
מדריך לספק מערכת תיחורים

https://quickbid.gpa.gov.il: לכניסה למערכת 

(https://www.gov.il/he/departments/faq/signup_sso_faqבקישור מדריך למערכת ההזדהות ניתן למצוא )המערכת דורשת ביצוע הזדהות ממשלתית 

, מערכת תיחור להתקשרויות בהליך מקוצר
.מקוונתבצורה ( 1)3במסגרת תקנה ח "ש50,000המאפשרת לנהל תהליכי תיחור עד 

https://quickbid.gpa.gov.il/
https://www.gov.il/he/departments/faq/signup_sso_faq


/https://quickbid.gpa.gov.ilלחצו על הלינק 

היכנסו לאתר ההדרכה  ? צריכים עזרה נוספת
https://govextra.gov.il/mr/guides/quickbid

( ללא כוכבית)1299לרשותכם מוקד תמיכה בטלפון 

! טיפ* 

.  היכנסו למערכת מכאן? רוצים לראות מה יש למערכת ההזדהות להציע לכם

.  האישי שלכםלאיזורתועברו , לאחר הכניסה עם שם המשתמש והסיסמה

https://quickbid.gpa.gov.il/
https://govextra.gov.il/mr/guides/quickbid
https://login.gov.il/nidp/


החץעללחיצה-חץולידושמכם

אפשרויותבחירתלכםתפתח

:במערכתאיזוריםארבעהלניווט

שליהכניסהמסך•

שליהבקשות•

שליהאיזור•

התנתקות•

שם החברה אליהם אתם 

שייכים עם אפשרות לדפדף בין  

במידה והנכם  , חברות
.משוייכים ליותר מחברה אחת

12 :תוכלו למצואבסרגל המערכת 

סרגל המערכת
2 1



הדאשבורד
לדשבורד המערכת המציג  ההזדהות תגיעו בסיום 

מידע השייך לחברה אותה אתם מייצגים  

:בדשבורד יופיעו

בקשות חדשות  –בקשות חדשות 

שקבלתם ועוד לא פתחתם

הצעות שהתחלתם  –טיוטות ממתינות 

כלומר לא הוגשו, למלא והן במצב טיוטה

הצעות שהגשתם–הצעות שנשלחו 

המפרסםמבדיקת המשרד הצעות שחזרו 

כל השאלות  –השאלות האחרונות שלי שנענו 

שנשאלו על ידכם והתקבלו תשובות מהמשרד
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על מנת להכנס לבקשה ספציפית ולשאול  -כניסה לבקשה 

יש ללחוץ על שורת הבקשה הרצויה, שאלות ולהגיש הצעה
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מסך הבקשה
הבקשה  יוצגו פרטי בכניסה לבקשה יופיע מסך הבקשה בו 

:במסך זה תוכלו 

ידי לחיצה  -להגיש הצעת מחיר על

"  הגשת הצעת מחיר"על הכפתור 

12

מעוניינתאינהוהחברהבמידה

עלללחוץיש,זובבקשהלהשתתף

."הצעהלהגישמעונייןאינני"הכפתור

מעונייןאינני"כיהצהרה!לבשימו

תוכלוולא,סופיתהינה"הצעהלהגיש

.זולבקשההצעהולהגישבכםלחזור

מטעםאחרמורשהולאאתםלא

.זוחברה
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לחיצהידיעל,הבקשהעלשאלותלשאול
.המסךשלשמאלבצדכפתורעל

,חדשהשאלההוספת,שיפתחבחלון

.שליחהעלולחיצההשאלההקלדת

.הבקשהמפרסםלמשרדתשלחהשאלה

החברהמטעםההגשהמורשי,בנוסף
.לשאלהחשופים



שאלות ותשובות

:במסך זה תוכלו 

לחיצהידיעל,הבקשהעלשאלותלשאול

"חדשהשאלה"על

.הבקשהמפרסםלמשרדתשלחהשאלה

החברהמטעםההגשהמורשי,בנוסף
.לשאלהחשופים

לעקוב אחר השאלות ששאלת  
.  ולצפות בתשובות המשרד

לצפות כאן בכל השאלות  ניתן גם 

ובשאלות  , והתשובות ששאלתם

-שספקים אחרים שאלוותשובות 

במידה ויוצר הבקשה החליט  

.  לפרסמן
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1234

הצעהאשף הגשת 

:לעבור על מנת להגיש הצעהאותם עליכם שלבים 4-אשף הגשת הצעה מורכב מ

שדות למילוי
"כטיוטהשמירה"שלאפשרות

אתלשמוררוציםוהנכםבמידה

ולחזורכהעדשהזנתםמה
.הצעההגשתלהמשך

"לשלב הקודם"כפתור 

לחזרה לשלב הקודם 
.באשף

"לשלב הבא" כפתור

להמשך לשלב הבא  

. באשף

זה יהיה פעיל  כפתור 

את כל במידה ומילאתם 
.החובה בשלבשדות 

.  כאשר שדות החובה מסומנים בכוכבית, כל השלבים הנם חובה להתייחסות

:שלב באשף תוכלו למצואבכל 



אישור כי –התייחסות לתנאי סף מקצועיים 

החברה עומדת בתנאי הסף המקצועיים אותם  

צירוף מסמכים המעידים על  + הגדיר המשרד 

.כך

כי אם אינכם עומדים באחד מתנאי  , שימו לב

לא תוכלו להמשיך בתהליך ולהגיש  , הסף

.הצעת מחיר

אישור כי החברה  –סף מנהליים הצהרה על תנאי 

.  אותם הגדיר המשרדהסף המנהליים עומדת בתנאי 

עמידה בתנאי סף-1שלב 

שלבי האשףפירוט 



צירוף המסמך ייעשה על ידי לחיצה על כפתור                        
.  בחירת הקובץ הרלבנטי מהמחשב שלכם

צירוף מסמכים-2שלב 

ישנם שני , תחת מסמכים נוספים שבקש המשרד

וליד שדה טעינת המסמכים יפורט סוג  , סוגים
:המסמך המבוקש

.מסמכים שהמשרד ביקש לצרף

מסמכים שהמשרד טען למערכת ומבקש 

עליכם להוריד . להתייחס אליהם/לחתום

את המסמכים ולהעלותם בחזרה עם  
.התייחסותכם

העלאת מסמכים בהתאם לבקשת והגדרת  

מסמכים המצהירים על איכות  , המסמכים
.ומסמכים נוספים שביקש המשרד

שלבי האשףפירוט 



מילוי הצעה–3שלב 

הצעת המחיר לפריטים  –מילוי הצעה

.  והכמויות אותם מבקש המשרד לרכוש

עליכם להזין את  –( מ"ללא מע)מחיר ליחידה 

המערכת  . 0-מספר הגדול מ, המחיר ליחידה

ללא  )הכלתחשב ותמלא בהתאם את שדה סך 
.כמותXלפי מחיר ליחידה ( מ"מע

פריט אופציונלי הוא פריט  –פריטים אופציונליים 

אך המשרד אינו  , הנכלל בבקשה להצעת המחיר
.  אינו מתחייב לרכוש אותו כעת/מעונין

יש למלא את  , במידה וקיימים פריטים אופציונליים
.נתוני הצעת המחיר באותה הדרך

על        עמידה עם עכבר -הערות קניין

במידה , את ההערה שרשם המשרדתציג 
.      ויש כזו

,שירות שהוא מבקש/צירף קובץ להמחשה של המוצראם המשרד , שימו לב

.  יופיע איקון של אטב בתחילת השורה

שלבי האשףפירוט 



סיכום ושליחה–4שלב 

.למילוי הערותיכםשדה 

(.  מ"מעללא ועם )תוצג לכם סך ההצעה 

.  קריאה והסכם התקנוןלאישור Vשדה לסימון 

ותוכלו לסמנו, הורדת התקנוןיפתח רק אחרי שדה הסימון 

התקנון יש ללחוץ על  להורדת 

את  לחיצה על הכפתור תשלח כפתור                       
.  למשרדהצעתכם 

כל עוד לא עבר מועד  , לאחר מכן תוכלו לעדכן הצעתכם
.  כפי שהמשרד הגדיר, אחרון להגשת הצעות

בסיום השליחה תקבלו הודעה על המסך והודעת 
.נשלחה בהצלחהכי הצעתכם , SMS-מייל ו

שלבי האשףפירוט 



עדכון הצעה
כל ולעדכן הצעתכם תוכלו לחזור , במסך הבקשה

.עוד לא עבר המועד האחרון להגשת הצעות

אשר תוביל אתכם  " עדכון הצעתי"תוכלו לעשות זאת על ידי לחיצה על הכפתור 

.  לאשף הגשת הצעות

.אלא רק את שאר השלבים, בעדכון ההצעה לא ניתן לעדכן את שלב תנאי הסף! שימו לב



עדכון הצעה בשל שינוי פרטי הבקשה

ולאחר מכן המשרד שיצר  , מה קורה אם הגשתם הצעת מחיר

?את הבקשה להצעת מחיר עדכן את הבקשה שלו

או שינה , אם המשרד עדכן את כמות המוצרים הדרושה, למשל

?  את תיאור הבקשה

.לסכום הצעת המחיר, אלו שינויים שקשורים לכסף

כדי שתהיו בטוחים שאתם מגישים הצעת מחיר התואמת  

במידה והמשרד ישנה פרטים המשפיעים על סכום  , לדרישה

י  "תקבלו מייל והודעה שהבקשה עודכנה ע-הצעת המחיר

. המשרד ויש להגיש הצעה חדשה בהתאם לעדכון

-למלא את כל הפרטים מחדשלא תצטרכו , במקרה כזה

ורק השדה בו , "ממתינותטיוטות "ההצעה שלכם תעבור לאיזור 

.  היה שינוי יתרוקן ויהיה צורך למלא אותו

.אלא רק את שאר השלבים, בעדכון ההצעה לא ניתן לעדכן את שלב תנאי הסף! שימו לב



האזור שלי
.מהחלק העליון של המסךלאזור שלי תוכלו לגשת 

.בתפריט הנפתח" האיזור שלי"לחצו על החץ המוצג ליד שמכם ולחצו על 

.באזור שלי יוצגו לכם פרטי החברה ופרטיכם כפי שמולאו בתהליך הרישום ובהזדהות

:זה תוכלובמסך 

מורשירקלעדכןיוכלוהחברהנתוניאת–נתוניםלעדכן
ראשייםהגשה

ושםז.תכמופרטיםמלבד–שלכםהפרטיםאתלעדכן
הממשלתיתמההזדהותהנלקחים

1

2

הגשהומורשיראשייםהגשהמורשיולעדכןלהוסיף
זאתלעשותיוכלוראשייםהגשהמורשירק–מטעמכם

3

עללחיצה,עסקביתלעודמשוייכיםואתםבמידה–חדשעסקביתלהוסיף

.ספקרישוםלמסךאתכםתוביל"חדשעסקבית"כפתור
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מוקד מענה ממשלתי מרכזי

:לתמיכה טכנית במערכת

moked@mail.gov.il

–לתמיכה מקצועית 
:מינהל הרכש הממשלתי

03-9778045

gpa-support@mof.gov.il

ליצירת קשר

08-6863100

mailto:moked1299@mail.gov.il
mailto:moked1299@mail.gov.il

