
מקורות חברת מים בע"מ 
ועדת המכרזים המרכזית

מכרז מסגרת להקמת מאגר נותני שירות בנושאים טכנולוגיים ומקצועיים
 ש/  82 – 1220מכרז מס' 

"( מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז להקמת מאגר נותני שירות מקורותמקורות חברת מים בע"מ )להלן: "
 בנושאים טכנולוגיים ומקצועיים במטה מקורות בתל אביב . הכל בהתאם למסמכי ההליך המצורפים למסמך זה. 

השירותים נדרשים בשישה אשכולות שונים המכילים כל אחד מספר תפקידים )תחומים( כמפורט להלן:

כללי, ניהול, מטה: נושאי  - 1אשכול  (1
אחראי תחום אפליקציות ופיתוח; מנהל פרויקטים טכנולוגיים; אחראי תחום תפעול ותשתיות; אחראי 

לניהול  -PMOתפעול/הטמעה; אחראי תחום באבטחת מידע וסייבר; אחראי מתודולוגיה/אחראי אינטגרציה;  
; נותן שירותים וליווי אסטרטגי;  QAפרויקטים טכנולוגיים; ניהול ופיתוח ידע; אחראי תחום בדיקות מערכות 

 (; בודק אבטחת מידע.PMOמידען; עורך הליכים; בקרת פרויקטים ותכניות עבודה )

מערכות מבצעיות ופיקוד ובקרה: - 2אשכול  (2
תח תוכנה במערכות בקרה; מנתח מערכות שליטה ובקרה, איש תקשורת מבצעיות ורשתות אלחוטיות; מפ

 DATA; בקרת מערכות שליטה ובקרה; מתכנן פיקוד ובקרה; SCADA -מערכות מבצעיות  ו
SCIENTIST;BUSINESS ANALYST ; BIG DATA ADMIN ; BI  EXPERT ; 

 BI SUPPORT  מנתח מערכות ;BI   ובונה עולמות בכליBI  כדוגמתBussiness Object, QlikView, BSC ;
 .Bussiness Object, QlikView, Performance Pointכדוגמת   BIמפתח בכלי 

 תומכי מיחשוב: - 3אשכול  (3
אחראי מערכות מידע ושירותים; ארכיטקט ראשי ; מומחה טכנולוגיות הגנת סייבר; מומחה מתודולוגיות הגנת 

סייבר.

מיחשוב וטכנולוגיה: - 4אשכול  (4
 DATA \; עורך מידענות; מעצב גרפי; אנליטיקאי נתונים QAח תוכנה; בודק תוכנה מנתח מערכות; מפת

ENGINEER מנתח ומיישם פלטפורמה; מומחה ;UI\UX;  / מפתח אפליקציות מובייל אנדרואידIOS טיוב ;
  Microsoft; מפתח תוכנה בסביבת JAVAנותן שרות כללי/טכנולוגי; מפתח תוכנה בסביבת  ;נתונים והסבות

(NET., Sharepoint) מפתח תוכנה בסביבת ;MF (COBOL, IDMS) מפתח תוכנה בסביבת ;MAGIC, 
ACCESS מפתח תוכנה בסביבת ;PowerBuilder מפתח תוכנה בעל התמחות ספציפית כגון: שו"ב, מדעי ;

)אלגוריתמים, מודלים(. 

 טכנולוגיה ותשתית: - 5אשכול  (5
; מנהל  DBAיוד מחשבים; איש צוות סיסטם/מתכנת מערכות הפעלה/ איש איש תקשורת ורשתות; טכנאי צ

-(; איש מערכות אבטחת מידע; מיישם הגנת סייבר; מומחה סייבר בכיר; מומחה תוכןDBAבסיס נתונים )
; NETAPP, Enterprise Vault; מומחה במערכות טכנולוגיות כגון:  GIS; מומחה IOTתקשורת סלולאר ו 

.MF; איש מערכות הפעלה ותקשורת בסביבת  BPM, CRM,GISנות כגון: מיישם תוכנות שו

 תמיכה ותפעול:  - 6אשכול  (6
נאמן מחשוב/רפרנט; איש סיוע ותמיכה; מדריך/מטמיע; מפעיל; מוקדן; טכנאי תומך משתמשים.

חברות שיהיו יובהר כי מקורות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף תפקיד/ תחום בתת אשכול קיים תוך פנייה לכל ה
באשכול הרלוונטי. תכולת השירותים כוללת שימוש בנותני השירות המקצועי, זאת על בסיס קבוע בהיקף משרה מלא 

 או חלקי, כמפורט להלן ובכלל זאת בכל או בחלק מהתחומים המפורטים באשכולות לעיל.
את מקורות יכולה לדרוש מתן תל אביב, יחד עם ז 9השירות יידרש על פי רוב במשרדי מטה מקורות בלינקולן 

 השירותים ביחידות אספקת המים של מקורות הפזורות ברחבי הארץ.
ונספחיו )להלן:  תנאי ההליך"( ובהתאם לאמור במסמך השירותים)להלן יקרא: "ההליך  הכל כמתואר במסמכי

"(.העבודה" או "השירותים" או "השירות"



   

 

   

 

 
. למקורות שמורה 31.12.2022חתימת הסכם ע"י הצדדים ועד ליום מיום  זה הינה הליך  תקופת ההתקשרות נשוא

שנים   5חודשים )סה"כ 24חודשים ולאחריה בתקופה נוספת של   24 -האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב

 הכול בהתאם למפורט להלן.אופציות(  כולל

 קבלת מסמכי המכרז

 . בתשלום כרוכה אינה זה להליך הצעות הגשת

קבלת מסמכי המכרז ניתן להשתמש . לצורך כניסה ישירה למערכת וsourcing visionמכרז זה מנוהל דרך מערכת 

 .https://tinyurl.com/y5d3q82y בקישור הבא: 

  באופן הבא: באתר מקורות רישום ע"ית מסמכי המכרז א לקבל ניתןף בנוס

למלא ו 'פרטים נוספים'להיכנס למודעת הפרסום נשוא הליך זה באתר האינטרנט של מקורות ללחוץ על יש  תחילה

 . רישוםהטופס את 

 "SourcingVision" המכרזים המקוונת  ממערכתתשלח  או מס' שעות לאחריובאתר מקורות בסמוך לרישום 

הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת, קבלת מסמכים, הודעות והבהרות, ככל 

שתהיינה, והגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר הדוא"ל באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת 

 הודעת הדוא"ל. הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת 

  תנאי סף

רשאים להשתתף בהליך מציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויש בידם הידע, היכולת, כוח אדם מיומן וציוד 

תנאי הסף שתמציתם מובאת להלן כל מתאים לביצוע המטלות המפורטות במסמכי ההליך המלאים, העומדים ב

 ומפורטים במסמכי ההליך המלאים:

 . כדין מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מסעל המציע להיות עוסק  .1

 אשכול בו מגיש המציע הצעה, על המציע לעמוד בתנאי הבא: כלעבור  -ניסיון  .2

המציע הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותים מקצועיים בלפחות בשניים מהתפקידים המפורטים באותו אשכול 

עד האחרון להגשת הצעות, כאשר כל שירות בתפקיד ועד למו 1.1.2016בו המציע מגיש הצעה, החל מיום 

 משתמשים לפחות.  50כאמור ניתן במשך לפחות שנה אחת, לארגון )לקוח( בעל 

 או

המציע הינו בעל ניסיון מוכח בניהול של לפחות שני פרויקטים, שכל אחד מהם נמשך לכל הפחות שנה, כאשר 

משתמשים לפחות, ובכל פרויקט עסקו לפחות באחד  50כל פרויקט בוצע עבור ארגון )לקוח( בעל 

מועד האחרון ועד ל 1.1.2016מהתפקידים המפורטים באותו אשכול בו המציע מגיש הצעה, וזאת החל מיום 

 להגשת הצעות. 

יובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה, ייחשב פרויקט, שהוא פרויקט טכנולוגי ו/או מיחשובי במסגרתו בוצעה 

חדשה,  החלפה ו/או שדרוג ו/או הקמת תשתית טכנולוגית ו/או מיחשובית  ו/או הקמה של יכולת מיחשובית

https://tinyurl.com/y5d3q82y


   

 

   

 

אלש"ח  500כאשר כל פרויקט כאמור כלל אלמנט תכנון, בקרה, יישום, מסירה והשלמה, בהיקף כספי של 

 לפחות, כולל מע"מ, לכל פרויקט. 

עוד יובהר, כי לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה לא תינתן אפשרות להציג ניסיון של חברות שהינן חלק 

 חברות אם, חברות אחיות( אלא רק ניסיון של המציע בעצמו.מאותו אשכול חברות )כגון חברות בנות, 

 

 :3ו/או  2ו/או  1מספר עובדים בתחומי טכנולוגיות המגישים הצעה באשכולות  .3

עבור כל אשכול בו מגיש המציע הצעה, יש להציג נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה אישור 

 כמפורט להלן:

ות מקצועי בתפקיד אחד או יותר מהתפקידים הכלולים באותו אשכול בו נותני שיר 4על המציע להציג לפחות 

הוא מגיש הצעה. על כל אחד מנותני השירות הנ"ל להיות מועסק על ידי המציע בשכר מטעמו )ישנם  יחסי 

עובד מעביד בין נותן השירות למציע( ו/או כפרילנסר שהמציע עבד איתו. על כל אחד מנותני השירות המוצגים 

  ים במסמכי ההליך.בעלי השכלה וניסיון מקצועי בתפקיד הנ"ל בהתאמה להשכלה ולניסיון הנדרש להיות

עובדים לפחות בכל אשכול, וגם )ב(  2אשכולות, יהא עליו להציג: )א(  2ככל שהמציע מגיש הצעה ליותר מ 

 עובדים לפחות לכל האשכולות במצטבר. 10

 

 :6ו/או  5ו/או  4צעה באשכולות מספר עובדים בתחומי טכנולוגיות המגישים ה .4

עבור כל אשכול בו מגיש המציע הצעה, יש להציג נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה אישור 

 כמפורט להלן:

נותני שירות מקצועי בתפקיד אחד או יותר מהתפקידים הכלולים באותו אשכול   20על המציע להציג לפחות  

תני השירות הנ"ל להיות מועסק על ידי המציע בשכר מטעמו )ישנם  יחסי בו הוא מגיש הצעה. על כל אחד מנו

 עובד מעביד בין נותן השירות למציע( ו/או כפרילנסר שהמציע עבד איתו. 

על כל אחד מנותני השירות המוצגים להיות בעלי השכלה וניסיון מקצועי בתפקיד הנ"ל בהתאמה להשכלה 

אשכולות, יהא עליו להציג: )א(  2המציע מגיש הצעה ליותר מ ככל ש ים במסמכי ההליך.הנדרשולניסיון 

 עובדים במצטבר לכל האשכולות במצטבר. 50עובדים בכל אשכול, וגם )ב( לפחות  20לפחות 

 

 הגשת הצעות

מיום לא יאוחר  בלבד "SourcingVision"של מקורות מערכת המקוונת באמצעות הההצעות תוגשנה 

 .בצהריים 12:00בשעה  2220.01.24

 ים יתנאים כלל

מקורות איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו, איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

ו/או , אחד או יותר Best & Finalו/או לקיים הליך של הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים 

 ו/או על פי צרכיה.  האמור במסמכי המכרזלבטל את המכרז על פי 



   

 

   

 

 מקורות שומרת על זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.

 לממשה או, מההצעה חלקיםמקורות שומרת על זכותה להזמין רק חלק מהרכיבים המתוארים במכרז, לקבל 

בשלבים; ובנוסף, שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבטל מכרז זה ו/או לצאת 

כן מכרז זה או מועדיו בכל עת, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או בהליך חדש ו/או לעד

 כמתואר לעיל. שקיבל את מסמכי המכרזלשפותם/לפצותם. הודעה על הביטול/העדכון תשלח לכל מי 

 הבהרות 

 אביטל אבימר , בכתב בלבד, לניתן לפנות (בהתאם לפורמט שבמסמכי ההליך)לבירורים, שאלות והבהרות 

 12:00בשעה  2220.01.04 מיוםוזאת לא יאוחר בלבד מערכת המכרזים המקוונת של מקורות באמצעות 

 . 707735/3521-370 בטלפון וא"לדה. יש לוודא קבלת יםיבצהר

 

חלק בלתי נפרד ממסמך  נההוותציאלים בהליך זה, ונבכתב לכלל המציעים הפוט נהימסרתתשובות לשאלות 

על את מקורות, ואין להסתמך  תחייבנהבכתב  נהימסרתרק תשובות שלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  זה.

 .בלבד כל תשובה שניתנה בע"פ

 ועדת המכרזים המרכזית
 

 ט של מקורות מדור מכרזיםנהמודעה פורסמה באתר האינטר

 

http://www.mekorot.co.il 

 

 העברית והן בעיתונות בשפה הערביתהמודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה 

 יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית 

http://www.mekorot.co.il/
http://www.mekorot.co.il/
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