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שירותי ל"החברה") מזמינה בזאת הצעות   –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

 "השירותים"). –(להלן שברשותהתחזוקה, עדכון ופיתוח של מערכת רכש וניהול מלאי 

תקופת הביצוע הינה שלוש שנים. לחברה תהיה אופציה להארכה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, 

 בשלוש תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת  .

. 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש לפי  .1

כל דין. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר תאגידים, וכי 

 תאגיד אחר. מציע אינו רשאי לייחס לעצמו, במסגרת הצעתו, נתונים של 

המציע הוא בעל הסמכה מטעם מייקרוסופט בדרגה של שותף כסף לכל  .2

 הפחות. 

שנים לפחות בתחזוקה, עדכון ופיתוח  5על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של  .3

פרויקטים (לכל הפחות) של מודול רכש ומודול ניהול מלאי, אשר אחד  3של 

 .AX -ניהול מלאי במערכת המהם (לכל הפחות) הוא פרויקט מודול רכש ומודל 

 6ועד למועד הגשת הצעתו,   01.01.2013המציע מעסיק, כמעביד, החל מיום  .4

 . AX -עובדים לפחות, בפיתוח ותמיכה במערכת ה

 על המציע להעסיק ראש צוות העומד בקריטריונים הבאים במצטבר:  .5

יתוח בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, במתן שירותי תחזוקה, עדכון, פ .א

 . AX -ואפיון תהליכים של מערכת ה

בעל תואר ראשון בתחום הטכנולוגיה כגון הנדסת תכנה, מערכות מידע  .ב

 או מדעי המחשב ממוסד אקדמאי מוכר ע"י המוסד להשכלה גבוהה.

ראש הצוות המוצע מועסק אצל המציע, במסגרת יחסי עובד מעביד,  .ג

 שת ההצעות. במשך תקופה של שנה לפחות לפני המועד האחרון להג

מיישמים העתידים לעבוד מול  3-מתכנתים ו 2המציע מעסיק לכל הפחות  .6

 החברה ועומדים בתנאים הבאים:

ועד למועד  2014שנים לפחות, החל משנת  3 -בעלי ניסיון מצטבר של כ .א

הגשת ההצעה למכרז, במתן שירות תמיכה, הטמעה ופיתוח במערכת 

 .AX -ה

הכשרה של קורס מקצועי  יבעלי תואר ראשון בתחומי המחשב, או בעל .ב

 , ממוסד אקדמאי מוכר ע"י המוסד להשכלה גבוהה.AXבפיתוח 



העובדים המוצעים מועסקים אצל המציע, במסגרת יחסי עובד מעביד,  .ג

 לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.  במשך תקופה של שנה

התקפים בהתאם לחוק גופים ציבוריים (אכיפת על המציע להיות בעל האישורים  .7

אישור רואה חשבון או  – 1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו 

 פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על דיווח למע"מ.

 

 

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט 

 יל.הטכני, כאמור לע

 

 .לתיבת המכרזים במשרדי החברה , 21.8.18 המועד האחרון להגשת הצעות 
 

 

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם ללא תשלום (בתאום 

 ) במשרדי liat@pei.co.ilאו פנייה לדוא"ל  9528139-09מראש באמצעות פקס מס' 

 .1, א.ת. הרצליה, בקומה 3החברה ברחוב הסדנאות 

 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה שומרת 

 לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

ובעיתונות בשפה הערבית, ברם  www.pei.co.ilמודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה

 הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.
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