עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 12-1122-21

מערכת מידע ממוחשבת אחודה לניהול שכר ,משאבי אנוש ונוכחות
הודעה
עיריית הרצליה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן רישיונות שימוש
ושרותי תחזוקה ותמיכה במערכת מידע ממוחשבות אחודה לניהול שכר ,משאבי אנוש וניהול
נוכחות (אופציונאלית) עבור העירייה כמפורט במסמכי המכרז.
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר ,במועד הגשת ההצעה ,על דרישות הסף
המפורטות להלן:
המציע הינו תאגיד הרשום כדין  5שנים לפחות טרם הגשת מועמדותו למכרז ,והעוסק לפחות
ב 5 -השנים האחרונות (משנת  1112ברציפות ולפחות עד למועד הגשת ההצעה) בתחום
שירותי מערכות מידע ממוחשבות לחישוב שכר ולניהול משאבי אנוש ,לרשויות
מקומיות ולתאגידים מוניציפאליים במדינת ישראל ,לרבות תוכנה ,ותקשורת ,וברשותו
עסק פעיל המספק שירותים בתחום זה.
המציע מספק שירותי מער כות מידע ממוחשבות לחישוב שכר ולניהול משאבי אנוש לחמש
רשויות מקומיות במדינת ישראל ,לפחות ,במועד הגשת ההצעה כאשר לפחות שתיים
מהן הינן עיריות המנפיקות כל אחת מהן לפחות  1,111תלושי שכר מידי חודש לרבות
מורים .מחזור העסקים השנתי של המציע הנובע מפעילותו בתחום שירותי מערכות
מידע ממוחשבות לחישוב שכר ולניהול למשאבי אנוש הינו מעל  5.1מיליון ( ₪לפני
מע"מ) בכל אחת מהשנים  1122ו.1121-
 .2.2המציע שילם עבור מסמכי המכרז.
 .2.1המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ .המציע עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו.2291-
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות ועדת המכרזים של העירייה ,ברחוב הנדיב  ,1הרצליה,
בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  21:11-11:11וביום ב' בין השעות  21:11-21:11תמורת תשלום של
 ₪ 9,511שלא יוחזרו בכל מקרה .ניתן לעיין במסמכי המכרז לפני הרכישה ,במקום ובמועדים
לעיל.
המציע יידרש לצרף להצעתו למכרז את המסמכים כמפורט במסמכי המכרז וכן ערבות בנקאית
אוטונומית לטובת העירייה בסכום של  ₪ 21,111וזאת כמפורט במסמכי המכרז.
שאלות הבהרה יש להעביר בכתב בקובץ  WORDעד לתאריך  2161161122שעה  21:11לידי מר
אמיר זיו מנמ"ר העירייה במייל .RonitZ@herzliya.muni.il :יש לוודא קבלת אישור
במייל חוזר.
את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז ,בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על-ידי המציע ,יש
להגיש ב 1 -עותקים במעטפה סגורה ,כשעליה מצוין  -מכרז פומבי מס'  12-1122-21להכניסה
לתיבת המכרזים בעירייה ,ברחוב הנדיב  ,1הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות 21:11-11:11
וביום ב' בין השעות  ,21:11-21:11עד ליום ב' ה 4/6//60/03 -בשעה  .21:11אין לשלוח הצעות
בדואר.
פתיחת הצעות המשתתפים במכרז תהא ביום ב'  4161161122בשעה  29:11או בכל מועד אחר עליו
תודיע העירייה מראש לכל מגישי ההצעות.
הדגמת פתרונות לעירייה תתקיים במשרדי העירייה בתאריכים,1961961122 ,161961122 :
 ,2461961122 ,2161961122 ,261961122בין השעות  21:11ל 21:11-ביום נפרד לכל מציע ,בהתאם

למפורט במסמכי המכרז .סדר ההדגמות יקבע בהתאם לסדר רכישת המכרז על ידי המציעים:
ראשון הקונים יהיה ראשון המדגימים וכך הלאה .העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את
מועדי ההדגמות ולהודיע על השינוי למציעים מראש.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של העירייה על פי מסמכי המכרז ו6או על פי כל דין ,מובהר
בזאת ,כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש ,וכן את
הזכות שלא לקבל אף הצעה שהיא.
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