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 2020אוקטובר           

עבור צוות תכנית אב לתחבורה  דיגיטאליתניהול מכרזים  ותמערכ קבלת מידע לאפיוןלקול קורא 

 ירושלים

 כללי .1

ירושלים  -העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני "צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת 

. הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין  ("הצוות")להלן: 

 ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה.  ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המוניםובראשם 

שירות רבים. בהתאם לנהלי הצוות, מרבית  במסגרת עבודתו מתקשר הצוות עם ספקים, יועצים ונותני

 ההתקשרויות נערכות באמצעות הליכים מרכזיים בהתאם לרוח חוק חובת מכרזים. 

לשם שיפור הליכי ההתקשרות מבקש הצוות לבחון את האפשרות להקמת מערכת ניהול מכרזים 

 דיגיטאלית.

 מטרת הקול קורא .2

הצוות מעוניין לבחון את מגוון המערכות הקיימות בשוק אל מול הצרכים הספציפיים של הצוות. 

מכרזי ייעוץ.  אובעניין זה, יובהר כי מרבית המכרזים של הצוות הם מכרזי מסגרת, ללא הצעה כספית 

 רק מיעוט המכרזים הם מכרזי כתבי כמויות. 

 מת מערכת כאמור מבחינת:בנוסף, מבקש הצוות להבין את המשמעויות של הק

 תהליך ותשומות להקמת המערכת.  -

 תשומות לניהול ותחזוקת המערכת.  -

 נוחות וגמישות השימוש הן למשתמשים והן לצוות.  -

 עלויות.  -

במידע  יובהר כבר עתה כי במסגרת הליך זה לא יתקשר הצוות עם מי מהמציעים, אלא ישתמש

 . רכש יתקיים בנפרדשיתקבל לשם דיוק המערכת הנדרש וכי תהליך ה

 דרישות ממערכת ניהול המכרזים הדיגיטאליתה .3

תקיים לפחות את אשר מערכת חברות אשר ישיבו לקול קורא זה )להלן: "המשיבים( יידרשו להציע 

 : הדרישות הבאות

 מערכת ניהול מכרזים

 המערכת תאפשר ניהול מספר רב של מכרזים במקביל תחת לשוניות עבור כל "תיק מכרז". .א

 המערכת תאפשר פרסום של מכרזים פומביים וכן ניהול מכרזים עבור נמענים ספציפיים.  .ב

 המערכת תאפשר צפייה והורדה חופשית של מסמכי המכרזים.  .ג

 המערכת תאפשר רישום לרשימת דיוור של מכרזים ספציפיים.  .ד

 המערכת תאפשר משלוח שאלות הבהרה.  .ה
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רבות מועד פרסום, מועד אחרון לשאלות המערכת תציג את כל המידע הרלוונטי למכרז, ל .ו

 הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות וכו'. 

 המערכת תאפשר משלוח אוטומטי של הודעות לרשימות הדיוור.  .ז

רק בידי מגיש אשר הזדהה לשם כך וכשהיא  המערכת תאפשר הגשה אלקטרונית של מכרזים .ח

 , לרבות העלאת מסמכים מצורפים. חתומה בחתימה אלקטרונית

 ערכת לא תאפשר לערוך את ההצעה לאחר החתימה האלקטרונית כאמור לעיל.המ .ט

המערכת לא תאפשר הגשה של יותר מהצעה אחת עבור מגיש אחד )כאשר במקרה שבו מגיש  .י

 זו תמחוק את ההצעה הקודמת(. -מתוקנת-שמעוניין להציע הצעה נוספת

ימוכין לאחר כל הגשה המערכת תאפשר הגשת "אישור תקינות" עבור המגיש בתוספת מספר ס .יא

 שבו הוגשה ההצעה. –תאריך ושעה  –ובציון המועד המדויק 

 המערכת נוקטת אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה ושיבוש, העלולים לפגום במהימנות המידע.  .יב

 המערכת מגובה באמצעים מוגנים ומובטחים והגיבוי נשמר בנפרד מהמערכת  .יג

 

 תיבת מכרזים דיגיטלית 

 תיעוד של מועדי הגשת ההצעות.תבצע המערכת  .א

 לאחר המועד האחרון.  , או עדכון הצעות שהוגשוהגשת הצעותהמערכת תמנע  .ב

 פתיחת הצעות טרם המועד האחרון.  תמנעהמערכת  .ג

 . רק בידי המוסמכים לכך, לאחר שהזדהו המערכת תאפשר ניהול הרשאות צפייה ועריכה .ד

ורק על ידי המוסמכים לכך ולאחר המערכת תאפשר פתיחת הצעות לאחר המועד האחרון  .ה

 שהזדהו לשם כך.

 המערכת תאפשר תיעוד והעלאת פרוטוקולים, דיוור, הודעות זכייה וכדומה תחת תיק המכרז.  .ו

 במענהכלול המסמכים שיש ל .4

 פרופיל המציע. .א

 לרבות אופן המענה על הדרישות לעיל.  כולל ארכיטקטורת המערכת מוצעת תיאור של המערכת .ב

 יכולות רלוונטיות נוספות. \הצעות למודולים .ג

 תיאור תהליך הקמת המערכת ולוחות זמנים אפשריים. .ד

 אומדן עלויות.  .ה

 תהליך  .5

 הצוות יבחן את ההצעות שיתקבלו.  .א
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לראיון להצגת המערכת המוצעת. יובהר כי הצוות שומר הצוות רשאי להזמין מי מהמציעים  .ב

 עים שיוזמנו.לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לקביעת המצי

 הבהרה אלותש .6

 .ilgovtenders@jtmt.מייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת 

 מענהה הגשת אופן .7

 בשעה 07.01.2021 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.il ת המענה יש לשלוח לתיבת המייל א .א

12:00 . 

 ."2020-043מס'  -מערכת ניהול מסמכים  מענה לקול קורא לאפיון " בשורת הנדון יצוין .ב

 צוותה זכויות .8

 שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:  צוותה

לעניין ההצעות  בקול קורא זהלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים  .א

 שהוצעו. 

 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. .ב

 מהממליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים.לפנות רק לחלק  .ג

השתתפות בשלב ה'קול קורא' על פי מסמך זה אינה מבטיחה התקשרות של הצוות עם הגוף  .ד

שסיפק את המידע ו/או הביע את עצמו בנושאים המפורטים בבקשה זו בכל צורה שהיא, ולא 

 לפנייה זו.יקנה יתרון בהליך כזה או בכל התקשרות אחרת למי שנענה 

הצוות רשאי להשתמש בתוכן מסמך המענה שהוגש לו לצורך גיבוש מכרז ככל שיפורסם, ויש  .ה

 לראות בעצם הגשת מסמך המענה כאמור כהסכמה לפרסומו, כולו או חלקו.

הצוות מבהיר כי אין לראות בבקשה האמורה כהתחייבות הצוות לצאת במכרז לרכישת  .ו

יאה למכרז עשויה להתקבל רק לאחר קבלת מסמכי מערכת לניהול מכרזים. החלטה על יצ

 המענה מהמשיבים, ניתוחם ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הצוות.

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                  

 עמית בלוגובסקי

 םלתחבורה ירושלי צוות תכנית אב
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