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 ( בע"מ 1996הוד )החברה הכלכלית לפיתוח י 
 ועדת מכרזים 

 
 

 

 -קול קורא –שאלות הבהרה מענה לפרסום  הנדון: 

, ניהול וריכוז שירותיםמאגר יועצים ונותני  ה שללהקמ הזמנה להציע הצעות
 חוזים והתקשרויות

 
עמוד   ס"דמ

 בפנייה 
הסעיף  
  בפנייה 

 הצעה ל

 ה תשוב שאלה  

היכן יש להציג את ניסיון המציע להוכחת   2.3 2 .1
)ניסיון   2.3סף שבסעיף עמידה בתנאי ה

  מוכח בניהול התקשרויות וכתיבת
 חוזים(? 

פח ג' שצורפה כנסבלה בט
 האסמכתאותבצירוף 

 הרלוונטיות

על פי סעיף )ב(, ניקוד האיכות מסתכם  )ב( 3.2 3 .  2
  1נקודות. על אף האמור, בסעיף  45-ב

נקודות   20)ניסיון עודף( ניתן לקבל עד 
תן לקבל עד )גודל המאגר( ני 2ובסעיף 

נקודות(. נא  40נקודות )ובסה"כ  20
 .םהבהרתכ

אכן נפלה טעות סופר. 
וד המקסימאלי עבור הניק

  1הניסיון המצוין בסעיף ב
ומציע . נקודות 25 -יסתכם ב

מאגרים   4שהקים לפחות 
)לא כולל המאגר שהוצג 

  25בתנאי הסף( יקבל 
          . 20במקום  נקודות

יתר הוראות הסעיף לא 
 .ישתנו

האם הצגת מאגר אחד בלבד במסגרתו  )ב( 3.2 3 .3
סוגים של יועצים לפחות,   30נדרשו 

 תזכה את המציע בניקוד המירבי? 

 כן

   – וניקוד איכות ההצעה תנאי סף 2 2 .4
רא ולקול הק 1השירות המבוקש בסעיף 

ית בתחום מתאר למעשה עבודה שגרת
ירות באופן שהש כתיבת המכרזים

אינו ייחודי דווקא לתחום  קשבוהמ
 מאגר". כתיבת" 

 בכתיבה של ן ניסיוכמציע שהינו בעל 
, בתחומים שונים  מאות מכרזים

ומגוונים, לרבות בתחום שירותי יעוץ,  
  2.2לצורך מענה תנאי  מבוקש לאשר

ד איכות  קורא וכן לצורך ניקוהלקול 
לקול הקורא,   3.2ההצעה בסעיף 

  רק  ולאץ ייעובתחום ה כתיבת מכרזים
 הקמת מאגר.

 

 הבקשה נדחית
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 ( בע"מ 1996הוד )החברה הכלכלית לפיתוח י 
 ועדת מכרזים 

 
עמוד   ס"דמ 

 בפנייה 
הסעיף  
  בפנייה 

 הצעה ל

 ה תשוב שאלה  

   – צירוף המלצה 2 2   .5
רבים אינם מאפשרים ציבוריים גופים 

 .הנפקת המלצה כתובה
 להציג המלצה כלליתלאפשר מבוקש 
קשר אצל  רישום אנשיסתפק בו/או לה

 יכולים לאשר מתן השירות. הלקוח אשר

 .נידחתהבקשה 

6. 
 
 
 

ענה לאור הסמיכות בין מועד מתן המ 5.3 5
לשאלות ההבהרה למועד הגשת 

עות, מבוקש לדחות מעט את מועד ההצ
 צעות.הגשת הה

שפורסם פי המועד נדחה כ
 .באתר החכ"ל

לגבי קטגוריה ייעוץ משפטי  מה      .7
יתן  האם נ –מכרזים והתקשרויות? ל

 להוסיף?

 
 .לא

הקול קורא נחשף היום, אבל מבקש    .8
( זה לא 31/8ימים. )עד  4הגשה תוך 

 לוח זמנים סביר. מתבקשת אורכה.

שפורסם פי מועד נדחה כה
 .באתר החכ"ל

ולהפרידו  לפצל את המכרז אנו מבקשים  1 1 .9
  – 1.1 : חלק ראשון סעיפיםלשני חלקים

ים הקמת מאגר יועצ  שעניינו 1.11
  1.17 -ל 1.11סעיפים וחלק שני  ןממוכ

הול שעניינו ני
.  ערבויותחים/ם/ביטוחוזי/ויותרהתקש

  , הקמת מאגר יועצים ווניסיוננלדעתנו 
שות   היא משימה שונה במיומנויות הנדר

כי  מניהול התקשרויות עם יועצים. נציין 
חברה המתמחה בהקמת מאגרי אנו 

, זהו תחום  י המוניציפלבמגזר  ציםיוע
הקמנו  תנתיים האחרונובשידע ייחודי, 

 לעשרות מאגרים דיגיטליים חכמים
עירוניים  רשויות מקומיות, תאגידים 

גרת ההקמה . במסוגופים ממשלתיים
יסוח מודעת  טיפלנו בניסוח נוהל, נ

גדרת  הפרסום, הגדרת תחומי ייעוץ, 
ל , בנייה דיגיטלית שלכל תחום ףתנאי ס

כשבסופו של תהליך סיפקנו    'כוהמאגר ו
מאורגן היטב   דיגיטלי מאגר  ללקוחותינו 

   ומוכן לאישור.

 .נידחתהבקשה 
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 ( בע"מ 1996הוד )החברה הכלכלית לפיתוח י 
 ועדת מכרזים 

 
עמוד   ס"דמ 

 בפנייה 
הסעיף  
  בפנייה 

 הצעה ל

 ה תשוב שאלה  

עו"ד תקף  ןרישיו לדעתנו תנאי הסף 2.1 2 .10
אינו  בישראלן מלשכת עורכי הדי

י כלל ועיקר למשימה של הקמת רלוונט
מחוק אותו  ם לאנו מבקשי .מאגר יועצים

בהקשר של משימת הקמת לחלוטין 
"תואר  או להחליפו בעצים יו מאגר

ם  והיכרות עם תחו " אקדמי רלוונטי
 .הרכש במגזר המוניציפאלי

 .נידחתהבקשה 

ות המשימה של בלאור מורכלדעתנו  2.4 2 . 11
 ןהניסיוישת הקמת מאגר יועצים, דר

נכון יהיה פחותה מידי, ם שהצבת
  ןניסיוהמאגר  ם לדרוש ממקילדעתנו 

מאגרי יועצים   3בהקמת לכל הפחות 
בשנתיים  יםיל מוניציפתאגידים בעיריות/

 האחרונות

 הבקשה נידחת.

אנו חברה עם ניסיון   בהמשך לפרסומכם   . 12
   בהקמת מאגרי יועצים ברשויות/תאגיד

 ממשלתית רשותעירוני/
וניסיון בניהול התקשרויות וכתיבת חוזים 
ברשויות מקומיות/תאגיד עירוני/רשות  

 ממשלתית
עורכי דין )אנו משרד אך אנו לא משרד  

במשרד יש  –עובדים  50-ייעוץ של כ
 כלכלנים, מהנדסים, תכנתים(

האם ניתן להוריד מתנאי הסף את  
 הנושא של רישיון עו"ד תקף? 

 .הבקשה נידחת

 האם מדובר גם ביועצים משפטיים?    .  13
אודה על   –ובה חיובית במידה והתש

 משלוח הטפסים ותנאי הסף. 

לא. התנאים מפורטים בקול  
 .הקורא

 


