם חברת  תקפהלמציע תעודת הסמכה  .7.3

SALESFORCE SI, ISV and PDO PARTNER . 

פרויקט המוצע המנהל , העניק 1.1.2016במהלך התקופה שתחילתה ביום  .7.4

בהיקף כספי  לפחות שביצועם הושלם, פרויקטים 3 עבורשירותי ניהול פרויקט 

לפחות )לא כולל מע"מ( לכל פרויקט, אשר כל אחד מהם כלל ₪  50,000של 

 .(Salesforce) מערכת סיילספורסשל יישום התקנה ו

-עובד המציע )מתקיימים יחסי עובד –" מנהל פרויקט מוצע, "לצורך סעיף זה

אשר יועסק על ידי המציע בביצוע  מעסיק( או יועץ חיצוני )"פרילנסר"(

 .השירותים במסגרת מכרז זה

 הכנסות ממכירת מקרקעין )לא כולל מפעילות שוטפת כספיבעל מחזור המציע  .7.5

לפחות מתוך השנים  בשנתיים ,בשנה לפחות₪  200,000ולא כולל מע"מ( של 

 .2019 -ו 2018 ,2017

)ולא אינו מצוי באמצעים, והוא מוגבל המציע אינו לקוח במועד הגשת ההצעה  .7.6

 / פירוק / הקפאת הליכים / הסדר נושים.  נכסים כינוסלגביו בקשה( ל הוגשה

 להלן. 17המציע נרשם למכרז כנדרש על פי סעיף  .7.7

-והתשל"לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, האישורים הנדרשים כל למציע  .7.8

 .בתוקף כנדרשאישור ניהול ספרים , כולל 1976

 פירוט השירותים ועיקרי ההתקשרות

הינם כלליים בדבר פירוט השירותים ועיקרי ההתקשרות המובאים להלן הפרטים  .8

ת אחרת תחייבנה את הצדדים רק במקרים בהם אין התייחסואלו בלבד והוראות 

 ממסמכי המכרז. מסמך מפורטת ומפורשת ב

אין באמור להלן ו/או ביתר מסמכי המכרז כדי לגרוע מחובת המציע לבחון ולבדוק 

בעצמו ובאמצעות אנשי מקצוע מטעמו את הנתונים המובאים במסמכי המכרז, ולא 

תישמע כל טענה מצד מציע בדבר אי התאמה, חוסר דיוק, מחסור בפרטים, 

 וכיוצ"ב.  , חוסר כדאיות כלכליתההטעי/טעות
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 Sales Force מסוג CRMהצעות ליישום מערכת ממוחשבת  תקבלהמזמינה מעוניינת ב .9

לתהליכי העבודה הבאים: ניהול ביקורי אח"מים וניהול תורמים פוטנציאליים 

 ותרומות. 

 'ג נספח)שיסופקו יעמדו בדרישות המפרט הטכני  והשירותיםמערכת המוצעת ה .10

 .המכרז מסמכי יתרולהסכם( 

מסמכי המכרז בהתאם להוראות  לשביעות רצון המזמינה השירותיםמתן תמורת  .11

 ('המסמך ) בהתאם להצעת המחיר שהגישתמורה לזוכה  תשולם ,ההתקשרות הסכםו

 .'ימסמך בנוסח  ,ובכפוף להוראות ההסכם שייחתם מול הזוכה

מורה האופציה ש מזמינהחודשים. ל 21 -תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא ל .12

לצורך קבלת שירותי תחזוקה ושירותים נוספים להאריך את תקופת ההתקשרות 

 חודשים 60בהיקף של עד תקופה/תקופות נוספות ב)המנויים במסמכי המכרז( 

 .נוספים

לאחר חתימת המזמינה על הסכם ההתקשרות עם החודשים הראשונים  תשלוש .13

 . כמפורט בהסכם ההתקשרות ,יםישמשו כתקופת ניסיון למתן השירותהזוכה, 

מובהר כי התמורה בגין השירותים כוללת את רכישת זכויות היוצרים ו/או הפיתוח,  .14

על כל רכיביהם במערכת, מהספק, והמזמינה תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא 

במערכת ו/או בפיתוחים של הספק, וזאת מבלי לקבל את אישורו של הספק לכך ו/או 

 לשלם תשלום נוסף. 

בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות תהא המזמינה רשאית להזמין שירותים נוספים  .15

וביתר מסמכי המכרז, והתמורה בגינם תהא בהתאם להצעתו  הסכםבכמפורט 

 הכספית של הספק בגין שירותים אלו.

ל זכותה להזמין המזמינה שומרת עמבלי לגרוע מזכויותיה על פי מסמכי המכרז,  .16

מהזוכה במכרז שירותים נוספים בתחומים מושא המכרז ו/או תחומים קרובים, 

נוספות מערכות יישום הזמנת , לרבות במפורש בתנאים שייקבעו בהסכמת הצדדים

 מושא מכרז זה(. ניהול ביקורי אח"מים ותרומות)נוסף על מערכות 

 רישום למכרז

צמם או באמצעות מי מטעמם( את טופס במכרז, ישלחו )בעלהשתתף  המעוניינים .17

בדוא"ל:  גינזבורג אפרת' גבללאחר שמולא על ידם, ויעבירו אותו  'במסמך  -הרישום 

 efrat@thekotel.org י טופס הרישום יכלול את פרט לעיל. 5הנקוב בסעיף  למועד עד

 לאחר המציע, איש קשר מטעמו ופרטי ההתקשרות עימם. 

וכי נשלח  אצל המזמינההרישום נקלט על המציע ו/או מי מטעמו לוודא כי טופס  .18

"(. ככל אישור רישום למכרז, המאשר את רישומו למכרז )להלן: "חוזראליו דוא"ל 

 02-6260969ולא התקבל דוא"ל כאמור, באחריות המציע או מי מטעמו לוודא בטל' 

 כי טופס הרישום התקבל וכי נשלח אליו אישור רישום למכרז.

mailto:efrat@thekotel.org
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לא במועד הרישום למכרז הינו חובה ומהווה תנאי סף. מציע שלא יירשם למכרז 

 .יוכל להשתתף בו ולא יוכל לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו

 פרטי ההצעה

לעיל  ידי ישות משפטית אחת בלבד )מגיש ההצעה יכונה-כל הצעה למכרז תוגש על .19

"(, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציעולהלן: "

 המציע בלבד, וייחתמו על ידו. 

ה נ)בכלל זאת, שותפות שאימובהר כי הצעה שתוגש במשותף על ידי מספר גורמים 

 פסל על הסף.ית –רשומה( 

 32לסעיף  המציע יידרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והפרטים הנדרשים בהתאם .20

  להלן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומרת המזמינה לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי  .21

ומתן עם מי מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת -מהמציעים ו/או לקיים משא

 דעתה.-מההצעות, לפי שיקול

-ידי המציע באי-ות אשר יעשו עלכל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייג .22

אלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו תקפים 

 כלפי המזמינה ועלולים להביא לפסילת ההצעה.

 הבהרות ושינויים

למועד עד  ,el.orgefrat@thekotל: דוא"אמצעות בשאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב  .23

לעיל. על שולח שאלות ההבהרה לוודא קבלת  5בטבלה שבסעיף האחרון הקבוע 

. קבלת השאלותלמעט אם קיבל מייל חוזר בדבר אישור  ,02-6260969 המסמך בטל'

. העתק שאלות אם ניתנה בכתב תהא תקפה רק המזמינהכל תשובה שתינתן על ידי 

ו/או תועלנה  נרשמו למכרז במועדההבהרה ותשובותיהן יופצו לכל המציעים אשר 

 , ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.לאתר האינטרנט

שומרת  מזמינה, בהתאם לטבלה שלהלן בלבד. הWordשאלות הבהרה תוגשנה בקובץ  .24

אם להוראות סעיף על זכותה לא לבחון ולא לתת מענה לשאלות אשר יוגשו שלא בהת

 זה: 

 מס'
 השאלה מספר הסעיף  הנספח/שם המסמך

 
   

ו/או לערוך  תהא רשאית, אך לא חייבת, להשיב על שאלות הבהרה כאמור המזמינה .25

ללא חובת  את השאלות ו/או להתעלם משאלות מסוימות, לפי שיקול דעתה המוחלט

המזמינה אלא אם . הבהרות או תיקונים של מסמכי המכרז לא יחייבו את הנמקה

. במקרה של משלוח הבהרות או תיקונים מטעמה ידי מי שמוסמך לכך-נעשו בכתב על

כאמור לעיל, על המציע לצרף הבהרות או תיקונים אלו להצעתו, במסגרת מסמכי 

mailto:efrat@thekotel.org
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פה, אין -ידו. כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-, כשהם חתומים עלההצעה

 ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. 

שומרת לעצמה את הזכות להכניס בכל עת שינויים במסמכי המכרז. מובהר  זמינההמ .26

. אותהבזה כי רק המסמכים הסופיים, כפי שיחתמו על ידי המזמינה, יחייבו 

השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ויובאו 

באתר ו/או יפורסמו  בכתב לידיעתם של כל המשתתפים שנרשמו למכרז במועד

  .האינטרנט של המזמינה

באחריות המציעים לבדוק מעת לעת, את אתר האינטרנט של המזמינה, על מנת  .27

לבחון האם קיימים שינויים ו/או הודעות כלשהן מטעם המזמינה בכל הנוגע למכרז 

 . ומועדי ההליך המכרזי זה

כי המכרז והגיש עם הגשת הצעה במכרז, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמ .28

הצעתו על בסיס זה. המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו במכרז 

 ו/או לתנאיו.

למען הסר ספק, בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי  .29

לגבי מסמכי המכרז, תקבע המזמינה את הפרשנות המחייבת. למציע לא  בהירות

ביעה הנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה תהיה כל טענה ו/או ת

על ידי המזמינה כאמור. לא קבעה המזמינה פרשנות כאמור, הרי שתינתן עדיפות 

והמקנה לה את מרבית הזכויות וההנאות  לפרשנות המטיבה עם המזמינה

 .האפשריות

ערכאה שיפוטית  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הובא עניין הנוגע או הקשור למכרז בפני .30

ונפסק על ידי אותה ערכאה כי הוראה או חלק מהוראה מהוראות מסמכי המכרז 

פסולה, מבוטלת או בטלה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל סיבה אחרת, 

יראו את אותו חלק בהוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת על מנת 

 שתוסיף לעמוד בתוקפה.

משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף או לסעיפים במסמכי המכרז או בית  אם ימצא

לחלקי סעיפים במסמכי המכרז, או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך 

כדי לפגוע בשאר מסמכי המכרז אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין; זולת 

במכרז שינויים  אם החליטה המזמינה כי עקב ביטול או צמצום כאמור, יש לערוך

 נוספים או לבטל את המכרז. 

זוכה במכרז, יהיה הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או נקבע  .31

הסתמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, 

פה, בין -פרטיכל, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להליכי המכרז, בין בכתב ובין בעל

ההכרזה על במכרז, לרבות במסגרת הליכי המכרז ובין לאחר  הזוכה קבעלפני שנ

 . הזוכה במכרז
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  מסמכי ההצעה

להלן, כשהם  המסמכים והאישורים המפורטיםכל כל מציע נדרש לצרף להצעתו את  .32

 :כנדרש בכל מסמך מלאים וחתומים

 ;מסמך ג' –טופס הגשת הצעה  .32.1

 ;מסמך ד' –ולניקוד האיכות  להוכחת עמידה בתנאי הסףתצהיר  .32.2

 34במעטפה נפרדת כמפורט בסעיף  – מסמך ה' –טופס ההצעה הכספית  .32.3

 ;להלן

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק  .32.4

 ;מסמך ו' –שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

ת ומידת המענה צעטופס פירוט טכנולוגיות המערכת המועותק מודפס של  .32.5

 , לאחר מילויו בגרסה הממוחשבת )קובץ אקסל(מסמך ז' -לדרישות המכרז 

 ;להלן 51.2.2.1-51.2.2.4בהתאם להוראות סעיפים  –

 ;מסמך ח' –אישור עו"ד בדבר חתימה על מסמכי המכרז  .32.6

מסמך  – לעיל 7.5מידת המציע בתנאי סף שבסעיף אישור רואה חשבון בדבר ע .32.7

 ;ט'

 ;'ימסמך  – על נספחיו הסכם ההתקשרות .32.8

ובנספחיו, ואולם חובה רך למלא את הפרטים החסרים בהסכם אין צו .א

 .הספקלחתום בעמוד האחרון של ההסכם, במקום המיועד לחתימת 

כשהוא חתום על להסכם(  'הספח נ) את נספח הביטוחצרף להצעה ל אין .ב

 ידי חברת הביטוח. 

אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .32.9

, לרבות אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס 1976-חובות מס(, התשל"ו

 במקור.

 המוצע. מנהל הפרויקטקורות החיים של  .32.10

 פרופיל המציע. .32.11

ידי -ם וחתומים במקומות המיועדים לכך עלכל מסמכי המכרז כשהם מלאי .32.12

מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע ומאומתים כדין )ככל הנדרש(, 

ידי -בצירוף הודעות למציעים ומענה לשאלות הבהרה )ככל שפורסמו על

 המזמינה(; 

  :לעניין חתימה על מסמכי המכרז יובהר כדלקמן

 אין חובה לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.  .א
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 לחתום על הודעות למציעים ומענה לשאלות הבהרה במקום המיועד לכך. יש .ב

 ( המכיל את:Disk-On-Keyהתקן נייד ) .32.13

 ההצעה הכספית למעט, DFPכל מסמכי ההצעה סרוקים בפורמט  .32.13.1

 .('ה מסמך)

טופס פירוט טכנולוגיות הגרסה הממוחשבת )קובץ אקסל( של  .32.13.2

 .ך ז'מסמ – המערכת המוצעת ומידת המענה לדרישות המכרז

, 1שלב ב'ת להגשה בהתאם לטבלת ניקוד האיכות בהמצגת הנדרש .32.13.3

 להלן. 51.2.1כמפורט בסעיף 

סף במכרז זה. לא צירף מציע להצעתו -הגשת מסמכים אינה מוגדרת כתנאימובהר כי  .33

 אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו בהם כל הפרטים או-אי

ועדת שנפל פגם באופן מילויים, תהא ועדת המכרזים של המזמינה )להלן: "

דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול -"( רשאית, בהתאם לשיקולהוועדה" או "המכרזים

 את ההצעה או לבקש את השלמת המסמכים החסרים או לתקן בהם טעויות טכניות

אסמכתאות נוספות לדרוש הגשת אישורים ואו  או להתעלם מפגמים שאינם מהותיים

 . לנקוט בכל פעולה מתאימה אחרת לפי שיקול דעתהאו 

 ותהגשת ההצע

לעיל, יש להגיש  32ות, בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיף ההצעאת  .34

מה מחלקת רכש ומכרזים, קו -תיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה ל, במסירה ידנית

וזאת עד למועד האחרון להגשת  ,בירושלים ל המערביבבית שטראוס שברחבת הכות 1

  ."(מועד סגירת המכרזלעיל )להלן: " 5הצעות, כמפורט בסעיף 

ביטול  בדברהודעה בכתב  מועד סגירת המכרזלתיבת המכרזים לפני  הכניס המציע

שה למכרז ו/או הצעה מתוקנת המבטלת את הצעתו הקודמת במכרז, הצעתו שהוג

מצא הודעת ביטול ייראו את ההצעה הקודמת כבטלה. מובהר כי בכל מקרה שבו לא ת

, ההצעה הקודמת תחייב סגירת המכרזו/או הצעה מתוקנת בתיבת המכרזים במועד 

 .את המציע לכל משך תקופת ההצעה, ללא זכות חזרה כאמור לעיל

החתומים על ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה  המכרזה, בצירוף יתר מסמכי ההצע .35

מעטפות סגורות  2ולתוכה יוכנסו  "7/21מכרז מס' " –סגורה וחתומה, עליה יצוין 

 באופן הבא:

 עותקים בשני וההצעה המכרזמסמכי  כלמעטפה ראשונה אשר תכיל את  .35.1

וכן  PDFבפורמט  של כל מסמכי המקור סרוק ועותק)מקור + העתק(  כרוכים

טופס פירוט טכנולוגיות המערכת המוצעת גרסה ממוחשבת )קובץ אקסל( של 

on-disk-) נייד אחסוןהתקן על גבי ( מסמך ז') ומידת המענה לדרישות המכרז

key) ,מעטפה  – 7/21מכרז מס' " –יצוין  . על המעטפהלמעט ההצעה הכספית

 ".1מס' 
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(, ועליה יצוין מסמך ה') בלבדית מעטפה שנייה אשר תכיל את ההצעה הכספ .35.2

 ".2מעטפה מס'  – 7/21מכרז מס' "

על אף  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז. .36

דעתה, -פי שיקול-האמור לעיל, המזמינה רשאית להאריך את מועד סגירת המכרז, על

פה בדואר או הגשתה משלוח המעטיובהר כי  .שנרשמו למכרזבהודעה בכתב למציעים 

עונים על דרישות  םתיבת המכרזים, אינלהמעטפה הכנסת בכל דרך אחרת, שאינה 

מצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים בעת יהמכרז. מציע אשר מעטפתו לא ת

 פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

שתוגש  המזמינה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או .37

שלא בהתאם לתנאי המכרז, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי 

 דעתה.-שיקול

כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה  .38

יום לאחר  120 -מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל ועד ל

ית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו, מועד סגירת המכרז. המזמינה תהא רשא

 ידה.-כולה או חלקה, עד למועד אשר ייקבע על

ראה ובדק את כל מסמכי המכרז בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא  .39

ובחן את כל הנתונים הרלוונטיים למכרז מכל סוג, והגיש הצעתו על בסיס זה. בנוסף, 

הדין החל, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות מכיר היטב את מצהיר המציע כי הוא 

האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל, וכן את כל דרישות הרישום והרישוי 

 החלות על משתתפים וזוכים במכרז.

)א( לתקנות חובת המכרזים, 6כי הוא עומד בדרישות תקנה  המציעכמו כן, מצהיר  .40

 .1993-התשנ"ג

בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה  .41

תחולנה על המציע בלבד. המציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמינה 

 המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.לרבות במפורש במידה ובגין הוצאות אלו, 

 ן נהצעות ותיקוה בחינת

ידי  בחינת ההצעות לבחירת ההצעה הזוכה, ובחירת ההצעה הזוכה, ייעשו על .42

המזמינה באמצעות ועדת המכרזים. הוועדה תהא רשאית להסתייע בבדיקותיה, בין 

 משנה מטעמה.-היתר, ביועצים מקצועיים ובוועדות

ולבקש מהמציעים, לגבי ההצעות המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לבקש הבהרות  .43

מדובר במספר מציעים, לתקן או לשפר את  אםבין אם מדובר במציע בודד ובין 

 צעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים. ה

ים אליה תיעשה י, וכן קביעת רשימת המציעים הסופסדרי הדיון עם המציעים

. המזמינה, תוך שמירה על עיקרון השוויון בין המציעיםייקבעו על ידי  הפנייה,

למציעים או לחלקם, לפי העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה  המזמינה תודיע
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ייראו בהצעתו  –לא הוגשה על ידי מציע הצעה מתוקנת  או משופרת. מתוקנת

  המקורית במכרז כהצעתו הסופית לכל דבר ועניין. 

הליכים לנהל המזמינה בכדי לחייב את  המזמינהלמען הסר ספק, אין בסמכות זו של 

, או כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כאמור

שר למציע לחזור בו מהצעתו ו/או חלקים ממנה. בכל מקרה לא יהיה בניהול כדי לאפ

הליך תחרותי נוסף כדי לגרוע מתוקפה של הצעה כפי שהוגשה טרם ניהול ההליך 

 ומהסעדים המוקנים למזמינה בגין הפרת הוראות ההזמנה.

גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או 

 שפר את הצעתו.ל

של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת הנ"ל ת יולמען הסר ספק, אין בסמכו .44

כדי לאפשר ואין בכך המכרזים לערוך הליך תחרותי נוסף ו/או לנהל מו"מ כאמור, 

למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע 

 הצעתו.מלחזור בו 

או מחיקה שיעשה המציע במסמכי המכרז  , השמטה, הוספהקרה של שינוילגבי כל מ .45

דעתה -פי שיקול-תהיה המזמינה רשאית לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות, על

 הבלעדי:

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; .45.1

ו/או להתעלם  לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה שינויים כלל .45.2

 ;משינויים שאינם מהותיים לפי שיקול דעתה

לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או  .45.3

לשנות את הצעתם; אם מי מהמציעים לא יפעל בהתאם לדרישת המזמינה, 

 רשאית המזמינה לפסול את הצעתו;

לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, וזאת תוך שמירה  .45.4

 על עקרון השוויון בין המציעים.

רוע מהאמור, כל שינוי כאמור לא יחייב את המזמינה בכל אופן שהוא, אלא מבלי לג

 . במכרז אם המזמינה חתמה על השינוי במפורש מול הזוכה

, המציעים מסכימים בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית לתקן כל טעות חשבון .46

המציעים  שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף להצעתם. טעות אריתמטית וכדומה

 על שימוש הוועדה בסמכותה כאמור, בין בהצעתם בין בהצעות אחרות.מוותרים 

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינה כספית  .47

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, על פי שיקול דעתה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת 

 דבעי.הערכת ההצעה כ תלסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע
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  אומדן

שומרת על זכותה לערוך אומדן לשווי ההתקשרות וכל חלק הימנו, לרבות  המזמינה .48

מכל  לגרוע"(, ומבלי האומדן)להלן: "לחלקים ממנה במלואה או  הצעה הכספיתל

 המזמינהפי דין, תהא -פי מסמכי הזמנה זו ו/או על-זכות העומדת למזמינה על

המציעים וכל חלק מהן, ביחס לאומדן,  רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של

)או  ביותרבעלת הניקוד הגבוה בהן יתגלה פער משמעותי בין ההצעה  בנסיבותואף 

, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות )וכל חלק ממנו( לבין האומדן חלקים ממנה(

 דעתה המוחלט:-פי שיקול-להלן, הכל על

ר, לרבות עריכת שימוע, בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמו לבצע .48.1

 ככל שנדרש;

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו של פער משמעותי; .48.2

 המכרז, ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכה במכרז לפיצוי כלשהו; אתלבטל  .48.3

וכל חלק  ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה-משאלנהל  .48.4

 לבין האומדן; ממנה,

 ות חלופיות;להורות על הגשת הצעות כספי .48.5

שלא לבחור את ההצעה הזולה ביותר, באם הגורם המקצועי מטעם המזמינה  .48.6

 קבע כי מדובר בהצעה תכסיסנית;

לקיים הליך תחרותי נוסף בין המציעים, או בין קבוצת המציעים  .48.7

או בין קבוצת המציעים שהצעותיהם  ,שהצעותיהם נמצאו נמוכות מהאומדן

או בין מספר הצעות שזכו מהאומדן  נמצאו בפער סביר )חיובי או שלילי(

 הכל לפי שיקול דעתה המקצועי של הוועדה. –לניקוד הגבוה ביותר 

-למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות המזמינה על .49

ו/או לפגוע בזכויות המזמינה בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו, וכן אין  לגרועפיו כדי 

 לתקנות)א( 23-( ו1)א21המזמינה בהתאם לתקנות  מזכויותגרוע בהוראות אלו כדי ל

פיהן, באופן שהמזמינה תהא -, ומזכויות המזמינה על1993-חובת המכרזים, התשנ"ג

דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות -פי שיקול-רשאית על

ית חוזרת , הצעה כספ, או מקבוצת המציעים הסופית שתיקבע על ידי הוועדהכשרות

ומשופרת, וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו )חיובי או שלילי( בין הצעותיהם 

 לבין האומדן.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות המזמינה  .50

בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפעלת  מוותריםפי סעיף זה, והם -על

 מור.סמכויותיה של המזמינה כא



 13  
 

  

 הליכי בחינת ההצעות 

 מסמכותהבאים, וזאת מבלי לגרוע בהתאם לשלבים בחירת ההצעה הזוכה תתבצע  .51

לפני המועד לבחירת הזוכה המשקלות השלבים ואת ועדת המכרזים לשנות את 

 האחרון להגשת הצעות, תוך פרסום הודעה על כך: 

 : שלב א' )עמידה בתנאי סף( .51.1

לוודא  מנת-עלמציע ידי כל -עלשהוגשו  המסמכיםבשלב זה יבדקו  .51.1.1

הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז, וכן  בתנאישההצעה עומדת 

נדרש לצרף שהמציע שהינה כוללת את כל המסמכים והאישורים 

 להצעתו.

רשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע א צירף ל .51.1.2

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי ועדת המכרזים

יוסיף לופין; לבקש כי יאו לחהמציע , לפסול את הצעתו של והמוחלט

מהמסמכים שבהצעתו ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה ו/או 

הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המזמינה להתעלם מפגמים 

 דעתה הבלעדי.-שאינם מהותיים, לפי שיקול

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמינה לבחון את הגשת  .51.1.3

מסמכים הנדרשים לניקוד ההצעה בשלב ב' ו/או לדרוש השלמת ה

מסמכים ו/או הבהרות בנוגע למסמכים הנוגעים לניקוד איכות 

 בשלב ב'. -ההצעה 

 : מהציון הסופי( %65 – המציע וההצעה שלב ב' )ניקוד איכות .51.2

לשני שלבי המשנה בהתאם תיעשה  בדיקת איכות המציע ואיכות ההצעה

 :בזה אחר זה, לפי סדר הופעתם כדלקמןיבוצעו , אשר הבאים

 %30)מנהל הפרויקט ו , המצגתאיכות המציעניקוד  - 1שלב ב' .51.2.1

 מהציון הסופי(

מול ועדה מקצועית מטעם  ראיון במסגרת שלב זה ייערך .51.2.1.1

פתרון של המציגה את ההמזמינה, במהלכו תוצג מצגת 

הוועדה " -" ואיוןיהר")להלן: המציע במענה למכרז זה 

ה תהא רשאית לערוך ראיון בנוכחות "(. הוועדהמקצועית

 פיזית או באופן מקוון, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מנהל הפרויקט  ולהצגת מצגת הפתרון יתייצבלראיון  .51.2.1.2

לפי  וסףנלעיל( וכל גורם  7.4)במענה לסעיף  המוצע

 בחירת המציע.

עים תשלח למצי ם המפגשומקוהריאיון ודעה על מועד ה .51.2.1.3

לריאיון בהתאם מציע לא יתייצב המראש. במידה ו
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, רשאית המזמינה להוראות הנ"ל ובמועד אשר נקבע לכך

לפי שיקול דעתה לנקד אותה  ו/אולפסול את הצעתו 

בהתאם למידע שבפניה ו/או לנקוט כל פעולה המוחלט 

 אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

  כדלקמן:בשלב זה וקדנה ההצעות תנ .51.2.1.4

ניקוד  אופן הבחינה אמת המידה לדירוג  #
 מרבי

קודם של ניסיון   .1
בביצוע  המציע

פרויקטים במערכת 
Salesforce 

פרויקטים שהוצגו במענה החינת ביצוע ב
לתנאי הסף, לרבות מורכבות, רמות פיתוח 
ומספר הפיתוחים שנכללו, התממשקות 

של  כספיעם מערכות חיצוניות, היקף 
 ים וכיוצ"ב.הפרויקט

5% 

קודם של ניסיון   .2
מנהל הפרויקט 

בביצוע  המוצע
פרויקטים במערכת 

Salesforce 

פרויקטים שהוצגו במענה ה ניהולחינת ב
סוג הלקוחות עבורם לתנאי הסף, לרבות 

בוצעו הפרויקטים )גופים ציבוריים או 
מעורבות של מנהל הפרויקט מלכ"רים( 
השוטף, הפעלת  אופן הניהול, בפרויקטים

הצוות, וכן מידת מורכבות הפרויקטים 
המידע ייבחן בהתבסס על  אותם ניהל.

עמידה בתנאי הסף התצהיר להוכחת 
וכן על הריאיון שייערך  ולניקוד האיכות
 למנהל הפרויקט.

7% 

התרשמות הוועדה   .3
המקצועית ממצגת 

 המציע 

המציע יציג את הפתרון שהוא מציע 
ני ועדת במסגרת מצגת שתוצג בפ

יסקור את מתווה המציע המכרזים. 
הפתרון, תהליך העבודה, תוכנית פרויקט 
מוצעת ואת הגורמים מטעמו המשתתפים 

תרשם נה תביישום המערכת. המזמי
מאיכות הפתרון והתאמתו לדרישות, 

משיטת היישום אותה מציע המציע  
 המתודולוגיה. מו

10% 

מנהל הפרויקט התרשמות הוועדה מ ראיון  .4
וצע מטעם המציע, בדגש על הערך המ

למזמינה, הן  למתן השירותיםהמוסף שלו 
מבחינה מקצועית והן מבחינה אישיותית, 
לרבות התאמה של מנהל הפרויקט 
לפעילות המזמינה. כן הוועדה רשאית 
להביא בין שיקוליה כל פירוט שהוגש 
במסגרת ההצעה אודות מנהל הפרויקט, 

 ניסיונו וכישוריו. 

3% 

המזמינה תפנה למספר אנשי  המלצות   .5
קשר/ממליצים המופיעים במסמכי 
ההצעה, לפי בחירתה, ואלו יישאלו מספר 
שאלות זהות אודות המציע )כדוגמת, אך 
לא בהכרח, בנוגע לשביעות רצון, עמידה 
בלוחות זמנים, זמינות, הבנת צרכי 
הלקוח, ביצועי המציע(. כל תשובה תנוקד 

( אשר 1-5סולם של על פי סולם )למשל 
ייקבע על ידי המזמינה. באחריות 
המציעים לוודא את זמינות אנשי הקשר 
לטובת המענה למזמינה בשלב זה. במידה 
ובאנשי הקשר/לקוחות המציע צוינה 

5% 
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הפנייה תיערך לגורם במזמינה  –המזמינה 
 אשר ניהל/עבד מול המציע.

במידה ויצירת הקשר עם איש קשר/ממליץ 
ניסיונות רשאית  3לא צלחה לאחר 

את המלצת אותו  0המזמינה לנקד בציון 
לקוח או לבחור איש קשר אחר מתוך 
מסמכי ההצעה, לפי שיקול דעתה 

 המוחלט.
ציון לשלב סה"כ  

 :1ב'
 

30 

הצעות שתקבלנה  .22.5 הינו 1ב'מינימום לשלב הציון  .51.2.1.5

לשלבי הבחינה הבאים  תעבורנהלא  22.5 -ציון נמוך מ

 במכרז.

ציון מציעים בעלי  השלושיעברו עד  2לשלב ב'כן,  כמו .51.2.1.6

עברו את ציון  אשר) בשלב זה הגבוה ביותרהאיכות 

המזמינה שומרת על זכותה לבטל את  .בלבד המינימום(

 הליכי המכרז בשלב זה מכל סיבה שהיא.

 מהציון הסופי( %35)ניקוד איכות המענה  – 2שלב ב' .51.2.2

טופס פירוט יע ליינתן על בסיס מענה המצבשלב זה הציון  .51.2.2.1

ת ומידת המענה לדרישות טכנולוגיות המערכת המוצע

 .(מסמך ז')המכרז 

הטופס מצורף למסמכי המכרז כקובץ אקסל. הקובץ 

 יישלח באמצעות הדוא"ל למציעים אשר נרשמו למכרז.

המציע יידרש לצרף את הקובץ לאחר מילויו להצעתו 

עותק כקובץ ממוחשב על גבי התקן אחסון נייד וכן לצרף 

לא יתקבל טופס אשר  .למסמכי המכרז מודפס ממנו

 .מולא בכתב יד

, יציין המציע עבור כל דרישה בטופס את הטופסבמסגרת  .51.2.2.2

מידת התאמת המערכת המוצעת, במועד הגשת ההצעה, 

לא קיים וכן לספק  ,קיים חלקיקיים,  – לדרישות המכרז

 . הסבר מפורט ביחס לכל דרישה

 –כדלקמן: עבור מענה מלא רוג הצעת המציע תבוצע יד .51.2.2.3

 ;ותנקוד 3 –עבור מענה חלקי  ;נקודות 5הסעיף  קבלי

 נקודות.  0 -שלילי /עבור מענה חסר

חרף הסימון של המציע בכל עת, רשאית המזמינה  .51.2.2.4

(, במידה 0או  3, 5, ליתן ניקוד שונה מהאמור )מסמך ז'ב

ולאור בדיקות שביצעה היא סבורה כי מענה המציע אינו 

בהתאם לדרישת המכרז, לרבות בהתאם להתרשמות 
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, והמציע מוותר על כל הריאיוןבמהלך מהמצגת  המזמינה

  טענה ביחס לניקוד כאמור.

 2ושלב ב' 1'בהניקוד בשלב  מסכוםיורכב האיכות של ההצעה  ציון .51.2.3

  ."(ציון האיכות המשוקלל)להלן: "

 מהציון הסופי( %35) ההצעה הכספית -שלב ג'  .51.3

טופס ההצעה תמולא על גבי על ידי המציע  המוצעת הצעת המחיר .51.3.1

 יתווסף מע"מ כדין.הנקובה לתמורה . ('ה מסמךהכספית )

על המציע לנקוב במחיר עבור כל אחד מהסעיפים בטופס ההצעה  .51.3.2

 :כדלקמןהכספית, 

מחיר כולל עבור כלל  –הקמת המערכת  – Aרכיב  .51.3.2.1

העבודות לפיתוח, איפיון והתקנת המערכת, אינטגרציה 

הנדרש לצורך השלמת הפרויקט על פי מסמכי  מלאה וכל

על ידי המזמינה,  והפעלת המערכת באופן מלאהמכרז 

 .הניתנים ללא עלות למלכ"ר Salesforceרשיונות  10כולל 

שך למתחזוקה שירות ושירותי המחיר כולל, בין היתר, 

, לרבות טיפול מול חודשים לאחר השלמת ההתקנה 12

כל זכויות  ,ם שבאחריותהבכל הנושאי salesforceחברת 

עדכון גרסאות וכל מטלה המפורטת  היוצרים בפיתוחים,

במסמכי המכרז ו/או הנדרשת לצורך השלמת הפרויקט 

 גם אם לא צוינה במפורש.

שנת מחיר עבור  –אופציונלי  –תקופת שירות  – Bרכיב  .51.3.2.2

, החל מהשנה השנייה שירות ותחזוקה עבור המערכת

 Aחזוקה הכלולים ברכיב לאחר תום תקופת שירותי הת

 .לעיל

המחיר שננקב עבור מ 18% אין להציע מחיר העולה על

. ככל שיוצע מחיר בשיעור גבוה יותר, תהא Aרכיב 

 Bרשאית ועדת המכרזים להפחית את המחיר עבור רכיב 

ולהעמידו על השיעור המרבי האפשרי בהתאם לאמור 

קול לעיל או לחילופין לפסול את הצעת המציע, על פי שי

 דעתה.

מחיר לשעת  –אופציונלי  –פיתוחים נוספים  – Cרכיב  .51.3.2.3

  פיתוח נוספת עבור פרויקטים עתידיים.

את כל הדרוש לצורך ביצוע שירותי  לכלולעל המחיר 

הפיתוח, ללא יוצא מן הכלל, לרבות כח אדם, ציוד, ליווי 



 17  
 

  

וקידום הפרויקט וכיוצ"ב, למעט רכישת רישיונות 

 .רכשו על ידי המזמינה בנפרדשיי salesforceלחברת 

יתבצע בהתאם לנוסחת  , על כל רכיביה,חישוב ההצעה הכספית .51.3.3

 השקלול הבאה:

 

 

מובהר כי המשתנים של כל רכיב נועדו לצורך שקלול ההצעה 

הכספית בלבד, ואין בהם כדי להוות התחייבות להזמנתם של 

 שירותים נוספים בהיקף כלשהו, אם בכלל.שירותי תחזוקה ו/או 

 לנוסחת)בהתאם  ביותר הנמוך הכולל בסכוםהצעה שתנקוב  .51.3.4

יתר פי סעיף זה. -את מירב הנקודות על תקבל "ל(הנ השקלול

ההצעה ניקוד באופן יחסי, בהתאם ליחס שבין  תקבלנהההצעות 

 ."(ציון ההצעה הכספית)להלן: " לבינההזולה ביותר 

תכלול את מלוא  הינה סופית ומוחלטת, והיא ההצעה הכספית .51.3.5

ים, וכל הוצאה ישירה בגין מתן השירותלזוכה התמורה המגיעה 

, גם אם לא צוינה במפורש לצורך מתן השירותיםהזוכה ועקיפה של 

 . במסמכי המכרז

תהיה רשאית להביא בחשבון כל שיקול נוסף ו/או אחר המזמינה על אף האמור לעיל,  .52

 .שתמצא לנכון

 בחירת הזוכה 

המורכב  ,()"הציון הסופי" הזוכה במכרז ייבחר על פי הניקוד המצרפי הגבוה ביותר .53

 .כספיתה הצעהוציון ה המשוקלל איכותהמציון 

ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעה ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר  .54

לחשש כי המציע פעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך מקובלת בכל הנוגע להליכי 

כוון המכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במת

והצעת המחיר ו/או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז ו/או במידה 

 .אינה סבירה

ת שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, הכל לפי ורשאיוכן ועדת המכרזים, המזמינה  .55

להתנות את הזכייה בתנאים ללא  המזמינההמוחלט והבלעדי. כן רשאית  ןשיקול דעת

דרג מציע או מציעים נוספים, מלבד בחירת זוכה, לחובת הנמקה וכן רשאית היא 

ולקבוע כי במקרה שזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו, יבוא במקומו המציע שדורג 

  אחריו.

המזמינה רשאית לבחור בהצעה אחת או יותר, ולהזמין את העבודות, כולן או כל  .56

ע את חלק מהן, מכל אחד מן המציעים שנבחרו, ו/או לבחור ביותר ממציע אחד לבצ

 = A + B * 4 + C * 100  ההצעה הכספית
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העבודה ו/או כל חלק ממנה ו/או לפצל את העבודה בין מספר מציעים, והכול לפי 

  דעתה המוחלט והבלעדי.-שיקול

ולבקש מהמציעים, בין לגבי ההצעות רשאים לבקש הבהרות מטעמה או מי המזמינה  .57

אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים, לתקן או לשפר את 

, וכן קביעת אחד ובין במספר שלבים. סדרי הדיון עם המציעים הצעותיהם, בין בשלב

, תוך שמירה המזמינהייקבעו על ידי  אליה תיעשה הפנייה,הסופית רשימת המציעים 

למציעים או לחלקם, לפי העניין,  המזמינה תודיע. על עיקרון השוויון בין המציעים

ר ספק, אין בסמכות על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או משופרת. למען הס

כדי לאפשר למציע או , כאמורהליכים לנהל המזמינה בכדי לחייב את  המזמינהזו של 

להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו 

כדי לגרוע הליך תחרותי נוסף בכל מקרה לא יהיה בניהול  מהצעתו ו/או חלקים ממנה.

ההליך ומהסעדים המוקנים למזמינה הוגשה טרם ניהול מתוקפה של הצעה כפי ש

 .בגין הפרת הוראות ההזמנה

לבטל את המכרז ו/או להוציא מכרז חדש  בכל עת ועדת המכרזים תהיה רשאית .58

, ובכל מקרה לא תהא למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה ללא חובת הנמקה תחתיו

 בקשר עם החלטתה של הועדה, באשר תהיה.

 ההזוכ

 על החלטתה תודיע לכלל המציעים במכרז ורק לאחר מכן נה תחליט על הזוכההמזמי .59

 .בנוגע להצעתם

בעלת הניקוד הגבוה הזולה ביותר או המזמינה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה  .60

כל הצעה אחרת או הצעה במלואה וכי המזמינה רשאית לבטל את המכרז ביותר או 

  .מכל סיבה שהיא

לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע, בכל מובהר למען הסר ספק כי  .61

שלב משלבי המכרז, זאת אם מצאה לנכון על פי מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או 

הגיע לידה )לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של המציע( שאין ביכולתו 

 את העבודות המבוקשות לשביעות רצונו המלאה. מזמינהלהעניק ל

וע מכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת מבלי לפג .62

סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך  יסודמציע או לפסלה אם יש לה 

המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות 

עתו מבוססת על הבנה שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצ

בהצעה המוצע מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחיר 

 סביר. ואינהכספית 

, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או הזוכהגם לאחר קביעת  .63

 לשפר את הצעתו.



 19  
 

  

רזים למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכ .64

מו"מ כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל  לנהללערוך הליך תחרותי נוסף ו/או 

דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב 

 בהצעתו.

שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר  כשירלבחור  רשאיתועדת המכרזים  .65

ו/או במידה וההתקשרות עם הזוכה  ל בהמהזוכה להשלים את עבודתו ו/או להתחי

וזאת מכל סיבה שהיא בין  ,לעיל 13בוטלה עד לתום תקופת הניסיון הנזכרת בסעיף 

 . מזמינהשמקורה במציע ובין שמקורה ב

ת והודעמשלוח הימים נוספים לאחר  120שאר בתוקף למשך יתהצעת הכשיר השני 

ו על זכייתלכשיר השני זו תהא ועדת המכרזים רשאית להודיע . בתקופה למציעים

 במכרז, וכל ההוראות החלות על הזוכה יחולו על הכשיר השני. 

החלטת המזמינה להתקשר עם מציע תהיה בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים  .66

לכך מטעם המזמינה. הודעת הזכייה לא תחייב את המזמינה, כל עוד לא נחתם הסכם 

. 'ימסמך ת מחייב לשביעות רצונה של המזמינה, בנוסח ההסכם המצורף כהתקשרו

פה, לא יצרו הסכם מחייב בין הזוכה -שום הודעה או מסמך אחר, בין בכתב ובין בעל

כלפי המזמינה  או הסתמכות לבין המזמינה ולא תקנה כל טענת השתק או מניעות

 .ומי מטעמן ו/או כלפי ועדת המכרזים

ית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת רשא המכרזיםועדת  .67

 מחיריה ביחס למהות העבודות.

דעתה המוחלט -המזמינה תהא רשאית לבחור בהצעה אחת או יותר, לפי שיקול .68

והבלעדי. בחרה המזמינה ביותר מהצעה אחת, יבצע כל זוכה את חלק השירותים 

 ת.שהורתה לו המזמינה וכפי שייקבע במסגרת הסכם ההתקשרו

על הזוכה ימים מהודעת הזכייה וכתנאי לחתימת המזמינה על ההסכם,  7בתוך  .69

חתום על ידי חברת  ביטוחיםקיום אישור  את ערבות ההסכם, להעביר למזמינה

וכל יתר נספחי  מניגוד ענייניםטופס התחייבות לשמירה על סודיות והימנעות  ביטוח,

לי הנה"ח של המזמינה )כגון צילום , וכן טפסים לפי נהההסכם חתומים על ידי הזוכה

 .צ'ק, טופס פתיחת ספק וכו'(

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה וזוכה  .70

 לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע העבודה בטרם נחתם עמו הסכם התקשרות.

א, בין במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוים שהצעתו התקבלה, וזאת מכל סיבה שהי .71

לפני שנחתם איתו הסכם ובין לאחר מכן, לא תהא המזמינה חייבת להתקשר עם 

 או עם כל מציע אחר.כשיר השני ה

לבטל את  המזמינהלעיל, תהא רשאית  בהתחייבויותיויעמוד  לא ומציע שזכה היה .72

למציע שזכה, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמינה במכרז בהודעה בכתב  הזכייה

לעמוד בהתחייבויותיו, והמציע לא נדרש  בההודעה  לולאחר שניתנה  , וזאתבהודעה
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שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הזמן  ובתוךבהתאם להודעה  עמד בהן

 .כל דיןהזמנה זו על פי  המזמינה

, זכאית המזמינה לכל סעד המוקנה לה בחוק ו/או בתנאי מכרז במכרזבוטלה הזכייה  .73

מי כשיר השני ו/או לנשוא המכרז ל השירותיםלמסור את ביצוע היא זה, וכן זכאית 

לה נגרמו שוהוצאו שיקבע על ידה, ובנוסף יפצה הזוכה את המזמינה על כל הפסד 

 כך. עקב 

מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע,  הזוכה .74

 שנעשו הצהרה או ןדיו, פרוטוקול, פרסום, הבנה, הצעההבטחה, התחייבות, מצג, 

לרבות במסגרת  –עמו פה, בין לפני שנחתם ההסכם -, בין בכתב ובין בעללהסכם מחוץ

 ובין לאחר שנחתם. –הליכי מכרז זה 

וביתר מבלי לגרוע מחובת הזוכה לספק למזמינה את השירותים המנויים בהסכם  .75

הנדרש כפי שאלו יתעדכנו מעת לעת בהוראות המזמינה, לרבות כל , מסמכי המכרז

לקבלת שירותים ומתן -לנהל עם הזוכה משאלמתן שירותים אלו, המזמינה רשאית 

, וזאת על בסיס הסכם מסמכי המכרז, אשר אינם מפורטים בדומים נוספים

 .והתמורה הנקובה בו ההתקשרות

 גילוי מידע במכרז

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות  .76

ים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, פרט

או של בעלי ענין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' 

, לרבות קבלת אישורים ואסמכתאות נוספות על אלו שהוגשו במסגרת בעניין זה

 לבחוןטעמה( על פי שיקול דעתה . כן רשאית וועדת המכרזים )או מי מהמכרז

ובמסגרת הליך וההצעה פרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע 

 מתן הניקוד לאיכות המציע.

 -עדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכוןומציע אשר נמנע מלמסור לו .77

מכל זכות  רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי מזמינהעדת המכרזים ו/או לואחרת העומדת לו

 תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול,  .78

 , בפרק הזמן שיחלוף מעתלמזמינהועדת המכרזים או ואם יחול, במידע שמסר ל

הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם 

 ., ואף לאחר מכן לפי הענייןעד לחתימה על ההסכם - נקבע כזוכה

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר  מזמינהזכה מציע, ולאחר מכן התברר ל

ייתו מעיקרה, מידע חלקי בלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאית המזמינה לשלול זכ

מבלי שהזוכה יהיה זכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל 

 כתוצאה מההפרה. מזמינהזכות אחרת השמורה ל
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המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך בה תבחר את אמיתות  .79

הסכימו  המידע שנמסר על ידי המציעים. בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו

 ., ככל שדרושה הסכמתםלביצוע הבדיקות דלעיל על ידי המזמינה

בהגשת הצעות, מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים  .80

לזכות העיון הקבועה בתקנות אחרים, במידה ותידרש המזמינה לעשות כן בקשר 

שהינו, לפי  מכרז, פרט למידעבלהליך משפטי הקשור חובת המכרזים ו/או בקשר 

 שיקול דעתה של המזמינה, בבחינת סוד מסחרי. 

כי במקרה בו תהא סבורה המזמינה כי קיים מסכימים מראש המציעים מובהר כי 

ספק כלשהו בשאלת גילוי המידע, תהא המזמינה רשאית להימנע מגילוי המידע, וזאת 

 כל עוד לא ניתן צו מרשות מוסמכת המורה על גילוי כאמור.

, כולם או והליכיו מסמכי המכרזיתר ו/או מסמכי ההצעה הזוכה ו צילום עיון ו/א .81

לכיסוי העלויות הכרוכות  ש"ח + מע"מ 350של  מראש ייעשה בכפוף לתשלום, חלקם

 .בכך

 אחריות

המזמינה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו  .82

לת הצעתו ולרבות במידה והמכרז יבוטל בקשר למכרז זה, לרבות בכל הנוגע לאי קב

 מכל סיבה שהיא.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות  .83

 כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה.

 סודיות

המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי המזמינה בקשר או  .84

 לצורך המכרז.

היה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא מציע לא י .85

 בהסכמת המזמינה מראש ובכתב.

 המציעים מתחייבים לציית לכל הוראות המזמינה בנוגע לשמירת סודיות. .86

כל מסמכי המכרז הנם רכוש המזמינה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת  .87

כים אלה ו/או להשתמש בהם לכל הצעתו והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמ

מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מהמזמינה כי לא זכה במכרז, 

 יחזיר המציע את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידי המזמינה.
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 הדין החל 

מכרז זה ינוהל ויפורש בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל, לרבות חוק חובת  .88

 .1993-תשנ"ג, ותקנות חובת המכרזים, ה1992-המכרזים, התשנ"ב

המשפט המוסמכים בעיר -הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז נתונה לבתי .89

 ירושלים בלבד.

ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין והוראות מסמכי המכרז  .90

הכנת  והמציעים ייחשבו, לכל דבר ועניין, כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך

 והגשת הצעותיהם ולצורך השתתפותם במכרז.
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 7/21 ימכרז פומב    
 'ב מסמך              

  
 

 טופס רישום למכרז 

על ידי המציע ו/או מי מטעמו המבקש להירשם כמשתתף במכרז,  ויוגש טופס זה ימולא

זה תימסר לנציג המציע חוברת הזמנה. עם מסירת טופס ל 17בהתאם להוראות סעיף 

 המכרז.

 :המציע

 שם המציע ________________ 

 

 מספר ת.ז. / תאגיד _________________

 

 כתובת מלאה למשלוח דואר  __________________________________________

 

 כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________

 

 ______ נייד _____________________פקס  ____________ טלפון___________

 

 :איש הקשר מטעם המציע

 

  שם איש הקשר  _________________________

 

 כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________

 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס  ____________

 

 

 

 


