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אגף מחשוב ומערכות מידע
תאריך 04 :אוגוסט 2020
י"ד אב ,תש"ף
סימוכין :מי.0003-08
לכבוד
א.ג .נכבדים,

הנדון :הצעת מחיר למערכת ניהול מאגר ממוחשב של ספקים
ויועצים  +שירות בדיקת עמידה בתנאי סף  +פרסום
ומכירת מכרזים ושירותים אחרים
עיריית בת ים מעוניינת להצטייד במערכת/תוכנת מדף להקמה ולניהול מאגר ספקים ויועצים שתאפשר גם
ביצוע הליכי הצעות מחיר באופן דיגיטלי מלא וכן ניהול מקוון של פרסום מכרזים.
תנאי סף
למציע ניסיון תפעולי למערכת המוצעת בלפחות  5עיריות ו/או גופים ציבוריים בישראל ,במשך לפחות 24
חודשים לפני מועד הגשת ההצעה.
המערכת תספק מענה מלא להוראת משרד הפנים שהתפרסמה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  - 8/2016נוהל
התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.
ספק המערכת הוא בעל ניסיון מוכח בהגדרת ענפי ייעוץ ,תחומי ייעוץ ותנאי סף לכל תחום ולהיות מסוגל
להעמיד לאישור הרשות רשימה מומלצת מלאה.
המערכת תפעל בגישת .SaaS
דרישות מהמערכת

( )1על המערכת לאפשר למציעים בתחומים מקצועיים שיוגדרו ע"י העירייה ,להגיש באופן מקוון את
מועמדותם לשמש כיועצים וספקים לעירייה ,באמצעות מילוי והזנה עצמאיים של פרטים ומסמכים
אל תוך סביבת ייעודית באינטרנט (להלן "מערכת הרישום") בצרוף מסמכים נלווים ככל שיוגדרו ע"י
הרשות.
מערכת הרישום תמותג בלוגו של העירייה ותקושר לאתר האינטרנט שלה.
מערכת הרישום תישלט על ידי מערכת ניהול שתאפשר לעירייה להגדיר באמצעותה את המידע שיוצג במערכת
הרישום ובכלל זה ענפי ותחומי הייעוץ הנדרשים ,תנאי הסף ,מועדי הפרסום ומועד סגירת ההרשמה לכל
תחום ,קלט פרטי המציעים ורשימת מסמכים.
ממשק הניהול יאפשר למי מטעמה ,על בסיס מערכת הרשאות ,לבדוק באופן נוח את הפרטים והמסמכים
שיוגשו ע"י המציעים כדי לקבוע מי מהם עומד בתנאי הסף לתחומי ההרשמה ומי לא וכן כדי לתקשר דיגיטלית
מתוכה באמצעות משלוח באמצעות הדוא"ל מכתבים בנוסח גמיש למציעים לצורך תיקון/השלמת מסמכים.
על המערכת לאפשר להגדיר מתוכה בקשות לקבלת הצעות מחיר (בל"מ) בנושאים שעל הפרק ,לאפשר לשלוח
אותן באופן מקוון ליועצים רשומים ומאושרים במאגר לפי תחומים ,תוך תיעוד מס' הפניות שיבוצעו אל כל
יועץ ו/או ספק ,וכן לאפשר לקבל מהם אל תוך תיבת מכרזים דיגיטלית הצעות מחיר מתאימות.
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אגף מחשוב ומערכות מידע
המערכת תאפשר תיעוד מספר והיקפי התקשרויות עם כל יועץ ו/או ספק וכן תאפשר מתן חוות דעת לכל אחד
מהם ע"י מנהלים שיהיו עמם בקשר במסגרת ההתקשרויות שימומשו.
על המערכת לאפשר לעירייה לתעד באמצעותה באופן מלא את החלטות ועדת ההתקשרויות ולהפיק מתוכה
פרוטוקול חתום דיגיטלית וכן לשלוח באמצעותה הודעות זכיה/אי זכיה למציעים.
ככל שהמערכת תאפשר ניהול מספר ועדות עירוניות לטיפול בתחומי ההתקשרות השונים עפ"י מומחיות
ותחומי אחריות בעירייה ,יהיה בכך יתרון למציע.

( )2ספק המערכת יוכל להעמיד לטובת הרשות ,במסגרת ההתקשרות ,שירות מקצועי לבדיקת העמידה
בתנאי הסף של המציעים ,שיבוצע ע"י בודקים מנוסים.
( )3על המערכת להכיל ממשק מלא לניהול מכרזים הכולל תוסף להתקנה באתר האינטרנט העירוני
שיאפשר הצגת פרטי מכרזים (בכלל זה שם המכרז ,תיאור ,סטטוס ,מועד פרסום ,מועד אחרון
לשאלות הבהרה) ,יכולת הגשת שאלות הבהרה ,יכולת הורדת טיוטת מסמכי המכרז ,יכולת רכישת
המסמכים וכו'.
( )4ככל שהמערכת תאפשר מכירת שירותים נוספים כגון אגרת חוק חופש המידע ,מופעים (ללא סימון
מקום) ,הרצאות ,עבודה מול רשימות ,שימוש בקופונים ,הנפקת אסמכתא עם קידוד  QRוכו' ,יהיה
בכך יתרון למציע.
המכרזים נשוא מערכת זו יכולים להיות מכרזי רכש טובין ,מכרזי מסגרת לאספקת טובין ו/או ביצוע עבודה,
קולות קוראים ,מכרזי כוח אדם וכו'.
המערכת תאפשר ניהול תהליך מקדים לפרסום המכרז החל משלב הייזום ,קשרים עם מומחים רלוונטיים
בעירייה ומחוצה לה לכתיבת מסמכי המכרז ,ניהול מסמכים קשורים ובסופו של תהליך העברתם לסטטוס
פרסום כאמור קודם לכן.
כללי:
על המערכת להיות גמישה ולאפשר התאמות מכל סוג שתבקש העירייה.
על המערכת לספק מענה לדרישות אבטחת מידע ,עמידה בתקן  PCIלקבלת תשלומים ,יכולות הפקת דו"חות
של אוכלוסיות ע"ב המידע שייאסף במערכת וכו'.
ההצעה רצוי שתינתן לכל מרכיב כמסומן בספרות  1-4לעיל בנפרד וככל שיש יתרון ברכישה של מספר מרכיבים
ביחד ,נא לציין המחיר המצרפי.
על המערכת להיות ערוכה לעלות לאוויר בתוך  10ימי עבודה ממועד סיום הליך ההתקשרות עם הספק תוך
סיום הגדרת התחומים המקצועיים הנדרשים לעירייה ותנאי הסף לכל אחד מהם.
הצעות בנושא בצירוף רשימת לקוחות ממליצים יש לשלוח אל הח"מ לכתובת  moti@bat-yam.muni.ilעד
לא יאוחר מיום שני  07/09/20בשעה .12:00

בכבוד

רב ,

מוטי
מנהל
ומערכות

לייסט
מחשוב
מידע
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