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 בקשה לקבלת הצעת מחיר 

 בע"מ בית הכרם יישובי אשכולחברת וניהול תכניות דיגיטליות בלמתן שירותי יעוץ 

מקומיות: רשויות  7-הינה תאגיד עירוני המורכב מ"( האשכולבית הכרם בע"מ )להלן: "יישובי חברת אשכול 

דיר אל אסד  מועצה מקומיתנחף,  מועצה מקומיתראמה,  עצה מקומיתעיריית כרמיאל, מועצה אזורית משגב, מו

מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ וסיוע בהטמעת המדיניות מג'ד אל כרום. האשכול  מועצה מקומיתו

 (. , בהתאמה"השירותים"-" והיועץ"הדיגיטלית הממשלתית )להלן: 

 :שירותי הייעוץ כוללים .1

תכנון ויישום של הפעולות הדיגיטליות של האשכול ורשויות האשכול וסיוע בהטמעת המדיניות  .1.1

מטה ישראל  הפעולה ודרכי היישום אותן מתווה , לרבות עקרונותהדיגיטלית הממשלתית בפעולות אלה

 ;דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים

 ;אסטרטגיה דיגיטלית לשירותי הליבה של האשכולתכנון, גיבוש והובלת  .1.2

סיוע לבעלי תפקידים מרכזיים, לרבות בשדרת הניהול הבכירה של האשכול ורשויות האשכול, בהובלת  .1.3

שינויים אסטרטגיים, ייעול תהליכי העבודה וסיוע בטיוב תהליכי ההטמעה של הפתרונות שסופקו, תוך 

 ;נולוגיותניצול יכולות והזדמנויות דיגיטליות וטכ

ריכוז העבודה מול ספקי טכנולוגיה, סיוע באפיון מערכות טכנולוגיות, בביצוע רכש בהתאם וליווי  .1.4

 ;תהליכי הטמעה ברשויות

 ;ניהול התקציב המיועד לפרויקטים דיגיטליים .1.5

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיות משרד הפנים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון  .1.6

  ;כול ורשויות האשכולהאש ,חברתי

היועץ יעניק שירותי יעוץ במטרה לקדם וליישם פרויקטים דיגיטליים באשכול, תוך ניהול קשר רציף  .1.7

ליים היכולים לשפר עם רשויות האשכול, מיפוי תהליכים ופרויקטים באשכול והצגת פתרונות דיגיט

 ם.את חיי התושבי

 תנאי סף להשתתפות: .2

 בתנאים המצטברים להלן: ,במועד הגשת ההצעה להזמנה זו ,העומדים רשאים להשתתף יועצים

 ידי המועצה להשכלה גבוהה.-מציע בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, מוכר על .2.1

השנים הקודמות למועד הגשת ההצעה, בניהול פרויקטים  5שנים לפחות, במהלך  3מציע בעל ניסיון של  .2.2

ידי שימוש -או תפישתיים רחבים בארגון, על או תהליכים עסקיים שהביאו לשינויים תהליכיים

 .במערכות מידע או ביישומים דיגיטליים מתקדמים, במגזר המוניציפאלי או הממשלתי
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פרויקטים או תהליכים עסקיים לשינויים תהליכיים או  3על המציע להגיש רשימה מפורטת של לפחות 

השנים  5-מים דיגיטליים מתקדמים בתפישתיים רחבים בארגון, ע"י שימוש במערכות מידע או ביישו

 שני, וכן, לפחות נו במגזר המוניציפאלי או הממשלתיהאחרונות, אשר לפחות פרויקט אחד מביניהם הי

 מכתבי המלצה מממליצים אשר עבורם בוצעו הפרויקטים האמורים. 

 .1976-המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .2.3

אשר נדרש המציע לצרף להצעתו חייבים להתייחס ליועץ באופן אישי ישורים ו/או המסמכים כל הא .2.4

יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי ההזמנה להציע הצעות. הצעה  ידי היועץ-עליצורפו והם 

 . אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם(, תהיה ועדת הרשאית לפסלה

 : למציע יתרוןתנאים נוספים אשר יעניקו  .3

 ;ת מעשית עם השלטון המקומי בישראלניסיון והיכרו .3.1

 ;רכות טכנולוגיות ברשויות מקומיותניסיון עם מע .3.2

 ;אחר ביצוען, לוחות זמנים ותקציבניסיון בהכנת תכניות עבודה ובמעקב ובקרה  .3.3

 ;עבודה מול ספקי טכנולוגיה .3.4

 ניסיון עם מערכות קוד פתוח. .3.5

 תקופת ההתקשרות .4

, בהתאם עם אופציה לאשכולחודשים(  12)הזמנה זו הינה לשנה אחת  הצדדים לפי ההתקשרות בין .4.1

לכל היותר , שנה אחת סה"כ להאריך את ההתקשרות למשך שנתיים נוספות הבלעדי, לשיקול דעתו

ימים לפני תום תקופת  30, באמצעות הודעה מראש (במצטברבכל פעם )עד לשלוש שנות התקשרות 

 .ההתקשרות

 הצעת המחיר: .5

שעות עבודה, שיתפרשו על פני  36מתן שירותי ייעוץ למזמין בהיקף של  עבור חודשי נא להציע מחיר .5.1

: ___________ 8:30-17:30ימי עבודה כל שבוע, מהם יומיים במשרדי האשכול, בין השעות ארבעה 

 "(התמורה החודשית)לא כולל מע"מ( )להלן: "₪ 

עבודה נוספת, למתן ייעוץ לאשכול, בהיקף שעות אשר אינו להציע מחיר עבור שעת נא בנוסף על כך,  .5.2

₪ : ____________ בהתאם לשיקול דעת האשכולככל שיידרש , כלול במסגרת התמורה החודשית

 "(. הצעת מחיר לשעת עבודה נוספת)לא כולל מע"מ( )להלן: "

תנו מכל סיבה התמורה החודשית והצעת המחיר לשעת עבודה נוספות הינן קבועות וסופיות ולא יש .5.3

ידי היועץ עד להשלמתם המלאה והסופית של -שהיא, וכוללות את כל מרכיבי השירותים שיבוצעו על

למניעת כל השירותים, לרבות מלוא זכויות היוצרים בתכניות ובמסמכים שנערכו בקשר עם השירותים. 

 .צאות משרד וכיו"בחומרים, הו הספק מובהר, כי היועץ יישא לבדו בהוצאותיו בגין נסיעות, אש"ל,

חובה אחרים, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי  בתשלומיבכל תשלומי המסים או לבדו  יישא היועץ .5.4

 ., וכן יבטח את עצמו בכל ביטוח רלבנטימכוח הוראות כל דין היועץומס בריאות החלים ו/או יחולו על 
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, נתונה לשיקול דעתו נוספתהזמנת שעות עבודה נוספות מהיועץ, בהתאם להצעת מחיר לשעת עבודה  .5.5

 ובהתאם לצרכיו וליועץ לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות בקשר עם כך.  הבלעדי של המזמין

 יום, בכפוף לאישור החשבון על ידי המזמין, וכנגד חשבונית מס בלבד. 30תנאי התשלום הינם שוטף +  .5.6

י או תיקון ועומדת בתוקף חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינו בלתיהצעת המחיר של המציע היא  .5.7

יום מהגשת הצעתו, למעט הנחה על מחירי ההצעה  180 -ומחייבת את המציע לתקופה שלא תפחת מ 

 ככל שתוסכם בין הצדדים.

 :צעותהשוואה בין ה .6

 האשכול ימנה ועדה מקצועית אשר תנקד את ההצעות שיוגשו מבחינת איכותן.  .6.1

 :להלןד, בהתאם לפירוט כמהציון הסופי של ההצעה 60%משקל ניקוד האיכות של ההצעות יהיה  .6.2

 מהציון הסופי. 20%עד  – יועץשל הוועדה המקצועית מה התרשמות אישית .6.2.1

  לצורך כך, הוועדה המקצועית תהא רשאית לזמן את המציעים לראיון באשכול. 

המציע יפרט את ניסיונו המקצועי בתחום תהליכי י: מהציון הסופ 40%עד  –יכולת מקצועית  .6.2.2

 הטמעת מערכות ותוכנות דיגיטליות. הניקוד יינתן בהסתמך על:

 נקודות. 20 –ניסיון בעבודה מול או ברשויות מוניציפאליות  .6.2.2.1

 נקודות. 10 –ניסיון בהובלת פרויקטים רחבי היקף  .6.2.2.2

ניסיון בניהול פרויקטים או תהליכים עסקיים לשינויים תהליכיים או תפישתיים  .6.2.2.3

 10 –מערכות מידע או ביישומים דיגיטליים מתקדמים ידי שימוש ב-רחבים בארגון, על

 נקודות. 

מובהר בזאת כי הניסיון אשר יקבל ניקוד, הינו רק ניסיון בתחום הקשור להובלה דיגיטאלית. מסמכים שיגבו 

 את הניסיון המקצועי יזכו את המציע בציון גבוה יותר. 

 :הפירוט הבאלפי  - של ההצעה מהציון הסופי 40%משקל הצעת המחיר יהיה  .6.3

 :לפי הנוסחה הבאה מהציון הסופי 30%עד  –הצעת מחיר עבור תמורה חודשית  .6.3.1

 (ההצעה הזולה ביותר*)30
 הצעת המציע

 מהציון הסופי: 10%עד  –הצעת מחיר עבור שעת עבודה נוספת  .6.3.2

 (ההצעה הזולה ביותר*)10
 הצעת המציע

המציעים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר עבור היכולת המקצועית והמחיר המוצע, יוזמנו להופיע   .6.4

 . , לצורך ניקוד בגין רכיב ההתרשמות האישיתבפני הוועדה המקצועית

 

 :הוראות כלליות .7

 . טים והבהרות, מכל סוג, הדרושים לו לצורך קבלת החלטתופר האשכול רשאי לדרוש מהיועץ .7.1
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ייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הדרישות המפורטות היועץ לא יס .7.2

בהזמנה זו ובהסכם ההתקשרות המצורף לה. האשכול יהא רשאי לפסול כל הצעה שכוללת שינוי, 

 מחיקה או תיקון, או לחילופין, בהתאם לשיקול דעתו המלא, להתעלם מהם. 

 הניקוד הסופי הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא. אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה בעלת  .7.3

האשכול רשאי לשקול, בין יתר שיקוליו, את כושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא  .7.4

 ההזמנה, לרבות לאור ניסיונו של האשכול עם המציע, ככל שקיים ניסיון קודם כאמור. 

ככל שיהיו סתירות בין האמור בבקשה לקבלת הצעות זו, לבין הסכם ההתקשרות שייחתם בין המציע  .7.5

 לאשכול, הוראות ההסכם תחייבנה את הצדדים. 

 .חתום המציע יצרף את ההסכם המצורף  .7.6

עד לתאריך  sameeha@bkerem.org.il במייל לכתובת: מענה להזמנה להציע הצעות זו יוגש ה .7.7

  04-8276500 .קבלת ההצעה בטלפון . יש לוודא 12:00בשעה  28/12/2017

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה באם תידרש.  .7.8
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