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 – 12/21מכרז פומבי מס' 

 שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים
 

  מנהלה – 0פרק 

 
 מהות ההתקשרות –כללי  .0.1

"הוועדה" או "המזמין" או "המזמינה"(,  –המרכזית לכנסת )להלן  ועדת הבחירות .0.1.1

מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים בכלל 

 ובפרט בבחירות לכנסת או במשאל עם, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

  :השירותים הבאים כלהצעות המציעים יכללו את מתן  .0.1.2

( במוצאי יום הבחירות במשרדי 1000צביעים )טופס סריקת טפסי סימון מ .0.1.2.1

ועדות הבחירות האזוריות ועיבוד ממוחשב של הקבצים הסרוקים שהתקבלו 

כאמור לעיל, במשרדי ועדת הבחירות המרכזית, לצורך הפקת נתוני המצביעים 

 בקלפי, הכל כמפורט בנספח הטכני;

מוועדות הקלפי סריקת "מסמכי בחירות" במשכן הכנסת, ובכלל זה תוצרים  .0.1.2.2

פרוטוקולים רגילים, פרוטוקולים קולות פסולים וכיו"ב(, מיד לאחר  –)כגון 

 יום הבחירות;

סריקה, מפתוח ועיבוד של מסמכים סרוקים וקבצים נוספים, שלא ביום  .0.1.2.3

 הבחירות ובתקופת הבחירות, במשרדי הספק.

כני. כל שירת להלן פירוט עיקרי תכולת השירותים, כאשר פירוט מלא נמצא במפרט הט .0.1.3

 מסומן בקוד זיהוי:

0.1.3.1. 1S –  שירות זה כולל(: 1000סריקה, עיבוד ופיענוח טופס רישום מצביעים )טופס 

אתרים או יותר, של  25 -סריקת דפים צבעוניים, בהתאם לדוגמה המצ"ב למכרז, בכ

 1000 -המזמין, במוצאי יום הבחירות בלבד. השירות כולל פיענוח של המידע מטופסי ה

ו בקובץ שיועבר וייקלט במערכת מידע פנימית של הוועדה. שירות זה כולל גם והפקת

שנסרקו בוועדות האזוריות במתכונת שתיקבע על ידי הוועדה,  1000 -את אריזת טפסי ה

 ולאחר מכן העברתם למשכן הכנסת. ההעברה עצמה תתבצע באחריות הוועדה.

0.1.3.2. 2S –  הקלפי ומסמכי בחירות סריקת "מסמכי בחירות" )פרוטוקולים של ועדות

שירות זה כולל שירותי סריקה של פלטים  שונים, כמפורט  :נוספים שנדרש לסרוק(

 במפרט הטכני.

0.1.3.3. 3S – שירות זה כולל שירותי  :שירותי סריקה כלליים כולל עיבוד נתונים מתוכם

לקובץ  (OCRביצוע סריקה, סריקה ולאחר מכן פענוח  –סריקה כלליים נוספים, כגון 

ASCII  כולל הגהה(, אריזת המסמכים הסרוקים בהתאם לסדר המקורי וצריבת נתונים

סריקת מסמכים בתקופה שבין בחירות  -. חלקה תיעשה באתר הספק, כגון - DVDל

הוצאת -לבחירות, או סריקה שאין לה דחיפות מיוחדת או שאין לגביה מגבלה של אי

 חומר מהכנסת לאתר חיצוני. 
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 המכרז ובפרט במפרט הטכני.  הכל בהתאם לאמור במסמכי
 

 לא ניתן להגיש הצעה שאינה עונה על מתן כל השירותים. 
 

 
 
 

 להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:   .0.1.4

 התאריכים הפעילות

 2017במרץ  27 -ה"ז, עיום ב', כ"ט באדר, התש מועד פרסום המודעה בעיתון ובאינטרנט

המועד החל ממנו ניתן להוריד את מסמכי המכרז 

 אתר האינטרנט של הוועדהמ

  2017במרץ  27 -ההחל מיום ב', 

 לא יתקיים כנס ספקים. כנס ספקים 

 0001:בשעה  7201באפריל  5 -ה', דיום  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

המועד האחרון בו יפיץ המזמין תשובותיו לשאלות 

 ההבהרה

  2017באפריל  6 -היום ה', 

באפריל  25 -יום ג', כ"ט בניסן התשע"ז, ה לתיבת המכרזים  המועד האחרון להגשת הצעה
  12:00עד השעה  2017

  2017ביולי  25 -יום ג', ה תוקף ההצעה 

  2017ביולי  25 -יום ג', ה תוקף ערבות הגשה למכרז

 

במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במסמכי המכרז, קובעים 

 .ם בטבלה דלעילהתאריכי

 

 (I) הגדרות .0.2

 ההגדרה המונח

משרדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת במשכן  -של המזמין  פיזייםאתרים  אתרי המזמין

, או בכל מקום אחר שיוחלט שהוא משרדי ועדת הבחירות הכנסת בירושלים

 בפארק התעשייה חבל מודיעיןלוגיסטי )הממ"ל( -המרכזית, המרכז המבצעי

אתרי ועדות הבחירות האזוריות וועדות משנה שלהן  25-כ –רות ובתקופת הבחי

 ברחבי הארץ.

 . www.bechirot.gov.ilאתר האינטרנט של הוועדה, בכתובת:  אתר האינטרנט

מסמך זה, הכולל את פרק המנהלה וכן מסמכי ההסכם, המפרט הטכני ופרק  המכרז

על כל נספחיהם, דרישותיהם, תנאיהם וחלקיהם, לרבות תשובות  העלות,

כולם ביחד, בין אם הם , 0.3.4המזמין לשאלות המציעים כמפורט בסעיף 
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 ההגדרה המונח

 מקובצים בקובץ אחד ובין אם הם בקבצים נפרדים.

 תשובת מציע שהוגשה כמענה למכרז.  הצעה

 .תועדת המכרזים של ועדת הבחירות המרכזית לכנס ועדת המכרזים

זכות היוצרים, הפטנטים, הסודות המסחריים והזכויות האחרות הגלומים  זכויות רוחניות/ קניין רוחני

במערכת על כל מרכיביה ורכיביה, לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים, 

, זכויות לפי פקודת 1967-, זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז2007-התשס"ח

יות לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, זכויות זכו ,1972-סימני מסחר, התשל"ב

, זכויות ב"סוד מסחרי" לפי 1999-לפי חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס

  וזכויות אחרות במידע שאינו נחלת הכלל. 1999-חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט

התאריך בו אישר המזמין בכתב כי המערכת הותקנה, עברה את "בדיקות  מועד ההפעלה 

 ( והינה כשירה לתפעול תקין ושוטף.  acceptance tests) הקבלה"

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.  מזמין/ מזמינה/ הוועדה

נושאת משרה בתאגיד המציע אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  מחזיקה בשליטה

במישרין או בעקיפין, בלמעלה מחמישים אחוז מכל סוג של אמצעי השליטה 

 ע.בתאגיד מצי

על פי מכרז זה, לרבות כל הציוד, מכלול היישומים והשירותים שיוקמו  מערכת

האביזרים והרכיבים הנוספים הנדרשים לצורך אספקה, אירוח, התקנה, בדיקה, 

המערכת כמשמעותה במכרז זה  הפעלה ותחזוקה של היישומים והשירותים.

ט, בהתאם תכלול כל הרחבה של ההתקשרות או זכות ברירה שהמזמין יחלי

 לשיקול דעתו, לממש, בשינויים המחויבים.

 מערכת המחשוב המרכזית הפנימית של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. מערכת "דמוקרטיה"

 ספק שהגיש הצעה למכרז זה.  מציע

בכל במקום במכרז זה בו כתוב בחירות לכנסת או בחירות, הכוונה היא גם  משאל עם 

סדרי השלטון והמשפט )ביטול החלת המשפט, למשאל עם, כמשמעותו בחוק 

המערכות המפותחות במסגרת מכרז זה . קרי, 1999-השיפוט והמינהל(, התשנ"ט

גם למטרת משאל העם, ויראו באמור במכרז זה, לכל דבר ועניין כאילו ישמשו 
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 ההגדרה המונח

נאמר "תקופת עריכת משאל העם" במקום "תקופת הבחירות לכנסת", בשינויים 

 משאלי עם לא יימנו בתקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה. . ואולם, המחויבים

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא  נושא משרה

 תפקיד כאמור אצל המציע אף אם תוארו שונה.  

 מציע אשר ייבחר על ידי ועדת המכרזים לספק את השירותים המבוקשים. ספק זוכה / זוכה

 בפרק המנהלה. 0.12.5כמשמעותו בסעיף  חלופיספק 

יצרן, ספק או יבואן של טובין מיובאים, או ספק של עבודה שאינה  ספק חוץ 

 בארץ.

 בן זוג, אח, הורה, צאצא ובן זוג של אח, הורה או צאצא. קרוב    

שירותים 

 מבוקשים 

פעולה סריקת מסמכים, עיבוד נתונים מתוך המסמכים הסרוקים, וכל  שירותי

 –זה, לרבות  מיפרטנוספת הנדרשת לשם ביצוע השירותים הנדרשים על פי 

 תחזוקה, הטמעה, התקנה, הקמה, הכנה, קיימות תוכנות התאמתפיתוח תוכנה, 

 והזמנת המזמין לאפיון בהתאם זה מכרז פי על שתוקם המערכת של ותפעול

 .הזוכה מהספק העבודה

בחנת כל הצעה המוגשת למכרז על בסיס בשלב זה נ -שלב ראשון במכרז  שלב א'

 עמידתה בתנאי הסף. מציע אשר הצעתו תעמוד בתנאי הסף יעבור לשלב ב'. 

בשלב זה נבחנת איכות ההצעות בהתאם לאמות המידה של  –שלב שני במכרז  שלב ב'

לפרק המנהלה. מציע אשר הצעתו  0.12ובנספח  0.12האיכות כמפורט בסעיף 

 רי הנדרש לאיכות, יעבור לשלב ג'.תעמוד בציון הסף המזע

בשלב זה מתבצעת בדיקת הצעות המחיר הכספיות בהתאם  –שלב שלישי במכרז  שלב ג'

ובנספח  0.12לפרק העלות ולאחר מכן שקלול העלות והאיכות כמפורט בסעיף 

 לפרק המנהלה ובהתאם לכך דירוג הצעות המציעים ובחירת הספק הזוכה. 0.12

וג שהוא שיוצגו במערכת, שיוכנו על ידי המזמין במסגרת הקמת קבצים מכל ס תכנים

המערכת, או  שיועברו על ידי המזמין לספק הזוכה, לצורך מתן השירותים, 

לצורך אחסון, אחזור ושימוש. קבצים אלו יהיו בכל מקרה בבעלות מלאה של 

 המזמין.
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 ההגדרה המונח

 4עד  3 -ציג הספק הזוכה, כתקופה שתחילתה ביום שיודיע נציג הוועדה לנ תקופת מערכת בחירות

 חודשים לפני יום הבחירות לכנסת, ותומה עד כחודש לאחר הבחירות לכנסת.

התקופה בה המזמינה זכאית לרכוש את השירותים מאת הספק הזוכה, בהתאם  תקופת ההתקשרות

החל מיום החתימה על הסכם  (8) שמונה שניםלמכרז זה, אשר תימשך 

שתי מערכת בחירות. לא  לכל הפחותכלול ההתקשרות עם הספק הזוכה ות

( 2( השנים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות שתי )8התקיימו בשמונה )

מערכות בחירות לכנסת )לכל הפחות(, שבהן הופעלה המערכת במלואה, תוארך 

תקופת ההתקשרות, לפי הודעת המזמינה, עד לחלוף שישה חודשים מתום 

 הופעלה המערכת. לכנסת, שבה המערכת הבחירות השניי

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות במספר 

, או מערכת בחירות נוספת ( שנים4ארבע )תקופות נוספות, שלא יעלו כולן על 

ימים לפני תום  30לכנסת, לתקופה הארוכה מבניהן, וזאת בהודעה מוקדמת של 

ה כאמור תהא בתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הארכ, זאת כל תקופה

הזהים לתנאי ההתקשרות המקורית, או בתנאים המיטיבים עם המזמינה. חל 

מועד סיום ההתקשרות )לרבות סיום התקשרות לפי זכות ברירה( במהלך 

תקופת הבחירות לכנסת, או שישה חודשים לאחר יום הבחירות לכנסת, תוארך 

 ת לכנסת. תקופת ההתקשרות לששה חודשים מיום הבחירות האמורו

 
 (M) מנהלה .0.3

 : קבלת מסמכי המכרז .0.3.1

ניתן להוריד, ללא תשלום, את כל מסמכי המכרז, החל מן התאריך המצוין בטבלת 
לעיל, באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית  0.1.4התאריכים שבסעיף 
-, במדור "מכרזים ודרושים" gov.ilhttp://www.bechirot.לכנסת, שכתובתו: 

 <"מכרזים". 
 :רישום מוקדם למכרז .0.3.2

בכדי לקבל עדכונים ודיווחים מהמזמין, לרבות תשובות על שאלות הבהרה והודעות 
למכרז כמפורט  הקשר איש שונות בעניין ניהול המכרז, על המציע להירשם אצל

 .0.3.2בנספח להלן ובהתאם לטופס המצ"ב  0.3.3בסעיף 
 :קשר איש .0.3.3

המזמין המשמש כאיש הקשר אליו יש להפנות את כל השאלות בהקשר למכרז,  נציג
, 02-6753421הוא עו"ד תום שניר, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ירושלים, טל': 

יה . כל פני tom.s@knesset.gov.ilדואר אלקטרוני 5669855-02מספר פקס: 
בגין המכרז תיעשה בכתב לאיש הקשר. על הפונה לוודא כי פנייתו נתקבלה והגיעה 

 בשלמותה לידי איש הקשר. שאלות בעל פה לא ייענו! 
ה' בין  –: בירורים  טלפוניים לגבי קבלת הפניות ניתן יהיה לעשות בימים א' הערה

 בלבד.  14:30 – 8:30השעות 
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 :נוהל העברת שאלות ובירורים .0.3.4

 בכתב בלבדלעיל  0.3.3המציעים תוגשנה לאיש הקשר כאמור בסעיף שאלות  0.3.4.1

. באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו באמצעות דואר אלקטרוני

המועד האחרון להגשת שאלות המציעים מפורט ובשלמותן לידי איש הקשר. 

 .לעיל 0.1.4בטבלת התאריכים שבסעיף 

המאפשר  מעבד תמליליםרמט שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא, בפו 0.3.4.2

 (:PDF -ב לאהעתקת השאלות בצורה נוחה )

מספר הסעיף ושם הסעיף  פירוט השאלה

 במכרז

 מס' סידורי

   
 

תשובות המזמין לשאלות שהוגשו, יועברו לכל המציעים המשתתפים במכרז אשר  0.3.4.3

לעיל, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של  0.3.2מסרו את פרטיהם כאמור בסעיף 

< -)תחת המדור "מכרזים ודרושים"  www.bechirot.gov.ilדה, שכתובתו הווע

 "מכרזים"(.

המועד האחרון להפצת המענה של המזמין לשאלות המציעים מפורט בטבלת  0.3.4.4

 .0.1.4התאריכים שבסעיף 

נוסח התשובות של המזמין הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.  0.3.4.5

כחלק ם מחייבות את המזמין. מציע יגיש רק תשובות שנמסרו בכתב למציעי

את העתק השאלות ותשובות המזמין להן, כשהן חתומות בחותמת המציע  מהצעתו

 להצעתו.  0.3.4כנספח ובחתימת מורשה/י חתימה מטעמו כמוצהר, 

 לא יתקיים כנס ספקים.  0.3.4.6
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 :מסירת ההצעות .0.3.5

 . מציע יכול להגיש הצעה אחת בלבד למכרז 0.3.5.1

לה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים. את ההצעה יש ההצעה תוגש כשהיא מכי 0.3.5.2

למסור כמפורט להלן, באריזה חיצונית אחת סגורה היטב, חתומה, ללא ציון פרטי 

 12/21מכרז המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר, ועליה יצוין באופן ברור ובמדויק "

    .מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים" –

המציע להגיש הצעה מלאה ושלמה העומדת במלואה בדרישות המכרז, על כל  על 0.3.5.3

. לא תתקבלנה הסתייגויות, התניות או אופציות נוספות אשר לא נדרשו על ידי חלקיו

  באופן מפורש. המזמין

 , אשר תכלול שלוש מעטפותבאריזה חיצונית )מסומנת כדבעי( אחתכל הצעה תאוגד  0.3.5.4

 כמפורט להלן: פנימיות

מנהלה והנספחים של פרק  - 0תכיל מענה לפרק  - ה פנימית ראשונהמעטפ .א

, בצירוף כלל האישורים הנדרשים בפרק זה, בכלל זה החוזה בלבדהמנהלה 

החתום על ידי מורשה/י החתימה מטעם המציע כמוצהר. על העותק המקורי של 

בחותמת המציע ובחתימת מורשה/י חתימה  על כל עמודההצעה להיות חתום 

 , להלן. 0.6.2.7נספח ו בהתאם למטעמ

על המעטפה להכיל את העותק המקורי וכן שלושה עותקים נוספים )סה"כ 

 מנהלה ונספחיו. – 0ארבעה עותקים( של ההצעה החתומה במקור לפרק 

 12/21מכרז על המעטפה להיות סגורה היטב ועליה יצוין באופן ברור ובמדויק "

 ".  0מענה לפרק  -

ונספחיהם. על העותק  4 -1תכיל מענה לפרקים  - יהמעטפה פנימית שני .ב

בחותמת המציע ובחתימת מורשה/י חתימה  על כל עמודהמקורי להיות חתום 

 , להלן. 0.6.2.7מטעמו בהתאם לנספח 

על המעטפה להכיל את העותק המקורי וכן שלושה עותקים נוספים )סה"כ 

פחיהם. על ונס 1-4ארבעה עותקים( של ההצעה החתומה במקור לפרקים 

 -12/21מכרז המעטפה להיות סגורה היטב ועליה יצוין באופן ברור ובמדויק "

 ".4 - 1מענה לפרקים 

עלות. על ההצעה להיות חתומה  - 5תכיל מענה לפרק  - מעטפה פנימית שלישית .ג

בחותמת המציע ובחתימת מורשה/י חתימה מטעמו בהתאם  על כל עמודבמקור 

עטפה להכיל את העותק המקורי וכן שלושה להלן. על המ ,0.6.2.7לנספח 

. 5עותקים נוספים )סה"כ ארבעה עותקים( של ההצעה החתומה במקור לפרק 

 12/21מכרז על המעטפה להיות סגורה היטב ועליה יצוין באופן ברור ובמדויק "

 ".5מענה לפרק  -

 

 

 

 

 :מקור והעתק –הנחיות מיוחדות לאופן הגשת ההצעות  .0.3.6
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עותקים זהים, אשר יכללו את ההצעה ואת המסמכים הנלווים ההצעה תוגש בארבעה  .0.3.6.1

העותק " –והנספחים למיניהם. ההצעה שבה ימולאו הפרטים במקור תוגדר בתור 

 ". המקורי

בעותק המקורי של ההצעה ייחתם כל עמוד של חוברת המכרז. בנוסף על כך, כל מסמך  .0.3.6.2

חתימה מטעמו. בכל המצורף לעותק המקורי ייחתם בחותמת המציע ובחתימת מורשה 

 מקום בו נדרשת חתימת המציע, יחתום מורשה חתימה מטעמו. 

בעותקים הנוספים הנדרשים, ייחתם העמוד הראשון של כל אחד מהעותקים בחותמת  .0.3.6.3

 צילום של החתימה(.  לאהמציע ובחתימת מורשה חתימה מטעמו במקור )

ימת מורשה ההסכם בעותק המקורי ייחתם בעמוד האחרון בחותמת המציע ובחת .0.3.6.4

בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של מורשה חתימה  –חתימה מטעמו, וביתר העמודים 

מטעמו. חתימת מורשי החתימה על ההסכם וסמכותם לחייב את התאגיד תאומת על ידי 

 עורך דין במקום המתאים לכך בפרק המנהלה.

תכולת של  CD-ROMלכל אחת מהמעטפות הפנימיות יש לצרף עותק דיגיטלי על גבי  .0.3.6.5

 .PDFבפורמט  ובנוסף, RTFבפורמט  או WORD-MSאותה מעטפה, בפורמט  

יום ג', את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, ולא יאוחר מ .0.3.6.6

ולהניחה בתיבת  12:00עד השעה   2017באפריל  25-"ז, העכ"ט בניסן התש

, פארק התעשייה 6רח' השקד המכרזים הנמצאת במרכז המבצעי הלוגיסטי של המזמין, 

אין "מעטפת ההצעה"(.  –)להלן  12:00 - 08:30ה' בין השעות -חבל מודיעין, בימים א'

. הגשת ההצעות צריכה להיות בתיאום לשלוח הצעות בדואר, דואר אלקטרוני או בפקס

           –או בטלפון של הממ"ל  050-6232248 –מראש בטלפון הנייד של מר יעקב הררי 

03-9779000 . 

הצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת  .0.3.6.7

לעיל לא תובאנה לדיון בפני ועדת  0.1.4המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים שבסעיף 

 המכרזים.

 הצעה הכוללת הסתייגות או התניות על תנאי המכרז עלולה להיפסל על הסף. .0.3.6.8
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 (I) המפרט .0.4

 

 : מכרז זה )המפרט( מכיל:תכולת המפרט

בו מצויים פרטים מנהליים כלליים של המכרז, תנאי הסף של המכרז,  -פרק המנהלה  - 0פרק  .0.4.1

 דרך הגשת ההצעות,  אופן בחירת הספק הזוכה ונספחים.

בו מוגדרים, בין היתר, הדרישות והפרטים  -החלק המקצועי )המפרט הטכני(  - 4עד  1פרקים  .0.4.2

 הנדרשים מהמערכת.הטכניים 

 בו מובאת בין היתר נוסחת שקלול העלות. -פרק העלות  - 5פרק  .0.4.3
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 : השיטה .0.5

 :רכיבי המכרז מסווגים לפי הסימון הבא .0.5.1

I (Information)  רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". במידה ויהיו הערות או

לא ניתן להעיר או להסתייג יש לציין אותן בשלב שאלות ההבהרה. בעת הגשת ההצעה  הסתייגויות,

 .מרכיב זה

S (Specific)  רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף

של דבר אישורים וכו'. בדרך כלל זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש ובלבד שבסופו 

יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים 

ומה מובטח / מוצע שיהיה. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. יובהר כי, חובה 

 לענות על כל הסעיפים מסוג זה.

M (Mandatory) ( רכיב סףGo/No Goנקרא גם סעיף חו ,)( בהMandatory ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם .)

הצורך לענות. החובה לענות חלה על כל סעיפי המכרז. תשובת המציע תהיה בנוסח של "קראנו 

מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או קיום הדרישה על ידי המצאת האישור  -והבנו 

תאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה הנדרש או התחייבות לקיום הדרישה, הכל בה

שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג 

. למען הסר ספק ולאור מורכבות המכרז, המזמין יהיה רשאי עלולים להביא לפסילת ההצעהזה, 

י הסף המקצועיים שהוגדרו במכרז זה, להפעיל את שיקול דעתו בנוגע לעמידת ההצעות בתנא

 מנימוקים שיירשמו.

N                     

      (Not 

relevant) 

סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש 

 ההצעה שאין כאן טעות בספרור אלא השמטה מכוונת.

 

אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב  סיווג של רכיב אב תקף לכל הבנים, .0.5.2

יש לקחת את סיווג רכיב האב  -זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון  -שמסומן לידו סיווג 

 שלו. מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

יש לענות : פרק העלות ומענה עליהםסיווג פרקי המכרז לרבות פרק המנהלה, המפרט הטכני ו .0.5.3

 לעיל. 0.5.1במדויק על כל הסעיפים. ראה הסבר בסעיף 
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התחייבויות ואישורים נדרשים עם הגשת ההצעה ותנאי הסף  .0.6

 להשתתפות במכרז

 :ערבות בגין הגשת הצעה .0.6.1

ההשתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים לפקודת  .0.6.1.1

במועדים ובהתאם למדד המחירים  ₪ 70,000מרכזית לכנסת בסך ועדת הבחירות ה

בנספח יודגש שנוסח הערבות המפורט  .0.6.1שבנספח לצרכן כמפורט בנוסח המחייב 

הוא הנוסח המחייב. הצעה שבה הערבות שתוגש לא תהיה תואמת במדויק את  0.6.1

שאי לחלט את , עלולה להיפסל על הסף. המזמין יהיה ר0.6.1שבנספח נוסח הערבות 

הערבות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו, יסתייג מתנאי 

המכרז, לא יעמוד במי מהתחייבויותיו או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי 

 המכרז. 

הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק  .0.6.1.2

 .1981-ק הפיקוח על שרותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"אבביטוח על פי חו

 .0.6.1ראה נספח  –נוסח מחייב ומדויק של הערבות  .0.6.1.3

 הגשת הערבות הינה תנאי סף. .0.6.1.4

 :תנאי הסף להשתתפות במכרז .0.6.2

ההשתתפות במכרז מותנית בעמידה בתנאי הסף המפורטים להלן. לשם הוכחת העמידה 

ם בסעיף זה, כאשר הם תקפים למועד הגשת בתנאים יש לצרף את כלל האישורים המפורטי

 ההצעה.

יש לצרף להצעה כל אישור בנספח נפרד שעליו יהיה רשום מספר ושם האישור/הנספח לפי 

 הסדר דלהלן.

ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כלל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  .0.6.2.1

"( לרבות כל יםחוק עסקאות גופים ציבורי)להלן: " 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 האישורים הבאים: 

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי  .א

–חשבונות על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

"( או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח חוק מס ערך מוסף)להלן: " 1975

מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל לפקיד שומה על הכנסותיו וכן 

ויסומן  א. 0.6.2.1כנספח עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. האישור יצורף 

 בהתאם.

 1991-אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א .ב

חוק )להלן: " 1987–"( ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים)להלן: "

 מורשה/י חתימה מטעמו"(. המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב של ינימוםשכר מ

למען הסר ב.  0.6.2.1שבנספח  המאושר על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המחייב 

ספק, יודגש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט בחוק עסקאות גופים 

 ציבוריים. 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 שרותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21מכרז  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

  51מתוך  14עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعטרנט אתר האינ

מוגבלות בהתאם לחוק תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם  .ג

ולחוק  2016-והוראת שעה(, התשע"ו 10עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 

. המציע יצרף להצעתו תצהיר 1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח

המאושר על ידי עורך דין בהתאם לנוסח  מורשה/י חתימה מטעמובכתב של 

 ג.  0.6.2.1שבנספח  המחייב 

דין, לעמידה בדרישות לתשלומים -ידי עורך-מציע, המאומתת עלהתחייבות ה .0.6.2.2

סוציאליים ותשלום שכר מינימום במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם לנוסח המחייב 

 .0.6.2.2שבנספח 

על המציע לצרף העתק תעודת רישום התאגיד בישראל במרשם לפי הוראת הדין  .0.6.2.3

ן. יש לצרף העתק תעודה זאת הנוגעת לעניין, התקפה על פי הוראת הדין הנוגעת לעניי

 .0.6.2.3כנספח 

ולפי  1999-על המציע לצרף תצהיר בדבר היעדר חובות לפי חוק החברות, התשנ"ט .0.6.2.4

 נסח , בהתאם לעניין. לתצהיר יצורף 1975-פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה

 רשות של האינטרנט אתר דרך להפקה הניתן התאגידים מרשות עדכני שותפות/חברה

 ויסומן בהתאם. 0.6.2.4כנספח אגידים. תצהיר זה ונסח החברה/שותפות יצורף הת

 :בעצמוהבאים,  בכל התחומיםהמציע יהיה בעל ניסיון מוכח  .0.6.2.5

: למציע יש ניסיון מוכח, במהלך חמש במתן שירותי סריקה ומפתוח ניסיון קודם .א

לשנת  2012בין שנת  –( שנים רציפות לפני מועד הגשת ההצעות לכל הפחות )קרי 5)

דפים, בגודל  1,000,000 -כולל(, במתן שירותי סריקה ומפתוח, של למעלה מ 2016

4A  ,במצטברלכל הפחות . 

בתצהיר יפרט המציע את שם הלקוח, פרטי הפרויקט, פרטי איש הקשר והיקף  .ב

 העבודה שבוצע עבור כל לקוח.

יון מוכח, : למציע יש ניסבמתן שירותי עיבוד ממוחשב של מסמכים ניסיון קודם .ג

בין  –( שנים רציפות לפני מועד הגשת ההצעות לכל הפחות )קרי 5במהלך חמש )

כולל(, במתן שירותי עיבוד ממוחשב של מסמכים סרוקים,  2016לשנת  2012שנת 

לכל פרויקט, עבור שני  לכל הפחות, 4Aדפים, בגודל  10,000 -של למעלה מ

ג פרוייקטים בהם נסרקו הדפים, . יובהר כי על המציע להציפרויקטים לכל הפחות

עובד המידע מתוכם והועבר למערכת ממוחשבת אחרת. בתצהיר יפרט המציע את 

שם הלקוח, פרטי הפרויקט, פרטי איש הקשר והיקף העבודה שבוצע עבור כל 

 לקוח.

 ₪מיליון  2: על המציע להיות בעל מחזור כספי של איתנות פיננסית/ מחזור כספי .ד

מאזן כספי מבוקר, בכל אחת משלוש השנים האחרונות שלפני )לכל הפחות( על פי 

 (.2016-ו 2015, 2014מועד הגשת ההצעות )קרי בשנים 

להוכחת עמידתו בתנאי ניסיון זה, יצרף המציע תצהיר חתום ומאומת כדין  .ה

 0.6.2.5בהתאם לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ על פי הנוסח המצורף כנספח 

 למסמכי המכרז. 
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 בהצעתו את מנהל הפרויקט המוצע מטעמו שיעמוד בדרישות הבאות:  המציע יציין .0.6.2.6

המציע יתחייב כי מנהל הפרויקט מטעמו ישמש לכל תקופת הפרויקט וכל עוד  .א

 יעבוד עבור המציע.

המציע יתחייב כי החלפת מנהל הפרויקט תבוצע רק באישור המזמין מראש  .ב

יקט מסיבות שאינן רוהסעיף אינו מתייחס להחלפת מנהל הפיובהר כי ובכתב. 

 .בשליטת המציע

שנים לפחות בתחום מערכות  5מנהל הפרויקט המוצע יהיה בעל ניסיון מוכח של  .ג

 סריקה ממוחשבות.

 .0.6.2.6בנספח על המציע יהיה לצרף אסמכתאות לניסיון זה כמפורט  .ד

התחייבות המציע לעמוד בכל תנאי המכרז במקרה של זכייה, בנוסח המחייב בנספח  .0.6.2.7

0.6.2.7. 

על המציע לצרף להצעתו אישור עו"ד לכל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע,  .0.6.2.8

לרבות זהות מורשה/י החתימה מטעמו ודוגמת חתימתו/ם, כנדרש במכרז, וכן את 

אופן החתימה המחייב את המציע, וכמו כן, על המציע להצהיר שאינו נמצא בהליכי 

 .0.6.2.8בנספח מחייב מחיקה, פירוק או כינוס נכסים, בהתאם לנוסח ה

, 0.6.7, 0.6.6, 0.6.5, 0.6.4, 0.6.3המציע לצרף הצהרות בהתאם לדרישה בסעיפים  לע .0.6.2.9

 .0.6.8)ככל שזה רלבנטי( וחתימה על החוזה כאמור בסעיף  0.6.10 –ו   0.6.9

הינם הוכחה והשתתפות בכנס הספקים הגשת כל האישורים והמסמכים דלעיל  .0.6.2.10

 לעמידה בתנאי סף.

  ורים והמסמכים יהיו תקפים נכון למועד הגשת ההצעה.כל האיש .0.6.2.11

לעיל, יהיו תקפים לשנת הגשת  0.6.2.4 – 0.6.2.1האישורים הנדרשים בסעיפים  .0.6.2.12

ההצעה. בכל מקרה של דחייה בבחירת המציע, יחודשו כל המסמכים והאישורים 

 הנדרשים בהתאם.

 :תוקף ההצעה .0.6.3

לעיל  0.1.4המצוין בטבלה שבסעיף המציע יצהיר כי הצעתו תעמוד בתוקפה עד למועד  .0.6.3.1

)תשעים( ימים לאחר החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה, המאוחר  90או עד 

 .0.6.2.7בנספח מביניהם, כאמור 

במקרה שהמציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו  .0.6.3.2

יה ועדת תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא, במהלך התקופה האמורה לעיל, תה

המכרזים רשאית להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה, לפי ציונה המשוקלל, 

כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע בעל 

ההצעה הבאה תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז. ועדת המכרזים 

יתרחשו הנסיבות האמורות, רשאית להכריז כאמור או לבחור זוכה חלופי במקרה ש

 במועד בחירת הזוכה במכרז או במועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 90ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר חלוף  .0.6.3.3

)תשעים( ימים ממועד ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה ובלבד שהמציע נתן את הסכמתו 

 לכך.
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 :זכויות קניין .0.6.4

ציע יצהיר במענה לסעיף זה, כי לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להתקשר עם מ .0.6.4.1

המזמינה כמפורט במכרז וכי אם ייבחר כספק הזוכה במכרז הוא מתחייב להעביר 

 למזמינה  את זכויות השימוש במלואן בכל השירותים שיסופקו  במסגרת המכרז. 

ר שהוא מתחייב לדאוג אם ההצעה כוללת זכויות שימוש של צד שלישי, מציע יצהי .0.6.4.2

להעברת זכויות אלה למזמינה בלי צורך להחתים את המזמינה על חוזה או הסכם 

 מעבר לתנאי ההזמנה שבינו לבין המזמינה וללא עלות נוספת.

 0.6.4מציע ימלא את ההצהרה בדבר זכויות הקניין בהתאם לנוסח המחייב שבנספח  .0.6.4.3

 ויחתום עליה.

 ף.הגשת ההצהרה דלעיל הינה תנאי ס .0.6.4.4

 :ניגוד עניינים .0.6.5

מציע יתחייב כי אין בהגשת הצעה במענה למכרז ובביצועה בפועל במקרה של זכייה  .0.6.5.1

משום ניגוד עניינים עסקי או אישי שלו או של עובדיו, של ספקי משנה ושל חברות צד 

שלישי, המעורבים בהצעה או בביצועה. מציע יצרף הצהרה חתומה מורשה/י החתימה 

 המצ"ב. 0.6.5בנספח נוסח המחייב מטעם המציע כמוצהר ב

 הגשת ההצהרה דלעיל הינה תנאי סף. .0.6.5.2

 :התחייבות לשמירת סודיות .0.6.6

מציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לו או שייוודע לו  .0.6.6.1

לשם ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז. מציע אינו רשאי לפרסם המידע, להעבירו או 

ם במהלך כל תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה וכן לא יעשה להביאו לידיעת כל אד

כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. כמו כן יצרף מציע התחייבות כי אם יבחר 

כספק הזוכה, ידאג לכך שכל עובדיו וכל אדם מטעמו המספקים את המערכת, 

המוצרים, הציוד והשירותים המבוקשים כמפורט במכרז זה והקשורים בכל דרך 

למכרז ומימושו, יקיימו את הוראות סעיף זה, והמציע יחתימם לשם כך על  שהיא

 הצהרת התחייבות לשמירת סודיות. 

. מציע יצרף את הנספח להצעתו 0.6.6בנספח ראה  –נוסח מחייב של הצהרת הסודיות  .0.6.6.2

 כשהוא חתום על ידי מורשה/י החתימה של המציע כמוצהר.

 הגשת ההצהרה דלעיל הינה תנאי סף. .0.6.6.3

 :יבות לזמינות השירותים המבוקשיםהתחי .0.6.7

 : קיום רכיבי השירות .0.6.7.1

מציע יצרף להצעתו הצהרה חתומה על ידי מורשה/י חתימה של המציע לעניין  .א

  .0.6.7התחייבות לזמינות השירותים המבוקשים, בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 

 הגשת ההצהרה דלעיל הינה תנאי סף. .ב
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 :שינויים והתאמות .0.6.7.2

ידע הדרוש לביצוע שינויים והתאמות במערכת, במוצרים מציע יצהיר שיש לו ה .א

ובשירותים  המוצעים על ידו, והוא אף מתחייב ששינויים והתאמות שיבצע 

כשדרוג במרכיבי המערכת, המוצרים והשירותים המבוקשים, יבוצעו על פי 

הוראות והנחיות יצרני המוצרים ולא יפגעו במחויבות הספק הזוכה לתת אחריות 

למוצרים ולשירותים המבוקשים וכן ששינויים והתאמות אלה ישתלבו למערכת, 

במערכת, במוצרים ובשירותים כך שלא יפגעו באיכותם וימשיכו לפעול לאחר 

 שדרוג מסוג זה.

מציע יצרף להצעתו הצהרה חתומה על ידי מורשה/י חתימה של המציע בהתאם  .ב

 .0.6.7לנוסח המחייב שבנספח 

 .נאי סףההצהרה דלעיל הינה ת הגשת .ג

 :חתימה על חוזה )להלן: "חוזה" או "הסכם" או "הסכם ההתקשרות"( .0.6.8

בקובץ נפרד, חתום מציע יחתום על הסכם ההתקשרות שנוסחו המחייב מצורף למכרז  .0.6.8.1

ידי מורשה/י החתימה של המציע )כמוצהר( ובחותמת התאגיד בכל -בראשי תיבות על

ידי מורשה/י החתימה של -ל, עעמוד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בהסכם

 המציע וחותמת התאגיד.

חתימת המזמינה על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות  .0.6.8.2

 מהספק הזוכה ובכלל זה הגשת ערבות הביצוע ומסירת אישורי הביטוח כנדרש בהסכם.

 :אישור רואה חשבון ותצהיר של מחזיקה בשליטה .0.6.9

ש לצרף אישור רואה חשבון ותצהיר של מחזיקה י, ככל שהדבר רלבנטי לגבי מציע .0.6.9.1

. אישור זה יצורף 1992–ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2כאמור בסעיף  בשליטה

 -ככל שהדבר אינו רלבנטי, יש לציין  במענה לסעיף זה  .0.6.9נספח להצעה כ

  ."האישור אינו רלבנטי"

-התשנ"ב המכרזים, חובת לחוק א2 סעיף לפי יתרון יינתן לא כאמור, אישור צורף לא .0.6.9.2

1992.  

 : העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ .0.6.10

, תינתן העדפה 1995-בהתאם לתקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה .0.6.10.1

להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת 

 מורות. , והכל כמפורט בתקנות הא15%טובין מיובאים בתוספת 

 המצ"ב. 0.6.10נספח לצורך כך, על המציע לצרף להצעתו אישור רואה חשבון בנוסח  .0.6.10.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 שרותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21מכרז  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

  51מתוך  18עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعטרנט אתר האינ

 

 התחייבויות ואישורים נדרשים בגין זכייה .0.7

 

 :ערבות ביצוע .0.7.1

הספק הזוכה יעמיד לפקודת המזמין ערבות אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים,  .0.7.1.1

( ימי 4תוך ארבעה ) ,0.7.1שבנספח בנוסח המחייב ש"ח,  120,000בסך של 

 עסקים מרגע קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. 

ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות הבסיסית  60הערבות תהיה בתוקף עד 

וצמודה למדד המחירים לצרכן. המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום ההודעה 

לספק הזוכה על זכייתו במכרז. במידה ויחליט המזמין לממש את האופציה 

ית לו ולהאריך את תקופת ההתקשרות, יאריך הזוכה את ערבות הביצוע המוקנ

 ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות המוארכת. 60בהתאם, עד 

המזמין רשאי לחלט את הערבות, במקרה שהזוכה לא יעמוד באיזו מבין התחייבויותיו  .0.7.1.2

 או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו, לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות לכל אורך

 תקופת ההתקשרות.

 זוכה אשר יסרב להארכת תקופת ההתקשרות או תוקף הערבות, ערבותו תחולט.

בטרם תחולט הערבות, תינתן לזוכה שהות בת שבעה ימים )קלנדריים( לתקן את הטעון 

תיקון; בתום שבעת הימים האמורים, תאפשר ועדת המכרזים לזוכה להשמיע טענותיו 

תהא סופית. החליטה הוועדה לחלט את הערבות, כולה בפניה, ותיתן את הכרעתה אשר 

או מקצתה, יעמיד הזוכה ערבות חדשה לטובת המזמין, בתנאי הערבות המקורית 

 ובסכומה.  

הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק  .0.7.1.3

 .1981-בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 ערבות זו תחליף את ערבות ההצעה.

האמור בסעיף זה יחול גם בעניינו של ספק חלופי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק  .0.7.1.4

( ימי עסקים מרגע שקיבל את 4החלופי יעמיד את הערבות לפי סעיף זה בתוך ארבעה )

 ההודעה על ההתקשרות עימו.

 :ביטוח .0.7.2

ש לאחר ההודעה על זכייתו במכרז מציע אשר ידורג במקום הראשון, יידרש להגי .0.7.2.1

כנספח ב' להסכם ההתקשרות שתתקבל מוועדת המכרזים, את נספח הביטוח המצורף 

 , כשהוא חתום כנדרש.אישור עריכת ביטוחים -ביטוחים נדרשים  -

( ימי עסקים מרגע 4במידה ומציע לא יציג את אישורי הביטוח כנדרש בתוך ארבעה ) .0.7.2.2

ת עימו, תהיה ועדת המכרזים רשאית לדחות את שקיבל את ההודעה על ההתקשרו

הצעתו למכרז, לחלט את ערבותו ולבחור בספק אשר דורג במקום השני כספק חלופי 

 )וכן הלאה, עד בחירת ספק זוכה(.
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, אישור עריכת ביטוחים -ביטוחים נדרשים   –באשר לנספח ב' להסכם ההתקשרות  .0.7.2.3

בשלב הגשת ההצעות למכרז. הביטוח אין למוסרו כשהוא חתום על ידי חברת יובהר כי 

המציע מאשר, עם הגשת הצעתו למכרז, כי היה וייבחר כספק הזוכה, הוא מתחייב 

למסור את נספח הביטוח על פי הנדרש במכרז, כאמור לעיל. הגשת נספח ביטוח כאמור 

 הינה תנאי לחתימה על ההסכם עם המציע שהוכרז כספק הזוכה.

 :ך המכרזשינויים בהסכם ההתקשרות במהל .0.7.3

היה ויתבצעו שינויים בהסכם ההתקשרות על ידי המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי,  .0.7.3.1

, מתחייב הספק הזוכה לחתום על במהלך מתן ההבהרות לשאלות הספקים למכרז

הסכם ההתקשרות המעודכן בשינויים כאמור. חתימת המזמינה על ההסכם מותנית 

 ספק הזוכה.במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מה

לא ימלא הספק הזוכה את כל הדרישות כמפורט במכרז או יחזור בו מהצעתו או לא  .0.7.3.2

לעיל או  0.7.1יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש או לא ייתן ערבות כנדרש בסעיף 

ינהג שלא בתום לב במהלך תהליך ההתקשרות, שומרת לעצמה המזמינה את הזכות 

 רז.לחלט את הערבות בגין הגשת ההצעה למכ

במקרים כאמור ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור בספק חלופי כהגדרתו בסעיף  .0.7.3.3

 למכרז. 0.12.5

 
 :שלמות ההצעה ואחריות כוללת של הספק .0.7.4

 האחריות הכוללת למכרז זה ותוצאותיו תוטל על הספק הזוכה בלבד.  .0.7.4.1

 בסעיף "פרטי הספק", יש לתאר את כל הפרטים הרלוונטיים לספק המציע. .0.7.4.2

על כל הצדדים, כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה ברור ומוסכם  .0.7.4.3

 אינטגרטיבית ותפעולית אחת. 

 עם זאת, רשאית המזמינה לבחור בחלק מההצעה וליישמה בחלקים או בשלבים. .0.7.4.4

  

 :חידוש אישורים .0.7.5

במהלך  לעיל 0.6בסעיף המציע הזוכה מתחייב לחדש את כל האישורים המפורטים  .0.7.5.1

 יידרש.תוקפה של ההתקשרות, ככל ש

 
ידי -יובהר, כי יש להקפיד על מילוי נכון של הנספחים בהתאם להוראותיהם, לרבות על

 והחתמת האדם המתאים בהתאם לדרישות כל מסמך. מחיקת שדות חלופיים
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 (I) זכויות המזמין .0.8

 

 :פיצול ההצעה ושינוי תנאים .0.8.1

 ם.המזמין רשאי לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או לממשה בשלבי .0.8.1.1

המזמין רשאי לשנות את תנאי המכרז עד למועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על  .0.8.1.2

השינוי תפורסם באתר האינטרנט של המזמין וכן תישלח לכל מציע שנרשם לקבלת 

 הודעות.

 :השלמת מידע, הדגמה ומצגות .0.8.2

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש ממציע להופיע בפני ועדת המכרזים או מי  .0.8.2.1

עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז, להציג את הצעתו, מטעמה יחד 

או כל מסמך שיידרש, ולהשיב לשאלות ועדת המכרזים לכל הטעון הבהרה. המציע 

ייענה לדרישת המזמין לפגישה כאמור ויופיע בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה תוך 

 שה אצלו.פרק זמן שלא יעלה על שלושה ימי עבודה מרגע קבלת הדרי

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע הבהרות בכתב בלבד ואם  .0.8.2.2

יידרש מציע להשיב בכתב כאמור, יענה המציע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי 

 ועדת המכרזים בפנייתה אליו. 

 :ביטול המכרז .0.8.3

ז חדש. אם המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכר .0.8.3.1

יבוטל המכרז לפני בחירת ספק זוכה, הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים 

 אשר הגישו הצעות למכרז. 

 המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז, בכל צורה שהיא. .0.8.3.2

לפני תום הליך המכרז, רשאי המזמין  21-מובהר כי במידה ויוקדמו הבחירות לכנסת ה .0.8.3.3

יום לאחר הבחירות, וייתכן שהמזמין יתקשר  120שהות את המשך תהליך המכרז עד לה

עם ספק לביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה למערכת הבחירות האמורה. יובהר כי 

במקרה כזה לא תהיה למציעים או לספק הזוכה, כל טענה כלפי המזמין, אך לספק 

ין בהקשר זה כי מועד הבחירות האמור לא יינתן יתרון בהמשך הליכי המכרז. יצו

-, אך הוא נתון לשינוי בהתאם להוראות חוק2019בנובמבר  5לפי דין הינו  21-לכנסת ה

 יסוד: הממשלה.-יסוד: הכנסת או חוק

 :שלמות ההצעה .0.8.4

המזמין רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  .0.8.4.1

 ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף. המכרז, אשר לדעת המזמין מונעת הערכת

במקרה של חוסר בהירות באשר לשאלה לגבי תנאי מתנאי המכרז, פרשנות המזמין  .0.8.4.2

הינה הקובעת. ככל שישנן למציע שאלות מסוג זה עליו להעלותן בשלב שאלות 

 ההבהרה.
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 :ביצוע מכרז נוסף .0.8.5

לעצמו המזמין  אם יתעורר צורך במערכת בעלת תכונות שאינן מוגדרות במכרז, שומר .0.8.5.1

את הזכות לבצע מכרז נוסף למערכת בעלת תכונות אלה, אף אם המכרז הנוכחי עדיין 

בתוקף, והוא רשאי להתחשב בתשובות המציעים במכרז האמור ובשאלות ההבהרה 

 שלהם, ולמציעים לא תהא כל טענה בהקשר לכך. 

 :פסילה בעקבות חוות דעת שלילית .0.8.6

ול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם המזמין שומר לעצמו את הזכות לפס .0.8.6.1

גורם ממשלתי אחר, כספק שירותים המבוקשים במכרז זה, ונמצא כי לא עמד 

בסטנדרטים של אספקת השירותים כנדרש, או שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו או 

שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו; או לחליפין, מציע אשר הגיש 

עה למכרז קודם של המזמין או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש הצעה או הצ

 הצהרה שקרית. 

במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית  .0.8.6.2

 וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

 :הפסקת התקשרות מיידית על ידי המזמין .0.8.7

פסיק את ההתקשרות עם זוכה בהתרחש אחד או יותר מן המזמין יהיה רשאי לה
 המקרים הבאים:

 אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לספק הזוכה. .0.8.7.1

יובהר, במקרים המפורטים לעיל על הספק הזוכה להודיע מיידית למזמין בדבר 
 מינוי כאמור.

 פק זוכה.אם ימונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי או רכוש הס .0.8.7.2

יובהר, במקרים המפורטים לעיל על הספק הזוכה להודיע מיידית למזמין בדבר 
 מינוי כאמור.

 אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק הזוכה. .0.8.7.3

יובהר, במקרה המפורט לעיל, על  הספק הזוכה להודיע מיידית למזמין בדבר 
 מתן צו כאמור.

 ימים. 30ל אם הפסיק הספק הזוכה לנהל את עסקיו לתקופה העולה ע .0.8.7.4

אם הסתלק ספק זוכה מביצוע הסכם ההתקשרות או לא העמיד ערבות חדשה  .0.8.7.5

 כנדרש לפי תנאי המכרז או לא שילם את הפיצויים הנדרשים במועד.

אם הספק הזוכה קיים אחד או יותר מהתנאים הבאים, במהלך תקופת  .0.8.7.6

 ההתקשרות:

  (.(SLAאמנת שירות  - המימוש בפרק 4.6מהרשום בסעיף  חרג .א

 פק מערכת שאינה עומדת בדרישות בהתאם לתנאים המפורטים במכרז.סי .ב

 לעיל. 0.7לא עמד באילו מהתנאים המפורטים בסעיף  .ג

הפסקת ההתקשרות אינה גורעת מסמכות המזמין לחלט את ערבות הביצוע של  .0.8.7.7

המכרז, וכן מכל זכות אחרת של המזמין לפיצויים או להשבה או לביצוע 

 רה, והכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים.שירותים שניתנה בעבורם תמו
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 :פנייה למציע וללקוחותיו והשלמת מסמכים, דרישה למידע נוסף או הבהרות .0.8.8

לפנות למציע לצורך במהלך בדיקת ההצעות, ועדת המכרזים תהא רשאית  .0.8.8.1

או כדי להסיר אי בהירויות שעלולות קבלת הבהרות בקשר עם הצעתו, 

והתקנות  1992–בת המכרזים התשנ"בלהתעורר וזאת בכפוף לקבוע בחוק חו

 בכל שלב משלבי המכרז. שהותקנו מכוחו, 

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב משלבי המכרז, הבהרות  .0.8.8.2

בכתב או בעל פה להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את 

היו חלק הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על מציעים אחרים. ההבהרות י

 בלתי נפרד מהצעת המציע.

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר או אישורים  .0.8.8.3

המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע 

 בתנאי המכרז וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.

עה או להבליג על ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצ .0.8.8.4

הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו 

 משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

המזמין יהא רשאי לפנות ללקוחות המציע, או לכל צד שלישי, לשם קבלת  .0.8.8.5

 פירוט לגבי ניסיונם/חוות דעתם על המציע ושירותיו.

מין יהא רשאי לערוך כל בדיקה נדרשת נוספת כפי שתנחה ועדת המכרזים, המז .0.8.8.6

 או מי מטעמה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

 :בחירה בהצעה-אי .0.8.9

 המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא. .0.8.9.1

 :זכויות המזמין בקשר להזמנת פריטים נוספים .0.8.10

מין שירותים נוספים מהספק הזוכה אשר הינם שירותים המזמין רשאי להז .0.8.10.1

 –דומים, משלימים או תחליפיים לשירותים שהוגדרו במכרז זה )להלן 

"השירותים הנוספים"(. לתשומת לב המציעים, ככל שיידרשו שירותים 

נוספים שאינם כלולים בכתב הכמויות, מחירם ייקבע בהתאם למחירים 

ומים, או בהתאם למחירון הרשמי של הספק שהציע הספק הזוכה לשירותים ד

 ובכפוף לאישור הצעת המחיר שתוגש על ידי הספק הזוכה על ידי המזמין.   

יובהר כי, למזמין שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לרכוש את השירותים  .0.8.10.2

הנוספים וכי זכות זו הינה זכות חד צדדית שאיננה מחייבת את המזמין בשום 

לפרסם מכרז נפרד ואחר לכל שירות או קבוצת  צורה ואופן והמזמין רשאי

 שירותים כאמור.
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 (I) הצעת המציע .0.9

 
 :מבנה כללי .0.9.1

מבנה ההצעה יהיה תואם באופן מושלם וזהה למבנה המכרז. לדוגמא: סעיף  .0.9.1.1

וכו'.  2.2תשובה לרכיב  2.2במכרז, סעיף  2.1בהצעה יכיל תשובה לרכיב  2.1

שובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין ת

 מספרו המקורי במכרז. 

הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, והכל על פי שיקול  .0.9.1.2

דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים! עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על 

 כל הסעיפים לפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

 
 :מבנה ההצעה: פירוט .0.9.2

, Sאו   I, M רכיב( יתאים לסיווג הרכיב:-תשובה בכל רכיב )ותתתוכן ומבנה ה .0.9.2.1

לעיל. במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף  0.5.1כמוגדר בסעיף 

 ההצעה. הנספח יסומן במספר הרכיב המפנה. 

מומלץ לעשות שימוש בנספחים, על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על  .0.9.2.2

רף כנספח לסעיף הרלוונטי ויסומן כמפורט קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצו

 לעיל.

 
 

 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 שרותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21מכרז  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

  51מתוך  24עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعטרנט אתר האינ

 (I) בעלות על המפרט וההצעה .0.10

 
 : בעלות על המכרז ושימוש בו .0.10.1

מכרז זה הוא קנינו הרוחני של המזמין, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת  .0.10.1.1

 ההצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.

 
 :בעלות על ההצעה ושימוש בה .0.10.2

ת המציע והמידע שבה הם קנינו הרוחני של המציע. המזמין מתחייב שלא הצע .0.10.2.1

 לעשות שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי המכרז או לפי הוראותיו.

 
 :עיון בהצעה זוכה -צד שלישי  .0.10.3

המזמין מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים  .0.10.3.1

ות ואי שימוש בהצעת המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודי

 המציע אלא לצרכי המכרז.

)להלן: "תקנות חובת  1993-בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג .0.10.3.2

המכרזים"(, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכים שונים 

ובהצעת הספק הזוכה. ועדת המכרזים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, 

כל מסמך אשר להערכתה המקצועית  להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז,

אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת 

 המכרזים.

מציע יציין מראש )בתשובתו לסעיף זה(, בשלב הגשת ההצעה, אלו חלקים  .0.10.3.3

בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. מציע יהיה מנוע מלעיין 

ר בהצעתו שלו צוינו על ידו במענה לסעיף זה, כסוד בחלקים בהצעה הזוכה אש

מסחרי / מקצועי. על אף האמור תהא ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול 

דעתה הבלעדי, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה 

אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק 

 חובת המכרזים. 

המזמין רשאי לדרוש מהמציע החזר הוצאות עבור עיון כאמור, לכיסוי העלות  .0.10.3.4

 הכרוכה בכך.

 
 :המחאת זכות .0.10.4

הספק הזוכה אינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעים מהמכרז  .0.10.4.1

ומהסכם ההתקשרות שנחתם על פיו, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש 

 של המזמין.  ובכתב ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי

ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק הזוכה  .0.10.4.2

 מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי המכרז. 
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 :הצעה מסויגת או מותנית .0.10.5

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות  .0.10.5.1

 ית תיפסל. המכרז. הצעה מסויגת או מותנ

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את  .0.10.5.2

 השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות בלבד.

 
 :הצעה תכסיסנית .0.10.6

הצעה תכסיסנית או הצעה שיש בה משום חוסר תום לב, או הצעה שמניתוח שלה  .0.10.6.1

מוצק שניתן להסבירו או שיש עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ו

 תיפסל. –בה סבסוד צולב של מחירים 

 
 :היררכיה בין מסמכים ופרשנות .0.10.7

"מסמכי המכרז"(, לרבות ההסכם על  –המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן  כל .0.10.7.1

 נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין  מקרה של סתירה בין נוסח המכרז בכל .0.10.7.2

 שני הנוסחים. במידה שלא ניתן לעשות כן, יגבר נוסח ההסכם.

 המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים .0.10.7.3

 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם זכר בלשון

 .פרשנות לצרכי שמשוי ולא נוחות למטרות הן ובנספחיו במכרז הסעיפים כותרות .0.10.7.4

 .במפרט האמור יגבר, במפרט הנדרש לבין בהצעה האמור בין סתירה תתגלה אם .0.10.7.5

 

 (I) שלמות ההצעה ואחריות כוללת .0.11

 ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת.  .0.11.1

הצעת המציע כוללת את כל הפריטים והרכיבים הנלווים הנדרשים על מנת להקים  .0.11.2

 את המערכת המוצעת על ידו. ולהפעיל
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 (I) בדיקת ההצעות והערכתן .0.12

 בדיקת ההצעות תיערך במספר שלבים כמפורט להלן. :כללי .0.12.1

 :בדיקת תנאי הסף -שלב א'  .0.12.2

בשלב בדיקת תנאי הסף, תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות בתנאי הסף וקיום כל  .0.12.2.1

 המסמכים הנדרשים בהם. 

 שלב בדיקת איכות.  –כל ההצעות שיעמדו בדרישות הסף, תעבורנה לשלב ב'  .0.12.2.2

 :בדיקת איכות - שלב ב' .0.12.3

בשלב זה ייבדקו נתוני איכות ההצעות, כפי שהם מופיעים במסמכי המכרז, בהתאם  .0.12.3.1

 למכרז זה.  0.12בנספח למפ"ל המפורט 

 -ג' בשלב בדיקת האיכות, תעבור לשלב  70%הצעה שתקבל ציון סף של לפחות  .0.12.3.2

 בדיקת שקלול איכות/עלות וקביעת הספק הזוכה.

במידה שהצעה לא צלחה את תנאי הסף או את בדיקת האיכות או נפסלה מכל טעם  .0.12.3.3

 אחר, הצעת המחיר לא תיפתח והיא תוחזר למציע כמו שהיא.

 :בדיקת שקלול איכות/עלות וקביעת הספק הזוכה –שלב ג'  .0.12.4

 %7075דיקת איכות, בציון סף של ב –הצעות אשר יעברו, כאמור,  את שלב ב'  .0.12.4.1

ומעלה, ייבחנו על ידי ועדת המכרזים, על פי המפ"ל, תוך שקלול איכות ההצעה 

 – 0.12בנספח כמפורט  ,50% –, עלות 50% –איכות ועלותה, על פי היחס הבא: 

 . מפ"ל

הצעות ימוינו בהתאם לשקלול איכות/עלות וידורגו מהציון המשוקלל הגבוה ביותר  .0.12.4.2

ך ביותר. ההצעה שתזכה ביחס האיכות/עלות הגבוה ביותר תיקבע כהצעה ועד לנמו

 הזוכה. 

 :(בחירת זוכה ו"זוכה חלופי" )ספק חלופי .0.12.5

המזמין מעוניין בבחירת ספק זוכה אחד במכרז. על אף האמור לעיל, ועדת המכרזים,  .0.12.5.1

על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום 

"ספק חלופי"(, שיבוא  -בהתאם לשקלול איכות/עלות, כ"זוכה חלופי" )להלן  השני,

 במקום הספק הזוכה. 

אם לא יעמוד הזוכה באחת או יותר מדרישות המכרז או ינהג שלא בתום לב, רשאי  .0.12.5.2

המזמין, בתקופה שתחילתה מיום חתימתו על הסכם ההתקשרות עם הזוכה ועד תום 

פי, בהתאם לתנאי המכרז, להסכם ההתקשרות חודשים, להתקשר עם הספק החלו 9

 ולהצעתו של הספק החלופי, במקום  הספק הזוכה.
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היה והחליטה ועדת המכרזים על בחירה בספק חלופי כספק הזוכה, יבוא הספק  .0.12.5.3

החלופי במקום הספק הזוכה והוא מתחייב להשלים ולעמוד במכרז על כל תנאיו, 

התחייבויות הספק הזוכה אותו הוא  דרישותיו וחלקיו והוא יחויב להשלים את כל

החליף בהקשר לדרישות מכרז זה בלבד. כמו כן, המזמין יהיה רשאי לחלט את 

הערבות הבנקאית של הספק הזוכה לרבות לצורך כיסוי עלות אספקת השירותים 

ידי הספק החלופי. בטרם חילוט ערבות המכרז, תינתן לזוכה שהות -המבוקשים על

הליקויים שבגינם התבקשה חילוט הערבות; בתום שבעת בת שבעה ימים לתיקון 

הימים האמורים, תאפשר ועדת המכרזים לספק הזוכה להשמיע טענותיו בפניה; 

 והכרעתה תהא סופית. –לאחר הליך זה תכריע ועדת המכרזים 

 

 הזמנת השירותים המבוקשים .0.13

אצל הזמנת השירותים המבוקשים מן הספק הזוכה תיעשה על ידי הגורם המוסמך  .0.13.1

 המזמין.

 

 סמכות השיפוט .0.14

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת  .0.14.1

 מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
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 מחירים ותשלום .0.15

 כל המחירים הנקובים בהצעה יהיו סופיים ויכללו את כל מרכיבי העלות.  .0.15.1

ויהיו כלולים  ללא מע"מת יהיו נקובים בשקלים חדשים, מחירים בטבלאות כתב הכמויו .0.15.2

בהם כל מס או היטל או תוספת אחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי בגין זכויות 

 השימוש במוצר, בציוד ובשירותים על מרכיביהם.

 העלות. – 5תנאי ההצמדה יהיו כמפורט בפרק  .0.15.3

במועד הגשת החשבון, המחיר שישולם יהיה מחיר קבוע וסופי, בתוספת המע"מ התקף  .0.15.4

  ויכלול את כל ההוצאות לצורך אספקת המערכת והשירותים, על פי כל דרישות המזמין.

התשלומים יעשו בהתאם להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת ובפרט  .0.15.5

 ההוראות לגבי הצמדת תשלומים.

 

 (I) סיווג ביטחוני .0.16

 מסמכי המכרז אינם מסווגים.: סיווג מסמכי המכרז .0.16.1

 :הפרויקטסיווג  .0.16.2

יובהר כי קצין הביטחון של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, או מי שימונה על ידי  .0.16.2.1

"קצין הביטחון"( הינו בעל הסמכות היחידה למתן הנחיות, לוח  –הוועדה )להלן 

 זמנים לביצוען ובקרה על יישומן, בתחום הביטחון ואבטחת המידע.

דים המוצעים מטעמו למתן הספק הזוכה ימסור לקצין הביטחון את רשימת העוב .0.16.2.2

השירותים המבוקשים למימוש מכרז זה וכל פרט נוסף שיתבקש ממנו. הרשימה 

תכלול: שם, מספר זהות ומידע על סיווג בטחוני באם קיים. רשימה זו תיבדק 

ותאושר על ידי קצין הביטחון. המזמין רשאי למנוע כניסתו של עובד מטעם הספק 

שהיא ללא צורך בנימוק או הסבר כלשהו, והחלטתו הזוכה לאתרי המזמין מכל סיבה 

 תהיה סופית ומכרעת.

הספק הזוכה מודע ומתחייב כי כל החלפת עובד שלו מחייבת העמדה מיידית של  .0.16.2.3

עובד אחר שלו בעל אישור בטחוני מתאים. הבדיקות הביטחוניות ככל שיידרשו 

 תהיינה על חשבון המזמין.

דרישות הביטחוניות של המזמין בכל שלב הספק הזוכה מתחייב בביצוע ויישום ה .0.16.2.4

 משלבי ביצוע המכרז לכל אורך תקופת ההתקשרות.
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 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 
 
 

 12/21מכרז פומבי מס' 
 
 
 
 
 
 
 

 מתן שירותי סריקה
ועיבוד נתונים מתוך מסמכים 

 סרוקים
 

 נספחים
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 רישום לצורך קבלת הודעותטופס  - 0.3.2נספח 

 
 הספק ________________________.שם המבקש / 

 כתובת המבקש _______________________________________________.

 טלפון _____________, פקס ____________, דוא"ל  ______________.

 שם איש הקשר _____________, תפקיד _____________, 

 טלפון נייד _____________, דוא"ל _____________.

 שה החתימה מטעם המבקש _____________. שם מור

 תפקיד מורשה החתימה מטעם המבקש __________________.

ידוע לי כי כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות, המזמין רשאי לתקן את מסמכי המכרז ובכלל זה 

 לבטלו או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. 

 
 

 תאריך:   __________________ _______חתימת מורשה חתימה: _________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.4.2017את טופס זה יש להעביר עד ליום 
 5669855-02או בפקס  Vadatb@knesset.gov.ilלדוא"ל 
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  כתב ערבות מספק מציע - 0.6.1נספח 

 __שם הבנק/חברת הביטוח: ______________
 מס' הטלפון:________________________
 מס' הפקס: ________________________

 
 כתב ערבות

 לכבוד 
 מדינת ישראל 

 באמצעות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 
 ____________הנדון: ערבות מס'
 

  ₪ 70,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
ורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על שיוצמד למדד המחירים לצרכן כפי שפ

ידי ממשלת ישראל להחליפה.  מדד הבסיס הינו המדד הידוע בעת החתימה על ההסכם על ידי המזמין, 
 לחודש שלפני מועד החתימה על החוזה, מתאריך _________________________ 15 -ב

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                                                                  
 

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( 
 בקשר

אנו . מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21מכרז פומבי עם הזמנה/חוזה 
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15ם את הסכום הנ"ל תוך נשלם לכ

רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, שיכולה 
 לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 .25.7.17עד תאריך   25.4.17ף מתאריך ערבות זו תהיה בתוק
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו    

__________________________ 
בנק/חב' שם ה                                                                                                                             

 הביטוח
 

__________________________________      ___________________________________ 
 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                         

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 

    ________________                                      ________________                         ________________ 
  תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת          
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הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום תצהיר היעדר  -ב. 0.6.2.1נספח 
 שכר מינימום כדין

 
אני הח"מ __________ מספר זהות _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  
מתן שירותי  – 12/21מכרז פומבי המציע הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא 

"(, המבקש להתקשר עם המזמין )להלן: "המכרז)להלן:  סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים
 "המציע"(.

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
 1976 -יים תשל"ו " כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבור"בעל זיקה בתצהירי זה, משמעותו של המונח

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "
 מבין/ה אותו. 

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
 במשבצת המתאימה:  Xסמן 
  ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א לא הורשעוהמציע ו"בעל זיקה" אליו-

חוק שכר )להלן: " 1987-"( וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים)להלן: " 1991

סריקת פרוטוקול ועדת  – 12/21מכרז פומבי "( עד למועד האחרון להגשת ההצעות מינימום

 "( מטעם המציע למכרז.  מועד ההגשה)להלן: " קלפי וטופס סימון מצביעים

  ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק  בפסק דין הורשעוהגוף או "בעל זיקה" אליו

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  וחלפה שנה אחתשכר מינימום 

  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק  הורשעוהגוף או "בעל זיקה" אליו

 ד למועד ההגשה. אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה וע ולא חלפה שנהשכר מינימום 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
 _____________                   ____________                   ___________ 

 חתימה וחותמת       שם           תאריך       
 

 אישור עורך דין
 

 _____ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _______
שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 
על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 ה בפני על התצהיר דלעיל. וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/
 ___________                      __________________                            

______________ 
 חתימת עורך הדין              חותמת ומספר רישיון עורך דין          תאריך       
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 וגבלותתצהיר בדבר העסקת אנשים עם מ –ג.  0.6.2.1נספח 
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
מתן  – 12/21מכרז פומבי הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ המבקש להתקשר עם 

. אני מצהיר/ה כי הנני "("המציע)להלן:  יבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקיםשירותי סריקה וע
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  
  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא  1998לות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגב 9הוראות סעיף

 מקיים 

 אותן.        
 חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 
 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  001)במקרה שהמציע מעסיק 
   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה

זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998מוגבלות, התשנ"ח 

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

)במקרה שהמציע  פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998

 ב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.התחיי

 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
_________ _____________                   ___                   ___________ 
 חתימה וחותמת       שם           תאריך       

 

 אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

___ מר/גב' ______________ במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר _________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה 

 בפני על התצהיר דלעיל. 
      

____________________       ____________________         ____________________ 
 חתימה  חותמת ומספר רישיון                  תאריך
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 נספח 0.6.2.2 - אישור תשלום תנאים סוציאליים
 

אני הח"מ _________________  מספר זהות ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

מכרז הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם 
"(. אני "המציע)להלן:  מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21פומבי 

   מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
הנני מאשר בזאת כי המציע _______________ עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר  

 מינימום לעובדיו.
 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי 
 בודה לרבות החוקים המפורטים להלן:העובדים שיועסקו על ידי, את האמור בחוקי הע

 1959 -חוק שירות התעסוקה, התשי"ט 

 1951 -חוק שעות העבודה והמנוחה, התשי"א 

 1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו 

 1951 -חוק חופשה שנתית, התשי"א 

 1954 -חוק עבודת נשים, התשי"ד 

 1996 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו 

 1952 -חוק עבודת הנוער, התשי"ג 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג 

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט 

 1958 -חוק הגנת השכר, התשי"ח 

 1963 -חוק פיצויי הפיטורין, התשכ"ג 

 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה 

 
      ____________  _______________     _____________ 

 חתימה וחותמת המציע                   תאריך שם מלא של נציג המציע 
 

 אישור עורך דין
 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ 

/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שזיהה/תה עצמו
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
 

__________________             __________          ______________ 
 חתימת עורך הדין          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 תצהיר בדבר היעדר חובות לפי חוק החברות – 0.6.2.4נספח 

 

אני הח"מ _________________  מספר זהות ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 כדלקמן:  האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה

מכרז פומבי הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם 
"(. אני מצהיר/ה "המציע)להלן: מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים  – 12/21

 כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

ולפי פקודת השותפויות ]נוסח חדש[,  1999-חוק החברות, התשנ"ט הנני מאשר בזאת כי למציע אין חובות לפי

 להפקה הניתן התאגידים מרשות עדכני שותפות/, בהתאם לעניין. לתצהיר זה מצורף נסח חברה1975-התשל"ה

 התאגידים.  רשות של האינטרנט אתר דרך

 
      ____________  _______________        _____________ 

 חתימה וחותמת המציע                   תאריך יג המציע שם מלא של נצ
 

 אישור עורך דין
 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 

_ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת על ידי ת.ז. ____________
 וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

  
_____________________                   __________          ______________ 

 חתימת עורך הדין          ן עורך דין חותמת ומספר רישיו  תאריך       
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 נספח 0.6.2.5 - התחייבות המציע לעמידה בדרישות מקצועיות
 

 
 

אני הח"מ __________ מספר זהות _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
הנני נותן תצהיר זה וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

מתן שירותי  – 12/21מכרז פומבי בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם 
"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת "המציע)להלן:  סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים

 תצהיר זה בשם המציע.
 

 מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז:הנני 
 
( שנים רציפות 5: למציע יש ניסיון מוכח, במהלך חמש )במתן שירותי סריקה ומפתוח יסיון קודםנ 

כולל(, במתן שירותי סריקה  2016לשנת  2012בין שנת  –לפני מועד הגשת ההצעות לכל הפחות )קרי 
ציג . יובהר כי על החברה להבמצטברלכל הפחות,  4Aדפים, בגודל  1,000,000 -ומפתוח, של למעלה מ

 פרוייקטים בהם נסרקו הדפים, ומופתחו למערכת ממוחשבת. 
 
המציע יפרט את שם הלקוח, שם הפרויקט ותאורו, פרטי איש הקשר והיקף העבודה שבוצעה  (1

 1,000,000 -עבור כל לקוח, בהתאם לטבלה הבאה. בשורת הסה"כ צריך להסתכם בלמעלה מ
 .2012 -דפים. שנת העבודה הראשונה צריכה להיות לפחות ב

 
 טבלת מילוי הפרטים: (2

 
 
 
 
 
 
 
 

שם  שם הלקוח  ספ'
הפרויקט 

 ותיאורו

שם איש 
 הקשר

טלפון איש 
 הקשר

היקף העבודה 
 )במספר דפים(

 שנת העבודה

       

      סה"כ 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 שרותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21מכרז  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

  51מתוך  37עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعטרנט אתר האינ

 :במתן שירותי עיבוד ממוחשב של מסמכים ניסיון קודם .ב

 –הגשת ההצעות לכל הפחות )קרי  ( שנים רציפות לפני מועד5למציע יש ניסיון מוכח, במהלך חמש ) (1

 -כולל(, במתן שירותי עיבוד ממוחשב של מסמכים סרוקים, של למעלה מ 2016לשנת  2012בין שנת 

. יובהר כי על לכל פרויקט, עבור שני פרויקטים לכל הפחות לכל הפחות, 4Aדפים, בגודל  10,000

והועבר למערכת ממוחשבת  המציע להציג פרוייקטים בהם נסרקו הדפים, עובד המידע מתוכם

 אחרת. 

המציע יפרט את שם הלקוח, שם הפרויקט ותאורו, פרטי איש הקשר והיקף העבודה שבוצעה עבור  (2

 .2012 -כל לקוח. בהתאם לטבלה הבאה. שנת העבודה הראשונה צריכה להיות לפחות ב

 טבלת מילוי הפרטים: (3

שם  שם הלקוח  ספ'
הפרויקט 

 ותיאורו

שם איש 
 הקשר

יש טלפון א
 הקשר

היקף העבודה 
 )במספר דפים(

 שנת העבודה

1       

2       

 

 : איתנות פיננסית/ מחזור כספי .ג

)לכל הפחות( על פי מאזן כספי מבוקר, בכל אחת  ₪מיליון  2על המציע להיות בעל מחזור כספי של  (1

 (.2016-ו 2015, 2014משלוש השנים האחרונות שלפני מועד הגשת ההצעות )קרי בשנים 

 ל המציע לצרף לנספח זה מכתב אישור מרו"ח המציע, על עמידה בדרישה זאת.ע (2

על המציע לצרף אסמכתאות לניסיון זה ותצהיר של מורשה/י החתימה אצל המציע, כמוצהר על ידו  .ד

 וכאמור לעיל.

 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
_____________                   ____________                                ___________ 

 חתימה וחותמת    שם           תאריך       
 

 אישור עורך הדין
 

 אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
/תה עצמו/ה שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה

על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 
 וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
___________             __________________               ______________ 

 חתימת עורך הדין                         חותמת ומספר רישיון עורך דין            תאריך       
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התחייבות המציע לעמידה בדרישות מקצועיות של מנהל  - 0.6.2.6נספח 
 הפרויקט 

 
אני הח"מ __________ מספר זהות _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  הנני נותן תצהיר זה  וכי
מתן שירותי  – 12/21מכרז פומבי בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם 

"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת "המציע)להלן:  סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים
 תצהיר זה בשם המציע.

 
 מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז:הנני 

 
שם מנהל הפרויקט מטעם המציע הוא _______________________, מספר זהות  .א

._______________ 

 המציע יתחייב כי מנהל הפרויקט מטעמו ישמש לכל תקופת הפרויקט וכל עוד יעבוד עבור המציע. .ב

, למעט בנסיבות נהל הפרויקט תבוצע רק באישור המזמין מראש ובכתבהמציע יתחייב כי החלפת מ .ג

 . שאינן בשליטת המציע.

שנים לפחות בתחום מערכות סריקה ממוחשבות. על  5מנהל הפרויקט הינו בעל ניסיון מוכח של  .ד

אישור לקוח שעבורו בוצע פרויקט בתחום הזמן  –הספק המציע לצרף אסמכתא על ניסיון זה, כגון 

 הנדון.

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
 _____________                   ____________                             ___________ 

 חתימה וחותמת    שם           תאריך       
 

 אישור עורך הדין
 

 פיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הו
שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 
על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 ל התצהיר דלעיל. וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני ע
 

___________             __________________               ______________ 
 חתימת עורך הדין                         חותמת ומספר רישיון עורך דין            תאריך       
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 נספח 0.6.2.7 - הצהרה של ספק זוכה בגין זכייה
 

 לכבוד

 לכנסת ועדת הבחירות המרכזית

 

 אנו ______________________, 

     ,_______________________ 

 

 מורשי החתימה מטעם _____________,  מצהירים בזאת כי:

 
 מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21מכרז פומבי קראנו בעיון רב את 

 הבהרות לגבי כל נושא שבספק;"(, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו וקבלנו המכרז)להלן: "
 

אנו מסכימים לכל תנאי המכרז לרבות לנוסח הסכם ההתקשרות בינינו לבין המזמין ומתחייבים  .1

 למלא את כל דרישות המכרז. 

מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז וכן ערבות לפקודת המזמין להבטחת כל  .2

 התחייבויותינו בגין זכייתנו במכרז.

ימים לאחר החלטת  90לעיל או עד  0.1.3וקפה עד למועד המצוין בטבלה שבסעיף הצעתנו תעמוד בת .3

 .0.6.3ועדת המכרזים, המאוחר מביניהם, כאמור בסעיף 

 

 _______תאריך: ________  שם הספק: _________

 

 חתימה וחותמת: ____________
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 אישור על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע - 0.6.2.8נספח 
 לכבוד 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 א.ג.נ.,
 מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21מכרז פומבי  הנדון:

 
אני הח"מ ________________  מספר זהות ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

היר/ה בזה כדלקמן: הנני נותן האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצ
 – 12/21מכרז פומבי תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם 

"(. אני מצהיר/ה כי הנני "המציע)להלן: מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים 
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 בי המציע במכרז:מאשר את הפרטים הבאים לג הנני 

שם המציע בעברית )שם החברה/תאגיד כפי שהוא רשום במרשם(:  .1
_________________________________ 

 __________________________________  שם המציע באנגלית: .2

 ___________________________________   סוג התארגנות: .3

 ___________________________________   תאריך הרישום: .4

 ___________________________________   מספר מזהה: .5

 ___________________________________  מספר עוסק מורשה: .6

 ___________________________________ משרדו הרשום של התאגיד: .7

 ___________________________________   מספר חשבון בנק:  .8

 איש הקשר מטעם המציע:  .9

 ____________________________ כתובת _________________________     שם

 טלפון  ________________________________ פקס    _____________________

 דוא"ל  ___________________________________________________________

 הנני מצהיר שהמציע אינו נמצא בהליכי מחיקה, פירוק או כינוס נכסים. .10

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הזהות שלהם ודרישות נוספות כמו  .11

 תוספת חותמת, אם ישנן:

 _____________ ז: ___________    שם משפחה: __________         ת" שם פרטי:  .1

 תפקיד: ___________      טלפון נייח: ______________ טלפון נייד: ______________  

 "ל: ___________      פקס': ____________               דוגמת חתימה: _______________דוא

 _____________ ז: ___________    שם משפחה: __________         ת" שם פרטי:  .2

 תפקיד: ___________      טלפון נייח: ______________ טלפון נייד: ______________  

 פקס': ____________               דוגמת חתימה: _______________     דוא"ל: ___________ 

 )יש להקיף בעיגול(.ביחד / לחוד  הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע  
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 ,בכבוד רב

 
      ____________  _______________     _____________ 

 חתימה וחותמת המציע             תאריך  שם מלא של נציג המציע 
 

 
 אישור עורך דין

 
אני הח"מ, ________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 
עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

היר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על להצ
 התצהיר דלעיל. 

 
__________________ ________________  ____________________ 

 טלפון     כתובת   עו"דשם 
 

__________________ ________________  ____________________ 
 חתימה וחותמת עורך דין    רישיון עורך דין מספר         תאריך 
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 זכויות הקניין - 0.6.4נספח 
 

 תצהיר

אני הח"מ _______________ מספר זהות _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש המציעזה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן: "הנני נותן תצהיר 
 מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21מכרז פומבי להתקשר עם עורך 

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המכרז)להלן: "
  

 במשבצת המתאימה( X)סמן 
 כויות הקניין הרוחני, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות )להלן המציע הוא בעל ז

ביחד: "זכויות הקניין"( הגלומות בהצעתו, ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו 

 ולהתקשר לפיה עם המזמין כמפורט במכרז.  

 ____________ והמציע זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _____________

מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את שרותיו וכי לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להתקשר 

 עם המזמין כמפורט במכרז.

 
המציע מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת 

ל המזמין בעקבות הרכישה או השימוש בשירותים זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות ש
 הכלולים בהצעתו, וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה או תביעה של צד ג' כנגד המזמין.

אם אבחר כספק הזוכה במכרז הנני מתחייב להעביר במלואן את זכויות השימוש למזמין בכל  
כרז. אם ההצעה כוללת זכויות שימוש של השירותים שיסופקו על ידי כספק הזוכה למזמין במסגרת המ

צד שלישי, הנני מתחייב לדאוג להעברת זכויות אלה למזמין בלי צורך להחתים את המזמין על חוזה או 
 הסכם מעבר לתנאי ההזמנה שבינו לבין המזמין וללא עלות נוספת.

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
__________________ ________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת                 שם    תאריך 
 
 

 אישור עורך הדין
 

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________________ 
הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________________ בישוב/עיר ________________ 

' _________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________________ /המוכר/ת לי מר/גב
באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה, תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
 

__________________ ________________ ______________________ 
 חתימה וחותמת עורך הדין   מספר רישיון עורך הדין                תאריך
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 ניגוד עניינים-תצהיר בדבר אי – 0.6.5נספח 

 
 לכבוד 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 

 א.ג.נ,  אני הח"מ 
 

______________________________________________________________ ___________ 
 תפקיד   מספר זהות   שם   

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 את ומתחייב/ת בזאת כלפיכם כדלקמן:מצהיר/ה בז
 

"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן: "
 מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21מכרז פומבי עורך להתקשר עם 

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המכרז)להלן: "
 

למיטב ידיעתי אין בהגשת הצעה על פי המכרז או במתן השירותים נשוא המכרז משום ניגוד עניינים 
 עובדיי, של ספקי משנה או של צד ג' כלשהו, המעורבים בהצעה או בביצועה.עסקי או אישי, שלי או של 

 
לאחר שבדקתי את העניין כמיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמי או לבני משפחתי 
הקרובה, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם הדרישה 

נשוא הדרישה הנ"ל, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה. אני מתחייב/ת עוד, כי אם במהלך והשירותים 
עבודתי כאמור, יובא לידיעתי ניגוד עניינים כאמור, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, אודיע עליו לכם 

 ללא דיחוי.
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 

__________________ ________________ ______________________ 
 חתימה וחותמת               שם                   תאריך

 
 
 

 אישור עורך הדין
 

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________________ 
__________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________________ בישוב/עיר ______

מר/גב' _________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________________ /המוכר/ת לי 
באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה, תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
 

__________________ ________________  ______________________ 
 חתימה וחותמת עורך הדין   מספר רישיון עורך הדין                תאריך
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 הצהרת סודיות - 0.6.6נספח 

 2017______ ביום ____ בחודש _____ -שנערכה ונחתמה ב
 

 }מורשי החתימה מטעם המציע{  על ידי:
 

 זהות:  _________מרח'  _______________ שם:____________________    מספר
 שם:____________________    מספר זהות:  _________מרח'  _______________

 
מתן שירותי סריקה  – 12/21מכרז פומבי הואיל והמזמין מתכוון לרכוש שירותים מבוקשים כמפורט 

 )להלן: "המכרז"(; ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים
 ני מועסק בקשר לאספקת השירותים המבוקשים כמפורט במכרז;והואיל והנ

 והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת ועדת הבחירות המרכזית להגן.
 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי ועדת הבחירות המרכזית כדלקמן:
 הגדרות

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
 מתן השירותים כמפורט במסמכי המכרז.   –" ותיםהשיר"
(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -" מידע"

חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ או בכל צורה 
ו אלקטרונית או אופטית או מגנטית או אחרת, בין או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית א

 שהתגבש לכדי תוצר שימושי ובין שהוא תוצר ביניים במסגרת הליך הכנת תוצר שימושי.
כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן  -" סודות מקצועיים"

אמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י ועדת השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות ה
הבחירות המרכזית או כל גורם אחר או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל, ולרבות מידע שהוא סוד מסחרי 

, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור 1999 -כמשמעו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט
 על כל דין. 

 
 שמירת סודיות

אדם אחר מטעמי/ שליחותי לשמור את המידע או הסודות המקצועיים  הנני מתחייב כי אני וכל
בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים נשוא המכרז. למען הסר 
ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא 

 ודות המקצועיים.לידיעת כל אדם את המידע או את הס

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ 
 .1977-וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז

עם השלמת ביצוע השירותים על פי תנאי הדרישה הנ"ל, הנני מתחייב כי, למעט המידע הגלוי, אעביר 
או חומר אחר כלשהו שנמסר לי בקשר עם הדרישה הנ"ל וכן כל עיבוד שנעשה לכם את כל המסמכים 

מן המסמכים והחומר האמור. לא אשאיר בידיי העתק או צילום מכל סוג שהוא מן החומר או 
המסמכים או התפוקות )מכל סוג שהוא לרבות מדיה אלקטרונית( הקשורים לדרישה הנ"ל ללא אישור 

 בכתב מאת המזמין.

 תי/נו על החתום }חתימת מורשי החתימה מטעם המציע{ולראיה בא

 שם :_____________ 

 

 חתימה וחותמת:_________________ תאריך:_____________

==================================================== 

 שם :_____________  

 

 חתימה וחותמת :_________________ תאריך:_____________
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 נספח 0.6.7 – התחייבות לזמינות השירותים

 

 לכבוד

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 –}מס' זהות + שם{ מורשי החתימה מטעם __________________ )להלן  -אנו }מס' זהות + שם{ ו

 "(, מצהירים בזה כי:"המציע

 מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך – 12/21מכרז פומבי השירותים המוצעים בהצעת המציע ל .1

יהיו בשרות שוטף ואין לנו מידע או חשש להפסקת השירותים במהלך תקופת המכרז.  מסמכים סרוקים,

כמו כן, כל הרכיבים הנדרשים לצורך הקמת המערכת ומתן השירותים יהיו בשרות שוטף בכל תקופת 

 ההתקשרות ואין לנו מידע או חשש להפסקת אספקת השירותים במהלך תקופת ההתקשרות וככל שיהיה

 לנו מידע או חשש כאמור נדווח על כך באופן מידי למזמין. 

למציע יש את הידע הדרוש לביצוע שינויים והתאמות במערכת, במוצרים ובשירותים  המוצעים על ידו  .2

והוא אף מתחייב ששינויים והתאמות שיבצע כשדרוג במרכיבי המערכת, המוצרים והשירותים 

יות היצרן ולא יפגעו במחויבות הספק הזוכה והיצרן לתת אחריות המבוקשים, יבוצעו על פי הוראות והנח

למערכת, למוצרים ולשירותים המבוקשים, וכן ששינויים והתאמות אלה ישתלבו במערכת, במוצרים 

 ובשירותים כך שלא יפגעו באיכותם וימשיכו לפעול לאחר שדרוג מסוג זה.

 

 _תאריך: __________  שם המציע: ___________________

 

 (: ____________________1חתימה וחותמת מורשה חתימה )

 

 (: ____________________2חתימה וחותמת מורשה חתימה )

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני 

ר ________________ מר/גב' במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עי

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן 

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה, תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
__________________ ________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת עורך הדין   מספר רישיון עורך הדין              תאריך
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             –חוות דעת רואה חשבון על אודות עמידה בתקנות חובת מכרזים  – 0.6.10נספח 

 העדפת תוצרת הארץ

 תאריך:_______________
 לכבוד

 רות המרכזית לכנסת ועדת הבחי
 

המוגש על ידי חברת ____  12/21שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר הנדון: 
 בע"מ

 
לבקשת _________ בע"מ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום 

)כהגדרת מונח זה  כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי 12/21כרז מ_______ עבור 
(( 1995 –בתקנות חוק חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי( התשנ"ה 

ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה 
נ"ל בהתבסס על באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה ה

 ביקורתנו )*(.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן 
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית 

ל )בעיקרן ביקורת מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"
במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות 
מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים שביקורתנו מספקת 

 בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

 מהותיות, את המידע הכלול בה.לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות ה
 

 ,בכבוד רב   

 
 ______________________ 

 רואי חשבון              
 

 
ולא השיעור המדויק,  35%יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות  –)*( הערה 

. ככלל, ניתן שכן בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק, בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים
 .35%להסתפק בשיעור בסיסי של 

 
 יודפס על נייר לוגו של משרד רואה החשבון 
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 כתב ערבות ביצוע ספק זוכה - 0.7.1נספח 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________
 מס' הטלפון ________________________
 מס' הפקס: ________________________

 
 כתב ערבות

 לכבוד 
 מדינת ישראל

 באמצעות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 
 ____________הנדון: ערבות מס'
 

 .₪ 120,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
שיוצמד למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על 

ע בעת החתימה על ההסכם על ידי המזמין, ידי ממשלת ישראל להחליפה.  מדד הבסיס הינו המדד הידו
 לחודש שלפני מועד החתימה על החוזה, מתאריך _________________________ 15 -ב

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                                                                  
 

______________________________________ )להלן "החייב"( אשר תדרשו מאת: ______
 בקשר

 מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21מכרז פומבי לעם הזמנה/חוזה 
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
ק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמ

 שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח 
 __________________________שכתובתו

 
        __________________________ 

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             
 

________________      _____________________________________________________ 
 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                   

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה
 

________________                       ________________                       ________________                   
 תאריך                                                  שם מלא                                                  חתימה וחותמת           
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 מפ"ל – 0.12נספח 

 מהציון המשוקלל.  %50מהציון המשוקלל ופרק העלות  %50: פרק האיכות מהווה שקלול איכות/ עלות .0

 :ופן מתן הציוניםא .1

 הציונים ייקבעו על ידי המענה שיינתן לכל סעיף בהתאם לדרישות הסעיף במפרט הטכני. 1.1

 ציון האיכות יינתן כציון מוחלט לעומת הדרישה במפרט הטכני, ולא באופן יחסי להצעות אחרות. 1.2

 : נוסחת החישוב של השקלול הינה כדלקמן  .2

 .0.5-ך פרק זה בהכפלת ציון האיכות שיתקבל לפי המפ"ל בהמש 2.1

 5.5.2חישוב ציון העלות לפי הנוסחה הבאה, בהתייחס לטבלת כתב הכמויות המסכמת בסעיף  2.2

 במפרט הטכני:  

 .0.5-ציון העלות המשוקלל שיתקבל יוכפל ב 2.2.1

 שני הנתונים דלעיל יסוכמו לקבלת הציון המשוקלל הסופי של כל ספק.  2.3

 : שיטת חישוב ציון האיכות המשוקלל  .3

 2שה על ידי קביעת הציון בכל סעיף ושקלולו לפי המשקל באחוזים כפי שרשום ברמה החישוב ייע 3.1

 לכל סעיף. 

 , בכל פרק.2לאחר מכן יסוכמו כל הציונים המשוקללים ברמה  3.2

 , כמפורט להלן.1לבסוף, ישוקללו הפרקים לפי משקל הפרק ברמה  3.3

 : 1להלן יוצגו מרכיבי האיכות ומשקלם ברמה  .2

 משקל פרק צר(שם סעיף )מקו פרק

 30 יישום 2

 30 טכנולוגיה 3

 40 מימוש 4

 100 סה"כ
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 :2להלן יוצגו מרכיבי האיכות ומשקליהם ברמה  .3

 :יישום – 2פרק  .3.1

הציון בכל סעיף יינתן על פי הערכת המענה של הספק המציע בהתאם לתכולת הסעיף במפרט 
 הטכני. 

משקל יחסי  שם הסעיף סעיף פרק
לסעיף 

 2רמה 

משקל 
 הפרק

 30  יישום  2
סריקה ועיבוד של טופס סימון  - P1תהליך  2.5.2 

 (1000מצביעים )טופס 

50  

סריקה ועיבוד של פרוטוקול  – P2תהליך  2.5.3 
 ועדת הקלפי וטפסי עזר

30  

  20 סריקת מסמכים כללית – P3תהליך  2.5.4 

  100 סה"כ  

 

 :טכנולוגיה – 3פרק  .3.2

 הציון בכל סעיף יינתן על פי הערכת המענה של הספק המציע בהתאם לתכולת הסעיף במפרט הטכני.

משקל  שם הסעיף סעיף פרק
יחסי 

לסעיף 
 2רמה 

משקל 
 הפרק

 30  טכנולוגיה  3
  100 פרטי התצורה המוצעת 3.2 
     
  100 סה"כ  

 :מימוש - 4פרק  .3.3

על פי הערכת המענה של הספק המציע בהתאם לתכולת הסעיף  הציון בכל סעיף יינתן 
 במפרט הטכני.

משקל יחסי  שם הסעיף סעיף
 2לסעיף רמה 

משקל 
 הפרק

 40  מימוש 4
  30 פירוט ניסיון המציע בסריקה 1, סעיף 4.1.2נספח 
פירוט ניסיון המציע בעיבוד נתונים מתוך מסמכים  2, סעיף 4.1.2נספח 

 סרוקים
35  

  15 מנהל הפרויקט המוצע לביצוע הפרויקט 3, סעיף 4.1.2נספח 
  10 עובדים מקצועיים המוצעים לביצוע הפרויקט 4, סעיף 4.1.2נספח 

    
  100 סה"כ 

 

 

 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 שרותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים – 12/21מכרז  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

  51מתוך  50עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعטרנט אתר האינ

 מודעה לעיתון -נספח 

 
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 םמתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקי – 12/21מכרז פומבי מספר 

 12/21מכרז פומבי מספר ( מודיעה כי הוציאה "המזמינה"ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן:  .1
 (. "השירות")להלן:  מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים –

שנים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם הספק הזוכה ותכלול לכל  8תקופת ההתקשרות תימשך  .2
כות בחירות. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להאריך תקופה זו במספר תקופות שלא הפחות שתי מער

( או שתי מערכות בחירות לכנסת, כמפורט במסמכי המכרז, וזאת בהודעה 4יעלו כולן על ארבע שנים )
ימים לפני תום כל תקופה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הארכה כאמור תהא בתנאים הזהים  30מוקדמת של 

 אי ההתקשרות המקורית, או בתנאים המיטיבים עם המזמינה.לתנ

 מציע רשאי להגיש במכרז הצעה אחת בלבד. .3

המזמינה אינה מתחייבת לבחור הצעה כלשהי והיא רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו  .4
 מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 ת של תנאי סף מרכזיים להשתתפות במכרז )התנאים מפורטים במסמכי המכרז(:להלן רשימה חלקי .5
בתוקף לא  ₪ 70,000צירוף ערבות אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים לפקודת המזמין בסך של  5.1

. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית 25.7.17ועד ליום  25.4.17יאוחר מיום 
 .1981-בביטוח על פי חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"אשברשותה רישיון לעסוק 

 :בעצמוהבאים,  בכל התחומיםהמציע יהיה בעל ניסיון מוכח  5.2

( שנים רציפות 5: למציע יש ניסיון מוכח, במהלך חמש )במתן שירותי סריקה ומפתוח ניסיון קודם 5.3
כולל(, במתן שירותי סריקה  2016שנת ל 2012בין שנת  –לפני מועד הגשת ההצעות לכל הפחות )קרי 

 .  במצטברלכל הפחות,  4Aדפים, בגודל  1,000,000 -ומפתוח, של למעלה מ

( 5: למציע יש ניסיון מוכח, במהלך חמש )במתן שירותי עיבוד ממוחשב של מסמכים ניסיון קודם 5.4
כולל(, במתן  2016לשנת  2012בין שנת  –שנים רציפות לפני מועד הגשת ההצעות לכל הפחות )קרי 

 לכל הפחות, 4Aדפים, בגודל  10,000 -שירותי עיבוד ממוחשב של מסמכים סרוקים, של למעלה מ
 . במצטבר

)לכל הפחות(, על פי  ₪מיליון  2: על המציע להיות בעל מחזור כספי של איתנות פיננסית/ מחזור כספי 5.5
גשת ההצעות )קרי בשנים מאזן כספי מבוקר,  בכל אחת משלוש השנים האחרונות שלפני מועד ה

 (.2016-ו 2015, 2014

 המציע יציין בהצעתו את מנהל הפרויקט המוצע מטעמו שיעמוד בדרישות הבאות: 5.6

המציע יתחייב כי מנהל הפרויקט מטעמו ישמש לכל תקופת הפרויקט וכל עוד יעבוד עבור  5.6.1

 המציע.

 ש ובכתב.המציע יתחייב כי החלפת מנהל הפרויקט תבוצע רק באישור המזמין מרא 5.6.2

שנים לפחות בתחום מערכות סריקה  5מנהל הפרויקט המוצע יהיה בעל ניסיון מוכח של  5.6.3

 ממוחשבות.

 על המציע לעמוד בתנאי סף נוספים ובדרישות נוספות, הכל כמפורט במסמכי המכרז. 5.7

 . 27.3.2017מסמכי המכרז יהיו זמינים להורדה באינטרנט החל מיום  .6

על מציע  10:00. בשעה 5.4.2017', דרה בנוגע למכרז הוא יום המועד האחרון להגשת שאלות הבה .7
 להלן.  10לוודא כי שאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר כמפורט בסעיף 

ההצעה למכרז תוגש במעטפה סגורה עליה יירשם מספר ושם המכרז בלבד וללא שום סימני זיהוי  .8
, פארק התעשייה חבל מודיעין 6שקד של המציע. המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים בממ"ל ברחוב ה

יש לתאם את מסירת ההצעות כמפורט בפרק  .12:00בשעה  25.4.2017מיום ג', וזאת לא יאוחר 
 המנהלה.

, מספר 02-6753421איש הקשר למכרז הוא עו"ד תום שניר, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ירושלים, טל':  .9
 tom.s@knesset.gov.ilדואר אלקטרוני:  5669855-02פקס: 
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http://www.bechirot.gov.il/
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 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعטרנט אתר האינ

  ועדת הבחירות המרכזית שכתובתו: של האינטרנט ניתן להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר .10

http://www.bechirot.gov.il 12/21< מכרז מס' -21כנסת –מכרזים  הכותרת תחת . 

 סר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.למען ה .11
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