
 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 הקמת אתר אינטרנט – 1/2019מכרז פומבי מספר 

 

המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון )להלן: "המרכז"( מזמין בזאת הצעות למתן  .1

שירותים בנושא: "הקמת אתר אינטרנט" ושירותים שונים המפורטים במכרז )להלן: "השירותים"(, על 

 בסיס התקשרות קבלנית כמפורט במסמכי המכרז.

חודשים. למרכז נתונה זכות הברירה  30תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה למשך  .2

)"אופציה"( בלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בין הצדדים לתקופה נוספת של שנה בכל פעם 

 חודשים(. 90שנים ) 7.5ובמצטבר עד חמש שנים, כך שסך כל תקופת ההתקשרות תהיה עד 

תמצית התנאים המוקדמים )תנאי הסף( הכלליים להשתתפות במכרז )התנאים המלאים והמחייבים  .3

 מפורטים במסמכי המכרז(:

המציע הוא שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין, ושילם את כל חובותיו  .3.1

י על מגיש ההצעה להיות אישיות לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על פי דין. יובהר כ

משפטית אחת. לא רשאים יחידים להגיש הצעות וכן לא רשאים לחבור מספר גורמים לשם 

 הגשת הצעה, למעט שותפות רשומה כדין.

-המציע מנהל ספרים כדין ובידיו האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.2

 , כשהם תקפים.1976

-ן כוח אדם", כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"והמציע אינו "קבל .3.3

1996. 

המציע מחזיק בכל אישור ו/או ו/או רישוי ו/או היתר ו/או הרשאה הנדרשים על פי כל דין לביצוע  .3.4

 השירותים נשוא מכרז זה, כשהם תקפים ואין לו כל מניעה להשתתף במכרז.

ת השירותים נושא מכרז זה אתרים בכל אחת מהשנים למציע מחזור כספי שנתי בתחום אספק .3.5

 ש"ח לשנה. 500,000של לפחות  2017 -ו 2016

 השנתייםהמציע בעל ניסיון בתכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה ותחזוקה של אתרי אינטרנט במהלך  .3.6

תכנון, עיצוב, : שקדמו למועד להגשת ההצעות אשר עונים על התנאים המצטברים הבאים

אתרי אינטרנט לפחות שעבדו ו/או עובדים בהצלחה, ואשר כל  4זוקה של פיתוח הקמה ותח

 אחד מהם כלל, לכל הפחות, את כל הרכיבים והשירותים הנדרשים לפי מכרז זה.

פרויקטים  3-למנהל הפרויקט מטעם המציע ניסיון בתכנון, פיתוח, הקמה, ניהול ובעבודה ב .3.7

השנים  3נדרשת במכרז, במהלך הקשורים להקמת אתרי אינטרנט, לכל הפחות ברמה ה

 הקודמות למועד הגשת ההצעה.

עבודות קודמות, שההיקף הכספי או  3-לכל אחד מחברי צוות הפיתוח מטעם המציע ניסיון ב .3.8

 הכמותי של כל אחת מהן שווה להיקף העבודה במכרז.

 המציע השתתף בכנס מציעים. .3.9

 ז.המציע צירף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים בהתאם למכר .3.10

 הם תנאי סף ומציע שלא יעמוד בהם, הצעתו לא תובא לדיון.ובמכרז התנאים המפורטים לעיל  .4

אתר כל תנאי ההשתתפות במכרז במלואם, ניתן להוריד בגם המכרז, בה מפורטים  מסמכיאת  .5

 (. 03/01/2019התשע"ט )בטבת  כו  החל מיום http://www.mkatif.orgאינטרנט הכתובת המרכז ב

 במשרדי המרכז בניצן. 12:00( בשעה 13/01/2019התשע"ט )ז בשבט יתקיים בתאריך  מציעיםכנס  .6

בלבד לא יאוחר מיום  laurence@merkazkatif.co.ilבשאלות ובקשות להבהרות ניתן לפנות בדוא"ל  .7

באחריות המציע לוודא את הגעת השאלות אל נציג  .12:00( בשעה 15/01/2019) שע"טט בשבט הת
לא ישיב לשאלות הבהרה, אלא אם  המרכז, בהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז. יודגש, כי המרכז

אינו מתחייב  רכזנשלחו לכתובות הדוא"ל המצוינות לעיל, באופן ובצורה המפורטים לעיל. כן יודגש, כי המ
 להשיב על כל השאלות שיוגשו.

http://www.mkatif.org/
mailto:laurence@merkazkatif.co.il


הצעות יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של המרכז בניצן. המעוניין להשתתף במכרז יגיש את  .8

הצעת המחיר במעטפה נפרדת, כמפורט במסמכי המכרז. שלב פתיחת מעטפות המחיר וקביעת ציון 

 המחיר יהא לאחר השלמת הליך גיבוש ניקוד האיכות, כמפורט במסמכי המכרז.

. הצעות שלא 12:00בשעה ( 24/01/2019ע"ט )התשיח בשבט המועד האחרון להגשת הצעות הינו  .9

, בדוא"ל תמצאנה בתיבת המכרזים במועד זה, לא תובאנה לדיון. מובהר כי אין לשלוח הצעות בדואר

. הצעה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים של או בכל דרך אחרת מלבד הדרך הקבועה במכרז

המזמין במועד האחרון להגשת ההצעות מכל סיבה שהיא לא תידון כלל, לא תשתתף במכרז, ותוחזר 

 למציע. 

במסמכי המכרז, אף אם אינם נובעים  המרכז שומר לעצמו את הזכות לפרסם שינויים והבהרות .10

 רז.משאלות ההבהרה שהתקבלו מהמציעים וזאת כמפורט במכ

באתר האינטרנט )בכתובת שלעיל(, והם יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי יפרסם את הודעותיו המרכז  .11

 המכרז. באחריות המציעים לבדוק את פרסומי המרכז באשר למכרז זה באתר האינטרנט, כאמור.

באתר המרכז ביחס למכרז, מחייבות  , שינויים, תיקונים, תשובות והבהרותיודגש, כי הודעות .12

ונחשבות כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז גם אם לא נמסרה הודעה על כך למציעים 

שמילאו "טופס פרטי מציע". בעת הגשת ההצעה, על המציע לפעול בהתאם לפרסום באתר 

הבהרות, תשובות, ולהגיש כחלק מהצעתו את כל הנדרש חתום על ידו כולל הודעות, 

וכיו"ב. לאור האמור לעיל, על המציעים להתעדכן באתר האינטרנט ולפעול בהתאם  תיקונים

 להוראות בו שהן תיחשבנה למעודכנות ולמחייבות.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מודעה זו מכילה מידע תמציתי בלבד. במקרה של סתירה או אי  .13

סמכי המכרז גובר על הוראות האמור במ –התאמה בין תוכן מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז 

 מודעה זו.
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