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                                קול קורא                

 ברשות המקומיתמערכות מידע ראשי ל למתן שירותי ייעוץ

 מערכות מידע ייעוץ בלשירותי לקבל הצעות  מבקשתמועצה מקומית ג'ת 

 

למתן שירותי ייעוץ להציע הצעות  מציעים בזאת מזמינה מועצה מקומית ג'ת .1
  רשות המקומית. ידע  עבור הלמערכות מ

 על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת ההזמנה. .2

באמצעות פנייה בכתב  מועצהמנכ"ל הלקבל אצל  פרטים נוספים ניתן .3
 .hm7003@gmail.comבלבד לדוא"ל: 

לדוא"ל:  ההצעה תימסר -מועד אחרון להגשת ההצעה  .4
hm7003@gmail.com עד 1.20202.02 חמישי עד ליום מנכ"ל המועצהל ,

 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. 14:00השעה 

בשעה  21.1.2021חמישי עד יום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה,  .5
דוא"ל באמצעות  למועצהיהיה רשאי כל אחד מהמציעים לפנות  12:00

hm7003@gmail.com  שאלות הבהרה בכתב. ב 

 לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. תמתחייב המועצה אינה  .6
 

 בכבוד רב,
 חאלד גרה
 ראש המועצה
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   מהות ההתקשרות ;

 ותפעולי ניהולי כמנגנון המקומית הרשות של המידע מערכות וניהול תכנוןיעוץ ל 

  .בארגון בסיסי

 כך שיתמכו הדיגיטליים והיישומים המידע מערכות של האסטרטגיה התוויית 

 . המקומית הרשות של ובפעילויות בתהליכים

  הדיגיטליים הפתרונות ,המידע מערכות כלל של השוטף לתפעול באחריות נשיאה 

 .הרשות לצרכי בהתאם המחשוב ותשתיות

 של העבודה ותהליכי למדיניות בהתאם מידע ומערכות מחשוב מדיניות יבושג 

 ,הרשות

 המדיניות יישום על בקרה .הרשות צורכי של כוללת בראייה מתוך. 

 ותכנה חומרה של ופיתוח רכש תהליכי של ויעיל אפקטיבי ,שוטף ניהול על אחריות. 

 המחשוב לתחום הנוגעות ותפעוליות אסטרטגיות החלטות קבלת תהליכי שותפות 

 ובכלל

 ברשות המצטבר הידע וניתוח בניהול הנוגעים בתהליכים שותפות ,זאת. 

 קבלת תומכות מערכות יצירת .ברשות המצטבר הידע וניתוח בניהול שותפות 

 החלטות

 ונתונים ידע באמצעות. 

 ומציאת נדרש מצב ,קיים מצב מבחינת מידע מערכות בתחום הרשות צרכי ניתוח 

 הרשות הנהלת עם בשיתוף ,אלה צרכים ליישום מתאימים ותהליכים אמצעים. 

 המידע מערכות במערך חדשות טכנולוגיות והטמעת עדכניות על שמירה. 

 הקצר לטווח המידע מערכות בתחום שנתיות ורב שנתיות עבודה תוכניות תכנון 

 .יישומן על ובקרה הארוך  ולטווח

 ותקציב שוטף תקציב( המידע מערכות בתחום התקציב של ובקרה ביצוע ,תכנון 

 .)פיתוח

 המידע מערכות במערך עבודה נהלי והטמעת גיבוש. 

 המידע ומערכות המחשוב בתחום הרשות של התקשרות הליכי הובלת. 

 עימם מ"מו וניהול שירות ונותני ספקים של בחירה. 

 מחשוב בנושאי המשנה קבלני של עבודתם על ובקרה פיקוח 
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 של פרויקטים או תשתיות או פיתוח בתחום הבנה :התפקיד בתחום מקצועי ידע 

 מחשוב

 מערכתית ותפיסה כוללת ראיה. 

 לה ומחוצה ברשות רבים גורמים מול עבודה. 

 שירותיות. 

 שגרתיות בלתי בשעות בודהע. 

 לרגיש למידע חשיפה. 

 הטכנולוגית ההתפתחות אחר לעקוב יכולת-דינמיות. 

 

 : תנאי הסף א.

 אובהנדסה תעשיה וניהול במסלול מערכות מידע תואר תואר בהנדסת מחשבים או  .1

מערכות  עם התמחותידע או תואר במינהל עסקים מתואר בטכנולוגיה במגמת מערכות 

  טכנולוגיית המידע.במגמת מידע או 

 עובדים צוות ניהול מידע הכולל כמנהל מערכות לפחות שנים חמש של מקצועי ניסיון .2

 בתחום פרויקטים בניהול ניסיון ) תשתיות או/ו טכנולוגי פיתוח ניהולי בתפקיד או טכנולוגי

 המחשוב.

 .בתחום מערכות מידע עובדים לפחות 4בניהול של שנים  5של ניסיון  .3

ושירותי אחזקה  המלצות מגופים להם סיפק שירותי מערכות מידע 3המציע יצרף  .4

 .ותיע יפרט את פרטי הלקוחצ, המותיקונים

 בחירת המציע: אופן ב.

 
  70% –ואיכות   30% –בחירת ההצעה תעשה על ידי שקלול מחיר  
 

 ציון )%( אור הדרישהית

 35% 'נק 5 -כל שנה תזכה ב ,שנים 5-בניהול  מערכות מידע מעבר לוותק 

למתן שירותי  ניהול המלצות שבתנאי הסף  3 -מעבר ל המלצות מגורמים

 נק'. 5 -בתזכה נוספת מערכות מידע כל המלצה 

25% 

  בראיון עם המציע ו/או עם עובדיו ויועציו. התרשמות סובייקטיבית

 נק'  5זמינות   -נק'  25המציע והצוותו מכללית ההתרשמות 

40% 
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 נק'  10התרשמות  מאופן תפיסת תפקיד היועץ  

 %100 סה"כ:

 

, כולל העסקת עובדים, תשלומי עלויות עובד מעביד, הוצאותכל הכוללת הצעת המחיר 

הוצאות בגין אספקת הפרשות לקרנות, ביטוח לאומי, תשלומים לרשויות המס,  לרבות

 וכו'.  נסיעות לרבות הוצאותהשירותים 

 צורת העסקה: .ג

חודשים )עם אופציה  12לתקופה של  הרשות של התקשרותהסכם ב ייעשה היועץ/ת גיוס

ובהתאם  המקומיות ברשויות המחויבים ולכללים לחוק בהתאם להארכה ככל שידרש(

 . 8/2016חוזר מנכל משרד הפנים ל

 :בנוסף לנדרש בתנאי הסף  המסמכים את לצרף יש הצעהל .ד
 

 פוליסת ביטוח אחריות מקצועית.  

 עניינים לון ניגודשא. 

  .קורות חיים של המציע וצוות היועצים מטעמו לרבות הסכמי התקשרות 

 טבלת לקוחות ומהות השירותים.  

  על נסיון היועץמסמכים המעידים בצירוף פרטי קשר של ממליצים ולקוחות. 

 המלצות.  

 אישורים ומסמכים נוספים להגשה .ה

 המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים, כמפורט, להלן;

  פי חוק עסקאות גופים -ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלאישור תקף

  1976-( תשל"ו אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס ציבוריים )

  אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק

 מורשה לצרכי מס ערך מוסף.

  רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או צילום תעודת  –למציע שהוא תאגיד

 רשם השותפויות על רישום התאגיד בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים של התאגיד.

  ידי -כי ההצעה נחתמה על דין-ואישור עורךצילום תעודת זהות,  –למציע שהוא יחיד

  .היחיד

 וכל יתר המסמכים. כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע
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 התמורה .ו

 ה,ז הסכם פי על התחייבויותיו יתר ולקיום ובמועדם במלואם השירותים למתן בתמורה .5

 )"התמורה"(. המחיר בהצעת כמפורט לתשלום זכאי היועץ  יהא

 השירותים לכל תתייחס אשר בכתב מפורטת תשלום דרישת לאישורו למזמין יגיש היועץ .6

 ., כולל דו"ח שעות חודשי מפורטהתשלום מתבקש בו למועד עד בפועל שבוצעו

 של תשלום בתנאי כדין מס חשבונית כנגד, בפועל לביצוע בהתאםליועץ  תשולם התמורה .7

 במועצה   המוסמך הגורם י"ע החתומה לתשלום החשבונית אישור מיום יום 90+ שוטף

   מראש חתומה על ידי מורשי חתימה.  הזמנה בהעדרהיועץ לא יתחיל את עבודתו   .8

 

 
 םענייני ניגוד ומניעת העדר .ז

 

 עניינים או ניגוד העדר להבטחת חשיבות קיימת ,הנדרשים המיוחדים האמון יחסי בשל .9

. נושא הפנייה השירותים במסגרת המציע של פוטנציאלי עניינים ניגוד של לקיומו חשש

 בקשר סוג שהוא מכל עניינים ניגוד לו יהיה ולא שאין ויתחייב יצהיר המציע  ,לכך בהתאם

 כנספח הנוסח המצורף פי על תינתן כאמור ההצהרה ; זו פנייה נושא השירותים למתן

 .זו לפנייה

 במישרין ,הקשורים גורמים עם עסקי או אישי קשר כל הצעתו במסגרת לפרט המציע על  .10

 .לרשות המקומית בעקיפין או

בין  להיווצר העלול או בפועל עניינים ניגוד כל על בהצעתו להודיע מתחייב המציע .11

לבין , הוא מועסק באמצעותו התאגיד שמבצע פעולות לרבות ,הנוכחיות פעילויותיו

להודיע  יזכה בהליך אם  ,המציע יתחייב  ,כן כמו  .זה בהליך המתוארות הפעילויות

 עבודה הזמנת בגין כל עניין של לגופו אפשרי עניינים ניגוד כל על דיחוי בכתב וללא

 בדבר התחייבות. המוקדם האפשרי עפ״י  ,ביצוע כדי תוך או/ו לפני ביצוע ומטלה

 דרך בכל לו השותפים או ידי המציע על מועסקים על גם תחול מניגוד עניינים הימנעות

 .אשהי
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נוסף  הסדר על לחתום הזוכה ויתבקש ייתכן ,עניינים ניגוד למניעת להתחייבות בנוסף  .12

וזאת  עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון מילוי לרבות ,עניינים ניגוד למניעת ופרטני

ידו  על יימסר אשר למידע בהתאם וזאת 2/2011 הפנים משרד ל"מנכ לחוזר בהתאם

 הסדר ניגוד על לחתום הזוכה על מוחלטת חובה חלה כי  ,יובהר . השונים הפנייה בהליכי

 תנאי יסודי מהווה המועצה והאמור ידי על יידרש באם ,כאמור נוסף מפורט עניינים

 .ההתקשרות לתחילת ומהותי

 .עניינים ניגוד של לקיומו חשש בגין הסף על מועמד לפסול זכותה על שומרת המועצה .13

 

 תקשרות;התנאי ה .ח

 . ,המועצהקבלת הצעת המחיר מותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם  .14

יום מיום הגשת חשבון עסקה בצירוף דו"ח ובו פירוט  90תנאי התשלום הינם שוטף +  .15

שעות אשר בוצעו בפועל ע"י המפקח ומה נעשה בהם, או בהתאם לשלביות העבודה. 

 לו"ז לביצוע העבודה הינו החל מקבלת הזמנת עבודה.

חודשים ולא תישא שום ריבית הצמדה ו/או התייקרויות  12 -הצעת המחיר תהיה תקפה ל .16

 כלשהן.

 

 

 הבהרות;שאלות ו .ט

וזאת לא יאוחר  חוסאם ותדהמועצה מר  נכ"לשאלות והבהרות יוגשו בכתב בלבד לידי מ .17

בקובץ   hm7003@gmail.comלכתובת הדוא"ל 0041:בשעה:  1.1.20221מתאריך 

WORD  16:00בשעה  27.1.2021בלבד. תשובות לשאלות הבהרה יינתנו עד יום  . 

ותשובות המעוצה עליהן מהווים חלק בלתי מובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים  .18

 נפרד ממסמכי ההצעה.

 

 מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה; .י

עד ליום   hm7003@gmail.comההצעה על נספחיה תימסר בכתובת הדוא"ל  .19

בדיוק )" המועד האחרון להגשת ההצעה"(, לא יתקבלו  14:00בשעה  02.02.2021

 מעבר למועד זה. הצעות

הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך  .20

רשאי לחזור בו מן  ו/או מעטפה ו/או שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא

 הצעתו. 

mailto:hm7003@gmail.com
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  ,בברכה
 

 חאלד גרה  
 ראש המועצה

 
 
 
  1נספח  

 
 

 יועץה הצעת
 

 
 משתתף וטופס הצעת המחיר הצהרת –' אנספח 

ולאחר שהבנו ושקלנו את  קול קוראאנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 
 תנאי ההתקשרות, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

קול קורא והבנו את כל האמור בו  אנו מצהירים כי קראנו את המסמכים הכלולים במסמכי .1
ובהתאם לכך הגשנו את הצעתנו, וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי 

 ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות .  .2

ש לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לבצע את ההתחייבויות ברמה אנו מצהירים שי .3
 הגבוהה ביותר ובהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחוזה.

יום מיום ההודעה על הזכייה נמציא לכם  14היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  .4
 כתב הארכה לערבות הבנקאית וכן אישור על קיום ביטוחים, הכול כמפורט בחוזה

 ההתקשרות. 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט  .6
 בהצעתנו.

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה  .7
 לבניכם.  מחייב בינינו

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית כנדרש בהתאם לתנאי קול קורא  על  .8
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד  כולל מע"מ. (₪  חמשת אלפים ) ₪ 5,000 סך

בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום הערבות 
עים מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכותכם על פי כל יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבו

 דין . 



 מנכ"ל המועצה 

 מועצה מקומית ג'ת

 مديرعام المجلس المحلي  

 

 المحلي  المجلس  
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בעת החתימה על חוזה ימציא המציע הזוכה למזמין, ערבות בנקאית, : ערבות ביצוע .1

על סך וצמודה למדד המחירים לצרכן, המועצה בלתי מותנית, ערוכה לטובת ,  אוטונומית

  יבויות המציע הזוכהלשם הבטחת מילוי מלוא התחי -(כולל מע"מחמשת אלפים ₪ )  5000

במהלך  ערבות הביצוע תישאר בתוקף למשך שנה ותוארך מדי שנה באחריות המציע, לרבות .9

 .תקופות האחריות הקבועות בהסכם זה

 .כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, יהיו על חשבון המציע .10

בשמו אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד 
מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין 

 או חוזה לחתימתנו על הצעה זו.

  מחירה הצעת .11
 

 השירות לביצוע הצעתי להלן ,ההצעות לקבלת לפנייה בהתאם
 
 

מציעים אנו לחודש,  שעות 100בהיקף של עד עבודת הייעוץ בהיקף שעות חודשי תמורת 

  .מע"מכולל ₪  15.000סך מ _______ הנחה בשיעור

 

 
 ________________ .פ.ח__________________________________ : המציע שם

 

 ______________________מספר פקס __________________ :טלפון מספר

 

 __________משפחה _____________ פרטי שם הספק מטעם החותם פרטי

 

 _________ תאריך________________ תפקיד______________________דוא"ל 

 

 _____________  : חותמת + חתימה

 

 



 מנכ"ל המועצה 

 מועצה מקומית ג'ת

 مديرعام المجلس المحلي  

 

 المحلي  المجلس  

 مجلس جت المحلي
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 2נספח  

 נספח תיאור המציע
 :בכתב קריא וברורהמציע יפרט את הפרטים הבאים 

 
  שם המציע

  תעודת זהות \מלכ"ר \מס' עוסק מורשה

  כתובת מלאה כוללת מיקוד

  ת.ד

  טלפון

  טלפון נייד

  כתובת דואר אלקטרוני

  שם איש הקשר ותפקידו

  טלפון איש הקשר

 
   _____________________ הצהרת המציע

 

______________________ ______________________ 

                שם המציע                                                                            תאריך                                

   

______________________ _____________________ ______________________  

 נציג/ה המציע המוסמך/ת חתימה וחותמת עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 מנכ"ל המועצה 

 מועצה מקומית ג'ת

 مديرعام المجلس المحلي  

 

 المحلي  المجلس  

 مجلس جت المحلي
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  3נספח 

  ניסיוןפירוט ה

בתחום  / מתן שירותי תיקון ואחזקהעוץיבישנות ניסיון  _____ בעל הנניבזאת כי הריני מאשר 
 מערכות מידע

 תיאור 

 : ניסיון המציע

היקף  תאריך הפרויקט מהות הפרויקט שם הרשות
 ההתקשרות

 פרטי איש קשר

 _ _ _ _ / _ _החל מ:    

 _ _ _ _ / _ _ועד :      

 _____________שם :  

 תפקיד: ___________

 טלפון :  ___________

 _ _ _ _ / _ _החל מ:    

 _ _ _ _ / _ _ועד :      

 שם : _____________ 

 תפקיד: ___________

 טלפון :  ___________

 _ _ _ _ / _ _החל מ:    

 _ _ _ _ / _ _ועד :      

 שם : _____________ 

 תפקיד: ___________

 טלפון :  ___________

 _ _ _ _ / _ _החל מ:    

 _ _ _ _ / _ _ועד :      

 שם : _____________ 

 תפקיד: ___________

 טלפון :  ___________

 _ _ _ _ / _ _החל מ:    

 _ _ _ _ / _ _ועד :      

 שם : _____________ 

 תפקיד: ___________

 טלפון :  ___________

 _ _ / _ __ _ החל מ:    

 _ _ _ _ / _ _ועד :      

 שם : _____________ 

 תפקיד: ___________



 מנכ"ל המועצה 

 מועצה מקומית ג'ת

 مديرعام المجلس المحلي  

 

 المحلي  المجلس  

 مجلس جت المحلي
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 טלפון :  ___________

 _ _ _ _ / _ _החל מ:    

 _ _ _ _ / _ _ועד :      

 שם : _____________ 

 תפקיד: ___________

 טלפון :  ___________

 _ _ _ _ / _ _החל מ:    

 _ _ _ _ / _ _ועד :      

 שם : _____________ 

 תפקיד: ___________

 טלפון :  ___________

 

 

לצורך הוכחת הניסיון הנדרש.  / המלצותלצרף אישורים יש  

 ניתן לצרף טבלה אחרת.

 הערות נוספות: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___ ____________________________________________________________________ 

 

 תאריך: ________________

 

 חתימה: _______________

 

 

 

 

 

 

 

 



 מנכ"ל המועצה 

 מועצה מקומית ג'ת

 مديرعام المجلس المحلي  

 

 المحلي  المجلس  

 مجلس جت المحلي
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  4נספח 

 

 עניינים ניגוד העדר על הצהרההתחייבות / 

  למועצה מקומית ג'ת. אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ  .1

 בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
 אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה נושא הפניה, ובכלל למתן השירותים

 אני .המועצה כלפי עניינים ניגוד של חשש לקיומו או עניינים ניגוד של אותי במצב שיעמיד
 עניינים בניגוד עלול להימצא אני שבשלם מצב או נתון כל על מיידי להודיע באופן מתחייב

 המועצה. עם ההתקשרות משלבי שלב בכל עליהם, וזאת היוודע לי עם כאמור, מיד

, כי אני מתחייב 2/11משרד הפנים מס' אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל  .3
פי נוהל זה וכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי -לנהוג על

  ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.-טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על
 הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם.

פעילותי,  בין עסקי או אישי עניין כל על מיידי ובאופן בכתב ועצהלמ להודיע מתחייב אני .4
 להעמיד עלול אשרבעקיפין,  או קשור, במישרין אני עימו או שבו צד כל של פעילותו או

 למועצה.השירותים  למתן בקשר עניינים של ניגוד במצב אותי

 אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלי .5
 תוך המועצה לנציגי מיידי באופן כך על , אודיעהמועצה כלפי עניינים ניגוד במצב של

 הייעוץ. תדירותוהרלוונטיים  פרטי הייעוץ, המועדים פירוט

 לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני האמור,  מכלליות לגרוע בלי .6
 או גופים מלייצג הימנעות לעניין שהוא, לרבות שלב בכל זו,  פנייה נושא מתן השירותים

 את אלווה שבהם לשירותים בעקיפין, או במישרין הנוגעים, שונים בעניינים גורמים
 .כאמור השירותים למתן בקשר עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד ושעלולים המועצה

 

 

_________________   __________ 

 תאריך        המציע וחתימת שם
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 מועצה מקומית ג'ת

 مديرعام المجلس المحلي  

 

 المحلي  المجلس  

 مجلس جت المحلي
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