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 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

ופיתוח יישומי  פיתוח, תחזוקה ותפעול של אתר אינטרנט – 4/19 פומבי מכרז

 אינטרנט

 פומבי מכרז מודיעה כי הוציאה( "המזמין")להלן:  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת .1
)להלן: ופיתוח יישומי אינטרנט  פיתוח, תחזוקה ותפעול של אתר אינטרנט – 4/19

 (. "השירות"

תימשך שלוש שנים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם תקופת ההתקשרות  .2
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את ולפחות במערכת בחירות אחת.  הספק הזוכה

( או שתי 8שמונה שנים )הזכות להאריך תקופה זו במספר תקופות שלא יעלו כולן על 
 30, וזאת בהודעה מוקדמת של בחירות לכנסת, כמפורט במסמכי המכרזמערכות 

ימים לפני תום כל תקופה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הארכה כאמור תהא בתנאים 
 .הזהים לתנאי ההתקשרות המקורית

 בלבד. מציע רשאי להגיש במכרז הצעה אחת .3

רז כולו או חלקו המזמין אינו מתחייב לבחור הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את המכ .4
או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו 

 הבלעדי.

 להשתתפות במכרז:הסף  תנאילהלן רשימה חלקית של  .5

בסך של המזמין צירוף ערבות אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים לפקודת  5.1
. הערבות 28/12/2012ועד ליום  28/8/12בתוקף לא יאוחר מיום ₪  25,000

תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק 
 .1981-בביטוח על פי חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

-המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 5.2
1976. 

 כר מינימום התחייבות לעמוד בדרישות תשלומים סוציאליים, לתשלום ש 5.3
לעובדים וכן לקיום חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו במהלך תקופת 

 ההתקשרות.

 מסירת העתק תעודת רישום התאגיד במרשם, תקפה על פי הוראות הדין. 5.4

 הצהרת המציע בדבר כל הפרטים והמידע אודותיו. 5.5

ולפי פקודת  1999-בדבר היעדר חובות לפי חוק החברות, התשנ"ט תצהיר  5.6
 ., בהתאם לעניין1975-השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה

בתחום פיתוח  עובדים מקצועיים 20מועסקים לפחות  וב תאגידהמציע היא  5.7
, לרבות תומכים, מטמיעים, מפתחים, מנהלי אתרי אינטרנט ותחזוקתם

 פרויקטים ומרכזי תמיכה.

יע עצמו יש ניסיון מוכח בתכנון, אפיון, הקמה ותחזוקה של שני אתרי למצ 5.8
או , SharePoint 2010 (SP2010)אינטרנט לכל הפחות, על גבי תשתית 

במהלך שלוש השנים האחרונות עד למועד האחרון מהדורה קודמת אחת לכך, 
 להגשת ההצעות.

 השתתפות בכנס הספקים. 5.9

₪  500תשלום חתום בסכום של  יש להציג שובר עבור ההשתתפות במכרז 5.15
(, בסניף 09לזכות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בבנק הדואר )מספר בנק 

 .0053029, מספר חשבון 001מספר 

על המציע לעמוד בתנאי סף נוספים ובדרישות נוספות, הכל כמפורט במסמכי   5.11
 .המכרז



 . 2/7/2012מסמכי המכרז יהיו זמינים להורדה באינטרנט החל מיום  .6

)מרכז מבצעי לוגיסטי(,   בממ"ל 10:00בשעה  20127/32/' בביום ייערך  כנס ספקים .7
יש להודיע מראש על פרטי המשתתפים  ., פארק התעשייה חבל מודיעין6ברחוב השקד 

 בכנס הספקים בהתאם להנחיות במכרז.

. על מציע לוודא 31/7/2012המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה בנוגע למכרז הוא  .8
 להלן.  10לותיו הגיעו בשלמותן לידי אשת הקשר כמפורט בסעיף כי שא

ההצעה למכרז תוגש במעטפה סגורה עליה יירשם מספר ושם המכרז בלבד וללא שום  .9
, 6בממ"ל ברחוב השקד סימני זיהוי של המציע. המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים 

יש  .12:00בשעה  20128/28/יום מוזאת לא יאוחר פארק התעשייה חבל מודיעין 
 לתאם את מסירת ההצעות כמפורט בפרק המנהלה.

 
 טלפון או 02-6753407, טלפון: שרעבי מורן' גב או לוי שרוןאשת הקשר למכרז היא גב'  .15

או  v_bech_moran@knesset.gov.il, דוא"ל: 5669855-02, פקס: 5661452-02
slevi@knesset.gov.il   

 
)כולל( יהיו משרדי הוועדה בכנסת  27.8.2012 – 12.8.2012הערה: בין התאריכים 

סגורים בשל חופשה מרוכזת. לפיכך במועדים אלו יש לפנות במקרה הצורך 
 בדוא"ל בלבד, לאנשי הקשר המפורטים להלן:

 gmail.comdavdoo@ –לזר דודוביץ 
 ofer@mimshak.co.il -עופר ישי

 
ועדת הבחירות המרכזית  של האינטרנט ניתן להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר .11

 < מכרז מס' -19כנסת –מכרזים  הכותרת תחת http://www.bechirot.gov.il שכתובתו:

4/19 . 

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו. .12
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