 1.6תנאי הסף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים ,במועד הגשת ההצעה ,על כל התנאים
המפורטים בסעיפים 161.1.. – 61.1.
על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו 1קיום תנאי סף בתאגיד קשור ,באורגן של המציע,
בבעל מניות במציע וכדומה  -לא ייחשב לצורך כך ,אלא אם הדבר הותר במפורש 1למען
הסר ספק ,המציע רשאי לייחס לעצמו נתונים של חברת יעד ,כהגדרתה בחוק החברות,
התשנ"ט .111-ובלבד שחברת היעד התמזגה עם המציע בהתאם להוראות סעיף  323לחוק
זה ,לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז1
מציע אינו רשאי לייחס לעצמו ,במסגרת הצעתו ,נתונים של תאגיד אחר ,למעט במקרים
שבהם הדבר הותר במפורש במסגרת מסמכי המכרז1
לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למספר תאגידים ,אך ניתן לעשות שימוש בקבלני משנה
ובתנאי שיענו על התנאים המפורטים בסעיף  61.1.6להלן1
 1.6.6צורת ההתאגדות של המציע
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:

1.6.6.6

מקום התאגדות
המציע הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין1

1.6.6.6

אגרה שנתית
המציע אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי עבור השנים
הקודמות לשנת 126.6

1.6.6.6

רישום כחברה מפרת חוק
אם המציע הוא חברה ,הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל
התראה לפני רישום כאמור1
על המציע לצרף להצעתו:

א 1אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק
עסקאות ציבוריים ,התשל"ו1.196-
ב 1נסח רישום תאגיד עדכני לשנת ( 26.6ניתן להפיק את הנסח
באתר האינטרנט של רשות התאגידים ,שכתובתו:
 taagidim.justice.gov.ilתחת הקישור "הפקת נסח חברה")1
ג 1אישור עו"ד המעיד על כך שההצעה נחתמה על ידי מורשי
חתימה מטעם המציע ,כך שההצעה מחייבת את המציע לכל דבר
ועניין1

 1.6.6ניסיון קודם של המציע בהקמה או בתחזוקה של מערכת LEGACY
תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שבמציע מתקיימים לפחות שניים מהתנאים
המפורטים בסעיפים  61.1212 ,61.121.ו 61.1213-להלן1

 1.6.6.6ניסיון בהקמה של מערכת LEGACY
 61.121.1.המציע הקים (העביר ללקוח מערכת שסביבת התפעול
שלה פועלת) לפחות מערכת  LEGACYאחת בישראל
שמתקיימים לגביה כל אלה:
א 1המציע השלים את הקמת המערכת (העביר ללקוח
מערכת שסביבת התפעול שלה פועלת) בין
 .1.126.6למועד שהנו לפחות  .2חודשים לפני
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז1
ב 1המציע השקיע בהקמת המערכת  61שנות אדם
לפחות1
ג 1המציע סיפק ללקוח ,בעצמו או באמצעות קבלן
משנה מטעמו ,שירותי תחזוקה תחת הסכם רמת
שירות ( )SLAבמשך שנה לפחות ,ללפחות שלושה
מרכיבי המערכת הבאים[ :א] חומרה; [ב] תוכנה;
[ג] בסיס נתונים; [ד] תקשורת1
ד 1המערכת שסופקה על ידי המציע פועלת אצל
הלקוח במועד הגשת ההצעה1
 61.121.12על המציע לפרט במענה לסעיף זה ,לגבי כל אחד
מהפרויקטים ,את הפרטים שלהלן:
א 1שם הלקוח1
ב 1פרטי איש קשר מטעם הלקוח (שמו ,מספר הטלפון
וכתובת הדואר האלקטרוני שלו)1
ג 1תיאור כללי של המערכת שהוקמה 1יש לציין
במפורש האם המערכת היא מערכת 1LEGACY
ד 1מספר שנות האדם שהשקיע המציע בהקמת
המערכת1
ה 1המועד שבו החלה סביבת התפעול של המערכת
לפעול1
ו 1האם המערכת סופקה ללקוח והאם המערכת
פועלת (נכון למועד הגשת ההצעה)1
ז 1המועדים שבהם סיפק המציע שירותי תחזוקה
למערכת1

ח 1התחומים שלגביהם סיפק המציע שירותי תחזוקה
למערכת (לגבי כל תחום ,יש לציין האם השירות
ניתן על ידי המציע או על ידי קבלן משנה מטעמו)1
ט 1האם שירותי התחזוקה ניתנו תחת הסכם רמת
שירות1
61.121.13

יש לפרט את הנתונים הנדרשים באמצעות הטופס המצורף
כנספח ט' למכרז1

 1.6.6.6ניסיון בתחזוקה של מערכת

LEGACY

 61.12121.המציע העניק ,בין  .1.12669למועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז ,שירותי תחזוקה למערכת LEGACY
אחת לפחות בישראל ,כך שבמשך חמש שנים רצופות
התקיימו לגבי המערכת והמציע כל אלה (אין מניעה
להציג במענה לסעיף זה מערכת שהוצגה במענה לסעיף
 61.121.או :)61.1213
א1

המציע העניק את השירותים תחת הסכם רמת
שירות ( )SLAללפחות שלושה מרכיבי המערכת
הבאים[ :א] חומרה; [ב] תוכנה; [ג] בסיס
נתונים; [ד] תקשורת1

ב1

ההיקף השנתי הממוצע של פיתוחי התוכנה
שביצע המציע (שלא באמצעות קבלן משנה)

לצורך שינויים ושיפורים במערכת עמד על 0,666
שעות לפחות1
 61.121212על המציע לפרט במענה לסעיף זה ,לגבי כל אחד
מהפרויקטים ,את הפרטים שלהלן:
א1

שם הלקוח1

ב1

פרטי איש קשר מטעם הלקוח (שמו ,מספר
הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלו)1

ג1

תיאור כללי של המערכת לה ניתנו שירותי
התחזוקה 1יש לציין במפורש האם המערכת היא
מערכת 1LEGACY

ד1

מועד התחילה והסיום של מתן שירותי
התחזוקה בהם מתקיימים התנאים המפורטים
בסעיף זה1

ה1

המועד שבו החלה סביבת התפעול של המערכת
לפעול1

ו1

האם המערכת סופקה ללקוח והאם המערכת
פועלת (נכון למועד הגשת ההצעה)1

ז1

המועדים שבהם סיפק המציע שירותי תחזוקה
למערכת1

ח1

התחומים שלגביהם סיפק המציע שירותי
תחזוקה למערכת (לגבי כל תחום ,יש לציין האם
השירות ניתן על ידי המציע או על ידי קבלן משנה
מטעמו)1

ט1

ההיקף השנתי הממוצע של פיתוחי התוכנה
שביצע המציע לצורך שינויים ושיפורים במערכת
(בתקופה הרלוונטית)1

 61.121213יש לפרט את הנתונים הנדרשים באמצעות הטופס
המצורף כנספח ט' למכרז1
 1.6.6.6ניסיון בהקמה של מערכות מחשב בסביבת

Oracle

 61.12131.המציע הקים (העביר ללקוח מערכת שסביבת הייצור
שלה פועלת) בישראל ,בין  .1.126.6למועד הגשת
ההצעה ,בין מערכת אחת לשלוש מערכות מחשב
בסביבת  Oracleובטכנולוגיית  ,Weblogicשבהקמתן
השקיע לפחות  26שנות אדם (במצטבר ,כלומר עבור עד
שלוש מערכות יחד) 1אין מניעה להציג במענה לסעיף זה
מערכת שהוצגה במענה לסעיף  61.121.או  61.1212לעיל1
 61.121312על המציע לפרט במענה לסעיף זה ,לגבי כל אחד מהפרויקטים ,את הפרטים
שלהלן:

א1

שם הלקוח1

ב1

פרטי איש קשר מטעם הלקוח (שמו ,מספר הטלפון וכתובת הדואר
האלקטרוני שלו)1

ג1

תיאור כללי של המערכת1

ד1

האם המערכת הוקמה בסביבת  Oracleובטכנולוגיית 1Weblogic

ה1

המועד שבו החלה סביבת התפעול של המערכת לפעול1

ו1

מספר שנות האדם שנדרשו למציע כדי להקים את המערכת1

 61.121313יש לפרט את הנתונים הנדרשים באמצעות הטופס המצורף כנספח ט' למכרז1

 1.6.6ניסיונו של מנהל הפרוייקט
תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שמנהל הפרוייקט המוצע עונה על אחד מהתנאים
שלהלן ( 61.131.או :)61.1312

 61.131.למנהל הפרוייקט ניסיון בניהול פרויקט להקמה ולתחזוקה של מערכת
 LEGACYבישראל (ניתן להציג ניסיון שנצבר אצל גורם שאינו המציע) ,שנצבר
בין  .1.126.6למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 1לצורך סעיף זה יוכר ניסיון
העומד בכל תנאים שלהלן:

א 1המערכת הוקמה בהשקעה של  .0שנות אדם לפחות1
ב 1מנהל הפרוייקט המוצע ניהל את צוות ההקמה של המערכת1
ג 1לאחר מסירת המערכת ללקוח ניהל מנהל הפרוייקט המוצע ,למשך
שנה לפחות ,צוות שסיפק ללקוח שירותי תחזוקה לאותה המערכת,
תחת אמנת שירות ,בקשר עם לפחות אחד מרכיבי המערכת הבאים:
[א] חומרה; [ב] תוכנה; [ג] בסיס נתונים; [ד] תקשורת1
ד 1המערכת שסופקה פועלת אצל הלקוח במועד הגשת ההצעה1
 61.1312מנהל הפרוייקט ניהל צוות שהעניק שירותי תחזוקה למערכת  ,LEGACYוזאת
למשך חמש שנים לפחות ,בין  .1.12669למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז1
לצורך סעיף זה ייחשב רק ניסיון בתחזוקה תחת הסכם רמת שירות ,שנצבר בעד
שתי מערכות שונות (יובהר כי פרק זמן במהלכו ניהל מנהל הפרויקט המוצע צוות
תחזוקה של שתי מערכות במקביל לא ייספר פעמיים)1
 61.1313יש לפרט את הנתונים הנדרשים באמצעות הטופס המצורף כנספח ח' למכרז1

 1.6.6אנשי צוות  -ניסיון בעבודה בסביבת Oracle
 61.111.תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שלפחות אחד מאנשי הצוות המוצע הנו בעל
ניסיון של שלוש שניםשנתיים לפחות בפיתוח מערכות מחשב בסביבת ,Oracle
בטכנולוגיית  ,WebLogicבין  .1.126.6למועד הגשת ההצעה 1לצורך סעיף זה
ייחשב ניסיון שנצבר בישראל בלבד1
 61.1112על המציע לפרט במענה לסעיף זה את מאפייני ניסיונו הרלוונטיים של איש הצוות
המוצע וכן להפנות לנתונים המפורטים במקומות אחרים בהצעתו ,הרלוונטיים
להוכחת הניסיון הנדרש (למשל ,קורות חיים)1

 1.6.1תשלום דמי השתתפות במכרז
תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע שילם תשלום בסך של אלף ש"ח כדמי
השתתפות במכרז1
התשלום יבוצע באמצעות שובר שימצא במשרדי הרשות או באמצעות שיק לפקודת
הרשות1
התשלום לא יוחזר1

 1.6.1תצהיר והעדר ניגוד עניינים

 161.161.תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו:

1.

שהמציע מקיים את חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים ובעניין
העסקת עובדים זרים ,כמפורט בתצהיר ,נספח ג' למכרז1

12

שהמציע עושה שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות1

13

שלמציע ,או למורשי החתימה שבו ,לא ידוע על תפקידים ועניינים
שעלולים להעמידם במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת הקמת
המערכת או מילוי ההתחייבויות המפורטות במסמכי המכרז1

11

שהמציע אינו יודע על קיומה של מניעה כלשהי שיש בה כדי להפריע
לזכייתו במכרז או לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעה ,על-פי
המכרז ,על-פי החוזה המצורף למכרז או על-פי דין1

 61.1612על המציע לצרף להצעתו:
תצהיר ,חתום בפני עו"ד ,בהתאם לנוסח המפורט בנספח ג' למכרז1

 1.6.6שמירה על זכויות יוצרים
 61.191.תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע הוא בעל זכויות היוצרים או בעל
רישיון שימוש ,שיווק והפצה בכל רכיבי המערכת המוצעת הכלולים בהצעתו וכן
ביחס לכל זכויות הקניין הרוחני הנדרשות לצורך ביצוע החוזה 1האמור בסעיף
זה אינו כולל רכיבים במערכת שההסכם קובע לגביהם שהבעלות בזכויות הקניין
הרוחני בהם תהיה של הרשות1
 61.1912על המציע לצרף להצעתו:

1.

תצהיר בנוסח המפורט בנספח ז' למכרז 1במסגרת התצהיר יפרט
המציע את הרכיבים שזכויות היוצרים בהם בבעלות המציע ואת
הרכיבים שזכויות היוצרים בהם שייכים לצד שלישי (יש לציין את
זהותו של בעל זכויות היוצרים)1

12

על מציע שהצעתו כוללת רכיבים שהבעלות בזכויות היוצרים בהם
הנה של צד שלישי ,לצרף להצעתו אישור מטעם בעל הזכויות במוצר
או מטעמו של מפיץ או משווק מורשה של המוצר המעיד כי המציע
רשאי להפיץ רכיב זה או אישור כי המציע רשאי להשתמש בו כחלק
מהצעתו 1במקרה שהמציע מצרף אישור מטעם מפיץ או משווק
מורשה של המוצר ,יש לצרף להצעה אישור מטעם בעל זכויות
היוצרים המעיד על כך שנותן האישור למציע הוא אכן מפיץ או משווק
מורשה)1

 1.6.6מחזור כספי
 61.111.תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא שלמציע מחזור כספי שנתי של חמישים
מיליון ש"ח לפחות ,לכל אחת מהשנים 126.0-26.3
 61.1112על המציע לצרף להצעתו אישור מטעם רואה החשבון של המציע ,בנוסח המפורט
בנספח ו' למכרז ,מודפס על גבי נייר הפירמה של רואה החשבון1

 1.6.6היקף פעילות ישירה
 61.111.תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהיקף הפעילות הישירה של המציע יהיה,
אם המציע יזכה במכרז ,לפחות  66%מהעבודה לצורך מתן שירותי התחזוקה
(כולל שו"שים)1
 61.1112על המציע לפרט במענה לסעיף זה את היקף העבודה שתבוצע על ידו לצורך מתן
שירותי התחזוקה (כולל שו"שים) בפרויקט ,תוך פירוט משימות עיקריות והגורם
שיבצע אותן1
 61.1113על המציע להצהיר על התקיימות תנאי זה במסגרת נספח ג' למכרז1

 1.6.66קבלני משנה
 61.1.61.תנאי מוקדם להשתתפותו במכרז של מציע שהצעתו כוללת שימוש בקבלני משנה,
הנה שמתקיים בכל אחד מקבלני המשנה התנאי שלקבלן המשנה ,או למורשי
החתימה שבו ,לא ידוע על תפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב של חשש
לניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים על ידם1
 61.1.612יש לציין במענה לסעיף זה את שמותיהם של כל קבלני המשנה הנכללים בהצעה,
תוך פירוט תפקידם במסגרת שלב השדרוג או מתן השירותים הנדרשים בהתאם
להסכם1
 61.1.613על מציע שהצעתו כוללת שימוש בקבלני משנה לצרף הצהרה של כל אחד מקבלני
המשנה המפורטים בהצעתו ,בנוסח המצורף כנספח ה' למכרז1

 1.6.66השתתפות בכנס מציעים
אם תחליט הרשות לערוך כנס מציעים ,כמפורט בסעיף  616להלן ,תהיה ההשתתפות
בכנס תנאי מוקדם להשתתפות במכרז1

 1.6.66תמצית תנאי סף
בטבלה שלהלן מובאים ,לנוחות המציעים ,תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז 1בכל
מקרה של סתירה בין האמור בטבלה זו לבין האמור בגוף המכרז ,יגבר האחרון1
המציעים מופנים לסעיפי המכרז המצוינים בטבלה לשם פירוט תנאי הסף1

תמצית תנאי הסף

מס"ד

סעיף במכרז

1.

צורת ההתאגדות של המציע

61.1.

12

ניסיון קודם של המציע

61.12

13

ניסיונו של מנהל הפרויקט

61.13

11

אנשי הצוות  -ניסיון בעבודה בסביבת 61.11
Oracle

10

תשלום דמי ההשתתפות במכרז

61.10

16

תצהיר והיעדר ניגוד עניינים

61.16

19

שמירה על זכויות יוצרים

61.19

11

מחזור כספי

61.11

11

היקף פעילות ישירה

61.11

1.6

קבלני משנה

61.1.6

1..

השתתפות בכנס מציעים

61.1..

