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 עיריית רחובות 

 אגף החינוך
 
 

 1/2022  מס'     מכרז פומבי 
 

 החינוכי  רות הפסיכולוגייהשלאספקת מערכת ממוחשבת לניהול 
 רחובות  יתריעיב 

 

 
לאספקת מערכת ממוחשבת    לאספקת מחיר הצעות   בזאת מזמינה"( העירייה: "להלן) תורחוב עיריית

  ,בזאת המצורפים המכרז במסמכי המפורטים התנאים פי  על בעירייה   לניהול השירות הפסיכולוגי החינוכי
 . הטכני המפרט לרבות

 ,  רחובות 2ברחוב ביל"ו  ניין העירייהבב 3בקומה  החינוךאגף במשרדי  ת מסמכי המכרז ניתן לרכושא
יוחזרו, לכל    ₪, שלא  1,000תשלום סך של  בשעות העבודה הרגילות הנהוגות בעירייה, תמורת    08-9392819טל':  

 מעטפת מכרז. 

 . האגףניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי 

 .www.rehovot.muni.ilכתובת ב ה ריי ר העיאתיים של המכרז בים הכללנא בתניתן לעיין 

יש להפקיד   ,1/2022את ההצעות, שני סטים של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 
  2שברח' ביל"ו    במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית בבניין העירייה 

בנוסח המצורף    ₪  5,000  בצרוף ערבות בנקאית בשיעור של  ,13:00שעה    15/2/2022ליום    עד,  6קומה    ברחובות
 למסמכי המכרז. 

לבחור את   זכאית  העירייה  כל הצעה שהיא.  או  ביותר  הזולה  לקבל את ההצעה  אינה מתחייבת  העירייה 
 ההצעה הנראית לה לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

 

 

 רחמים מלול 

 ירייה ראש הע
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 ות יית רחובעיר
 אגף החינוך 

 1/2022 מס'    פומבי זרמכ
 

 החינוכי  יכולוגיסרות הפילאספקת מערכת ממוחשבת לניהול הש 
 רחובות עיריית ב

 

 א'  סמךמ
 אי המכרז והוראות למשתתפיםתנ       

 
 

    מכרזותנאי הוראות למשתתפים ה
 

 המכרז  נשוא .1

  וללניה ת לאספקת מערכת ממוחשב צעות בזאת ה ינהמזמ"( ייהירהע )להלן: " רחובותעיריית  .א
 . היבעירי רות הפסיכולוגי החינוכי יהש 

שניתנו   ויות ברותים, התערימעקב אחר כל השבצע תומטופל   / תיקי תלמידנהל  ת המערכת המוצעת  .ב
מסמכים  : . לכל תיק יתאפשר להוסיף החינוך  ושהתבצעו מגיל הגן ועד לסיום הלימודים במערכת

 ובץ בפורמט מוכר. קכל  או ות לטהק ,ת לומים, תמונוי, צ(WORDים כמסמך כתוב ו סרוקים א )

   ,תיקי מערכת הכוללים מידע על מערכות החינוך השונות, שמות המנהליםהמערכת המוצעת תנהל   .ג
 . שמות חברי הצוותו  והגננות, מס' הכיתותהמורים/ות  

משימות  ריכוז   ללים:כוש יםמי יות עילוני פ יומ  לאאוטלוק העירוני ותנהלהמערכת המוצעת תקושר  .ד
פסיכולוגים  השפ"ח )הנהלה, רכזי תחומים,  ובדי לכל אחד מעהתבצעו ש שימותת ומונמתוכנ 

הקולגות והנהלת  הפסיכולוגים מצד יומני לגישה . המערכת תאפשר במערכות השונות, מזכירות( 
במקרה  ים. מנ יווהים של התיק ני הפעילות ויכולת עדכוןגישה לתיק המטופל דרך יומ , השפ"ח

היומנים ובאמצאות  וני, יפרט המציע איך ינהל את  העיר קאוטלולא  רשקת להתולמציע אין יכול
 איזה כלים. 

העברת רשימות ופרטים אישיים של   נים לצורךו המערכת המוצעת תכלול מנגנוני יבוא ויצוא של נת .ה
 . (וךאגף החינגר הנתונים העירוני )בהתלמידים במסגרות השונות ממא 

  ות השונותגים במערכפסיכולו ה  תבויווהתער תומעקב אחר פעילוי  צעת תאפשרהמו ערכתמה .ו
 ובתיקי המטופלים. 

שנה מרוכזים  סוף  י נתונשיאפשר להפיק: מחולל נתונים סטטיסטיים המערכת המוצעת תכלול   .ז
,  ותוץ לצורים, ייעשות הורים, סדנאות הו)טיפולים, אבחונים, פגישונים לגבי סוגי ההתערבויות  
 כולו.  כולוג וככלל לשפ"חפסי  כלל (דו מויות ועלתש, הדרכות, האפיון וזכאותדות  וע 

 . הוצאת נתונים כהכנה של פסיכולוגים למבחן מומחיותהמערכת המוצעת תאפשר  .ח

בורו  חיתאפשר את פעילות השפ"מ )שירות פסיכולוגי משלים( ו  את  וצעת תנהלמ המערכת ה .ט
 . לפעילות השפ"ח 

  יוכלו   גיםולו סיכפשהך ענן כ  תור אליה באופן מאובטח באמצעהתחבפשר ל צעת תא כת המוערהמ .י
 מרחוק. תיקי התלמידים בזמן אמת לעדכן את  

,  להגדיר יוכלמתאימה אה שמשתמש בעל הרבאמצעותן המערכת המוצעת תנוהל ע"י טבלאות ש .יא
ל ת קהל בכ כמות עמדות קבל דות/יחימחלקות/ משתמשים/,  לעת ולשנות מעת, להוסיף 
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, לעדכן את  משש למשתתמומש רותים מתור לנ ופ להסיט  ,, תורים חדשיםתור יחידה/קה/ מחל 
 מספר העמדות הפעילות.   

בודה וידווח  ערות יתחבר למערכת בתחילת יום היכל נותן שהמערכת המוצעת תנוהל כך ש .יב
ך  בתו ופלטמ מספר הכל לקדם את , כך שהמערכת תומטופליום הטיפול בלמערכת על תחילה וס 
 ר.  התו 

זמני הטיפול ואופי   פלים,טו ובמ םיבתור ת הטיפול וגלחות על התפ ק מגוון דותספ המערכת . יג
  למטופל וכן תתעד את זמני ההמתנה בתור  רותיהפעילות בהתפלגות לפי אגף, מחלקה, נותן ש 
 .  פגישות שבוטלוות הכמו 

הנמצאים  ) םתלמידי ברשימת  ינפורמציה קיימתהמרת אהמערכת המוצעת תכלול מחולל דינאמי ל .יד
, תוך כדי טיפול בכפולים  צעתמוה  וכנהת הפרטים ל יונות עםלג הקליטת אקסל( ונות  גליו כ 
 הרשימה. מ מגוון שדות רלוונטיםמתוך   לקליטה חלקיתיכולת בחירה ובחריגים ו  

וכנה המעודכנת ביותר  )דהיינו עבור הת  לאספקת רכיבי תוכנה מעודכנים בכל עת  וינה מכרזה .טו
ון  פיש, או שימ שיונותהדרכה ,ר ,הכ, התקנה, תמיפק בכל עת(י הסאת בידמצפ"ח הנלניהול ש 
  שאיתרהעירייה למען הסר ספק,    עירייה.שפ"ח ב ערכת לצרכי הוני של המערכת, התאמת המראש 
ו עבור רשויות  נות ביותר, שכוללות את השינויים שבוצע כנה המעודכוגרסאות הת כל את לקבל  
 . וספתרה נמות ללא כל, וזה אחרות 

 ומכים במסכים,התם  חשבימלשרת, ל שיון,מרכיבי הר  תארשיונות השימוש למשתמש יכללו  .טז
נוספת   מורהכל ת לזכייןדרש בעתיד. לא תשולם  יהנדרש ו/או י ולכל רכיב נוסף לעמדות המנהל 
שנמצאת  , עדכוני תוכנה לתוכנה המעודכת ביותר םב, הדרכת משתמשיון, התאמה, עיצויבגין אפ 
 . התאמותו תמיכה שוטפתהספק,  ברשות  

ולמו ע"י העירייה  מערכות הפעלה( יש ,ווטיםחי מחשבים, )  העבודה  תנובתח  דהציו ת ויו כל על .יז
)תקשורת  ובאינטרנט  קי השירות בענן  פ הקשורות בשרתים ובסכל שאר העלויות  .ישירות לצד ג' 
, תמיכה של  וסוג מין כל מ ונותרישיה , הפעל , מערכותקשורת, מסדי נתונים, אבטחת מידעתקווי   
 . הזכייןעל  ו ל ויח, ( DBA ואנשי סיסטם  

המערכת  התאמת  ייעוץ , הדרכה מתמשכת לשימוש במערכתי: ת תכלול שרותצעמוהמערכת ה . יח
 .  ותוב חרלצרכים הספציפיים של שפ"ח  

 
יות  מטעמו אשר יהיה אחראי על מכלול פעילו  רכז פרויקט  על חשבונו  לרשות העירייה  יעמיד  כייןהז .2

  ירייה.לת על העובקמ , אשר זהותו תהא במערכות התמיכה
 
ב  במכרז  תנאי ההתקשרות עם הזוכה .3 על    מכרז כי הלמסמ  ג'מסמך    ההתקשרות,  חוזהיהיו כמפורט 

 . נספחיו
 
העירייה תהא רשאית,    .זההחל מיום חתימת החו  שנים  5תהא למשך  עם הזוכה במכרז    החוזה  תקופת  .4

הבלע דעתה  שיקול  פי  תקופת  על  את  להאריך  שנ נו  ם שני  3  -   ב  החוזה די  פעספות,  בכל  בכפוף    , םה 
 ולהרשאה תקציבית. הנדרשיםאישורים המצאת הל
  במכרז  ההזוכת ההתקשרות עם  א  ת להפסיקיה רשאי הא העירי ר לעיל תמבלי לגרוע מכלליות האמו  

 לכך.   כל טענות בקשר זוכההיינה ליום ולא ת  30של  ה תוך מתן הודע ,מכל סיבה שהיא
 
   המכרזמסמכי  .5

 
 ן:קמ הינם כדל  זמסמכי המכר

   הוראות למשתתפיםתנאי המכרז ו – 'א מסמך
   טבלת קביעת איכות ההצעה – 1א' מסמך

 
   הצעת המציעטופס   – 'ב מסמך

 פירוט ניסיון המציע תצהיר   – 1'מסמך ב
 ם וק ושכר מינימוחכם ם זריעובדיהעסקת  בדבר קספת הרהצ נוסח  - 2'מסמך ב

 ו/או חבר מועצת העיר  עירייה בדלעו ה קרבדר עההרה בדבר צ הח וסנ  - 3'במסמך 
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 אי תאום הצעה למכרז תצהיר  – 4'מסמך ב
 העדר הרשעה תצהיר   – 5'מסמך ב

 הסכם נוסח  – 'ג מסמך
 החוזה: נספחי 
 תאור המערכת והתפוקות הנדרשות   -טכני מפרט   – 1נספח  
 ע ביצו ערבותנוסח  – 2נספח  
 ים חואישור על קיום ביט – 3נספח  
 שמירת סודיות  תחייבותה – 4נספח  
 נוהל משרד הפנים לאבטחת מידע    - 5נספח  

 ערבות מכרזנוסח  – מסמך ד'
 

   במכרזתנאים להשתתפות  .6

 על כל הדרישות המפורטות להלן:  במועד הגשת הצעתם מציעים העוניםבמכרז  רשאים להשתתף

שעיסוקו במתן  ,  ראלבישכדין  ם  ושרח ישראל או תאגיד ראזד  ית אחת, יחיאישיות משפטשהוא  מציע   .א
 השירותים נשוא המכרז. 

 המציע הינו עוסק מורשה.  .ב

גופים ציבוריים .ג ניהול פנקסים כדין  ובעל    המציע בעל אישור לעסוק עם  ות  מטעם רשויאישור על 
   .המס

ניסיון   .ד בעל  מהשניםלפחות  המציע  אחת  ברכמעבאספקת    2021,  2020  בכל  ממוחשבת  ת  עלת 
זהמכב  יםהמאפיינים הנדרש מי רשתשל  רז  לפחות,  ויות  בארץ  לפחות  קומיות  אחת מהן  בכאשר 

 .  ברציפות לת ברשות בהצלחה לפחות שנתייםפוע

 לדיון.  הצעתם תפסל ולא תובא ,הסף הנ"ל בתנאימציעים שלא יעמדו 

 . יע עצמוצמב  ות להתקייםיכצר לעילד סעיפים שות המפורטות בריהדכי   מודגש 

 

 הצעהה .7

העלמכל  תתייחס  המציעהצעת   .א והדובוול  חומרים,  ישת  לרבות  המכרז  במסמכי  שפורטו  רותים 
הוצאות ועלויות הכרוכים בביצוע העבודות, מתן השירותים ומילוי כל התחייבויות הזכיין. הצעה  

 לחלק מהעבודות/השרותים תידחה על הסף ולא תידון כלל. שתתיחס רק  
 
  'ב  מסמךכ  המצורףההצעה  ס  טופי  גב   לע,  המכרזחוברת   קים שלותע   2-ב ש  ז תוגבמכר  המציעהצעת   .ב

 , אשר ימולא בשלמות. לחוברת המכרז
 
במקום המיועד על גבי טופס ההצעה, בשני    בש"חההצעה תוגש על ידי המציע על ידי נקיבת סכום   .ג

למפו עותקי בהתאם  בשלמותו  ימולא  ההצעה  טופס  זהים.  בם  בו,  ובררט  קריא  יד  שני  כתב  ור. 
 ד ובתוספת תאריך. התאגי חותמת ו,מת ידבחתי ם יחתמו על ידי המציעקיהעות

 
שתשלם העירייה, והיא לא תעלה על הסכום המירבי    דמי שימוש חודשייםעבור    נההצעת המחיר הי  .ד

מאלי המופיע  י פחת מהסכום המינת לא    הצעת המחירמו כן,  כ  ,(מסמך ב')בטופס ההצעה  המופיע  
   ופס ההצעה.טב

 
כיומ בזאת  המ  שתעלהצעה  ה  בהר  מחיר  הממח   חתתפאו  ם  ימוס קעל  לעיל,  כאמור    מום ימיניר 

 תיפסל. 
 
השלמת  אי  המציע ימלא וישלים את הנתונים הנדרשים בכל מקום במסמכי המכרז בו נדרש הדבר.   .ה

 לפסילת ההצעה.  נתונים נדרשים כאמור תביא 
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  ו און, שינוי, מחיקה  תיק  לכמכי המכרז.  קה או תוספת במסהמציע לא יכניס כל תיקון, שינוי, מחי .ו
 צעה. א לפסילת ההלים להבי עלו וראמ ספת כתו

 
אם ההצעה מוגשת ע"י יחיד, יחתום המציע חתימה בראשי תיבות על כל דף ודף של מסמכי המכרז   .ז

מקום בו נדרשת חתימה    בדף האחרון של כל מסמך ו/או בכלוחתימה מלאה תוך ציון שמו המלא  
 מלאה. 

 מגיש ההצעה.כ מורשל לאבד ולבם יייש לציינו בסוגר  –ם ש  יע ישו של המצבאם לעסק 
 

  ודף   דף  כל   על  השותפות   בשם   לחתום  המוסמך  יחתום,  רשומה  שותפות   ידי  על   מוגשת   ההצעה  אם 
 . המציע  חתימת רשת דנ  בו המכרז  במסמכי מקום ובכל המכרז  מסמכי של

 
  על   החברה  חותמת  ףבצירו  החברה  בשם  לחתום  המוסמכים  יחתמו,  חברה  י"ע   מוגשת  ההצעה  אם 

 . המציע  חתימת  נדרשת בו המכרז  במסמכי  מקום ובכל כרז מה  מכיסמ של  ףדו דף כל
 

 צירוף מסמכים .8

 להלן: ים המפורטים כעתו את המסמיצרף להצכל מציע   

   עוסק מורשה.תעודת  .א

הול חשבונות  וריים )אכיפת ני ול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבף על ניהאישור תק .ב
   .1976 –  ם חובות מס( תשל"ולוותש

 ניכוי מס במקור. שיעור  ומה על  יד ש ת פקר מאשואי .ג

המעידיםמכמס .ד ההצעה    ( ד)6  ףבסעיכנדרש    ו וני ניס על    ים  לטופס  המצ"ב  בנוסח  תצהיר  לרבות 
   .1ב'כמסמך 

 לעיל.  (ד)6 כמפורט בסעיף , המכרזנשוא   תאת המערכ להן סיפק  ,תורשויות מקומי תישהמלצות מ .ה

 .המוצעת של המערכת א מלמפרט  .ו

  המערכת  והדרכת משתמשי  ידו    של המערכת המוצעת עללהקמה, הטמעה  רטת  ופה מעבוד ית  תוכנ .ז
 . בשימוש במערכת

 ס מאת הרשם הרלוונטי. יפותד  ישום התאגידרתעודת גשת על ידי תאגיד, יש לצרף צעה מובאם הה .ח

 .דיגלחתום בשם התא  ם רשיומ ה  בדבר  רו"ח/"דעו  אישור   יש לצרף ת על ידי תאגיד אם ההצעה מוגש .ט

בשולי כל דף בחתימה מחייבת של המציע )חתימות מורשי החתימה    מלאות וחתומות  מכרזהות  ברוח .י
 + חותמת התאגיד(.

הבהר .יא ו/או  שינויים  ו/או  תיקונים  לרבות  הבהרות,  למועד  מסמכי  עד  המכרז  למסמכי  שיוספו  ות 
 י המציע. ידבת על ימה מחים בחתימיספו, חתווהגשת ההצעה, אם יתו

 להלן.   9ף סעיט בפורכמ – ז ערבות המכר .יב

 . לטופס ההצעה 3ב'מסמך הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר, בנוסח המצ"ב כ . יג

כ .יד זרים  עובדים  והעסקת  מינימום  על תשלום שכר  לטופס    2ב'מסמך  כ  בנוסח המצ"ב  דין,תצהיר 
 .  ההצעה

 . לטופס ההצעה 5'ב מסמך כ מצ"בהרשעה, בנוסח הבר העדר תצהיר בד .טו
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 לטופס ההצעה.  4'מסמך במכרז, בנוסח המצ"ב כהצעה ל םאותיי בר א דבתצהיר  .טז

לטובת    פירוט .יז להעמיד  המציע  שבכוונת  הפרויקט  לרכז    לניסיונו   בנוגע  לרבות,  העירייהבנוגע 
 . המוצע קו"ח של רכז הפרויקט ובצירוף , קצועימה

ת  לוות הבעאוד  ,ותי המציע יתאר במלל חופשי אודו  –  ו שלה  שנהמ  וספקיהמציע    כללי על  מסמך רקע  . יח
ידה שהמציע נעזר בספקי משנה לצורך אספקת התוכנה והשירותים נשוא המכרז, אזי  במציע. במ 

 יתאר המציע גם אותם. 

כת  פירוט במלל חופשי אודות המער  –פתרון המוצע ע"י המציע  מסמך הכולל תיאור של תפיסת ה .יט
  תכנית   ידו,-לע  מוצעיםים הר צמולרבות תיאור מקיף ופרטני של ה  ות(וצעהמ)על כל תתי המערכות  

   .וההטמעה ההדרכה,  הנתונים  טיוב, ההסבה

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .כ

 ערבות מכרז .9

 כמסמך ד' בנוסח המצורף    ש"ח  5,000בסך    ומיתאוטונ המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית   .א
 כרז.  למסמכי המ

 לבד.ציע בשם המל הערבות תוצא ע 

 צדדית של ראש העירייה או גזבר העירייה. -ניה חד פ"י פע לגביה  יתנת ונת הערבות תהא בלתי מותני  

 הערבות תהא חתומה כדין.  

 . 15/6/2022הערבות תהא בתוקף עד ליום   

 א תידון כלל.  יה ערבות כנדרש, לאל הצעה שלא תצורף  .ב

ודה  עב ה  זה לביצועימים מיום שיחתם חו  10תוך  יע שהצעתו לא תזכה במכרז,  ר למצתוחז  בותהער .ג
 ע"י העירייה כזוכה.  ם מי שיקבע  שוא המכרז ענ

ימים    10יה ועל שאר מסמכי המכרז תוך  יחתום על חוזה עם העירי   המציע שהצעתו תזכה במכרז .ד
 בכתב.   כךמיום שידרש ל

י המכרז חתומים  יחזירו לעירייה בצרוף שאר מסמכ  אלעיל ולכאמור    לא יחתום הזוכה על החוזה .ה
ימים מיום שידרש    10וחים, בתוך  ואישור קיום ביט ות ערבות ביצוע  לרב,  תומיםונספחי החוזה ח

ויות  יבבגין אי קיום ההתחיתחולט הערבות וסכומה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש    - לכך בכתב  
 ל פי דין.  סף לכל סעד לו זכאית העירייה ע ונוזאת ב   הצעתו, שנטל על עצמו המציע בעת הגשת

ות ולא יעשה כן על חשבונו כנדרש, תחולט  ערבהאריך את תקופת ה ל  יהאם ידרש המציע ע"י העירי .ו
 הערבות. 

 
 מציע ות ההצהר .10

 
ואישור    הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה  .א ידועים    כיכהצהרה  כל פרטי המכרז 

והכישורים  המיומנות, הניסיון  וכי הוא בעל הידע,  אם,  ימם במלו הוא לקי  ונהירים לו, כי מסכים
העבודותלביצ שים  והאחרים הדרו ם  ייהמקצוע במכרז,   ולמתן השירותים   וע    נשוא החוזה המוצע 

ודות נשוא החוזה  עב שהיא לבצע את ה  וכי הוא מסוגל מכל בחינה   האישורים והרשיונות הנדרשים,
 במכרז. המוצע 

 
או  בודה  תנאי כלשהו הקשור בביצוע הענה בקשר למכרז או אי ידיעת  י הב טעות, א  כל טענה בדבר .ב

 לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע. מכרז, נשוא הן השירותים  תבמ
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 וייםהבהרות ושינ .11
 

ניס שינויים ותיקונים  הכהצעות למכרז, ל   העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת .א
 ציעים. ת המבה לשאלו או בתשו מסמכי המכרז, ביוזמתהב

נפר  והתיקוניםהשינויים    בלתי  חלק  יהיו  ויובאומתד  כאמור,  המכרז  של    בכתב  נאי  לידיעתם 
 קסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידם.המציעים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות הפ

 
הפס ת  למנהל  למסור  מציע  רשאי,  13:00  הע שב  25/1/2022  מתאריך   יאוחר  לא .ב יכולוגי  השירות 

  שמצא   בהירות   חוסר  וא,  התאמה  אי ,  שגיאה,  סתירה  כל  על(,  "תהמנהל: "להלן)   רחובות  בעיריית
  הכלול   כלשהו עניין  או  פרט  או  יףסע  של  למובנו  בקשר  אצלו  שהתעורר  ספק   כל  ועל,  המכרז  כיבמסמ

 "(.ההודעה"  :להלן) רזכמה  נשוא  לעבודות עהנוג  או המכרז  במסמכי

 . Eli_Yosef@rehovot.muni.ilת לכתוב word  בקובץ  האלקטרוני  דוארב תלמנהל  תישלח ההודעה 
 

 הבא:   טבלה במבנהגבי -על  וסרימהשאלות   
 

 עירייה( )להשלמת ה  תשובה שאלה  סעיף ותת סעיף  עמוד  מס"ד 
     
 

 
 . בכתב תשובות ת המנהל לו  סורמית,  לעיל כאמור בכתב  הודעה תלמנהל  המציע רסמ .ג

אלקטרוני    תישלחנה   התשובות     דואר האלקטרוניובת הת כ  לפי  המכרז   מסמכי  רוכשי  לכלבדואר 
 (."התשובות: " להלן) ותהבהר  לקבלת  בבקשות ניהפל  האחרון  המועד תום  חרלא , ידם על השנמסר

 
 ג'   –בס"ק ב' ו    כאמור  התשובות  ואת  ההודעה  את  ,הימנה  דנפר  בלתי  כחלק  להצעתו  יצרף  מציע  כל ד.

 . לעיל
 
  פרטי   במובן  ספק  או  בהירות  חוסר,  התאמה  אי,  שגיאה,  סתירה  בדבר  מציע  מפי  טענה  תישמע  לא .ה

  ר מוכא  תשובה  קיבל  ולא ,  יללעבס"ק ב'    כאמור  ודעה ה ב  פנה   אם  אלא  המכרז  כיסמבמ  או   המכרז
 . לעיל בס"ק ג'

 
  טעויות   לתקן  או /ו  במכרז  לאמור  הבהרות   מיוזמתו   ליתן   המנהל   ךמוסמ,  יללע   באמור   לפגוע   מבלי .ו

  י רוכש  ל לכ  ידו  על   תינתן   כאמור   בעניין   בבכת  והודעה,  המכרז  בתנאי   שינויים  לערוך  או/ו  בו  שנפלו 
 .המכרז

 
  או   שניתנו  תיקונים  או/ ו  הרות בה  או/ ו  תשובות  על  תמךס ה  בהצעתו  כי,  מציע  מפי  טענה  תישמע  לא .ז

  להצעתו   צורפו   והן,  זה  בסעיף   כאמור   בכתב  המנהל   י "ע  ניתנו  אלה   אם  אלא,  יההעירי  יד י  על   נעשו 
 . הימנה נפרד בלתי כחלק

 
 . המכרז ממסמכי קחל יהוו ,זה בסעיף כאמור שניתנו  תיקונים, הבהרות, תשובות .ח
 

 עהההצ תוקף .12
 

 .שת הצעות למכרזיום מהמועד האחרון להג  120 בתוקף לתקופה של שארתי המציעהצעת  
 

 ות ההצע בחינת .13
 

 העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .א
 
  כפי   ות פס ונ  ות הר הב  או/ ו  נוספים  מסמכים  או /ו   םטיפר  מהמציע   לדרוש  רשאית   תהא   העירייה  .ב

 .  המציע תהצע את  לבחון  מנת על , ההצעות תיחתפ לאחר גם, לנכון שתמצא

 

לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר    בלעדי,עתה הקול דיש   ות לפיהעירייה שומרת לעצמה הזכ .ג
ההצעו מעטפות  לדרישות  תפתיחת  בהתאם  לתקן  ו/או  להשלים  מסמך    מכרזה,  אישו כל  ר  ו/או 
בתנאי    מידתוו, בין היתר, לצורך ע עתהצדרש המשתתף לצרף לנ  תםרים אומהמסמכים ו/או האישו

 . זמכרה הסף של
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ת  .ד ותינתן,  היה  כאמור,  תדרישה  ו/אויק אפשר  השלן  האישורים,ו  ו/או  המסמכים  הזמן    מת  תוך 
 הקצוב שייקבע בה.     

 
בהתאם   .ה לפנות  רשאית  תהא  דהעירייה  והמלצולקל  ה תעלשיקול  מידע  לקבלת  המציע  ת  וחות 

 ו. תיאודו

רור פרטים בנוגע להצעתם,  לבקשם  בילצורך    – או חלקם  כולם    – ן את המציעים  זמל  העירייה רשאית  .ו
את התרשמותה מהעובדים, מהמוצרים,  הועדהתדרג   ובעזרתםגו מוצריהם וצי  ן שבה ת לערוך מצגו

 התמיכה והחומרה המוצעים.
 
 .מתנאי המכרז גותייסתה  י ו/אוהמכילה תנא  לראות כבטלה כל הצעהועדת המכרזים רשאית  .ז
 
ו  בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת המכרז, א  יאחשב כלל בהצעה שההעירייה רשאית שלא להת .ח

חוסרבש את הערכת ההצעה    ל  מונע  העירייה  שלדעת  המכרז  לסעיף מסעיפי  התייחסות מפורטת 
 כנדרש.

 
לגרוע מכלליות האמור לעלמב .ט בנספח איכות    רטפום למתאבהקביעת המציע הזוכה תיעשה  יל,  י 

 כדלקמן: שקלול עפ"י ההמצ"ב למסמך זה ו ההצעה  

 

של  ה  לבבש .1 הסף  בתנאי  ההצעות  עמידת  תיבדק  ובראשון  דריש המכרז  הצעה  יתר  רק  ותיו. 
 . ל דרישות המכרז תעבור לשלב הבאשעמדה בכ

  או מי מטעמה  מנהלת השפ"ח.  1ה:  אשר חברים ב  מקצועית מטעם העירייה  הועדבשלב הבא,   .2
  מציעיםמה   האת התרשמות  תדרג  ערכות מידע בעירייה,אגף מנציג  .  3    שפ"ח נוספת  דתעוב.  2

 . בהצעה מרכיב האיכותך בחינת רוצל,  תרכמעומה

 דירוג מרכיב האיכות ייעשה כדלקמן:. ון הכוללי מהצ 50% עד   כות יהווהמרכיב האי

 . 10 -ל 0בציון של בין   גדרכל מעל ידי  ידורג 1א' במסמךכל סעיף 

  יחולקהסכום  ו   ויחובר סעיף    לבכהמדרגים  כל    ציוני  :ופן הבאבא  יקבעיל לסעיף  שוקלמההציון  
 . םימדרגר המספל

  ,50%  –  ה ציון האיכות הכולל שיגיע עד לוום יחובר ויהציוני כל הסעיפיוקלל של  שסכום המה
 . יון הכוללהצ מ 50%ווה יפי האיכות יהכל סע דהיינו מקסימום הניקוד עבור

 : הבהתאם לנוסחה הבא נותנות י האיכ   אחוזי

 = אחוז בגין האיכות      50 *   ללהכואיכות הציון 
120     

  (120ת מהציון המלא האפשרי )ת לפחונקודו 90לניקוד איכות מצטבר של כו יז שר לאעות אצה
 תיפסלנה.   -

המחיר  רוגיד .3 כדל  מרכיב  ההצעה  :קמןיתבצע  את  שנתן  ב  המציע  יקבהנמוכה    50%ל  יותר 
   .ללהניקוד הכומ

 הבאה:ה בהתאם לנוסח  זים וחאעים יקבלו  המצי  יתר

 ההצעה הנבדקת בגין  אחוזים  =    50   *   ביותרמוכה ה הנההצעשווי 
 ה הנבדקת שווי ההצע     

 
ניקוד  אי הסף וקיבלה  נמוכה תלקח בחשבון הצעה של מציע שעמד בתנה למען הסר ספק כהצעה   .4

 סילתה. לא גרם לפ איכות ש
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וכה  יוכרז כז  יר(ת ומח כו)אי  יותרהגבוה בל  הכול  אחוזבעל ה  ויהיה  זרמכהתנאי  מציע שעמד ב .5
וקיבלו את הציון    זמכרהבין מציעים שעמדו בתנאי  הכולל  אחוז  בן  יו של שוו  ה. במקרמכרזב

 צבעה. תכריע הועדה המקצועית על הזוכה בה הכולל הגבוה ביותר

יט  חלמערכות שהעירייה תד.  חאמספק  דות והשירותים  כל העבו  לרכוש את  העירייה אינה מחויבת .י
  אינו מתאים לה   ן רצע עבומומתאימה או שאינן מתאימות לצרכיה, או שהמחיר הה  כי אינן ברמ 

 .  הזכייןשרות עם קתיוצאו ממסגרת הה

 לביטול/דחייה/ביצוע חלקי של המכרז  אפשרות .14
 

ש הזכולעירייה  בכל  מורה  להחליט  על ת  המ   עת,  לחלוטביטול  באופן חלקי אכרז  או  על     ו ין  להחליט 
  מור תיתן פעולה כא לבים וזאת מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה ובלי שבש, או על ביצוע  ועביצ  דחיית 

לפעול כנגד החלטת העירייה. המציע לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי  ו/או  ם לטעון  זכות למי מהמציעי
 ייה כאמור.  רילו( בשל החלטות ופעולות הע  כל שנגרמובגין נזקים שנגרמו לו )אם וכ שהוא

 
 ת עוהגשת ההצ .15
 

בכתב יד ברור וקריא,    ם עותקי  ניבש   -למסמכי המכרז  מסמך ב'    - עה  א את טופס ההצמלעל המציע ל  .א
ברות  חו  2ולהגישם יחד עם שאר מסמכי המכרז )בחוברת כרוכה  ת האישורים הדרושים  לצרף אליו א

חתומים ידו,  מכרז מלאות( כשהם  ה  על  לכתב  המצורפת  סגורה  יצוין:  רובמעטפה  עליה  זה,  אות 
 ". 1/2022כרז פומבי מס'  "מ

 
עיריית    לתיבת המכרזים בלשכה המשפטית של  ר(צעות הדואאת ההצעות יש למסור ידנית )ולא באמ .ב

עבודה הרגילות שבהן פועלת  , בשעות ה6רחובות קומה    2יה, רח' ביל"ו  רחובות אשר בבניין העירי
 ירייה. הע

 
 .13:00 שעה  עד 15/2/2022  יום אהמועד האחרון להגשת ההצעות הו .ג

 תיכלל במניין ההצעות למכרז. ל ולא לעיל תיפסכל הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים  
 
 
 


