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06/11/2019 

 228334 סימוכין:
 

 שלבי דוהליך  –19/314הנדון: מכרז 
 ERPרכישת, אפיון, יישום והטמעה של מערכת 

") מזמינה החברהחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וחברת קו מוצרי דלק בע"מ (ביחד להלן: "

 ERPה ותחזוקת מערכת הטמעיישום,  בזאת הגשת הצעות למתן מענה לרכישת, אפיון,

הכוללת מודולים בתחומים הלוגיסטיים, המנהלתיים והפיננסיים של החברה (להלן: 

 ").המערכת"

שלבי. בשלב ראשון יידרשו המציעים להגיש מסמכים המוכיחים את  דוהמכרז ייערך כמכרז 

י עמידתם בתנאי הסף. בשלב השני, תעביר החברה לידי המציעים אשר הוכיחו עמידה בתנא

, והמציעים יידרשו להגיש את הצעתם. ההצעות ייבחנו עפ"י אמות RFP-הסף את מסמכי ה

 המידה המופרטות לעיל, וההצעה שתזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר תזכה במכרז.

 רקע .1
), העוסקת בהובלת ואחסנת דלק ומוצרי דלק. 8החברה הינה חברה ממשלתית (בסיווג 

 באזור התעשייה של הרצליה פיתוח. 3אות משרדי החברה נמצאים ברחוב הסדנ

החברה כפופה לרשות החברות הממשלתיות ולהנחיותיה, וכן לחוק ולתקנות חובת 

וכן  1992-המכרזים. אשר על כן, על המציעים לעיין בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 

 .1993 -בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג

 מטרת המכרז .2
ביל תהליך של אפיון, יישום והטמעת מערכת התקשרות מול חברת יישום והטמעה שתו

ERP  שתכלול מודולים לוגיסטיים, ניהוליים ופיננסים ותקיים קשר ניהולי, תפעולי ופיננסי

בין הצרכים השונים של החברה, החל מרכישת טובין דרך ניהול מכרזים, ניהול מלאי, 

בנות ספקים מערכת אחזקה, ניהול עובדים והדרכות וכלה בניהול פיננסי של התחש

 ולקוחות.

אופציות  3+  שנהתמיכה במערכת הנ"ל לתקופה של שרותי התקשרות עבור  כןכמו 

 שנה כל אחת. 1להארכה של 

 ההסכם .3
נוסח ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה יהיה בהתאם לנוסח שיצורף למסמכי המכרז 

 בשלב ב'. 
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 התמורה .4
 ההסכם. שתשולם תהיה בהתאם להצעה הזוכה, בכפוף לתנאיהתמורה 

 תקופת ההתקשרות .5

, שנה אחתעבור מערכת התחזוקה והתמיכה, ההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של 

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה,  שיתחיל עם סיום פרויקט הטמעת המערכת וייצובה.

להאריך את ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. פירוט לוחות 

יישום והטמעת המערכת יהיו בהתאם להצעה הזוכה, בכפוף הזמנים של תהליך האפיון, 

 לתנאי ההסכם.

 

יובהר, כי לפני תום תקופת ההתקשרות, הזוכה מתחייב לבצע הליך חפיפה מסודר, ובו 

למסור את כל המידע הרלוונטי לתפעול ואחזקת המערכת למי שיחליפו בתפקיד, כולל 

  תיעוד השינויים שנעשו במערכת וכולל קודי מוצר.

 השירותיםמקום אספקת  .6
יובהר  , הרצליה פיתוח.3מקום ביצוע הפרויקט הינו במשרדי החברה ברחוב הסדנאות 

כי הזוכה יוכל לספק חלק מן השירותים במשרדיו, אולם הזוכה יידרש להגיע אל משרדי 

 החברה לצורך מתן השירותים, בהתאם לדרישות החברה.
 

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה .7
 18/11/2019 רון להגשת שאלות הבהרה לשלב א' מועד אח

 27/11/2019 מועד אחרון להגשת הצעות לשלב א'

למציעים שהוכיחו  RFP-ה מסירת מסמכי

 עמידה בתנאי הסף 

8/12/2019 

 29/12/2019 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה לשלב ב'

 14/1/2020 מועד אחרון להגשת הצעות לשלב ב'

 ותהגשת ההצעסיום ממועד  120 הצעותמועד פקיעת תוקף ה

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים בגוף -במקרה של אי
 . חוסר לא ייחשב לאי התאמה.קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו -מסמכי המכרז או בנספחיו 
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ועדים אחרים התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מ-במקרה של אי .7.1

קובעים התאריכים המפורטים  -המפורטים בגוף מסמכי ההזמנה או בנספחיה 

 להלן. 7.2 בטבלה זו, אלא אם עודכנו בהודעה של ועדת המכרזים כמפורט בסעיף

מוסמכת לשנות תאריכים אלו באמצעות הבהרות ועדכונים  המכרזיםועדת  .7.2

כתובת המייל שתימסר  שיישלחו לכל המציעים שביצעו רישום מוקדם, באמצעות

לעקוב ובאחריותם על המציעים חובה  חברה.הבהרות באתר העל ידם, או בפרסום 

 אחר כל שינוי ועדכון בתנאי המכרזים ובמועדים. 

 אופן הגשת ההצעה .8
ראשון יידרשו המציעים להגיש את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת  בשלב .8.1

 .הלןל 9בסעיף המפורטים עמידתם בתנאי הסף, 

את ההצעות יש להגיש בשני עותקים, במעטפה סגורה ועליה לציין את מספר  .8.2

 המכרז ו"הצעה טכנית".

אשר יוכיחו עמידה בתנאי הסף, יידרשו להגיש את יתר מסמכי  המציעיםבשלב ב',  .8.3

 המכרז, לרבות נוסח ההסכם כשהוא חתום. 

 יש להגיש במעטפה נפרדת, , שתצורף להצעה בשלב ב',ספיתאת ההצעה הכ .8.4

עליה יירשם שם המציע ושם המכרז. כמו כן, יש לכתוב על המעטפה בבירור, כי 

(ולא במעטפה יובהר, כי הגשת ההצעה הכספית יחד מדובר בהצעה הכספית. 
 עם יתר מסמכי המכרז פוסלת את ההצעה.נפרדת) 

יש להגיש לתיבת המכרזים, הנמצאת בקומת כניסה, שבמשרדי  האת ההצע .8.5

 , א.ת. הרצליה פיתוח.3סדנאות הנהלת החברה ברחוב ה

 תנאי סף להשתתפות במכרז .9
רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים, במועד הגשת ההצעה, על כל התנאים 

 המפורטים להלן:

 סף במציע תנאי .9.1

המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש לפי כל  .9.1.1

פת למספר תאגידים, וכי מציע דין. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה משות

 אינו רשאי לייחס לעצמו, במסגרת הצעתו, נתונים של תאגיד אחר.
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על המציע להיות בעל האישורים התקפים בהתאם לחוק גופים ציבוריים  .9.1.2

אישור  – 1976 –(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו 

, ואישור על דיווח רואה חשבון או פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות כדין

 למע"מ.

 .ERPעל המציע להיות חברת יישום ישראלית של מערכות  .9.1.3

(כולל מע"מ) ₪ מיליון  8בסכום של  מכירות  2018המציע ביצע בשנת  .9.1.4

 לפחות.

לקוחות (לכל הפחות) בישראל, כאשר  10-למציע ניסיון במתן שירותים ל .9.1.5

נות ושני רישיו 50-לפחות שניים מבניהם רכשו מן המציע לא פחות מ

השנים  5שנים רצופות, במהלך  3לקוחות אלו עבדו עם המציע במשך 

 האחרונות.

 ERPפרויקטים בתחום הטמעת מערכת  3למציע ניסיון מוכח בהשלמת  .9.1.6

בשלוש השנים האחרונות, כאשר לפחות אחד מן הפרויקטים הינו של 

להלן), בגרסתה הנוכחית או  9.2המערכת המוצעת (כמפורט בסעיף 

מתוך המודולים המפורטים לעיל  3שקודמת לה, (עם לפחות  בגרסה

ומהותו של הפרויקט הינו  On premise) ומסוג 9.2.1בסעיף 

יובהר כי   ולא שדרוג גרסה למערכת קיימת. ERPהחלפת/הקמת מערכת 

במידה והמציע יגיש מספר הצעות לגבי המערכת, עליו להציג ניסיון 

 ערכת מוצעת.בפרויקט אחד לכל הפחות עבור כל מ

לתיעוד הקריאות  Onlineהמציע מחזיק מרכז תמיכה המפעיל מערכת  .9.1.7

 חודשיים. SLAוניתנת לצפייה על ידי הלקוח כולל הפקת דוחות 

ה' בשעות העבודה  –המציע מחזיק מוקד תמיכה טלפוני בימי העבודה א'  .9.1.8

 יבורר באמצעות פנייה לממליצים. – 17:00עד  08:00

 

 עתהמוצ למערכתתנאי סף  .9.2

המציעים נדרשים לצרף להצעתם מערכת מוצעת, כמפורט בנספח ג'. יובהר, כי 

ניתן להגיש יותר ממערכת אחת, כהצעה במכרז. תנאי הסף המפורטים להלן 

נדרשים להתקיים בכל אחת מן המערכות המוצעות, ככל ולא יתקיימו בכולן, 

רק עבור  החברה רשאית לפסול את אחת ההצעות, ולאפשר למציע להגיש הצעה

 חלק מן המערכות. 

  

http://www.pei.co.il/


 
 

 מחלקת רכש והתקשרויות -כספים אגף 

 
 
 
 

5 

 www.pei.co.ilאתר החברה   I4612002 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 
 liat@pei.co.il דוא"ל 09-9528139Iפקס: 09-9528611Iטל':

 

 על המציע להציג מערכת המכילה לפחות את המודולים הבאים: .9.2.1

מודול כספים עם לוקליזציה ישראלית. טיפול בספקים,  .9.2.1.1

 לקוחות, ספר ראשי, תקציב וניהול מזומן.

דרישות רכש, הזמנות רכש, הסכמי  –מודול רכש  .9.2.1.2

 מסגרת ובקשה להצעת מחיר.

יט, מחסנים, מלאי חלקי חילוף הגדרות פר –מודול מלאי  .9.2.1.3

 ומלאי לפרויקטים.

 מקושר לרכש, למלאי ולכספים. –מודול ניהול פרויקטים  .9.2.1.4

ניהול תקלות שבר וניהול אחזקה  –מודול אחזקה  .9.2.1.5

 מונעת.

 ניהול עובדים וניהול הדרכות. –מודול משאבי אנוש  .9.2.1.6

 על המציע להציג מערכת כאשר היא בגרסתה האחרונה הקיימת בשוק. .9.2.2

 (לא בענן). On premiseיע להציג מערכת על המצ .9.2.3

 על המציע להציג מערכת כך שרישוי המערכת הינו ברכישה ולא בשכירות. .9.2.4

על המציע להציג מערכת כאשר יצרן ליבת המערכת הינו יצרן מומחה  .9.2.5

כלומר והמערכת מוגדרת ללקוחות קטנים ובינוניים,  ERPבתחום מערכות 

משתמשים (יובהר כי  1000על שהמערכת לא מותקנת אצל לקוח עם מ

הכוונה היא לכלל הלקוחות המשתמשים במערכת, גם אם לא באמצעות 

 .)המציע

על המציע להציג מערכת אשר מערכת ניהול המשאבים המרכזית תעמוד  .9.2.6

כללי החשבונאות המחויבים, הוראות ניהול ספרים, מס  –בדרישות החוק 

 ופים ממשלתיים.הכנסה ומע"מ כולל תמיכה מלאה בחוקים החלים על ג

על המציע להציג מערכת שכל מרכיביה המוגדרים בהצעה זו כקיימים,  .9.2.7

זמינה להתקנה תוך חודש מיום הגשת ההצעה, והינה מערכת פועלת 

 10השנים האחרונות בצורה מוכחת (לפחות אצל  5בישראל במהלך 

לקוחות, לא בהכרח של המציע). זמינות זו חלה על המערכת לרבות 

 ודה בישראל.התאמתה לעב

על המציע להציג מערכת הפועלת בסביבת מערכות שרתים וירטואליות  .9.2.8

Hyper-V. 

 Clipעל המציע להציג מערכת התומכת בהעברת נתונים, לפחות על ידי  .9.2.9

Board בין יישומי חלונות (למשל ,Excel.וכן אפשרות ייצוא לכלי אופיס ( 
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, תפנה החברה הוכחת עמידתם של המציעים בתנאי הסף לצורךיובהר כי  .9.3
ליצים המפורטים בנספח ה' להצעה ו/או ליצרן התוכנה המוצעת, על מנת מלמ

 לברר את פרטי המערכת אותה הגיש המציע.

 מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף .10

תעודת התאגדות מקורית או העתק נאמן למקור בצירוף אישור רו"ח או עו"ד ביחס  .10.1

 עת החתימה על ההצעה.למורשי החתימה של התאגיד ב

אישור תקף בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים  .10.2

, המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח 1976 -ציבוריים, התשל"ו 

 לרשויות המס כחוק.

תצהיר עמידה בתנאי סף כשהוא מלא ומאומת כדין בנוסח המצ"ב כנספח ג'  .10.3

 במסמכי המכרז.

שימת מסמכים להוכחת עמידה בתנאי סף בהתאם לטבלה המצ"ב כנספח ד' ר .10.4

 במסמכי המכרז.

בשלוש השנים האחרונות, לפי  ERPרשימת פרויקטים בתחום הטמעת מערכת  .10.5

 במסמך זה כנספח ה' במסמכי המכרז. 9.1.6סעיף  

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה בשלב א .11

 נוסח ההצהרה המצורף כנספח א'. .11.1

ייבות לשמירה על ניגוד עניינים חתום ומאומת ע"י עורך דין כדין בנוסח תצהיר התח .11.2

 למסמכי המכרז. 2המצ"ב בנספח ו'

 .1תצהיר התחייבות לשמירה על סודיות כמפורט בנספח ו' .11.3

תצהיר עמידה בחוק שכר מינימום חתום ומאומת ע"י עורך דין כדין, בנוסח המצ"ב  .11.4

 בנספח ז' מסמכי המכרז.

 ים על יישום המערכת המוצעת הקיימים בשוק בישראל.רשימת ספקים מתחר .11.5

 פרופיל המציע כמצ"ב נספח ח'. .11.6
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 הליך בחירת הזוכה .12
לעיל.  9תיבדק עמידת ההצעות בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  -שלב ראשון  .12.1

רק הצעות שתעמודנה בכל תנאי הסף תעבורנה לבחינה בשלב השני. הצעות שלא 

 תעמודנה בתנאי הסף תיפסלנה.

ר בדיקת ההצעות, החברה תפנה למציעים שהוכיחו עמידה בתנאי הסף, לאח .12.2

. מציעים אלו יתבקשו RFP-ותעביר להם את יתר מסמכי המכרז, לרבות מסמכי ה

 הצעה מפורטת. להגיש

מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך  .12.3

חלט של החברה, והמציע מוותר (לאחר בחירת הזוכה), על פי שיקול דעתה המו

 מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

 נק') 65(עד  ניקוד איכות ההצעה –שלב שני  .12.4

ציון האיכות יחושב כסכום הנקודות שיקבל המציע בכל אחד  .12.4.1

 מהמרכיבים הבאים:
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ציון  תיאור פרמטר מס'
איכות 

 מקסימלי

 נק' 40 פונקציונליות

על בסיס העמידה בדרישות ציון זה יינתן  רכש 1
. הפרמטרים RFP-המפורטות במסמכי ה

למתן הציון, וחלוקת הניקוד בניהם, 
יפורטו בהרחבה במסמך. יחד עם זאת 

כי בין היתר תבחן החברה את  יצוין
הפרמטרים הבאים: תהליך מובנה 
במערכת אל מול פיתוח, והיקף שעות 

 הפיתוח הנדרש. 

ו כסעיפים יובהר כי חלק מן הסעיפים יצוינ
, אשר העדר רכיב זה מן ההצעה קריטיים

 יגרע את מלוא הנקודות עבור סעיף זה.

 נק' 10

 נק' 3 מלאי 2

ניהול  3
 פרויקטים

 נק' 9

 נק' 8 פיננסי 4

 נק' 2 משאבי אנוש 5

 נק' 4 אחזקה 6

ניווט, נגישות  7
למידע, 
ומסמכי 
 תמיכה

ציון זה יינתן על בסיס העמידה בדרישות 
. הפרמטרים RFP-מפורטות במסמכי הה

למתן הציון, וחלוקת הניקוד בניהם, 
יפורטו בהרחבה במסמך. יחד עם זאת 
יצוין כי בין היתר תבחן החברה את 
הפרמטרים הבאים: כלי עזר לניווט בתוך 
המערכת, פשטות המסכים, מסכי חיפוש, 

 ודוחות מובנים 

 נק' 4
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 25 ספק ומערכת
 נק'

מספר  1
העובדים 

מועסקים ה
 במציע

מספר אנשי המקצוע המועסקים במציע במשרה 
מלאה במתן שירותים לתמיכה והקמת המערכת 

 המוצעת. 

נק'  3-עובדים תינתן נקודה ועד ל 10עבור כל 

במידת  עובדים ומעלה. 30עבור מציע המעסיק 

הצורך החברה תבקש להציג רשימה שמית של 

 העובדים ותפקידם.

 נק' 3

שירות  2
 ותמיכה

יהיה פרק של תמיכה ובו  RFPבמסמך ה 
דרישות. הציון יהיה על בסיס העמידה בדרישות 

 .אלו

 נק' 4

 ניסיון 3
 והמלצות

פרויקטים של הקמת מערכת  3מציע אשר יציג 
ERP  השנים  3-שהסתיימו בהצלחה בהמוצעת

האחרונות יקבל נקודה. נקודה נוספת תינתן עבור 
 הצגת פרויקטים נוספים. 

ות יינתנו עפ"י חוות הדעת נקודות נוספ 3 
בפרויקטים  מהלקוחות שבהם יושמה המערכת

 . שהוצגו

 נק' 5

כמות ספקים  4
 למערכת
 המוצעת

עבור כל שני ספקים הקיימים בשוק (כולל 
המציע), איתם ניתן להתקשר לצורך יישום 
המערכת המוצעת ע"י המציע יקבל המציע 

נק' עבור ששה ספקים  3נקודה, ועד לציון של 
 יימים בשוק ומעלה.ק

 נק' 3

צוות  5
 הפרויקט

מציעים אשר יעברו לשלב ב' יידרשו להתייצב 
לראיון, אליו יגיעו מנהל הפרויקט המוצע מטעם 

 המציע, ומובילי התחומים מטעם הספק.

 נק' 5

התרשמות  6
 כללית

המציעים אשר יעברו לשלב ב' יידרשו להציג בפני 
 ת.החברה מצגת תכלית של המערכת המוצע

 נק' 5

 65 ציון סופי 
 נק'
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 50המינימאלי הנדרש בשלב זה, הוא סה"כ  הציון .12.4.1.1

נקודות אפשריות. הצעה שתקבל  65נקודות מתוך 

פחות מציון זה תיפסל, ולא תעבור לבחינה בשלבים 

 .הבאים של המכרז

על אף האמור, במידה ומבין ההצעות שיבדקו בשלב  .12.4.1.2

נק',  50-ך מאו יותר יקבלו ציון הנמו 50%האיכות, 

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

להפחית את ציון האיכות הנדרש לצורך מעבר לשלב 

 בדיקת ההצעה הכספית.

 נק') 35ניקוד ההצעה הכספית (עד  – שלישישלב  .12.5

שעברו את רף ייפתחו ההצעות הכספיות של המציעים  בשלב השלישי  .12.5.1

יותר תקבל את הציון . הצעת המחיר הזולה בהציון המינימאלי הנדרש

המקסימלי עבור רכיב המחיר, ויתר ההצעות יקבלו את ציונם ביחס 

להצעה הזולה ביותר, כתוצאת חילוק המחיר בהצעה הכספית הזולה 

 ביותר במחיר ההצעה הנבדקת במכפלת סך הנקודות האפשרי. 

 ציון ההצעה הכספית יחושב עפ"י הנוסחה הבאה: .12.5.2

 

 יתופסחישוב ההצעה ה –שלב רביעי  .12.6

לאחר מתן ציון להצעה הכספית. יחושב הציון המשוקלל של ההצעות.  .12.6.1

הציון המשוקלל יכלול את ציון האיכות מהשלב השני ואת ציון ההצעה 

 הכספית, כדלקמן:

 

 

שנים מסיום הפרויקט + (עלות התמיכה  4עלות הקמה וקניית הרישוי + עלות אחזקת הרישוי למשך 

SLA פיתוחים, ותקלות נתונים לפי מחיר ,FIX  * חודשים) = ההצעה הכספית 48לחודש 

35 ∗
ההצעה הכספית הזולה ביותר

ההצעה הכספית
 

 

 

 = ציון ההצעה הסופית )35%עד (+ ציון ההצעה הכספית  )65%עד (ציון האיכות 
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יוכרז כזוכה, בכפוף לזכויות  -המציע שיזכה בציון הסופי הגבוה ביותר  .12.6.2

 החברה לפי מכרז זה.

 שלמת מידע ומסמכיםה .13
אחד מן המציעים לאחר הגשת רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מכל  החברה תהיה .13.1

למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או מסמכים  ההצעות

שנדרש המציע לצרף להצעתו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידת המציע 

בדרישות הסף למכרז. במקרה שכזה, המציע יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון 

 קבע. יאו השלמה כאמור עד למועד שיו/

 רשאית  -מציע אשר נמנע מלמסור לחברה את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון 

 החברה שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה.

יובהר כי במידה ותבחר החברה לפנות למציע בבקשה להשלמת מידע, והוא ימנע  .13.2

ון, רשאית החברה, על מלמסור לחברה את המידע הדרוש או ימסור מידע לא נכ

פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה, ולמציע לא תעמוד 

 כל טענה בעניין זה.

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש, מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת  .13.3

ההצעות למכרז, כל הבהרה הקשורה להצעה או מידע הנראה לה קשור במציע, 

צוות נותן השירותים המוצע מטעמו, במסמכים אשר צירף המציע בניסיונו, בחברי 

להצעתו, וכן כל פרט נוסף לעניין אופן מתן השירותים על ידי המציע, או כל פרט 

אחר אשר יידרש על ידה לצורך בחינת ההצעה. במקרה שכזה, המציע יידרש 

 קבע. ילהעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה כאמור עד למועד שי

 הצעות פסילת .14
אות מסמכי המכרז והוראות כל דין. רהחברה רשאית לפסול הצעות בהתאם להו .14.1

מבלי לגרוע מהאמור, רשאית החברה לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות או 

מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם 

עמוד בניגוד עניינים עם החליטה אחרת, וכן בכל מקרה בו קיום ההצעה עשויה ל

התקשרויות אחרות של המציע, לרבות התקשרויות המציע עם החברה בעניינים 

אחרים נשוא המכרז. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למחול על פגמים 

 טכניים שנפלו בהצעה בתום לב, או לתקנם, בהתאם להוראות כל דין.
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אלה, החברה תהא רשאית לפסול  מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום במסמכי מכרז .14.2

כל הצעה הסוטה ו/או משנה ממסמכי המכרז כפי שפורסמו על ידי החברה. בפרט, 

 אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל עניין הקשור לביטוח.

 הבהרות .15
י אבמכרז לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע  המציעעל  .15.1

בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות  בהירויות, סתירות או אי התאמות

מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לחברה ולפרטן בכתב. פירוט 

מהתאריך המפורט בטבלת לוחות כאמור יימסר במשרדי החברה לא יאוחר 

מציע שלא יפנה כאמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל לעיל,  7הזמנים בסעיף 

 מות כאמור. אאו אי התטענה בדבר סתירות, 

יודגש, כי רק הבהרות או תשובות שיישלחו בכתב על ידי החברה, או על ידי מי  .15.2

שהוסמך על ידה לצורך כך, יחייבו את החברה. תשובה שלא תינתן בכתב לא 

 תיצור כל בסיס לטענה של השתק או מניעות.

ל המציעים, ידו יישלחו לכ-המציע מודע ומסכים לכך כי שאלות הבהרה שיישאלו על .15.3

 בהתאם לשיקול דעת החברה.

אשר תוצע לעיון המשתתפים שיעברו  הפיתוחים האופציונלייםמובהר כי רשימת  .15.4

 פיתוחיםהינה תוכנית עבודה בלבד, והחברה לא מתחייבת כי כל ה שנילשלב ה

 במהלך השנה הקרובה, או במשך כל תקופת ההתקשרות. הנ"ל יבוצעו

 פיצוי מוסכם .16
  לחברהשלם המציע י כל אחד מסוגי ההפרות המפורטות להלן, מוסכם בזה כי בשל .16.1

 –"ח, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש (להלן ש 50,000 של לגובה עד פיצוי

סעיף "פיצוי מוסכם"), ללא צורך בהוכחת נזק. למען הסר ספק מובהר בזה כי אין ב

הפרת לפי חוק החוזים (תרופות בשל  החברהמזכות כלשהי של זה כדי לגרוע 

, לרבות הזכות לפיצוי גבוה יותר מסכום הפיצוי המוסכם, 1971-חוזה), התשל"א

נזק גבוה יותר מסכום הפיצוי חברה גרמה ל המציעשל  יהיה והפרה כלשה

 המוסכם.

בו מהצעתו, ו/או לא יקיים את תנאי המכרז בדייקנות  חזר המציע .16.1.1

 ובשלמות.
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יתו במכרז, לרבות רב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייס המציע .16.1.2

ד עמההוראות בדבר החתימה על הסכם ההתקשרות, ו/או לא 

 .בהתחייבויותיו במלואן ובדייקנות

גובה הפיצוי המוסכם ייקבע בהתאם לשלב בו הפר המציע את התחייבותו, וכמות  .16.2

 העבודה שהושקעה במכרז עד למועד ההפרה.

עים החוקיים ובכל האמצהחברה תהיה רשאית לגבות את החוב עפ"י הדין,  .16.3

העומדים לרשותה. כמו כן, ככל שיש לחברה חובות כלשהם כלפי המציע, בין 

מהתקשרות זו או אחרת או בשל כל עילה אחרת, מסכים המציע כי החברה תהיה 

רשאית לקזז את הפיצוי המוסכם מכל חוב כספי, קיים או עתידי, שיש או יהיה לה 

 כלפי המציע.

  אומדן .17
של שווי ההתקשרות, אשר הופקד במעטפה בתיבת במכרז זה נערך אומדן  .17.1

המכרזים. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפסול הצעה הסוטה באופן 

 משמעותי מן האומדן.

במידה וכל ההצעות שהוגשו למכרז יהיו מרעות עם החברה לעומת האומדן,  .17.2

 רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקיים הליך תחרותי נוסף בין המציעים

 שהגישו את ההצעות המתאימות ביותר.

הוגשה הצעה יחידה או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים במחיר  .17.3

המרע עם החברה לעומת אומדן שווי ההתקשרות, רשאית החברה להודיע על כך 

עם החברה למגיש ההצעה, ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים מיטיבים 

חירת ההצעה בהתאם לתנאי המכרז, או להחליט קבע, להחליט על בייבמועד ש

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. -על ביטול המכרז 

 מתן העדפות על פי דין .18
שיוגשו ע"י עסקים בשליטת אישה כהגדרתם בסעיף  להצעות העדפה תיתן החברה .18.1

קבלו שתי הצעות או יותר כך שאם י, 1992-ב לחוק חובת המכרזים תשנ"ב2

יא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של תוצאה משוקללת זהה שה

עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, 

 .בעת הגשתה, אישור ותצהיר

 את להצעתו לצרף המציע על, לעיל 18.1 בסעיף כאמור מההעדפה ליהנות בכדי .18.2

 :  הבאים המסמכים
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במציע  כי אישור ובה עבמצי החתימה מורשי ידי על חתומה הצהרה .18.2.1

נושאת משרה אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, מכהנת 

מכל סוג של אמצעי השליטה  50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

אם מכהן בעסק נושא  )1( אף אחד מאלה: במציע בעסק. וכי לא התקיים

אם  )2. (הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה –משרה שאינו אישה 

אין הם קרובים של המחזיקה  –מהדירקטורים אינם נשים  שליש

 .בשליטה

 כמפורט כי המציע הינו עסק בשליטת אישה חשבון רואה מאת אישור .18.2.2

 המקובלים הביקורת לתקני בהתאם יערך האישור. המציע בהצהרת

 מסומנת, לעיל 18.2.1 בסעיף המציע הצהרת תצורף ואליו, בישראל

 .בלבד זיהוי לשם החשבון רואה בחותמת

 זכויות קניין .19

העבודה שתבוצע על ידי הזוכה במסגרת מכרז זה, תהיה רכושה הבלעדי של  .19.1

 החברה.

הזוכה לא יהיה רשאי להשתמש בחומר שהוכן על ידו לצורכי ביצוע העבודה לצרכיו  .19.2

 הפנימיים או לצורכי עבודות אחרות, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.

ים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י הליך זה ו/או חלק הזוכה לא יעביר את המסמכ .19.3

מהם לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים 

 בכל צורה שהיא אלא באישור מראש ובכתב של החברה.

בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של החברה בכתב, יעביר הזוכה  .19.4

קבצים והמסמכים, או כל חומר אחר לידי החברה את כל המידע, הנתונים, ה

שנמסר לו, התקבל על ידיו, או הוכן על ידו בקשר עם ביצוע שירותי הייעוץ נשוא 

 מכרז זה.
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  סתירות ושינויים .20

במידה ותימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים או אי בהירות לגבי מסמכי  .20.1

 כויות החברה.המכרז, המסמכים יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או ז

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז,  .20.2

ובלבד שתודיע על כך בכתב לכל המציעים במכרז, והמציעים במכרז יערכו את 

הצעותיהם, או יתקנו את הצעותיהם, בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור. כן 

י המכרז והיא לא תישא באחריות רשאית החברה להחליט בכל עת על ביטול הליכ

 כלשהי כלפי המציעים בשל כך.

 עיון במסמכי המכרז   .21

 ייעשה,  1993-עיון בתוצאות המכרז על פי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג .21.1

 לעיון הבקשה הגשת עם לחברה ישולם אשר, ח"ש 1,000 של תשלום   תמורת

הזכייה או פסילה, -ייום ממועד קבלת הודעת א 30יתאפשר תוך , יוחזר לא ואשר

 לפי העניין.

עם הגשת הצעתו, על המציע לפרט בצורה ברורה אלו חלקים (אם בכלל) בהצעתו  .21.2

מהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי אשר אין להעבירם לעיון מציעים אחרים, תוך 

תהא החברה  -מתן נימוקים. לא סימן המציע אף חלק מהצעתו כסוד מסחרי 

 צעתו לעיון מציעים אחרים. רשאית להעביר את כל ה

מובהר, כי ככל שסימן המציע חלקים מסוימים בהצעתו כסוד מסחרי, הריהו מוותר  .21.3

בזאת על עיון בחלקים המקבילים בהצעות אחרות. מובהר כי אין באמור כדי לחייב 

 את החברה לקבל את עמדת המציע שלא לחשוף חלקים מהצעתו שלו. 

לאפשר למציע להבהיר את עמדתו בעניין  החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, .21.4

 גם בשלב מאוחר יותר. 

ככל שהחברה תידרש לקבוע אלו פרטים בהצעה להעביר לעיון מציעים אחרים,  .21.5

תיקח החברה במסגרת שיקוליה את עמדת המציע שבהצעתו נתבקש העיון כאמור 

, לעיל. מובהר עם זאת כי החלטה כאמור נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה

ובהגשת הצעתו מסכים המציע כי לא תהיה לו כל טענה שהיא בקשר להעברת 

 הצעתו או חלקה לעיונם של מציעים אחרים.
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כמו כן המציע מסכים כי במקרה שהחברה תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי  .21.6

קיים ספק בשאלה האם יש לגלות מידע בהצעה שהמציע יבקש לעיין בה, תהיה 

מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט  החברה רשאית להימנע

 לפי פנייתו.

 הוראות כלליות  .22

 כל  ההוצאות להכנת ההצעה תהיינה על חשבון המציע בלבד.  .22.1

האחרון שנקבע להגשת ההצעות.  יום מהיום 120למשך תוקף ההצעה יהיה  .22.2

בתקופה זו תהיה ההצעה בלתי חוזרת. ככל שיהיה בכך צורך, תהא החברה 

שאית לבקש מן המציעים להאריך את תוקף הצעתם. מציעים אשר יסרבו ר

תה עדיפה והחברה תהא רשאית ילהארכה כאמור, תיפסל הצעתם אף אם הי

להמשיך את ההליך המכרזי בהתאם לצרכיה, ולבחור מבין המציעים אשר הסכימו 

  להארכה כאמור.

ומדת בתוקפה. המציעים אינם רשאים להסתלק מהצעתם במכרז, כל עוד היא ע .22.3

מוסכם בזה כי בגין הסתלקותו של מציע מהצעתו במכרז יהא הוא חייב לחברה 

אלף ש"ח בתוספת מע"מ  50פיצויים מוסכמים, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך של 

הצדדים מסכימים כי גובה הפיצויים האמורים מבטא לעיל.  16כאמור בסעיף כחוק. 

לים להיגרם לחברה כתוצאה באופן סביר את ציפייתם לנזקים אשר עלו

 מהסתלקותו של המציע מהצעתו במכרז. 

אי מילוי אחת או יותר מההוראות במכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, זאת  .22.4

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של 

 החברה.

כרזים, מובהר כי המכרז כפוף להוראות דיני המכרזים לרבות תקנות חובת המ .22.5

 , ואין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהם.1993-תשנ"ג

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז,  .22.6

ובלבד שתודיע על כך בכתב לכל המציעים במכרז, והמציעים במכרז יערכו את 

 ר.הצעותיהם, או יתקנו את הצעותיהם, בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמו
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המציע חייב לעדכן את החברה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם  .22.7

יחול, במידע שמסר לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד 

עד לחתימה על  -למועד פרסום החלטת החברה בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

 ההסכם.

המכרז, ובכלל, והמציע מוותר מובהר כי המציע יישא בכל הוצאותיו לשם הכנת  .22.8

בזאת על כל טענה לפיצוי או  שיפוי או החזר כספים כלשהם בקשר עם השתתפותו 

 במכרז, מכל סיבה שהיא.

"שמורים" ועל המציע לשמור על סודיותם. בקשר לכך  -מסמכי  המכרז הוגדרו כ  .22.9

שי"ז חלות על המציע הוראות פרק חמישי לחוק דיני העונשין (בטחון המדינה) , ת

1957. 

עד   Contractsbid@pei.co.ilבכל מקרה של שאלה יש לפנות אל הח"מ במייל  .22.10

 .18.11.2019ליום 

 

  ,רבבכבוד 

 

 ליאת שרון

 ס' מנהל מח' רכש והתקשרויות  
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 לכבוד
 תשתיות נפט ואנרגיה / קו מוצרי דלק בע"מ

 3הסדנאות 
 א.ת. הרצליה

 
 נספח א' –טופס למילוי על ידי המציע 

 
 מתן שירותי עבודה.

 
אנו הח"מ (שם הגוף המשפטי) ____________________________ ת.ז./ח.פ.    .1

_________כתובת 
___________________________________________ מיקוד_________ 

 טלפון _____________________  פקס. ____________ 
 -דואר אלקטרוני_______________________________________(להלן 

 ")"המציע
 

 מאשרים ומצהירים בזה:
 

שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להציע הצעות,; לרבות  .1.1
"מסמכי  -החוזה ונספחיו, וטופס זה (להלן כולם ביחד וכל אחד לחוד 

 ההזמנה") ואנו מסכימים לכל האמור בהם.
ניסיון לבצע יש לנו היכולת הארגונית, הפיננסית והמקצועית, לרבות הידע וה .1.2

 את העבודות, כמפורט במסמכי ההזמנה, על כל נספחיהם.
המציע לא נתן ו/או נותן עבודות לכל גורם שהוא, אשר עלולים לגרום לנגוד  1.3

עניינים בין אותם העבודות שהיא נותנת לבין השירותים נשוא הזמנה זו להציע 
 הצעות.

 רצ"ב המסמכים הבאים: .2
 

 למסמך ההזמנה להציע הצעות. 10 המסמכים המפורטים בסעיף 2.1
 אישורים תקפים בהתאם לחוק גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  2.2

על  , (אישור רואה חשבון או פקיד שומה1976 -ותשלום חובות מס) התשל"ו 
 ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על דווח למע"מ).

וף  תעודת אישור אודות רישום החברה כחוק ו/או רישום העסק, בציר 2.3
 התאגדות. 

המציע מתחייב לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם, ולהתחיל בביצוע העבודות  .3
מיידית או בכל יום אחר כפי שתידרש, במדורג על פי לוח זמנים שייקבע על ידי החברה, 

 ולהמשיך בנתינתו בתנאים המפורטים בחוזה.
יום  90לביטול והיא עומדת בתוקפה המציע מצהיר בזאת כי הצעתו זו אינה ניתנת 

 מהמועד האחרון להגשת ההצעה.
 

 חתימה וחותמת ____________________  שם החותם _____________________ 
 

 תאריך___________________               תפקיד  __________________________
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 טופס הגשת הצעה -נספח ג' 
 לכבוד:

 קו מוצרי דלק בע"מ תשתיות נפט ואנרגיה /

 3הסדנאות 

 א.ת. הרצליה

 

 אני הח"מ __________  ת.ז./ח.פ.   __________ מרחוב ____________ , 

 טלפון ________ פקס' _________   (להלן: "המציע")

 

 מאשר ומצהיר בזה:

ז נכון למועד האחרון להגשת הצעות כפי שפורטו אני עומד בכל תנאי הסף של המכר .1

 בכלל זה אני מאפשר לחברה לבצע בדיקה עצמאית לאימות.במסמך זה ו

צרפתי את כל המסמכים הרלוונטיים להוכחת העמידה בתנאי הסף כפי שפורטו בטבלת  .2

 מסמכים להוכחת עמידה בתנאי סף בנספח ד' למסמכי המכרז.

קראתי בעיון והבנתי היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה,  .3

 סח חוזה ההתקשרות ונספחיו ובטופס זה ואני מסכים לכל האמור בהם.לרבות בנו

יש לי היכולת המקצועית והארגונית, לרבות הידע והניסיון לבצע את העבודות, כמפורט  .4

 במסמכי ההזמנה, בחוזה ההתקשרות ובנספחים המצורפים לו.

 שם וגרסת המערכת המוצעת :_____________________. .5

במסמכי המכרז) הקיימים במערכת אותה אני  9.2.1(בהתאם לסעיף אלו המודולים  .6

רכש       מלאי       ניהול פרויקטים     אחזקה             מציע בהצעתי זו:     כספים

 .משאבי אנוש

לא נתתי ואינני נותן שירותים לכל גורם שהוא, אשר עלולים לגרום לניגוד עניינים, ישיר  .7

משפטיים קיימים או צפויים, בין אותם שירותים לבין  או עקיף, לרבות בהליכים 

 השירותים לבין השירותים נשוא המכרז.

אני מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה והתנאים הנוספים כפי שפורטו  .8

 במסמכי המכרז.

אני מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם, ולהתחיל במתן השירות  .9

ר כפי שיידרש, במדורג על פי לוח זמנים שייקבע על ידי החברה, מיידית או בכל יום אח

 ולהמשיך בנתינתו בתנאים המפורטים בחוזה.  

יום  120אני מצהיר בזאת, כי הצעתי איננה ניתנת לביטול, והיא עומדת בתוקפה  .10

 מהמועד האחרון להגשת ההצעה.
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ו בצרוף חותמת ההצעה תיחתם בידי המציע ואם הוא תאגיד בידי מורשי החתימה מטעמ

 התאגיד.

 רצ"ב אישור עו"ד /רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד המציע.
 

 

 החתומים על הצעה זו מטעם המציע ותפקידם: __________________

  

 תאריך: _________________

___________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 
 אישור

אשר בחתימתי כי החתומים בשם אני הח"מ עו"ד___________ מ.ר. _____________, מ

 המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בחתימתם.

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי כי עליהם להצהיר את האמת 

וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו 

 זה. בפני על טופס

 

 

 

 

 _________________, עו"ד _______________________________  

 מ.ר. __________________ חותמת
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  טבלת פרוט מסמכים להוכחת עמידה בתנאי סף –ספח ד' נ
 

 הערות מסמך נדרש להוכחת עמידה בתנאי סף תנאי סף
  10.1ראה סעיף  9.1.1
  10.2ראה סעיף  9.1.2
  הצהרה -נספח ג'  9.1.3
  אישור מרואה חשבון המציע 9.1.4
  רשימת לקוחות לפי המפורט בסעיף 9.1.5
  ספח ה'נ 9.1.6
  צילומי מסך רלוונטיים 9.1.7
שם לקוח המשתמש במערכת התמיכה  9.1.8

 המפורטת בסעיף
 

  הצהרה -נספח ג'  9.2.1
  הצהרה -נספח ג'  9.2.2
  הצהרה -נספח ג'  9.2.3
  הצהרה -נספח ג'  9.2.4
  הצהרה -נספח ג'  9.2.5
  הצהרה -נספח ג'  9.2.6
  הצהרה -נספח ג'  9.2.7
  אישור יצרן 9.2.8
  הצהרה -נספח ג'  9.2.9
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 פירוט ניסיון ולקוחות -נספח ה' 
 

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  כי עלי

 בזאת, בכתב, כדלקמן:

אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו 

 ומטעמו (להלן ולפי העניין: "המציע").

 המציע וניסיונו: הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת ההצעה אלה הם פרטי לקוחות

 4לקוח  3לקוח  2לקוח  1לקוח  

  שם הלקוח

 

   

פרטי איש קשר מטעם 

 -הלקוח שם, מספר טלפון ו

Email 

    

     תאריך התחלת הפרויקט

     תאריך עלייה לאוויר

מאפיינים כלליים של 

 הפרויקט

 

 

 

 

   

, ERPמאפייני מערכת 

 כולל פרוט מודולים

 

 

 

 

   

הכלול מסד הנתונים 

 במערכת

    

פרטי הגורם המתחזק את 

 המערכת
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 הנדון : תצהיר מורשי חתימה

בהזמנה להציע  9.1.6אני הח"מ_______________ מאשר/ת בזאת, בהתאם לסעיף 

הצעות למכרז __________ ("המכרז"), כי המציע ביצע את הפרויקטים המנויים בנספח ה' 

  למכרז, על כל פרטיהם.

 

 אישור
הנני מאשר כי ביום ______________ הופיע/ו בפני, עו"ד ___________, ה"ה 

________________________, נושא ת.ז. מס' ____________________/המוכר/ים 

חברת _______ בע"מ, ואחרי  -לי באופן אישי ואשר הינם מורשי חתימה בשם המציע 

ה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזהרתי אותו/ם כי עליו/הם להצהיר אמת וכי יהי

 יעשה/יעשו כן, אישר/ו נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/מו עליה.

 

 

 _________________, עו"ד _______________________________  

 מ.ר. __________________ חותמת
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 1ו' נספח 
 התחייבות לשמירת סודיות

יות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, נותן השירות מתחייב בזאת לשמור בסוד .1

ניהולי, כספי, ביטוחי  או כל מידע   -זולת הנוטלים חלק בביצוע השירותים, כל מידע 

אשר יגיע לידיעת נותן השירות אישית או מי מטעמו על החברה או בקשר אליה,  -אחר 

שר עם ביצוע במשך עבודת הייעוץ, בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם המידע הגיע בק

 ").המידעהשירותים ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים (להלן: "

נותן השירות מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים, על תוכנם  .2

או על היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי 

 מנהל החברה.

לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות  נותן השירות מתחייב בזאת לא .3

 אחרים אלא למטרת ביצוע השירותים.

נותן השירות מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  .4

הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב נותן השירות להגביל את 

 השירותים  מטעמו. הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע

נותן השירות מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים  .5

שיעסקו מטעמו בביצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים 

את ההתחייבויות של נותן השירות, כפי שפורטו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות 

לא יעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על  ותהחתומה לחברה. נותן השיר

 התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל ומסמך התחייבות נמסר לחברה.

 

  בכבוד רב,
 

_______________
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 2נספח ו' 

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים

חוקית  נותן השירות מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה .1

שהיא, שיש בה כדי להפריע לביצוע החוזה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או 

 עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח חוזה זה.

נותן השירות מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב  .2

 ניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.בכל עסקה ו/או ע

 נותן השירות מתחייב להביא לידיעת החברה, מייד כשנודע לו, על כל חשש לניגוד עניינים. .3

החברה בכל פעולותיו  נותן השירות מצהיר כי ידוע לו על אחריותו לפעול בתום לב כלפי .4

החברה ולא  כל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובתבקשר עם הסכם זה, וכי כל המלצה ו

 מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע  .5

 החברה. דעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ____________       ____________ 

  חתימה                           תאריך                 
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 תצהיר חוק שכר מינימום–נספח ז'  
 

ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  2בהתאם להוראת סעיף 

 1976 –חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו 

 

זהרתי כי עלי לומר אני הח"מ _________נושא תעודת זהות מספר _________לאחר שהו

את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב 

 כדלקמן:

הנני משמש כמנהל בחברת _______________בע"מ (להלן: " הספק") והוסמכתי  .1

 ליתן תצהיר זה מטעמו.

המונחים והביטויים בתצהירי זה, הנם כמשמעתם בחוק עסקאות  .2 .1

ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום  יים (אכיפתגופים ציבור

 1976 –והעסקת עובדים זרים . כדין), תשל"ו 

 הנני מצהיר כי מתקיים לגבי הספק אחד מאלה: .2

 הספק או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; .א

מועד הספק או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, אך ב .ב

 ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

הספק או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עברות או יותר לפי חוק שכר מינימום,  .ג

 אך במועד ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

(א) לחוק עסקאות גופים  2אישור זה הנו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף  .3

 הנ"ל, הקיימים בידי וצורפו להצעתי.ציבוריים 

 זה שמי, זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

 

 אישור
אני הח"מ, עו"ד __________ מ.ר. _______  מרח' ________ , מאשר בזה כי ביום 

______ הופיע בפניי _______ שזיהה עצמו ע"י ת.ז./ המוכר לי באופן אישי והמוסמך לחתום 

יל, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי בשם המציע על ההצהרה לע

לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר הוא את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם 

 עליה.

 

_______________ 

 תלא וחותמשם מ           
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 פרופיל המציע   -נספח ח' 
 

_______ לאחר שהוזהרתי כחוק אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. מס'______

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 בזאת, בכתב, כדלקמן:

אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו 

 ומטעמו (להלן ולפי העניין: "המציע").

 המציע: הנני מצהיר כי אלו פרטי

 שם המציע ות.ז. / ח.פ.: _________________

 כתובת: _____________

 איש קשר: ____________

 טלפון: _______________

 דואר אלקטרוני: ____________

 שנת הקמה: ________

 תחומי פעילות עיקריים: ___________________________________

 __________________הנהלה: _____________________________

 סה"כ ___ מועסקים, בתפקידים הבאים (נא לפרט סוגי תפקידים ומס' מועסקים בכל תפקיד):
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 _________________________________________________ :פרטים נוספים על המציע

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 [ניתן לצרף פרטים ומסמכים נוספים על המציע וניסיונו] .1.50

 אמת.-הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

 
                                                                                                 ________________ 

 שם המצהיר +חתימה                    
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 אישור
אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך 

_________הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ 

ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי -שזיהה עצמו על

להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן,  אותו, כי עליו

 אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

______________                                                        ______________ 

 חותמת                 חתימה
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 Check list –רשימת מסמכים שיש להגיש למכרז 
מספר 

 נספח

 פירוט 

 טופס הצהרה.  א'

 תצהיר עמידה בתנאי סף.  ג'

 . טבלת פרוט מסמכים להוכחת עמידה בתנאי סף  ד'

בשלוש  ERPבתחום הטמעת מערכת ולקוחות רשימת פרויקטים   ה'

 במסמך זה 9.1.6השנים האחרונות, לפי סעיף 

 התחייבות לשמירת סודיות.  1ו' 
 יר העדר ניגוד עניינים.תצה  2ו' 

תעודת התאגדות מקורית או העתק נאמן למקור בצירוף   

אישור רו"ח או עו"ד ביחס למורשי החתימה של התאגיד בעת 

  החתימה על ההצעה.
אישורים תקפים בהתאם לחוק גופים ציבוריים (אכיפת ניהול   

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

או פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור  חשבון

 על דיווח למע"מ.

 תצהיר עמידה בחוק שכר מינימום.  ז'
 פרופיל המציע  ח'

 מכתבי המלצה מטעם חברות עימן עבד המציע  

 9.1.7לפי סעיף  On-Lineצילומי מסך עבור מערכת תמיכה   

הקיימים בשוק רשימת ספקים מתחרים ליישום המערכת המוצעת   

 בישראל

 9.1.4אישור רו"ח של המציע לתנאי סף   
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