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ועדת המכרזים המרכזית

הסבת מסמכים ממערכת מקודוק למערכת בסביבת SharePoint
מכרז מס'  / 46 – 2021ש
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז להסבת מסמכים ממערכת
מקודוק למערכת בסביבת  , SharePointהכל בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
במקורות קיים ה צורך בהליך להסבת מסמכים ממערכת בסביבת דוקומנטום ("מקודוק") וקליטתם בסביבת
 SharePoint 2019הנמצאת בהקמה בימים אלה במסגרת פרויקט סביבת העבודה הדיגיטלית (.)Water Net
כיום ,מקורות עושה שימוש במערכת "מקודוק" ,המבוססת על מערכת דוקומנטום של חברת  ,OPENTEXTשהינה
מערכת לניהול מסמכים ותוכן ארגוני.
במערכת מתויקים כ 4-מיליון מסמכים 18 ,סוגי תיקיות ו 14-סוגי מסמכים .לכולם מאפיינים כלליים ובנוסף
מאפיינים ייחודיים לכל סוג תיק/מסמך.
הכל כמתואר במסמכי ההליך (להלן יקרא" :השירותים") ובהתאם לאמור במסמך תנאי ההליך ונספחיו (להלן:
"השירות" או "השירותים" או "העבודה").
המציע הזוכה ידרש לבצע פיילוט לתקופה של כחודשיים להסבת כ  720מסמכים מתוך כלל המסמכים .ככל
שהמציע יעמוד בפיילוט תימשך ההתקשרות עימו להסבת יתר המסמכים בהליך .במידה ולא יעמוד המציע בפיילוט
נעבור לזוכה השני והכל בהתאם למפורט במסמכי ההליך.
תקופת ההתקשרות נשוא הליך זה הינה  12חודשים .למקורות שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות
ב 12 -חודשים (סה"כ  2שנים כולל אופציות) הכול בהתאם למפורט להלן.

קבלת מסמכי המכרז
הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
לצורך קבלת מסמכי המכרז על המציעים להירשם למערכת המקוונת "."SourcingVision
לצורך רישום יש למלא את טופס הרישום הנמצא באתר האינטרנט של מקורות במסמכי פרסום מכרז זה ,לשלוח
אותו על פי ההנחיות בגוף הטופס .עם הרישום תשלח מהמערכת 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 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
מתאים לביצוע המטלות המפורטות במסמכי ההליך המלאים ,העומדים בכל תנאי הסף שתמציתם מובאת להלן
ומפורטים במסמכי ההליך המלאים:
 .1על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין.
 .2ניסיון בדוקומנטום  -למיישם הדוקומנטום המוצע מטעם המציע לביצוע הפעילות במסגרת הליך זה ניסיון
ביישום או פיתוח או תחזוקת מערכת לניהול מסמכים "דוקומנטום" עם ממשק משתמש WEBTOP
בלפחות ארגון אחד במשך  3שנים מצטברות במהלך  5השנים הקודמות לתאריך האחרון להגשת הצעות,
כאשר במערכת אחת לפחות בה היה מעורב ביישום/פיתוח/תחזוקה השתמשו לפחות  50משתמשים
ונוהלו לפחות  100,000מסמכים.
 .3ניסיון ב SharePoint 2016-ומעלה  -למציע או לקבלן משנה מטעמו ניסיון ביישום של לפחות פרויקט
אחד של ניהול מסמכים בסביבת  SharePointבגרסת  2016ומעלה שבו לפחות  100משתמשים וגם
מנוהלים לפחות  100,000מסמכים .ככל שיבחר המציע לעמוד בתנאי זה באמצעות קבלן משנה ,עליו
לצרף התחייבות של קבלן המשנה לביצוע העבודה.

הגשת הצעות
ההצעות תוגשנה באמצעות המערכת המקוונת של מקורות " "SourcingVisionבלבד לא יאוחר מיום
 20.07.2021בשעה  12:00בצהריים.
לתשומת לב המציעים:
-

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

-

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

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

תנאים כלליים
מקורות איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ,איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא ,והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים הליך של  ,Best & Finalאחד או יותר ו/או
לבטל את המכרז על פי האמור במסמכי המכרז ו/או על פי צרכיה.
מקורות שומרת על זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.
מקורות שומרת על זכותה להזמין רק חלק מהרכיבים המתוארים במכרז ,לקבל חלקים מההצעה ,או לממשה
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 על הביטול/העדכון תשלח לכל מי שקיבל את מסמכי המכרז כמתואר לעיל.

הבהרות
לבירורים ,שאלות והבהרות (בהתאם לפורמט שבמסמכי ההליך) ניתן לפנות ,בכתב בלבד ,למר אביטל אבי
באמצעות מערכת המכרזים המקוונת של מקורות בלבד וזאת לא יאוחר מיום  11.07.2021בשעה 12:00

בצהריים .יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון  073-3521735/707ו\או בווטסאפ בלבד

בנייד שמספרו

. 050-7283130
תשובות לשאלות תימסרנה בכתב לכלל המציעים הפוטנציאלים בהליך זה ,ותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמך
זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות שתימסרנה בכתב תחייבנה את מקורות ,ואין להסתמך על
כל תשובה שניתנה בע"פ בלבד.

ועדת המכרזים המרכזית

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
http://www.mekorot.co.il
המודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה העברית והן בעיתונות בשפה הערבית
יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית

