
 המועצה להשכלה גבוהה

RFI –  פנייה מוקדמת לקבלת מידע 

 בענן -תקציבהובקרת  התקציב וביצועו מערכת תכנון, ניהול

 
 רקע

 

במטרה ללמוד אודות היכולות הקיימות בשוק בקשר למערכת תכנון,  ספקיםבקשה זו ממוענת אל 

 , ובקרת תקציב בענן.התקציב וביצועו ניהול

 

היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה בישראל, ומתווה  ג(”המלהמועצה להשכלה גבוהה )

 .את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה

התקציב וביצועו לניהול תכנון, ניהול קיימת ומוכחת המל"ג מעוניינת לבחון מעבר למערכת מדף  

דרישות , ואשר עונה לובקרת תקציב בענן המשמשת ארגונים ציבוריים ופרטיים מסדר גודל בינוני

 המפורטות בנספח המצ"ב.

ובקרת תקציב  התקציב וביצועו מידע על מערכות תכנון, ניהול לאסוףלאור זאת, מבקשת מל"ג 

 -א' לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  14לתקנה בהתאם בדרך של פניה מוקדמת לקבלת מידע בענן 

1993.  

 .הקיימים בשוק ויכולותיהם מידע נועדה לשם בירור הפתרונותקבלת הפנייה לספקים בבקשה ל

 עם הספקים ,בהמשךכמפורט , במפגש בין שעתיים המידע על המוצרים ויכולותיהם יוצג

תינתן אפשרות  ,בנוסף .על הדרישות המפורטות בפניה זו ההעונ הרלוונטיים להם קיימת מערכת

ומים יכולים לייעל את תהליכי העבודה במל"ג בתחאשר להציג מוצרים נוספים  למשתתפים

 האמורים לעיל.

לעיל ולא לחברות מיישמות  יובהר בזאת כי הפניה מיועדת לספקי המערכות המתוארות

ידי גורם אחר עלולה להוביל לפסילתו מהשתתפות במכרז שתערוך -שלהן. הצגה על

 .המל"ג, ככל שתערוך בהמשך

 

 פניה מוקדמת לקבלת מידע

 הגשת מענה לפנייה .1

פרטי  אתובו יציין  Mechrazim@che.org.ilדוא"ל ל  רלוונטי לפניה זו, יעביר ועצמ ההרוא ספק

)שם, כתובת  איש הקשר מטעמופרטי כן יעביר ו)שם הספק, ח.פ., כתובת, מספר טלפון( הספק 

 5.12.2021עד ליום  האקסל( ואת קובץ המענה לדרישות )קובץ דוא"ל, טלפון נייד וטלפון נייח(

 .14:00בשעה 

 מערכת תכנון, ניהולל בשדה נושא של ההודעה יופיע הכיתוב "בקשה מוקדמת לקבלת מידע

הדרישות המצ"ב )קובץ אקסל( אשר " ואליה יצורף נספח , ובקרת תקציב בענןהתקציב וביצועו

 יסומנו בו השדות הרלוונטיים בהתאם למאפייני המערכת המוצעת. 
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יוזמן , הספק לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של המל"ג כמתאימהבאם תימצא הפנייה 

  להציג את המערכת המוצעת בפגישה בת שעתיים אשר תתואם בהמשך.

מל"ג שומרת לעצמה את הזכות לזמן למפגשים את הספקים העונים לדרישות הסף במסמך 

מועדי סדר היום המוצע, לשנות את  הדרישות לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן שומרת את הזכות

 .ו/או זמני הפגישה

 

 

 זכויות מל"ג  .2

, אינה בבחינת הזמנה להציע הינה פנייה מוקדמת לקבלת מידע בלבדיודגש כי פנייה זו 

לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות ו/או התקשרות כלשהי הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, 

"(, והמל"ג לא תהא מחויבת להתקשר המשיבים)להלן: "כלפי מי מהמשיבים לפנייה זו 

. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה עם מי מהמשיבים  ו/או לפרסם מכרז בנושא

תשקול מל"ג את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים כלכליים, ארגוניים, 

 .תקציביים וענייניים

אם וככל שיתקיים מכרז בעתיד, תהא רשאית מל"ג לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, ולשתף 

גם מי שלא השתתף בהליך זה, הכל לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכיה ובכפוף 

 .לדרישות כל דין

מל"ג תהא רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר לה במסגרת פנייה זו, ולספק לא יהיו טענות 

כויות יוצרים. בכלל זה מל"ג תהיה רשאית להשתמש בחלק מהרעיונות או כולם או בגין ז

 .לשנות/להוסיף עליהם

 

מל"ג רשאית לבטל את הפנייה או לצאת בבקשה לפנייה חדשה וזאת על פי החלטתה, יובהר כי 

 ללא מתן הסברים לספק או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

 
תהא רשאית לפנות למשיבים וכן לגופים נוספים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל  המל"ג

מהם הבהרות או בבקשה להשלמת מידע או לקבלת מסמך ומידע נוסף, אם יש בו לדעת 

המל"ג כדי לסייע לה באיסוף המידע הרלוונטי, וזאת בין בכתב ובין בדרך של זימון 

צורך כך. השלמת המידע או ההבהרות ידיה ל-לפגישה עם הצוות המקצועי שייקבע על

 או הצגת המידע יהוו חלק מההליך.

 
המל"ג תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לבקשה זו, ולא יהיו למי 

מהמשיבים טענות לרבות בגין זכויות יוצרים בנוגע למידע כאמור והמשיבים יהיו 

כלשהי בדבר זכויות כלשהן מנועים מלהפנות כנגד המל"ג טענה או דרישה או תביעה 

הקשורות לתשובתם לפנייה זו ו/או הנובעות ממנה או מהחומר או מהמידע שיצורף 

 לפנייה )לרבות בדבר שימוש בהם(.

 
כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה לפנייה יחול על המשיבים  בלבד, והם לא יהיו 

 זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין המענה לפנייה.

 



רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לפנייה זו, וכן לפרסם, המל"ג תהיה 

בדרך של מכרז או בדרך אחרת, פרטים אשר יתבססו על המידע אשר יצטבר כתוצאה 

 מהליך זה. 

 
אם יפורסם מכרז בקשר עם פנייה זו, ומבלי להתחייב לפרסום כאמור, מענה לבקשה 

למי שנענה לבקשה, ולא יחייב  לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז, לא יקנה יתרון

 שיתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

 
 יראו בכל משיב  לפנייה זו כמי שהסכים לכל תנאיה. 

 
מסמכי פנייה זו הם רכושה הבלעדי של המל"ג, והם מועברים למשיבים פוטנציאליים 

לשכפל או  לשם הכנת המענה לפנייה זו והגשתה בלבד. אין המשיבים רשאים להעתיק,

 לעשות שימוש כלשהו במסמכי הפנייה לכל מטרה אחרת.

 
 אף המין השני במשמע. -מובהר בזאת כי כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה 

 
 קבלת פרטים נוספים .3

 Mechrazim@che.org.ilבמייל פניות כל גורם בשאלות ובירורים נוספים בנושא הפנייה ייעשו 

 18.11.2021עד ליום 

 

 המכרזים בברכה ועדת 
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 למפגש הצגת מערכת תכנון, ניהול ובקרת תקציב סדר יום  מוצע

 

 דקות( 20)המשיב על  .1
 סקירת פעילותו של הספק בתחום תכנון, ניהול ובקרה תקציב;  .א

 ג; "הדומים בפעילותם ובדרישותיהם למל משיבלקוחות עיקריים של ה .ב

 דוגמאות מפרויקטים אחרים בכלל ורלוונטיים למל"ג בפרט;  .ג

 מתודולוגיית העבודה של הספק;  .ד

 יתרונות יחסיים של הספק; .ה

 רשימת החברות המיישמות של המערכת; .ו

 מודל התמחור של המערכת בענן. .ז

 

 הדגמה תעשה על המערכת בענן ולא בשקפים.  – דקות( 80על המערכת ) .2

יכין מצגת ו/או מסמך המתעדים את היכולות העיקריות של המערכת ותיעוד של המענה  משיבה

 לנקודות המפורטות בנספח ב' להלן. המצגת / מסמך יוגשו למשתתפים בתחילת המפגש.

 

 סקירה כללית של המערכת ויכולותיה. .א

 יתרונות המוצר ביחס למוצרים אחרים הקיימים בשוק. .ב

  בנספח ב' הדגמה של התהליכים המפורטים .ג

 ההבדלים העיקרים ביכולות המערכת בין התקנה מקומית לענן. .ד

 עמידה בתקני אבטחת מידע וסייבר בנוסף לדרישות הסף. .ה

 שרידות יתירות  יכולת גידול ,תקשורת  –תיאור ארכיטקטורת ענן  .ו

 

 דקות( 20) מענה לשאלות מל"ג וסיכום .3

 


