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

 באוניברסיטת חיפה-SAP ה
 מסמך הבהרות מס' 1

 
 

 להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. 
ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר   

 
על –"עקוב אחר שינויים" לאור התיקונים במסגרת מסמך הבהרות זה, מצורפים מסמכי המכרז המעודכנים בפורמט 

 המציעים להתייחס למסמכי המכרז המעודכנים בלבד. 
 

הגב' שרה פה, אצל  , אגף משק ומבנים באוניברסיטת חי202ין הראשי, חדר יבבנמכרז מתוקנת ניתן לאסוף  חוברת
.15:00-09:00ה' בין השעות -בימים א' 8240464-04, טל'  עלמני  

 
 המציעים מתבקשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.

 
: ___________________מציעחתימה וחותמת ה  

  



 תשובה שאלה במכרזהסעיף  מס"ד

לחברה בין לאומית  100%חברתנו שייכת ב  )ב(4 –)א( 4  .1
גלובלית אשר הינה בין השותפות המרכזיות של 

של   global partner-, מוגדרת כSAPחברת 
SAP  ואשר ביצעה עשרות פרויקטים נשוא

 מכרז זה.
 

הפרקטיקה המקובלת כיום בבתי תוכנה בין 
לאומיים הינה הקמת מרכזי ידע גלובליים 

שורות והבנות המשרתים כלל החברות הק
 בחברה כולה.

 
לאור האמור, נבקש כי ניתן יהיה להשתמש 

ולהסתמך בתנאי סף אלו על ניסיונן הרב של 
ורך עמידה בתנאים חברות קשורות לצ
יקטים שבוצעו בארץ ו/או המקדמיים ובפרו

 בעולם.

)יג( בלשון 4למסמכי המכרז יתווסף סעיף 
 זו : 

לעניין "למרות האמור בס"ק י"ב לעיל, 
)ב( למכרז יובהר כי 4-)א( ו4סעיפים 

"מציע" משמעותו המציע או תאגיד 
 100%בבעלות מלאה במציע )המחזיק 

תאגיד " -במכרז זה  )להלן (ממניות המציע
מוחזק בבעלות ש תאגיד אחר( או "אם

על ידי תאגיד  ו(ממניותי 100%מלאה )
 -)להלןשל המציע כהגדרתו לעיל  האם

 "(."תאגיד אחבמכרז זה "
 

)א( תימחק המילה 4כמו כן בסעיף 
 "בישראל".

 
תיקון זה יבוצע בכל מקום במסמכי המכרז 

 המתייחס לתנאים אלו.
 

יובהר כי ככל שמציע מבקש להציג ניסיון 
של תאגיד אם כאמור לצורך הוכחת 

יידרש לצרף להצעתו  -עמידה בתנאי הסף
אישור מאת תאגיד האם על כך כי תאגיד 

ות המציע. ככל ממני 100%האם מחזיק ב
שמציע מבקש להציג ניסיון של תאגיד אח 

  -כאמור לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
יידרש לצרף להצעתו אישור מאת תאגיד 

 100%האם על כך כי תאגיד האם מחזיק ב
ממניות תאגיד  100%ממניות המציע וב

 האח.
 
 
 

למען הסר ספק, פרויקטים שאותם לא 
צורך ביצע המציע בעצמו לא ייחשבו ל

 .האיכות במכרזניקוד 



 
  

מצמצמת  סעיף זהדרישת הסף שהוגדרה ב )ב(4  .2
 באופן ניכר את מספר הספקים 

שיוכלו להשתתף במכרז, באופן שיפגע בתחרות 
 במכרז ויביא לכדי הגשת מספר הצעות

מצומצמות ובהתאם לייקור הפרויקט עבור 
 האוניברסיטה. זאת מכיוון שגם חברות בעלות

בטכנולוגיה חדשה זו, לא תוכלנה ניסיון 
 להשתתף, ככל שטרם השלימו פרויקט במלואו.

תנאי הסף נבקש לפיכך כי תשקלו לעדכן את 
רחב באופן משמעותי  תנאי הדורש ניסיוןלהנ"ל 

גדולים באחריות כוללת בתחום  FIXבפרויקטי 
לכל הפחות לשנות  הסאפ. לחילופין, נבקש

ולוגיה זו, כך דרישות הניסיון הרלוונטיות לטכנ
לספק שנמצא בשלבי  שתתאפשר השתתפות גם

פיתוח מתקדמים של מערכת דומה בפרויקט 
FIX באחריות כוללת שלו. 

 )ב( יתוקן כדלקמן:4סעיף 
המציע סיים בהצלחה פרויקט .ב. 4

מבוסס  SAPאחד לפחות של יישום 
S4HANA  "סיום בהצלחה"(

משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום 
 הוביל/מובילאצל הלקוח( או שהוא 

פרויקט כאמור הנמצא בשלבים של 
או שהוא מוביל/הוביל  בדיקות קבלה

פרויקט כאמור שהסתיים לגביו 
 .משלב הפיתוח 50%לפחות 

 
הנוגעים  תיקון דומה יבוצע בתנאי הסף

 -יםלניסיון המיישמים/מפתחים בסעיפ
 )ו(.4-)ה( ו4)ד(, 4)ג(, 4
 

כמו כן,  תיקון זה יבוצע בכל מקום 
 במסמכי המכרז המתייחס לתנאים אלו.

 
 

בכל מקום במסמכי המכרז בו  -בנוסף
נכתב  "מלווה/ליווה", ייכתב 

 "מוביל/הוביל"
 
 

יובהר כי לצורך עמידה בדרישת הניסיון 
)ו((, 4-)ב(4)לגבי כל אחד מן הסעיפים 

המציעים נדרשים לצרף להצעתם אישור 
חתום מאת הלקוח לגבי סטאטוס 

הפרויקט )הסתיים/נמצא בשלבים של 
 50%בדיקות קבלה /הסתיים לגביו  לפחות 

הכל בהתאם לנוסח  -משלב הפיתוח(
צורף )שי הבהרות זההמצורף לקובץ 

 .(הצעה מסמך ב'ל 12כנספח 
 

למען הסר ספק כל סוגי הפרויקטים 
המצוינים בתנאי הסף )כאלו שהסתיימו, 

נמצאים בשלבי בדיקות קבלה או 
משלב  50%שהסתיים לגביהם לפחות 

 הפיתוח( ייחשבו לצורך ניקוד האיכות
 .במכרז

 

 
 



 למסמך ב' 12נספח 
 

 אישור הלקוח על סטאטוס הפרויקט
בעברית:נוסח   

 

"( מאשר כי סטאטוס הלקוחאני __________ מורשה החתימה מטעם ____________ )"

 :()נא לסמן ב הפרויקט _____________________ )יש להשלים את שם הפרויקט(  הינו

 

  ( סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוחהסתיים בהצלחה") 
 
 ת קבלה.נמצא בשלבים של בדיקו 
 
 משלב הפיתוח 50%הסתיים לגביו לפחות  
 
 

 חתימה______________
 תאריך_______________

 
 
 

 נוסח באנגלית:
 
 
 

 

Customer Certification on Status of Project 
 

I, the undersigned _____________ , an authorized signatory of _______________ (the 
"Customer"), hereby confirm that the Status of the (Please fill in the name of the 
Project)_________________ Project is (please tick   in the appropriate box): 
 

 Concluded Successfully ("Successful Conclusion" means the project is operative as of 
this date for the Customer) 
 Is in the process of Acceptance Testing 
 Has had at least 50% of its Development Phase completed 

 

 

 

Signature______________Date__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


