
   

 

   

 

 מקורות חברת מים בע"מ
 ועדת המכרזים המרכזית

  

הליך לבחירת ספק שירותים מקצועיים בתחום יישום מפת דרכים טכנולוגית 
 במקורות

 ש/  35 – 2022מכרז מס' 

 

מקורות חברת מים בע"מ )להלן: "מקורות"( מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז למתן שירותים מקצועיים 

  .מסמכי ההליךאמור בבתחום יישום מפת דרכים טכנולוגית במקורות הכל בהתאם ל

הוגדר יעד של "קפיצת מדרגה טכנולוגית",  2022-2024במסגרת התוכנית  האסטרטגית  של החברה לשנים 

על  חברה דיגיטלית. -נו נגזרה ארכיטקטורה טכנולוגית שעיקרה התפתחות מיישום טרנספורמציה דיגיטלית לוממ

 בסיס הארכיטקטורה הוגדרה מפת דרכים טכנולוגית לשנים הבאות.

, מערכות, ממשקים ואינטגרציה, כלים ותשתיות, ניהול נתונים ומידע, אנליטיקהמפת הדרכים כוללת, בין היתר, 

 .  -IOTאבטחת מידע, יצירת מוקדי הכנסות חדשים ו 

ארכיטקטורה של  בתכנון סיוע, בניית תוכנית עבודה מפורטת וסיוע במעקב המימוש העבודה כוללת, בין היתר,

, קישור מכשירים ניידים, ניהול מידע המאוחסן בצורה ESB, מערכת APIרכיבים ארגוניים )לדוגמא : מערכת 

 מקצועיליווי , וכדומה( STREAMING, שירות  DIGITAL TWINSהיברידית, קישור מאובטח לענן ציבורי, יישום 

ליווי שוטף של , ביישום לאתגרים שוטף מענה ומתן והטכנולוגיה ההנדסה חטיבתשל צוותי עבודה וגורמי ניהול ב

 כל משימה רלוונטית אחרת שתידרש.ו האחראית על התחום  CTOיח' 

 "(.העבודה)להלן יקרא: " וביתר המסמכים כל כמתואר במסמכי המכרזה

 
 יעמוד לא אשר מציע. זה במסמך המפורטים הסף תנאי בכל עומדים אשר מציעים ורק אך הצעות להגיש מוזמנים

 .תידון לא הצעתו, יותר או אחד סף בתנאי

 המכרזקבלת מסמכי 

 . בתשלום כרוכה אינה זה להליך הצעות הגשת

 ". SourcingVisionמקוונת "מכרזים המערכת הבאתר מקורות ובלקבלת מסמכי המכרז על המציעים להירשם 

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

 . רישוםהטופס את 

 "SourcingVision" המכרזים המקוונת  תשלח ממערכת לרישום באתר מקורות או מס' שעות לאחריו בסמוך

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

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

  הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל.



   

 

   

 

  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

 ם במסמכי ההליך המלאים:ומפורטי

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

 המציע תכנן ארכיטקטורת מערכות מידע שכללה רשתות נתונים בעלות סיווג בטחוני  .2

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת     7או תפעולי שונה, בשני פרויקטים לפחות שבוצעו במהלך \ו     

 הצעות.     

 5המציע תכנן ארכיטקטורה בתחום שירותי ענן )פרטי או ציבורי( בשני פרויקטים  לפחות שבוצעו במהלך  .3

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

השנים שקדמו למועד האחרון  5בפרויקט אחד לפחות שבוצע במהלך  IoTהמציע תכנן ארכיטקטורה בתחום  .4

 להגשת הצעות.

עובדים המשמשים עובדיו לכל  5לפחות  2018-2021המציע העסיק באופן ישיר בכל אחת מארבע  השנים  .5

, שלכל אחד מהם   IOTאו \או אבטחת מידע ו\דבר ועניין, ומתמחים בתחום ארכיטקטורת מערכות מידע ו

 שנות ניסיון מקצועי בתחום. 5לפחות 

 מטעם המציע: הארכיטקט המוביל אשר ישמש כמנהל הפרויקט המוצע .6

או שירותי ענן בשני \ו  IoTאו \או אבטחת מידע ו\הינו בעל ניסיון בתכנון  ארכיטקטורת מערכות מידע ו

 .השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 7פרויקטים  לפחות, שעלו לאוויר במהלך 

עסק ע"י המציע בשכר יובהר, כי צורך עמידה בתנאי זה מנהל הפרויקט / ארכיטקט המוביל המוצע הינו מו

 או המציע בעצמו.

 .70%עמידה בציון איכות מינימאלי של  .7

 הגשת הצעות

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

 .בצהריים 12:00בשעה  202208.29.

 :לתשומת לב המציעים 

 .יש לעבור "בקרת כניסה"בת"א  9ברח' לינקולן לצורך כניסה לבניין מקורות  -

 ייתכנו קשיי הגעה לאזור בנין מקורות.עקב עבודות הרכבת הקלה בתל אביב  -

 לעיל.ולקחת זאת בחשבון על מנת לעמוד במועד ההגשה הנקוב על המציע להיערך בהתאם 

 



   

 

   

 

 ים יתנאים כלל

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

ו/או לבטל , 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 המכרזאת המכרז על פי 

 זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.מקורות שומרת על 

 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 בהליך 

חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם. הודעה 

 כמתואר לעיל. שקיבל את מסמכי המכרזעל הביטול/העדכון תשלח לכל מי 

 רות הבה

מר אביטל אבי ניתן לפנות, בכתב בלבד, ל)בהתאם לפורמט שבמסמכי ההליך( לבירורים, שאלות והבהרות 

 12:00 בשעה 2.20208.11 מיוםוזאת לא יאוחר מערכת המכרזים המקוונת של מקורות בלבד באמצעות 

בנייד שמספרו  בווטסאפ בלבדאו /ו 727735/3521-370 בטלפון וא"לדה. יש לוודא קבלת יםיבצהר

050-7283130 . 

 

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

על את מקורות, ואין להסתמך  תחייבנהבכתב  נהימסרתלמען הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות ש זה.

 .בלבד כל תשובה שניתנה בע"פ

 
 
 
 

 
 

 המרכזיתועדת המכרזים 
 

 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/

