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 נוהל מפת"ח הוא מוצר המוגן בזכויות יוצרים

 הזכויות במגזר הממשלתי הן של משרד האוצר
 הזכויות מחוץ למגזר הממשלתי הן של מתודה מחשבים בע"מ

 הן בהתאם לרישוי שברשותם. זכויות השימוש של רוכשי הנוהל

 פרטי הספק 4.1.4נספח 

ת פ ו ל ד ג ו מ י  ל

העיקרית של רכיב זה  ובמפרט ובבדיקתו. מטרת 4.0.4מסייע בהגדרת רכיב זה  נספח

 ’.היא לברר פרטים על טיב הספק )המציע(, ניסיונו, אמינותו וכו

 

ן כ ו ם ת י נ י י נ ע  ה
 2 הספק פרטי נספח

 2 המקומי בשוק הספק של כללי מעמד .0
 2 בחברה א"כ .2
 2 ספק של הדרכה מערך .3
 3 מתמחים וחומרה תוכנה בתי .4
 3 יםממליצ ולקוחות מוניטין .5
 3 אחר במתקן וגיבוי פיתוח יכולת .6

 3 ניסיוניות והתקנות Pilot לבצע נכונות .7
 3 ובתשתית נהבהתק סיוע .8
 3 הרכישה וצורת אספקה זמני .9

 3 האם חברת/היצרן עם הספק של הקשר טיב .01
 3 העולמי בשוק היצרן של כללי מעמד .00
 4 ישנם אם - המשנה קבלני על פרטים .02
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ח פ ס י נ ט ר ק פ פ ס  ה

העיקרית של רכיב זה היא לברר  ובמפרט ובבדיקתו. מטרת 4.0.4מסייע בהגדרת רכיב זה  נספח

 ’.פרטים על טיב הספק )המציע(, ניסיונו, אמינותו וכו

מיועד לברר פרטים על היצרן  00להלן מיועדים לברר פרטים על הספק הראשי. סעיף  01-0 סעיפים

אם לכל ’(. מיועד לקבלני משנה )סוכנים וכו 02הוא שונה מהספק המשווק )בארץ(. סעיף )בחו"ל( אם 

 .00בדומה לסעיף ’, וכו 03,04קבלן משנה יש יצרן )בחו"ל(, יש למלא סעיפים 

 המקומי בשוק הספק של כללי מעמד .1

 עסקי היקף  1.1

 כללי 

 )בענ"א )% ענ"א מההיקף הכולל 

 לל ומההיקף בענ"א(במגזר הממשלתי )% מההיקף הכו 

 )התפלגות לפי סוגי מערכות )ציוד ותוכנות 

 .נדונה ובדגש על יכולת הספק לתמוך בהמערכת ההפרטים הנ"ל הם בהקשר עם ה

ן ותק 1.2  וניסיו

 שנים בענ"א כללי’ מס 

 שנים בענ"א בסקטור הממשלתי’ מס 

 .הנדונה ובדגש על יכולת הספק לתמוך במערכת הרטים הנ"ל הם בהקשר עם הפה

 והתקנות לקוחות  1.1

 כללי בענ"א 

 בסקטור הממשלתי 

 פרויקטים דומים לפרויקט הנדוןב 

 בחברה א"כ .2

 כללי 

 התפלגות העובדים לפי מקצוע/התמחות/ותק וניסיון 

 .התפלגות לפי עובדים קבועים/זמניים/יועצים 

 ספק של הדרכה מערך .1

 )מערך הדרכה קבוע )רשימת קורסים ומדריכים 

 )הדרכות לפי הזמנה )רשימת קורסים ומדריכים 

 הדרכות אצל לקוח 
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 .אמצעי הדרכה ושיטות 

 מתמחים וחומרה תוכנה בתי .4

 רשימת בתי תוכנה ו/או חומרה העובדים בשיתוף פעולה עם הספק:

 שמות ואנשי קשר 

 ניסיונם בפיתוח מערכות דומות 

 טיב הקשר בינם ובין הספק 

 ממליצים ולקוחות מוניטין .5

 אחר במתקן וגיבוי פיתוח יכולת .6

PI לבצע נכונות .7 L OT ניסיוניות והתקנות 

 ובתשתית בהתקנה סיוע .8

 הרכישה וצורת אספקה זמני .9

 האם היצרן/חברת עם הספק של הקשר טיב .11

 חברת בת?, ספק בלעדי? קשר ישיר עם חב' האם או דרך "נציג איזורי?

 העולמי בשוק היצרן של כללי מעמד .11

 עסקי היקף 11.1

 כללי 

 )בענ"א )% ענ"א מההיקף הכולל 

 בסקטור הממשלתי 

 )התפלגות לפי סוגי מערכות )ציוד ותוכנות 

 .דגש על המערכות המוצעות בהצעה זו 

ן וותק 11.2  וניסיו

 שנים בענ"א כללי 'מס 

 שנים בענ"א בסקטור הממשלתי 'מס 

 .בסוג המערכות המוצע 

 והתקנות לקוחות 11.1

 כללי בענ"א 

 קטור הממשלתיבס 

 .פרויקטים דומים לפרויקט הנדון בעולם 
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 במו"פ ההשקעה מידת 11.4

 )רלוונטיות( צפויות והכרזות התפתחות כווני 11.5

 ישראל. מדינת עם היצרן של הקשר וטיב מחויבות 11.6

 ישנם אם - המשנה קבלני על פרטים .12

 טיב ההתקשרות בינם לבין הספק הראשי 

 לעיל(. 0-01הספק הראשי )סעיפים  כל הפרטים שנשאלו לגבי 


