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עבור המכון הלאומי למצוינות  , למתן שירותי מחשוב מנוהלים במיקור חוץ 2021/07פומבי מס' מכרז הנדון: 
 בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

 כללי  .1

,  "(המכון"" ו/או  מכון וינגייט "להלן:  )  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
, ועוסק בין היתר  2017-חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"ז פועל על פי  אשר  

  2021/07להשתתפות במכרז פומבי מס' הצעות  מזמין בזאת ,  בקידום ופיתוח פעילויות הספורט בישראל
שירותי   חוץ  מנוהלים  מחשוב למתן  המכון  במיקור  ובתנאים   ,עבור  באופן  כי  מסמבהמפורטים    הכול 

  להלן: )להזמנה זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה  , המצורפים  נספחיווהסכם ההתקשרות  לרבות    המכרז,
 . "(המכרז"

  שירותי ניהול מערכות מידע מכרז המתייחס למתן  בקרוב  תשומת לב המציעים כי המכון עתיד לפרסם  
חוץ "  במיקור  מנמ"ר)להלן:  כי  מכרז  מובהר  שירותי    ירשאמציע  "(.  ולמכרז  זה  למכרז  להגיש הצעה 

רשאי לזכות בשני המכרזים. ההחלטה בדבר ההכרזה על זוכה במי מהמכרזים    האולם לא יהי  ,מנמ"ר
   .לשיקול דעתו הבלעדי של המכוןמסורה )במקרה שבו מציע יהיה מועמד לזכייה בשני המכרזים(, 

   םשירותיה .2

כי נכון למועד פרסום המכרז, המכון משתמש בשירותי מיקור חוץ עבור שירותי תמיכה  מובהר   .2.1
כוללים למערכות מחשוב ארגוניות, וזאת בנוסף לכח אדם הקיים של המכון. נתוני מצב קיים  
במכון ותכולת השירותים מושא המכרז מפורטים בהרחבה במסגרת מפרט השירותים המצורף  

 "(.מפרט השירותים "להלן:  )' להסכם ההתקשרות נספח אכ

יידרש לספק למכון  במכרז  הזוכה מבלי לגרוע מהאמור במפרט השירותים וביתר מסמכי המכרז,  .2.2
לרבות לצרכיו,  ובהתאם  המכון  דרישת  פי  על  השירותים  אלה  את  את  יחדיו:    כל  )להלן 

 : "(השירותים"

המכון, במיקור חוץ  הצבת אחראי תשתיות שהוצג על ידי הספק בהצעת הספק, במשרדי  .2.2.1
 ובמשרה מלאה, כמפורט במפרט השירותים; 

 ניהול רשת המחשבים של המכון;  .2.2.2

 תפעול ותחזוקת השרתים לכל תשתיות ומערכות התקשוב הקשורים להם;  .2.2.3

 קיום סקר תשתיות והצעות לשיפור;  .2.2.4

התוכנה   .2.2.5 רישיונות  מערכות,  תוכנה,  ו/או  חומרה  רכיבי  והתקנת  החלפת  שירות  ניהול, 
לרבות חומרת שרתים וציוד תקשורת אשר אינם בשירות ואחריות יצרן, ניהול  ועדכונם, 

 מצאי; 

התוכנות   .2.2.6 ספקי  עם  ישיר  תאום  ותוכנה,  ציוד  תחזוקת  ספקי  מול  בתקלות  טיפול 
 והמיישמים וממשקים למערכות נוספות פנימיות וחיצוניות;

 תפעול ותחזוקת ציוד קצה;  .2.2.7

 לכלל משתמשי המערכת ותיעוד פניות;  HELPDESKשרותי תמיכת  .2.2.8

 ניהול, תכנון, תפעול ותחזוקת גיבויים;  .2.2.9

 תמיכה בכל תהליכי השינויים, שיפורים ותוספות שיידרשו בתקופת ההתקשרות;  .2.2.10

ניהול ותפעול מדיניות אבטחת המידע של המכון לרבות תחזוקה, עדכון, שדרוג ותפעול   .2.2.11
אנטי  כגון:  מידע  אבטחת  ושירותי  אש,    וירוס,-ציוד  חומות  מיילים,   AD  ,GPOסינון 

 ועוד; 

רציף ובקרת תקינות כלל המערכות והציוד באמצעות תוכנת ניטור שליטה ובקרה  ניטור  .2.2.12
ותשתיות    –מקוונת   שרתים  חומרת  של  ביצועים  וסטטוס  תקלות  על  התראות  ניהול 

 תקשורת, מערכות מידע ובסיסי נתונים, גיבויים ואבטחת מידע; 

טכני .2.2.13 ואפיון  חומרת   מיפוי  לרבות  הקיימות,  והתקשורת  המחשוב  תשתיות  של  מפורט 
, הגשת LANשרתים ומערכות הפעלה לשרתים, אחסון, אבטחת מידע, גיבוי, תשתיות  

 המלצות לשיפורים ושדרוגים וכתיבת/עדכון נהלי עבודה בהתאם;
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דיווחים שוטפים קבועים להנהלת המכון על מצב המערכות השונות, הביצועים והתקלות   .2.2.14
 וסטאטוס הטיפול בהן, כולל דוחות וניתוח סטטיסטי מצטבר.

 מתן שירותי גיבוי לאחראי התשתיות במהלך היעדרותו מכל סיבה שהיא.  .2.2.15

שירותי  .2.2.16 הפעלת   BACKOFFICE מתן  זה  ובכלל  הנדרש  כמפורט  HELPDESKככל   ,
 לעיל.   2.2.8בסעיף 

 שיתוף פעולה עם אנשי המכון וספקים נוספים העובדים מטעמו.  .2.2.17

בהיבטי   .2.2.18 ייעוץ  לרבות  למכון  עסקית  רציפות  לקיום  שוטף  וייעוץ  טכנית  תמיכה  מתן 
שיידרשו  ככל  טכנולוגיים,  בתחומים  וכן  עתידיים  ושדרוגים  פיתוחים  התשתיות, 

 ( ובכפוף להנפקת הזמנת אספקה בכתב על ידי המכון;  )אופציונלי

להנפקת הזמנת אספקה   .2.2.19 ובכפוף  )אופציונלי(  ככל שידרשו  שונים,  שירותי מומחה  מתן 
 בכתב על ידי המכון. 

של השירותים המובא   .2.3 ביותר  תיאור תמציתי  לעיל, מהווה  זה  בסעיף  האמור  כי  בזאת,  מובהר 
שירותים מפורט בחוזה ובנספחיו. עוד מובהר, כי לא  לנוחות המציעים בלבד. תיאור מפורט של ה

התחייבויות   מכל  ואופן,  צורה  בשום  לגרוע,  או  למצות  מנת  על  לעיל  זה  בסעיף  באמור  יהיה 
הזוכה בקשר עם ביצוע השירותים ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה    המציע המוטלת על  

וזה על כלל נספחיו, יחולו על הזוכה  בין האמור בסעיף זה לעיל לבין האמור בסעיפים אחרים בח
 ההוראות המחמירות מבניהן כלפי הזוכה. 

 מסמכי המכרז  .3

 "(: מסמכי המכרז"  להלן:המסמכים להלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז ) .3.1

טופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על כל נספחיו, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי   .3.1.1
 . "(ההזמנה)" מתנאיו

במכרז, על כל נספחיו, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו  הצעת המחיר  טופס   .3.1.2
 (.  "ההצעה הכספיתו/או " "הצעת המחיר)להלן: "

לעיל  חוזה למתן השירותים, על כל נספחיו, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו ) .3.1.3
 "(.החוזה להלן: "ו

בכתב .3.1.4 שיוצאו  פרוטוקול  ו/או  הבהרה  ו/או  מסמך  ידי    כל  הליכי  המכוןעל  במסגרת   ,
 המכרז.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין   .3.2
)לרבות   המכרז  במסמכי  שהוא,  כי  בוסוג  בזאת,  מובהר  עוד  במסגרתו(.  שפורסמה  הבהרה  כל 

, הנו באופן  תיבת ההצעות המקוונת /העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים
בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר 

למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על  יאפשר המכון  וכן כל מסמך אותו  המכון  האינטרנט של  
תק הכתוב של מסמכי  מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העו

 .   תיבת ההצעות המקוונת/המכרז, המופקד גם בתיבת המכרזים

קודם להגשת הצעתו למכרז, יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו, בעיני בעל   .3.3
למען הסר ספק  מקצוע מומחה, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים ומאפייניהם.  

דע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על פי מיטב  מובהר בזאת, כי כל המי
החובה לבחינת המידע  במועד פרסום המכרז.    וועל פי הנתונים הקיימים בידהמכון  של    וידיעת 

האמור לצורך הגשת ההצעה למכרז וביצוע השירותים, מוטלת בכל מקרה, על המציע )ועליו בלבד(  
אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע  המכון  אמור על מנת להטיל על וכי לא יהיה במסירת המידע ה

      כמפורט במסמכי מכרז ובנספחיהם.ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה 

 מועדים  טבלת ריכוז  .4

 טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי: להלן   .4.1

 מועד אירוע
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אחר בהזמנה, יגבר   במקרה של סתירה בין תאריך שמצוין בטבלה ובין תאריך שמצוין בכל מקום .4.2
התאריך שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של המכון שניתנה במועד  

 מאוחר יותר ממועד פרסום ההזמנה.

המכון יהיה רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את המועדים   .4.1
קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור תפורסם    לעיל בתקופה  4.1הנקובים בסעיף  

על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי  .  וכן תשלחנה לכל מי שנרשם למכרזבאתר האינטרנט  
ולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק  , במידה ויקבעו, יחהמכון

 מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

 עיון במסמכי המכרז   .5

אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן ובמועדים    כל .5.1
 המפורטים להלן: 

 .  12:00 - 10:00 ה', בין השעות:  -, בימים א' אגף הרכש במכון וינגייטבמשרדי  .5.1.1

 "(. אתר האינטרנט: "להלן) www.wingate.org.il: מכוןבאתר האינטרנט של ה .5.1.2

ו/או .5.2 עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי    כל הבהרה ו/או שינוי 
במשרדי   המצויים  עת,    המכוןהמכרז  בכל  לעיין  אדם  כל  יוכל  שבו  באופן  האינטרנט,  ובאתר 

במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון  
תתפים להתעדכן באתר האינטרנט ביחס להבהרה ו/או  מובהר ומודגש כי באחריות המש  האמור.

מודע   היה  לא  לפיה  בטענה  יישמע  לא  מציע  וכי  באתר,  שיפורסם  שינוי  ו/או  עדכון 
 .להבהרה/שינוי/עדכון כלשהו אשר פורסם באתר האינטרנט

 מקוונת הצעותאופן ההרשמה לתיבת  .6

המעוניין   .6.1 מציעיםמציע  בסיור  הבהרה,  להשתתף  בשאלת  למכרזו  לפנות  הצעה  יירשם  להגיש   ,
מקוונת  עצמאי    באופן  הצעות  להנחיות  ו  SourcingVisionמערכת  באמצעות  לתיבת  בהתאם 

" בשם  קבציםבקובץ  וטעינת  הצעות  לתיבת  להרשמה  בעמוד  מדריך  המכון  באתר  שיפורסם   "
)שם  . בהרשמה זו יוגדרו ללקוח פרטי כניסה  "(מקוונתההצעות  התיבת  " להלן:  )  פרסום ההזמנה

 משתמש וסיסמה( באם הינו משתמש חדש במערכת. 

ההצעות   .6.2 לתיבת  שירשמו  מציעים  רק  כי  הלב  יוכלותשומת  בסיור   המקוונת  להשתתף 
. מציע שלא יבצע רישום לתיבת ההצעות  זהלמכרז  להגיש הצעה  /להגיש שאלות הבהרהמציעים/
למכרז  הצעה  שאלות הבהרה וכן לא יוכל להגיש  להגיש  להשתתף בסיור מציעים/ לא יוכל    המקוונת

 זה.

 PDF לתיבת ההצעות המקוונת בפורמט  פויצורשני קבצים אשר  ההצעה תוגש בשפה העברית ב .6.3
 כמפורט להלן: 

 מחשוב מנוהלים במיקור חוץ למתן שירותי    07/2021מס'    מסמכי מכרז  –  1קובץ מס'  " .6.3.1
הנדרשים לצורך הוכחת    מכיםכל המסבקובץ זה יכלול המציע את  ".  הצעה מקצועית  –

 2021באוגוסט   25 מועד פרסום ההזמנה 

 2021באוגוסט   31 אחרון להרשמה לסיור מציעים מועד 

 מועד סיור מציעים 
 השתתפות בסיור המציעים היא חובה 

 *לתשומת ליבכם נדרש תו ירוק 
 7.3בהתאם לאמור בסעיף 

 11:00בשעה  ,2021  בספטמבר 5

הבהרה   שאלות  להגשת  האחרון  המועד 
   2021 בספטמבר  19 מטעם המציעים 

 12:00בשעה  ,2021אוקטובר ב 14 המועד האחרון להגשת ההצעות  

 2022,אפרילב 15 מועד תוקף ההצעה  
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המציע   של  המוצע מטעמו  עמידתו  האיכות;הסף    בתנאיובעל התפקיד  יתר   ותנאי  כל 
 הרלוונטיים המפורטים בהזמנה זו להלן. המסמכים 

, הצעת המחירנתונים כספיים כלשהם בקשר עם    1מס'  קובץ  מובהר בזאת, כי אין לכלול ב 
היה  מכון י, וה 1מס'  קובץ  לתוך  הצעת המחיר  ובכלל האמור לצלם ו/או להעתיק את פרטי  

על פי שיקול דעת )אך לא חייב(, לפסול על הסף כל מציע אשר יעשה כן, הכול    ורשאי 
 זו.  וידרש לנמק החלטת י הבלעדי והמוחלט ומבלי ש

 מחשוב מנוהלים במיקור חוץ למתן שירותי    2021/07מס'    מסמכי מכרז  –  2  מס'  קובץ" .6.3.2
בקובץ זה יכלול המציע את טופס הצעת המחיר כשהוא מלא וחתום על    ".הצעת מחיר  –

 ידו במקומות המיועדים לך. 

  תחת   PDF  בפורמט  מושחרעותק    המקוונת  ההצעות  לתיבת  לטעוןהמציע    רשאיבנוסף לאמור,   .6.4
שלדעת המציע    חר המידעההצעה שבו הוש  נספחישל    נוסף  עותקהמהווה  "  מושחר  עותק"  השם

למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע    סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם  מהווה מידע
האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים    בהצעות המציעים  מלטעון כי הוא רשאי לעיין

כי  בהצעתו.   יחליטמובהר  דעת   פי-על,  המכון  ו/או  הבלעדי  ו  שיקול  הנתונים  מהם  והמוחלט, 
המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או  

לכך.   בקשר  מקרה  תביעה  המציע    –בכל  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס  מידע  בעלי  כל  ו/או 
המציע  , לרבות שמות ופרטי לקוחות מטעם  ו/או האיכות  בתנאי הסףהתפקידים המוצעים מטעמו  

המציע יישא באחריות  אינם חסויים.  –וכן להצעתו הכספית  וכן שמות ופרטי אנשי קשר מטעמם
המלאה והבלעדית ליידע, במידת הצורך, את הגורמים המאוזכרים בהצעתו, כי מידע אודותיהם  
נכלל בהצעה למכרז וכי מידע כאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציעים אחרים במכרז, אשר ייתכן  

 נם מתחרים של המציע.  וה

סיור מציעים/ שאלות  /טרם המועד האחרון להגשת הצעות  יממה   עד  מומלץ לבצע את ההרשמה  .6.5
ו/או משיק    מכון וינגייט  .ש, על מנת להבטיח זמן מספק לתמיכה טכנית למציע ככל שתידרהבהרה

לפעילותן   כלשהו  באופן  אחראיות  יהיו  ולא  אחראיות  אינן  עסקי  לקידום  ושיטות  מחקרים 
באחריות להפסקות, הפרעות,    ויישא התקינה של רשת הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא  

.  ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב אשר ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה האלקטרונית
כל מציע מצהיר כי ידוע לו שהשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא יהיה  

ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי ו/או מי מטעמם כל    מכון וינגייטרשאי להעלות כנגד  
טענה ו/או תביעה ו/דרישה בגין נזק שייגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה  

האמורות.  אח התקשורת  לרשתות  הנוגעת  וינגייטרת  ולא    ו אינ  מכון  שהוגשו  להצעות  אחראי 
התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או  

וינגייטדרישה כנגד   ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בעניין זה על כל הקשור,    מכון 
 . ממנוהכרוך והנובע 

 סיור מציעים .7

בטבמציעים  סיור   .7.1 הנקוב  במועד  שבסעיף  יתקיים  להגיעלעיל  4.1לה  יש  ב  .  הנהלה  מכון  לבניין 
תשומת לב המציעים כי בשל מגבלות משרד הבריאות המכון יהיה רשאי לקיים את סיור    וינגייט. 

 . ZOOMהמציעים באמצעות  

לסיור באמצעות תיבת ההצעות    להירשםכאמור    מציע המעוניין להשתתף בסיור המציעים, נדרש .7.2
 .במכרזלהשתתפות    סף  תנאי  מהווה,  סיור המציעיםוהשתתפות ביובהר, כי ההרשמה    המקוונת.

. לפיכך, הכניסה למכון מותנית בהצגת תו  הירוקהנחיות התו  המכון פועל לפי  תשומת הלב כי   .7.3
שעות לפני מועד קיום    72ירוק, תעודת מחלים או תוצאות בדיקת קורונה שלילית שנערכה עד  

בין המשתתפים, לחטא    יםמטר   שניבמהלך הסיור, המציעים נדרשים לשמור על מרחק של    .הסיור
   ר.ידיים ולעטות מסיכה לאורך כל זמן הסיו 

דעת,  מציעים  סיוריקיים    המכון .7.4 שיקול  פי  למכרזלכל  ,  ועל  שנרשמו  בלבד(,   המציעים  )ולהם 
המכון האמור,  בשטחי  אף  על  י.  רשא המכון  למספר    יהיה  הסיור  את  שיערכו  לפצל  סיורים, 

למציעים  נוספים  סיורים    לערוךוכן    , לנרשמים למכרז(ZOOM)לרבות באמצעות    במועדים שונים
  ף . הודעה על מועד הסיור הנוס, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדית)ולהם בלבד(  שנרשמו למכרז

 . נרשמו למכרזלמציעים שתימסר בכתב ומראש 

עניינים שונים הקשורים  התייחס להבלעדי, ל  ורשאי על פי שיקול דעתהמכון    האי  כאמור  סיורב .7.5
זו מצאה את ביטויה במסגרת  , אלא אם  כאמור לא יהיה תוקף לכל התייחסות  מכרז. מובהר, כי  ל

 . הבהרה בכתב ובהתאם לתכניה של ההבהרה כאמור
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ידי  הסיור  פרוטוקול   .7.6 באמצעות מסמך הבהרה אחד, אשר ישקף את הנאמר    המכוןיפורסם על 
 .. מסמך ההבהרה יועבר לכל הנרשמים למכרז ויחייב כל גורם שיגיש הצעה למכרזבסיור

 המועד והמען להגשת ההצעות .8

לתיב תוגש  "  לעיל  4.1  עיףבס  הקבוע  למועד  עד  ,המקוונת  הההצעה  להגשת )להלן:  האחרון  המועד 
לתיבת    ."(הצעות תגענה  אשר  הצעות  כי  המקוונתיודגש,  להגשת    ההצעות  האחרון  המועד  לאחר 

תקנה   להוראות  בהתאם  וזאת  תידונה,  ולא  תתקבלנה  לא  המכרזים, 20ההצעות  חובת  לתקנות  )ב( 
 . 1993-התשנ"ג

 סף  תנאי .9

כל  בהם  מתקיימים    , אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות,רשאים להגיש הצעות למכרז רק מציעים
 :  להלן יםהמפורט  המצטבריםהתנאים  

 נו תאגיד הרשום כדין בישראל.  מציע אשר הי .9.1

( עבירות לפי חוק עובדים זרים, 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי )מציע כנ"ל, ש .9.2
( עבירות כאמור  2, ואם הורשעו ביותר משתי )1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991- התשנ"א

 ההרשעה האחרונה. ( לפחות ממועד1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )כי במועד  –

"  9.2לצורך סעיף   ו  הורשעזה:  גופים ציבוריים,    –"  בעל זיקה"  -"  כמשמעותם בחוק עסקאות 
 "(.חוק עסקאות גופים ציבוריים" להלן:)  1976- תשל"ו

לעיל, וזאת    9.2המכון יהיה רשאי שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי הנקוב בסעיף  
( לחוק  1()1ב)ב2הוראות סעיף  על פיכך על ידי ועדת המכרזים  בהתאם להחלטה שתתקבל לשם

 .עסקאות גופים ציבוריים

להלן:  )  1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9אשר הוראות סעיף  מציע כנ"ל,   .9.3
לחוק שוויון זכויות חלות    9"( אינן חלות עליו או לחילופין, שהוראות סעיף  חוק שוויון זכויות"

עובדים, נכון למועד האחרון להגשת    100  –עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ  
כדלקמן  ההצעות,  גם  ומתחייב,  מצהיר  העבודה  כי    (i):  המציע  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה 

לשם קבלת    –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך    9והרווחה לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה    (ii)הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין  

זה    (ii)  9.3בהתאם להוראות סעיף    לחוק שוויון זכויות  9יישום חובותיו לפי סעיף  לשם בחינת  
 עניין ופעל ליישומן.  לעיל, קיבל ממנו הנחיות ב

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיק: "זה 9.3לצורך סעיף 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.  2מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  .9.4

  ם מנוהלים סיפק שירותי ,  האחרון להגשת הצעות  למועד שקדמו  השנים    5במהלך  אשר  מציע כנ"ל,   .9.5
   :לגביהם מתקיימים כל אחד מאלה לפחות, לקוחות 3ץ, עבור מיקור חו  בשיטת מחשובבתחום ה

 ; ותרצופ שלוש שניםלפחות יתה לפרק זמן של  יעם כל לקוח ה תקופת ההתקשרות  .9.5.1

 . לשנה ₪ 500,000הינה בהיקף כספי של לפחות  אחד מהלקוחותכל עם ההתקשרות   .9.5.2

₪    4,000,000ל לפחות  ש  2020  -  ו  8,2019201לשנים    ממוצעמציע כנ"ל, בעל מחזור הכנסות שנתי   .9.6
שנים  ל  השנתיים המבוקרים  בהתאם לדוחות הכספיים,  מנוהליםמתן שירותים  ב  ,)ללא מע"מ(
 . הרלוונטיות

 . לעיל 6.1 פורט בסעיףכמהשתתף בסיור מציעים  אשרמציע כנ"ל,  .9.7

 מוצע  אחראי תשתיות .9.8

  אחראי תשתיות באמצעות    מציע כנ"ל, אשר במידה והצעתו תזכה במכרז, יעניק את השירותים
ב(systemאיש  ) מיום  מתקיימים    ו,  ההצעות,    01.01.2017החל  להגשת  האחרון  למועד  כל  ועד 

  "(:תשתיות מוצע  אחראי"  להלן:התנאים הבאים, במצטבר ) 

 . של חברת מיקרוסופט MCITPבעל תעודת הסמכה מסוג הינו  אחראי תשתיות מוצע,  .9.8.1

של סביבות  תחזוקה ותפעול    או  והקמהבהובלה  בעל ניסיון  הינו    ,אחראי תשתיות מוצע .9.8.2
תקשורת, שרתים, מערכות אחסון, וירטואליזציה    מערכותומערכות תשתית הקמה של  

בתחום המחשוב, Win 10, officeבסביבת  ועמדות קצה של  ,  שנים   3  לפחות  לתקופה 
 . לפחות  משתמשים 250 בארגון/גוף המונה ,צופותר
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בתכנון יישום ובתחום הגיבויים  לפחות  שנות ניסיון    3בעל  הינו  אחראי תשתיות מוצע,   .9.8.3
 .גיבויים על גבי מערכי אחסוןובקרת 

אחראי התשתיות הן  אצל  צבר  נסיון ש יתנאי הסף האמור, המכון יכיר בנ   הוכחתלצורך  :  הערה
 . מיקור חוץ בארגון/גוף שאינו המציעמתן שירותי כעובד אורגני מטעם המציע והן במסגרת 

 הגדרות .9.9

 הנקובה בצידם: יהיו למונחים הבאים הפרשנות  תנאי הסף ותנאי האיכות לצורך 

מנוהלים" .9.9.1 המפורטים    –"  שירותים  באחריות לעיל  2.2בסעיף  השירותים  המבוצעים   ,
   כוללת של הספק.

ה" .9.9.2 אחד  בשירותים    –"  מחשובתחום  מידע; לפחות  מערכות  הבאים:  מהתחומים 
ותפעול;   תמיכה  ותשתיות;   ERP  Enterprise resource planning)  ;)BIטכנולוגיות 

(Business intelligence.)    נמנה על תחומי    אינו למען הסר ספק מובהר כי תחום ההדרכה
 המחשוב לצורך מכרז זה.  

ידי הלקוח בשקלים חדשים, ללא   –"  היקף כספי" .9.9.3 על  סך התשלומים ששולמו למציע 
 מע"מ. 

עבור  – "  לקוח" .9.9.4 המציע,  שאינה  משפטית  ואשר ו  ענקו ה  ה ישות  המנוהלים  השירותים 
תאגיד המחזיק או המוחזק או מצוי באחזקה משותפת עם המציע    ,למען הסר ספק  ,אינה

   ומעלה. 25%בעקיפין, בהיקף של במישרין או 

המציע,  –"  עובד" .9.9.5 אצל  אורגני  באופן  המועסק  המציע   אדם  לבין  בינו  שבו  ובאופן 
מעביד. בהגדרת המונח עובד, לא יחשבו אנשים המועסקים אצל -מתקיימים יחסי עובד

 המציע כפרילנסרים ויועצי/ספקי משנה. 

 ות וסייגים להשתתפות במכרז מגבל .10

מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה   .10.1
, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם,  ו/או תנאי האיכות  בתנאי הסף

חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע, ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע  
 , טרם המועד האחרון להגשת הצעות. 1999-"טלחוק החברות, תשנ  323פי סעיף  על

  מציעים  שניי  יד -לע   המוגשת  אחת  הצעה  דהיינו ,  במשותף  הצעות  להגישאפשרות    אין  עוד מובהר כי .10.2
ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר    . יותר  או  במשותף

. גופים אשר יש להם קשר עסקי או  למכרזאו אנשים אחרים המגישים הצעות  ו/עם גופים אחרים  
ניגוד עניינים או לפגוע    זיהוימשפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר   נפרד(, היוצר או עלול ליצור 

בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות  
 . למכרזנפרדות  

שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה מאת מציע אשר עבד בעבר עם המכון ו/או עם גוף  המכון   .10.3
הקשור למכון, ולא עמד בסטנדרטים של השירות כנדרש בתנאי המכרז, או שקיימת לגביו חוות  
דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרים אלה, ככל שהצעת המציע הינה הצעה אשר ללא חוות  

תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה    –כדי להיבחר כהצעה הזוכה    הדעת השלילית היה בה
  דעת של ועדת המכרזים הסופית. זכות הטיעון יכול ותמומש בכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול  

 . של המכון

 לעיל.  1תשומת לב המציעים בהקשר זה גם למגבלת הזכייה המפורטת בסעיף  .10.4

  המסמכים המצורפים להצעה .11

 להלן: את כל המסמכים המפורטים להצעתו המציע יצרף , תנאי הסף ותנאי האיכותלצורך הוכחת 

נספח  המצורף כ  בנוסח   ,עו"ד  ידי -על המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר    ידי-עלתצהיר חתום   .11.1
 )אישור תנאי ההזמנה(.  להזמנה 'א

וזאת לצורך הוכחת עמידתו    ,)ככל שקיימת(, על שם המציע  תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם .11.2
 לעיל.  9.1בסעיף הנקוב  הסףבתנאי  

נספח  ידי עו"ד, בנוסח המצורף כ-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על -תצהיר חתום על .11.3
הוכחת  ב לצורך  וזאת  זכויות,  שוויון  וחוק  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  להזמנה,   '

 לעיל.  9.3 -  9.2ם בסעיפים הנקובי הסף   עמידתו בתנאי
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לחוק עסקאות גופים ציבוריים, כשכל אחד מהאישורים    2העתק האישורים הנדרשים לפי סעיף   .11.4
הוכחת  האמורים   לצורך  וזאת  הצעות,  להגשת  האחרון  למועד  נכון  המציע,  של  שמו  על  תקף 

 לעיל.  9.4 הנקוב בסעיףהסף  עמידתו בתנאי 

נספח  ידי עו"ד, בנוסח המצורף כ-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על -תצהיר חתום על .11.5
וכן לצורך מתן ציון    לעיל  9.5  הנקוב בסעיףבתנאי הסף  ' להזמנה, וזאת לצורך הוכחת עמידתו  ג

  פרופיל במסגרת האמור המציע יהיה רשאי לצרף להצעתו    להלן.   13.2.2האיכות כמפורט בסעיף  
 מציע. 

נספח  ידי עו"ד, בנוסח המצורף כ-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על -תצהיר חתום על .11.6
לעיל    9.8' להזמנה, וזאת לצורך הוכחת עמידת אחראי תשתיות המוצע בתנאי הסף הנקוב בסעיף  ד

 להלן.  13.2.2 כמפורט בסעיףוכן לצורך מתן ציון האיכות  

 של אחראי תשתיות המוצע.  קורות חיים .11.7

הסף  ' להזמנה, וזאת לצורך הוכחת עמידתו בתנאי  הנספח  אישור רואה חשבון, בנוסח המצורף כ .11.8
 . להלן 13.2.2רך מתן ציון איכות כמפורט בסעיף וולצ  לעיל 9.6הנקוב בסעיף 

בנוסח .11.9   13.2.4  זמנה, בהתאם להוראות סעיףלה'  ונספח  ף כרהמצו  הצעתו הכספית של המציע, 
 ידי המורשה לשם כך מטעם המציע.- עללהלן, כשהיא חתומה 

ב. לחוק  2אישור ותצהיר לפי סעיף    ומעוניין בכך, המציע יצרף  אם המציע הוא עסק בשליטת אישה .11.10
להזמנה    'ז  נספחכ, בנוסח המצורף  חובת המכרזים ביחס ל"עסק בשליטת אישה", כהגדרתו שם

 . זו

בראשי  חתומים  , כשהם  להזמנה  ' חנספח  המצורף כלרבות הסכם ההתקשרות  מסמכי המכרז   .11.11
יוציא המכון )ככל  אותם    עדכוןו/או  ו/או שינוי    כל מסמך ו/או הבהרהבתחתית כל עמוד וכן  תיבות  

לא ניתן  כי  . מובהר  במקומות המיועדים לכך  שיוציא(, חתומים על ידי מורשה החתימה במציע
במסמכי   שהוא,  וסוג  מין  מכל  שינוי,  כל  לבצע  ואופן  צורה  הבהרה  המכרז  בשום  כל  )לרבות 

 במסגרתו(. שפורסמה 

 המציע  הצעת תוקף .12

תוקף  )"  לעיל  4.1בסעיף  עד למועד הנקוב  בתוקפה, על כל פרטיה,  הצעת המציע תחשב כעומדת   .12.1
 "(.ההצעה

,  לתקופות קצובות נוספותההצעה,  תוקף    בהודעה בכתב למציעים, אתהיה רשאי להאריך,  י  המכון .12.2
דעת שיקול  פי  ועל  שהיא  סיבה  מכל  בהן    ו וזאת  בנסיבות  לרבות  עיכובהבלעדי,  דיקת  בב  חל 

תשומת הלב כי ככל    "(.תקופת הארכת תוקף ההצעה )להלן: "  וההכרזה על הזוכה   מכרזבההצעות  
דנה כל ההצעות בתוקפן עד לסיום ההליך המשפטי  ומתנהל הליך משפטי בקשר עם המכרז, תעמו

 .וזאת גם בנסיבות בהן חלפה תקופה הארכת תוקף ההצעה

 .  לאחר חתימת החוזהעד  , הזוכהעל זוכה במכרז, תוארך מאליה תוקף ההצעה של המכון  הכריז  .12.3

 הזוכה  ההצעה לבחירת מידה ואמות ההצעות בדיקת .13

תנאי הסף  ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר עמדו בכל התנאים  אמות המידה לבחירת   .13.1
 , תהיינה כדלקמן:  ויתר דרישות המכרז

 איכות ההצעה של המציע.  –מהמשקל  60% .13.1.1

   .מחיר ההצעה של המציע –מהמשקל  40% .13.1.2

רשאי )אך לא חייב(, להיעזר ביועצים ובמומחים    אהי , אשר  מכוןבדיקת ההצעות תתבצע על ידי ה .13.2
 , וזאת בשלושה שלבים ובאופן המפורט להלן:   וחיצוניים מטעמ

   סף  תנאי –שלב א'  .13.2.1

בדבר עמידתו של המציע ובעל התפקיד  מכון  כריע היבמסגרת השלב הראשון   .13.2.1.1
בדוק  יבמסגרת האמור,    .לעיל  9בסעיף  המפורטים    הסף   צע מטעמו בתנאי המו

ידי המציע בהתאם להוראות סעיף  המכון   על  הוגשו    11את המסמכים אשר 
  לעיל.   
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הסף  בדיקת   .13.2.1.2 המכרז  ויתר  תנאי  בסיס דרישות  על  הראשון,  בשלב  תתבצע, 
"Go-No Go"    בתנאי הסף ו/או ביתר דרישות  ולא תנוקד. מציע אשר לא עמד

והכול  המכרז תפסל,  הצעתו  ספק    –,  הסר  מהזכות    –למען  לגרוע  מבלי 
משיך לבחון אך ורק  המכון ילהלן.    15  להוראות סעיףבהתאם  למכון  המוקנית  

של   הצעותיהם  מטעמם  את  המוצעים  התפקידים  ובעלי  הם  אשר  מציעים 
 . תנאי הסף וביתר דרישות המכרזעמדו ב

כי   .13.2.1.3 במפורש,  לפנותהמכון  מובהר  המציע    רשאי  ידי  על  שצוינו  הקשר  לאנשי 
במסגרת הצעתו, על מנת לאשש את תצהירי המציע, לרבות עמידתו ועמידת  

ע התומך שהוצג  וכן לאשש את המידהסף    בעל התפקיד המוצע מטעמו בתנאי
 לצורך קבלת ציון האיכות. 

 ציון איכות  –שלב ב'  .13.2.2

את איכות הצעתם של מציעים אשר הם ובעלי  המכון    יבחןבמסגרת השלב השני   .13.2.2.1
כמפורט  תנאי הסף ודרישות המכרז  דים המוצעים מטעמם עמדו בכל  התפקי
 . בהזמנה ונספחיהלעיל, בהתאם להוראות המפורטות  13.2.1בסעיף 

( למאה  0יהיה בין אפס )  הציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים כאמור, .13.2.2.2
בהתאם למפ"ל מפורט, אשר אמות המידה הנקובות במסגרתו,  ,  ( נקודות100)

כל אמת מידה כאמור, מפורטים בטבלה שלהלן  לרבות הניקוד המ רבי עבור 
 "(.  ציון האיכות" )להלן:

ציון איכות  אמת מידה  פרמטר מס'
יחסי  

 )בנקודות( 

ציון איכות 
מרבי 

 )בנקודות( 

 המציע

עובדים  .1 המציע    –  מספר  עובדי  מספר 
המחשוב   בתחום  שירותים  המעניקים 
עוסקים   )שאינם  המציע  ללקוחות 
להגשת   האחרון  למועד  נכון  בהדרכה(, 

 הצעות. 

 0 עובדים  50עד 

20 

 3 עובדים  51-120

 6 עובדים  120מעל 

כספי  .2 שנתי    –  מחזור  כספי    ממוצע מחזור 
בשנים   מנוהלים של המציע במתן שירותים

לדוחות  2020  - ו    2019,  2018 בהתאם   ,
אחת   לכל  המבוקרים  השנתיים  הכספיים 

   הרלוונטיות.מהשנים  

 0 מיליון ₪   4עד 

 2 מיליון ₪   4-10

 4 מיליון ₪   10מעל 

לקוחות  .3 אשר  הלקוחותכמות    –  כמות   ,
משתמשים שונים,    100מינימום  מחזיקים  

שירותים   מעניק  המציע  מנוהלים  להם 
זה,   במכרז  כמתואר  חוץ  במועד  במיקור 

   .האחרון להגשת הצעות

 0 לקוחות   3עד 

 7 לקוחות  4-8

 10 לקוחות ומעלה  9

 אחראי תשתיות מוצע 

המוצע  תשתיות  אחראי    –  שירותי מחשוב  .4
שירותים    2010-2020השנים  מהלך  העניק ב

, לתקופה  בתחום המחשוב ללקוחות שונים
 של מינימום שנתיים רצופות לכל לקוח. 

 0 לקוח אחד  

 

 

 

33 

 2 לקוחות   2

 3 ומעלה   לקוחות 3

לקוחות    .5   המוצע   תשתיות  אחראי   –גודל 
המחשוב  ים  שירותהעניק   בתחום 

  משתמשים  300 עד
   , כוללשונים

0 
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מעל    גוף /לארגון  בו  לפחות אשר    200אחד 
משתמשים  300 מעל . משתמשים שונים  3 

  המוצע תשתיות  אחראי    –  סביבת הניסיון  .6
שירותים   המחשוב  העניק  בתחום 

שסביבתו    גוף/לארגון  לפחות  אחד 
הטכנולוגית דומה לסביבה הקיימת במכון,  

שגיאה! מקור ההפניה לא  בסעיף  כמתואר  
 . מפרט השירותיםל נמצא.

- 20 

הניקוד בקריטריון זה    –   חוות דעת לקוחות  .7
ייקבע בהתאם להוראות המפורטות בעניין  

 להלן.  13.2.2.3 זה בסעיף

 3.5 1ממליץ  

 3.5 2ממליץ  

ההצעות אשר    שלושבצע סכימה של ציוני האיכות שקיבלו כל אחד מהמציעים, באופן שבו עד  מכון יהבשלב זה,  
 , יעברו לשלב בחינת האיכות ריאיון והתרשמות.שלעיל 1-7 בפרמטריםקיבלו את ציון האיכות הגבוה ביותר 

 ריאיון והתרשמות

מטעם    .8 יגיע  והתרשמות  ריאיון  למפגש 
תשתיות  המציע,   ואחראי  במציע  מנהל 

במסגרת    המוצע המציע  מטעם  הוצג  אשר 
מכרז זה ואשר יעניק את השירותים בפועל  

 למכון.  

הריאיון,   להציג  המציע  במסגרת  יידרש 
היתר,  המשקפת  מצגת מענה    בין 

זו בטבלה  הנקובים  וכן    לפרמטרים 
מוצעת ליישום    לתוכנית הפעלההתייחסות  

על   המכון.  ודרישות  התוכנית  המצגת 
 את כל אלה: לכלולכאמור 

במתן השירותים  המציע  הצגת יתרונות  .  א
 המכרז; מושא 

של  ב.   הכולל  מערך  ומתן  המציע  הצגת 
למכון כולל  בנוסף  שירותים  לאחראי  , 

תפקידים,  ת בעלי  )לרבות  המוצע  שתיות 
המכון   לצרכי  בהתאם  ומערכות,  תוכנות 

 וכמפורט במפרט השירותים(;

ומתן   התהליך  לניהול  מוצע  קונספט  ג. 
ה הכולל  לפעילות  השירותים  תייחסות 

אחראי תשתיות המוצע בדגש על הדרישות  
במפרט   כאמור  השירותים  למתן 

 ;השירותים

מהתהליך   רצון  ושביעות  התרשמות  ד. 
גבולות   פשטות,  זה  ובכלל  לניהול  המוצע 
גזרה ברורים, מענה מחוץ לשעות העבודה  
של   המשרה  לשעות  מחוץ  או  המקובלות 

     .האחראי המוצע

מהמציע  התרשמות  
לרבות    מהמצגתו

המציע   התייחסות 
הפעלה    לתוכנית 

ליישום   מוצעת 
 . דרישות המכון
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47 

של    והתמודדות
  תשתיות   אחראי
סוגיות    המוצע עם 

 . מקצועיות

15 

תפקיד   והבנת  אופן 
ידי   על  האחראי 

תשתיות  האחראי  
 . המוצע

10 

מגישתו,    התרשמות
האחראי   של  ניסיונו 
המוצע,    תשתיות 

נו  ניסיו לרבות  
קודמים ב   פרויקטים 

 שביצע לאורך השנים.

10 

 

 נקודות  100 סך הכל

 חוות דעת לקוחות   .13.2.2.3

, באמצעות קבלת  לאחראי תשתיות מוצעעניק ציון איכות  המכון י .13.2.2.3.1
אנשי קשר מתוך    2- להמכון יפנה  . לצורך כך,  חוות דעת לקוחות

ו/או  בתנאי הסף  על ידי המציע, לצורך עמידה  אנשי הקשר שצוינו  
למען הסר  .  אחראי תשתיות מוצעעבור    לצורך מתן ציון האיכות
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יהיה   כי המכון  לפנות ללקוחותספק, מובהר    להם העניק   רשאי 
א פורטו בהצעת  אף אם אלו ל  ,שירותים  אחראי התשתיות המוצע 

 . ת המכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדיהמציע, הכול לפי בחיר

  אחראי תשתיות מוצע בהם צבר  פרויקטים  ציין המציע בהצעתו   .13.2.2.3.2
תינתן עדיפות למתן  ,  המכוןשירותים עבור    ניסיון רלוונטי במתן 

על פני ניסיון מכון  ציון האיכות בפרמטר זה, בגין ניסיון שנצבר ב
שלישיים צדדים  אצל  ציון  שנצבר  יוענק  האמורות,  בנסיבות   .

הגורם/ים   ידי  על  שתינתן  דעת  לחוות  בהתאם  האיכות 
שלבמכון  הרלוונטי/ים   פעילותו  את  ביקר/ניהל  י  אאחר  אשר 
, אשר מצוי בתפקיד המאפשר לו לבקר בדיעבד את  תשתיות מוצע
גורמים  המכוןפעילותו עבור   בין היתר באמצעות תשאול  וזאת   ,

בקבמכוןרלוונטיים   הקיימים  ,  אחרים  ורשמים  מסמכים  רת 
 וכיו"ב. במכון  

במכון  מובהר, כי ציון האיכות יוענק באמצעות הגורם הרלוונטי  
של   הבדיקה  בצוות  חבר  הנו  גורם  ואותו  במידה  גם  כאמור, 
ההצעות במכרז וכן גם במידה ואותו גורם איננו איש הקשר שצוין  

 על ידי המציע.  

הדעת  י   המכון  .13.2.2.3.3 חוות  כי  רשאי,  מספר  היה  באמצעות  תוענק 
ב רלוונטיים  תפקידים  לתחום  מכוןגורמים/בעלי  בהתאם   ,

היה רשאי  המכון י. כמו כן, מובהר כי  מכון מומחיותם ואחריותם ב
עבור   ציוני האיכות  מוצעלגבש את  דיון    אחראי תשתיות  לאחר 

הגורמים/בעלי   בעלי  באמצעות  כך  לשם  התפקידים  שיערך 
 הרלוונטיים.  

המכון  היה  יאו אינו זמין,  מכון  יד אינו מכהן בבמידה ובעל התפק .13.2.2.3.4
רשאי להעניק את ציון האיכות באמצעות בעל תפקיד חילופי אשר  

ו/או שהנו בעל    אחראי תשתיות מוצעביקר/ניהל את פעילותו של  
רלוונטי   של  במכון  תפקיד  פעילותו  את  לבקר  אחראי  המסוגל 

 לעיל.    13.2.2.3.2, כמפורט בסעיף תשתיות מוצע

ציון איכות ו/או לדרוש מאיש    ורשאי להעניק בעצמהמכון יהיה   .13.2.2.3.5
איכות,   ציון  יוענק  דעתו  חוות  במסגרת  כי  הרלוונטי,  הקשר 

מ התרשמות  על  מתבסס  של  כשהוא  וכשירותו  אחראי  פעילותו 
מוצע הכרחי  תשתיות  קשר  ללא  אף  וזאת  הספציפי  לפרויקט  , 

 שבגינו צוין איש הקשר.  

י .13.2.2.3.6 הפרמטר  המכון  במסגרת  איכות  ציון  להעניק  רשאי  היה 
עם   ניסיון  שצבר  ככל  לקוחות",  דעת  ל"חוות  אחראי  המתייחס 

  פרויקט , וזאת גם בנסיבות בהן המציע לא ציין  תשתיות המוצע
להעניק חוות  המכון  וכל  י. בנסיבות האמורות,  המכוןשבוצע עבור 

 "ממליצים" אפשריים בלבד.   2דעת וציון איכות כאחד מתוך 

התפקידים   .13.2.2.3.7 בעלי  של  לזמינותם  מלאה  באחריות  נושא  המציע 
הצעתו. במידה ואיש קשר רלוונטי לא    שציין כאנשי קשר במסגרת 

)אך לא חייב(,  יה רשאי  המכון יה יהיה זמין לצורך מתן חוות דעת,  
מקצועי   תפקיד/גורם  לבעלי  ציון  במכון  לפנות  הענקת  לצורך 

המכון  שבוצעו עבור  פרויקטים  האיכות )אף אם המציע לא הציע  
אחראי  ניסיון מול  במכון    ובלבד שלבעל התפקיד /גורם המקצועי

מוצע   ו/או  תשתיות  השירותים(,  להציג  במתן  מהמציע  לדרוש 
ממליץ חילופי )פעם אחת לכל היותר( או לחילופין, להעניק ציון  

בפרמטר, וזאת מבלי שלמציע תעמוד כל טענה, דרישה    " )אפס(0"
 ו/או תביעה בקשר לכך.  

ייערך לשם כך על ידי  , שציון האיכות יוענק על בסיס שאלון אחיד .13.2.2.3.8
האחיד  המכון השאלון  קריטריונים.  מספר  לרבות  ויכלול   ,

יופקד בתיבת  משקלות ציוני האיכות שיוענקו עבור כל קריטריון, 
הצעות להגשת  האחרון  למועד  עד  חשוף    המכרזים  יהיה  ולא 

 למציעים.  
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ולא ניתן ציון איכות באמצעות ממליץ עבור קריטריון/נים    במידה .13.2.2.3.9
( שהיא  סיבה  מכל  המוצעמסוימ/ים,  תשתיות    ביצע   לא  אחראי 

בשאלון האחיד ו/או הניסיון המתואר    שירותים מהסוג המתואר
אינו רלוונטי לשירות בגינו נצבר הניסיון ו/או חוסר ידיעה/היכרות  
הנקובים   בפרמטרים  שתואר  ספציפי  ניסיון  אודות  הממליץ  של 

לממליץ אחר )לרבות עבור מתן ציון  המכון  פנה  י  בשאלון האחיד(
מליץ  וככל שלא ניתן היה להשיג טלפונית מבחלק מהפרמטרים(,  

 " )אפס( באותו/ם הקריטריון/ים. 0ציון "מכון עניק היאחר, 

האיכות   .13.2.2.3.10 מוצעציון  תשתיות  דעת    לאחראי  "חוות  בפרמטר 
הציון  לקוחות"   את  כל    המצטבר ישקף  ידי  על  לו  שניתן 

 הממליצים.  

מצהירים   .13.2.2.3.11 המציעים  כי  מודעים,  יובהר  הם  כי  ומתחייבים, 
- 13.2.2.3.1על פי סעיפים    המכוןת זכויות  מסכימים ומקבלים א

בנסיבות בהן המציע    המכון, ובפרט את זכויות  לעיל  13.2.2.3.10
וכן    ,הדעת  זמינים לצורך מתן חוות  ציין מטעמו אנשי קשר שאינם

במידה ולא ניתן ציון    " )אפס(0"להעניק ציון    מכווןאת זכויות ה
 . איכות באמצעות ממליץ רלוונטי עבור קריטריון/נים מסוימ/ים

 וריאיון התרשמות  מפגש .13.2.2.4

  מכון ה  ערוךי בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע,  כחלק   .13.2.2.4.1
מציע ולאחראי תשתיות המוצע  התרשמות אישית וריאיון למפגש  

להלן:) זה  יתקיים  "(.  המפגש "  בסעיף  המכוןהמפגש    , במשרדי 
המכון יהיה רשאי לקיים את    ,הקורונהנגיף  בשל מגבלות    אולם
 , הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ZOOMבאמצעות  שהמפג

המפגש,   .13.2.2.4.2 עריכת  את  לשם  לזמן  באחריות  יישא  אחראי  המציע 
על פי  המכון  זמן  יאותו    במציעוכן כל גורם אחר  המוצע  תשתיות  

   .ושיקול דעת

יידהמפגשבמסגרת   .13.2.2.4.3 בפני,  להציג  המציע  את  המכוןנציגי    רש   ,
המוצע   מידע  סיונו  י ונ אחראי תשתיות  כל  וכן  במתן השירותים, 

ש  כפי  והכול  המכון  קבע  יאחר  למפגש  המציעים  זימון  במועד 
  ו , בכפוף לשיקול דעתהמכוןבמיקום, במועד ובאופן שיקבע על ידי  

   הבלעדי.

כי   .13.2.2.4.4 .  חובה  הנה  במפגש   השתתפות למען הסר ספק מובהר בזאת, 
רשאי לפסול את הצעתו של מציע    המכון יהיה  מובהר בזאת, כי

לא כהלכה    אשר  הופיע  התארגן  לא  אחראי    )בליווי   למפגשו/או 
ובאמצעים    (,המוצעתשתיות   בתנאים  באופן,  במועד,  במיקום, 

 .  המכוןאשר ידרשו לשם כך על ידי  

כי   .13.2.2.4.5 י מובהר,  עלהמכון  להורות  רשאי  תפקידים    הא  בעלי  זימון 
על    נוספים וכן  ומסמכיםלמפגש  מידע  של  ובחינתם    המצאתם 
עם    נוספים המציעיםבקשר  המצאתם   הצעת  על  לוותר  ו/או 

כל   עבור  והכול  כאמור,  ומסמכים  מידע  של    המציעים ובחינתם 
 הבלעדי והמוחלט.  ואו חלקם, על פי שיקול דעת הרלוונטיים

במפגש יחולו על המציע  ציע בהשתתפות המכל העלויות הכרוכות  .13.2.2.4.6
ו/או   זכאי בשום מקרה לכל שיפוי  ידו מבלי שיהיה  על  וישולמו 

   פיצוי בשל כך. 

את הזכות    ולעצמהמכון  , שומר  לאחר מכןבמסגרת המפגש ו/או   .13.2.2.4.7
פי שיקול דעת   למי מהמציעים,לפנות   המלא    ובכל עת, הכול על 

והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים  
    .בהצעהו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים 

  במסגרתו כל מסמך כתוב שהוצג ו/או שנערך  לרבות  המציע    הצגת .13.2.2.4.8
פרוטוקול ו/או שאלות הבהרה ומעניהם אשר  ו/או    ו/או בקשר עמו

בק יהוו  יערכו  המפגש,  עם  המציע  שר  מהצעת  נפרד  בלתי  חלק 
אף   ועל  זאת,  עם  להצעה.  האיכות  ציון  מתן  במסגרת  וישוקללו 
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יהיה   לא  המפגש,  במסגרת  כי  בזאת,  מובהר  זה,  בסעיף  האמור 
ואופן מחובותיו והתחייבויותיו   צורה  לגרוע בשום  המציע רשאי 

 כפי שהוצגו במסמכי המכרז. 

לפגוע באיזה אופן    כל חלק במפגש אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או .13.2.2.4.9
מחובותיו והתחייבויותיו של המציע במסמכי המכרז, יהיו בטלות  
את   יחייבו  לא  והן  תוקף  כל  להן  יהיה  ולא  מעיקרן  ומבוטלות 

מזכות  המכון  לגרוע  מבלי  וזאת  ואופן,  צורה  המכון  של    ו בשום 
המכון  בשל כך. לא יהיה במפגש על מנת להטיל    ההצעה  לפסול את 

 לאלה שינקבו במפורש במסגרת החוזה.    כל התחייבות מעבר

במסגרת המפגש נטל המציע על עצמו התחייבויות נוספות  ובמידה   .13.2.2.4.10
, יהוו התחייבויות אלה חלק  בהסכם ונספחיומעבר לאלה שינקבו 

בלתי נפרד מהצעתו למכרז לכל דבר ועניין, וזאת מבלי שהמציע  
 הוא.   יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום מכל מין וסוג ש

יהיה  במסגרת הצגת המציע,  מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי   .13.2.2.4.11
ובעל התפקיד המוצע    עמידת המציע  לבחון אתגם    המכון רשאי

  - למען הסר כל ספק  –האיכות, וזאת   ובתנאיהסף   בתנאי מטעמו
לפרמטראף   להתרשמות    מעבר  ספציפי  באופן  המכון  המתייחס 

 . ובעל התפקיד המוצע מטעמו  מהמציע

ומתחייביםהמ .13.2.2.4.12 מצהירים  לזכויות    ציעים  מודעים  הם  כי  בזאת, 
זה לעיל, ובכלל זאת לגמישות הנתונה    13.2.2.3פי סעיף    עלהמכון 

בבדיקת ההצעות בשלב המפגש, בהיקפיו ובתכניו עבור כל מציע  
ומציע, והם מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות  

טענות,   לרבות  לכך,  בקשר  ותביעה  דרישה  טענה,  תביעות  כל 
 ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעים. 

היה י  המכוןלעיל וחרף שלביות הבדיקה המתוארת במסגרתו,    13.2על אף האמור בסעיף   .13.2.3
מקיפה   בדיקה  לערוך  ובעלי  רשאי  המציעים  של  לעמידתם  בהתייחס  ההצעות  של 

בתנאי מטעמם  המוצעים  המסמכים הסף    התפקידים  פי  על  יחד,  גם  האיכות  ותנאי 
זאת   ובכלל  ידי המציעים בהצעתם,  על  אף לשלוח שאלות הבהרה למציעים   –שהוצגו 

, חליט לבצע הליך הבהרות( המתייחסות לכל שלבי הבדיקה ואף לערוך את המפגש י)ככל ו
ויתר תנאי האיכות. המציעים   הסף  טרם השלמת הבדיקה המתייחסת לעמידה בתנאי

על פי  המכון  מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים, מסכימים ומקבלים את זכויות  
 זה לעיל.   סעיף

 מהציון הסופי.   60%"( מהווה 𝑸𝒊של ציון האיכות )" משקלו 

 ציון המחיר   –שלב ג'  .13.2.4

השלישי   השלב  הצעתהמכון  בחן  יבמסגרת  ובעלי  המחיר    את  הם  אשר  מציעים,  של 
לעיל   13והאיכות המפורטים בסעיף הסף  התפקידים המוצעים מטעמם, עמדו בכל תנאי

הצעת המחיר של המציעים כאמור  .מפגש ההתרשמות וריאיון –וכן עברו לשלב האיכות 
 תתייחס לשני הפרמטרים שלהלן: 

 "( 𝑷𝟏𝒊)" – ממשקל ההצעה(  30%) הצעת מחיר לריטיינר חודשי .13.2.4.1

תשלום חודשי )ריטיינר חודשי(, עבור מכלול    המשקפתהמציע יגיש הצעת מחיר  
 .  למפרט השירותים 2.2.1-2.2.17 פיםבסעי המפורטים השירותים 

לא   המוצעת  המחיר  על תהצעת  של   עלה  )  36,500  סך    )להלן:   מע"מ(   לא ל₪ 
כי    מובהר  "(.התעריף החודשי המקסימאלי"   לנקוב יהיה    ניתן  לאבמפורש, 

המקסימאלי.    ההגבומחיר   החודשי  מחירבחן  י  המכון מהתעריף  ,  הצעת 
החודשי    ההגבו מחיר    ננקב  במסגרתה   ננקב   כאילו  המקסימאלימהתעריף 

   .המקסימאליהתעריף החודשי   הבמסגרת

הנמוך ביותר למתן שירותים, תקבל את מלוא   הצעת המחיר שיוצע בה המחיר
ההצעות  כאשר  הניקוד,   בהתאם  הרלוונטיות  יתר  אליה  יחסי  באופן  ינוקדו 

 למפורט להלן. 

 "( 𝑷𝟐𝒊)"  – ממשקל ההצעה( 10%) לנותני שירותים עת עבודהתעריף ש .13.2.4.2
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עבור שעת עבודה של נותני    אחידאחוז הנחה  המשקפת  המציע יגיש הצעת מחיר  
-2.2.18פים  בסעי  החודשי, כמפורט  ריטיינרב  הכלולשירותים לתכולה שאינה  

   למפרט השירותים. 2.2.19

שעת עבודה לנותני  עבור  ביחס לתעריפי הגג  אחיד  המציע ינקוב אחוז הנחה  
הספקת שירותי  "  –  16.2.0.11כמפורט בנספח י"ג להוראה תכ"מ מס'  שירותים  

 (. לחץ כאן –ת התכ"מ )לינק למעבר להורא"  מחשוב למשרדי הממשלה 

.  

הצעת המחיר שיוצע בה אחוז ההנחה הגבוה ביותר למתן שירותים, תקבל את  
א יחסי  באופן  ינוקדו  הרלוונטיות  ההצעות  יתר  כאשר  הניקוד,  ליה  מלוא 

 בהתאם למפורט להלן. 

   המחיר הצעתאופן שקלול   .13.2.4.3

𝑷𝒊 = 𝟎. 𝟑 ∗ (𝟏𝟎𝟎 ∗
𝑷𝟏𝒎𝒊𝒏

𝑷𝟏𝒊

) + 𝟎. 𝟏 ∗ (𝟏𝟎𝟎 ∗
𝑷𝟐𝒊

𝑷𝟐𝒎𝒂𝒙

)                      

 כאשר :                

𝑷𝒊  ציון משוקלל של הצעת המחיר של מציעi. 

𝑷𝟏𝒊   מציע של  המחיר  השירותים    iהצעת  מתן  בסעיף  בעבור  כמפורט 
 לעיל.  13.2.4.1

𝑷𝟏𝒎𝒊𝒏 הצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה מבין ההצעות הכשרות. 

𝑷𝟐𝒊   אחוז ההנחה המוצע ע"י מציעi  כמפורט בסעיף  עת עבודהלתעריף ש  
 לעיל.    13.2.4.2

𝑷𝟐𝒎𝒂𝒙  אחוז ההנחה הגבוה ביותר שהוצע מבין ההצעות הכשרות. 

  הציון הסופי המשוקלל .13.2.5

הצעת שלב  לאחר   .13.2.5.1 בחינת  לאחר  וכן  האיכות  מציעבחינת  כל  של  הכספית  ,  ו 
את הציון הסופי  המכון  קבע  יה לעיל,  ז  13.2בסעיף  בהתאם לשלבים המפורטים  
 המשוקלל עבור כל הצעה.    

 לפי הנוסחה הבאה:    הציון הסופי המשוקלל של כל הצעה יחושב

𝒇𝒊 = 𝑸𝒊 ∗ 𝟎. 𝟔 + 𝑷𝒊     

 כאשר: 

 i = 𝑭𝒊של מציע  הציון הסופי המשוקלל

 i = 𝑸𝒊של מציע ציון האיכות 

 i = 𝑷𝒊של מציע ציון המחיר 

בכל   .13.2.5.2 לעמידתה  ויתר דרישות המכרזבכפוף  , תזכה  תנאי הסף, תנאי האיכות 
)ציון איכות וציון    הגבוה ביותר  במכרז ההצעה שזכתה לציון הסופי המשוקלל

 . (מחיר

במקרה בו בהליך בדיקת ההצעות לעיל יימצאו מציעים, אשר הציון המשוקלל   .13.2.5.3
)או    2ת, התקבלו  הסופי שלהם הינו זהה, באופן שבמקום הצעה זוכה כשרה אח

המכון יבחר  יותר( הצעות כשרות בעלות ציון משוקלל סופי הגבוה ביותר, אזי  
ביותר הגבוה  האיכות  ציון  בעלת  אלו  בהצעה  ממציעים  שאחד  בתנאי  זאת   ,

אינם "עסק בשליטת אישה" בהתאם לחוק חובת המכרזים ולתצהיר שהוגש  
 ע"י המציע. 

https://mof.gov.il/Takam/pages/horaot.aspx?k=16.2.0.11
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 ההודעה על הזכייה  .13.3

הצעה ו/או הודעה בדבר זכייה ו/או הודעה בדבר אי זכייה, תישלח  הודעה בדבר פסילת   .13.3.1
 למשתתפים במכרז אך ורק על ידי נציג ועדת המכרזים של המכון. 

בזאת,   .13.3.2 מהנושאים מובהר  באיזה  במכרז  למשתתפים  תימסר  אשר  הודעה  כל  כי 
לעיל בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו נציג ועדת   13.3.1המפורטים בסעיף  

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול להסתמך עליה בשום   –המכרזים של המכון  
יהיה הדבר על אחריותו    – צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת  

 בלבד.

 רזיםקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכ  .13.4

"(, והוא יחל בביצוע ההתקשרות כמפורט  הזוכה המקורי)"  במכרז   היה וייקבע על ידי המכון זוכה
הזוכה המקורי   זכייתו של  כי  בית משפט מוסמך,  ידי  על  ייקבע  ובעקבות הליך משפטי  בחוזה, 

פסיק את ביצוע  , מתחייב הזוכה המקורי לה("האחר   הזוכהבטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר )"
ולהעביר  ההת ו/  למכון קשרות  כל המידע  בצירוף  את  דו"ח עדכני  או המסמכים המצויים אצלו 

פעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר לזוכה האחר להמשיך בביצוע ההתקשרות כמפורט  באשר ל
וסוג בקשר לכך,   ו/או תביעה מכל מין  כל טענה  וכל זאת מבלי שלזוכה המקורי תהיה  בחוזה, 

 כאמור שמקורן בהשקעות שביצע.  לרבות טענות ותביעות

 הבהרה  שאלות .14

.  ה המקוונתלתיב ולשלוח אותן  יש להפנות בכתב בלבד,    הזמנה זוכל השאלות והבירורים במסגרת   .14.1
לעיל, לא יכול לפנות למכון בשאלות    6  תשומת הלב כי מציע שלא נרשם בהתאם להוראות סעיף

 הבהרה. 

 בלבד, במבנה שלהלן: Wordאמצעות קובץ כתב ב את שאלות ההבהרה יש לשלוח .14.2

 שם המסמך  מס'

מתייחסת  יהפני] אליו  למסמך  ה 
 וכיו"ב[, חוזה  הזמנה, נספח ה   –ה  השאל

 סעיף/מראה מקום אחר 

ליהפני] הרלוונטי ה  סעיף 
מתייחסת  במסמך   אליו 

 ה[השאל

נושא/כותרת  
 הסעיף

 שאלה/הערה 

1.     

ולאחר מכן    ההזמנה  תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר  הסעיפים יסודרו בסדר עולה   .14.3
  עיל. ל  4.1בהתאם למועד המפורט בסעיף    הוא  המועד האחרון להעברת שאלות כאמור  .ולנספחי

 .  התיענינשאלות שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא 

תישלחנה   .14.4 לכך,  הקבוע  במועד  שתגענה  לשאלות  והגישו    המציעים  לכלבכתב  תשובות  שנרשמו 
עותק   המכון.  של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  וכן  המקוונת,  התיבה  באמצעות  הבהרה  שאלות 

יהווה   שיינתנו  נפרד  מהתשובות  בלתי  ההזמנה.  חלק  לצרנהמציע  ממסכי  מסמך  דרש  את  ף 
פה. בהתאם לכך,  - . יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלל ידו, כשהוא חתום עהצעתולהתשובות  

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.   מכוןאת היחייבו 

ביוזמת מכון  ה .14.5 אם  בין  ההזמנה  למסמכי  ותיקונים  הבהרות  להוציא  בתשובה    ורשאי  אם  ובין 
להן  התשובות  פרסום  לאחר  לרבות  הבהרה,  בעמוד    .לשאלות  להתעדכן  המציעים  באחריות 

 ההזמנה באתר האינטרנט של המכון. 

 שינויים ופנייה להשלמות  .15

שלו לגביהם, בין על    המציע או כל הסתייגויות   ל ידיכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז ע .15.1
,  במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה  ידי תוספת בתנאי המכרז ובין

 והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המכון. 

המכון שומר לעצמו את הזכות לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתו המלא   .15.2
והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין  

בקשר עם ההצעה  האיכות ו/או  ו/או    תנאי הסףוסוג שהם, הקשורים בהצעתם, לרבות בקשר עם  
ובכלל   ומסמכים  האמור,  הכספית  מידע  ו/או  פרויקטים  ו/או  תפקידים  בעלי  להוסיף/להחליף 

ו/או  המתייחסים   מידע אחר שהוצגו  /ולבעלי התפקידים  למציע  כל  ו/או  פרויקטים כאמור  או 
בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה  ו/או    הסף ו/או האיכות   לצורך עמידה בתנאי 

יקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה  ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ל
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מהמענים האמורים )לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של  
ל  המוקנות  הזכויות  משאר  לגרוע  מבלי  והכל  הנקובות    מכון המציע(,  ההוראות  לשאר  בהתאם 

 במסמכי המכרז ובהוראות הדין. 

שהן  המציעים   .15.3 כפי  המכון  לסמכויות  ומסכימים  מודעים  הם  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים 
חוזר, וכן יהיו    זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי   15נקובות בהוראות סעיף  

ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם   מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה
 ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    המכון של   והפעלת סמכויותי 

 הצעה  לקבל  חובה היעדר .16

   לקבל כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז.  ב מתחיי  המכון אינו ,  בהזמנהלמרות כל האמור בכל מקום אחר  

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .17

יהיה   הזוכה במכרז,  לעיין ברק לאחר בחירת  ובמסמכי ההצעה  מציע רשאי  ועדת המכרזים  החלטות 
בבהתאם  הזוכה   המכרזיםל   (ו)21  -ו    (ה)21  ות משנהתקנלאמור  חובת  התשנ"גתקנות  לאחר    ,1993-, 

, ובכפוף  כולל מע"מ  מאות( ₪,  שלוש)  300תשלום בסך  תמורת  , וכל זאת  ת ועדת המכרזים/ג נציתאום עם  
   .לעיל  6.4סעיף להוראות 

 החוזה ה על חתימה חובת .18

,  המכון  שיקבע  המועד   בתוך   או   לחתימתו   שהועבר  מיום   ימים  10  תוך,  החוזה  על  יחתום  מציע ה .18.1
   .השניים מבין המאוחר  לפי

ה .18.2 חתימת  לרבות    מציעלאחר  במסגרתו,  הנדרשים  המסמכים  כל  להמצאת  ובכפוף  החוזה  על 
על החוזה,  יחתום המכון  וכמפורט בהוראות החוזה,  המכון  של    ו אישורי ביטוח, לשביעות רצונ

על פי הזמנה זו ו/או על פי דין. למען הסר ספק מובהר, כי  המכון  של    ווזאת מבלי לגרוע מזכויותי 
תוקף בין הצדדים,   -, לא יהא קיים הסכם בר  המכוןעל ידי    תעובר לחתימת החוזה הפורמאלי

 על פי שאר הוראות ההזמנה.  מציעוזאת מבלי לגרוע מחובות ה 

  ביצוע   ערבות  למכון  המציא   לא  או/ו  המכון  ידי  על   שנקבע   המועד  תוך  חוזה   על  חתם  שלא  מציע .18.3
  הפרה ,  העניין  לפי ,  החוזה  הוראות   את   או/ ו  הזמנה זו  הוראות   את   שהפר  כמי  יחשב,  בחוזה  כמפורט
רשאי  .  יסודית יהיה  וכן  זה  זכויותיו במקרה  מלוא  על  שומר    סעדים   או/ ו  נזקים  לתבועהמכון 
,  שהיא  וסוג  מין  מכל,  נוספת  או/ו  אחרת  הפרה  כל  בשל  ביטולו  או  החוזה  אכיפת  לרבות,  אחרים

 .  המכון של הבלעדי   ודעת שיקול פי על  וזאת, מציעה מהתחייבויות  איזה של

  להתקשר   זכאי  האיו,  מציעה  כלפי  התחייבות  מכל  משוחררהמכון    היהביטל המכון את החוזה, י 
מוותר בזאת וכן    מציעלהלן, וה  19דרך אחרת כמפורט בסעיף  או לנקוט בכל    אחר  מציע  עם  בחוזה

 יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 ביטול המכרז או ביטול החוזה .19

 הזכות לבטל מכרז או חוזה  .19.1

הזכות לבטל בכל עת את המכרז  , המכון שומר לעצמו את  בהזמנה זועל אף האמור בכל מקום אחר  
ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז ו/או לבטל את החוזה עם זוכה במכרז, כל זאת בהתאם  

 לסמכויות המוקנות לו על פי הזמנה זו ו/או על פי יתר הוראות הדין. 

 תוצאות הביטול  .19.2

לעיל, יהיה המכון    19.1שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף    לפניבוטל המכרז   .19.2.1
הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא   ו רשאי, על פי שיקול דעת

 פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות מושא המכרז.  -על

רז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז שהוכ  לאחרבוטל המכרז   .19.2.2
לעיל,   19.1או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות המתוארות בסעיף  

לעיל, יהיה המכון רשאי, לפי שיקול   19.2.1אזי מבלי לגרוע מזכויות המכון על פי סעיף  
)אשר   אחריו  הבא  למציע  לפנות  הבלעדי,  שקיבלהדעתו  המשוקלל  היה   הציון  הצעתו 

הזמנה זו מלבד בהגבוה ביותר, מבין שאר ההצעות אשר עמדו בכל התנאים המפורטים  
 הצעתו/ם של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור(.  

   ההתקשרות תקופת .20
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חתימת   מועדהחל מחודשים,  24של פרק זמן , תהא למכרזהמציע הזוכה בתקופת התקשרות עם  .20.1
)המכון   החוזה  ההתקשרות"   להלן:על  דעת יבלבד  המכון    "(.תקופת  שיקול  פי  על  רשאי,    ו הא 

ההתקשרות   תקופת  את  להאריך  עד  לתקופה  הבלעדי,  של  של  חודשים  60נוספת  בתמהיל   ,12  
ימים    30"(, וזאת בהודעה מוקדמת, בכתב, של  תקופת ההארכה "  להלן:)  חודשים או יותר כל אחת

 טרם תום תקופת התקשרות.

ההתקשר .20.2 תקופת  רשאי  היה  יות  במהלך  אדם,  להנפיק  המכון  כוח  להצבת  דרישה  הספק  עבור 
אשר   שירותים  ספק    –לתקופות  הסר  מעבר    –למען  אף  ממושכות  להיות  זמן  עשויות  לפרקי 

ל ההתקשרותהקצובים  שתמומשנה(  תקופת  ככל  ההארכה,  לתקופות  אלה,  .  )או  שירותים  בגין 
 . נויים המחויביםיחולו הוראות חוזה ההתקשרות לכל דבר ועניין ובשי

את החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום תקופת   לבטלמובהר כי המכון יהא רשאי   .20.3
דעת  שיקול  פי  על  סיבה שהיא,  עת מכל  בכל  העניין,  לפי  הודעה    וההארכה,  הבלעדי, באמצעות 

  שיוקנו יום מראש, וזאת מבלי לגרוע משאר הזכויות    30מוקדמת, בכתב, שתימסר למציע הזוכה  
 .   על פי החוזהלמכון  

 כשיר נוסף .21

המכון יהיה  פי דין,  -פי מסמכי המכרז ו/או על -עללמכון  וע מכל זכות אחרת העומדת  מבלי לגר .21.1
אשר    באמצעות הודעה שתימסר לשם כך למציערשאי להכריז, לצד ההכרזה על הזוכה במכרז,  

  "(.כשיר נוסף" להלן:) השירותים לביצוע  הינו כשיר נוסף במקום השני, כי  הדורגהצעתו 

חודשים שלאחר חתימת החוזה    6-לפרק זמן שלא יפחת מף  וותר בתוקתי  הצעתו של הכשיר הנוסף .21.2
ככשיר נוסף בטלה, לפי    ההכרזה עליוכי  לכשיר הנוסף  המכון    עם הזוכה, או עד למועד בו הודיע 

" )להלן:  ההמתנההמוקדם  רשאי  "(.  תקופת  ההמתנה  המכון  תקופת  הארכת  על  להורות 
חודשים כל    2תקופות קצובות נוספות של    2-( ל הנוסףף ההצעה של הכשיר  )ובהתאם, יוארך תוק

 אחת, לכל היותר. 

 הזמנה והחוזה, לכל דבר ועניין.העל כשיר נוסף כזוכה, יחולו בעניינו כל הוראות המכון  הכריז  .21.3

 העדר בלעדיות  .22

קבלת הצעת המציע הזוכה במכרז וחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים  
המוחלט, להתקשר    ו רשאי בכל עת, ועל פי שקול דעתוהמכון  ביצוע יתר ההתחייבויות על פי החוזה  לאו  /ו

ם המוענקים  עם אחר ו/או אחרים לביצוע השירותים, דומים ו/או תחליפיים וכן לקבלת איזה מהשירותי
 על ידי הזוכה על פי החוזה.  

 במידע  שימוש .23

ו/או  הזכות להשתמש, לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת ההתקשרות    ו הא ל ימודיע בזה, כי    המכון
)כולם או חלקם(,  השירותים  עם  , לרבות לקראת מכרז עתידי שייערך בקשר  ן ובין לאחריהתקופת הארכה  

מסכימים בזאת   ציעיםוהמו/או תקופת הארכה   במהלך תקופת ההתקשרות ואצל שיצברובכל הנתונים 
כאמור לעיל, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיו    שייעשה המכוןמראש לכל שימוש או פרסום  

 לכך.ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר מנועים 

 איסור הסבה .24

  או /ו, בשום צורה  לאחר  ו/או להסב ו/או להמחות  שלא להעביר  יםמתחייבכל אחד מהמציעים,   .24.1
ו/או  הזמנה זו  מסמכי המכרז )לרבות לפי לפי  הםכל זכות מזכויותי , במישרין ו/או בעקיפין, פןאו
  אחר לשם   ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד )ככל שיחתם((  שייחתם עמו    חוזה ה

)ככל  שייחתם עמו    חוזה ו/או ה ההזמנה  כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז )לרבות לפי  קבלת  
 לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתו מראש ובכתב של המכון )ככל שיקבל(.שיחתם((, אלא 

ו/או   .24.2 ו/או הסבה  והמוחלט, שלא לאשר העברה  פי שיקול דעתו הבלעדי  על  יהיה רשאי,  המכון 
לא תקבל את  לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור ש  24.1המחאה כאמור בסעיף  

 בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.   אישורו בכתב של המכון, תהיה

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .25

המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמציעים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע  
 כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.  

 המכרז  תפות בהליךהוצאות ההשת .26
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לרבות עלות  , הליך המכרזשתתפות בות בההכרוככל ההוצאות ב םלבד וישאבהליך המכרז   שתתפיםהמ
 . בגין הוצאות אלה המכוןלכל שיפוי מאת  םזכאי יוולא יהההכנה של ההצעות,  

 המכרז תקפות מסמכי  .27

, או  המכרז )או כל חלק מהם(סעיף או סעיפים במסמכי  אין תוקף לכי    ,אם ימצא בית משפט מוסמך
, אשר יוותרו  המכרזכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי  ושהם בטלים, או שלא ניתן לא

 תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. 

 בעלות על מסמכי המכרז  .28

ובנספחיו, לרבות  רז  שהוא במסמכי המכ  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגהבעלות ו
  פרטשימוש כלשהו  ן אינם רשאים לעשות בה  במכרז  המציעים. בלבד  המכון של   תהיינה  מענה המציעים,

   לצורך הגשת ההצעה.

 המכרז  על החל והדין שיפוט סמכות .29

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או    –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .29.1
הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה  

 במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה. 

,  כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז  .29.2
,  בלבד  כפוף לדיני מדינת ישראליהיה    ,זה   בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה

חוקים אלה פי  על  יתפרש  והוא  לעת  דין המפנים    בנוסחם מעת  ברירת  כללי  כל  על  יגברו  אשר 
 . לתחולת דין זר

 

 בכבוד רב,          

 מכון וינגייט          
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 תנאי ההזמנה  אישור  –נספח א'  

 הצהרת המציע  .1

, כי עלי לומר את  תילאחר שהוזהר  ' ___________, נושא ת.ז. מס   מ  הח"י אנ
 כדלקמן:   ,היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתבאכן  אעשה האמת וכי אם לא  

]*יש לנקוב בשמו המלא של  "(  המציע________ )"__אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____ .1.1
ההתאגדות[  המציע בתעודת  מופיע  שהוא  מס'  ל,  כפי  פומבי  מחשוב    2021/07מכרז  שירותי  למתן 

 . , עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייטמנוהלים במיקור חוץ

באני   .1.2  ___________ כ  למציעמשמש  היותי מורשה  ומכוח  בשמו  זה  ונותן תצהירי  על  ,  חתום 
 . מציעהצהרה זו בשם ה

המצורף למכרז, לרבות    הסכםהוראות המכרז והאני מאשר בשם המציע כי קראנו בקפידה את   .1.3
השירותים אחר,  מפרט  נספח  וכל  כל  ,  את  בקפידה  ובדקנו  בהם,  האמור  את  והבנו  למדנו  וכי 

הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעת המציע או מתן  
הבנה של דרישות,  -ידיעה או אי-שעילתה באי השירותים, וכי המציע מוותר מראש על כל טענה  

העשו ומשפטיים,  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  או  מתן  תנאים  על  או  המציע  הצעת  על  להשפיע  יים 
 השירותים.

, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור  ההצעה על ידי המציעהגשת  אני מאשר כי   .1.4
המצורף לו, על נספחיהם, את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על  הסכם  במסמכי המכרז וב

 .את הסכמתו הבלתי מסויגת עדכונים ככל שהיו כאלה, הבין את האמור בהם, ונתן לכך

כי   .1.5 מאשר  הרישיונות  אני  הכישורים,  המומחיות,  הניסיון,  המקצועי,  הידע  בעל  הינו  המציע 
ה פי  על  הנדרשים  השירותים  לביצוע  הדרושים  והציוד,  האדם  כוח  לרבות    הסכם והאמצעים, 

הי, לרבות  המצורף למכרז, ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלש 
כדי להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על עניינים, שיש בה  ,  הסכםפי המכרז, ה-ניגוד 

 פי דין. -הצעת המציע או על

ובידיו כל הרישיונות    , המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דיןאני מאשר כי   .1.6
 המציע משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד. וכי  הנדרשים על פי דין

ובכלל  ,  ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודההמציע פועל  אני מאשר כי   .1.7
זה צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים,  

תשנ"אב לרבות   תנאים(,  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  לחוק    1991-התאם 
תשמ"ז מינימום,  שכר  לחוק  כמתחייב  1987-ובהתאם  בקביעות  לעובדיו  עבודה  שכר  ומשלם   ,

 העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. מחוקי 

לנו במסגרת  מידע שסופק ו/או שיסו אני מאשר כי כל   .1.8 נועד לצרכי המחשה    , מסמכי המכרזפק 
, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה  המכוןבלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד  

אחריות כלשהי ו/או על  המכון  לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על  
 .   הזמנה ה מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי 

כי   .1.9 מאשר  המציע  אני  והתחייבויותיו  החלטת  הצהרותיו  כל  אחר  ולמלא  למכרז  הצעה  להגיש 
תלות   ללא  והערכותיו,  בדיקותיו  על  ורק  אך  והתבססה  התקבלה  המכרז,  במסמכי  הנקובים 

 .   המכוןבתיאורים, הסברים, הערכות, פרסומים ו/או התחייבויות מצד 

לנכון    האת כל הבדיקות הנזכרות לעיל וכל בדיקה אחרת שרא  ךערהמציע  לאחר שאני מאשר כי   .1.10
כל התנאים וההתחייבויות הנקובות  מקבל על עצמו את ( כי הוא  i) , מצהיר ומתחייב:לערוך, הוא

  ו ל  ותהמוקנ   המכון במסמכי המכרז ובכלל האמור את כל חובותיו והתחייבויותיו וכן את זכויות  
  ( כי iiותיו והתחייבויותיו כאמור על פי מסמכי המכרז; )יוכל לבצע את מלוא חוב  במסגרתם וכי

האמור,   מכלליות  לגרוע  עם  מהווה    למכרזהכספית  הצעתו  מבלי  בקשר  והוגנת  מלאה  תמורה 
)המכרז  מושא  השירותים  ;iii  כי ומושתק  (  מנוע  יהיה  וכן  חוזר  בלתי  באופן  בזאת  מוותר  הוא 

שהיא   וסוג  מין  מכל  תביעה  ו/או  טענה  כל  ובכלל  בקשר  מלהעלות  ולתנאיהם  המכרז  למסמכי 
 האמור: טענות ו/או תביעות שעילתן באי הבנת תנאי המכרז ו/או כל תנאי אחר ממסמכי המכרז.  

כי   .1.11 מאשר  וההצהרות  כל  אני  המצגים  מלאים  ה  המציע   ת בהצע  יםהכלול הנתונים,  נכונים,  ם 
 מכל מין וסוג שהוא. , ולא הושמט מההצעה כל פרט, הגשת ההצעהומדויקים ומעודכנים למועד  
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הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין המציע לבין מציעים  אני מאשר כי   .1.12
עם   בקשר  כלשהו  פעולה  שיתוף  או  הבנות  הסכם,  זה  למכרז  פוטנציאלים  מציעים  או  אחרים 

 המכרז.

  ה, אותמקסימאליתתמורה  משקפת  לריטיינר חודשי  הצעת המחיר  אני מאשר כי ידוע למציע ש  .1.13
שירותים שיוענקו על ידו בפועל בהתאם למפרט השירותים    זכאי לקבל בגין  מציע הזוכהיהיה ה

 .או הסתייגות מהוראות הסכם בקשר עם התמורה התניהכל   הצעה זו אינה כוללת וכי

כי   .1.14 וכי היה והצעתהסכםה  תנאי למציע  ברורים  אני מאשר  על  המציע יתתקבל,  המציע    ,  חתום 
כי התחייבות זו מהווה הסכמה    מציעהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ידוע ל  ,הסכםה

לתוכן   סייג  ועניין  הסכם ללא  דבר  לכל  ל  . ולנספחיו  בפועל,    מציע ידוע  ההתקשרות  תחילת  כי 
 עם המציע הזוכה. מכון ה  על ידי הסכםה מותנית בחתימת 

 צירוף מסמכים .2

 אם המסמך צורף במסגרת ההצעה[:   ✓]יש לסמן  מכים הבאים המסהמציע כוללת את   הצעת

   המסמכים המצורפים

   )לרבות תעודות על שינוי שם, אם רלוונטי(העתק תעודת התאגדות של המציע   ☐ 

 ]טופס זה[  הזמנהאישור תנאי ה   – א'נספח  ☐ 

   לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר  – ב'נספח  ☐ 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע אישורים ☐ 

 האיכות  אי ועמידתו בתנאי הסף ותנ בדבר ניסיון המציעתצהיר   – ג'נספח  ☐ 

 מציעהפרופיל   ☐ 

 ותנאי האיכות ועמידתו בתנאי הסף  אחראי תשתיות מוצעבדבר ניסיון תצהיר   – 'דנספח  ☐ 

 קורות חיים אחראי תשתיות מוצע  ☐ 

 אישור רואה חשבון  – ה  נספח  ☐ 

    [2 קובץ מס'במסגרת   –]בנפרד  הצעה כספית  –' ו נספח  ☐ 

 עסק בשליטת אישה )ככל ורלוונטי( –תצהיר ואישור רואה חשבון  –ז'  נספח  ☐ 

 בראשי תיבות[   מה]חתו  להציע הצעות  הזמנה  ☐ 

 בראשי תיבות[  חתום] חוזה על נספחיו  –נספח ח'  ☐ 

 פרסם( אם )שפרסם המכון  מסמכי ההבהרה   ☐ 

מסחרי/מקצועי  סוד    שהשחרנו בהעתק המושחר שצרפנו לתיבה המקוונתאנו רואים במסמכים/בנתונים   .3
 . של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .4

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  המכרזבשם המציע ולחייבו לצורך 

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע
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 1976- תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – ב' נספח 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את    , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   .1
 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע   "(המציע________________ )"אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת   .2
למתן שירותי מחשוב מנוהלים במיקור    2021/07מס'  , למכרז פומבי  כפי הוא מופיע בתעודת ההתאגדות[

 . חוץ, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

ונותן תצהירי זה מכוח היותי  יד אותו ממלא המצהיר[  ]*יש לנקוב בתפקהנני משמש כ___________ במציע   .3
 מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוח היכרותי את העובדות מושא התצהיר.

 אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר:  .4

 : [במקום הרלוונטי    יש לסמן ]אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי המציע ובעל הזיקה אליו  

"( וחוק  חוק עובדים זרים)"  1991-( עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי )   ❑
 "(. חוק שכר מינימום)"  1987- שכר מינימום, תשמ"ז

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ת חלפה שנה אחת )להגשת ההצעו

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  1למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 . 1976-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  –" בעל זיקה" -" ו  הורשעלצורך סעיף זה: "

 מס'
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 
 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

 :  [במקום הרלוונטי  יש לסמן ]אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .5

  לא חלות(  "חוק שוויון זכויות")  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף    ❑
 על המציע.  

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ    חלותלחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף    ❑
( כי יפנה  iעובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )  100  –

  9למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
( כי פנה בעבר  iiלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין )  –הצורך  לחוק שוויון זכויות ובמידת  

  9למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
 ( לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.  iiשוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף )לחוק 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיק"  זה: 5לצורך סעיף 

, למנכ"ל משרד העבודה  זה לעיל  5סעיף  המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי  
 ההצעות.    ימים מהמועד האחרון להגשת 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

- לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   2מצורף בזאת לתצהירי זה, כל האישורים הנדרשים לפי סעיף   .6
1976 . 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

מוסמך   המצהיר  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 . המכרז לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך  

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר  
על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
ולאחר   כן,  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים 

 שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

 תאריך  
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   תנאי סף ותנאי איכות    –  בדבר ניסיון המציע תצהיר  – ג' נספח 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא 
 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי   "( ציעהמאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ )" .1
למתן שירותי מחשוב מנוהלים במיקור חוץ, עבור    2021/07מס'  מכרז פומבי  , להוא מופיע בתעודת ההתאגדות[ 

 . "(המכרז)" המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

 תנאי סף  .2

 מציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל. מצהיר כי ה אני .2.1

 (. ככל שקיימת ,ותעודת שינוי שם) על שם המציע *מצ"ב לתצהירי זה, העתק תעודת ההתאגדות

כי אני   .2.2 הצעות,    5במהלך    מצהיר  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  שירותים  המציע  השנים  סיפק 
לגביהם מתקיימים כל אחד    לקוחות לפחות,  3מיקור חוץ, עבור    מנוהלים בתחום המחשוב בשיטת

 :  מאלה

 ; ותרצופשלוש שנים תה לפרק זמן של לפחות יעם כל לקוח היתקופת ההתקשרות  .2.2.1

 . ₪ לשנה 500,000הינה בהיקף כספי של לפחות  מהלקוחותכל אחד ההתקשרות עם  .2.2.2

 :לעיל  2.2בסעיף  נתונים להוכחת ההצהרה

 לקוחשם ה 'מס

 ]יש למלא[ 

תיאור השירותים 
 שהוענקו עבור הלקוח 

  מות במקו  לסמן ]יש 
 [ יםהרלוונטי

תקופת מתן  
 השירותים ברציפות 

במקום   לסמן  יש]
למלא חודש  ו הרלוונטי

 [ ושנה 

 היקף כספי 

סכום   ]יש למלא
 [ ללא מע"מ

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח  

שם, תפקיד,  יש למלא ]
 נייד ודוא"ל[ 

שירותים    אספקת      .1
בשיטת  מנוהלים 

חוץ בתחום   ,מיקור 
הכוללים  המחשוב  ,

 לפחות אחד מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise 
resource planning) ;) 

  BI  (Business 
intelligence) . 

ניתנו    השירותים 
במשך    3ברציפות 

לפחות וזאת שנים   ,
השנים    5במהלך  

למועד  שקדמו 
להגשת   האחרון 

 . הצעות

 מועד תחילה 

 ___/___ 

 מועד סיום 

 ___/___ 

 

 ₪ ________ 

 

שירותים    אספקת      .2
בשיטת  מנוהלים 

חוץ בתחום   ,מיקור 
הכוללים  המחשוב  ,

 לפחות אחד מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise 
resource planning) ;) 

  BI  (Business 
intelligence) . 

ניתנו    השירותים 
במשך    3ברציפות 

לפחות וזאת שנים   ,
השנים    5במהלך  

למועד  שקדמו 
להגשת   האחרון 

 . הצעות

 מועד תחילה 

 ___/___ 

 מועד סיום 

 ___/___ 

 

 ₪ ________ 

 

שירותים    אספקת      .3
בשיטת  מנוהלים 

ניתנו    השירותים 
במשך    3ברציפות 
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חוץ בתחום   ,מיקור 
הכוללים  המחשוב  ,

 לפחות אחד מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise 
resource planning) ;) 

  BI  (Business 
intelligence) . 

לפחות וזאת שנים   ,
השנים    5במהלך  

למועד  שקדמו 
להגשת   האחרון 

 . הצעות

 מועד תחילה 

 ___/___ 

 מועד סיום 

 ___/___ 

 

 ₪ ________ 

שירותים    אספקת      .4
בשיטת  מנוהלים 

חוץ בתחום   ,מיקור 
הכוללים  המחשוב  ,

 לפחות אחד מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise 
resource planning) ;) 

  BI  (Business 
intelligence) . 

ניתנו    השירותים 
במשך    3ברציפות 

לפחות וזאת שנים   ,
השנים    5במהלך  

למועד  שקדמו 
להגשת   האחרון 

 . הצעות

 מועד תחילה 

 ___/___ 

 מועד סיום 

 ___/___ 

 

 ₪ ________ 

 

המציע יהיה רשאי לצרף טבלה חלופית כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה דלעיל. מספר השורות הינו להמחשה בלבד.    :הערות
 . בנסיבות האמורות, מצהיר המציע, כי הטבלה החלופית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה למכרז והתצהיר שבשולי נספח זה

 תנאי איכות .3

וי יצהיר  להלן  מלאהמציע  לפרמטרי  בסעיפים  הרלוונטיים  הפרטים  כל  את    שבטבלת   3  -ו    1האיכות  , 
 :("כמות לקוחות " -ו   "מספר עובדים")להזמנה  13.2.2האיכות בסעיף 

כי   .3.1 מצהיר  להגשת    אני  האחרון  למועד  שירותים    ,הצעותנכון  המעניקים  המציע  עובדי  מספר 
בהדרכה( עוסקים  )שאינם  המציע  ללקוחות  המחשוב  לסמן  ]  _________   אהו   בתחום  במקום    יש 

 . למלא את מספר העובדים[והרלוונטי 

כי   .3.2 מצהיר  הצעות  אני  להגשת  האחרון  מחזיקים  הלקוחותכמות  ,  במועד  אשר    100מינימום  , 
שונים,   שירותים  משתמשים  מעניק  המציע  זהלהם  במכרז  כמתואר  חוץ  במיקור    א הו  מנוהלים 

 [.כמות הלקוחות למלא את ובמקום הרלוונטי  יש לסמן ] ________

 לעיל:  3.2בסעיף  נתונים להוכחת ההצהרה

 לקוחשם ה 'מס

 ]יש למלא[ 

תיאור השירותים שהוענקו עבור  
 הלקוח

 [ יםהרלוונטי ות ומבמק יש לסמן ]

 ת משתמשים ו כמ

  םבמקו  יש לסמן ]
 [הרלוונטי

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח 

]יש למלא שם,  
 ודוא"ל[ תפקיד, נייד 

מנוהלים   אספקת     .1 שירותים 
חוץ מיקור  בתחום   ,בשיטת 

אחד המחשוב לפחות  הכוללים   ,
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise resource 
planning) ;) 

 BI (Business intelligence) . 

מחזיק     הלקוח 
של     100במינימום 

 משתמשים שונים. 
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מנוהלים   אספקת     .2 שירותים 
חוץ מיקור  בתחום   ,בשיטת 

אחד המחשוב לפחות  הכוללים   ,
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise resource 
planning) ;) 

 BI (Business intelligence) . 

מחזיק     הלקוח 
של     100במינימום 

 משתמשים שונים. 

 

מנוהלים   אספקת     .3 שירותים 
חוץ מיקור  בתחום   ,בשיטת 

אחד המחשוב לפחות  הכוללים   ,
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise resource 
planning) ;) 

 BI (Business intelligence) . 

מחזיק     הלקוח 
של     100במינימום 

 משתמשים שונים. 

 

מנוהלים   אספקת     .4 שירותים 
חוץ מיקור  בתחום   ,בשיטת 

אחד המחשוב לפחות  הכוללים   ,
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise resource 
planning) ;) 

 BI (Business intelligence) . 

מחזיק     הלקוח 
של     100במינימום 

 משתמשים שונים. 

 

מנוהלים   אספקת     .5 שירותים 
חוץ מיקור  בתחום   ,בשיטת 

אחד המחשוב לפחות  הכוללים   ,
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise resource 
planning) ;) 

 BI (Business intelligence) . 

מחזיק     הלקוח 
של     100במינימום 

 משתמשים שונים. 

 

מנוהלים   אספקת     .6 שירותים 
חוץ מיקור  בתחום   ,בשיטת 

אחד המחשוב לפחות  הכוללים   ,
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

מחזיק     הלקוח 
של     100במינימום 

 משתמשים שונים. 
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 ERP Enterprise resource 
planning) ;) 

 BI (Business intelligence) . 

מנוהלים   אספקת     .7 שירותים 
חוץ מיקור  בתחום   ,בשיטת 

אחד המחשוב לפחות  הכוללים   ,
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise resource 
planning) ;) 

 BI (Business intelligence) . 

מחזיק     הלקוח 
של     100במינימום 

 משתמשים שונים. 

 

מנוהלים   אספקת     .8 שירותים 
חוץ מיקור  בתחום   ,בשיטת 

אחד המחשוב לפחות  הכוללים   ,
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise resource 
planning) ;) 

 BI (Business intelligence) . 

מחזיק     הלקוח 
של     100במינימום 

 משתמשים שונים. 

 

מנוהלים   אספקת     .9 שירותים 
חוץ מיקור  בתחום   ,בשיטת 

אחד המחשוב לפחות  הכוללים   ,
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise resource 
planning) ;) 

 BI (Business intelligence) . 

מחזיק     הלקוח 
של     100במינימום 

 משתמשים שונים. 

 

מנוהלים   אספקת     .10 שירותים 
חוץ מיקור  בתחום   ,בשיטת 

אחד המחשוב לפחות  הכוללים   ,
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ; תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise resource 
planning) ;) 

 BI (Business intelligence) . 

מחזיק     הלקוח 
של     100במינימום 

 משתמשים שונים. 

 

בלבד.    :הערות להמחשה  הינו  השורות  בהתאם מספר  בדיוק  ערוכה  כשהיא  חלופית  טבלה  לצרף  רשאי  יהיה  המציע 
החלופית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה למכרז והתצהיר לטבלה דלעיל. בנסיבות האמורות, מצהיר המציע, כי הטבלה  

 . שבשולי נספח זה

 הגדרות .4
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, המבוצעים באחריות כוללת של  הזמנהל  2.2השירותים המפורטים בסעיף    –"  שירותים מנוהלים " .4.1
 הספק.  

ה" .4.2 טכנולוגיות    –"  מחשובתחום  מידע;  מערכות  הבאים:  מהתחומים  אחד  בלפחות  שירותים 
למען    ERP  Enterprise resource planning)  ;)BI  (Business intelligence.)ותשתיות; תמיכה ותפעול;  

 נמנה על תחומי המחשוב לצורך מכרז זה.    אינוהסר ספק מובהר כי תחום ההדרכה 

 על ידי הלקוח בשקלים חדשים, ללא מע"מ.  מציעסך התשלומים ששולמו ל –" היקף כספי" .4.3

למען הסר    ,אינהו השירותים המנוהלים ואשר  ענק ו ה  ה ישות משפטית שאינה המציע, עבור  –"  לקוח" .4.4
בעקיפין, בהיקף  , תאגיד המחזיק או המוחזק או מצוי באחזקה משותפת עם המציע במישרין או  ספק
   .ומעלה 25%של 

ובאופן שבו בינו לבין המציע מתקיימים יחסי    באופן אורגני אצל המציע, אדם המועסק    –"  עובד" .4.5
כפרילנסרים  -עובד המציע  אצל  המועסקים  אנשים  יחשבו  לא  עובד,  המונח  בהגדרת  מעביד. 

    ויועצי/ספקי משנה.

הסף ו/או תנאי  היה רשאי שלא לערוך פנייה להשלמות בגין מידע שהתקבל לצורך עמידה בתנאי  י   המכון .5
. לפיכך, על המציעים לכלול בהצעתם את כל המידע הרלוונטי והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת  האיכות

 .  הסף ו/או האיכותעמידה בתנאי 

 , כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. ה/אני מצהיר .6

 

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  המכרזבשם המציע ולחייבו לצורך 

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע
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 תנאי סף ותנאי איכות    – בדבר ניסיון אחראי תשתיות מוצע תצהיר – ' דנספח 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא 
 מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי   "( המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ )" .1
למתן שירותי מחשוב מנוהלים במיקור חוץ, עבור    2021/07מכרז פומבי מס'  , להוא מופיע בתעודת ההתאגדות[ 

 . המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

, ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות נשוא התצהיר  מציעהנני משמש כ ___________ ב .2
 . מציעומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם ה 

 מוצע  אחראי תשתיות – תנאי סף .3

אחראי  יעניק את השירותים באמצעות    , המציעתזכה במכרזהמציע    במידה והצעתכי    אני מצהיר .3.1
ועד למועד האחרון להגשת ההצעות,    01.01.2017החל מיום  מתקיימים    ו, ב(systemאיש  )  תשתיות 

 :כל התנאים הבאים, במצטבר

 . של חברת מיקרוסופט MCITPבעל תעודת הסמכה מסוג הינו  אחראי תשתיות מוצע,  .3.1.1

הינו   .3.1.2 ניסיון בהובלה  אחראי תשתיות מוצע,  ותפעול    או  והקמה בעל  של סביבות  תחזוקה 
מערכות של  הקמה  תשתית  וירטואליזציה    ומערכות  אחסון,  מערכות  שרתים,  תקשורת, 

קצה המחשוב,   Win 10, Officeבסביבת  ועמדות  בתחום  לפחות  ,  של  שנים    3לתקופה 
 לפחות.   משתמשים 250 המונה  בארגון/גוף ,רצופות

מוצע,   .3.1.3 תשתיות  ניסיון    3בעל  הינו  אחראי  הגיבויים  לפחות  שנות  יישום ובתחום  בתכנון 
 .ובקרת גיבויים על גבי מערכי אחסון

אחראי התשתיות הן כעובד  אצל  צבר  נסיון שיתנאי הסף האמור, המכון יכיר בנ   הוכחתלצורך    :הערה
 . מיקור חוץ בארגון/גוף שאינו המציעמתן שירותי אורגני מטעם המציע והן במסגרת 

 :לעיל  3.1ף בסעי נתונים להוכחת ההצהרה

 מענה לתנאי הסף  דרישת תנאי סף 'מס

 במקום הרלוונטי[  ]יש למלא/לסמן 

 _____________________  שם אחראי התשתיות המוצע   .1

של    MCITPתעודת הסמכה מסוג    .2
 חברת מיקרוסופט 

מסוג  הנו  מוצע  התשתיות  האחראי     הסמכה  תעודת  בעל 
MCITP של חברת מיקרוסופט  [ יש לסמן במקום הרלוונטי ] . 

של חברת   MCITP תעודת הסמכה מסוגמצ"ב לתצהירי זה, *
 על שם אחראי התשתיות במוצע. מיקרוסופט

והקמה  .3 בהובלה   או   ניסיון 
ותפעול  ב סביבות  תחזוקה  של 

של   הקמה  תשתית  ומערכות 
שרתים,   מערכות  תקשורת, 

וירטואליזציה  אחסון,  מערכות 
קצה  ,  Office  בסביבת  ועמדות 

Win 10,    ,המחשוב בתחום 
לפחות   של  שנים   3לתקופה 

המונה בארגון/גוף    250  רצופות, 
 משתמשים לפחות. 

הארגון לו  /שם  מוצעהאחראי  הגוף  את    תשתיות  העניק 
 _____ . _______: _____________________השירותים

  משתמשים לפחות.   250הגוף המוצהר לעיל מונה  /הארגון  
 . [במקום הרלוונטי  יש לסמן ]

 : במקום הרלוונטי[  ]יש לסמן  תשתיות מוצעניסיונו של אחראי ה

של  מוצע  התשתיות  האחראי  ל   והקמה  בהובלה  ניסיון 
תקשורת,   מערכות  של  הקמה  תשתית  ומערכות  סביבות 
שרתים, מערכות אחסון, וירטואליזציה ועמדות קצה בסביבת 

Office, Win 10בתחום המחשוב ,. 

 או 

ותפעול  ניסיון     תשתית  בתחזוקה  ומערכות  סביבות  של 
מערכות של  אחסון,   הקמה  מערכות  שרתים,  תקשורת, 

בתחום ,  Office  ,Win 10בסביבת    וירטואליזציה ועמדות קצה
 . המחשוב
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ניתנו   ידי    השירותים  על  מוצע האחראי  ללקוח  תשתיות 
 . [ במקום הרלוונטי יש לסמן ]  שנים לפחות 3ברציפות במשך 

 ;_____________________  :מועד תחילת מתן השירותים

 .  ______________________  :מועד סיום מתן השירותים
 [ מו ]ככל והסתיי

ו   ניסיון   .4 הגיבויים  בתכנון בתחום 
גבי  על  גיבויים  ובקרת  יישום 

 מערכי אחסון 

שנות ניסיון לפחות   3מוצע הינו בעל  התשתיות  האחראי    
בתחום הגיבויים ובתכנון יישום ובקרת גיבויים על גבי מערכי 

 .[במקום הרלוונטי  יש לסמן ] אחסון

מספר השורות הינו להמחשה בלבד. המציע יהיה רשאי לצרף טבלה חלופית כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם    :הערות 
לטבלה דלעיל. בנסיבות האמורות, מצהיר המציע, כי הטבלה החלופית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה למכרז  

 והתצהיר שבשולי נספח זה. 

 תנאי איכות .5

יפרט .5.1 כל הפר  ויסמן  המציע  שבטבלת    4-5האיכות  טים הרלוונטיים לפרמטרי  בטבלה שלהלן, את 
 ."(גודל לקוחות" -; ו "שירותי מחשוב")להזמנה  13.2.2ות בסעיף האיכ

 : לעיל 5.1ות בסעיף נתונים להוכחת ההצהר 

 שם הלקוח 'מס

 [ ]יש למלא

 גודל הלקוח 

במקום   לסמן ש ]י
 [הרלוונטי

סוג השירותים 
אחראי  שהוענקו ע"י 

 תשתיות המוצע 

  מות במקו  לסמן ]יש 
 [ יםהרלוונטי

תקופת מתן  
השירותים  

 ברציפות

במקום   לסמן  ]יש
למלא  ו הרלוונטי

 חודש ושנה[ 

איש קשר  
מטעם 
 הלקוח

]יש למלא שם,  
תפקיד, נייד  

 ודוא"ל[

  גוף /ארגוןל     .1
 300  עדישנם  

שונים,  משתמשים 
 לל;  כו

  גוף /ארגוןל  
  300  מעלישנם  

 שונים. משתמשים

שירותים     אספקת   
המחשוב , בתחום 

הכוללים לפחות אחד 
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ;תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise 
resource planning) ;) 

  BI  (Business 
intelligence .) 

השירותים   
ברציפות  ניתנו 

 שנתייםבמשך  
וזאת לפחות  ,

השנים   במהלך 
2010-2020 . 

 

 מועד תחילה 

 ___/___ 

 מועד סיום 

 ___/___ 

 

  גוף /ארגוןל     .2
 300  עדישנם  

שונים,  משתמשים 
 לל;  כו

  גוף /ארגוןל  
  300  מעלישנם  

 שונים. משתמשים

שירותים     אספקת   
המחשוב , בתחום 

הכוללים לפחות אחד 
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ;תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise 
resource planning) ;) 

  BI  (Business 
intelligence .) 

השירותים   
ברציפות  ניתנו 

 שנתייםבמשך  
וזאת לפחות  ,

השנים   במהלך 
2010-2020 . 

 

 מועד תחילה 

 ___/___ 

 מועד סיום 

 ___/___ 

 

  גוף /ארגוןל     .3
 300  עדישנם  

שונים,  משתמשים 
 לל;  כו

שירותים     אספקת   
המחשוב , בתחום 

הכוללים לפחות אחד 
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

השירותים   
ברציפות  ניתנו 

 שנתייםבמשך  
וזאת לפחות  ,
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  גוף /ארגוןל  
  300  מעלישנם  

 שונים. משתמשים

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ;תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise 
resource planning) ;) 

  BI  (Business 
intelligence .) 

השנים   במהלך 
2010-2020 . 

 

 מועד תחילה 

 ___/___ 

 מועד סיום 

 ___/___ 

  גוף /ארגוןל     .4
 300  עדישנם  

שונים,  משתמשים 
 לל;  כו

  גוף /ארגוןל  
  300  מעלישנם  

 שונים. משתמשים

שירותים     אספקת   
המחשוב , בתחום 

הכוללים לפחות אחד 
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ;תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise 
resource planning) ;) 

  BI  (Business 
intelligence .) 

השירותים   
ברציפות  ניתנו 

 שנתייםבמשך  
וזאת לפחות  ,

השנים   במהלך 
2010-2020 . 

 

 מועד תחילה 

 ___/___ 

 מועד סיום 

 ___/___ 

 

מספר השורות הינו להמחשה בלבד. המציע יהיה רשאי לצרף טבלה חלופית כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם    :הערות 
לטבלה דלעיל. בנסיבות האמורות, מצהיר המציע, כי הטבלה החלופית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה למכרז  

 והתצהיר שבשולי נספח זה. 

וייהמציע   .5.2 שלהלןמלא  בטבלה  האיכות  ,  פרט  לפרמטר  הרלוונטיים  הפרטים  כל  שבטבלת    6את 
 :"(סביבת הניסיון)"להזמנה  13.2.2האיכות בסעיף 

 :לעיל  5.2סעיף ב נתונים להוכחת ההצהרה

 שם הלקוח מס' 

 ]יש למלא[ 

סוג השירותים 
 שהוענקו ללקוח

  מות במקו  לסמן ]יש 
 [ יםהרלוונטי

 הטכנולוגיתהסביבה 
הקיימת אצל הלקוח 
 לו הוענקו השירותים

 [ יש למלא]

איש קשר מטעם  
 הלקוח

תפקיד, נייד  יש למלא שם,  ]
 ודוא"ל[

שירותים   אספקת     .1
המחשוב ,  בתחום 

אחד   לפחות  הכוללים 
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ;תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise 
resource planning) ;) 

  BI  (Business 
intelligence .) 

  

שירותים   אספקת     .2
המחשוב ,  בתחום 

אחד   לפחות  הכוללים 
 מאלה: 

 מערכות מידע;   

 ; טכנולוגיות ותשתיות 

 ;תמיכה ותפעול 

 ERP Enterprise 
resource planning) ;) 
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  BI  (Business 
intelligence .) 

מספר השורות הינו להמחשה בלבד. המציע יהיה רשאי לצרף טבלה חלופית כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם    :הערות 
רד מההצעה למכרז  לטבלה דלעיל. בנסיבות האמורות, מצהיר המציע, כי הטבלה החלופית מהווה חלק בלתי נפ 

 והתצהיר שבשולי נספח זה. 

 הגדרות .6

 יהיו למונחים הבאים הפרשנות הנקובה בצידם: תנאי הסף ותנאי האיכות לצורך 

מנוהלים" .6.1 בסעיף    –"  שירותים  המפורטים  של    2.2השירותים  כוללת  באחריות  המבוצעים  לעיל, 
 הספק.  

ה" .6.2 טכנולוגיות    –"  מחשובתחום  מידע;  מערכות  הבאים:  מהתחומים  אחד  בלפחות  שירותים 
למען    ERP  Enterprise resource planning)  ;)BI  (Business intelligence.)ותשתיות; תמיכה ותפעול;  

 נמנה על תחומי המחשוב לצורך מכרז זה.    אינוהסר ספק מובהר כי תחום ההדרכה 

ובאופן שבו בינו לבין המציע מתקיימים יחסי    צל המציע, אדם המועסק באופן אורגני א  –"  עובד" .6.3
כפרילנסרים  -עובד המציע  אצל  המועסקים  אנשים  יחשבו  לא  עובד,  המונח  בהגדרת  מעביד. 

    ויועצי/ספקי משנה.

למען הסר    ,אינהו השירותים המנוהלים ואשר  ענק ו ה  ה ישות משפטית שאינה המציע, עבור  –"  לקוח" .6.4
בעקיפין, בהיקף  , תאגיד המחזיק או המוחזק או מצוי באחזקה משותפת עם המציע במישרין או  ספק
   .ומעלה 25%של 

 תשתיות המוצע. הקורות חיים של אחראי  מצ"ב לתצהירי זה,  .7

הסף ו/או תנאי  היה רשאי שלא לערוך פנייה להשלמות בגין מידע שהתקבל לצורך עמידה בתנאי  י   המכון .8
המציעים לכלול בהצעתם את כל המידע הרלוונטי והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת  . לפיכך, על  האיכות

 .  הסף ו/או האיכותעמידה בתנאי 

 , כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. ה/אני מצהיר .9

 

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  המכרזבשם המציע ולחייבו לצורך 

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 

  



 

 30 וחותמת המציע:_________________   חתימה

  אישור רואה חשבון –'  הנספח 
   [להזמנה 13.2.2לטבלת האיכות שבסעיף  2להזמנה וכן לצורך קבלת ניקוד בפרמטר  9.6לצורך עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ]

 ____ תאריך:_____ 

 לכבוד 
 מכון וינגייט 

 
 נ.,ג.א.
 

למתן שירותי מחשוב מנוהלים במיקור חוץ, עבור המכון הלאומי למצוינות   2021/07מכרז פומבי מס' הנדון: 
 בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

  בתעודת ההתאגדות[ כפי שהיא מופיע  המציע  המלא של    ו ]*יש לנקוב בשמ  "(המציעהחשבון של ______________ )"  יכרוא
, ממתן שירותים מנוהלים, הינו  2020  – ו  2019,  2018לשנים של המציע  הממוצע הכנסות מחזור ה כי לאשר  והרינ 
 . שנים הרלוונטיותל השנתיים המבוקרים בהתאם לדוחות הכספיים₪ )ללא מע"מ(, _______ ____ 

 

 

 
  ______________ 
 חתימת רואה החשבון 

 ]אישור רואה החשבון ייחתם על גבי דף לוגו מקורי של רואה החשבון[    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 וחותמת המציע:_________________   חתימה

 הצעה כספית  –' ונספח 

 תאריך:______________ 

 לכבוד 
 מכון וינגייט 

 א.ג.נ.,

כספית    :הנדון מס'  מכרז  להצעה  המכון   2021/07פומבי  עבור  חוץ,  במיקור  מנוהלים  מחשוב  שירותי  למתן 
 הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 

את כל ההוראות  תי  ושקלל  תי, הבנתיאותם בעיון, בחנתי  , קראמכרזאת מסמכי ה  שקיבלתי הח"מ, לאחר    יאנ
, הדגשים והתנאים הנקובים  )לרבות מפרט השירותים(  ונספחיו  החוזה, לרבות תנאי  מכרזהמפורטות במסמכי ה

, וכן כל נתון  מכרזה  את כל המידע מושאוכן  ,  מתן השירותיםבההיבטים הכרוכים  ומכלול  הזמנה על כל נספחיה  ב
 כדלקמן: , למכרזשל המציע  הכספית  וגיש את הצעתמשפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, מ

 שיהצעת מחיר לריטיינר חוד .1

30% 
ממשקל 
 ההצעה 

מכלול  עבור  חודשי,  ריטיינר 
בסעי  המפורטים    פים השירותים 

 למפרט השירותים  2.2.1-2.2.17

 _____________ש"ח )ללא מע"מ(       

 ]יושלם באמצעות המציע[ 

של   תעריף חודשי מקסימאלי  סך  על  תעלה  לא  המוצעת  המחיר  )ללא ₪    36,500הצעת 
   מע"מ(. 

המציע הזוכה  עבור ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויות  וסופית    תמורה מלאההצעת המחיר מהווה    :הערה
פי מסמכי המכרז שהוא הכרוכות במתן  על  וסוג  מין  והעלויות מכל  וכל ההוצאות  לרבות הרווח  ,  השירותים, 

הפקת דוחות, הדרכות, השתתפות בישיבות,   תוכנות,   , המחשוב  מערכותתקורות,  ,  האדם  כח,  העבודה  לרבות
, מיסים,  ביטוחים,  אישורים  השגת,  אספקה,  משרדיות  הוצאות,  נסיעה  הוצאות ,  החומרים,  ציוד,  תוכנות,  צילום
 בו   שיש(  דין   מכוח)לרבות    שהוא  סוג  מכל  עתידי  שינוי  כל  זה  ובכלל,  אחרת  עלות  וכל  רישיונות,  מחירים  עליות

  הסכם   פי  על  התחייבויותיו   במילוי  הכרוכות   העלויות  עלאו  /ו   מטעמו  מי  על או  /ו המציע הזוכה    על  להשפיע  כדי
  במפורש   נאמר  אם  למעט ,  שהוא  סוג  מכל  הוצאות  החזר  לרבות,  נוספת  תמורה  לשום   זכאי   יהא  לא  והספק  זה

 אחרת. 

  לנותני שירותים עת עבודהתעריף ש .2

10%  
ממשקל  
 ההצעה

 

עבור שעת   אחיד אחוז ההנחה  
שירותים  נותני  של  עבודה 

שאינה     הכלוללתכולה 
כמפורט  ריטיינרב  החודשי, 

  2.2.18-2.2.19  פיםבסעי
מובהר כי   .למפרט השירותים

הינו  האחיד  ההנחה  אחוז 
שעת ביחס לתעריפי הגג עבור  

שירותים  לנותני  עבודה 
להוראה   י"ג  בנספח  כמפורט 

מס'    –  16.2.0.11תכ"מ 
מחשוב  שירותי   "הספקת 

 למשרדי הממשלה".  

 ____% 

 ]יושלם באמצעות המציע[ 

 

  



 

 32 וחותמת המציע:_________________   חתימה

 ההצעה הכספיתדגשים כלליים למילוי  .3

זה להלן בקשר עם המענה לטופס    בסעיף תשומת לב מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים  
או  /ו   השמטהבקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או  המכון  , ובכלל האמור לסמכויות  הכספית  ההצעה

, כמפורט  תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלו במענה האמור, כולו או חלקו
 :  בהזמנה ולהלן

לסעיף   .3.1 במענה  לנקוב  ניתן  יבחן    1לא  המכון  המקסימאלי.  החודשי  מהתעריף  הגבוה  מחיר  לעיל, 
הצעת מחיר, במסגרתה ננקב מחיר הגבוה מהתעריף החודשי המקסימאלי כאילו ננקב במסגרתה  

 התעריף החודשי המקסימאלי. 

 . שלילילעיל, באחוז הנחה  2לא ניתן לנקוב במענה לסעיף  .3.2

 ו/או מכל רכיב מרכיביו.   הכספית   המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה .3.3

נתגלה בהצעתו הכספית של מציע, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי   .3.4
היה  יו/או ליקוי, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא )לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות(,  

  הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או   ורשאי, על פי שיקול דעתהמכון  
 חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי:  

 לפסול הצעה על הסף.   .3.4.1

ו/או   .3.4.2 אחרת  או  חישובית  טעות  מכל  העניין,  לפי  הסתייגות,  ו/או  הבהרה  מהמציע  לקבל 
השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות  

הבלעדי והמוחלט של    ושיקול דעת  את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי
 . המכון

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת   .3.4.3
 ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.  

זה, על מנת לגרוע ו/או לפגוע    על פי סעיף   למכוןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית   .3.5
והטיפול בכל הסתייגות,  למכון  בכל זכות אחרת המוקנית   על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות 

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעה בהצעתו  
 הבלעדי והמוחלט.   וקול דעתועל פי שיהמכון  הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי 

 

 חתימת המציע אישור ו

 שם המציע 

 _____________ 

 חתימה)ות( וחותמת המציע 

 _______________ 

 מספר תאגיד 

  _______ 

 תאריך

 _________ 

 

 

 

 

  



 

 33 וחותמת המציע:_________________   חתימה

   'זנספח 

 1992-ב לחוק חובת מכרזים התשנ"ב2ואישור רו"ח לפי סעיף  תצהיר

 

 תאריך:__________ 

 לכבוד 
 מכון וינגייט 

 א.ג.נ.,

החברה/השותפות   .1 כי  בזאת  מצהירה   ,_____________ ת.ז  מספר   ,__________ גב'  אני 
(  15נמצאת בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס'  שמספרה __________,____________  

 , לעניין עידוד נשים בעסקים. 2002-התשס"ג

 נכון. אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה  .2

 

 _________________ 

 שם וחתימה          

 

 אימות עו"ד

 

  על   השזיהיתי_______________  גב'  בפני ה  הופיע   __________ביום  כי  בזה  מאשר,  דין  עורך מטה  החתום אני
 וכי   כולה  האמת  ואת  בלבד  האמת  את  לומר  העלי  כי  השהזהרתי  ולאחר_______________  ' מס  זהות  תעודת  פי
 . בפני עליה וחתמה  דלעיל  ההצהרת  נכונות האישר, כן עשהת לא אם  בחוק הקבועים  לעונשים הצפוי  היהת

 

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד  תאריך 

 

 אישור רו"ח

 

של   החשבון  וכרואה  ____________  לבקשתכם  __________,החברה/השותפות  מאשר    שמספרה  הנני 
 כדלקמן: 

רו"ח   .3 כי  אני  בזאת  מאשר   _________ רישיון  מספר   ,___________ ת.ז  מספר   ,____________
הינה עסק בשליטת אישה, בהתאם לחוק    שמספרה ____________,  החברה/השותפות ___________

 , לעניין עידוד נשים בעסקים. 2002-( התשס"ג15חובת המכרזים )תיקון מס'  

 . __, הינה גב' __________ ת.ז ___________המחזיקה בשליטה בחברה/בשותפות _________ .4

 

 

 בכבוד רב 

 ___________ 

 רואי חשבון 

  



 

 34 וחותמת המציע:_________________   חתימה

   על נספחיו הסכם התקשרות –'  חח נספ

 [ מצורף בנפרד]

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


