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 כללי .1

"(, פונה בזאת המזמין" ו/או "מוריהלפיתוח ירושלים בע"מ )להלן: " ברהחמוריה  .1.1
במסמכי ההזמנה ובכלל זה  ורטיםמתן כלל השירותים המפבהזמנה לקבלת הצעות ל

 (."ITשירותי )" עבור מוריהותקשורת  מחשוב מערכות ואחזקת ניהול שירותי למתן

הלני , ן לרכוש אצל גב' רות זנגי מחברת מוריהאת מסמכי ההזמנה להציע הצעות נית .1.2
 2,000 וזאת כנגד תשלום בסך, 28.6.2020, ירושלים, החל מיום (3)קומה  9המלכה 

ל מע"מ(, כאשר התשלום לא יוחזר למשתתפים. מובהר כי תנאי להגשת ש"ח )כול
 ההצעה על ידי משתתף הוא רכישת מסמכי ההזמנה על ידו. 

קול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה של מציע אשר היה ימוריה תהא רשאית, לפי ש .1.3
נסיון רע כולל, בין היתר: אי עמידה מצד  -למוריה נסיון רע עמו. לענין סעיף זה 

, תביעות בלתי השירותיםיע בהתחייבויות, כולל בקשר ללוחות זמנים, טיב המצ
אשר לא אושרו על ידי  במתן השירותים, הפסקות מתן שירותים בלתי רציףסבירות, 

 , או כל ענין משמעותי אחר.הפרה של הוראות הדין במהלך מתן השירותים מוריה,

משוקלל.   איכותציון  בסיסההצעות במכרז זה יבדקו על , להלן 12כמפורט בסעיף  .1.4
מען . ללאיכות ההצעה 70%-ו ההצעה למחיר 30%במסגרת הניקוד יינתן משקל של 

הסר ספק מובהר כי בדיקת האיכות תיעשה במקביל לבדיקת העמידה בתנאי הסף וכי 
 רק הצעות שיעמדו בתנאי הסף יקבלו ציון איכות. 

בנספח תכולת  ורטכמפלפירוט השירותים הנדרשים,  המשתתפיםתשומת לב  .1.1
על  ., וביתר מסמכי המכרזלמסמכי המכרז 'ב מסמךל א' כנספחהשירותים המצורף 

קודם להגשת הצעתו  המפורטים במסמכי ההזמנהלבדוק את כל הנושאים  ספקה
  הצעתו.במסגרת ולהביאם בחשבון 

השירותים מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, להלן מספר דגשים ותיאור כללי של  .1.6
 :רשיםהנד

וכן , מוריהשל  המחשוב מערכת של שוטפת תחזוקהידרש לבצע יהזוכה  .1.6.1
 לצרכים מענה . הזוכה יספקהחברהיהיה אמון על ניהול הרשת של 

 משתמשים והסרת הקמה, כך ובכלל מחשוב בנושאי מוריה של השוטפים
 גיבויים ביצוע ,ברשת תקלות תיקון, מחשבים תקלות תיקון, ברשת

וכן , בשרתים לוגים אחר מעקב ,ואקראיים יזומים זוריםשח ביצוע, שוטפים
של  הרשת וניהול הציוד, המחשוב מערכת בנושא אחר שוטף שירות כל

 .מוריה

ובהתאם לסטנדרטים  ובמיומנות במקצועיותינתנו ישירותי הזוכה  .1.6.2
הזוכה אינו רשאי להתקשר עם קבלני משנה מטעמו לצורך . המקובלים

, כמפורט אלא באישור מראש ובכתב של מוריה ,השירותים הנדרשיםביצוע 
 להלן. 2בסעיף 

אך ורק לצורך מתן מידע שיובא לידיעתו לעשות שימוש ב על הזוכה .1.6.3
 יביאמסור או , יודיעיעביר, יפרסם, לא יהשירותים הנדרשים. הזוכה 

כי כל מובהר  אחר את המידע גם לאחר סיום ההתקשרות עם מוריה. לידיעת
 ויועמד מתן שירותיוידי הזוכה במהלך -על נוויוכ ופהחומר והמידע שייאס

רשאי  לא יהיההזוכה . למוריה נתוניםיהיו בהם  הזכויותוכי  לרשות מוריה
מראש  ללא אישור מוריהבחומר ובמידע האמורים  שימוש כלשהו לעשות
 .ובכתב

להעביר למוריה או למי מטעמה  יהיהעל הזוכה , מוריה להנחייתבהתאם  .1.6.4
 מסודרת.  "העברת מקל"באמצעות את הידע שצבר 
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בכל והמפורטות במסמכי ההליך לעמוד בדרישות אבטחת המידע  הזוכהעל  .1.6.1
יועץ אבטחת  ידי-עלמעת לעת  תפורסםכפי שדרישת אבטחת מידע אחרת 

   מוריה.של המידע 

כי ברורה לו החשיבות העליונה שהמזמין  ספקבהגשת הצעתו מצהיר ה .1.6.6
 . ם שיקבעו ולשביעות רצון מוריהמניות הזבלוחהשירותים  במתןרואה 

 לחוברת זו ב'מסמך כ מצורףהבהתאם לחוזה תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו  .1.7
  . "(החוזה)להלן: "

כמו כן, תשומת לב המציעים מופנית לדרישות הביטוחיות בחוזה, ולכך שנדרש  .1.8
 - חוזהל' ה נספחכ מצורףהשלזוכה במכרז יהיו ביטוחים כמפורט בנספח הביטוח 

  ."(הביטוח נספח)להלן: " מסמך ב'

על המציעים חלה החובה לבדוק מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את  .1.9
הביטוחים הנדרשים במסגרת המכרז בנוסח ובגבולות האחריות,  בהתאם להוראות 

, על כל המשתמע והנגזר מכך. יובהר, כי כל הסתייגות לגבי האמור הביטוחנספח
להלן  3ת יש להעלות במסגרת הליך ההבהרות כמפורט בסעיף הדרישות הביטוחיו

 ובתוך המועד שנקבע להגשת שאלות הבהרה.

 לוח הזמנים 

החתימה על חודשים ממועד  12בהליך זה תעמוד על  הזוכהתקופת ההתקשרות עם  .1.10
. מוריה תהא רשאית "(תקופת ההתקשרות המקוריתהחוזה במעמד הצדדים )להלן: "

 12, לתקופות של לפי שיקול דעתה, מעת לעת תקשרות,להאריך את תקופת הה
חודשים נוספים במצטבר )ובסה"כ  48-עד לוזאת או יותר, חודשים נוספים, חלק מהם 

יום לפני  30עד  לזוכהחודשים(. הארכת התקשרות כאמור, תיעשה בהודעה בכתב  60
 תום תקופת ההתקשרות. 

 תמורה

 לה יהיה זכאי התמורה, ההזמנה ילמסמכ המצורף המחיר הצעת בטופס כמפורט .1.11
, בהצעתו הזוכה נקב בה ההנחה בניכויכמפורט בחוזה,  קבוע חודשי מחיר אתה הזוכה
 כלללא יי מסוים שירותכי  המכרז במסמכי במפורשאחרת  נאמר אם אלאוזאת 

 .  בנפרד בגינו וישולםהאמורה  בתמורה

ולות וההתחייבויות שיש כי המחיר מתייחס לביצוע מלא ומושלם של כל הפע ,מודגש .1.12
. התשלום כולל את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא והחוזה לבצע על פי מסמכי ההזמנה

הכרוכות בביצוע העבודות נשוא ההזמנה בהתאם למפורט בחוזה ובמסמכי ההזמנה, 
 לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שנקבע. הזוכה

כל מטלת עבודה שתימסר לזוכה, של ביצוע מלא וסופי ים כוללהשירותים הנדרשים  .1.13
 .נציגיוו ורם של המזמיןעד לשביעות רצונם ועד לקבלת איש

בתכולת כל עבודה המתוארת אלא אם נאמר אחרת במפורש במסמכי המכרז,  .1.14
או  השירותיםשיש לבצעה כדי להשלים את ביתר מסמכי המכרז או  או השירותים

 ייחשבו במוריה,ל מערכות המידע מנהלפי קביעת  םלביצועאשר נדרשת באופן סביר 
  .ורהככלולות בתמ

נוספות, מחוץ לתכולת העבודות אשר  מטלותככל שמוריה תורה כאמור על ביצוע  .1.11
מנהל במסמכי המכרז, בנספח תכולת השירותים או מוזכרות  ןושאינבחוזה, נכללו 

 הספקהנ"ל אשר  השירותיםקבע את תמחור יאשר  אובמוריה ה מערכות המידע
מנהל מערכות תינתן האפשרות להציג את טענותיו בנדון אך  לספקש לבצעם. יידר

לא  ולספק תהיה סופית וקביעתווהמוחלט בנושא זה,  הבלעדי הפוסקהא י המידע
 תהיה כל טענה בנושא זה.
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, ההליך מסמכי בשאר גם כמו, לעיל המפורטים הנושאים את להביא המשתתפים על .1.16
 כל את שהביא כמי הצעתו יגיש אשר משתתף כל םורואי הצעתם הגשת לצורך בחשבון

 כל תינתן ולא בחשבון ההליך מסמכי בשאר המפורטים או/ו האמורים הנושאים
 .לעיל האמור כל בגין מחיר תוספת או הזמנים בלוחות ארכה

 : נספחים לחוברת זו .1.17

 . 1.1  תנאי סףבהתאם לעו"ד/רו"ח אישור  - 1נספח 

  .1.2  תנאי סףלבהתאם  ,הוכחת ניסיוןלנוסח  - 2נספח 

 . 1.3 בהתאם לתנאי סף אנשי המחשוב במציע,  רשימת - 3נספח 

 .1.6 נוסח ערבות מכרז, בהתאם לתנאי סף - 4נספח 

 . 1.8 ףעם גופים ציבוריים בהתאם לתנאי סלפי חוק עסקאות  תצהיר - 5נספח 

 הצוות המקצועי. פרטי איש - 6נספח 

 .הצוות המוצע שיולא למציע ביחס, ופרויקטים ממליצים רשימת - ב-א7 נספח

 חוזה ספק למתן השירותים נשוא המכרז, לרבות נספח תכולת השירותים. -מסמך ב' 

  המקצועי הצוות לגבי מיוחדות דרישות .2

יידרש המשתתף לעמוד, בין השאר, בדרישות מתן השירותים הנדרשים במסגרת  .2.1
 : צוות מקצועי כדלקמןאיש ולהעמיד לרשות מוריה  ובהוראות שלהלן

יה אשר יהאיש מחשוב ומנהל רשת יעסיק הזוכה  :מחשוב ומנהל רשת איש .2.1.1
במשרדי מוריה . איש המחשוב ינכח מוריהשל מערכת המחשוב אחראי על 

המצורף ים תכולת השירותנספח חוזה הספק )בימים ובשעות המפורטים ב
של  התקנה, בין היתר, בצעיאיש המחשוב  .(במכרז מסמך ב'כנספח ל

שרתים, ביצוע גיבויים, הקמה והסרה של משתמשים ברשת, פתרון תקלות 
בניהול ותחזוקת  שנים 3בעל ותק של  בעל. איש המחשוב יהיה ברשת

 . ערך האו שוו ESCMהסמכה של בעל ותים ורשת מחשוב שר

האמור, יצרף את פרטי קורות היועץ המשתתף יפרט בהצעתו את זהות 
 שווה ערך.או  ESCMכה הסמתעודת פרטי נסיונו והעתק עם  חיים שלו

למכרז. בחוזה  5נספח על המציעים למלא את פרטי הגורם המקצועי האמור ב .2.2
שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה יתחייב  ספקין לבין הההתקשרות שייחתם בין המזמ

 . במשך כל תקופת מתן השירות להעסיק את הגורם האמור לעיל ספקה

, אלא בכפוף האמורהמקצוע  ישמובהר בזאת, כי הזוכה לא יהא רשאי להחליף את א .2.3
 רשאית לבקש תהא למען הסר ספק מובהר כי מוריה. לאישור מראש ובכתב של מוריה

בעל  , באיש מקצוע אחראיש מקצוע המספק שירותים למוריה ו שלפתהחלבכל עת 
, וזאת בשים לטיב השירותים הניתנים על ידו, מקצועיותו, כשירות כנדרש במכרז

  זמינותו וכיוצ"ב.  

במשרדי מוריה או שלא  המקצועאיש , באופן זמני, מובהר כי בכל מקרה בו לא יתייצב .2.4
)בין היתר בשל מחלה, מילואים, חופשה  רש לכךיספק את השירותים במועד בו הוא נד

תחתיו להבטחת מתן השירותים הנדרשים, תוך  מקצוע אחרוכד'( יעמיד הזוכה איש 
 עדכון מוריה זמן סביר מראש בדבר ההחלפה האמורה.   
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כאמור, ימציא הזוכה  שירותיםמשנה, לצורך ביצוע  ספקבחר הזוכה להתקשר עם  .2.1
ה את המסמכים המפורטים להלן, בהתייחס לכל אחד משנ ספקכתנאי לאישור אותו 
 מבין קבלני המשנה: 

או המשנה הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל  ספקאישורים לפיהם  .2.1.1
ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פרעון, לרבות עוסק מורשה 

 פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים. 

המשנה, בכל  ספקדה על רישומו של העתק של תעודת רישום תקפה, המעי .2.1.2
המשנה  ספקמרשם הנדרש על פי כל דין בצירוף אישור מעורך דינו של 

 המשנה. ספקהמאשר את רישומו כדין של 

מנהל כל המסמכים והמידע הנדרשים לפי מסמך זה או כפי שיידרש על ידי  .2.1.3
 ,בקשר עם הניסיון המקצועילרבות ולהנחת דעתו, במוריה  מערכות המידע

 הוא מיועד לבצעם אות שירותיםמתן הלהמשנה  ספקיווגו המתאים של ס
 . ואנשי הצוות המקצועי המוצעים על ידועל פי מסמכי מכרז זה 

המשנה לפיה ברור לו כי ההתקשרות, על פי מכרז  ספקהצהרה בכתב מטעם  .2.1.4
זה, תהיה עם המשתתף ולא יהיה קשר חוזי ישיר בינו לבין מוריה ולא תהיה 

המשנה תהיה ביחד ולחוד  ספקה או תביעה כלפי מוריה; אחריות לו כל טענ
הזוכה, וזאת מבלי להטיל על מוריה כל אחריות או חבות כלפי וכלפי מוריה 

 מוריה.  -המשנה. לענין זה יהיה החוזה חוזה לטובת צד ג'  ספק

 ספקיהיה להמציא את המידע והמסמכים כאמור לעיל לגבי כל  הזוכהמודגש כי על 
 המשנה.  ספקקודם וכתנאי לאישור  משנה

 ספקימודגש למען הסר ספק כי הדרישות המפורטות בסעיף זה יחולו גם לגבי החלפת  .2.6
 המשנה, וזאת, למען הסר ספק, מבלי שיהיה באמור כדי לחייב את מוריה או מנהל

 המשנה.   מספקילהסכים להחלפת מי מערכות המידע 

כל מסמך, נתון, אישור או  למוריהוכה ימציא הז מערכות המידע לפי בקשת מנהל .2.7
 המשנה בתנאים כאמור.  ספקיתעודה שיידרשו לצורך הוכחת עמידת 

 והבהרות שאלות .3

אל   shani@moriah.co.il שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל .3.1
יש לוודא אישור קבלת . 12:00בשעה  12.7.2020עד ליום וזאת  גב' שני גריביאן,

מציע שיבחר שלא לפנות בבקשות הבהרה כאמור, יהיה  .02-1463141: הדוא"ל בטלפון
מנוע מלהעלות בעתיד טענה בדבר אי בהירות, סתירה, או אי התאמה במסמכי המכרז 

 בקשר עם כך.

רישות תשומת לב המציעים לאמור לעיל בענין אופן הגשת הסתייגויות בענין הד .3.2
בתוך המועד מוגשות הביטוחיות שבמכרז, ולכך שעל הסתייגויות כאמור להיות 

 הבהרה כאמור.השנקבע להגשת שאלות 

, ותישלחנה אל המשתתפים בכתבתשובות לשאלות ההבהרה תינתנה על ידי מוריה  .3.3
, ימסור כל משתתף לחברה מספר הספקים. במועד סיור או באימייל בפקסימיליה

ושם של איש קשר אשר אליו יש לשלוח את התשובות בת דוא"ל, , כתופקסימיליה
לשאלות ההבהרה. האחריות לדאוג לכך שניתן יהיה לקבל תשדורת פקסימיליה 

 על פי הנתונים שנמסרו תחול על המשתתף ועליו בלבד.ודוא"ל 

אך ורק תשובות והבהרות אשר יימסרו בכתב יחייבו את מוריה ולא יהא כל תוקף  .3.4
מוריה לא תהיה על אף האמור לעיל מובהר כי ובה שתינתן בדרך אחרת. שהוא לכל תש

חייבת להשיב לשאלות או בקשה להבהרות. תשובה שלא תינתן בכתב לא תיצור כל 

mailto:shani@moriah.co.il
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 בסיס לטענה של השתק או מניעות כלפי מוריה.

שלח מוריה אל המשתתפים, אם יישלחו, תמסמכי התשובות לשאלות ההבהרה ש .3.1
, והמשתתפים יצרפו אותם, חתומים על ידם כדין, הזמנההייחשבו כחלק ממסמכי 

 כחלק מהמסמכים שיצורפו על ידי המשתתפים במסגרת הגשת הצעתם במכרז.

 ההצעה הגשת .4

, (3)קומה  9הלני המלכה , בת המכרזים המצויה במשרדי מוריהההצעות תוגשנה לתי .4.1
 למתן 64/2020' מס פומבי מכרז"במעטפה סגורה ואטומה, אשר עליה יצויין  ירושלים
, הכל כמפורט להלן. אין לציין על "ותקשורת מחשוב מערכות ואחזקת ניהול שירותי

   גבי המעטפות כל פרט המזהה את המשתתף או כל כיתוב אחר מעבר לאמור לעיל.

 12:00לא יאוחר מהשעה  23.7.2020 המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה ביום
ועד האמור לתקופה נוספת על פי שיקול . מוריה רשאית להאריך את המבצהריים

 דעתה במשלוח הודעות למשתתפים אליהם פנתה מוריה בבקשה לקבלת הצעות. 

לעיל, במעטפה אחת סגורה אשר  4.1 המציע יגיש את הצעתו עד למועד הנקוב בסעיף .4.2
 תכיל בתוכה שתי מעטפות סגורות נוספות, עליהן יצוין: 

וכותרתו "בקשה  צעת המחיראת טופס האשר תכלול  - 1מעטפה מס'  .4.2.1
המוצע  ההנחה הכוללאת שיעור  ספק" ואשר בו יפרט הוהצהרהלהשתתף 

על . במסמכי ההזמנה המפורטים השירותיםל לעל ידו, באחוזים, לביצוע כ
לתת אין מובהר למען הסר ספק כי . "הצעת המחירהמעטפה ייכתב "

 . או תוספת "הנחה" שלילית

וש במונח מעטפה הוא לצורך נוחות ההגדרה ]מובהר כי השימ 2מעטפה מס'  .4.2.2
רשאי להגישו במארז מתאים אשר  ספקאולם הואיל ומדובר בחומר רב ה

יתר מסמכי ההצעה, שאינם ההצעה  - [2ייחשב לענין זה כמעטפה מס' 
הכספית, יוגשו בעותק אחד, ויוכנסו למעטפה נפרדת ואטומה )להלן: 

עטפה מצידה החיצוני את (. המציע ירשום על המההזמנהמעטפת מסמכי 
". מובהר כי על המשתתף לחתום מסמכי ההצעה ללא הצעת מחירהמילים "

 , בכל עמוד ועמוד.ההזמנהמסמכי  כלעל 

מטבע ישראלי בלבד, ללא מע"מ. הנקובים בכתב הכמויות הינם בהמחירים מובהר כי  .4.3
חדיו המוצע על ידי המשתתף יתייחס לכל המחירים בכתב הכמויות י שיעור ההנחה

 ולכל אחד מהם בנפרד.  

מודגש כי המחירים, לאחר הפחתת ההנחה, מתייחסים לביצוע מלא ומושלם של כל  .4.4
. המחירים בהצעה, לאחר ההזמנההפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי 

 השירותיםהפחתת ההנחה, יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע 
, המשתתף לא יהא זכאי לכל ההזמנהלמפורט בחוזה ובמסמכי נשוא ההזמנה בהתאם 

 תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. 

מתן המחירים המוצעים ע"י המשתתף, לאחר הפחתת ההנחה, יהיו תקפים עד לסיום  .4.1
על אף האמור, מובהר כי  ולא תשולם כל תוספת התייקרות למחירים הנ"ל. השירותים

מנגנון החשב הכללי, כפי רים בהם מתקיימים תנאי במק ,בהתאם להוראות החוזה
, ומדד הבסיס יהיה המחירים לצרכן, כאשר המדד יהיה מדד 2009שפורסם בשנת 

  . )לאחר אישור ועדת המכרזים( ספקחתימת החוזה עם הדד הידוע במועד המ

המשתתף מצהיר כי אלא אם נכתב במפורש אחרת, הצעתו אינה כוללת מידע חסוי  .4.6
פיכך, מוריה תהיה רשאית להציג הצעה זו למשתתפים אחרים, על פי כלשהו, ול

פנייתם, אולם זאת אך ורק לאחר קבלת החלטה סופית של מוריה לגבי הזוכה. סבר 
המשתתף, כי ישנם סעיפים בהצעתו אשר הנם חסויים ולפיכך לא ניתן לחשוף אותם 

סעיפים, ומוריה  בפני צדדים שלישיים, יציין המשתתף במפורש בהצעתו מהם אותם
תביא את עמדת המשתתף בחשבון בהחלטתה האם לחשוף את המידע בפני משתתפים 
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אחרים. מובהר למשתתף כי שיקול הדעת אם לחשוף את הצעתו, כולה או חלקה, 
מסור למוריה שתהיה רשאית לפעול בנושא לפי שיקול דעתה, ולא תישמע מצד 

 קים שהמשתתף ציין שהם חסויים. המשתתף כל טענה בענין זה, אף אם ייחשפו חל

האמור במסמכי  לכלבחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המשתתף את הסכמתו  .4.7
ומסכים ומתחייב כי לאחר הגשת ההצעה יהיה מנוע מלהעלות כל  הםובתנאי ההזמנה

 על כל הכלול בהם.  ההזמנהטענה כנגד מסמכי 

 סף תנאי .5

המפורטות להלן בסעיף זה. עמידת  דרישותה בכלבהגשת הצעתו מאשר המשתתף כי הוא עומד 
המשתתף בדרישות תיבדק בהתאם לשיקול דעת המזמינה בכל שלב משלבי ההליך והמשתתף 
מתחייב להמציא למזמינה כל מידע שיידרש בענין. אי עמידה בכל אחד מן התנאים המפורטים 

 להלן תגרום לפסילת הצעתו של המשתתף:

 נגדו ותלויים עומדים לא ואשר ,בישראל כדין ורשום שהתאגד תאגיד הוא המשתתף .1.1
 אין כי יודגש. נכסים כינוס או הליכים הקפאת, פירוק לרבות, פרעון חדלות הליכי

 . של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות אחרות משותף כמיזם הצעה להגיש

 ,תקפה רישום תעודת העתק להצעתו לצרף המשתתף על ו בתנאי זה:עמידת להוכחת -
, בהתאם לנוסח המופיע המשתתף שלאו מרואה חשבון  דינו מעורך אישור רוףבצי

 .לאחר מחיקת החלק המיותר()לחוברת המכרז  1נספח ב

 ם", כהגדרתותקשורתבמתן "שירותי ניהול ואחזקת מערכות מחשוב למשתתף ניסיון  .1.2
 כדלקמן: להלן,

ום שמיבתוך התקופה  ,במתן שירותים כאמור שנים לפחות 7ניסיון של  .1.2.1
 .ועד למועד הגשת ההצעות 1.1.2010

 3-ל, לעיל 1.2.1בסעיף  בתוך תקופה האמורה שירותים כאמורניסיון במתן  .1.2.2
 שנים לפחות 1במשך  ,משתמשים ברשת 10לפחות בעלי גופים שונים שהינם 

 . לכל גוף

תהיה המשמעות הבאה: " ותקשורת מחשוב מערכות ואחזקת ניהול שירותילמילים "
פרטיים או  גופיםלאשר ניתנו  ותקשורתואחזקת מערכות מחשוב  שירותי ניהול

שיאושר על ידי המזמין, טרם הגשת ההצעות,  שירותנוסף לאמור, כל ציבוריים. 
 העונה על ההגדרה, ייחשב אף הוא ככזה.  כשירות

 את כל המסמכים הבאים:צעתו : על המשתתף לצרף להלהוכחת עמידתו בתנאי זה -

, ביחס לכל גוף המוצג על ידו המציעוא מלא וחתום על ידי למכרז, כשה 2 נספח .א
 לשם הוכחת עמידתו בתנאי סף זה.

אישור חתום בידי  –באמצעות  כנדרש בסעיף,לגבי מתן השירותים אסמכתא  .ב
כל  או )חלק תחתון(; למכרז 2נספח בנוסח המצורף כם שירותים מזמין אות

, שיש בו כדי ריהבמו מנהל מערכות המידעשל  המסמך אחר להנחת דעת
 כאמור.  מתן השירותיםלהעיד על 

במתכונת , פחותשנים ל 3, בעלי ותק של לפחות אנשי מחשוב 5מעסיק  המשתתף .1.3
 כי, מובהר. MCSE -ו CISSP ,CISM :הבאים בתחומים הסמכה ובעלי, משרה מלאה

תהיה לשם עמידה בתנאי סעיף זה המוצגים כל אחד מאנשי המחשוב לאין הכרח כי 
די בהסמכה בלפחות אחד דהיינו, ) התחומים הנ"לכל שלושת בכנדרש ה הסמכ

יוצג לפחות איש מחשוב אחד מהתחומים הנ"ל אולם נדרש כי לכל תחום , מהתחומים(
  .וותק כנדרשבעל הסמכה שהינו 

אשר  מחשובאנשי  3עד להציג המציע רשאי , בסעיף זהמובהר כי לצורך ביסוס עמידה 
ובלבד שההתקשרות החלה לפני  ,נותן שירותים )פרילנסר(כעמו התקשרות  הםליש 

במתכונת הינו אותו איש מחשוב עם שהיקף ההתקשרות והגשת ההצעות במכרז זה 
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   .משרה מלאה

 אנשי המחשוב של לצרף רשימה המשתתףעל : להוכחת עמידתו בתנאי זה -
שתתף בו המ במקרה .לחוברת זו 3 נספחלם המועסקים על ידו במשרה מלאה בהתא

יצרף המציע  ,כאמורמעונים להציג אנשי מחשוב המועסקים על ידו כפרילנסרים 
)ניתן  מחשוב אישלבין אותו הסכם ההתקשרות בין משרד המציע  את גםבנוסף 

 .להשחיר את סעיף התמורה(

 בדוח הנכסים מסך 1% הפחות לכל הינו הדוח האחרונה, בשנת המציע של העצמי הונו .1.4
או  2018)"שנת הדוח האחרונה" תהיה אחת מן השנים  שנה הלאות הכספי המצב על

מובהר כי הערת "עסק  ., בה ישנם לתאגיד דוחות כספיים מבוקרים ע"י רו"ח(2019
, לפי העניין, תביא לפסילת הצעת 2019או  2018חי" בדו"חות הכספיים לשנת 

 המשתתף.

דוחות כספיים  העתק של: על המשתתף לצרף להצעתו להוכחת עמידתו בתנאי זה  -
  .מלאים, מבוקרים, לשנת הדוח שנבחרה כשנת הדוח האחרונה

 :שלהלן החלופיותעל המציע לעמוד באחת מבין שתי הדרישות  .1.1

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת הדוח האחרונה כהגדרתה בסעיף  .1.1.1
 .הינו חיובי ,לעיל 1.4 

 המזומנים מפעילות שוטפת בשלוש השניםהממוצע המשוקלל של תזרים  .1.1.2
 1.4 הינה שנת הדוח האחרונה כהגדרתה בסעיף  ן, שהאחרונה שבהעוקבות

 , הינו חיובי.לעיל

זה, הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים מפעילות  1.1.2  לעניין תנאי סף
 ושב באופן הבא:שוטפת של המציע יח

(3*CFt+2*CFt-1+1*CF-2)/6  הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים 
 מפעילות שוטפת = 

 כאשר:

CF - הדוחות הכספיים "יתזרים מזומנים מפעילות שוטפת עפ 

    t - שהוצגה שנת הדוח האחרונה 

: על המשתתף לצרף להצעתו העתק של דוחות 5.5.2  סףבתנאי להוכחת עמידתו   -
שלוש שנים עוקבות, אשר האחרונה שבהן הינה שנת כספיים מלאים, מבוקרים, ל

  .5.4 על ידי המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף  שהוצגה הדוח

, לחוברת זו 4נספח ורף כבנוסח המצמקורית  המשתתף צירף להצעתו ערבות מכרז .1.6
 כנדרש במסמכי המכרז. 

המשתתף צירף להצעתו אישור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק  .1.7
יודגש, כי המצאת . 1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו

 אישור זה היא תנאי לביצוע תשלומים כלשהם לזוכה.

-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב'2-וב)ב( 2 עיפיםסהתקיימו במשתתף תנאי  .1.8
: עד למועד הגשת ההצעה במכרז, המשתתף או כל אחד מאלה לא בהם, ו1976

הורשעו, במשך התקופה שהסתיימה שנה לפני מועד הגשת ההצעה במכרז, ביותר 
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

 :  1987-או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-ם(, תשנ"אהוגני

 בעל השליטה במשתתף. .1.8.1

 תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו דומה במהותו לזה של המשתתף. .1.8.2

 מי שאחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודה. .1.8.3

תאגיד אחר אשר נשלט גם הוא  -אם המשתתף נשלט שליטה מהותית  .1.8.4



 ותקשורת מחשוב מערכות ואחזקת ניהול שירותי למתן 64/2020' מס פומבי מכרז 
 

9 
 

 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

 לט במשתתף.שליטה מהותית בידי מי ששו

תצהיר, בהתאם לדרישות  : על המשתתף לצרף להצעתולהוכחת עמידתו בתנאי זה -
 5נספח כ, בנוסח המצורף 1976-ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2סעיף 
 .למכרז

המשתתף הוא אישיות משפטית אחת )ולא שותפות או מיזם משותף(, וכל המסמכים  .1.9
 שו על שמו של המשתתף ובחתימתו בלבד.   אשר הוגשו, במסגרת מכרז זה, הוג

 המשתתף רכש את מסמכי המכרז. .1.10

 להצעה לצרף שיש ומסמכים אישורים .6

המשתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הבאים, והכול לשביעות רצון  .6.1
 המזמין:

 טופס הצהרת המשתתף. .6.1.1

 12 לסעיף ובהתאם לעיל 5-, ו2נדרשים בהתאם לסעיפים המסמכים ה .6.1.2
 . להלן

 ניכוי מס הכנסה במקור.אישור על  .6.1.3

 .החברות מרשםד כתאגי המשתתף רישום בדבר תקף אישור .6.1.4

 של משפטי יועץ או/ו חשבון רואה של אישור - תאגיד הינו שהמציע ככל .6.1.1
 של סמכותם בדבר, ההצעה הגשת למועד בתוקף שיהיה, המשתתף

 את ולחייב כאמור לחתום, ההזמנה מסמכי על המשתתף בשם יםהחותמ
  .ועניין דבר לכל, בחתימתם המשתתף

 אישור )קבלה( בגין רכישת מסמכי ההזמנה. .6.1.6

כל מסמך הבהרות להזמנה זו, ככל שהוצא על ידי המזמין, כשהוא חתום  .6.1.7
 .חתימת המשתתף ובכלל זה סיכום מפגש המציעיםב

על ידי המציע )חתימה  יםחתומכשהם  , על נספחיהם,כל מסמכי המכרז .6.1.8
 .וחותמת(

 .להלן 7ערבות, כמפורט בסעיף  .6.1.9

 ערבות .7

המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, במקור, אשר  .7.1
מבנק או מחברת ביטוח בעלת רשיון הוצאה לבקשת המשתתף לפקודת המזמין, 

 1981-ביטוח(, התשמ"אמבטח ישראלי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )
)להלן:  5נספח  - המצורף כחלק ממסמכי ההזמנה להצעותנוסח הערבות בהתאם ל

   "(.הערבות"

מוריה תהיה רשאית לקבל הצעה, אף אם נפלו פגמים טכניים, לפי שקול דעתה  .7.2
בערבות הבנקאית, בכפוף להגשת ערבות בנקאית מתוקנת על ידי המציע, מבלי 

ענה מכל סוג ומין ביחס להגשת ערבות בנקאית מתוקנת שתהיה ליתר המשתתפים ט
 מוריהכאמור. בנוסף, אף במקרה שיהיה למוריה ספק בדבר תוקף הערבות, תהיה 

רשאית לבקש מהמציע מכתב מהבנק המאשר כי הערבות תכובד על ידו והמצאת 
מכתב כאמור תהווה ריפוי כראוי של כל פגם שנפל בערבות. בהגשת הצעתו במכרז 

 ר המשתתף כי אין הוא רואה באמור כל פגיעה בשוויון שבין המשתתפים בהליך.   מצהי

המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות ולהגישה לגבייה, בכל מקרה בו יפר המשתתף  .7.3
פי מסמכי ההזמנה, ובפרט אם המשתתף יחזור בו מהצעתו -איזה מהתחייבויותיו על
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שרות בנוסח המקובל אצל קודם לבחירת הזוכה או לא יחתום על הסכם ההתק
המזמין או לא ימציא למזמין את ערבות הביצוע כנדרש לפי חוזה ההתקשרות. 
הערבות תהיה בנוסח המצורף כחלק ממסמכי ההזמנה, ללא שינויים כלשהם. המזמין 

 רשאי לדרוש מהזוכה להאריך את תוקף הערבות עד למועד שייקבע על ידו.  

שחולט כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, בלי  חולטה הערבות, יחשב סכום הערבות .7.4
 כל צורך בהוכחת כל נזק.  

אם המזמין לא יממש להלן,  13בהתאם למפורט בסעיף הערבות תוחזר למשתתף  .7.1
 אותה על פי זכותו בהתאם למסמכי ההזמנה.   

  ההצעה תוקף .8

על אף האמור, במשך  דשים ממועד הגשתה.חו שישההצעת המשתתף תעמוד בתוקף במשך 
חודשים ממועד הגשת ההצעות(, יהיה רשאי  12שישה חודשים נוספים )דהיינו, עד תום 

המזמין לפנות לפי שיקול דעתו הבלעדי אל מציע אשר לא זכה במכרז, ובמידה והמציע יסכים 
שני" לביצוע  לכך, להכריז עליו כזוכה נוסף במכרז וזאת אף אם הוא לא הוגדר כ"כשיר

 העבודות.

 ותוספות שינויים .9

המשתתפים אינם רשאים להכניס שינוי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה, בין  .9.1
בגוף מסמכי ההצעה ובין במסמך נלווה. במקרה בו הוספו שינויים ו/או הסתייגויות, 

 כאמור, יהיה המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעשות כל אחת מאלה:

 את ההצעה. לפסול .9.1.1

להתעלם מן השינויים ו/או ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו  .9.1.2
 מעולם.

להתייחס לשינויים ו/או להסתייגויות כאל פגם טכני בלבד, שהמזמין  .9.1.3
 משלים עמו.

לדרוש מן המשתתף לתקן את השינויים ו/או ההסתייגויות, ובלבד שאין  .9.1.4
פרט מהותי מפרטיה. לא בתיקון כאמור כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או 

נענה המשתתף לדרישת המזמין, כאמור, יחולו בהתאמה סעיפים קטנים 
 לעיל. 9.1.1-9.1.3

במקרה שבו המזמין לא הודיע על נקיטה של אחת הפעולות המנויות לעיל, יראו  .9.2
בשינויים ו/או בהסתייגויות אשר הוספו, כאמור, כאילו לא נכתבו כלל, ובמקרה של 

. למען ללא השינויים ו/או ההסתייגויותת המשתתף ההצעה שהוגשה זכייה, תחייב א
הסר ספק, מובהר בזה כי המזמין לא יהיה חייב להתריע בפני המשתתף על האפשרות 
שהצעתו תיפסל ו/או לאפשר לו לתקן את השינויים ו/או ההסתייגויות אשר הוספו על 

 ידו.

עוד לא חלף המועד שנקבע  מוריה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ומיוזמתה, כל .9.3
להגשת ההצעות במכרז זה, להכניס שינויים ו/או תיקונים במסמכי ההזמנה.  שינויים 
ותיקונים אשר הוכנסו, כאמור, מיוזמתה של מוריה, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי 
ההזמנה ויישלחו אל המשתתפים באמצעות פקסימיליה, על פי הנוהל שנקבע למשלוח 

בהרה. כל מסמך שינויים שיישלח אל המשתתפים, כאמור, ייחתם תשובות לשאלות ה
 על ידי כל משתתף ויצורף להצעתו במכרז.

 להצעה מסמכים צירוף אי .10

הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים, האישורים והטפסים אשר פורטו במסמך זה, עלולה 
לפנות אל המציעים לצורך הבהרה או השלמה של מסמכי על זכותו  המזמין שומרלהיפסל. 

להימנע מפסילתה של הצעה, כאמור, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובמקרים ההצעה וכן 
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  (X 30%ניקוד המחיר ( + )X 70%ניקוד האיכות = )קלל הניקוד המשו   

בהם יסבור המזמין כי השמטת מסמך כלשהו נעשתה בשוגג, ואין במתן האפשרות להשלים 
הצעות לפי מסמכי הזמנה אלו  את המסמך שהושמט משום פגיעה בהליכי הפניה לקבלת

 . ובעקרון השוויון

 בהירות אי סיכוני .11

הפירוט המצוי בהזמנה אינו גורע מחובת המשתתף לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל  .11.1
הבירורים הדרושים לו לשם הכנה והגשה של הצעתו. הגשת הצעה מהווה הצהרה של 

כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה  המשתתף, כי
שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך על מצגי המזמין 

ידיעה של -בעניין זה. ממילא, לא תישמע מצד המשתתף כל טענה בדבר טעות או אי
בהם, או שאינו מופיע פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה ובנספחיה, או המופיע 

 בהם.

בהגשת הצעתו המשתתף מצהיר, כי המחיר שהציע משקף ומשכלל בתוכו גם סיכוני  .11.2
  בהירות כלשהם; ולכן כל סיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על המשתתף.-אי

 ההצעות בחינת .12

 במסגרת. מטה המפורטים לשיקולים דעתו המזמין יתןי האיכות ניקוד בקביעת .12.1
 ההצעה הזוכה תהיה. ההצעה לאיכות 70%-ו למחיר 30% של משקל יינתן הניקוד

, בכפוף לתנאים )מחיר ואיכות( הגבוה ביותרהמשוקלל ההצעה בעלת הניקוד 
המסמיכים את המזמין לפסול הצעות במקרים מסוימים או שלא לבחור כל הצעה 

 שהיא, הכל כמפורט במסמך זה. 

 :לקמןתהיה כדהציון המשוקלל של ההצעה הנוסחה לחישוב  .12.1.1

 

 

המשוקלל במקרה בו תהיה יותר מהצעה אחת אשר קיבלה את הניקוד מובהר, כי  .12.2
הגבוה ביותר, ההצעה הזוכה תהיה ההצעה בעלת ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין 

לחלופין, תהא מוריה רשאית לערוך ו ,רהגבוה ביות המשוקלל הצעות בעלות הניקודה
ן עם אותם שני מציעים )או יותר(, הכל לפי הגרלה בין שתי ההצעות או לנהל משא ומת

 .שקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא טענה לפגיעה בשוויון מצד המתמודדים האחרים

תנאי לבחירת משתתף הוא עמידת המשתתף בתנאי הסף והוכחת הנדרש לפי מסמכי  .12.3
  ההזמנה לשביעות רצון המזמין.

 להלן: בדיקת ההצעות במכרז זה תיעשה בשלושה שלבים, כמפורט  .12.4

 בחן עמידת כל מציע בתנאי הסף. ית – בשלב הראשון .12.4.1

, בהתאם יקבע ניקוד האיכות להצעות אשר עמדו בתנאי הסףי – בשלב השני .12.4.2
מוריה רשאית לקבוע את ניקוד האיכות במקביל כי , מובהר. למפורט להלן
ובכל מקרה כזה לא יראו בעצם  ,המציעים בתנאי הסף תלבדיקת עמיד

 ם הבעת עמדה ביחס לעמידה או אי עמידה בתנאי הסף.בדיקת הניקוד משו

ת המחיר של ההצעות העומדות בתנאי הסף והצע ופתחיי – בשלב השלישי .12.4.3
 האיכות סף)להלן גם: " נקודות 60איכות מינימאלי של  ניקודואשר קיבלו 

 . , וייקבע ניקוד המחיר של ההצעה בהתאם למפורט להלן"(המינימאלי

 ההצעה של המחיר ניקוד קביעת .12.1

  .בהתאם לאחוז ההנחה שנתן המציעההצעה יהא ניקוד מחיר  .12.1.1
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 חודשיה מחירל ביחסמובהר, כי הנחת המציע תהיה אחידה, והיא תחול הן  .12.1.2
 ₪ 20,000 של סךעל  העומד – המכרז נשוא השירותים למתן קבועה
 המוגדרות העבודה לשעות מעבר שעתית לעלות ביחסוהן  ;מע"מ( בתוספת)

 לכל( מ"מע בתוספת) ח"ש 200 העומדת על סך של – םהשירותי בתכולת
 .השירותים הנדרשיםשל  נוספת עבודה שעת

 ההצעה של האיכות ניקוד קביעת .12.6

תובא בחשבון התרשמות נציגי לקביעת ניקוד האיכות של ההצעה  במסגרת השיקולים .12.7
 מטעם ועדת המכרזים, אשר תורכב מנציגי מוריה כפי שיקבע על ידהועדת המשנה 

  ולאיכות ההצעה כמפורט להלן.  המציעסיונו של ינל, ות יועץ חיצוני מומחה()לרב

 :בהליך זוכה לבחירת האיכות משקולות פירוט להלן .12.8

 
אמות המידה לקביעת 

 ניקוד האיכות
 סה"כ פירוט

 התרשמות כללית
 
 

 

 : זה ובכלל, זו בקשה נושא השירותים בביצוע המציע ניסיון

 נקודות לכל  2 – הסף בתנאי לקבוע מעבר ניסיון שנות' מס
 .כ"בסה 'נק 12-שנה ועד ל

 נק 14 עד – למכרז התאמתם ומידת שהוצגו השירותים אופי'. 

 נק 14 עד – קודמים עבודה מזמיני של רצון שביעות' . 

 נק 10 עד – המציע מהצעת כללית התרשמות.' 

10 
 נקודות

לקוחות דומים במגזר 
 הציבורי

 לפחות ברשת משתמשים 10 בעליבורי, במגזר הצי דומיםלקוחות  1עד 
 .לכל לקוח ותנקוד 2 –)לכל לקוח( 

10 
 נקודות

ולאנשי  ריאיון למציע
 הצוות המוצע

במהלך ראיון הצוות המוצע  שיומאהתרשמות נציגי מוריה מהמציע 
 20זו יינתן ניקוד נפרד למציע )עד  במסגרת שיתקיים במשרדי מוריה.

 '(.נק 20המוצע )עד לאיש המחשוב ומנהל הרשת ו'( נק

, בין היתר, התחשבותייעשה תוך לכל  ביחסניקוד אמת מידה זו 
 באמות המידה המשניות כלהלן: 

 וניסיון ותק 

 יות מומחו ידע 

 הסמכות 

 המלצות 

 התרשמות כללית 
 

40 
 נקודות

 100  סה"כ
 נקודות

 

  לצורך קביעת ציון האיכות על המשתפים לצרף להצעתם את המסמכים הבאים: .12.9

 ולכל למציע ביחס וממליצים פרויקטים 5 עד) ימת פרויקטים וממליציםרש .12.9.1
ציון פרטי הקשר של כל מציע )שם, דוא"ל  (, עםהמוצע הצוות מאנשי אחד

מוריה תהיה רשאית לפנות לממליצים ולבדוק את מובהר, כי וטלפון(. 
על ידו. לצורך כך,  אנשי הצוות המוצעיםשביעות רצונם משירותי המציע ו
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לחוברת זו כשהוא מלא  ב-א8 יםנספחמשתתפים לצרף להצעתם את על ה
 .ידם-עלוחתום 

ניסיונו  לרבות ביחס לפרמטרים המפורטים לעיל,פרטים אודות המציע  .12.9.2
וכל פרט רלוונטי אחר בקשר עם בתחום, המבנה הארגוני של המשרד, 

 ניסיונו בתחום מתן השירותים נשוא מכרז זה.

של פירוט המציע, הכוללים  םמטעמקצועי אנשי הצוות הקורות חיים של  .12.9.3
בפרויקטים דומים לפרויקט  נםפירוט ניסיווכן  ,ניסיונם בתחום הרלבנטי

 זה. 

ליצור קשר עם ממליצים ו/או  -לפי שקול דעתה  -מוריה תהא רשאית כאמור לעיל,  .12.10
מזמיני שירותים קודמים מטעם המציע, במסגרת קביעת הניקוד וההתרשמות 

קרה בו ימצא כי הצהרות ו/או מצגים אשר ניתנו על ידי המציע אינם בכל מו ,הכללית
 נכונים ומדויקים, תהיה מוריה רשאית לפסול את הצעתו.

 ראיון אישיל יוזמנועל ידו ש הצוות המוצעים יוא המציע כי ,המציעים לב תשומת .12.11
 כי ,מובהר. של המציע האיכות, לצורך התרשמותה וקביעת ניקוד במוריה

ש הצוות המקצועי המוצע על ידו, יראיון הינה חובה למציע ולאההשתתפות ב
 והיעדרות מהריאיון עלולה להביא לפגיעה בניקוד האיכות שייקבע למציע.

סיון הרב ביותר יעם הנ ספק המסגרתלא תהיה מחויבת לבחור את  מוריהמובהר כי  .12.12
  .שיוגשו או הצעה כלשהי והיא רשאית לדחות את כל ההצעות

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה מסוימת, בשל חוסר התייחסות מוריה תהיה  .12.13
מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, באופן שלדעת מוריה מונע הערכתה של ההצעה 

 כדבעי. 

כן יהיה המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה של משתתף, בכל -כמו .12.14
 אחד מהמקרים הבאים:

תו, כי המשתתף או אדם אחר כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דע .12.14.1
 מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.

כאשר התברר למזמין כי הצהרה שמסר המשתתף אינה נכונה או  .12.14.2
שהמשתתף לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי 

 להשפיע על ההחלטה להכריז על המשתתף כזוכה.

ירוע, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי כאשר התרחש א .12.14.3
להשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית ו/או המקצועית של המשתתף 

. לעניין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע" כולם או חלקם ליתן את השירותים
 כאמור, בין היתר, גם המקרים הבאים:

פאת הליכים נגד המשתתף, ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הק .12.14.4
 אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד נתינתם;

הוטלו עיקולים )זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה לפועל( על  .12.14.1
נכסי המשתתף )כולם או חלקם(, אשר לא הוסרו בתוך ששים יום ממועד 

 הטלתם;

שיטת רגל נגד ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של פ .12.14.6
מי מבעלי המניות במשתתף, אשר לא הוסרו בתוך ששים ימים ממועד 

 נתינתו.

או יותר ממניות המשתתף )ככל והוא תאגיד(, וזאת  21%בוצעה העברה של  .12.14.7
 ללא הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין.
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תעודה, דירוג, נשללה מהמציע או מאחד מאנשי הצוות המוצעים על ידו  .12.14.8
 .נשוא המכרזלמתן השירותים כיוצ"ב הרלוונטיים או  , הסמכהרישיון

וכן לבטל את ההליך בכל עת,  כלל הזכות שלא לקבוע זוכההמזמין שומר לעצמו את  .12.11
 עד לחתימת הסכם עם הזוכה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות  .12.16
חר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו לשביעות רצונו המלא גם לא

 במסגרת שיקוליו, כאמור.

מובהר בזה, כי בכל מקרה בו משתתף לא יזכה או זכייתו תבוטל בשל פגם יסודי שנפל  .12.17
בהחלטת מוריה על הזוכה או בשל פגם יסודי שנפל בהליכי הבקשה להצעות, לא יהיה 

לשהוא, למעט החזר הוצאות ישירות אותו משתתף זכאי לקבל מאת המזמין פיצוי כ
 שהוציא לשם רכישת מסמכי ההזמנה והעמדת הערבות.

בכל מקרה בו יקבע בית משפט מוסמך, כי זכייתו של משתתף היא תוצאה של פגם  .12.18
בהחלטת המזמין או בהליכי ההזמנה או ההתקשרות, יפסיק אותו משתתף מיד את 

ישלם המזמין למשתתף, אך ורק  על פי החוזה שנחתם עמו. במקרה כאמור, שירותיו
, כאמור, השירותיםעל ידו, עד למועד הפסקת  השירותים שניתנואת התמורה בגין 

ומעבר לכך לא יהיה המשתתף זכאי לכל פיצוי נוסף, לרבות בגין אובדני רווחים, 
 אובדן הזדמנויות עסקיות וכיו"ב.

, לבקש הבהרות םצעתבפרטי ה פיםלדון עם משתתהמזמין רשאי, על פי שיקול דעתו,  .12.19
ולבקש מהמשתתפים, בין אם מדובר במשתתף בודד  הצעות משתתפים שונים לגבי

ובין אם מדובר במספר משתתפים )לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד(, לתקן או 
לשפר את הצעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים בין לפני בחירת זוכה ובין 

יתקיימו מגעים או ינוהלו דיונים תתפים עימם לאחר מכן. סדרי הדיון ורשימת המש
ין, על ילמשתתפים או לחלקם, לפי הענ המזמין יודיע .המזמיןיקבעו על ידי  כאמור

לנכון  הוא ימצאהמועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או משופרת, אם וכאשר 
כדי לחייב את  המזמיןלמען הסר ספק, אין בסמכות זו של  לקבוע הליך כאמור.

כאמור או כדי לאפשר למשתתפים להסתייג בכל דרך שהיא  שא ומתןלנהל מ ןהמזמי
  מהאמור במסמכי ההליך, או כדי לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.

המשתתף שהצעתו יה תהא מותנית בתנאים שעל יזכהמזמין יהיה רשאי לקבוע כי  .12.20
יה יחשב הזכית. במקרה זה המזמין קבעייהא לקיימם במועדים ובאופן ש נבחרה

לא עמד הזוכה בתנאים המזמין. יה מותנית עד למילוי התנאים לשביעות רצון יכזכ
אך לא  - יהיה הוא רשאילבטל את זכייתו וכן  ן המזמין, רשאי המזמיןלשביעות רצו

 . להודיע לכשיר השני, אם נקבע כזה, על זכייתו -חייב 

בי כל שינוי אשר יחול, אם בכתב וללא דיחוי לג המזמיןחייב לעדכן את  המשתתף .12.21
, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו להליך ועד למועד למזמיןיחול, במידע שמסר 

חוזה עד לחתימה על  -בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה  המזמיןפרסום החלטת 
 ההתקשרות עמו. 

 זכייה ביטול .13

מזמין רשאי לבטל את זכייתו של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים, יהיה ה .13.1
 שהוכרז שמי שהצעתו נבחרה:

פי מסמכי -כאשר המשתתף שהוכרז כזוכה לא עמד בהתחייבויותיו על .13.1.1
ימים ממועד קבלת  10ההזמנה, ובכלל זה גם התחייבותו לחתום בתוך 

הודעת הזכייה על חוזה ההתקשרות ולהמציא לידי המזמין בתוך המועד 
ו/או תוספות לפוליסות חתומים ואישורי ביטוח  האמור ערבות ביצוע

 ותקפים.

כאשר יש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי המשתתף או אדם אחר  .13.1.2
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 מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.

המשתתף או מי ממנהליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה  .13.1.3
, 300, 304, 330, 383: 1977-חוק העונשין, התשל"זמסעיפים הבאים עפ"י 

 בחמש השנים האחרונות. 422-421, 290-291

התברר למזמין כי הצהרה שמסר המשתתף במסגרת הצעתו אינה נכונה או  .13.1.4
שהמשתתף לא גילה למזמין עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמין, כדי 

 להשפיע על ההחלטה לבחור במשתתף כזוכה.

אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יש בו כדי התרחש אירוע,  .13.1.1
להשפיע באופן מהותי על היכולת הפיננסית ו/או המקצועית של המשתתף 

. לעניין סעיף זה ייחשבו םאו חלק ם, כולליתן את השירותים הנדרשים
 ל"אירוע", בין היתר, גם המקרים הבאים:

הליכים  ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת .13.1.1.1
נגד המשתתף, אשר לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד 

 נתינתם;

הוטלו עיקולים )זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת  .13.1.1.2
ההוצאה לפועל( על נכסי המשתתף )כולם או חלקם(, אשר לא 

 הוסרו בתוך ששים יום ממועד הטלתם;

ניתנו צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של  .13.1.1.3
ת רגל נגד מי מבעלי המניות במשתתף, אשר לא הוסרו פשיט

 בתוך ששים ימים ממועד נתינתו.

או יותר ממניות המשתתף, וזאת ללא  21%בוצעה העברה של  .13.1.1.4
 הסכמה, מראש ובכתב, של המזמין.

נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב  .13.1.1.1
 נשוא המכרז.למתן השירותים הרלוונטיים 

טול זכייה, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות שמסר במקרה של בי .13.2
המשתתף במצורף להצעתו, כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר המזמין זכאי לו, 
במקרה כאמור, על פי כל דין. סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם ומוערך מראש 

 לכיסוי נזקי המזמין, ללא צורך בהוכחת נזק.

  ההתקשרות בהיקף שינוי או הזכייה או ההזמנה  ביטול .14

נשוא פניה זו  והשירותיםמובהר בזה למשתתפים, במפורש, כי ביצוע הפרויקט  .14.1
מותנים בעמידה קפדנית ביעדי תקציב שנקבעו לו. לפיכך, שומר המזמין לעצמו את 
הזכות לבטל את הפניה במסגרת הזמנה זו או את הזכייה, במקרה בו יבוטל האישור 

מתן שהוגשו תחרוגנה מן האומדן לפרויקט או במקרה שבו ההצעות התקציבי ל
 בפרויקט.השירותים 

מבלי לגרוע מסמכותו, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט על  .14.2
ו/או על חלוקת הביצוע לשלבים, הכול על מנת  יםהנדרש ותיםהשירצמצום היקף 

 לעמוד בהיקף התקציבי המאושר ובכפוף לשיקול דעת המזמין. 

לעיל, תהיה שמורה גם לאחר שנחתם  11.1-11.2סמכות המזמין, כאמור בסעיפים  .14.3
ככל שהקיצור כאמור  משתתף שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה.חוזה התקשרות עם ה

תימת חוזה ההתקשרות יבוצעו הפעולות כאמור בהתאם ובכפוף לאמור יבוצע לאחר ח
 בחוזה ההתקשרות.
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 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

זה )לפי כל אחד מסעיפי המשנה שבו(,  11בכל מקרה של קבלת החלטה, על פי סעיף  .14.4
לא תהיינה למי מהמשתתפים טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי המזמין, בקשר עם 

משתתפים, כי ברור להם שתנאי קבלת ההחלטה כאמור. בהגשת הצעתם מצהירים ה
 זה הוא תנאי יסודי להגשת ההצעות, והם מאשרים את הסכמתם לתנאי זה מראש.

 הודעות  .15

המשתתף יציין בהצעתו את כתובת משרדו הרשום לצורך קבלת הודעות בהליך ואת  .11.1
 שמו של איש הקשר של המשתתף.

תיחשב כאילו  הודעות ישלחו בדואר רשום או בפקסימיליה. הודעה שנשלחה בדואר .11.2
שעות ממועד משלוחה והודעה שנשלחה בפקסימיליה תיחשב  48הגיעה ליעדה תוך 

 שעות ממועד המשלוח. 24כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 שונות .16

 כמצהיר ומתחייב בהצהרות ובהתחייבויות כדלקמן: ספקבהגשת הצעתו רואים את ה

או כל הצעה שהיא  כי ידוע לו שהמזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר .16.1
והכרעה זו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, מבלי שתהא למי 
מהמשתתפים כל זכות או רשות לערער על שיקולי המזמין או לטעון כנגדם, ורואים 

 את המשתתף כמסכים מראש להחלטת המזמין בדבר קבלת או דחיית הצעה כלשהי.

כל עת, שינויים במסמכי ההזמנה ורק המסמכים כי ידוע לו שהמזמין רשאי להכניס ב .16.2
 הסופיים, כפי שיחתמו על ידי המזמין ועל ידי המציע שייבחר יחייבו את המזמין.

מובהר בזאת כי כל מסמכי בקשה זו הנם רכושו של המזמין, הם מושאלים למציע  .16.3
לשם הכנת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך הגשת ההצעות, בין 

יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. המציע אינו רשאי בכל מקרה, להעתיק את אם 
 מסמכי ההזמנה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת לבד מהגשת הצעתו למזמין.

המשתתף מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי ידוע לו שבמידה והצעתו תזכה, היא  .16.4
יינה לו טענות מכל תועמד לעיון יתר המשתתפים במכרז אשר יבקשו זאת, מבלי שתה

סוג ומין כלפי המזמין, לרבות טענות ביחס לחסיון המסמכים, פגיעה בסודות 
מסחריים וכד'. ככל שהמשתתף סבור שמסמך או פרט הכלולים במסמכי הצעתו 
חסויים עליו לציין זאת ולכתוב בצד כל מקום שלדעתו הוא חסוי את המילה "חסוי". 

רטים בהצעתו חסויים כאמור, מוסמך המזמין מובהר כי גם אם ציין המשתתף כי פ
לחשוף פרטים אלה למשתתפים האחרים, לפי שקול דעתו הבלעדי, ומבלי שלמשתתף 

  תהיה כל טענה כלפיו.  

 מסמכים .17

להלן פירוט המסמכים המצורפים לבקשה לקבלת הצעות ומהווים ביחד את מסמכי ההזמנה 
 )לעיל ולהלן: "מסמכי ההזמנה"(:

הזמנה להגיש הצעות + נספחים. במקרה של סתירה  -כללי זה  : חלק1'מסמך א .17.1
בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' יגבר האמור במסמך זה בכל הנוגע 

 וביצוע השירותים הנדרשים. להליך המכרזי 

 .ספקמסמך א': הצעת ה .17.2

 .ונספח השירותים למתן השירותים ספק: חוזה מסמך ב' .17.3
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 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

 .מופיעים במסמך המוקדמותשאר המסמכים כפי שמפורטים ו .17.4

חלק מסמכי המכרז אינם מצורפים בפועל למסמכי ההזמנה אולם הם יצורפו כחלק ממסמכי 
החוזה בדרך של אימוץ ובהגשת הצעתו מצהיר כל משתתף כי הוא מכיר מסמכים אלו ובקיא 
באמור בהם ולא תישמע מצידו כל טענה, דרישה או תביעה המבוססת על אי הכרות של 

 המסמכים האמורים.   הוראות

 

 בכבוד רב,           
 

   מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ                                             
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 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

 5.1בהתאם לתנאי סף  בענין תאגידאישור  - 1נספח 
 

 לכבוד
 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

 9רח' הלני המלכה 
 ירושלים

 
 שלום רב, 

 
 ותקשורת מחשוב מערכות ואחזקת ניהול שירותי למתן 64/2020' מס פומבי מכרזהנדון: 

 
 

פומבי מס' במכרז  "(התאגיד)" כעו"ד/רו"ח של המשתתף ________________________________
, הריני לאשר כי לפי מיטב ידיעתי ותקשורת מחשוב מערכות ואחזקת ניהול שירותי למתן 64/2020

ראל וכי לא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות פירעון, לרבות פירוק, ין בישובדיקתי, התאגיד רשום כד
 הקפאת הליכים או כינוס נכסים. 

 
 תאריך: ___________________

 
 בכבוד רב,                

 
   
  ____________________ 

 עו"ד/רו"ח  חתימה וחותמת   

 

 .של התאגיד * יש לצרף תעודת רישום תקפה
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 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

  5.2  נוסח להוכחת ניסיון בהתאם לתנאי סף - 2נספח 

 [הסף בתנאי עמידתו להוכחת המציע ידי על מוצגגוף אשר  לכלטופס נפרד ]יש למלא 

 המציע: _______________ ספקשם ה

 : _______________השירותיםשם מזמין  

 :(שניתנו השירותיםעל ידי המציע )יש לפרט את ניתנו השירותים ש תיאור כללי של 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

o  מתן השירותמועד תחילת (dd/mm/yy): _________________ 

o  מתן השירות  סיוםמועד(dd/mm/yy) :__________________ 

o  שירות: _המספר המשתמשים ברשת לגביהם ניתן__________ 

o  כהגדרתן להלן "ניהול ואחזקת מערכות מחשוב"מסוג שירותים  כללו שירותיםההאם:* 
 (לציין: כלל/לא כלל)יש _________ 

אשר ניתנו  תקשורתשירותי ניהול ואחזקת מערכות מחשוב ו": ניהול ואחזקת מערכות מחשוב* "
נוסף לאמור, כל פרויקט שיאושר על ידי המזמין, טרם הגשת . לגופים פרטיים או ציבוריים

 ות, כמבנה העונה על ההגדרה, ייחשב אף הוא ככזה.ההצע

 

 
 :אישור המציע לגבי נכונות הפרטים שלעיל

 : _______________וחותמת שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה

 
 :לגבי נכונות הפרטים שלעיל השירותיםאישור מזמין 

  _____תפקיד:_________  _________שם מלא:________

 : _____________טלפון   _: __________וחותמת חתימה

כל מסמך אחר כמפורט בסעיף, באפשרות המציע להוכיח עמידתו בתנאי הסף באמצעות  ,לחלופין
 .כאמורמתן השירותים , שיש בו כדי להעיד על במוריה מנהל מערכות המידעשל  ולהנחת דעת
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 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

 5.3  תנאי סףל בהתאםהמחשוב במציע אנשי רשימת  – 3נספח 
 

אני הח"מ ________________________, ת.ז. _____________________ עושה תצהירי זה 
בשם  ,ותקשורת מחשוב מערכות ואחזקת ניהול שירותי מתןל 64/2020' מס פומביבמכרז 

 ומצהיר בזה כדלקמן: ,"(המשתתף____________________ )להלן: "

 : מלאה משרה במתכונת המשתתף ידי-על מועסקים שלהלן המחשוב שיאנ

 ת.ז שם 
 הסמכהסוג ה

 ,CISSP, CISM: לציין יש)

MCSE) 

 *מתכונת העסקה

 לציין יש)
 (פרילנסר/עובד

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

 
ים )פרילנסר(, ובלבד כנותן שירותעמו התקשרות  הםל ישאשר  מחשוב אנשי 3 עדרשאי להציג  המציע* 

איש מחשוב הינו  אותו עםשהיקף ההתקשרות ושההתקשרות החלה לפני הגשת ההצעות במכרז זה 
  .במתכונת משרה מלאה

)ניתן  המחשוב אישהסכם ההתקשרות בין משרד המציע לבין יש לצרף את  –* בהצגת פרילנסר 
 (.התמורה סעיף את להשחיר

 

 מי, החתימה דלמטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא ש

 

 

 חתימת המצהיר/ה
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 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

 נוסח הערבות הבנקאית - 4נספח 
 

 תאריך _____________
 לכבוד

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
 9הלני המלכה 

 ירושלים
 

 1ערבות בנקאית מס' ______________  הנדון:

חמשת אלפים במילים: ) ש"ח 1,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
 :_________________________ )להלן -"(, שתדרשו מסכום הערבות( )להלן: "קלים חדשיםש
 ואחזקת ניהול שירותי למתן 64/2020' מס פומבי מכרז "( בקשר עם הצעת המשתתףהמשתתף"

 .ותקשורת מחשוב מערכות

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה  המחירים לצרכןכום הערבות יהיה צמוד למדד ס
  11-שהתפרסם ב 2020שנת  מאיחודש בגין ערבות זו, יהא המדד המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין 

  .)או בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי" 2020 יוניבחודש 

לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות  "המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם
 זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום  -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה 
 הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  משלושה ימיםלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 
ספת המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתו

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 
 את התשלום תחילה מאת המשתתף.

  ( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.)כולל 2021.2.1 עד ליוםערבות זו תישאר בתוקפה 

תב לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכ
 מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או 
 מברק, ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה

 
 

 / חברת ביטוחבנק  תאריך

 
 
 
 

                                                 
 לתשומת לב  1

הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש הצעה. הצעה שתצורף לה 
 א ערבות בנקאית ודינה להיפסל.  ערבות פסולה תראה כאילו הוגשה לל
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 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

  8.5 פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים בהתאם לתנאי סףתצהיר  - 5נספח 
 

אני הח"מ, ______________________, נושא/ת תעודת זהות שמספרה _________________, 
בחוק,  לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:

אני משמש/ת _____________________ ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/מורשית חתימה  .1
 .המשתתף"(אצל __________________________ )להלן: "

אני עושה תצהירי זה בהתאם להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאים הקבועים בבקשה להציע  .2
 ואחזקת ניהול שירותי למתן 64/2020' מס פומבי מכרזבמסגרת הצעות בקשר לביצוע עבודות 

 "(.הבקשה להצעותלהלן: ")ותקשורת  מחשוב מערכות

 את החלופה המתאימה מבין שתי החלופות שלהלן: X-יש לסמן ב .3
המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא   

 1987 -ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991 -, תשנ"א כדין והבטחת תנאים הוגנים(
 או;

המשתתף הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין   
, אך 1987 -ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991 -והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

 של המשתתף חלפה למעלה משנה. בין מועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת הצעתו

 לתצהירי זה נכון גם לגבי כל אחד מאלה:  3האמור בסעיף  .4 

 בעל השליטה במשתתף. א.

 תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו דומה במהותו לזה של המשתתף. ב.

 מי שאחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודה. ג.

חר אשר נשלט גם הוא שליטה מהותית תאגיד א -אם המשתתף נשלט שליטה מהותית  ד.
 בידי מי ששולט במשתתף )"חברה אחות"(.

המשתתף או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין,  .1
 בחמש השנים האחרונות. 422-421, 290-291, 300, 304, 330, 383 1977-התשל"ז

את החלופה  X-]על המציע לסמן בז נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכר . 6

 : הרלבנטית מבין שתי החלופות שלהלן[
 חוק)להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף   

 "(, לא חלות על המציע.זכויות שוויון

א על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והו חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף  
עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה כאמור,  100 -יותר מ מעסיק

 המציע מצהיר ומתחייב, כדלקמן: 

במידה והצעתו תזכה במכרז והוא יתקשר עם המזמין לביצוע העבודות, יפנה  (1)
המציע למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות  -חוק שוויון זכויות ובמידת הצורך ל 9חובותיו לפי סעיף 
 בקשר ליישומן.

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  - לחילופין (2)
לחוק שוויון זכויות  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ה פעל ליישומן. ( לעיל נעשתה עמו התקשרות שלגבי1בהתאם להוראות סעיף )

 כמשמעותה בחוק שיווין זכויות. -זה  6הגדרת "מעסיק" לענין סעיף 

המציע מתחייב בזאת כי היה ויתקשר עם המזמין מכח מכרז זה, יעביר העתק 
זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,  6מהתצהיר לפי סעיף 
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 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

 ימים מההתקשרות.  30בתוך 

 השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. הנני מצהיר/ה כי . 7

 
 

 חתימת המצהיר/ה
 

 אישור
אני הח"מ, _________________, עו"ד, מאשר בזה כי היום, _____________, הופיע/ה בפניי 
מר/גב' __________________________, אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה 

_ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את ___________________
האמת, שאם לא ייעשה / תעשה כן יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות 

 האמור בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפניי.
 
 

 חתימת המאשר
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 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

 צוות מקצועי איש פרטי  - 6נספח 
  

, ותקשורת מחשוב מערכות ואחזקת ניהול שירותי למתן 64/2020' מס יפומב מכרזלהוראות בהתאם 
המציע אנו הח"מ ________________ מצהירים בזה בכתב, כי אלה הגורמים שיועסקו על ידי 

 נשוא ההליך, במידה והצעתנו תזכה במכרז:מתן השירותים במשך 
 

 ת.ז./ ח.פ. שם 
מס' שנות 

 סיון קודםינ

האם  -ביקורת מציע 
ו המסמכים צורפ

 הנדרשים?

איש מחשוב 
 ומנהל רשת

   
 העתקקורות חיים + 

 MCSE הסמכה תעודת
 .ערך שווה או

 
 

 
  .2יש לצרף את המסמכים הנלווים )קו"ח/תעודות( בהתאם לנדרש בסעיף * 
 
 

 חתימת המציע
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 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

 המציע של ופרויקטים ממליצים רשימת – א7 נספח

__________________, ת.ז. _____________________ עושה תצהירי זה אני הח"מ ______
בשם ותקשורת  מחשוב מערכות ואחזקת ניהול שירותי מתן 64/2020' מס פומבי מכרזבמכרז 

 "( ומצהיר בזה כדלקמן:המשתתף____________________ )להלן: "
 

 (:פרויקטים / ממליצים 1)עד  המציעניסיונו הקודם של להלן פירוט 

 ביצוע ופתתק קטתיאור הפרוי מזמין העבודה 
פרטי איש קשר 

 מטעם המזמין

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 בלבד ניתן לצרף מכתבי המלצה ביחס לפרויקטים המצוינים בטבלה . 

 

 הנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

 

 

 יר/החתימת המצה
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 קראתי והבנתי __________________
 המציע חתימה וחותמת                                    

 

 רשימת ממליצים ופרויקטים של איש המחשוב ומנהל הרשת – ב7נספח 

אני הח"מ ________________________, ת.ז. _____________________ עושה תצהירי זה 
בשם ותקשורת  מחשוב מערכות ואחזקת ניהול שירותי מתן 64/2020' מס פומבי מכרזבמכרז 

 "( ומצהיר בזה כדלקמן:תףהמשת____________________ )להלן: "
 

 פרויקטים / ממליצים(: 1)עד  איש המחשוב ומנהל הרשת המוצעניסיונו הקודם של להלן פירוט 

 ביצוע ופתתק קטתיאור הפרוי מזמין העבודה 
פרטי איש קשר 

 מטעם המזמין

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 בלבד ינים בטבלהניתן לצרף מכתבי המלצה ביחס לפרויקטים המצו . 

 

 הנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

 

 

 חתימת המצהיר/ה

 


