
 1חתימת המציע:___________________                  
 

 
 

2018 בדצמבר 19  

 
 

 אוניברסיטת חיפה
-SAP במכלול ה S4HANA ,בנושא הקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי 40/2018 מכרז פומבי

 באוניברסיטת חיפה
 מסמך הבהרות מס' 4

 
 

. , וכן תיקון נוסף במסמכי המכרזלמכרז הלהלן מענה לשאלת הבהרה שהוגש  
 מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.

 
 בעקבות התיקונים במסמכי המכרז, יידחו מועדי המכרז כדלקמן:

 
 יום ושעה תאריך נושא

 
 מפגש מציעים

 

 
30/12/2018 

 
 הספרייה ןבבניי 146,  באודיטוריום 9:00ביום א', בשעה  

 
: הדיון במפגש המציעים יתמקד לתשומת לב המציעים

בדגשים מקצועיים ולכן אנו ממליצים שלמפגש יגיעו 
 נציגים בעלי הבנה בתחום המודולים הפיננסיים.

 
 

שאלות מועד אחרון להגשת 
 בכתב ההבהר

 

 
13/1/2019 

 
 17:00יום א', עד השעה 

 
 אחרון להגשת ההצעותמועד 

 למכרז
 

 
7/2/2019 

 
 12:00יום ה', עד  

 
 מועד תוקף ערבות ההצעה

 

 
7/8/2019 

 
מצורף לקובץ הבהרות זה  -נוסח ערבות ההצעה המעודכן

 את מסמך ג' למכרז. מחליףו 1כנספח 
 

 
 

 המציעים מתבקשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.
 

  ___________________: מציעחתימה וחותמת ה
  

  

  



 2חתימת המציע:___________________                  
 

 

 

 

 
  

הסעיף  מס"ד

 במכרז

 תשובה שאלה

באופן ניכר  א' מצמצם 4תנאי הסף  (א)4  .1
את מספר הספקים שיוכלו 

להשתתף במכרז, באופן שיפגע 
בתחרות במכרז ויביא לכדי הגשת 
מספר הצעות מצומצמות ובהתאם 

לייקור הפרויקט עבור 
האוניברסיטה. להערכתנו קיים 

קיימים בכלל ספקים  ספק רב אם
 .העומדים בדרישה זו במלואה

 נותנאי סף זה מונע השתתפות
במכרז שפורסם, כמו גם את 

השתתפותם של משתתפים נוספים 
אשר הינם בעלי ניסיון נרחב 

בתחום ובמיוחד חברות )שאינן 
רבות( בעלות ניסיון בלקיחת 

אחריות כוללת בפרויקט במחיר 
כנדרש  SAPסגור להקמת מערכת 

 מכרז.ב
 

ומתוך רצון להגביר לאחר בדיקות וחשיבה נוספת, 
להגמיש את דרישת תנאי הוחלט את התחרות במכרז, 

)א( למכרז. נוסחו המתוקן של הסעיף יהיה 4הסף 
 כדלקמן: 

 
 
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  3-ב"

של הקמת  פרויקט אחדלפחות  השלים המציעלמכרז 
את  אשר כלל SAPמודולים פיננסיים עיקריים של 

 ".MM-ו FI ,COהמודולים 
 

)ב( למכרז[ 4לעניין זה  ]וכן לעניין סעיף "מציע" 
בבעלות מלאה משמעותו המציע או תאגיד המחזיק 

 -במכרז זה  )להלן (ממניות המציע 100%במציע )
מוחזק בבעלות מלאה ש תאגיד אחר( או "תאגיד אם"
של המציע  על ידי תאגיד האם ו(ממניותי 100%)

 "(.תאגיד אחבמכרז זה " -כהגדרתו לעיל )להלן
 
 
 

יתוקן בהתאם. טופס הצעה  -( למסמך ב'1)ה()2סעיף 
ומחליף  מתוקן מצורף כנספח ב' למסמך הבהרות זה

 את מסמך ב' שצורף למסמכי המכרז.
 

, יתוקן בהתאם. למסמך ב' 2כמו כן, התצהיר נספח 
למסמך הבהרות  2התצהיר המתוקן מצורף כנספח 

 את התצהיר שצורף למסמכי המכרז. מחליףזה ו
 
 

 תתוקן כדלקמן:)ט( 7בסעיף הפסקה המודגשת  תיקון מסמכי המכרז )ט(7  .2
שיוצגו במסגרת והמפתחים המיישמים " מובהר כי 

הצעתו של המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 
השירותים מטעמו במידה יקחו חלק פעיל בביצוע 

מהיקף  20%של לפחות  בהיקףוזאת  ויזכה במכרז
 "הפעילות הרלוונטית לתחומי התמחותם 

 
טופס  לטופס ההצעה מסמך ב' יתוקן בהתאם. 3סעיף 

 למסמך הבהרות זה 3הצעה מתוקן מצורף כנספח 
 את מסמך ב' שצורף למסמכי המכרז.מחליף ו
 

 )ז( להסכם מסמך ה' יבוא המשפט הבא:3סעיף בסוף 
" החברה מתחייבת כי המפתחים והמיישמים  

כאמור, אשר הוצגו במסגרת הצעתה למכרז יקחו 
וזאת בהיקף של  ההשירותים מטעמחלק פעיל בביצוע 

מהיקף הפעילות הרלוונטית לתחומי  20%לפחות 
 התמחותם."

 



 3חתימת המציע:___________________                  
 

 1נספח 

 אוניברסיטת חיפה
 

 2018/40מכרז מס' 
 נוסח כתב ערבות לקיום ההצעה וחתימת הסכם

 

 

 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה

 רחוב אבא חושי

 ח י פ ה

 

 א.נ.,

 

    _________ נוסח כתב ערבות מס'
 

הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת  "(הנערב* )להלן: "     לפי בקשת 
"( להבטחת סכום הערבות)להלן: "₪(  במילים: מאה אלף) 100,000₪ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

 SAP-, במכלול הS4HANAהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי ל 40/2018 מילוי תנאי מכרז מס'
 באוניברסיטת חיפה.

 
 

ימים ממועד דרישתכם בכתב  שבעהערבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך 
ל סכום שתדרשו עד לסכום הנ"ל, מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר אלינו, כ

 לכך, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מהנערב. 
 

 במקרה שבו תבקשו לחלט סכום חלקי מתוך הערבות, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת הסכום.
 

 ועד בכלל.  7/8/2019ערבותנו זאת בתוקף עד 
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל דרך שהיא. 
 

 בכבוד רב          
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 
 
 
 
 . במלואו יש למלא ולציין את שם המציע * 
 
 



 4חתימת המציע:___________________                  
 

 2נספח 
 למסמך ב' 2נספח יחליף את 

 
 )א( למכרז4תצהיר בדבר ניסיון המציע לצורך הוכחת תנאי סף סע'  

 השלימה *השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז חברתנו 3-אנו מצהירים כי ב
, FIאשר כלל את המודולים  SAPשל הקמת מודולים פיננסיים עיקריים של פרויקט אחד לפחות 

CO ו-MM:להלן פירוט פרויקטים שביצענו כאמור . 

שם 
הפרויקט 

ותאור 
השירותים 

 שסופקו
 

שם הישות 
המשפטית 

שביצעה את 
הפרויקט והקשר 

 שלה למציע
נא למלא +לסמן )

 (ב

שם 
הלקוח 

אצלו בוצע 
 הפרויקט

המודולים 
הפיננסיים 

שיושמו 
 בפרויקט

 ( נא לסמן ב)
שכל אחד חובה 

מן הפרויקטים 
המצוינים כלל 

FI ,CO ו-MM  

 איש קשר ממליץ תקופת ביצוע הפרויקט
מועד תחילת 

 הפרויקט
 יום/חודש/שנה

מועד סיום 
 הפרויקט

 יום/חודש/שנה

 טלפון שם

 
 

שם הישות 
המשפטית: 

____________
____________ 

 למציע:הקשר 
המציע 
תאגיד אם 
 תאגיד אחר

שמוחזק בבעלות 
מלאה של תאגיד 

 האם.

  MM 
 CO 
 FI 
 

_______אחר
_______ 

 

    

 
 

שם הישות 
המשפטית: 

____________
____________ 

 הקשר למציע:
המציע 
תאגיד אם 
 תאגיד אחר

שמוחזק בבעלות 
מלאה של תאגיד 

 האם.

  MM 
 CO 
 FI 
 

אחר_______
_______ 

 

    

 
 

שם הישות 
המשפטית: 

____________
____________ 

 הקשר למציע:
המציע 
תאגיד אם 
 תאגיד אחר

שמוחזק בבעלות 
מלאה של תאגיד 

 האם.

  MM 
 CO 
 FI 
 

אחר_______
_______ 

 

    

 
 

שם הישות 
המשפטית: 

____________

  MM 
 CO 

    



 5חתימת המציע:___________________                  
 

 
 

 -)להלן במכרז זה ממניותיה 100%) בה מלאה בבעלות המחזיק תאגיד או  חברתנו -זה*לעניין 
  של האם תאגיד ידי על( ממניותיו 100%) מלאה בבעלות שמוחזק אחר תאגיד או"( אם תאגיד"

 "(.אח תאגיד" -)להלן במכרז זה לעיל כהגדרתו, חברתנו
 

זאת לצורך מתן ניקוד  -**בטבלה לעיל  רצוי לפרט יותר מפרויקט אחד המקיים את התנאי
 האיכות.

 
 
 

 פרטי המצהיר מטעם המציע: שם מלא: ________________ תעודת זהות: _____________
 

 -______________________תפקיד במציע: ___________ טלפון נייד: 
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
 

 
 

 אישור עו"ד
אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, 
מאשר/ת כי מר/גב' _____________ ומר/גב'____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם 
המציע ומוסמך/ת להתחייב בשמו ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
  

____________ 
 הקשר למציע:

המציע 
 אםתאגיד 
 תאגיד אחר

שמוחזק בבעלות 
מלאה של תאגיד 

 האם.

 FI 
 

אחר_______
_______ 

 



 6חתימת המציע:___________________                  
 

 3נספח 
 יחליף את מסמך ב'

 אוניברסיטת חיפה
 

 40/2018מכרז מס' 
 SAP-,  במכלול הS4HANAהסכם להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי בנושא: 

 באוניברסיטת חיפה
 

 הצעה למכרז

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 
 

 ג.א.נ.,
 
 

להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי בנושא הסכם  40/2018הצעה למכרז מס' הנדון:  
S4HANAבמכלול ה  ,-SAP באוניברסיטת חיפה 

 
 

     אנו הח"מ  .1
 ______ 

 כתובת                  שם 
                                                              

 מס' עוסק מורשה      מס' זיהוי/מס' רישום של חברה, שותפות או אגודה שיתופית                      
 

לאחר שקראנו, בחרנו ובדקנו בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למגישי הצעות 
"( ונוסח ההסכם"(, את ההסכם נשוא המכרז )להלן: "כתב ההוראותלמכרז )להלן: "

הבנקאיות המבוקשות ולאחר שקיבלנו את כל ההסברים הדרושים אותם הערבויות 
ביקשנו מכם, מציעים בזאת הצעתנו, לביצוע  השירותים כמוגדר בכתב ההוראות, עבור 

 האוניברסיטה, בתנאים וכמפורט במסמכי המכרז.
 

 אנו מצהירים כי:  .2
 

האדם, ניסיון, מיומנות, מומחיות, כישורים, חומרים,  כי היננו בעלי ידע, כח .א
ציוד, והרשאה כדין לתת את השירותים ברמה מקצועית גבוהה במיומנות, 

 שמירה על האינטרסים של האוניברסיטה.בנאמנות, מהימנות ובמומחיות תוך 
 

אנו מצהירים כי אנו עונים, בין השאר, על הדרישות המפורטות בכתב ההוראות  .ב
ו כוח האדם המיומן, הציוד, האביזרים והחומרים היעילים השונים, וברשותנ

המתאימים לדרישות ההסכם, מסמך ג', למסמכי המכרז, על נספחיו, מסוג, 
 בכמות ובמספר הדרושים, על מנת לתת את השירותים בצורה יעילה.

 
אנו מצהירים כי כל התנאים והדרישות המפורטים בכתב ההוראות ובהסכם,  .ג

הטכני המצורף אליו, מקובלים עלינו וכי נוכל לעמוד  נספחלרבות ב', דמסמך 
 בהם.

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל אנו מאשרים כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז  .ד

ואת נוסח ההסכם מסמך ג', על כל נספחיהם ואנו מאשרים כי ביכולתנו לעמוד 
 בדרישות ובתנאים, כמפורט בהסכם כאמור. 

 
ננו עומדים בכל דרישות הסף המנויות במסמך א'. מבלי לגרוע אנו מצהירים כי ה .ה

 מהאמור לעיל, אנו מצהירים כדלקמן:
 



 7חתימת המציע:___________________                  
 

חברתנו* השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז  3-ב (1)
של הקמת מודולים פיננסיים עיקריים של פרויקט אחד לפחות השלימה 

SAP   אשר כלל את המודוליםFI ,CO ו-MM . לצורך הוכחת תנאי זה
 . **למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד 2התצהיר נספח רצ"ב להצעתנו זו 

 )להלן ממניותיה 100%) בה מלאה בבעלות המחזיק תאגיד או  חברתנו -זה*לעניין 
 על( ממניותיו 100%) מלאה בבעלות שמוחזק אחר תאגיד או"( אם תאגיד" -במכרז זה

 "(.אח תאגיד" -זה במכרז)להלן  לעיל כהגדרתו, חברתנו  של האם תאגיד ידי
 לצורך זאת -התנאי את המקיימים פרויקטים 3מ יותר לפרט רצוי כאמור בתצהיר**

 .האיכות ניקוד מתן
מבוסס  SAPבהצלחה פרויקט אחד לפחות של יישום  מהסיי חברתנו* (2)

S4HANA  סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום"(
פרויקט כאמור הנמצא בשלבים  מובילה/הובילהא ישה אצל הלקוח( או

משלב  50%או פרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות  של בדיקות קבלה
 3התצהיר נספח לצורך הוכחת תנאי זה רצ"ב להצעתנו זו  .הפיתוח

 למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד.
רצ"ב להצעתנו אישורים חתומים מאת הלקוח/ות אודות  -כמו כן

 למסמך ב'. 12הפרויקט/ים כאמור בנוסח נספח  סטאטוס
 )להלן ממניותיה 100%) בה מלאה בבעלות המחזיק תאגיד או  חברתנו -זה*לעניין 

 על( ממניותיו 100%) מלאה בבעלות שמוחזק אחר תאגיד או"( אם תאגיד" -במכרז זה
 ."(תאגיד אח" -)להלן במכרז זה לעיל כהגדרתו, חברתנו  של האם תאגיד ידי

 לצורך זאת -התנאי את המקיימים אחד מפרויקט יותר לפרט רצוי כאמור בתצהיר**
 .האיכות ניקוד מתן

בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא  חברתנו רשומה (3)
 כל הרישיונות הנדרשים על פי דין. הההתקשרות וכן יש ביד

 בדרישות כל תקן ישראלי, כמשמעותו בחוק התקנים, תעומד חברתנו (4)
 , ככל שחל עליו תקן כאמור. 1953 -התשי"ג 

כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  חברתנול (5)
לצורך הוכחת תנאי זה רצ"ב להצעתנו זו  .1976-ציבוריים, התשל"ו

 למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד. 8התצהיר נספח 
לים אינם כול 2017לשנת  חברתנוהדוחות הכספיים המבוקרים של  (6)

הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע 
כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת "עסק חי" ממועד החתימה על 

להצעה  9ור רו"ח בנוסח נספח . רצ"ב להצעתנו אישהדוחות האחרונים
 .מסמך ב'

 חברתנו השתתפה במפגש המציעים. (7)
 

 – FIמיישם   (8)
רק את האפשרות הנכונה מבין השתיים והשלם בהתאם  סמן ב

 לנדרש:
 

 מיישם   יש חברתנולFI  אחד לפחות  שיישם מודולFI  בפרויקט
S4HANA ( משמעותו שהפרויקט  "סיום בהצלחה"שהסתיים בהצלחה

שמיישם/יישם את המודול כאמור פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או 
או בפרויקט כאמור  קות קבלהפרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיב

 .משלב הפיתוח 50%שהסתיים לגביו לפחות 
 להלן פרטי המיישם: 

מטעם  FI  שם מיישם ה
 המציע

שם הלקוח אצלו יישם 
 FIמודול המיישם 
  S4HANAבפרויקט 

שלב הפרויקט אצל 
 הלקוח

)הסתיים בהצלחה/ 
בשלבים של בדיקות 

קבלה/ הסתיים לגביו 
משלב  50%לפחות 

 הפיתוח( 
*מצורף אישור חתום 

מאת הלקוח על סטאטוס 
 12הפרויקט בנוסח נספח 

 למסמך ב'
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 קורות חייו ופירוט ניסיונו המקצועי של המיישם מצורפים להצעתנו זו.
 אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות.כמו כן מצורפים 

 
  פעולה שיתוף באמצעותחברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה 

עם ______________________________  )נא השלם שם בעל 
 המקצוע/התאגיד(.

נספח ההצהרות בבמידה ונבחרה אפשרות זו יש לצרף להצעה את  רק**
על ידי המציע ועל ידי  ותומאומת מותחתו ותמלאלהצעה, כאשר הן  4

 .הסף תנאי קיום לצורך פעולה המציע משתף ועמ תאגידה/המקצוע בעל
 

 -CO מיישם (9)
רק את האפשרות הנכונה מבין השתיים והשלם בהתאם  סמן ב

 לנדרש:
 

 מיישם   יש חברתנולCO  אחד לפחות שיישם מודולCO  בפרויקט
S4HANA  שהסתיים בהצלחה )"סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט

 כאמור המודול אתיישם /שמיישםפעיל נכון להיום אצל הלקוח( או 
או בפרויקט כאמור  שנמצא בשלבים של בדיקות קבלהפרויקט כאמור ב

 . משלב הפיתוח 50%שהסתיים לגביו לפחות 
 להלן פרטי המיישם: 

 CO  שם מיישם ה
 מטעם המציע

שם הלקוח אצלו יישם 
מודול המיישם 

CO בפרויקטS4HANA  

שלב הפרויקט אצל 
 הלקוח

)הסתיים בהצלחה/ 
בשלבים של בדיקות 

קבלה/ הסתיים לגביו 
משלב  50%לפחות 

 הפיתוח( 
*מצורף אישור חתום 

מאת הלקוח על סטאטוס 
 12הפרויקט בנוסח נספח 

 למסמך ב'
   
   
   
  

 קורות חייו ופירוט ניסיונו המקצועי של המיישם מצורפים להצעתנו זו.
 הכשרה/הסמכות רלוונטיות.אישורים על כמו כן מצורפים 

 
  באמצעות שיתוף פעולהחברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה 

עם ______________________________  )נא השלם שם בעל 
 המקצוע/התאגיד(.

**רק במידה ונבחרה אפשרות זו יש לצרף להצעה את ההצהרות בנספח 
המציע ועל ידי להצעה כאשר הן מלאות חתומות ומאומתות על ידי  5

 בעל המקצוע/התאגיד עמו משתף המציע פעולה לצורך קיום תנאי הסף.
 
 -MM מיישם (10)

רק את האפשרות הנכונה מבין השתיים והשלם בהתאם  סמן ב
 לנדרש:

 
 מיישם   יש חברתנולMM  אחד לפחות שיישם מודולMM  בפרויקט

S4HANA ( משמעותו שהפרויקט  "סיום בהצלחה"שהסתיים בהצלחה
שמיישם/יישם את המודול כאמור פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או 
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או בפרויקט כאמור  פרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלהב
 להלן פרטי המיישם: . משלב הפיתוח 50%שהסתיים לגביו לפחות 

 MM  שם מיישם ה
 מטעם המציע

שם הלקוח אצלו יישם 
 MMמודול המיישם 

  S4HANAבפרויקט 

הפרויקט אצל שלב 
 הלקוח

)הסתיים בהצלחה/ 
בשלבים של בדיקות 

קבלה/ הסתיים לגביו 
משלב  50%לפחות 

 הפיתוח( 
*מצורף אישור חתום 

מאת הלקוח על סטאטוס 
 12הפרויקט בנוסח נספח 

 למסמך ב'
   
   
   
  

 קורות חייו ופירוט ניסיונו המקצועי של המיישם מצורפים להצעתנו זו.
 אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות.כמו כן מצורפים 

 
  באמצעות שיתוף פעולהחברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה 

עם ______________________________  )נא השלם שם בעל 
 המקצוע/התאגיד(.

**רק במידה ונבחרה אפשרות זו יש לצרף להצעה את ההצהרות בנספח 
להצעה כאשר הן מלאות חתומות ומאומתות על ידי המציע ועל ידי  6

 בעל המקצוע/התאגיד עמו משתף המציע פעולה לצורך קיום תנאי הסף.
 

 -ABAPמפתחי  (11)
 את האפשרות הנכונה והשלם בהתאם לנדרש:                                        סמן ב

 שני מפתחי  יש חברתנולABAP לפחות שעברו הכשרה ב- ABAP 
CDS Views בפרויקט  אשר שימשו כמפתחים וS4HANA  שהסתיים

משמעותו הפרויקט פעיל נכון להיום אצל  "סיום בהצלחה"בהצלחה )
שנמצא שמשמשים/שימשו כמפתחים בפרויקט כאמור הלקוח( או 

או ב פרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות  בשלבים של בדיקות קבלה
 .לב הפיתוחמש 50%

 להלן פרטי המפתחים:  
שם מפתח 

מטעם  ABAPה
 המציע

שם הלקוח אצלו 
שימש המפתח 

בפרויקט כמפתח 
S4HANA  

שלב הפרויקט אצל 
 הלקוח

)הסתיים 
בהצלחה/ בשלבים 
של בדיקות קבלה/ 

הסתיים לגביו 
משלב  50%לפחות 

 הפיתוח( 
*מצורף אישור 

חתום מאת הלקוח 
על סטאטוס 

הפרויקט בנוסח 
למסמך  12פח נס

 ב'.

האם המפתח 
 -הכשרה בעבר 

ABAP CDS 
Views? 
 (V)לסמן 

    
    
    
 

קורות חייהם ופירוט נסיונם המקצועי של המפתחים מצורפים להצעתנו 
 אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות.זו. כמו כן מצורפים 
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  באמצעות שיתוף פעולהחברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה 
עם ______________________________  )נא השלם שם בעל 

 המקצוע/התאגיד(.
**רק במידה ונבחרה אפשרות זו יש לצרף להצעה את ההצהרות שבנספח 

להצעה כאשר הן מלאות חתומות ומאומתות על ידי המציע ועל ידי  7
 בעל המקצוע/התאגיד עמו משתף המציע פעולה לצורך קיום תנאי הסף.

 
יקחו חלק פעיל בביצוע  לעילעל ידינו  המוצעים מפתחיםהמיישמים וה כייבים אנו מתחי .3

מהיקף הפעילות  20%וזאת בהיקף של לפחות  זכה במכרזנבמידה ו וינהשירותים מטעמ
 ..הרלוונטית לתחומי התמחותם 

 
במידה ותזכה הצעתנו מר/גב' ....................................................., הינו איש הקשר  .4

לביצוע השירותים עבור  למנהל הפרויקט מטעם החברהימונה  אשרמטעמנו 
 האוניברסיטה. 

אנו מתחייבים כי מנהל הפרויקט יהיה זמין לאורך כל תקופת ההתקשרות למתן מענה 
יברסיטה, להגיע לפגישות באוניברסיטה וכן יהיה אחראי לטפל בבעיות לפניות האונ

 ולפקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק כלפי האוניברסיטה. 
מכל סיבה שהיא,  מיישמים/בכל מקרה של נבצרות מנהל הפרויקט או אחד המפתחים

אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה על כך מיידית ולהעמיד בפני האוניברסיטה ללא דיחוי 
מנהל פרויקט מחליף בעל ניסיון וכישורים מיישם/שעות ממועד ההודעה מפתח/ 48ובתוך 

זהים או עדיפים שיועסק על ידינו ויאושר על ידי האוניברסיטה לפי שיקול דעתה הבלעדי  
 "(. המחליף"-)להלן

 
לאוניברסיטה שיקול דעת מלא ובלעדי אם לאשר את המחליף או לא, ובמידה ותחליט 

 שלא לאשרו רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות עמנו לאלתר.
 

לטופס ההצעה. ידוע לנו כי הסכומים המוצעים על  1הצעת המחיר שלנו מפורטת בנספח  .5
הוצאותנו בביצוע ההתקשרות לרבות עלויות  ידינו הנם סופיים ומגלמים בתוכם את כל

ומנהל הפרויקט, נסיעות, ערבות, ביטוחים וכיו"ב לרבות , המיישמים שכר המפתחים
מרכיב הרווח.  הובהר לנו כי להוציא את התמורה האמורה, לא תשולם לנו כל תמורה 

 נוספת.
 

ם את הוראות ובו התחייבות כי במידה ונזכה במכרז נקיי 10רצ"ב להצעתנו זו נספח  .6
 הטכני.  נספחה

 
 שעל גביהם או דיסק נייד disk-ok-keyמדיה אלקטרונית מסוג כמו כן, רצ"ב להצעתנו זו 

ובו התייחסות לכל אחת  11וכן, טופס המענה לנספח הטכני נספח  כל החומרים הטכניים 
 לגבי כל דרישה את דרך המימוש של הדרישה על ואחת מדרישות הנספח הטכני, ותיאור

  .זכה במכרזנבמידה ו נויד
 

כולל הצגת גאנט על, את , ונרצ"ב להצעתנו זו פירוט של מתווה ניהול הפרויקט בראיית .7
אבני הדרך המרכזיות לביצוע הפרויקט ובכלל זה הערכת זמנים למועד סיום בדיקות 

אנו מצרפים הצגה מסירה והעברת תוצרי הפרויקט לבדיקות קבלה של הלקוח. כמו כן, 
 סגירת מכלול קיים והפעלת מכלול חדש.  –ליך העלייה לאוויר תה של

  
כל תנאי המכרז ונספחיו על היבטיהם והשלכותיהם נהירים לנו ומקובלים עלינו, לרבות  .8

 ואופן ותנאי תשלומה כמפורט בהסכם מסמך ג'. השירותיםהתמורה בגין 
 

 
אנו מקבלים על עצמנו חובת סודיות, ומתחייבים שלא להעביר כל מידע הקשור  .9

 לאוניברסיטה שיגיע לידינו במסגרת הליך מכרז זה ו/או ההתקשרות שבעקבותיו. 
  

 500,000אנו מסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז, נצרף ערבות בגובה   .10
ה למילוי כל התחייבויותינו על פי ש"ח )חמש מאות אלף ש"ח(, אשר תשמש כבטוח

 . ערבות זו תהיה בנוסח מסמך ג'במשך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה בהסכם ההסכם
 100,000ותוחלף בערבות טיב זהה על סך  למדד המחירים לצרכן , תוצמדלמסמכי המכרז

 ש"ח  )מאה אלף ש"ח( שתהיה בתוקף עד תום תקופת האחריות, כהגדרתה בהסכם. 
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כימים לניהול המכרז, בתנאים המפורטים בכתב ההוראות למגישי ההצעות, אנו מס  .11
ומתחייבים למלא אחר כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו/או על 

אנו מתחייבים לחתום על ההסכם בנוסח  משתתף במכרז שנבחר לזוכה במכרז. 
לא יאוחר ג',  "מסמכי המכרז" ומצוין כמסמךובתנאים של נוסח ההסכם הכלול בין 

 .מתום שבועיים מהיום בו יוודע לנו על ידכם כי זכינו במכרז, כפי שתמצאו לנכון
 

 180אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך   .12
יום מהמועד הסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות. ככל שהאוניברסיטה 

 עתר לבקשה.אנו מתחייבים להההצעה תבקש להאריך את תוקף 
 

 הודעה על גודל העסק של המציע*  .13
 הרינו להודיע בזאת כי המציע הנו:

את  יש לסמן ב הסבר הגדרה
האפשרות הנכונה 

 בלבד
או מעסיק עד חמישה עובדים  עסק זעיר

שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו 
 מיליון שקלים חדשים 2עולה על 

  

 אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל עסק קטן
שמחזור העסקאות השנתי שלו 

מיליון שקלים חדשים  2עולה על 
מיליון שקלים  20אך אינו עולה על 

חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד 
 התנאים שבהגדרת "עסק זעיר"

  

או עובדים  100-ל 21מעסיק בין  עסק בינוני
שמחזור העסקאות השנתי שלו 

שקלים חדשים מיליון  20עולה על 
מיליון שקלים  100אך אינו עולה על 

חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד 
התנאים שבהגדרת "עסק זעיר" או 

 "עסק קטן".

  

כל עסק שאינו עסק  עסק אחר
 זעיר/קטן/בינוני

  

 ג)ג( לחוק חובת המכרזים.2* הודעה זו נדרשת לאוניברסיטה מכוח הוראת סעיף 
 

בלתי נפרד הימנה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בכתב אנו מצרפים להצעתנו כחלק  .14
 ההוראות.

 
 
 

    חתימת מגיש ההצעה 
     חותמת 
      תאריך

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, 
חתימה מטעם  מאשר/ת כי מר/גב' _____________ ומר/גב'____________ הינו/ה מורשה

המציע ומוסמך/ת להתחייב בשמו ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.
 
 

 
 __________________חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: 

 


