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 עיריית רחובות

,  בטיחות, חירום, ביטחון אגף
 עירוני  ומוקד תקשוב

 

 10/2022מכרז מס' 

 
לאספקת מערכות ליבה ממוחשבת  

בתחומי: הפיננסים, הגביה והאוכלוסין,  
החינוך, ההנדסה, שכר, משאבי אנוש,  
נוכחות, רישוי עסקים, ניהול כספי של  

 בתי הספר ומערכות נלוות 
 לעיריית רחובות
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 עיריית רחובות 

 אגף ביטחון, חירום, בטיחות, תקשוב ומוקד עירוני 
 

 10/2022מס' מכרז פומבי 
 

לאספקת מערכות ליבה ממוחשבת בתחומי: הפיננסים, הגביה והאוכלוסין, החינוך, ההנדסה, 
שכר, משאבי אנוש, נוכחות, רישוי עסקים, ניהול כספי של בתי הספר ומערכות נלוות לעיריית  

 רחובות
 

חשבת  לאספקת מערכות ליבה ממו"( מזמינה בזאת הצעות מחיר העירייהעיריית רחובות )להלן: "
רישוי   נוכחות,  אנוש,  משאבי  שכר,  ההנדסה,  החינוך,  והאוכלוסין,  הגביה  הפיננסים,  בתחומי: 

רחובות לעיריית  נלוות  ומערכות  הספר  בתי  של  כספי  ניהול  המפורטים  עסקים,  התנאים  פי  על   ,
 במסמכי המכרז. 

 
ערכות ו/או  המכרז חולק לקבוצות של מערכות ממוחשבות וניתן להגיש הצעות לחלק מקבוצות המ

 לכולן, אך חובה להגיש הצעות מחיר לכל המערכות הכלולות באותה קבוצת מערכות. 
 

בבנין  בטחון בטיחות חרום מערכות מידע ומוקד עירוני  במשרדי אגף  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  
בשעות העבודה הרגילות בעירייה,    08-9392345  , טל':4ברחובות, קומה    2העירייה שברחוב ביל"ו  

 ₪, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. 2,000תמורת תשלום סך 
 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי העירייה. 
 . www.rehovot.muni.ilניתן לעיין בתנאים הכלליים של המכרז באתר העירייה בכתובת: 

 
  10/2022של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס'    את ההצעות, שתי חוברות

זים אשר בלשכה המשפטית בבניין  יש להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכר
של   בסךרוף ערבות בנקאית  י, בצ13:00שעה    3/11/2022חמישי תאריך  ליום    עד,  6העירייה קומה  

 ₪ בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  10,000
 

העירייה זכאית לבחור את ההצעה הנראית לה לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין העירייה מתחייבת  
 ל הצעה שהיא.  לקבל את ההצעה הזולה או כ

 
 

 

 רחמים מלול 

 ראש העירייה 

 
 

  

http://www.rehovot.muni.il/
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 מסמך א'
 תנאי המכרז והוראות למציעים

 עיריית רחובות 
 אגף ביטחון, חירום, בטיחות, תקשוב ומוקד עירוני

 10/2022מס' מכרז פומבי 
 

לאספקת מערכות ליבה ממוחשבת בתחומי: הפיננסים, הגביה והאוכלוסין, החינוך, ההנדסה, 
משאבי אנוש, נוכחות, רישוי עסקים, ניהול כספי של בתי הספר ומערכות נלוות לעיריית  שכר, 

 רחובות
 
 

 מכרזה למציעים ותנאי וראות ה
 

 כללי  .1
 

לאספקת מערכות ליבה  מזמינה בזאת הצעות    "(המזמין" ו/או "העירייה)להלן: "  עיריית רחובות 
ההנדסה, שכר, משאבי אנוש, נוכחות,  ממוחשבת בתחומי: הפיננסים, הגביה והאוכלוסין, החינוך,  

 "(.המערכות)להלן: " רישוי עסקים, ניהול כספי של בתי הספר ומערכות נלוות לעיריית רחובות 
 

 עיקרי ההתקשרות  .2
 

  רק   הצדדים  את   תחייבנה  הסעיף  והוראות   בלבד  כלליים  הינם  להלן  זה  בסעיף   המובאים  הפרטים
  הייתה .  המכרז  ממסמכי  באיזה  ומפורשת  מפורטת  אחרת  התייחסות  אין  בהם  אשר  במקרים

 . והמפורטת  האחרת ההוראה  תחייב, המכרז ממסמכי באיזה כאמור אחרת התייחסות

קבוצות בהתאם לקשר הלוגי ביניהן והאופן שבו הן פועלות    5  -המערכות נשוא מכרז זה חולקו ל 
 בעירייה, והכל כמפורט להלן. 

לקבוצת מערכות אחת ו/או יותר ובתנאי שהמציע יציע הצעת  ניתן להציע הצעות במכרז זה   2.1
 מחיר לכל המערכות הנכללות באותה קבוצה. 

  
העירייה תוכל לבחור זוכה אחד או יותר בכל קבוצת מערכות ו/או להשמיט מתוך כל אחת   2.2

 מהקבוצות, מערכות שהפתרון המוצע לאותה מערכת בקבוצה אינו מתאים לה.  
 

 דוגמאות:  
 העירייה תוכל לבחור יותר מזוכה אחד למערכות לניהול כספי של בתי הספר.  

העירייה תוכל להשמיט את רישוי עסקים מקבוצת המערכות או לחלק את המערכות בין שני  
 זוכים.  

קבוצות   2.3 ו/או  מהמערכות  אחת  בכל  הזוכה  עם  ההתקשרות  את  להפסיק  תוכל  העירייה 
 תשתמש בפועל. המערכות ותשלם רק עבור המערכות בהן

 
המערכות   2.4 עם  הממשקים  את  ולתחזק  לספק  להקים,  נדרשים  הזוכים    האחרות הספקים 

המפורטות במסמכי המכרז על חשבונם, תוך תיאום מלא עם הזוכים האחרים ובמועדים שלא  
 יפגעו בעבודה השוטפת של העירייה.  

 
והתמורה תהיה  המכרז הוא לשימוש במערכות המתקדמות והמשודרגות ביותר של הספקים   2.5

כדמי שימוש חודשיים במערכות אלה. לפיכך שינוי שם המערכות, שידרוגן, פיתוח גרסאות  
ו/או מודולים חדשים בתחומים נשוא המכרז יחייב את הספקים ליידע את העירייה בשינויים  
אלה, לספק, לעדכן, להסב, להטמיע את המערכות החדשות והמשתנות, להדריך את עובדי  

 ימוש בהן ולתחזק אותן.  העירייה בש 
 

נזקק   2.6 והספק  במידה  גם  ולספקן  בהן  לעמוד  הספק  שעל  כתפוקות  מוגדרת  המכרז  תכולת 
זאת מאפשרים  המכרז  תנאי  כאשר  משנה,  ספקי  עם  חשבונו  על  שימוש  )  להתקשרות  כגון 

לא תשא  העירייה  והעברה(.  המרה  תוכנות הצפנה,  קווי תקשורת,  חיתום,  בכספות, שרתי 
 . ה למעט אם נכתב אחרת במסמכי המכרזבעלויות אל
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השונות   2.7 המערכות  של  לאויר  לעליה  ההתארגנות  תקופת  עבור  לספק  תשלם  לא  העירייה 

וכיוצ"ב(. העירייה תשלם דמי   עיצוב, הסבות, הטמעה, הדרכה  )דוגמאות: ההכנות, אפיון, 
 שימוש במערכות השונות החל מהחודש השני לעליית המערכות לאויר בלבד. 

 
הספק לעדכן את המערכות אותן הוא מספק בהתאם להחלטות המחוקק והרגולטורים  על   2.8

בתחום מערכות אלה, בזמן ובמועד, כך שלא תפגע הפעילות השוטפת של העירייה והכל על  
 חשבונו.

 
על הספק לעדכן את המערכות אותן הוא מספק כך שיעמדו בכל זמן נתון, בכל תקני האבטחה   2.9

)כולל הצפנתם   והעברתם, המחמירים  נתונים  על תוכנות, תשתיות,  במידת הצורך( החלים 
 צנעת הפרט והכל על חשבונו בזמן ובמועדים שלא יפגעו בפעילות השוטפת של העירייה.

 
תפותח ותסופק ע"י הזוכה    מערכת איחוד נתונים ושיתוף מידע בין ישויות מערכות הליבה, 2.10

 מי שימוש חודשיים קבועים.והעירייה תשלם עבור מערכת זו ד  ,במכרז בקבוצה א'

 
בכל אחת מהקבוצות שאינן קבוצה א' תהיה דמי שימוש    זוכה במכרז,התמורה החודשית לכל   2.11

לכל חודש   ( נספח ח'(₪1 )בתנאי שיעמוד בתנאים המפורטים במסמך ב) 1,000חודשיים בסך 
 .איחוד הנתוניםשבו המערכת שיספק תקושר למערכת 

 
 : (1מסמך ב) תחת  ומיקומן המערכות תוקבוצ

 
   (.1)בלמסמך , ז' 'המפורט בנספחי משנה כ התחייבות על יחתוםה' -כל זכיין בקבוצות א' •

 
 : הינם כדלקמןמסמכי המכרז  .3

 
 תנאים כלליים והוראות למציעים  – מסמך א'

 

 י משנהנספח  מערכות נוספות כלולות  מערכות  קבוצה 
גביה ואוכלוסין, מערכות  ' א

  ומערכות נלוות  פיננסיות, חינוך
ניהול מסמכים, מערכות תומכות  
 החלטה ומערכת מידע למנהלים. 

קישור למערכת איחוד נתונים ושיתוף 
מידע בין ישויות מערכות הליבה 

 נספח משנה ח'(( 1)מפורט במסמך ב)

 א' משנה נספח

מערכת איחוד נתונים ושיתוף   ' א
 מידע בין ישויות מערכות הליבה

 'ח משנה נספח 

 רישוי עסקים 'ב
 

ושיתוף   נתונים  איחוד  למערכת  קישור 
הליבה  מערכות  ישויות  בין  מידע 

 ח'( משנה ( נספח1ב))מפורטת במסמך 

 א' משנה נספח

, ניהול ועדה, יעודי  S.I.Gמערכות  מערכות הנדסיות  'ג
, ניהול נכסי טלי השבחהיקרקע, ה
 העירייה. 

קישור למערכת איחוד נתונים ושיתוף 
ליבה מידע בין ישויות מערכות ה

 ח'( משנה ( נספח1ב))מפורטת במסמך 

 ב' משנה נספח

מערכות שכר, משאבי אנוש,  ד'
 נוכחות ובקרת מעסיקים 

קישור למערכת איחוד נתונים ושיתוף 
 מידע בין ישויות מערכות הליבה

 ח'( משנה ( נספח1ב))מפורטת במסמך 

 ד' משנה נספח

מערכת לשליטה ובקרה על המערכות  ת לניהול כספי של בתי ספרומערכ ה'
 לניהול בתי ספר.  

קישור למערכת איחוד נתונים ושיתוף 
 מידע בין ישויות מערכות הליבה

 ח'( משנה ( נספח1ב))מפורטת במסמך 

 ' ג משנה נספח
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 טופס הצעת המציע ונספחיו   – מסמך ב'
 

 : נספחי טופס ההצעה
   –מסמך תכונות ותפוקות של המערכות הנדרשות  –( 1מסמך ב)

רישוי    - 'אמשנה    נספח חינוך,  ואוכלוסין,  גביה  פיננסיות,  מערכות 
ומערכות   מידע  ושיתוף  נתונים  לאיחוד  המערכת  עם  קשר  עסקים, 

 נלוות. 
 מערכות הנדסיות.  -'ב משנה נספח

 מערכות לניהול כספי של בתי ספר.   -נספח משנה ג'
 מערכות שכר, משאבי אנוש, נוכחות ובקרת מעסיקים.  -נספח משנה ד'
 העסקת עובדים ומומחי יישום.  -נספח משנה ה'
שאותם מתחייב הספק   – טפסים מקוונים ודיגיטליים  -נספח משנה ו'

 לספק החל מהיום הראשון לעליית המערכת לאויר.  
מערכת איחוד נתונים ושיתוף מידע בין ישויות מערכות    -'נספח משנה ז

 . הליבה
 המערכתבתפוקות  חסרה  תוכנה  טבלת דוגמת – ( 2ב) מסמך
 תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין  –( 3ב) מסמך
 קודם תצהיר פירוט ניסיון  –( 4ב) מסמך

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר  – ( 5מסמך ב)
 הרשעה  העדר בדבר  תצהיר – ( 6מסמך ב)
 מכרז הצעה לתצהיר בדבר אי תיאום  – ( 7מסמך ב)

 
 נוסח חוזה ונספחיו  – מסמך ג'

 : נספחי החוזה
טופס הצעת המציע למכרז כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים, לרבות טבלת    –  1נספח  

הטכני   ב)  –המפרט  )מסמך  הנדרשות  המערכות  של  ותפוקות  והנספחים  1חומרה   )
(( הרלוונטיים למערכות בהן זכה המציע  2הרלוונטיים( וטבלת תוכנה חסרה )מסמך ב)

  במכרז.
 .SLA שירות הסכם – 2 נספח
   .סודיות התחייבות לשמירת – 3 נספח
 נוהל משרד הפנים לאבטחת מידע.  – 4נספח 
 ערבות ביצוע.  – 5נספח 
 אישור קיום ביטוחים.  – 6נספח 

 
 נוסח ערבות מכרז – מסמך ד'

 
 

 תנאים להשתתפות במכרז  .4

 
התנאים   כל  אחר  ההצעה  הגשת  במועד  המקיימים  מציעים  רק  למכרז  הצעות  להגיש  רשאים 

 המצטברים שלהלן:  

בישראל,  4.1 כדין  רשום  תאגיד  או  ישראל  אזרח  יחיד  אחת,  משפטית  אישיות  שהוא  מציע 
 שעיסוקו במתן השירותים נשוא המכרז.  

 
)כאשר מדובר ביחיד( או תעודת  .ז.  ת  צילום   לצרף  המציע   על ,  זה  סף   בתנאי  עמידתו   להוכחת

 התאגדות ותדפיס נתונים עדכני מאת רשם התאגידים )כאשר מדובר בתאגיד(. 
 

 . עוסק מורשה עפ"י חוק שהוא ציעמ 4.2
 

 . מורשה עוסק  תעודת  לצרף המציע על, זה סף  בתנאי עמידתו להוכחת
 

 . מציע שהוא בעל אישור על ניהול ספרים כדין מטעם רשויות המס 4.3
 

 .סהמ  יותומרש עדכני  ספרים ניהול  אישור  לצרף המציע על, זה סף  בתנאי תועמיד  להוכחת
 

את התוכנות אותן הוא מציע לעירייה, לשתי    2019-2021מציע אשר סיפק בכל אחת השנים   4.4
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בעלות   לפחות,  בארץ  מקומיות  לפחות    50,000רשויות  תושבים  אלף(    אחת   בכל)חמישים 
 מהרשויות.  

 
ב)  להוכחת למלא את מסמך  על המציע  זה,  סף  בתנאי  אליו אסמכתאות    ולצרף(  1עמידתו 

באותה   מהתוכנות  אחת  כל  במפורש  בהן  מוזכרת  כאשר  התוכנות,  אספקת  בגין  והמלצות 
 הקבוצה אותה הוא מציע.  

בניסיון באספקת מערכת איחוד נתונים ושיתוף מידע בין ישויות מערכות    צורך  אין  כי,  מובהר
 ו באספקת ממשק למערכת זו.הליבה ו/א 

 
מציע אשר הוא בעל זכויות היוצרים בכל אחת מהתוכנות והמוצרים אותם הוא מציע לעירייה    4.5

בעל אישורים מכל אחד מבעלי התוכנות והמוצרים אותם הוא מציע לעירייה, המעידים כי    או
תקופות    המציע רשאי לשווק את התוכנות והמוצרים, בכל תקופת ההסכם במכרז זה, לרבות

 הארכת ההסכם.
 

,  במציע  החתימה  זכות  בעלי  מטעם  תצהיר   להמציא  המציע  על,  זה  סף  בתנאי  עמידתו  להוכחת
 אותם   והמוצרים   מהתוכנות  אחת  בכל  היוצרים  וזכויות  ןיהקני   בעל  הוא  כי"ד,  עו"י  ע  מאומת

  רשאי  הוא  כי  המעידים  והמוצרים  התוכנות  מבעלי  אחד  מכל  אישורים  או,  לעירייה  מציע  הוא
 .הארכה את התוכנות והמוצרים בכל תקופת ההסכם מכוח מכרז זה, לרבות תקופות ה  לשווק

 
מהשנים    באופן ישיר ו/או באופן עקיף בכל אחתו,  מצבת העובדים שהועסקה על יד מציע ש 4.6

לפחות  הינה    –באספקת תוכנות לרשויות מקומיות בארץ    במישרין  קשורהואשר    2019-2021
 .  של משרה מלאה קףיבה עובדים  10
 

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע להמציא תצהיר מאומת ע"י עו"ד. 
 

של   4.7 בסך  מקורית  בנקאית  ערבות  להצעתו  שצירף  בסעיף    50,000מציע  כמפורט  להלן    ₪7 
 )הערבות תוגש פעם אחת ללא קשר לכמות הקבוצות אליהן הגיש המציע הצעה למכרז(. 

 
 .מציע שרכש את מסמכי המכרז 4.8

 
 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף העתק קבלה ע"ש המציע. 

 
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, הניסיון, 

 . המלצות מפורטות בכתב, הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע
 

המציע יכול ותכלול   ואולם, הצעתו של  .ממציעים במשותףלא תתקבלנה הצעות  מובהר, כי  
מתן חלק מהשירותים במכרז ע"י ספק משנה. לא יהיה במתן חלק מהשירותים על ידי ספקי  

 משנה, כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל רכיבי הצעתו. 

 

כי   יובהר  לעיל,  לאמור  רשאיבכפוף  במכרז,  להשתתפות  מהתנאים  איזה  מציע  מילא    ת לא 
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע    השיקול דעת, מטעם זה בלבד ולפי  העירייה

או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים 
 שצורפו לה.

 

 ההצעה .5

 
תוגש    המציעהצעת   5.1 חוברת    2-בבמכרז  של  גבי  המכרזעותקים  על  המצורף  ,  ההצעה  טופס 

 . ובכתב יד ברור וקריא , אשר ימולא בשלמות לחוברת המכרז 'ב מסמךכ
 

במקום המיועד על גבי טופס ההצעה,   בש"חההצעה תוגש על ידי המציע על ידי נקיבת סכום  5.2
בשני עותקים זהים. טופס ההצעה ימולא בשלמותו בהתאם למפורט בו, בכתב יד קריא וברור.  

 חותמת התאגיד ובתוספת תאריך. שני העותקים יחתמו על ידי המציע בחתימת ידו,  
 

עבור כל אחד מהפריטים    שתשלם העירייה  דמי שימוש חודשייםהצעת המחיר הינה עבור   5.3
יגיש המציע הצעת מחיר.ההצעה על    בקבוצה שאליה  פחת  תלא  והמירבי    המחירלא תעלה 
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ות בקבוצה אליה יגיש המציע הצעת מחיר,  המופיעבכל אחת מהשורות  מאלי  יהמינ  מהמחיר 
  . (מסמך ב')בטופס ההצעה  יןכמצו

לזוכה   שישולם  הסכום  וסופיתסה"כ  מלאה  תמורה  העבודות    יהווה  המערכות,  עבור 
 והשירותים שתבחר העירייה להתקשר בגינם עם הזוכה. 

 הסכום אינו כולל מע"מ. 
 

לעיל,  כאמור    המינימאלימחיר  המ  תפחתאו    המירבימחיר  העל    שתעלהמובהר בזאת כי הצעה  
 תיפסל ביחס לאותה קבוצה. 

 
 מודגש בזה, כי המחירים המוצעים אינם כוללים מע"מ.   5.4

מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית  
 מס כדין. 

 
המציע ימלא וישלים את הנתונים הנדרשים בכל מקום במסמכי המכרז בו נדרש הדבר. אי   5.5

 נתונים נדרשים כאמור תביא לפסילת ההצעה. השלמת 
 

שינוי,   5.6 תיקון,  כל  המכרז.  במסמכי  תוספת  או  מחיקה  שינוי,  תיקון,  כל  יכניס  לא  המציע 
 מחיקה או תוספת כאמור עלולים להביא לפסילת ההצעה.

 
אם ההצעה מוגשת ע"י יחיד, יחתום המציע חתימה בראשי תיבות על כל דף ודף של מסמכי   5.7

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

 יש לציינו בסוגריים בלבד ולא לרשמו כמגיש ההצעה. –באם לעסקו של המציע יש שם 
 

  דף   כל   על  השותפות   בשם   לחתום  המוסמך  יחתום ,  רשומה  שותפות   ידי  על   מוגשת   ההצעה  אם 5.8
 . המציע  חתימת נדרשת בו המכרז במסמכי  מקום  ובכל  המכרז מסמכי של ודף

 
  החברה   חותמת  בצירוף  החברה  בשם  לחתום  המוסמכים  יחתמו,  חברה   י" ע  מוגשת  ההצעה  אם 5.9

 .המציע חתימת   נדרשת בו המכרז במסמכי מקום ובכל המכרז מסמכי של ודף  דף כל על
 

ירייה, תפסל  מציע שהחסיר אחד ו/או יותר מהמחירים בקבוצת המערכות אותה הוא מציע לע 5.10
 הצעתו לאותה קבוצה בלבד. 

 

 אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה  .6
 

 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים שלהלן: 
 

המדווח בתיק    מציעעוסק מורשה )במקרה של    המציע  משלטונות המס על היות   תעודה תקפה 6.1
נכלל בתיק המאוחד של    המציעיצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של    –איחוד  

 העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.

 
 על שם המציע.   בדבר ניכוי מס הכנסה במקור,אישור תקף של רשויות מס ההכנסה  6.2

 
)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  כ 6.3

 : , דהיינו1976חובות מס(, התשל"ו 

 
אישור תקף על דבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח כמתחייב על פי חוק עסקאות   .א

 .1976- גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס( תשל"ו

 
מסמך כ  בנוסח המצ"ב   כדין,תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים   .ב

 .  לטופס ההצעה  (3ב)
 

לעיל הכולל את שמות הרשויות עמן    4.4בסעיף  תצהיר המפרט את ניסיונו של המציע כנדרש   6.4
התקשר המציע, מספר בתי אב בכל רשות לה סופקו השירותים, פירוט התוכנות שסיפק, מועד  

המלצות בכתב בדבר כושרו  לטופס ההצעה וכן,    (4מסמך ב)בנוסח המצ"ב כמתן השירותים,  
 ויכולתו לספק התוכנות וליתן השירותים. 
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תצהיר מטעם בעלי זכות החתימה במציע, מאומת על ידי עו"ד, כי הוא בעל הקנין וזכויות   6.5
היוצרים בכל אחת מהתוכנות והמוצרים אותם הוא מציע לעירייה, או אישורים מכל אחד  

י לשווק את התוכנות והמוצרים בכל תקופת  מבעלי התוכנות והמוצרים המעידים כי הוא רשא
 לעיל.   4.5ההסכם במכרז זה, לרבות תקופות הארכת ההסכם, כנדרש בסעיף 

 
ל 6.6 ביחס  עו"ד,  ידי  על  מאומת  במציע,  החתימה  זכות  בעלי  מטעם  העובדים  תצהיר  מצבת 

 לעיל.    4.6ו, כנדרש בסעיף שהועסקה על יד

 
לטופס    ( 5מסמך ב) צת העיר, בנוסח המצ"ב כהצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מוע 6.7

 ההצעה. 

 
 לטופס ההצעה.   (6מסמך ב)תצהיר בדבר העדר הרשעה, בנוסח המצ"ב כ 6.8

 
 לטופס ההצעה.   (7מסמך ב)תצהיר בדבר אי תיאום הצעה למכרז, בנוסח המצ"ב כ 6.9

 
  ההתאגדות   תעודת  : העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של  הצעה ע"י תאגיד  בהגשת 6.10

בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות    המציעעדכני של    תדפיס נתונים,  המציעשל  
הינו תאגיד    המציעאו רו"ח המאשר כי    אישור עו"ד)אין צורך בפירוט שעבודים( וכן    המציעשל  

ומחייבות    המציעוכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם    פעיל וקיים
ולחתום בשמו   המציע ל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את  לכ  המציעאת 

ה  ע על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצ
   או במסמך נפרד(.

 
: העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של גוף שאינו תאגיד  /  הצעה ע"י אדם  בהגשת

או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של    אישור עו"דוכן    המציעשל    תעודת הזהות
 . או במסמך נפרד(  ההצעה)בשולי טופס   המציע

 
( לתקנות העיריות )מכרזים(, 1)ה22ככל שהמציע הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף   6.11

"  1987-תשמ"ח הנדרשים התקנות)להלן:  האישורים  כל  את  להצעתו  לצרף  המציע  על   ,)"
 בהתאם לתקנות. 

 
עד   6.12 המכרז  למסמכי  שיוספו  הבהרות  ו/או  שינויים  ו/או  תיקונים  לרבות  הבהרות,  מסמכי 

 למועד הגשת ההצעה, אם יתווספו, חתום בחתימה מחייבת על ידי המציע. 

 
בחתימה מחייבת של המציע )חתימות מורשי  חוברות המכרז מלאות וחתומות בשולי כל דף   6.13

 החתימה + חותמת התאגיד(.

 
 להלן.   7כמפורט בסעיף  –ערבות המכרז  6.14

 
 . , על שם המציעקבלה על רכישת מסמכי המכרזצילום  6.15
 

 ערבות למכרז  .7
 

אוטונומית  7.1 בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  חייב  בנוסח    00050,בסך    מקורית  המציע  ש"ח 
 למסמכי המכרז.   כמסמך ד' המצורף 

 
 הערבות תוצא על שם המציע בלבד.

וניתנת לגביה עפ"י פניה חד  צדדית של ראש העירייה או גזבר  -הערבות תהא בלתי מותנית 
 העירייה. 

 הערבות תהא חתומה כדין. 
   .2022שנת  יוליעל בסיס מדד חודש המחירים לצרכן  הערבות תהא צמודה למדד  

 . 5/3/2023הערבות תהא בתוקף עד ליום 
 

 הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש, לא תידון כלל.   7.2
 

ימים מיום שיחתם חוזה לביצוע    10הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, תוך   7.3
 העבודה נשוא המכרז עם מי שיקבע ע"י העירייה כזוכה.  
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  10רייה ועל שאר מסמכי המכרז תוך  המציע שהצעתו תזכה במכרז יחתום על חוזה עם העי 7.4

 ימים מיום שידרש לכך בכתב. 
 

בצרוף שאר מסמכי המכרז  7.5 לעירייה  יחזירו  ולא  לעיל  על החוזה כאמור  הזוכה  יחתום  לא 
ימים    10חתומים ונספחי החוזה חתומים, לרבות ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים, בתוך  

תחולט הערבות וסכומה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי    -מיום שידרש לכך בכתב  
על עצמו המציע בעת הגשת הצעתו, וזאת בנוסף לכל סעד לו זכאית    קיום ההתחייבויות שנטל

 העירייה על פי דין.  
   

אם ידרש המציע ע"י העירייה להאריך את תקופת הערבות ולא יעשה כן על חשבונו כנדרש,  7.6
 תחולט הערבות.

 

 הבהרות ושינויים .8
 
שינויים   8.1 להכניס  למכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית  העירייה 

 ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. 
השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של  

 ה לפי הפרטים שנמסרו על ידם.המציעים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות הפקסימילי
 

למנהל אגף בטחון בטיחות    למסור  מציע   רשאי,  13:00  שעהב  15/9/2022  מתאריך  יאוחר  לא 8.2
,  סתירה  כל  עלהודעה  "(,  המנהל : "להלן )  רחובות   בעיריית חרום מערכות מידע ומוקד עירוני  

  אצלו   שהתעורר  ספק  כל  ועל,  המכרז  במסמכי  שמצא  בהירות  חוסר  או,  התאמה  אי,  שגיאה
  לעבודות   הנוגע  או  המכרז  במסמכי  הכלול  כלשהו  עניין  או  פרט  או  סעיף  של  למובנו  בקשר
 "(.ההודעה" :להלן) המכרז  נשוא

 .   gad@rehovot.muni.ilת לכתוב   אלקטרוני  דואר באמצעות למנהל  תישלח ההודעה
 

 ניתן לעריכה, במבנה הבא בלבד:  wordהשאלות והבקשות יועברו בקובץ 
סעיף   עמוד  מסמך מס"ד 

ותת  
 סעיף 

 תשובה  שאלה 

      
      
 

 . בכתב תשובות המנהל   לו ימסור,  לעיל כאמור בכתב הודעה  למנהל  המציע מסר 8.3
כתובת הדואר    לפי   המכרז  מסמכי ומעייני    רוכשי  לכלבדואר אלקטרוני    תישלחנה   התשובות 

  הבהרות   לקבלת  בבקשות   לפניה   האחרון  המועד  תום   לאחר ,  ידם  על  השנמסר האלקטרוני  
 "(.התשובות: "להלן)
 

  עיפים בס  כאמור   התשובות   ואת  ההודעה  את,  הימנה  נפרד   בלתי   כחלק,  להצעתו  יצרף  מציע   כל 8.4
 . לעיל 8.3  -ו 8.2

 
  במובן  ספק  או  בהירות  חוסר,  התאמה  אי,  שגיאה,  סתירה  בדבר  מציע  מפי  טענה  תישמע  לא 8.5

  קיבל   ולא,  לעיל  8.2בסעיף    כאמור  בהודעה   פנה  אם   אלא  המכרז  במסמכי  או   המכרז  פרטי
 . לעיל  8.3בסעיף  כאמור תשובה

 
  לתקן   או /ו   במכרז  לאמור   הבהרות  מיוזמתו  ליתן   המנהל  מוסמך,  לעיל  באמור   לפגוע  מבלי 8.6

  על   תינתן  כאמור  בעניין  בכתב  והודעה,  המכרז  בתנאי  שינויים  לערוך   או/ו   בו  שנפלו  טעויות
 . המכרז רוכשי לכל ידו

 
  תיקונים   או/ו   הבהרות  או/ו  תשובות  על   הסתמך  בהצעתו  כי,  מציע  מפי  טענה  תישמע   לא 8.7

  והן , זה  בסעיף כאמור  בכתב  המנהל   י "ע  ניתנו אלה  אם  אלא, העירייה  ידי על  נעשו   או שניתנו
 . הימנה נפרד  בלתי כחלק להצעתו צורפו

 
 . המכרז ממסמכי חלק יהוו, זה בסעיף כאמור שניתנו  תיקונים, הבהרות, תשובות 8.8
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 הצהרות המציע  .9
 

המכרז   9.1 פרטי  כל  כי  ואישור  כהצהרה  כמוה  במכרז,  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 
הניסיון  ידועים ונהירים לו, כי מסכים הוא לקיימם במלואם, וכי הוא בעל הידע, המיומנות,  

והכישורים המקצועיים והאחרים הדרושים לביצוע העבודות ולמתן השירותים נשוא החוזה  
המוצע במכרז, האישורים והרשיונות הנדרשים, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

 העבודות נשוא החוזה המוצע במכרז.
 

כלשהו הקשור בביצוע העבודה  כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז או אי ידיעת תנאי   9.2
 או במתן השירותים נשוא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע. 

 

 תוקף ההצעה .10
 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  120תישאר בתוקף לתקופה של  המציעהצעת 
 

 רכוש העירייה  –המכרז  מסמכי .11
           

ה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת  מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקניינ 
הגשת הצעות לעירייה כאמור במכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק  

 אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.
 

 לביטול/דחייה/ביצוע חלקי של המכרז  אפשרות .12
 

לעירייה שמורה הזכות להחליט בכל עת, על ביטול המכרז לחלוטין או באופן חלקי או להחליט על   
דחיית ביצוע, או על ביצוע בשלבים  וזאת מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה ובלי שפעולה כאמור  
תיתן זכות למי מהמציעים לטעון ו/או לפעול כנגד החלטת העירייה. המציע לא יהיה זכאי לקבל  

 פיצוי שהוא בגין נזקים שנגרמו לו )אם וככל שנגרמו לו( בשל החלטות ופעולות העירייה כאמור.  כל  

 הזוכה, התחייבויות והצהרות .13
 

 הזוכה לא יהיו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכייתו לאחר/ים.  13.1

 
ה על  ימים ממועד מסירת הודעת הזכיה כאמור, יחתום עם העיריי  10הזוכה מתחייב כי תוך   13.2

החוזה )מסמך ג'( וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי החוזה בהתאם להוראותיו,  
לרבות אישור בדבר קיום ביטוחים חתום ותקף מאת חברת הביטוח בישראל וערבות לקיום  

   .לחוזה 6 - ו 5 כנספחיםתנאי החוזה כמפורט בגוף החוזה ובנוסח המצורף 

 
ימים מיום שנדרש  10עם העירייה עד ולא יאוחר מתום    באם הזוכה ימנע מלחתום על החוזה  13.3

תהא  העירייה רשאית לחתום על החוזה עם כל מציע אחר, או לבטל    –לעשות כן ע"י העירייה  
את המכרז ו/או לחלט את הערבות, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לעירייה כלפי  

 הבלעדי של העירייה.   המציע במקרה כזה עפ"י כל דין והכל לפי שיקול דעתה

 
לעיל 13.4 מהאמור  לגרוע  תהיה  מבלי  במקרים    העירייה,  גם  במכרז  הזכייה  את  לבטל  רשאית 

 הבאים:  

 

כי    העירייהכשיש בידי   13.4.1 או אדם אחר מטעמו נתן או    המציעהוכחות, להנחת דעתה, 
 הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.  

  שהמציע שניתנה במכרז אינה נכונה, או    המציעכי הצהרה כלשהי של    לעירייההתברר   13.4.2
, היה בה כדי להשפיע על קביעתו העירייהעובדה מהותית אשר, לדעת    לעירייה לא גילה  

 כזוכה במכרז. 

יש  13.4.3 העירייה  לדעת  אשר  חלקם,  או  כולם  במכרז,  הזוכה  נכסי  על  עיקול/ים  הוטל/ו 
ל הזוכה במכרז ליתן את השירותים במסגרת המכרז,  בו/בהם כדי להשפיע על יכולתו ש

 יום ממועד הטלתו/ם.   30והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך  

מונה לנכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני  13.4.4
 יום ממועד המינוי.  60או קבוע, והמינוי, כאמור, לא בוטל בתוך 
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מהשליטה   25%התברר לעירייה כי הועברה    -הזוכה במכרז הוא תאגיד  במקרה שבו   13.4.5
   בזוכה במכרז ללא הסכמה, מראש ובכתב, של העירייה.

 
מובא בזאת לידיעת המציעים, כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,   13.5

נתונים   / בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים 
המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני  
מציעים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע  
על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה  

ב ומכאן  הודאה  האחרים,  המציעים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים  בהצעה  כך שחלקים אלה 
 שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

 
 בחינת ההצעות ואופן בחירת הזוכה .14

 
נספח איכות בשלבים כמפורט  אופן ובתבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים ב  העירייה 14.1

   .לחוברת המכרז 17-13ודים  המצ"ב בעמ ההצעה

 
 העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  14.2

 
ניסיונו,    העירייה 14.3 אמינותו,  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית  תהא 

כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל גופים אחרים  
 ציע בעבר.  עם המ

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה העירייה רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה,   14.4

לפנות למזמיני עבודות קודמות )בין אלה שצוינו ע"י המציע ובין אחרים( לבירור פרטים בדבר 
לבקש  המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, תהא רשאית העירייה  

לשתף  מתחייבים  והמציעים  לדבר  הנוגעים  ומסמך  אסמכתא  מידע,  כל  מהמציעים  ולקבל 
רשאית   כאמור,  פעולה  לשתף  יסרב  המציע  בו  במקרה  שיידרש.  ככל  העירייה,  עם  פעולה 

 העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 
 

רה בשל מחירה, תנאיה או בשל  העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבי 14.5
חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת  

 ההצעה כנדרש.  
 

העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם   14.6
ך ביקורים במשרדי  לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערו

 המציעים לצורך בחינת ההצעות. 
 
או    מציעמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת   14.7

לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי  
ת שנעשו במתכוון או על ידי  מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאו

תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות  
 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

 
בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה   14.8

פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל  הזכייה מכוחו או לא 
תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא  

 יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  
  

 הגשת ההצעות  .15
 

בכתב יד ברור    בשני עותקים  - למסמכי המכרז  מסמך ב'    -על המציע למלא את טופס ההצעה   15.1
ולהגישם יחד עם שאר מסמכי  בחוברת כרוכה  וקריא, לצרף אליו את האישורים הדרושים  

( לכתב    2המכרז  המצורפת  סגורה  ידו, במעטפה  על  חוברות מכרז מלאות( כשהם חתומים 
 ". 10/2022הוראות זה, עליה יצוין: "מכרז פומבי מס' 
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בנפרד בשני  אין לפרק את כריכת חוברות המכרז.   15.2 יש לכרוך  אישורים ומסמכים מצורפים 

 עותקים. 

 
את ההצעות יש למסור ידנית )ולא באמצעות הדואר( לתיבת המכרזים בלשכה המשפטית של   15.3

, בשעות העבודה הרגילות  6רחובות קומה    2עיריית רחובות אשר בבניין העירייה, רח' ביל"ו  
 שבהן פועלת העירייה.

 
 . 13:00שעה   עד  3/11/2022 - ה חמישי ת הוא יוםהמועד האחרון להגשת ההצעו

כל הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תיפסל ולא תיכלל במניין ההצעות  
 למכרז.

 
 

 


