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לאיתור, מיון והשמה אינטרנטית  להקמת מערכתלמיזם להגשת הצעות  2.19מס' קול קורא : הנדון
 של צוותי חינוך

, או נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה

אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום  בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 .הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

אי הגשת   .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 מציע. המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר  .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, 

 .ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

 החברה הרותוהב תשובות שאלות הבהרה סעיף מס"ד
 סים"למתנ

 5תנאי ב. 1
 תלכשירויו

המציע ותנאי 
סף 

 להשתתפות

אפליקציות  2האם המציע עצמו צריך היה לפתח 
מובייל כאמור או שמא יכול היה להיות האדם 

אשר ניהל פעילות של פיתוח בתאגיד שפיתח 
 אפליקציה כאמור

, ההצעה מגיש, המציע על
 יםהקבוע הסף בתנאי לעמוד
 (6+)(5)(+4)ב פיםבסעי

 ם.כלשונ
יחד עם זאת, לצורך עמידה 

בתנאי סף בסעיפים 
( למסמכי הקול 6(+)5)(+4)ב

קורא, תכיר החברה בהצעת 
ביצע את "יחיד" אשר 

הנדרש בסעיפים אלה עבור 
 חתימתצד שלישי, בכפוף ל

על הצהרתו של צד שלישי 
נוסח התצהיר המצורף 

נספח כלמסמכי הקול קורא 
 או ו' )המצ"ב( 

צירוף תצהיר על לופין, לחי
 כיידי הצד השלישי 

 ה"יחיד", מגיש ההצעה, 
אותו צד שליטה בההינו בעל 

+ נסח מרשם  שלישי
החברות בדבר פירוט בעלי 

 המניות בצד השלישי.
ההצהרה תוגש כאשר היא 

 חתומה על ידי 
הצד  של החתימה מורשיי

 שמם ציון תוך השלישי,
 הצד השלישי כתובת, המלא

 ובצירוף שלו הרישום ומספר
הצד השלישי ואימות  חותמת

 עו"ד כדין.
 



 5תנאי ב. 2
 תלכשירויו

המציע ותנאי 
סף 

 להשתתפות

האם פיתוח אותה אפליקציה למערכת ההפעלה 
נחשבת לצורך תנאי הכשירות  iOS -אנדרואיד ו

 כשתי אפליקציות?
 

 כן

 6תנאי ב. 3
 תלכשירויו

המציע ותנאי 
סף 

 להשתתפות

דוגמת "ויצו" נכנס תחת הגדרת האם ארגון 
 המונח "מגזר ציבורי".

 כן

האם מציע יכול לגשת כעוסק מורשה ובמידה  כללי 4
ויזכה יתאגד כחברה על מנת להתמודד על קבלת 

 המענק מהמדען הראשי?

יובהר, כי למען הסר ספק  .1
החברה לא נקטה בשם 
"המדען הראשי", אלא 

 ".גורם ממשלתי מממןב"
הסף ( לתנאי 1סעיף ב) .2

קובע כי המציע יכול 
יחיד תושב שיהיה "

 ".ישראל
 
 

קול קורא. למסמכי ה( 10ו)בסעיף ניסוחית אשר נפלה טעות החברה מודיעה בזאת על  .3
 להלן הסעיף המתוקן:

הובא לידיעתו או נמסר לו ר שאכל מידע כי ציע מצהיר מעם הגשת ההצעה, ה .א
והוא חברה כמצג של הזו ניתן ללא כל התחייבות ולא ייחשב  צעהבקשר עם ה

לשם לו מצהיר כי תנאי ההתקשרות ברורים לו וכי ערך כל בדיקה שהייתה נחוצה 
הכנת ההצעה והגשתה ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או 
הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו/או המופיע 

 .בה ו/או שאינו מופיע בה
 

מודיעה בזאת כי יש להוסיף לנספח  ב' )תצהיר עמידה בתנאי סף( את חתימת  החברה .4
 המצהיר.

 
 
 
 

 מה וחותמת המציע:________________יחת
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ו'נספח 

 אצל צד שלישי  בתנאי סף  ת מציע שהוא "יחיד"תצהיר בדבר עמיד

תפקיד מטה, __________________, ח.פ./ת.ז ____________________,  מיםהחתו ואנ

כי  נולאחר שהוזהר(, להלן: "הצד השלישי"________, מורשי החתימה ב_____________ )

בזאת  יםעשה כן, מצהירנהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא נלהצהיר האמת וכי  נועלי

 :כדלקמן

כזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( החברה למתנ"סים, מר זה עבור נותצהירי יםעוש והננ .1

להקמת למיזם להגשת הצעות  2.19מס' קול קורא במסגרת  )להלן: "החברה למתנ"סים"(

 (.להלן: "קול קורא") לאיתור, מיון והשמה של צוותי חינוךאינטרנטית  מערכת

(, הועסק "המציע"להלן: הננו מצהירים, כי _____________, מגיש ההצעה לקול קורא ) .2

 בצד השלישי החל מ_________ ועד ________.

הננו מצהירים כי המציע הועסק בצד השלישי בתפקיד ____________ החל מ______ ועד  .3

.___________ 

ניסיון וידע בניהול פרויקטים במסגרת תפקידו כאמור המציע הינו בעל כי  יםמצהיר והננ .4

 .טכנולוגיים

אפליקציות  2לפחות  תח המציעפיבמסגרת תפקידו בצד השלישי כאמור , כי יםמצהיר והננ .5

אחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, בעלות המאפיינים מובייל בשנתיים ה

 הבאים:

 .ו/או אנדרואיד IOSכל אחת מהאפליקציות זמינות להורדה והינן מסוג  .א

  .לפחותהורדות  10,000לשתי האפליקציות יחדיו  .ב

 אפליקציות פותח ממשק ניהול המאפשר קבלת מידע אגרגטיבי.כל אחת מהל .ג

 ג' תיקרא להלן: "המערכת"(-)אפליקציה אחת הכוללת את סעיפים א'

 

הננו מצהירים, כי שמות המערכות, כהגדרתן לעיל, אשר פותחו על ידי המציע בצד השלישי  .6

 לעיל( הינן: 5)כמפורט בסעיף 

 ________________________ .א

 ________________________ .ב

ניסיון במתן בעל במסגרת תפקידו בצד השלישי כאמור המציע הינו , כי יםמצהיר והננ .7

כהגדרתה במסמכי הקול קורא, וזאת ללפחות  יישום, הדרכה ותחזוקה של המערכת ישירות

לקוחות מהמגזר הציבורי, כהגדרתו להלן, בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון  2

 .ההצעות להגשת

חד או יותר מהשירותים הבאים: עדכוני תוכנה א - לעניין סעיף זה "שירותי תחזוקה"

 .שוטפים, תמיכה טכנית שוטפת במערכת, אספקת גרסאות חדשות, תיקוני באגים



חברה ממשלתית,  תאגיד רפואי,שלטון מקומי, משרד ממשלתי,  -לעניין סעיף זה  "מגזר ציבורי"

 .חברת בת ממשלתית, תאגיד סטטוטורי, ארגונים חברתיים, מוסד אקדמי, כוחות הביטחון

 

לעיל( עבורם סיפק  7הננו מצהירים, כי שמות הלקוחות מהמגזר הציבורי )כמפורט בסעיף  .8

 המציע השירותים המפורטים מטעם הצד השלישי הינם:

 ________________________ .ג

 ________________________ .ד

 

 אמת. נו זה, ותוכן תצהירינו, זו חתימתנוזהו שמ .9

 

 :_________________ 1מורשה חתימה  –חתימת המצהיר 

 : ________________ 2מורשה חתימה  –חתימת המצהיר 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____________ מס' רישיון _________ מאשר בזאת כי ביום 

_____________, בכתובת _______________ אשר  מר/גב'____________הופיע בפני 

זיהה עצמו באמצעות ת.ז. מס' ________________ המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתי 

לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות 

 הצהרתו וחתם עליה.

________________    ___________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך

 

 

 


