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   הזמנה להציע הצעות –' אמסמך 
  

  רקע .1

 עם להתקשר מעוניינת) "המזמין": להלן( )ר"ע( המכללה האקדמית להנדסה ירושלים  .א

 .של מסמכים שונים וארכיוןסריקה  שירותי  ספק

 .ואיכותי יעיל שירות תבטיח אשר ,התקשרות מערכת לגבשזמין מעוניין מה  .ב

 נפרד בלתי חלק מהווים") המכרז מסמכי" – להלן( זה למכרז המצורפים המסמכים כל  .ג

 עם החוזה חתימת אחרי יהפכו המכרז מסמכי .זה את זה כמשלימים לראותם ויש ממנו

 .החוזה ממסמכי לחלק הקבלן

 או לעדכנם/ו להם להוסיף או/ו המכרז מסמכי את לתקן הזכות את לעצמו שומר המזמין  .ד

 .המחיר הצעות הגשת למועד שלב עד בכל

 פרשנות .2

 שיקול פי על למזמין לפעול רשות כמתן תפורשנה, זה במסמך "רשאי המזמין יהיה"המילים 

 י"ע הצעה הגשת .המזמין על כלשהי חובה ותכמטיל תפורשנה לא מקרה ובשום ,הבלעדי דעתו

  .ההוראות לכל המציע הסכמת ועניין דבר לכל תהווה  ,מציע

  

  המכרז לעריכת הזמנים לוח .3

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן  .א

 .15.4.2010: להבהרות בקשה להגשת האחרון המועד )1

 .18.4.2010: המועד האחרון למתן תשובות לבקשות הבהרה )2

 .14:00עד השעה  22.4.2010: למכרז ההצעות להגשת האחרון המועד )3

אחרים המופיעים במקרה של סתירה בין התאריכים המופיעים בסעיף זה לבין תאריכים   .ב

 .קובעים התאריכים המופיעים בסעיף זה ,בגוף המכרז

  המועד את לדחות זה ובכלל, לעיל המפורטים המועדים מן אחד כל לשנותמזמין רשאי ה  .ג

  . זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת האחרון  

  /http://www.jce.ac.il:שכתובתו ,האינטרנט באתר תפורסם כאמור דחייה בדבר הודעה  .ד

  ". מכרזים" הקישור תחת
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  ההתקשרות תקופת .4

על  חתימת הצדדיםמיום  חודשים 36 למשך תהיה במכרז הזוכה עם ההתקשרות תקופת  .א

 .חוזה ההתקשרות

נוספות  תקופות 3 - ב ההתקשרות תקופת את להאריך הבלעדית האופציה למזמין שמורה  .ב

  ).נוספים חודשים 36 כ"סה( אחת כל חודשים 12 בנות

 ההתקשרות את להפסיק, הבלעדי דעתו לשיקול ובהתאם שהיא סיבה מכל, המזמין רשאי  .ג

  .מראש יום 30 של בהתראה

  סיווג המכרז .5

  .נפרדת במעטפה המחיר הצעת תוגש במסגרתו ,שלבי דו מכרז הינו המכרז  .א

 .יהא המזמין רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז בדיני מכרזים בהתאם לאמור   .ב

  ההצעות הערכת אופן .6

  :הבא באופן תתנהל במכרז ההצעות הערכת

 ,במכרז להשתתפות הסף בתנאי עומד המציע האם המכרזים ועדת תבחן הראשון בשלב  .א

 .כאלה קיימים אם, האמורים הסף בתנאי עומדים שאינם מציעים ותפסול

 מידה לאמות בהתאם הסף בתנאי שעמדו המציעים את המכרזים ועדת תדרג השני בשלב  .ב

 נמוך יהיה בציון האיכות להם שיינתן המשוקלל שהציון מציעים ותפסול, איכותיות

 .להלן  10 מפורט בסעיףהמ

 ")הכשירים המציעים(" שנותרו המציעים את המכרזים ועדת תדרג השלישי בשלב  .ג

 .ידם-על המוצע למחיר בהתאם

אשר יבקר במתקני  ,למנות צוות בדיקה מטעמו, אם יראה צורך בכך, רשאיהמזמין יהיה   .ד

 . המציע

 בהתאם שייקבע, משוקלל ציון לפי המציעים את המכרזים ועדת תדרג הרביעי בשלב  .ה

 יזכה ,ביותר הגבוה לציון שיזכה הכשיר המציע. 40% ואיכות 60% מחיר של מידה לאמות

 .במכרז
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  במכרז להשתתפות הסף תנאי .7

 המפורטים התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים במכרז להשתתף רשאים  .א

  : להלן

מובהר  .דין כל פי על בישראל ה/מהרשו שותפות , תאגיד ההצעה הגשת בעתהינו  המציע )1

 לייחס רשאי אינו מציעוכי  ,תאגידים' למס המשותפת הצעה להגיש ניתן לאכי  ,בזאת

 .אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו

פתרון במתן , השנים האחרונות ארבעב, לפחותשנתיים של מוכח המציע הינו בעל ניסיון  )2

 .ומוסדות לתאגידים ארכיוןו שירותי סריקהכולל של 

 .באופן עצמאי, מסמכים ביום 10,000המציע הינו בעל יכולת עיבוד יומית של לפחות  )3

אשר  כללו את התחומים   2009, 2008המציע ביצע שני פרויקטים לפחות במהלך השנים   )4

 ):אין חובה שבפרויקט בודד יכללו כל התחומים שלהלן באופן מצטבר(הבאים 

 ;Oracleאו  Ms SQLאינטגרציה לבסיסי נתונים מסוג   .א

 ;Image conversion  .ב

 ;Office integration  .ג

 ;Digital signature  .ד

 ;התממשקות לסורקי מסמכים  .ה

 ;OCR  .ו

 ;Barcode Recognition  .ז

 .ERPאינטגרציה למערכות   .ח

 חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף המציע הינו בעל אישור )5

 .1976 – ו"תשל, )מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת( גופים ציבוריים עסקאות

או נמצא בעריכת /או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו )6

 .הסדר עם נושיו

או באמצעות מי מטעמו דמי השתתפות במכרז במשרדי /בין בעצמו ו, המציע שילם )7

 .")דמי השתתפות: "להלן(המכללה 
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, אישור, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייב, רשאי המזמין  .ב

מזמין ל ל"להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"או כל נייר אחר כנדרש עפ רישיון, היתר

שיון או כל נייר יר, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, וזמן קצוב שיקבע על ידתוך פרק 

יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת , כאמור, אחר

 .ההצעות

  אמות המידה  .8

  :אמות המידה לבחירת הספק הינן כדלקמן

 60% -גובה הצעת מחיר  .א

 :שלהלן לפי החלוקה ,40%  -ניקוד האיכות  .ב

  : להלןשלמבחנים בהתאם   5%   - חוסן פיננסי

 1.25%-התחייבויות שוטפות/נכסים שוטפים )1

 .1.25%-התחייבויות שוטפות/נכסים שוטפים ללא מלאי )2

 .1.25% -מאזן/הון עצמי )3

 .1.25% -מכירות/רווח גולמי )4

  .1.25%-מכירות/רווח נקי )5

  5% - המלצות  .ג

     :כמפורט להלן 30% - מקצועיתתשתית    .ד  

  ציון  תשתית מקצועית  –ת מידה ואמ  

  5%  ניסיון בפיתוח מערכות סריקה וניהול ארכיון 

שכמות הממשקים  ככל( ERPניסיון בהתממשקות למערכות 

  )הניקוד גבוה יותרכך  ,יותר הגבוה

5%  

 ב"וכיו Oracleאו  Ms SQLאינטגרציה לבסיסי נתונים מסוג 

יותר של בסיסי אינטגרציות ביחס למספר מגוון ככל שכמות ה(

  )יותרכך הניקוד גבוה   ,יותר הרב ההינ נתונים

5%  

   בסריקת מחברות בחינה במוסדות אקדמייםיסיון נ

  

15%  
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 שיטת שקלול הצעות  .9

, אשר תעמוד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז, ההצעה הזולה ביותר :גובה הצעת  מחיר  .א

 ההצעות ידורגו ביחס אליההעלות ושאר באמת מידה של תקבל את מלוא הנקודות 

תקבל ציון מרבי ₪  4 - אזי ההצעה של ה₪  5והצעה של ₪  4אם ישנה הצעה של , למשל(

>  ==וההצעה השנייה תקבל ציון באופן יחסי להצעה הזולה לפי הנוסחה הבאה  60של 

48%  =60% *4/5 . 

 קבלנהתתקבל ציון מלא ושאר ההצעות הכשרות  הטובה ביותרההצעה  :ניקוד האיכות  .ב

 .להצעתם שלהם, ההצעה הנמוכה ביותרציון שהוא היחס בין 

אך ורק לגבי הצעות שעמדו בדרישות הטכניות  יינתןכי הציון המשוקלל  ,יודגש  .ג

 .'ד ההכרחיות כמפורט במסמך

  האיכות ציון .10

 על פי הנתונים שהציג והכול ,פסלית 30% - מ יפחת שלה האיכות ציוןר שא הצעה כי, יצוין  

או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי /ו, בעת הגשת ההצעההמציע 

 . ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי

  ותמורה מחיר .11

 מהמציע תידרשנהש הפעולות כל את כוללים, להציע המציעים נדרשים שאותם המחירים  .א

 למעט, עקיף או ישיר מס כל וכן ביטוח הוצאות, ציוד לרבות, ולחוזה למכרז בהתאם

 .מ"מע

 .למכרז 'ג מךמסכ המצורף בחוזה למפורט בהתאם תשולם במכרז לזוכה התמורה  .ב

  מסמכי המכרז .12

 :שכתובתו האינטרנט מאתר, תשלום ללא, המכרז מסמכי את להוריד ניתן  .א

http://www.jce.ac.il/ מכרזים" הקישור תחת".  

 סך על השתתפות דמי בתשלום מותנית במכרז הצעה הגשת,  המציעים לב לתשומת  .ב

 .ח"ש 600

מכל מין וסוג , כי המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי ,מובהר בזאת  .ג

 . לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו, במסמכי המכרז, שהוא

, המופקד בתיבת המכרזים, כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז, עוד מובהר בזאת  .ד

עותק של המסמכים . העותק המחייב לצורך מכרז זה, הינו באופן בלעדי ומוחלט

או אשר נצרבו על גבי תקליטור וכן כל /אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט ו

על מנת  םלא יהיה בה, מסמך אחר אותו יאפשר המזמין למציע לערוך בעצמו
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רה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב של או לגבור בשום אופן וצו/להחליף ו

 .המופקד גם בתיבת המכרזים, מסמכי המכרז

  הבהרות הליך .13

 לפנות אדם כל רשאי 15.4.2010 ליום ועד ובאינטרנט בעיתון המכרז פרסום מיום החל  .א

 כל ולהעלות Michrazim@jce.ac.il אלקטרוני דואר באמצעותבלבד   בכתב מזמין ל

 לוודא יש. בעקבותיו שתבוא בהתקשרות או במכרז הקשורה שאלה או להבהרה בקשה

 .050-8958807-נייד,  02-6588015-קווי :בטלפון שמספרו קבלת הפנייה

' מס ,עימו קשר ליצירת וטלפון כתובת, שמו, המכרז' מס את בפנייתו לציין הפונה על  .ב

 .וכתובת אלקטרוני דואר כתובת, פקס

 יענהמזמין ה .15.4.2010 יום לאחריו אל שיומצאו לפניות לענות מתחייב אינו המזמין  .ה

המזמין יהא רשאי לשלוח למציעים יותר מקובץ  .18.3.2010 -ה לתאריך עד לפניות

 :שכתובתו תשובות ההבהרה תפורסמנה באתר המזמין .אחד הבהרות

http://www.jce.ac.il/  מכרזים" הקישור תחת ."  

 תחת  /http://www.jce.ac.il :שכתובתו ,בלבד האינטרנט באתר פורסםי לפניות המענה  .ג

, שניתן וככל ;הפונה של זהותו את לחשוף כדי בכך שיהיה מבלי, זאת ". מכרזים" הקישור

 .הפניה תוכן את לחשוף כדי בכך שיהיה מבלי

על המציע לצרף להצעתו  .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק תהווינה אלה התייחסויות  .ד

 .חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע, תדפיס של כל קבצי הבהרות המזמין

  תוכן ההצעה  .14

כי המציעים נדרשים להגיש הצעותיהם לכלל השירותים הנדרשים במכרז  ,מובהר בזאת    .א

לא . כאופציונאלייםלרבות שירותים המוגדרים , )'מסמך ד(כמפורט במפרט הטכני , זה

 .ניתן להגיש הצעות רק לחלק מהשירותים

כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית  ,ברור ומוסכם בזאת  .ב

המציע ייחשב כקבלן ראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים שלו . ותפעולית אחת

 .ושל כל מי מטעמו

, על ההצעה המוגשת לענות על דרישות תקניות כלליות המקובלות בתחום השירותים  .ג

 .על כל מסמכיו, וכן על כל הדרישות המפורטות במכרז זה ,בארץ ובעולם

על המציע לנקוב ולתמחר . מטרים חלופייםאו לפר/לרכיבים ו או לנקוב מחיר/אין לציין ו  .ד

ם ירכיבים ופרמטרים המשקפים את הדרוש למתן השירותים במלואם בהתאם ליעד
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והאחרות הנקובות במסמכי המכרז ולצורך ביצוע  הפונקציונאליותולדרישות 

 . התחייבויותיו על פיהם

סך תואם את התוצאות המתמטיות של לא ) 'מסמך ב(הנקוב בהצעה סך השככל   .ה

ביחס לכל רכיב  באותו טופסבטבלה  מחירים אותם נקב המציע בעמודות הרלוונטיות ה

כאשר המחירים אותם נקב המציע , יהא המזמין רשאי לבצע תחשיב מחדש, ורכיב

שיהוו בסיס לתחשיב הנכון ועל פיו  םבטופס ההצעה הבטבלה אשר בעמודות הרלוונטיות 

 .ך וענייןתחושב הצעתו הכספית של המציע לכל צור

 יצוינו הסכומים כל. כל סכום שעל המציע לנקוב בהצעתו יהיה נקוב בשקלים חדשים  .ו

 .מ"מע ללא

 שאינם', וכדו מצגות, דיסקטים, חוברות, דפים ההצעה לטופס לצרף רשאי אינו המציע  .ז

 בכל תתחשב ולא תתעלם המכרזים ועדת. במפורש הותרה שהגשתם או במפורש נדרשים

 .כאמור צירוף

 כשהם יצורפו ההצעה מטופס חלק מהווים ושאינם לצרף רשאי שהמציע מסמכים  .ח

 בטופס הרלבנטי לסעיף בהתאם מסומנים והם) קלסר, תיק( נפרדת בכריכה מתויקים

 .ההצעה

  ההצעה הגשת .15

 הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את  .א

מדור   הנמצאת המכרזים בתיבת, 14:00 שעהעד ה 22.4.2010 מיום יאוחר ולא, ההבהרות

  .ירושלים, רמת בית הכרם, 26יעקב שרייבום ' ברחמכרזים 

  ."וארכיוןשירותי סריקה  למתן  01/2010 'מס מכרז" יצוין המעטפה על  

  :באופן המפורט להלןשתי מעטפות פנימיות  תהינה במעטפת המכרז  .ב

  ;"הצעת הקבלן"ויכתב עליה ) מסמך ב( בלבד הצעת הקבלן :תכלול' א מעטפה )1

   .כל יתר מסמכי ההזמנה להציע הצעות :תכלול' ב מעטפה )2

 .יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש  .ג

 במועד שתוגש הצעה. לבדו המציע אחריות על היא לעיל ןהמצוי במועד ההצעה הגשת  .ד

  .לשולחה ותוחזר המכרזים ועדת ידי על תיבחן לא יותר מאוחר

 .שליחים בלבד רבמשרדי המזמין במסירה אישית או בדוא  ההצעה תוגש  .ה

 .זהים עותקים בשני תוגש ההצעה  .ו
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 .המציע בחותמת יוחתם ההצעה טופס של המקורי בעותק עמוד כל  .ז

 במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת  .ח

 הסכמתו את לכך ונתן אלה במסמכים האמור את הבין, לו המצורף והחוזה המכרז

 .מסויגת הבלתי

על המציע לפרט בהצעתו מחירון מבוקש לכל השירותים הנדרשים במכרז זה כמפורט   .ט

לרבות , המחירון יחייב את הזוכה לאורך כל תקופת ההתקשרות. 'במפרט הטכני מסמך ד

 .אם תהיינה וזאת גם במקרה של הגדלת הכמויות או הקטנתן, תקופות הארכה

  להצעה לצרף שיש מסמכים .16

  לצרף המציע על, המכרז בסעיפי המפורטות מסמכים לצירוף מהדרישות לגרוע מבלי  .א

  :הבאים המסמכים את להצעתו  

 .תאגיד רישום תעודת )1

 .החתימה מורשי בדבר ד"עו או ח"רו ידי על מאומת אישור )2

 :המעיד על קיום הסעיפים הבאים במציע, ד"מקורי מאומת בחתימת עותצהיר  )3

, השנים האחרונות בארבע, שנתיים לפחותהמציע הינו בעל ניסיון מוכח של   .א
 .למוסדות אקדמיים במתן שירותי סריקה

, מסמכים ביום 10,000המציע הינו בעל יכולת עיבוד יומית של לפחות   .ב
 .באופן עצמאי

אשר  כללו   ,2009, 2008במהלך השנים  , המציע ביצע שני פרויקטים לפחות  .ג

אין חובה שבפרויקט בודד יכללו כל התחומים ( איםתחומים הבאת ה

 :)שלהלן באופן מצטבר

 ;Oracleאו  Ms SQLאינטגרציה לבסיסי נתונים מסוג  -

- Image conversion; 

- Office integration; 

- Digital signature; 

 ;התממשקות לסורקי מסמכים -

- OCR; 

- Barcode Recognition; 

 .ERPאינטגרציה למערכות  -
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 .להזמנה להציע הצעות' אפורט בנספח מבנוסח ה  )2א . 7ק "פרוט  האמור בס )4

 .להזמנה להציע הצעות' ב פורט בנספחמבנוסח ה ) 4א . 7ק "בספרוט  האמור  )5

הכוללים את , חתומים על ידי רואה חשבון ומעודכנים, מבוקרים מלאים חות כספיים"דו )6

חות כספים "דואם ה .2009, 2008, 2007לכל אחת מהשנים  ח המבקר ופרק הביאורים"דו

 .2009מאזן בוחן לשנת  יש להגיש  ,אינם מבוקרים 2009לשנת 

ח או יועץ מס המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי "אישור מפקיד השומה או רו )7

 .1976 – ו"תשל, )מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת( גופים ציבוריים עסקאות חוק

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור )8

  .1976 – ו"תשל, )מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת(

 ;במכרז השתתפות דמי תשלום על אישור  )9

 ;חתומות על ידי המציע כל תשובות ההבהרה שנשלחו  )10

 חובת לחוק' ב2 בסעיף הדבר כמשמעות, אישה בשליטת הינו המציע של עסקו אם  )11

 .זאת המאשר ותצהיר בחוק כנדרש אישור,  1992 - ב"תשנ, המכרזים

 המסמכים בכל) פ"ח' מס: לדוגמא( המזהה המספר כי לוודא המציע על: לב לתשומת

 וככל אם. זהה יהיה) 'וכד המס רשויות אישורי, ההתאגדות תעודת לרבות( מטעמו המוגשים

 מוסמכות הרשויות מטעם הסבר/  אישור לצרף המציע על, המזהה במספר התאמה שאין

 .ההתאמה-אי בדבר לכך

 המפורטים אלה על חלופיים או נוספים מסמכים מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת

  .במכרז ההכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל

  ההצעה תוקף .17

 - או ממועד אחרון להגשת הצעות  מתאריך הגשתה למזמיןיום  180 בתוקף תהיה ההצעה  .א

יאריך המציע לבקשת המזמין את תוקף ההצעה , בנוסף לאמור לעיל .יותרלפי המאוחר 

 .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה

 לאחר נוספים יום 180 בתוקף תעמודנה נבחרו שלא הצעות, לעיל מהאמור לגרוע מבלי  .ב

 את יפר או מהצעתו בו יחזור במכרז שזכה מציע שבו מקרהב וזאת, המכרז הליכי סיום

של  המציע או בשל היעדר שביעות רצון של המזמין ממתן השירותים  עימו ההתקשרות

 .")תקופת הניסיון: "להלן( במהלך ששת החודשים הראשונים של ההסכםהזוכה 

 בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית ,אלה מעין בנסיבות

עם הזוכה הראשון או לכל מקרה שחוזה ההתקשרות "  זוכה  שלישי"כו" שני  זוכה"כ

 .השני לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא
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יחליט המזמין לעשות כן מתחייב הזוכה השני או הזוכה השלישי בהתאמה לחתום על אם   .ג

 .יום ממועד ההודעה על כך 20חוזה התקשרות תוך 

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה יחייבו גם את הזוכה השני   .ד

 .ב"תקופת ניסיון וכיו, קדת ערבות ביצוע כנדרשבהתאמה לרבות הפ

 מכל וזאת, זמנה טרם תסתיים במכרז הזוכה לביןמזמין ה שבין החוזית ההתקשרות אם  .ה

 היהי ,)'וכדו אחרת סיבה מכל החוזה ביטול, וביטולו החוזה הפרת :כגון( שהיא סיבה

 קבלת שבמועד ובלבד, בתור הבא במציע תחתיו לבחור) חייב לא אך( רשאי המזמין 

 .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה

 בעלות על ההצעה ושימוש בה .18

 להשתמש אפשרות תהיה למציע. המזמין של הרוחני קניינו הם שבה והמידע המציע הצעת

 ההצעה תוכן את בסוד ישמור המזמין. אחרים לגורמים הצעות לגבי שבה ובמידע בהצעה

 יעשה לא המזמין. להלן 19 בסעיף ולאמור דין לכל בכפוף, הנדרשת הסודיות חובת במסגרת

 .זה מכרז לצרכי אלא המציע בהצעת שימוש

 המכרז במסמכי עיון .19

 המכרזים ועדת בפרוטוקול לעיין במכרז שהפסיד למציע תאפשר המכרזים עדתו  .א

 .בדיני מכרזים לקבוע בהתאם הזוכה ההצעה ובמסמכי

– להלן( עסקיים סודות או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע  .ב

 במפורש יציין, אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו, )סודיים חלקים

 ההצעה שבטופס הסודיים החלקים את יסמן, הסודיים החלקים מהם ההצעה בטופס

 .פיזית הפרדה ההצעה מכלל אלה חלקים יפריד האפשר ובמידת, משמעי-וחד ברור באופן

 ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו כסודיים ההצעה בטופס חלקים סימן שלא מציע  .ג

 .במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים מציעים לעיון

ייחשבו  בהצעה חלקיםאותם ש כךל הסכמה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון  .ד

 זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם גם סודייםכ

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון

מתן זכות עיון  בדבר תוההכרעה הסופי הדעת שיקול כי ,הר בזאתובמ, למען הסר ספק  .ה

 .המכרזים ועדת של ההינ ,הלמציעים והיקפ
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  ההתקשרות מימוש .20

 למזמין להמציא במכרז הזוכה יידרש החוזה לחתימת וכתנאי ההתקשרות למימוש כתנאי  .א

 מיום ימים 10 בתוך בחוזה המפורטים ריםווהאיש ההתחייבויות, המסמכים כל את

  .הזכייה הודעת לו שנמסרה

הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע /כי לא יתקבלו כל שינויים, ידוע ומוסכם על הזוכה  .ב

 .להסכםב כנספח "לרבות באישור עריכת ביטוחים המצ, למכרז' במסמך ג

 .המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם מסמכי  .ג

 המסמכים אתמזמין ל להמציא יהיה במכרז הזוכה על, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי  .ד

  :הבאים

לפחות ו החוזה חתימת מיום תקפה תהאאשר , ₪ 30,000 של  לפחות בסך ביצוע ערבות )1

 .סיומו לאחר חודשיים עד

 .קיום ביטוח ישורא )2

  סמכויות ועדת המכרזים .21

אצל  המוסמכת המכרזים ועדת י"ע תעשה המכרז בהליך הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה  .א

 .המזמין

 הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש) חייבת אינה אך( רשאית המכרזים ועדת  .ב

 למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקצתה או כולה, להצעה פה- בעל או בכתב

 ההבהרות. האחרים המציעים על הוגן-בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות

 .ההצעה מן נפרד בלתי חלק תהווינה

 או/ו המלצות או/ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעת שיקול המכרזים לועדת  .ג

 המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים אישורים

 .המכרז בתנאי

 ושנפל או טעות פגם של תיקון על להורות, שירשמו מנימוקים, רשאית המכרזים ועדת  .ד

 בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם וזאת, או הטעותהפגם  על להבליג או בהצעה

 .בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין  המציעים

התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי אית שלא להתחשב בהצעה החסרה ועדת המכרזים רש  .ה

  .או החלטה כדבעי/אשר לדעתה מונעת הערכה ו, המכרז
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 שמניתוח הצעה או לב-תום חסרת או סניתיתכס הצעהועדת המכרזים רשאית לפסול    .ו

 כלכליים אדנים על מבוססת שאינה הצעה או הפסדית בהצעה מדובר כי עולה שלה

 .מבוררים

את חוסנם הפיננסי של מי , או על ידי מי מטעמה בעצמה, לבדוק רשאית המכרזים ועדת  .ז

והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר , מן המציעים

חות "בנקים ודו אישורי, ח"לרבות אישור רו, המכרזים לצורך כך יידרש על ידי ועדת

 .כספיים

 או כל, משמעות דו ,בהירות אי, בחסר הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת  .ח

 .המכרז במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

או לבטלו על פי כל דין /ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו  .ט

או לא לחתום על החוזה עם הזוכה במכרז וזאת /ו וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז

על פי , , או אחרות, נסיבתיות, תקציביות ,מסיבות ארגוניות מכל סיבה שהיא לרבות

ללא הודעה מוקדמת וללא כל , וללא צורך בנימוק החלטתהוהסופי  שיקול דעתה הבלעדי 

 .פיצוי

  הזוכה ההצעה בחירת .22

 להבטיח במטרה ביותר לו המתאימה ההצעה בחירת על להחליט רשאי המזמין יהיה  .א

 .היתרונות מירב לעצמו את

י בעלי זכות "כל הצעה לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע  .ב

 . חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין

 היתר בין שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייב אינו המזמין   .ג

 :מהטעמים הבאים

 .המזמין לדרישות והתאמתם המוצעים השירותים איכות )1

 .המכרז מושא בעבודות, עובדיו וצוות המציע של קודם וניסיון כישורים, אמינות )2

 הן, זמנים בלוח ועמידתו ידו על ההתקשרויות ביצוע מאופן הרצון שביעות מידת )3

  .אחרים גורמים עם המזמין והן  עם

 לפגוע שעלול גורם כל לרבות, המציע של הפיננסית איתנותו הערכת המזמין לגבי )4

 .הצפויה ההתקשרות תקופת במהלך המציע של הפיננסית באיתנותו

 האומדן למכרז ונפקויותיו  .23

טרם המועד , במכרז זה נערך אומדן אשר יופקד כאשר הוא סגור במעטפה בתיבת המכרז  .א

 .שנקבע להגשת ההצעות במכרזהאחרון 
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, או על פי כל דין/מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת למזמין על פי מסמכי המכרז ו  .ב

לרבות , יהיה רשאי לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדןהמזמין 

, במצטבר או לחילופין, ולנקוט בכל פעולה שהיא, במקרה בו התגלה פער חיובי משמעותי

, לרבות ביצוע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט

ל פעולה או כ'/פסילת ההצעה ו, ומדןבחירת ההצעה חרף החריגה מהא, עריכת שימוע

או דרישה בקשר עם /או תביעה ו/אחרת המותרת על פי כל די ולמציע לא תהיה כל טענה ו

 .פעולה כאמור

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ובזכויות המזמין על פיו כדי לגרוע   .ג

  .דיני מכרזיםל פי מזכויות המזמין ע ואופןאו לפגוע בשום צורה /או למעט ו/ו

 תומשותפ ות מרובות אוהצע .24

   הוגשו המזמין לא יתחשב בהצעות של אותו מציע אשר. המציע יגיש הצעה אחת בלבד

  או /למספר מציעים ו תומשותפ ותהצע הגשת תותר לאכמו כן , בשמות שונים

  .תאגידים

 סבירות בלתי הצעות .25

 סוטה בשיעור ניכר מהמחיר בה הכלול המחיר אשר ,הצעה לקבל שלא רשאי המזמין יהיה

 למזמין שנראה מהמחיר או ,קודמות בהתקשרויות אחרים ספקים על ידי למזמין שהוצע

  .שהוצע מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן כמחיר

 הצעות צולבות .26

ם העסקיים וכי במידה ויתעורר המציע מצהיר כי הצעתו עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלי

שומר לעצמו המזמין את הזכות לפסול את ההצעה מנימוקים , הדברסביר שלא כך חשד 

 .שיירשמו

  מותנית או יגתמסו הצעה .27

 הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת .להתנותה או הצעתו את לסייג המציע על איסור חל  .א

  .מהתנאי או מהסייג להתעלם או מותנית או מסויגת

 את להעלות רשאי להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע  .ב

  .שיבווי פנייתו את שקולי המזמיןו, ההבהרות הליך במסגרת הערותיו את או השגותיו

 משא ומתן .28

  .המזמין שומר על זכותו לנהל משא ומתן עם הזוכה לאחר בחירתו
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  והחוזה המכרז בין היררכיה .29

 לראות יש. המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה, נספחיו על, זה למכרז המצורף החוזה  .א

  .זה את זה המשלים אחד כמסמך) נספחיו על( לו המצורף החוזה ואת המכרז את

 שני בין ליישב מאמץ יעשה החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל  .ב

  .הנוסחים

 .החוזה נוסח יגבר החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות  .ג

 המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים  .ד

  .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם, זכר בלשון

 המשפט לבית נתונה לו המצורף והחוזה זה מכרז לגבי המקומית השיפוט סמכות  .ה

  .בירושלים המוסמך

  זכייה הודעת או זכייה ביטול  .30

 :כאשר היתר יןב, זכייה הודעת או/ו זכייה לבטל זכות לעצמו את  המזמין שומר  .א

 ידי על אושרה לא או , כנדרש בוצעה לא וההדגמה השרות הדגמת מהמציע נדרשה )1

 .המזמין

 .המזמין ידי על שהוקצב הזמן פרק תוך ההסכם על חתם לא המציע )2

 להם הזמנים ובלוח השלבים פי על להתארגנות בהתחייבויותיו עמד לא המציע )3

  .בהצעתו התחייב

, החלטתו על משפיע היה אשר, תוכנה או, ההצעה, המציע על מידע קיבל המזמין )4

 .בהתקשרות המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני בידיו היה אילו

 לוחות פי על ,שרות לביצוע במועד ערוך יהיה או יוכל המציע אם סביר ספק קיים )5

 .שנדרשו הזמנים

 שנגרם נזק כל בגין למציע פיצוי כל לתשלום אחראי יהיה לא כי המזמין ,יובהר )6

 .כאמור שבוטלה, הזכייה בהקשר להודעת או על בהסתמך

בין אם נחתם , אם בוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה ,על אף האמור בסעיף זה )7

וזאת שלא בשל הפרת התנאים הקבועים במסמכי , החוזה ובין אם טרם נחתם

ה הזוכה זכאי לתשלום יהי, או מחדל אחר של הזוכה/או בשל כל מעשה ו/המכרז ו

החזר בגין דמי השתתפות במכרז ובגין הוצאות ישירות אותן הוציא הזוכה בגין 

החזר הוצאות כאמור יהווה סילוק סופי ומלא בכל . הנפקת הערבות לביצוע המכרז

במישרין או בעקיפין והזוכה מוותר בזאת באופן , או נובע ממנו/עניין הקשור למכרז ו

 .או דרישה מכל סוג בקשר לכך/או תביעה ו/נה ובלתי חוזר על כל טע
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 הזמן פרק בתוך ההזמנה או החוזה על חתימתו אי או/ו למכרז מהצעתו מציע חזרת  .ב

 פרק נקבע לא באם, במכרז הזכייה הודעת ממועד סביר זמן פרק בתוך או, הקבוע במכרז

 י"עפ, זכות למזמין  תקנה כאמור חוזה הפרת. ועניין דבר לכל חוזה הפרת במכרז יהוו זמן

 :בחירתו

 של שוויין במכרז לרבות הצעתו משווי 5% של בשיעור מוסכם פיצוי קבלת .1

 .המכרז תנאי פי על , בהצעה הכלולות אופציות

 לפניאם  בין, ול שנגרמו והעקיפים הישירים הנזקים כל בגין דין פי על פיצוי קבלת .2

 ההזמנה החוזה או על החתימה לאחר אם ובין, ההזמנה או החוזה לע החתימה

 .ההזמנה או החוזה פי על התחייבויותיו בביצוע המציע החל ובטרם
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  'נספח א

  
  

במתן פתרון כולל , על המציע לפרט על פי הטבלה שלהלן ניסיונו בארבע השנים האחרונות

 .של שירותי סריקה וארכיון לתאגידים

  

מספר הדפים   שנה  שם הלקוח

 שנסרקו בכל

  שנה

ת תחיל מועד

  ההתקשרות

/ שם איש קשר  ההתקשרות םסיו מועד

  בחברה ותפקידו

  משרד/טל נייד

  2006            

2007          

2008          

2009          

  2006            

  2007            

2008          

2009          

  2006            

  2007            

2008          

2009          
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  'בנספח 
  

שני פרויקטים אותם ביצע במהלך השנים    ,הטבלאות שלהלןדוגמת  על פי  על המציע לפרט 

  : באופן פרטני התחומים הבאיםיתייחסו  לכל אחד מ אשר  2009, 2008

 ;Oracleאו  Ms SQLאינטגרציה לבסיסי נתונים מסוג   .א

 ;Image conversion  .ב

 ;Office integration  .ג

 ;Digital signature  .ד

 ;לסורקי מסמכיםהתממשקות   .ה

 ;OCR  .ו

 ;Barcode Recognition  .ז

 .ERPאינטגרציה למערכות   .ח

סיפק  הלקוחות שלהם 5עליו לפרט את , לקוחות 10-רותים כאמור ליותר מיאם המציע סיפק ש

  . שירותים לתקופה הממושכת ביותר

  

  

  ;Oracleאו  Ms SQLאינטגרציה לבסיסי נתונים מסוג : תחום הפרויקט

תקופת ביצוע הפרויקט לרבות הקמה , יש לתאר בפרוט את הפרויקט: תיאור הפרויקט

מיקום ביצוע . EMAIL, פקס, טל, שם איש הקשר, תחילה וסיום חודש ושנה, והטמעה

  .היקף הפרויקט בשעות ובימים, תפקיד המציע בביצוע הפרויקט, הפרויקט

  ;Oracleאו  Ms SQLאינטגרציה לבסיסי נתונים מסוג 

  ____________________:שם הפרויקט, 1רויקט מס פ

    הפרויקט/תיאור  המערכת

  )ניתן לצרף כמסמך: (*תקציר 

  

  

  

  :שם החברה

  

  

    2008-2009תקופת ביצוע 

    :היקף כספי
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    :היקף  הפרויקט

    :שם איש קשר

    :טלפון

    :פקס

    :ל"כתובת דוא

  ;Oracleאו  Ms SQLאינטגרציה לבסיסי נתונים מסוג 

  _____________________שם הפרויקט, 2פרויקט מס 

    הפרויקט/תיאור  המערכת

  )ניתן לצרף כמסמך: (*תקציר  

  

  

  

  

  

  

  :שם החברה

  

  

    2008-2009תקופת ביצוע 

    :היקף כספי

    :היקף  הפרויקט 

    :שם איש קשר

    :טלפון

    :פקס

    :ל"כתובת דוא


