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 "ה תשרי תשע"דכ 
 9102ספטמבר  92 

 :לכבוד

 המשלבים אתרי ידע  SHAREPOINT 2013 ימבוססים ארגוני יםבניית פורטלב המתמחותחב' 
 

עבור ענבל חברה  SHAREPOINT 2013מבוסס  ארגוניפורטל  תובניי טכני אפיוןמכרז פומבי לביצוע  הנדון: 
 לביטוח בע"מ

 (0909102 מס' הליך )         
 
 

 תובנייטכני  אפיון לביצועהזמנה להגשת הצעות של בזאת בהליך פונה , ענבל חברה לביטוח בע"מ

וזאת בהיקף ובגבולות  ,ענבל אשר ישרת את עובדי חברת SHAREPOINT 2013מבוסס  ארגוניפורטל 

  .ההזמנה על נספחיהמסמכי ך ולעיונך מצ"ב לנוחיות. בהזמנהאחריות כפי שיפורטו בהמשך ה

 

אחר הדרישות הנך מתבקש למלא  ,לביצוע הפעולות האמורותבאם הנך מעוניין להגיש הצעה 

חברת ענבל שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול כי מובהר בזאת  .להלן במסמכי המכרזהמפורטות 

 ואינה מחויבת לשום הצעה.ההצעה הזוכה דעת בבחירת 

 

ערבה, קריית שדה התעופה, בימים ה, ברחוב משרדי המזמינהבמעטפה סגורה ליש להגיש הצעה את ה

על  .10:00, בשעה /922102901-ה 'ג וזאת עד ליום 2:11-08:11שעות ין ה(, בוחג ה' )למעט ערבי חג-א'

ובניית פורטל ארגוני טכני אפיון הצעה למכרז פומבי לביצוע המעטפה יש לציין גבי 

 (.0909102)הליך מס'  SHAREPOINT 2013מבוסס

הקשר מטעם המזמינה, באמצעות  שיא עמית קנובלר, עו"דל מייללשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות ב

 .Michrazim_sp@inbal.co.il מייל:כתובת ה

 

 

 בכבוד רב,

 לביטוח בע"מענבל חברה         
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מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ. 
לכל מטרה שהיא מלבד  ,מלא או חלקי ,יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימושהמידע הכלול בו לא 

 הגשת הצעה בהזמנה זו.
. 

 9102 ספטמבר
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 כללי - 1 פרק

  החברה אורית 1.1

 תלקבל בזאת פונה (,"החברה" ו0או המזמינה"" ו0או "ענבל" )להלן: בע"מ לביטוח חברה ענבל .1.1.1

 ענבל עבורSHAREPOINT 2013  מבוסס ארגוני פורטל של ובנייה טכני אפיון לביצוע הצעות

 (."ההזמנה" )להלן:

 במתן עוסקתו 0218 בינואר 9 ביום ממשלתית כחברה בישראל תאגדהוה הוקמה ענבל תחבר .1.1.9

 .בשליטתה וגופים שראלי ממשלת עבור מגוונים ניהול ושירותי ביטוחי וכיסוי ייעוץ שירותי

 ישראל. ממשלת של מלאה בבעלות הינה החברה

 :ותהבא פעילויותה את וכוללת תחומים, במגוון עוסקת החברה ./.1.1

 הממשלה: לביטוחי הפנימית הקרן

 יחידות נגד המוגשות בתביעות משפטית הגנה מתן - משפטית והגנה גוף תביעות

 החינוך משרד חבות ברפואה, המקצועית אחריות הבאים: בתחומים שונות ממשלתיות

 גוף נפגעי פיצוי וחצרים, מבנים כמחזיקות הממשלתיות היחידות חבות תלמידים, כלפי

 עקב ג' צדדי בתביעות מעבידים חבות ממשלתי, ברכב שימוש עקב דרכים בתאונות

 לעובדי פלילית משפטית הגנה וניהול המדינה שבבעלות רכבים מעורבים היו בהן תאונות

 מדינה.

 עיקרי הממשלתיות. היחידות של ורכוש רכב בתביעות טיפול - ורכוש רכב תביעות

 רכבים מעורבים בהם דרכים מתאונות כתוצאה רכב נזקי האגף: מטפל בהם התחומים

 פריצה מתאונה, כתוצאה ממשלתי לרכוש נזקים השונות, הממשלתיות היחידות של

 לעובדי "ללחו נסיעות ביטוח הממשלתיות, היחידות עבור חובות גביית וכו', שריפה

 סיכונים ניהול וכן והרכוש. הרכב בתחומי סיכונים וניהול תפקידם במסגרת מדינה

 של בביצוע השתתפות ו0או במימון, השתתפות או ו0 ייזום השאר ובין אלה בתחומים

 חשופות. הן אליהן הסיכונים הקטנת לשם ובשיתופן, הממשלה יחידות למען פעילויות

 הבריאות במערכת וביטוחיים רפואיים סיכונים ולניה - ברפואה סיכונים ניהול

 הרפואי, הטיפול איכות שיפור המטופל, בטיחות בקידום לסייע במטרה הממשלתית,

  הרפואה. בתחום מקצועית אחריות בגין התביעות עלות הקטנת יוצא וכפועל

 יותולחבו לרכוש בגינם החשיפה הסיכונים ואפיון ניתוח בדיקה, - ביטוחי וייעוץ חיתום

 לרכוש כיסוי כתבי הסדרת השירותים: עיקרי בקרן. המכוסה היחידה או הממשלה

 ביטוחיים לכיסויים מקצועיים פתרונות ומתן פיתוח יזום, הממשלה, יחידות ולחבויות
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 ניהול הפנימית, בקרן עצמי ביטוח באמצעות הממשלתית המערכת לצרכי מיוחדים

  למדינה. ביטוחי וייעוץ הכיסויים מערך

 שירותי מרכז ע"י המתבצעת המדינה בבעלות הרכב כלי תחזוקת - רכבים חזוקתת

  התחזוקה. במכרז שזכו )מוסכים( השרות מרכזי באמצעות הפנימית בקרן התחזוקה

 במשרד השקעות למרכז וחשבות מחשוב שירותי - הון השקעות עידוד לחוק בהתאם ניהול שירותי

 התיירות. ובמשרד התמ"ת

 הפיקדונות מערך בניהול האוצר למשרד סיוע - המדינה והלוואות קדונותפי מערך ניהול

 השונות. לחברות והלוואות בבנקים המופקדים

 בחברות במניות המדינה אחזקות והתאמת לרישום הקשור בכל למדינה סיוע - המדינה מניות

 ותמוחזק ובישויות ממשלתיות בחברות ההשקעות וברישום בחישוב לחשכ"ל סיוע השונות.

 המדינה. של הכספי בדוח אלו נתונים הצגת לצורך אחרות,

 חברות זה ובכלל הממשלה מוסדות עבור לחו"ל נסיעות שירותי מתן - ממשלתית נסיעות סוכנות

 ואוניברסיטאות. חולים קופות סטטוטוריים, תאגידים ממשלתיות,

 הפרטי. המגזר בשיתוף םפרויקטי וקידום בייזום למדינה סיוע - הפרטי המגזר בשיתוף פרויקטים

 בשוק ההון גיוס של בתחום הכללי החשב באגף המימון לחטיבת סיוע- הממשלתי החוב ניהול

 המקומי.

 ביטוחי כיסוי ,מלחמה סיכוני מפני טיס וכלי שיט לכלי ביטוחי כיסוי - ביטוחי כיסוי מתן

 ביטוחי כיסוי  ,מלחמה סיכוני מפני בהובלה למטענים ביטוחי כיסוי  ,דירות רוכשי להשקעות

 .מלחמה סיכוני כנגד לסרטים ביטוחי כיסוי ,לרכוש

  

  ההתקשרות מטרת 1.9

 לצורך שנעשה ,ענבל חברתב הידע ניהול צרכי מיפוי בתחום מקיף בדיקה תהליך מסקנות יישום במסגרת

 אפיון ביצוע לצורך ספק עם להתקשר ענבל חב' מבקשת בענבל, משופר ידע לניהול מערך של והטמעה הקמה

 הפורטל בסיס על ויבנה SHAREPOINT 2013 מבוסס שיהיה ענבל, עובדי עבור ארגוני פורטל ובניית טכני

 .ידעמ אתרי גם בנוסף בתוכו יכילו ,הקיים הארגוני
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 הגדרות /.1

 :אחר פירוש מחייב הכתוב אם אלא שבצדם, הפירושים להלן המפורטים למונחים יהיו זו בהזמנה  .1./.1

 , אשר הגיש הצעה בכתב למזמינהחברה ו0או תאגידשותפות ו0או  מציעה
 ;מסמכי המכרזבהתאם לתנאים המפורטים ב

 ;מציע שקיבל הודעת זכייה מענבל הזוכה המציע

ענבל ו2או המזמינה 
 ;ענבל חברה לביטוח בע"מ ו2או החברה

 ;מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה ההזמנה

 מסמכי המכרז2 

 ההליך המכרזי

 מבוסס ארגוניפורטל  תובניי מכרז פומבי לביצוע אפיון טכני

 SHAREPOINT 2013  ענבל חברה לביטוח בע"משפרסמה; 

 השירותים
 המבוקשים

 ;ההזמנהלמסמכי  9פרק ב המפורטיםמכלול השירותים 

בנוגע ש הקשר יא
  להליך המכרזי

   בדוא"ל: ,בענבל ומכרזים רכש אגף קנובלר, עמית עו"ד

IL.CO.INBAL@SP_MICHRAZIM 

 

מקצועי אחראי 
על מטעם ענבל 

 ביצוע הפרויקט
  .ומטעמשימונה  או כל מי ו0 סמנכ"ל מערכות מידע בענבל

  

mailto:michrazim_sp@inbal.co.il
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 זמנים לוח 1.0

 210209102 המכרז פרסום מועד

 במשרדי 02:11 בשעה 100109102 ספקים כנס

 ענבל

 )מטעם הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

 המציעים(

 04:11 בשעה 0100109102

 9900109102 הבהרה שאלות על למענה אחרון מועד

 10:00 בשעה /922102901 ג' יום הצעות להגשת אחרון מועד

 9400009102 דינמי לתיחור משוער מועד

 הנקובים יםהמועד את לדחות אוו0 לשנות הבלעדי הדעת יקולש לפי עת, בכל רשאית, מזמינהה

 של האינטרנט באתר פורסםת התאריך שינוי על הודעה יותר. או אחת קצובה בתקופה זה בסעיף

 החברה.

 על חלו אשר ההוראות כל יחולו וייקבעו, במידה ,ענבל ידי על ייקבעו אשר החדשים המועדים על

 להבטיח כדי זה בסעיף באמור אין כי בזאת, מובהר ספק, הסר למען להם. קדמו אשר המועדים

 .בהודעה למצוין מעבר כלשהי ארכה ןמת

 פי על ו0או  דין פי על לה העומדת ענבל של זכות מכל לגרוע כדי המועדים דחיית ו0או בשינוי יהיה לא

  לכך. בקשר דרישה ו0או תביעה 0אוו טענה כל מלהעלות מנוע והמציע ההזמנה מסמכי

 ההתקשרות קופתת 1.5

 בתום ותסתיים הסכםה על "ענבל" מטעם החתימה מורשה חתימת יוםב תחל ההתקשרות תקופת 1.5.1

 רכיביו על הפורטל של לייצור והעברה הקבלה בדיקות אישור ממועד חודשים (ושישה שלושים) 26

  ."(ההתקשרות תקופת" :להלן) השונים

 לתקופה ההתקשרות תקופת את להאריך ,הבלעדי דעתה לשיקול התאםב רשאית, תהיה בלבד ענבל 1.5.9

 :להלן) המקורית ההתקשרות לתקופת זהים בתנאים והכל נוספים חודשים 09 עד של נוספת

 ישוערכו המוארכת ההתקשרות בתקופת לעיל, האמור למרות "(.המוארכת ההתקשרות תותקופ"

 תקופת תחילת יוםב הידוע לצרכן המחירים במדד שתחול לעלייה בהתאם החודשיים התחזוקה דמי

 דמי ספק, הסר למען .ההצעה הגשת יוםב הידוע לצרכן המחירים מדד לעומת המוארכת ההתקשרות
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 ידי על שהוגשה הסופית המחיר בהצעת הנקובים התחזוקה מדמי יפחתו לא החודשיים התחזוקה

 המכרזי. ההליך במסגרת שהתקיים המקוון מיהדינ התיחור במהלך המציע

 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי 1.6

 ו0או  הבהרות ו0או שלמותה בקשת בדבר המציע מול אל המזמינה של תכתובת כל ההצעה, הגשת לאחר

 צ"בהמ התצהירים נספחב צוינה אשר המציע של מיילה כתובת פי על תעשנה ,תהיינה וכאשר אם עדכונים,

 את לעדכן החובה עליו חלהו האמורה דוא"לה בכתובת זמין להיות המציע על .להזמנה א' נספחכ ומסומן

 .עמו ההתקשרות פרטי שונו באם המזמינה

  הקשר שיא 1.7

 ,בענבל ומכרזים רכש מאגף קנובלר עמית עו"ד ונהי המכרזי הליךל הקשור בכל ענבל מטעם הקשר שיא

 זו. דוא"ל תיבתל בכתב תעשה פניה כל .Michrazim_sp@inbal.co.il אלקטרוני: דואר כתובתב

 ובירורים שאלות העברת נוהל 1.8

-ה 'ג ליום עד וזאת ,לעיל המפורט הקשר לאיש האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות

  המציעים. לכלל תשלחנה ענבל תשובות .10:00 בשעה /152102901

 אותה יחייבו בכתב ענבל ע"י ישלחו אשר תשובה ו0או תוספת ו0או עדכון ו0או תיקון ו0או שינוי ו0או הבהרה רק

 .משפטית מבחינה

 ההצעות מסירת 1.2

 אשר ההצעות לתיבת סגורה במעטפה להלן,ש 1 פרקב המפורטת בדרך ההצעות, את הגישל יש  .1.2.1

 חג ערבי )למעט ה'-א' בימים התעופה, שדה קריית הערבה, רחוב הכניסה, קומת ענבל, בבית מוצבת

 המועד" )להלן: 10:00 שעהב ,/922102901-ה ,ג' יוםמ יאוחר לא וזאת 2:11-08:11 שעותה יןב (,וחג

  "(.ההצעות להגשת האחרון

 וכן המלא, שמו את המציע יציין גבה על - להלן כמפורט מעטפה באמצעות ההצעה את גישהל יש .1.2.9

 זו במעטפה ".(0909102 מס') ארגוני פורטל ובניית טכני אפיון לביצוע פומבי מכרז" עליה: ירשום

 .1 פרקב המפורטים המסמכים מכל אחד העתק המציע יכניס

 בלבד, 5 בפרק המפורטים המסמכים את שיגלה יש ההצעות הגשת במועד כי המציע לב תשומת ./.1.2

 המידה ואמות הסף תנאי את עברוי אשר מציעים רק .בלבד פיתוח שעת בגין מחיר הצעת בצירוף

 המפורטים בתנאים שיערך ווןמק דינמי בתיחור להשתתפות יוזמנו המכרז, במסמכי המפורטים

  .ה' כנספח המצורף הדינמי התיחור בתקנון
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 להדגיש נבקש .הליךה במסגרת תתקבל לא ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה .1.2.0

 חשיבותה. ולפיכך לערעור ניתנת אינה זו סוגיה כי

 ההצעה תוקף 1.10

 המציע ענבל, לבקשת ובכפוף הצורך, במידת .הצעות הגשתל האחרון מועדהמ ימים 21 הינו ההצעה תוקף

 המאוחר ,זה הליךב זכייה של סופית החלטה לקבלת עד ו0או נוספים ימים 21 -ב ההצעה תוקף את יאריך

 .השניים מבין

  ערבות 1.11

 הצעה ערבות .1.11.1

 ובלתי אוטונומית ערבות להצעתו יצרף זה, מכרז במסגרת הצעה להגיש המעוניין מציע .1.11.1.1

 (,"הצעה ערבות" :להלן) (חדשים שקלים אלפים )עשרת ₪ 10,000 בסך מותנית

 .המכרז מסמכי פי על המציע של התחייבויותיו מלוא להבטחת

 צורףהמ הנוסח לפי ישראלי בנק מאת ענבל חברת לטובת תירשם ההצעה ערבות .1.11.1.1

 ;עצמו המציע להיות חייב הערבות בכתב הרשום המבקש .המכרז למסמכי 'ג כנספח

 הצעות, להגשת האחרון מועדמה ימים 091 של לתקופה תקפה תהא ההצעה ערבות .1.11.1.1

 נוספים ימים 21 -ב ההצעה תוקף הארכת 0אוו הארכתה את ענבל דרשה אם אלא

 המכרז. למסמכי 0.01 בסעיף לאמור בהתאם

 ביצוע ערבות .1.11.9

   בנקאית ערבות הזכייה, הודעת ממועד עבודה ימי עשרה תוך ,לענבל מציאי בלבד הזוכה המציע  

   ההתקשרות. הסכם פי על התחייבויותיו הבטחתל (חדשים שקלים אלף שלושים) ₪ 21,111 סך על  

 .ההתקשרות הסכםל 'ב כנספח ףמצור הביצוע ערבות נוסח  
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 בהתקיים הנסיבות  ,הצעה ערבות חילוט על להורות רשאית תהיה ענבל' חב של המכרזים ועדת ./.1.11

 .0222–"גהתשנ, המכרזים חובת לתקנותב 06 בסעיף המפורטות

 הזוכה לא יעמוד מציעהבו בכל מקרה  ענבל תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ביצוע, .1.11.0

 מסמכי המכרז והנספחים וכן בהתקיים אחת מהנסיבות הסכם זה ועל פי בהתחייבויותיו על פי      

 .0222–המפורטות בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג     

 חודשים מסיום תקופת ההתקשרות ו0או תקופת  6עד תום בתוקף תהיה ערבות הביצוע  .1.11.5

 . ןארכת, לפי המאוחר מביניהוההתקשרות המ      

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר 1.19

, להפסיקו או ההליךהמזמינה רשאית, על פי שיקול דעתה, כפי שתמצא לנכון, לשנות את  .1.19.1

אחרת לכך או הצדקה  מערכתיתאו 0ו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועיתלבטלו 

 וכיוצא באלה.נהלים או 0ו ו0או עקב שינוי מדיניות

כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז .1.19.9

לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו0או  הסכםבשומרת לעצמה את הזכות להתקשר 

להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו0או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, 

וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה  וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון,

 .מקצועית0מערכתית0אחרת לכך ו0או עקב שינוי מדיניות0נהלים וכו'

 

 בהצעה אם הינה לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה כי בזאת, מובהר קספ הסרלמען  ./.1.19

 . לכך בקשר תביעות או0ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים, לפי שיקול דעתה סבירה בלתי

 שאיננה הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.19.0

 דעתה שיקול י"עפ וזאת, הזמנהה מסמכי דרישות פי על ערוכה שאינה אוו0 ברורה0או ו שלמה

 .הבלעדי

 לצדדים או0ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.19.5

 להצעתו ביחס השלמות או0ו הסברים או0ו הבהרות או0ו נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים

 או היתר, אישור, מסמך כל המצאת בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר או0ו מציעה של

, מסמך שכל ובלבד הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך, זה הליך תנאי לפי כנדרש רישיון

 . הצעות להגשת האחרון למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר או אישור, רישיון

 אינם אשר זה הליך מתנאי תנאי או דרישה קיום על לוותר הזכות את העצמל שומרת המזמינה .1.19.6

 .המזמינה של הדעת שיקול לפי והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מהותיים

עבודה כלשהוא והכל ייקבע על פי שיקול  להיקףכל מקרה ענבל אינה מתחייבת כי ב יובהר .1.19.7

 צרכיה.בהתאם לדעתה הבלעדי ו
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 הזוכים המציעים מספר /1.1

       כי בזאת מובהר .המבוקשים השירותים מתן צורךל אחד זוכה מציע עם להתקשר ענבל בכוונת     .1./1.1

           את שהגיש המציע עם להתקשר הזכות שמורה לענבל הזוכה, ההצעה פסילת של במקרה         

 הלאה. וכן בטיבה, השניה ההצעה

 ביועצים להיעזר רשאית תהיה אשר ענבל, ידי על תתבצע הזוכים ובחירת ההצעות בדיקת      .9./1.1

  .כך לשם מטעמה חיצוניים ומומחים

 .הצעה אף לקבל לא הזכות את לעצמה שומרת המזמינה     ././1.1
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 9 פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

 כללי 9.1

 והשירותים כלשהו עבודה להיקף מתחייבת אינה ענבל כי בזאת מובהר ספק, הסר למען  .9.1.1

  הבלעדי. דעתה לשיקול ובכפוף המזמינה של לצרכיה בהתאם יינתנו  המבוקשים

 חברה באמצעות השירותים את לספק ו0או להחליף ו0או לשנות רשאי יהיה לא הזוכה המציע .9.1.9

 המכרז. תנאי בכל תעמוד המוצעת שהחברה ובלבד ובכתב, מראש ענבל בהסכמת לאא אחרת,

 מנהל מתוכם ,םאנשי שלושה הפחות לכל המונה צוות ידי על יבוצעו המבוקשים השירותים ./.9.1

 של ניסיון וכן ,91020SHAREPOINT 2010 מבוססי פורטלים בהקמת ניסיון בעל יםפרויקט

 את ,מטעמו הצוות אנשי את למזמינה א' בנספח יציג עהמצי .פרויקטים בניהול לפחות שנים שלוש

 ביצוע במהלך צוות אנשי החלפת .אחר נדרש רלוונטי מידע וכל הסמכותיהם חייהם, קורות

 בהכשרתו תואם יהיה חלופי צוות איש המזמינה. מאת בכתב באישור רק תעשה הפרויקט

   יחליף. אותו הצוות לאיש ובניסיונו

 לפי לעבודתו הקשורים השעה והוראות התקנים התקנות, החוקים, כל את לקיים מתחייב המציע .9.1.0

 .זה מכרז

 :)במצטבר( הינם הזוכה מהמציע הנדרשים השירותים  9.9

 וסביבת ייצור סביבת  הכוללת המזמינה במחשבי SHAREPOINT 2013 תשתית התאמת אישור   9.9.1          

 הקיימת, לתשתית והתאמות עדכונים ויידרשו במידה .להיבנות שעתיד הפורטל לדרישות פיתוח

 ;עצמהב העדכון את שתבצע לענבל דרישות דו"ח יימסר

 הארגוני הפורטל בסיס על שיבנה ,SHAREPOINT 2013 מבוסס ארגוני פורטל בנייתו טכני פיוןא   9.9.9          

 ; (0)4 סעיף – 'ד בנספח ותהמפורט הדרישות לפי במזמינה, הקיים

                         לפורטל ( SHAREPONT 2013)מבוססי להלן המפורטים הידע אתרי של והטמעה ישוםי /.9.9          

 :9.9.9 לסעיף בהתאם שייבנה

   המצורף הדרישות מסמך לפי קיימת מסמכים ניהול ממערכת נתונים והסבת מסמכים ניהול   1./.9.9                       

 ;(9)4 סעיף – 'ד כנספח                                         

 ;(2)4 סעיף – 'ד כנספח המצורף הדרישות מסמך לפי ותזכורות משימות יקטים,ופר ניהול  9./.9.9                       

 ;(4)4 סעיף – 'ד כנספח המצורף הדרישות מסמך לפי מלונות מאגר   /./.9.9                       

 ;(1)4 עיףס - 'ד כנספח המצורף הדרישות מסמך לפי ספקים לניהול מערכת  0./.9.9                       

   יש ענבל. נציג עם מראש ובתאום שוטף באופן שיוטמעו, הפתרון רכיבי כל ועדכון המערכת שדרוג  9.9.0           

 .01:21 השעה לאחר רק תעשה כך לצורך המערכת השבתת כי להדגיש                       

  לרבות: הפורטל, של כוללת חודשית תחזוקה  9.9.5           

 מידע; אבטחת עדכוני זה ובכלל ההפעלה מערכת של שוטפים עדכונים  9.9.5.1                       

 ;SHAREPOINT גרסת של שוטפים עדכונים  9.9.5.9                       
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 המערכת; לוג בדיקת ידי על המערכת ביצועי של שוטפת בדיקה   /.9.9.5                       

 ;הפורטל של הנתונים בסיס וטיוב בדיקת   9.9.5.0                       

 הפיתוח. מסביבת מאושרות גרסאות של לייצור העברה   9.9.5.5                       

 

 :המערכת עבור אחריות  9.9.6  

   ותקופת ההתקשרות תקופת אורך לכל ורכיביו שייבנה לפורטל אחריות יעניק הזוכה המציע  9.9.6.1                        

 .המוארכת התקשרות                                        

 רכיבים )לרבות ורכיביו הפורטל לאיכות הזוכה המציע אחראי יהיה האחריות, במסגרת  9.9.6.9  

 קלקול ,נזק ,פגם התגלה .תםהתקנ ותאיכלו  (בפועל שיבוצעו ככל ההרחבה בסעיף המופיעים

 פגום רכיב יחליף הצורך  ובמידת הפגם, את חשבונו על הספק, יתקן – סוג מכל ליקוי או

 חדש. ברכיב

    עבודה יום בכל ענבל לרשות שיעמוד ,טלפוני למענה בכיר טכני סיוע איש יקצה הזוכה המציע   /.9.9.6                       

 מערכת. משביתות תקלות בגין היממה שעות ובכל ,תקלה לכל 01:11 השעה עד 8:11 מהשעה                                        

                                :טיפול וזמני התקלות הגדרת   9.9.6.0                       

 התקלה פתרון אירוע תאור אירוע
אינה שתקלה מקומית  רגילה תקלה

משפיעה על פעילותה של 
 המערכת כלל

יום עסקים, במידה  באותו
 השעה עד דווחההתקלה ו

 שלמחרת ליום עד או, 01:11
 פונקציותתקלה המשביתה  חמורה תקלה

או  במערכת בסיסיות
המאטה באופן מהותי את 

 פעילותה.

 התקלה על מדיווח שעות 2תוך 

תקלה המשביתה לחלוטין  תקלה משביתה
 התקלהמדיווח על תוך שעה  את השימוש במערכת 

 
 מייקרוסופט, חב' מטעםSHAREPOINT 2010 -ב בתוקף הסמכה בעל עובד של שעות בנק העמדת 9.9.7

 זה. פרק לפי הנדרש להיקף מעבר המערכת ותפעול הטמעה נוספים, רכיבים הקמת ,פיתוח לצורך

 
   השאר בין היישום את  להרחיב המזמינה רשאית תהיה לעיל, המפורטים השירותים ביצוע בסיום 9.9.8

 :הבאים לרכיבים                        

 ;המיישמת החברה עם יעשה פיוןא - "261 "לקוח לפורטל מידע אתר (א)

  ;המיישמת החברה עם יעשה פיוןא - מכרזים על מידע אתר (ב)

 ;המיישמת החברה עם יעשה פיוןא –ותובנות לקחים הפקת (ג)

 .המיישמת החברה עם יעשה פיוןא –ידע שימור (ד)

 המיישמת. החברה עם יעשה אפיון - משפטי מידע אתר (ה)
 

 "השירותים )להלן: ענבל דרישת לפי המבוקשים השירותים למתן רלוונטי שהוא נוסף שירות כל 9.9.2

 .("המבוקשים
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 המבוקשים השירותים לביצוע זמנים לוחות   /.9          

 אשל בתקופה המפורטים האתרים של והטמעה יישוםו הפורטל בניית את לסיים הזוכה המציע על  1./.9                   

 0-6 )סעיפים הפרויקט לביצוע הדרך באבני כמפורט פגישת התנעה מיום חודשים 2 על תעלה

 .שלהלן( בטבלה

  לביצוע הכוללת שהתקופה ובלבד 0-6 הדרך אבני לביצוע יותר קצר זמנים לוח להציע יוכל המציע    

 המפורטות דההמי אמות לפי ניקודב המציע את יזכה התקופה צור)קי שבועות 96-מ תפחת לא

   המכרז. למסמכי ו' בנספח יפורט המוצע הזמנים לוח .(המכרז למסמכי 6 בפרק

 תלויה שאינה מסיבה שנובע ,9.2.0 בסעיף לאמור מעבר יקטהפרו על העבודה בסיום איחור כל ןבגי   9./.9  

 01,111 של קנס בתשלום הזוכה המציע יחויב ,עליון חוכב קשורותה מנסיבות םנגר ולא במזמינה

 .חודש כל בגין ₪

 :ו'( בנספח המציע ידי על ימולא מוצע לו"ז) הפרויקט לביצוע הדרך אבני    /./.9  

                  

אבן 

 דרך

 * מרבי לו"ז תוצרים שם

לו"ז מוצע 

על ידי 

 הספק

  ש סיכום פגישה פגישת התנעה  .0

  4ש+ מסמך אפיון טכני כתיבת אפיון טכני  .9

2.  
ע"י הטכני אישור האפיון 

 חברת ענבל

מייל המאשר את האפיון 

 הטכני
 6ש+

מינימום 

 שבועיים

4.  

קובץ התקנה  - פיתוח/יישום

 כלל הפיתוחים הכולל את

 

 פורטל ארגוני

 20ש+

 

  ניהול מסמכים

  מאגר ספקים

  ומשימות פרויקטיםמאגר 

  מאגר מלונות

  24ש+ מסמך בדיקות בדיקות ספק  .1

  41ש+ מעודכן STRמסמך  תיקוני תקלות  .6

  49ש+ בדיקותמסמך  בדיקות קבלה  .1

  44ש+ מעודכן STRמסמך  תיקוני תקלות ומעבר לייצור  .8

 
 הסכםשבועות ממועד חתימת ה *

 .למועדי ישראל ** עם תחילת הפרויקט יעודכן לוח הזמנים בהתאם

 אבני דרך לתשלום: 0./.9

 21%  הטכני האפיוןסיום עם 

 11% עם ההתקנה לבדיקות קבלה 

 91%  עם אישור, מעבר לייצור
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 / פרק

 מהמציע הנדרשים סף תנאי .3

 :הבאים התנאים כל על מצטבר,בו בעצמו העונה מציע רק הצעה להגיש רשאי      

 תצהירים נספח – המכרז למסמכי א' נספח הגשת 1./

  , 0210–חדש(, התשל"א בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסחעל המציע להצהיר כמשמעותו                             

  להחתים וכן מלאה בחתימהמסמך הלחתום בסוף , בנספח א' להזמנה יםמפורטהעל התצהירים                       

 ו. חתימת אימות לצורך דין עורך                      

 

 של המציע: ותק 9./

     SHAREPOINTמבוססי פורטלים יישום של פרויקטים( שלושה) 2ביצע לפחות  המציע  (א)

, כאשר זה למכרז האחרון להגשת הצעותהשנים שקדמו למועד  בשלוש שנעשו ,2010/2013

  .לפחות עובדים 011 שמנה בגוף ונעשה ₪ 011,111-לא פחת מ קטפרוי כלשוויו של 

 2בלפחות  SHAREPOINT 2010/2013המציע ביצע יישום של רכיב ניהול מסמכים מבוסס    (ב)

 .לפחות עובדים כל אחד 011)שלושה( גופים המונים 

 SHAREPOINT 2007המציע ביצע פרויקט הסבת נתוני מערכת ניהול מסמכים מגרסת    (ג)

בכל מסמכים  011,111 לכל הפחות )שני( גופים לפחות, בהיקף של 9-לגרסה מאוחרת יותר ב

 .אחד מהגופים

 SHAREPOINT 2010/2013מבוסס  ומשימות קטיםע ביצע יישום של רכיב ניהול פרויהמצי   (ד)

 עובדים כל אחד לפחות; 011)שני( גופים המונים  9בלפחות 

 -ב )  WORKFLOWמבוססים תהליך ) רכיבים)שלושה(  2המציע ביצע יישום של לפחות  (ה)

SHAREPOINT 2010/2013 ,מתוך רכיבים אלה, לפחות רכיב אחד יכלול תהליך מורכב .

 הכולל:

 טופס חכם העובר בין גורמים 

 לפחות שלושה שלבי אישור 

 אישור מקבילי 

 ממשק דו כיווני למערכת חיצונית 

  

 הסמכה /./

חב'  מטעםבתוקף בעלי הסמכה  עובדים)חמישה(  1למציע צוות עובדים המונה לפחות 

 .SHAREPOINT 2010-ב מייקרוסופט
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 המציע של שנתי מחזור 0./

כולל מיליון שקלים חדשים( חמישה ₪ ) 1,111,111על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות 

  .9109-ו 9100, 9101בשנים מע"מ 

 

 ניהול ספרים כדין 5./

   )להלן:  0216-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וב כנדרש האישורים כל בעל להיותהמציע  על                      

 "( כמפורט להלן:חוק עסקאות גופים ציבוריים"                      

  או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד מס יועץ או "חרו או מורשה פקיד אישור 2.1.0

  עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג שהינו ,מלנהלם פטור שהוא

 הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור על  .0211-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס

 .ההצעה

             שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר המציע תצהיר 2.1.9

             שכר חוק ולפי (זרים עובדים חוק -להלן) 0220-א"התשנ (,הוגנים תנאים והבטחת כדין

             זיקה ובעל המציע כי יצהיר המציע (.מינימום שכר חוק – להלן) 0281 – ז"התשמ ,מינימום

             חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשע לא ,ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתם ,אליו

 שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר הורשע ואם ,מינימום שכר וחוק זרים עובדים

 .ההצעה הגשת לתאריך ועדכני תקף להיות התצהיר על .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות
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 0 פרק

 ההצעה מבנה .4

 שלהלן. 1בפרק  המפורטיםעל ההצעה להכיל את כלל המסמכים 

 מספר העותקים של ההצעה 0.1

אותו יש להגיש  הסכםהבעותק אחד מקורי למעט את  והנספחים על המציע להגיש את הצעתו

 מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. בשני עותקים חתומים כדין

 .לרבות נספחיה בשלמותה

 ההצעהחתימה על  0.9

 לעיל 1הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק  0.9.1

 . וכן את כל מכתבי ההבהרה במידה ויהיו

מציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת  0.9.9

 .תוהצע

חתימה מקורית בראשי תיבות בתחתית כל דף הכלול בהצעתו, ויצרף המציע יחתום  /.0.9

 .בכל מקום בו התבקשהמציע מלאה ביחד עם חותמת 

יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון  -אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה  0.9.0

 . השותפות ובתוספת חותמת התאגיד בהסכםהחברה או 

 מילוי ההצעה /.0

תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה, והוא למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו0או                             

 חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה על נספחיה.

ובנספחיו ו0או כל  הסכםהכל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי 

ך אחרת, עלולים לגרום הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דר

 .הצעתולפסילת 
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 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את 

 הלן:הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין ל

 תצהירים נספח – 1 חוצץ .5.5

              להוביל עלול הנספח בנוסח שינוי כל לנוחיותכם. וורד כקובץ יצורף זה נספח .להזמנה א' נספח  הגשת

 ההצעה. לפסילת

בסימן א' להצהיר כמשמעותו  וכן על מנהל הפרויקט בסעיפים הרלוונטיים מציעמורשה0י החתימה בעל 

, להזמנההמפורטים בנספח א' על התצהירים  ,0210–התשל"אלפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, 

 .םחתימת אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימהמסמך הלחתום בסוף 

  ההסכם – 9 חוצץ .5.2

   המכרז למסמכי 'ב נספח הגשת

         כמשמעותו כדין, ידו על חתומים עותקים בשני )ההסכם( המכרז למסמכי ב' נספח את להגיש המציע על   

 .להסכם הנספחים לרבות ,0210-התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן

 :הסכםה נספחי פירוט להלן     

 יאוחר לא בלבד הזוכה המציע ידי על גשיו) ביטוחים עריכת אישור – הסכםל א' נספח 5.9.1

 המזמינה(.מ הזכייה הודעת קבלת לאחר עבודה ימי מעשרה

 ימי מעשרה יאוחר לא בלבד הזוכה המציע ידי על גשיו) ביצוע ערבות – הסכםל ב' נספח 5.9.9

 המזמינה(.מ הזכייה הודעת קבלת לאחר עבודה

 הצעה( )ערבות המציע התחייבות להבטחת בנקאית ערבות – / חוצץ /.5

 :המכרז למסמכי 'ג נספח הגשת

  ₪ 10,000 סך על חוזרת, בלתי אוטונומית, ,בנקאית ערבות להגיש ,במכרז להתמודדותו כתנאי ,המציע על

 למסמכי 'ג כנספח המצ"ב בנוסח ,זה מכרז לפי ויותיוהתחייב להבטחת חדשים( שקלים אלפים )עשרת

 האמור. 0.00.0 לסעיף ובהתאם ,המכרז

 להוביל עלול המציע שיבצע שינוי וכל ,'ג בנספח המפורט לנוסח זהה יהיה הערבות נוסח כי בזאת, מודגש

 הצעתו. לפסילת
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 מוצע זמנים לוח – 0 חוצץ 5.0

 ולא במידה ו'. נספחכ המצורף הנוסח גבי על ,9.2 בסעיף כאמור מטעמו מוצע זמנים לוח יצרף המציע 

 הקובע. הזמנים כלוח זה בסעיף האמור רביהמ הזמנים בלוח יראו כאמור, זמנים לוח יצרף

  חיים וקורת סמכותה צירוף – 5 חוצץ 5.5

בעלי הסמכה  מעובדיו חמישה כי המעידות מייקרוסופט חברת מטעם הסמכה תעודות יצרף המציע .א

 .2.2הקבוע בסעיף , לצורך עמידתו בתנאי הסף SHAREPOINT 2010 -בבתוקף 

בצע על עתיד להתמעובדיו, שמתן ה"שירותים המבוקשים"  (שלושה) 2 של חיים תוקור יצרף המציע .ב

 .למסמכי המכרז 9.0.2מבוקש בסעיף כ םיהיד

 תוצרים דוגמאות צירוף – 6 חוצץ 5.6

               פורטלים יישום בתחום רבעב ידו על נוצרהש למערכת קישור כתובת או מסך צילומי יצרף המציע            

 SHAREPOINTמבוסס מסמכים ניהול רכיב של ישוםי וכן SHAREPOINT  9101002מבוססי 

2010/2013. 

 פיתוח לשעת מחיר הצעת צירוף  – 7 חוצץ 5.7

 ח'. כנספח המצורף הנוסח גבי על פיתוח שעת בעבור מחיר הצעת יצרף המציע 

   הנדרשים: המסמכים לגבי כללית הערה 5.8

 למצגים המתייחסים נוספים מסמכים ו0או פרטים השלמות מהמציע לדרוש זכאית תהיה המזמינה

 העומדים והאמצעים אמינותו ניסיונו, מקצוענותו, לכישוריו, בקשר לרבות להזמנה, בהתאם שניתנו

 ההשתתפות, תנאי של קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק וכן ,המבוקשים השירותים ביצוע לצורך לרשותו

 כאמור. בדיקה אפשרלו הנ"ל הפרטים את המזמינה לרשות עמידלה מחויב והמציע קיימים שהם ככל

 טענות לרבות ,לכך בקשר ותביעה דרישה ,טענה כל מלהעלות מנועים ויהיו בזאת מוותרים המציעים

 .המציעים בין שוויון היעדר שעניינן
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 6 פרק

 הזוכה המציע לבחירת מידהה אמות .6

 במהלך שתוגש הכוללת המחיר להצעת יינתן 80% של משקל הבאה: חלוקהה על יתבססו המידה אמות

 שלהלן. 6 בפרק המפורטות המידה לאמות בהתאם ,איכותה מרכיבל יינתן 90% של ומשקל הדינמי התיחור

 הדינמי. בתיחור להשתתף יוזמנו האמור,  6 פרק לפי ,נקודות 65 לפחות של ניקוד שיקבלו מציעים רק

 :כדלקמן ןינה ההצעה לבחינת המידה אמות

  :הסופי מהציון %90 – האיכות מרכיב .6.5

 נקודות 15 – פרויקטים פעילות היקף  .6.1.1

מבוססי פרויקטים )שלושה(  2 לפחות לבצע המציע על ,הסף תנאי בפרק כאמור

SHAREPOINT 2010/2013 כל אחד₪  011,111בהיקף של  ,האחרונות השנים בשלוש 

  .עובדים לפחות כל אחת 011בחברות בהן עובדים 

 
 הבא: הניקוד פי על יתרון לו יקנה המציע של פרויקטים היקף

 נקודות 1 – האחרונות השנים בשלוש פרויקטים 4 שביצע מציע  (1)

 נקודות 00 – פרויקטים 1-1 שביצע מציע  (9)

 נקודות 01 – ומעלה יקטיםפרו 8 שביצע מציע  (/)

 

 נקודות SHAREPOINT 2013- 15  מבוססי פרויקטים ביצוע .6.1.9

 נקודות SHAREPOINT 2013– 01 לגרסת מערכת 0 פורטל תהסב פרויקט שביצע מציע  (1)

 הנמצאים פרויקטים גם בחשבון יילקחו) חדשים מערכת 0 פורטל הקמת פרויקט שביצע מציע  (9)

                          נקודות 01 –הלקוח( של ראשוני ושימוש פיתוח סיום בשלב

 

 נקודות 90 – לקוחות אצל מסמכים ניהול מערכת נתוני הסבת בתחום פרויקטים פעילות היקף  ./.6.1

יישום של רכיב ניהול פרויקטים מבוסס  לבצע המציע על ,הסף תנאי בפרק כאמור

SHAREPOINT 2010/2013  עובדים כל אחד לפחות 011)שני( גופים המונים  9בלפחות. 

 
 הבא: הניקוד פי על יתרון לו יקנה המציע של פרויקטים היקף

 נקודות 01 –פרויקטים 2 שביצע מציע (1)

  נקודות 01 – פרויקטים 4-1 שביצע מציע  (9)

 נקודות 91 – ומעלה פרויקטים 6 שביצע מציע  (/)
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 נקודות 10 –זה פרויקט לנהל שעתיד פרויקט מנהל ניסיון .6.1.0

 נקודות 7 – כספי היקף .א

 נקודות 2 – אחד כל ,ומעלה ₪ 911,111 בשווי פרויקטים 9-2  בין יצעבש פרויקט מנהל  (1)

 נקודות 1 – אחד כל ,ומעלה ₪ 911,111 בשווי פרויקטים 4-1 בין שביצע פרויקט מנהל  (9)

 נקודות 1 – אחד כל ,ומעלה ₪ 911,111 בשווי ומעלה פרויקטים 6  שביצע פרויקט מנהל (/)

 נקודות 7 – עובדים מספר .ב

 נקודות 2 – אחד כל ומעלה, עובדים 9 ניהל בהם פרויקטים 9-2 בין שביצע פרויקט מנהל (1)

 קודותנ 1 – אחד כל ומעלה, עובדים 9 ניהל בהם פרויקטים 4-1 בין שביצע פרויקט מנהל (9)

 נקודות 1 – אחד כל ומעלה, עובדים 9 ניהל בהם ומעלה פרויקטים 6 שביצע פרויקט מנהל (/)

 

 נקודות 7 – זה פרויקט לבצע שעתידים מיישמים ניסיון .6.1.5

 נקודות 2 – אחד כל ,ומעלה ₪ 911,111 בשווי פרויקטים 9-2  בין שביצע מיישם (1)

 נקודות 1 – אחד כל ,ומעלה ₪ 911,111 בשווי פרויקטים 4-1 בין שביצע מיישם  (9)

 נקודות 1 – אחד כל ,ומעלה ₪ 911,111 בשווי ומעלה פרויקטים 6  שביצע מיישם (/)

 

  נקודות SHAREPOINT 2013 – 7 מבוסס  אחד פרויקט לפחות שביצע מיישם הכולל צוות .6.1.6

 

 נקודות 7 – הפרויקט לביצוע זמנים חותלו .6.1.7

 כל עבור נקודה חצי למציע יקנה ו', בנספח המציע של להצעתו בהתאם הזמנים לוחות של קיצור

 .נקודות( 1-ב המציע את יזכה שבועות 04 של )קיצור הקדמה שבוע

 קנס. גרורי זמנים בלוחות עמידה אי לפיו – 9.2.9 לסעיף המציעים לב תשומת

 

 15 – א'( בנספח המציע שפירט הממליצים רשימת )מתוך והמלצות מתוצרים התרשמות .6.1.8

 נקודות

 לדוגמאות בהתאם בעבר שביצע מפרויקטים התוצרים איכות הערכת עפ"י ניקוד יינתן למציע

 נקודות 8 – (1 'מס חוצץ) זה למכרז 1.6 סעיף לפי שצירף

 שפירט הקשר אנשי רשימת מתוך המלצות 9 לפחות של בדיקה עפ"י ניקוד יינתן למציע בנוסף,

 לצורך להתחשב כותהז את לעצמה שומרת המזמינה כי בזאת מובהר להצעתו. א' ספחנ במסגרת

 מציע עם קודמות התקשרויות ביצוע מאופן רצונה שביעות במידת גם זה סעיף לפי ניקוד מתן

 האמור אף על כי יודגש .0222–התשנ"ג המכרזים, חובת לתקנות 99 לתקנה בכפוף והכל מסוים,

 סמך על לנקד יכולה היא המציע, עם מקצועית היכרות יש ולמזמינה במידה הסעיף, של ברישא

 נוסף מגורם המלצות לקבלת לפנות תידרש לא והיא בלבד, המציע עם בעבודה הוניסיונ היכרותה

 .נקודות 1 –
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 הסופי מהציון %80  – העלות מרכיב .6.2

בהתאם לאמות המידה שפורטו לעיל, יוזמן  ,נקודות 61 לפחות רק מציע שיקבל ניקוד שלכאמור לעיל, 

 הדינמי מצ"ב כנספח ה'(. להשתתף בתיחור הדינמי )תקנון התיחור

, ז'בתיחור הדינמי יתבקשו המציעים להגיש הצעת מחיר בהתבסס על הרכיבים המפורטים בנספח 

 בבחירת ההצעה הזוכה בהליך.  81%כאשר להצעת המחיר יינתן משקל של 

  מצורף לידיעה בלבד ואין צורך למלאו ולהגישו בשלב הגשת ההצעה. ז'לצורך הדגשה, נזכיר כי נספח 

 :ז'אופן הניקוד בנספח 

-מוכפל ב fיסוכם כסכום אחד אליו יתווסף המחיר המוצע בסעיף  a-eהמחיר המוצע לסעיפים  .6.9.1

 נקודות מהמחיר הכולל.  81יהווה זה  כאשר סכום, 26

 :f-aלרכיבים אופן חישוב המחיר 

  הנקודות. 81הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא 

  בהתאם לנוסחה כדלהלן:שאר הצעות המחיר ינוקדו 

Z=a+b+c+d+e+36*f 

    =  לה ניתן הניקוד הצעת המחיר

       =הזולה ביותר  הצעת המחיר

    

  
 נקודות 80 מתוך  iניקוד המציע ה          

נקודות מהמחיר  91יהווה  , שיוגש בעת הגשת ההצעה למכרז, בנספח ח',gהמחיר המוצע לסעיף  .6.9.9

 הכולל.  

 :gחישוב המחיר לשעת פיתוח לרכיב אופן 

  הנקודות. 91הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא 

 :שאר הצעות המחיר ינוקדו בהתאם לנוסחה כדלהלן 

    =  לה ניתן הניקוד הצעת המחיר

       =הזולה ביותר  הצעת המחיר

    

  
 נקודות 20 מתוך  iניקוד המציע ה          
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 אופן חישוב ציון עלות:

X = 
    

  
       +

    

  
       

 

 :ציון משוקלל כולל

Qציון איכות : 

Xציון עלות : 

Tציון משוקלל כולל : 

T = 0.2*Q+0.8*X 
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 7 פרק

 ההצעות בחינת רךד .7

 ההצעה הגשת .7.5

 השירותים מתן מהות את הבין לעיל, האמורים הסף תנאי את בחן המציע כי פירושה ההצעה הגשת

 במכתבי התיקונים ו0או השינויים לרבות ,המכרז במסמכי המפורטים םתנאיה לכל הסכים ,המבוקשים

 כל את בדק האפשרי, המידע מלוא את קיבל הצעתו, את הגיש ובטרם פורסמו, שאלו ככל ההבהרות,

 לתת וביכולתו טותהמפור הדרישות בכל עומד הוא כי מתחייב הוא ולפיכך והעובדות, הפרטים הנתונים,

 הבין לא ו0או ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהיה והוא זה, מכרז לפי המבוקשים השירותים מלא את

 .נספחיה על בהזמנה הכלול כלשהו תנאי ו0או פרט

 ההצעות בחינת דרך .7.2

 :פי הזמנה זו כדלקמן המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על

כל  ואם הוגשבובדיקה  השהוגש הבחינת ההצע - מהמציע נדרשיםהמסמכים הבדיקת  שלב א'

 . במסגרת ההזמנה שנדרשוהמסמכים 

                           טכניות דרישה לקבלת השלמות שליחת מכתבי , הצורך במידת –שלב ההשלמות  שלב ב'

 .שבהצעתם נעשו טעיות סופר או הושמטו מסמכים טכניים בתום לבים ממציע

 ורק מציע אשר הצעת. בתנאי הסף הבחינת עמידת ההצע  - הסף בתנאי הדיקת עמידב שלב ג' 

מפורטים בהזמנה והגיש את כל המסמכים במלואם )אם בעת בתנאי הסף ה העמד

 '.דר לשלב ו, יעבהגשת ההצעות ואם בשלב ההשלמות(

  .לעיל 6 בפרק המפורטות המידה אמות"פ ע ניקוד מתן  'ד שלב

 בהתאם לתקנון התיחור הדינמי, המצ"ב כנספח ה'. – דינמי תיחור    ' השלב 

 ובחירת ההצעה הזוכה. ההצעותכלל ניקוד סופי של   -ניקוד סופי      ' ושלב 

  שליחת הודעות לכלל המציעים לגבי תוצאות ההליך. -הודעות לכלל המציעים      ' זשלב 

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

הבלעדי של המזמינה והם נמסרים למציע לשם הגשת הצעתו, והמציע כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה 

אינו רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם למטרה 

 אחרת כלשהי.
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 ליךהה תוצאות על הודעה .7.4

וני כתובת הדואר האלקטרתימסר ל ההליך,על תוצאות הקשורה להליך המכרזי, לרבות יידוע הודעה 

. להסרת ספק מובהר בזה, כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר בנספח א' להצעתושציין המציע 

תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם נמסרה בכתב על פי הוראות 

 .לא יחייב את המזמינה בכל אופן שהוא, אלא אם נחתם על ידה ההסכםסעיף זה. 

 שוויה תנאיה, ,המהות מבחינת סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא הזכות לעצמה שומרת ענבל  .7.5

 ההצעה הערכת מונע המזמינה שלדעת ההליך, מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות נעדרת שהיא או

 פעולה ו0או הליך כל ליזום או חדש הליך לפרסם ואף ההליך כל את לבטל הזכות שמורה למזמינה כדבעי.

 החברה. באתר תפורסם הביטול הודעת הבלעדי. דעתה שיקול פי על הכול לנכון, שתמצא נוספת

הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, לקבלת הבהרות להצעתו, או כדי  למזמינה שמורה .7.6

  עלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.להסיר אי בהירויות ש

 עיון זכות .7.7

מציע לציין אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או בעת הגשת הצעתו, רשאי כל   .7.7.1

. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד בתוספת הסבר קצר סוד מקצועי שלו

ענבל תתבקש במקרה שמסכים לכך כי כ , תראה אותו המזמינהמסחרי או סוד מקצועי שלו

להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים  תרשאי להציג את ההצעה הזוכה, תהא ענבל

 שלא זכו. 

מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו0או מקצועיים יהא מנוע   .7.7.9

מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. 

כל החלטה בעניין גילוי  לקבלעל פי דין  המזמינהמובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של 

 . והכל  על פי דין חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא

 זכתה תינתן למציע וכרוכה בתשלום עבור זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא  ./.7.7

זכות העיון תינתן רק לאחר  .זוכות0הזוכה0הצעות עהבהצ מהעיון כתוצאה ההוצאות שיהיו

)ו( לתקנות, לאחר תאום עם 90-)ה( ו90, בהתאם לאמור בתקנות משנה הליךבחירת הזוכה ב

המיועד לכיסוי העלות הכרוכה בקיום , וכל זאת תמורת תשלום איש הקשר באגף המכרזים

  הזכות.
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 הסכםה של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .7.7

דרישה לשליחת האישורים הנדרשים ופרטי גם ישלחו למציע למציע ת הזכייה משלוח הודע עם  .7.8.1

  .פתיחת ספק חדש במערכת

 המורש באמצעות הסכםהעל  המזמינה חתימת לאחר רק האת לתוקף הסכםה כניסת כי יובהר  .7.8.9

  שנדרשו מהמציע הזוכה. האישוריםכלל  המצאתוכל זאת לאחר  שלה החתימה

 8 פרק

 המציע התחייבויות .7

 איסור הסבת זכויות 8.1

או חובותיו לפי ו0, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו לצד שלישיהמציע אינו רשאי להמחות ו0או להעביר 

 , כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.מכרז זה

 עובדי המציע 8.9

לתת את כל השירותים המבוקשים בעצמו ו0או באמצעות קבלני משנה שאושרו מראש המציע מתחייב 

 ע"י ענבל. שיידרשובכתב על ידי ענבל, ובכפוף לחתימתם על הסכם סודיות וניגוד עניינים או כל מסמך אחר 

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו /.8

והוראות  הנזיקין ,ידו לפי דיני העבודהכלפי כל המועסקים על הבלעדי אחראי הבלבד הינו  הזוכה המציע

על ידי המועסקים על ידו  ו0או לכל נזק שיגרם על ידוהבלעדי כן יהיה המציע לבדו אחראי כמו . כל דין

כלשהי שנגרמה באחת מן הדרכים  זה. אם על אף האמור תחויב ענבל לשאת בחבות הסכםלמטרות 

 ובאופן מיידי., יפצה אותה על כך המציע באופן מלא לבצע פעולה כלשהי בעקבות כך, או האמורות

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו2או עדכונים במציע 8.0

המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו0או הצהרותיו ו0או הנתונים 

ת לו השלכות לגבי מתן שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל שינוי במציע שיכולות להיו

השירותים המבוקשים לרבות שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. לאחר קבלת הודעה 

בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה 

 מתן אפשרות של הפסקת קבלת השירותים המבוקשים מהמציע. 

  טוחבי 8.5

, לטובתו ב'בהסכם המצורף כנספח מתחייב לרכוש את כל הביטוחים המפורטים  בלבד המציע הזוכה

את הביטוחים הכוללים את כל ימי עבודה מיום הודעת הזכייה  01תוך לה  מציאולה ולטובת ענבל

  בנספח זה.הכיסויים והתנאים הנדרשים 
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 2פרק 

 כלליים תנאים .9

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע   2.1

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל לבין המציע ו0או עובדיו אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בשום 

 צורה ואופן שהוא.

 ליווי ענבל  2.9

 נציג ענבל ו0או מי מטעמו. בלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים ילוו ע"י מ

 השיפוטסמכות   /.2

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להליך זה, או בכל תביעה הנובעת מניהול הליך 

 המרכז. 0 באזור תל אביב יפו ובעלי הסמכות העניינית זה, תהיה בבתי המשפט 

 העדר בלעדיות 2.0

 השירותים לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא הסכםהוחתימה על  הליךב הזוכים המציעים הצעת קבלת

 .השירותים לביצוע0ים אחר עם להתקשר, הבלעדי דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית תהיה וענבל

 שמירת דינים והוראות 2.5

 סיבה מכל וכן הדין הוראות את ,ענבל לדעת, תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר ההצע כל תתקבל לא

 הזוכה על פי דין., ההצעה בכללותה אינה תואמת לדעת ענבל את התחייבות שהיא

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר 2.6

, ענבל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה זאתהזמנת הצעות בלמרות כל האמור בכל מקום אחר 

 .הליך זהביותר או איזה מההצעות שיוגשו ב
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