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 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ  -קנט 

לרכישה, אפיון, יישום והקמה, הדרכה והטמעה,  201920/מכרז 
 -תחזוקה ותמיכה של מערכת פיננסית לתמיכה בפעילות של קנט 

 הקרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
מציעים העומדים בתנאים מזמינה בזאת "( קנטלבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן: "קרן  -חברת קנט 

לרכישה, אפיון, יישום והקמה, הדרכה והטמעה, , עמההמפורטים להלן, להגיש הצעות להתקשרות בהסכם 
 "(.השירותים)להלן: "של מערכת פיננסית מחליפה למערכת קיימת לתמיכה בפעילות החברה 

 ק מהם.מצוי במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חל השירותיםתיאור מפורט של 

חודשים, תקופת האחריות אשר  8לסך כל תקופת הקמת המערכת, אשר תהא עד  תהאתקופת ההתקשרות 
שבו תינתן הוראת החברה לזוכה  יוםהמשנים והכל  5חודשים ותקופת תחזוקה אשר תהא בת  12תהא בת 

שנים  5של לתקופת אופציה התחזוקה  תהא רשאית להאריך את תקופת. קנט להתחיל בביצוע העבודה
על אף האמור מובהר כי החברה  .מעבר לתקופת התחזוקה, והכל בכפוף להנחיות מפרט הדרישה נוספות

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תקופת התחזוקה בתום כל שנת התקשרות בהודעה 
 שתימסר לספק הזוכה.

 תנאי סף .1

רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים העומדים במועד הגשת הצעתם בעצמם, בכל התנאים 
 :באופן מצטברהבאים המוקדמים 

לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על עמידת  - על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף מובהר כי
להלן(, גם אם הצד השלישי האמור הנו  1.5צד שלישי כלשהו בתנאי הסף )למעט בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

אורגן של המציע, או עובד או קבלן משנה של המציע, או חברת אם, בת או אחות של המציע או חברה שלובה  
 או קשורה למציע, והכל אא"כ פורש אחרת בתנאי המכרז.

 המציע הנו אדם או גוף הרשום כדין בישראל. .1.1

מודול הכספים המוצע על ידו או שהנו מורשה של  המציע הינו בעל הזכויות בקניין הרוחני של .1.2
בעל הזכויות כאמור, וכן הנו בעל הרשאה מטעם בעל הזכויות )היצרן( להעניק רישיונות שימוש 

 במודול הכספים המוצע על ידו וליישם אותו כנדרש בתנאי מכרז זה.

מודולי כספים ( פרויקטים של 3המציע סיפק, יישם, סיים להטמיע ותחזק לכל הפחות שלושה ) .1.3
 כמיישם ראשי, וזאת במהלך השלוש שנים שקדמו למועד להגשת הצעות.  ERPבמערכות 

( 10והוא הותקן אצל עשרה ) ERPמודול הכספים המוצע על ידי המציע הוא חלק ממערכת  .1.4
לקוחות לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות, כאשר אצל אחד מן הלקוחות הוא עלה לאוויר 

 חודשים ברציפות. 12ולה על ופועל לתקופה הע

לפחות בתחום ניהול ( 2)מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע, הינו בעל ניסיון של שנתיים  .1.5
. אין מניעה כי מנהל הפרויקט יועסק ביחסי עובד  ERPפרויקט יישום מודולי כספים בפרוייקטי

 מעביד או כקבלן משנה של המציע. 

אחת משלוש השנים  בכל)לפני מע"מ( לפחות  ₪ 1,000,000נו בעל מחזור כספי של יהמציע ה .1.6

 .2017-ו 2016 ,2015

מציע אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי הוא מנהל ספרי חשבונות ל .1.7
 ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.
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החל מיום , www.kanat.co.il ובת:ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכת .2
בוטרו בכתובת ובמשרדי החברה, אצל מר מנדי צ' םאו לקבל וכן יש להורידם מאתר זה 6.3.2019

 .8:30-15:00ה בין השעות -, תל אביב בימים א14, קומה 74מנחם בגין 

, בקומה 74. ההתכנסות תהיה בכתובת מנחם בגין 12:00בשעה  19.03.2019 כנס מציעים יתקיים ביום .3
ומציע אשר לא ישתתף בכנס )בעצמו  חובה, משרדי קנט. השתתפות המציע או מי מטעמו בכנס הינה 8

או באמצעות מי מטעמו( לא יהיה רשאי להשתתף במכרז אלא אם כן החליטה החברה לפי שיקול 

 תנאי זה. דעתה הבלעדי למחול על קיום

ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז אי בהירויות או סתירות יוכל המציע לפנות בכתב לקנט  .4
. 12:00בשעה  201926.3.עד ליום  וזאת עד וזאת michrazim@kanat.co.ilלכתובת דוא"ל:

 .קנטתשובות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט של 

תופקד אשר מגנטית(  )מקור והעתק, וכן במדיה ובשני עותקיםבמעטפה סגורה להגיש  את ההצעות יש .5
 8.4.2019יום בבתל אביב  14קומה  74בתיבת המכרזים של החברה ברחוב מנחם בגין  במסירה אישית

"(. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה הגשת ההצעותמועד )" 14:00ועד השעה  09:00החל מהשעה 
 .תיפסלנה, והצעות שיוגשו לפני המועד האמור יושבו לבעליהן

מעטפה זו , "201902/הצעת המציע תוגש במעטפה על גביה ייכתב: "מכרז פומבי מספר מובהר כי 
בצירוף כל על ידי המציע  כל מסמכי המכרז כשהם חתומיםהאחת עם  – תכיל שתי מעטפות נפרדות
הצעתו עם הנדרשים במסמכי המכרז, ומעטפה שניה סגורה ונפרדת  המסמכים וכל האישורים

 של המציע בלבד. הכספית

תהיה רשאית להורות על קיומו של הליך קנט מובהר כי,  ,על פי כל דיןקנט בלי לגרוע מזכויות מ .6
 המפורטים במסמכי המכרז.תחרותי נוסף בהתקיים התנאים 

את הזכות  הלעצמ תשומרוהיא  חייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהיאינה מת קנט .7
 .הבלעדי והסופי הדעת לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי 
 הוראות מודעה זו.המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על 

 בכבוד רב,

  קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

http://www.kanat.co.il/
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