
כנס ספקים מכרז 

שירותי טכנולוגיות  

המידע



היכרות וחשיפה-'אחלק 

שאלות ותשובות-'חלק ב

ז"לו



הכלליגוף מטה ביצועי באגף החשב •

על יצירת פלטפורמות רכש  אחראי •

הממשלהמרכזיות לכלל משרדי 

והתווית מדיניות הרכש בממשלה  גיבוש •

.כלים דיגיטליים לשיפור הליכי הרכשמתן •

הרכשמינהל



תאפשר  התקשוב הממשלתי רשות 

אחת  כממשלה לממשלה לפעול 

את האזרחים והעסקים  המציבה 

בשקיפות  הרשות תפעל . במרכז

ותרתום חדשנותתקדם , וביעילות

לשירות  ומידע טכנולוגיות דיגיטליות 

.אמין לציבור

חזון רשות התקשוב



-חדשנות בממשלה 

על מה לא נדבר היום



מה אנחנו כן עושים–חדשנות בממשלה 

https://www.gov.il/he
https://www.gov.il/he


מכרזים ייעודים לספקים•

פיתוח פנימי•

שיתוף בין משרדי הממשלה•

....והמכרז הזה•

?איך



במכרזים ממשלתיים  " כללי המשחק"

תקשורת בין הצדדים•

שאלות הבהרה•

ועדת מכרזים•

...(הממשלה)הכר את הלקוח 

תרבות ארגונית•

תשלומים•

צורת התקשרות•

מה זה אומר מכרז 

?ממשלתי מרכזי



ערוץ רכש נגיש  להעמיד למשרדי הממשלה •

(  תפוקות)שירותים לקניית ופשוט 

ספקים  בתחומי טכנולוגיות המידע השונים מ

.גדולים וקטנים

להגיב במהירות  לקושי של הממשלה מענה •

–להשתנות התדירה של התחום 

גמיש שבכל זמן נתון יכיל שירותים בתחומים כלי 

.חדשים

יעדי ומטרות המכרז



תהליך העבודה על המכרז

השלב הנוכחי

כנסי ספקים פרסום מכרז טכנולוגיות  

המידע

פרסום מענה לשאלות  

הבהרה

והגשת הצעות למכרז

מועד אחרון להעברת  

שאלות הבהרה

בחירת ספקי מסגרת  

והתנעת התהליך על  

ידי משרדים ראשונים

2019נובמבר  2019אוקטובר 2019ספטמבר  2020תחילת 2019ספטמבר  2019מרץ 2017ספטמבר 

פרסום מכרז  

הדיגיטל

–יציאה לדרך 

ותהליך  יצירת מבנה

הפעלה למכרז  

תפוקות



הדרכה והטמעה

ניתוח ופיתוח מערכות מידע

בסיסי נתונים

בעתיד יתווספו שירותים נוספים

השירותים המרכזיים במכרז



אשכול הדרכה והטמעה

פיתוח הדרכה•

('אנימציות וכד, כולל סרטונים)הכנת חומרי הדרכה •

הדרכה פרונטלית•

הטמעה  •

מבחן ידע•

אשכול ניתוח ופיתוח

DOT .NETניתוח מערכת בסביבת •

 WEBמערכת לאפליקציות ניתוח •

מערכת לאפליקציות מוביילניתוח •

ללא העדפה לשפה  )מערכות קוד פתוח ניתוח •

(מסוימת

JAVA-מערכת לניתוח •

PYTHON-מערכת לניתוח •

REACT-מערכת לניתוח •

לאנגולרניתוח מערכת •

Knockout-ניתוח מערכת ל•

DOT .NETפיתוח בסביבת •

 WEBאפליקציות פיתוח •

אפליקציות מוביילפיתוח •

ללא העדפה לשפה  )מערכות קוד פתוח פיתוח •

(מסוימת

JAVAפיתוח •

PYTHONפיתוח •

REACT-פיתוח ב•

באנגולרפיתוח •

PHPפיתוח בסביבת •

Knockoutבפיתוח •

ארכיטקטורה•

פתרונות תוכנה חדשניים•

פירוט-השירותים במכרז 



בסיסי נתונים

(רלציונייםלא )מתקדמים ייעוץ וליווי בעולמות בסיסי נתונים •

Sql-הסבת בסיס נתונים מ• serverל-mysql.

.mysql-ל Oracle-הסבת בסיס נתונים מ•

.sqlserver-לOracle-הסבת בסיס נתונים מ•

.sqlserver-לDb2-הסבת בסיס נתונים מ•

.mysql-לDb2-הסבת בסיס נתונים מ•

.sqlserver-לAdabas-הסבת בסיס נתונים מ•

.mysql-לAdabas-הסבת בסיס נתונים מ•

SqlServerשדרוג גרסת •

פירוט-השירותים במכרז 



במסגרתו מוקמים מאגרים של ספקיםמכרז מסגרת מרכזי –' שלב א

שימוש המשרדים במאגר הספקים  –' שלב ב

(.  שליפה ופניה לספקים באמצעות מערכת ממוחשבת)

רשות התקשוב הממשלתי תלווה מקצועית את המשרדים בשימוש במכרז בתקופת  

.השימוש ההתחלתית

שלבי המכרז



.מסגרת הכולל התמחויות שונותמכרז פרסום 1.

.יותרלהתמחות אחת או להגיש הצעה מציע יוכל 2.

–בכל התמחות על המציע לבחור את היקף הפרויקטים שירצה להתמודד עליהם 3.

.150,000/70,000₪מעל או₪ 150,000/70,000עד 

שיקבע  –וכן לעמוד ברף איכות ( מנהליים ומקצועיים)כדי להיכנס למכרז המסגרת על המציע לעמוד בתנאי סף 4.

.  ממליצים וראיון במידת הצורך, על בסיס ניסיון שהוצג

–תנאי סף מנהליים 5.

המציע רשום כדין במרשם הרלוונטי

המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים

 (קבלן משנה של מציע אחר/ שליטה / החזקת מניות )עצמאות המציע ממציעים אחרים במכרז

–תנאי סף מקצועיים 6.

 2015ניסיון שנצבר משנת

 50,000/20,000₪לפחות אחד בהיקף מעל , פרויקטים ללקוחות שונים3-150,000/70,000₪הרשמה להתמחות בפרויקטים עד.

 לפחות לכל פרויקט₪ 150,000/35,000בהיקף , פרויקטים ללקוחות שונים5-150,000/70,000₪הרשמה להתמחות בפרויקטים מעל.

.ואחיד מול מנהל הרכשכללי התקשרות על הסכם הספקים שייכנסו למכרז המסגרת יחתמו 7.

מכרז המסגרת



 (.פנייה פרטנית)"ממוחשבת מערכת המשרדים יפנו לספקים באמצעות"

הנדרשים לו באמצעות המערכתיות/וההתמחותות/המשרד יבחר את האשכול.

 (.150,000/70,000מעל )או גדול ( 150,000/70,000עד )המשרד יסווג את הפרויקט כקטן

 בה יתאר את מהות הפרויקט  , מראשלספקים על בסיס תבנית מוגדרת פניה -בריף ימלא המשרד

.ויצרף מסמכים רלוונטיים אם ישנם

 על בסיס , (ספקים בהתאם להיקף הפרויקט5או 3)המערכת תבצע שליפת ספקים עבור המשרד

.   כללי שליפה שיבטיחו שוויון הזדמנויות

את תיאור השירות המוצעשתכלול , הספקים שישלפו יתבקשו להגיש הצעה במערכת הממוחשבת  ,

(. לפי תבנית שתוגדר)השירות וחתימה על הסכם קצר מחיר

 (  איכות/מחיר)הספק הזוכה ייבחר על פי הקריטריונים הקבועים במכרז

 ציון  . בסוף כל פרויקט המשרד יבצע הערכת ספקים על בסיס מדדי איכות–מנגנון הערכת ספקים

ציון ההערכה מהווה מרכיב בשקלול  . האחרוניםציוני ההערכה 5ההערכה לספק יחושב כממוצע של 

.  ציון האיכות בפניות הפרטניות

שימוש המשרדים במכרז המסגרת



 מהצעת 30%המשרד יוכל להרחיב את ההתקשרות עם הספק לצורך התאמות ושינויים קטנים בהיקף של עד

.המחיר

רכיב זה יהיה חלק . תיכלל בפרויקט תחזוקה עבור השנה הראשונה, בסלים בהם רכיב תחזוקה הינו רלוונטי

.מהפרויקט וישולם בכל מקרה

מעלות הפרויקט אותו יוכל המשרד להזמין במידת הצורך5%יוגדר רכיב תחזוקה שנתי בהיקף של , בנוסף.

י המציעים והמשרד יוכל להזמינם "הפניה תוכל לכלול רכיבים נוספים אופציונליים אשר יתומחרו מראש ע

.בהתאם לצרכיו

150,000₪חבילות העבודה הנוספות לא יעלה על /שווי ההתקשרות כולל האופציות, בפרויקט קטן.

הרחבות התקשרות



1-5בסולם , בסוף כל פרויקט המשרד יבצע הערכת ספק על בסיס מדדי איכות הבאים.

:  ציון הערכת הספק לפרויקט יהיה ממוצע הציונים שהתקבלו בכל הפרמטרים

זמינות הספק ואנשי צוותו, גמישות לשינויים שעלו במהלך העבודה, איכות התוצר, עמידה בלוחות זמנים  ,

הספקהתרשמות כללית מתהליך העבודה מול , יצירתיות חדשנות והוספת ערך מוסף לפרויקט

 כל עוד לא )ציוני ההערכה האחרונים שניתנו לו על ידי המשרדים 5ציון ההערכה לספק יחושב כממוצע של

(.יחושב הממוצע על בסיס הציונים הקיימים, ציונים5קיימים לספק 

ציון ההערכה ישמש כרכיב בשקלול ציוני ההצעות בפניות הפרטניות.

 לעורך המכרז שיקול הדעת להשעות ספק זוכה לתקופה או להסיר ספק זוכה מרשימת הספקים אשר  ,כמו כן

.3-יקבל ציון נמוך מ

הספק יקבל סיכום של את תוצאות ההערכה ואף יוכל לראות במערכת  , בתום הליך ההערכה על ידי המשרד

.את ציון ההערכה הנוכחי שלו ואת תאריך העדכון האחרון

מנגנון הערכת ספקים



 מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה–

23/10/2019

 פרסום תשובות לשאלות הבהרה–

2019תחילת נובמבר 

 מועד אחרון להגשת הצעות–

14:00בשעה 21/11/2019

....תאריכים 



?שאלות



!תודה ששיתפתם

מסמכי המכרז ותקראו את 

שנה טובה


