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   כסלו, תשפ"בבה' ב"ה,  לכבוד
 2021נובמבר, ב 9 20/21משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 Oracleמבוססת פלטפורמת  ERPרכישת שירותי פיתוח מערכת  – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
Applications    בענן 

  
 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 15/11/2021במכרז הינו:המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 . 31/1/2022תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא   .1.3

בבניין   הנמצאת  המכרזים  חדר  408בתיבת  להגשת   209,  האחרון  מהמועד  יאוחר  לא 

  ההצעות.

  המכרזים במועד זה לא תיבדק. הצעה שלא תימצא בתיבת

על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב 

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם. 

כל  .1.4 את  לצרף  המכרז,  במסמכי  הדרישות  לכל  מלא  מענה  מתן  על  להקפיד  המציע  על 

  לאים כראוי.האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מ

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.  

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום   ותמסמך הבהר .1.5

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

 .מצורפת חוברת הצעה בתצורת וורדלמסמך הבהרות זה  .1.6

 בקובץ, להדפיסה ולחתום עליה.המציעים יכולים למלא את ההצעה 

 ונה מחוברת ההצעה המקורית תיפסל.חוברת הצעה בנוסח / מבנה ש 

 
 
 

 בברכה, 
 המכרזים יחידת  

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים: 
 

 מענה שאלה / בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס'

 כתב המכרז 

שרותי  1.1 מבוא 2  .1 לספק  הכוונה  האם 
למערכת    Oracleפיתוח 

ERP Cloud   ? 

 כן

שעות   2  .2 היקף 
מתן   ומיקום 

 השירות

והאוניברסיטה  1.6.1 במידה 
היקף   את  לשנות  מעוניינת 
לקבל  מבקשים  השעות, 

יום, על   30התראה מראש של  
ולהיענות  להיערך  מנת 

 לבקשות האוניברסיטה  

 מקובל

שעות   2  .3 היקף 
מתן   ומיקום 

 השירות

המינימלי  1.6.1 השעות  היקף  מה 
 שיידרש ע"י האוניברסיטה

 היקף של משרה מלאה 

המציע לא יוכל להתחייב   6 תנאי סף 4-5  .4
לנוסח ההסכם שצורף 
למכרז, לפיכך מבקש 

להשתמש בנוסח ההסכם 
 החתום והקיים בין הצדדים.

הינו  למכרז  המצורף  ההסכם 
 ההסכם לביצוע הפעילות. 

הסף   4  .5  -תנאי 
 ניסיון המציע 

האם המציע צריך להיות בעל  6.3.1
בינ בפיתוח   Oracle-סיון 

ERP Cloud      או Oracle 
Applications (EBS) ? 

של   באחת   4ניסיון  שנים 
 . ןיהתמהפלטפורמות או בש

 . cloud -עדיפות ל

הסף   5  .6  -תנאי 
 כוח אדם 

6.4.1  
 א'

להיות  צריך  המפתח  האם 
ב ניסיון   Oracle ERP-בעל 

Cloud      או Oracle 
Applications (EBS) ? 

של   באחת   4ניסיון  שנים 
 . בשתיהןמהפלטפורמות או 

 . cloud -עדיפות ל

הסף   5  .7  -תנאי 
 כוח אדם 

6.4.1  
 ב'

להיות  יכול  המפתח  האם 
 עצמאי שעובד עבור המציע ? 

 שכיר של המציע( –לא )ככתוב 

ניתן להציע מפתח חזק  7.1 הערכת איכות 6  .8 האם 
ב  Oracle -ומנוסה 

Applications (EBS)   בעל
הכלים   בכל  הסמכות 
)סעיפים   בטבלה  הנדרשים 

1.1  – 1.4 ? ) 

המפתח  של  יכולותיו  הערכת 
 ממשקל ההצעה. 60%מהווה 

ההצעה  10  .9
בשפה   תמולא 
 העברית בלבד

שימוש  11.5 לאפשר  מבקשים 
למשל   האנגלית,  בשפה 
מציג   המציע  שבהם  בחלקים 
והאמצעים   היכולות  את 

 העומדים לרשותו 

 מקובל 
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 מענה שאלה / בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס'

 כתב המכרז 

על  12  .10 חתימה 
 החוזה 

יוכל  14.1 לא  והמציע  מכיוון 
ההסכם  לנוסח  להתחייב 
ומבקש  למכרז,  שצורף 
ההסכם  בנוסח  להשתמש 
הצדדים.   בין  והקיים  החתום 
על  נוסף  דיון  ויידרש  במידה 
יותר  ויידרשו  ייתכן   , ההסכם 

 ימי עבודה   5 -מ

הינו  למכרז  המצורף  ההסכם 
את  שישמש  ההסכם 

 ההתקשרות. 
בתיאום   תבוצע  המועד  הארכת 

 .האוניברסיטהעם 

חוזה  12  .11 חתימת 
המועד    –

 שהוקצב

למציע   14.3 לאפשר  מבקשים 
הצורך,    במידת  הזוכה, 
להארכת  בקשה  להעביר 

 המועד שהוקצב

 מקובל

תחילת  14 חתימת חוזה  12  .12 שמועד  מבקשים 
לפחות  יהיה  המפתח  עבודת 

 יום לאחר חתימת החוזה 30

 מקובל

היקף   15  .13
הפעילות  
החודשית 
 הנדרשת 

 1נספח  
סעיף    ,

2.1 

המינימלי  השעות  היקף  מה 
 שיידרש ע"י האוניברסיטה

 שעות בחודש  150

תמיכה  15  .14
 באוניברסיטה 

 1נספח  
סעיף    ,

2.5 

עובד  אינו  והמפתח  במידה 
ימות  בכל  באוניברסיטה 
שהמענה  מבקשים  השבוע, 
יינתן בימים שהם ימי העבודה 

 של המפתח 

 הסעיף יישאר בעינו 

החלפת  16  .15
המפתח 
במהלך  

 הפעילות

 1נספח  
סעיף    ,

8.6 

החלופי   המפתח  זמינות 
עד   תהיה  יום    30לעבודה 

אישור  קבלת  ממועד 
של   לכשירותו  האוניברסיטה 

 מפתח החלופי  

במקרים של החלפה קבועה של 
 המפתח המקורי. 

החלפת  16  .16
 מפתח

8.2 
8.5 

מפתח  של  בחירה   / החלפה 
האוניברסיטה   באישור    – רק 

סירוב  כי  להוסיף  מבוקש 
רק  יהיה  האוניברסיטה 
 בהתבסס על טעמים סבירים.

 מקובל

יכולות  18  .17 הצגת 
 המציע

חוברת 
ההצעה 

 ,
הנחיות 
למילוי  

חוברת 

להציג את  מבקשים אפשרות 
העומדים   והאמצעים  היכולות 
בשפה  גם  המציע  לרשות 

 האנגלית 

 מקובל
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 מענה שאלה / בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס'

 כתב המכרז 

  -ההצעה
 6סעיף 

רשימת  26  .18
 מסמכים

חוברת 
  -ההצעה
  5סעיף  

רשימת 
 מסמכים

מבקשים לצרף את המסמכים  
למקובל  בהתאם  וההסכמים 
בתאום   הגלובלית,  בחברה 

 מול אוניברסיטת בר אילן 

 הסעיף יישאר בעינו 

 חוזה 

מבוקש לתקן כך   –שיפוי   5.4 אחריות 34  .19
שההתחייבות לשיפוי תהיה 
בכפוף לכך שנמסרה לספק 

מראש,  מספקתהודעה 
ניתנה לו הזדמנות להתגונן 
כראוי מפני כל תביעה, ואין  

מדובר בסכום 
שהאוניברסיטה התחייבה  

לשלם במסגרת הסדר פשרה 
שלא ניתנה לגביו הסכמה של  

 הספק, בכתב ומראש. 
 

 פקת" מקובל, למעט המילה "מס

מבוקש לעדכן כך שיחול   6 כוח עליון  34  .20
הדדית גם במקרה שבו  

הספק יהיה מנוע מלספק 
שירות עקב מגבלות שהן 

בגדר כוח עליון לפי הגדרת 
 הסעיף.

 ישאר בעינו  יהסעיף 

המחאת   37  .21
 זכויות

מבוקש   –המחאת זכויות  10
לקבוע כי הוא לא יגביל מיזוג  
 של הספק לתוך תאגיד אחר.

דורש  אלא  מגביל,  אינו  הסעיף 
האוניברסיטה  אישור  את 

 מראש.  –למהלך 

ההסכם  37  .22 ביטול 
 ופקיעתו 

לא מתיישב עם הוראות חוק  11.8
חדלות פירעון והשיקום  

 הכלכלי.

 חר יותרמענה ינתן במועד מאו

חשוב להדגיש שאמצעי   שמירת סודיות 39  .23
אבטחת המידע שיפעיל  

הספק יהיו כמקובל בשוק  
ובהתאם לסטנדרטים 

 סבירים.

 הסעיף יישאר בעינו 

 


