
 רכשמחלקת 
1 

 

www.misgav.org.il    |  9902391-04פקס.   |  0569902-04 טל.  |  2017900ד.נ. משגב 

 |לוטם  |לבון  | כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית |ורית צ |פלך  |נעים -ערב אל |עצמון )שגב(  |סלאמה  |מצפה אבי"ב  |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן 

 משגב משגב, מרכז קהילתי מרכזי שירותים: |אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב  |תובל  |שכניה  |שורשים  |רקפת  |עין -ראס אל |

 

 מועצה אזורית משגב
 15/21מכרז פומבי מס' 

 הזמנה להציע הצעות לאספקה, התקנה ותחזוקה
 של מערכות מידע לניהול המועצה  

של מערכות  לאספקה, התקנה ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה"(, המועצהמועצה אזורית משגב )להלן: " .1
 .ותוכנות ליבה

במועד האחרון להגשת ההצעות על כל תנאי הסף בעצמם רשאים להשתתף במכרז אך ורק המציעים העונים  .2
 :המצטברים המפורטים להלן

רשויות  5בעל ניסיון מוכח במתן שירותי יישום, הפעלת של מערכות מידע לניהול רשויות מקומיות עבור  .2.1
 .2010-2020, במהלך כל אחת מהשנים  לפחות מקומיות

 .המציע הינו בעל זכויות היוצרים במערכת או שהינו ספק מורשה מטעם היצרן להפצת המערכת .2.2

לא כולל מע"מ ₪ מיליון  3של לפחות   2020-ו 2019, 2018למציע מחזור כספי שנתי ממוצע בשנים    .2.3
הערה המעלה   2020של המציע לשנת  ולא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים₪(, )שלושה  מיליון 

של לשכת  570ספק בדבר יכולת המציע להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 
 .רואי החשבון בישראל

 .המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או יחיד עוסק מורשה שאינו תאגיד רשום .2.4

ניתן ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח  .3
  .( שלא יוחזרו למציעש"ח אלף וחמש מאות)ש"ח 1500 לרכוש תמורת תשלום בסך של

 דרכי התשלום:
 . אתר המועצהבבתשלום מקוון  .א
-במועצה בימים א' 9902026-04בטלפון  כספיםמשרדי אגף הב אשראי/העברה בנקאית/צ'ק .ב

 .15:30עד  9:00ה', בשעות 

קבלת מסמכי המכרז לדוא"ל לאחר פנייה  ע"יניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,  .4
 .liav@misgav.org.il, מנהל הרכש בכתובת  לליאב לויבכתב 

וזאת עד ליום  reli@misgav.org.il  בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שאלות הבהרה ניתן להגיש .5
על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או . 0012:בשעה  15.11.21
 .כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה. 04-9902046בטלפון 

במוקד במסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים  0012:בשעה  25.11.21ליום את ההצעות יש להגיש עד  .6
. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים )קומה ג'( המוניציפלי בכניסה לבניין המועצה

  .לעיל לא תידון

 .27.02.2022בתוקף עד ליום  חש" 25000ל על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לזכות המועצה בסך ש .7

על מועד פתיחת המעטפות, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. המציעים רשאים להיות נוכחים במועד  .8
 .ZOOMיוזמנו להשתתף בשיחת /פתיחת המעטפות

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות  .9
 .פי שיקול דעתה המוחלטמועדים ותנאים אחרים הנוגעים  למכרז ל

 האמור לעיל מהווה תמצית חלקית ביותר של תנאי המכרז, ואין בו כדי להחליף את מסמכי המכרז המלאים. .10
 

 
 דני עברי

 ראש המועצה האזורית משגב
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