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להתיישבות

ההסתדרות
הציונית
העולמית

מכרז פומבי מספר 05/18
הקמת מערכת לניהול נכסים
 .1ההסתדרות הציונית העולמית – באמצעות החטיבה להתיישבות (להלן:
"המזמינה") מזמינה בזאת הצעות להקמת מערכת חדשה לניהול נכסים
(להלן" :המערכת").
 .2מטרת המכרז לבחור ספק אשר יבצע אפיון ,יישום/פיתוח ,הסבות,
בדיקות ,התקנה ,תיעוד ,הדרכה,הטמעה ותחזוקה על בסיס המוצר
שבאחריותו ויבצע התאמה לתהליכי ניהול נכסים בחטיבה להתיישבות.
 .3ניתן להוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החטיבה
להתיישבות בכתובת www.hityashvut.org.il
 .4שאלות הבהרה ניתן לשלוח לתיבת דוא"ל michrazim@wzo.org.il
עד ליום 09/11/2018
 .5במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל התנאים מוקדמים
ותנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז:
א .תנאי סף מנהליים – ראה פירוט במכרז – סעיף 0.6.1
ב .תנאי סף – ניסיון המציע
ב .1.למציע היקף כספי שנתי של  5מיליון ש"ח בכל אחת
מהשנים (.)2016-2017
ב .2.המציע מעסיק נכון ליום הגשת ההצעה לפחות  10עובדים
מקצועיים בתחום מערכות המידע ,העוסקים בהקמת
פרויקטים ובתמיכה בפתרונות המתבססים על המוצר
המוצע.
ב .3.למציע ניסיון מוכח מה 7-שנים האחרונות ( החל משנת
 )2011בהקמה של שני פרוייקטים לפחות ,המתבססים על
המוצר המוצע ,ותומכים בניהול נכסים.
ג .תנאי סף מהמוצר
ג .1.המוצר פועל בייצור אצל שלושה לקוחות לפחות במשך
השנתיים האחרונות  ,ותומך בניהול נכסים
ג .2.המוצר משלב יכולות של ניהול מסמכים ,לרבות סריקה
של מסמכים.
ד .תנאי סף – מנהל הפרוייקט
ד .1.למנהל הפרויקט ניסיון של  5שנים לפחות בניהול
פרויקטים ובניתוח מערכות.
ד .2.למנהל הפרויקט ניסיון מוכח בניהול של  2פרויקטים
לפחות המתבססים על המוצר המוצע.
 .6את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים של המזמינה המצויה בקומת
הקרקע של בנין הסוכנות היהודית ,רחוב המלך ג'ורג'  ,48ירושלים ,לא
יאוחר מיום  26/11/2018בשעה  .12:00אין להגיש הצעות לאחר
המועד הנקוב .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון
להגשת ההצעות לא תידון.
 כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה ,מרכיביה ונספחיה ותחייב את
המציע  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל ו/או המפורטים במסמכי
המכרז ,הצעתו תפסל ולא תובא לדיון בועדת המכרזים.
 המציע חייב לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים במסמכי
המכרז ולחתום על כל העמודים במסמכי המכרז ,על כל נספחיו.
 אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא.
 המזמינה מבהירה כי יתכן והפרויקט יבוצע בשלבים ,על פי התקציב
שיהיה בידיה בעת ביצוע הפרויקט על שלביו.
 המזמינה תהא רשאית לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם
להוראות הדין ולמפורט במסמכי המכרז.
 המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה
ניס יון רע או כושל ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב
עבודתו ,לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם
השירותים נשוא המכרז/הביצוע.
ועדת המכרזים

