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 ועדת מכרזים
 

 

 1/2021מכרז פומבי  –פרסום מענה לשאלות הבהרה    
 ניהול, תכנון, יישום והטמעה של מערכות מחשובלמתן שירותי           

 

 
עמוד  מס"ד

בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
בחוברת 
 המכרז 

 התשוב שאלה 

הפעילויות, כפי שמפורטות  2 6 .1
במכרז, הן מסוגים שונים וברמות 

האם ניתן לממש את שונות. 
הפרויקט באמצעות צוות, כאשר 
ראש הצוות הוא זה שיעמוד בתנאי 

 הסף?

הפעילות תהיה ממוקדת בשלב זה 
ביישום מערכת ניהול פרויקטים וליווי 

עירונית בהיבטים של  CRMמערכת 
סיוע בהליך ההטמעה וניהול הליכים 
של פיתוחים עתידיים במערכת. בעתיד 
יידרש כי הגורם שיעבוד מול החכ"ל 
ו/או העירייה יעסוק בפיתוח של 
מערכות אינטגרטיביות ככל ויהיו . 
העדיפות כי החכ"ל ואו העירייה יעבדו 
רק מול גורם אחד קבוע שיעמוד 

כרז  ככל והפונה לבחינה בתנאי המ
ייבחר לעמיד לאותו גורם צוות שיסייע 
לו פנימית ארגונית זו החלטה של 

  הפונה.
הזמנה  2 .2

להציע 
 –הצעות 
הגשת 

 ההצעות

לאור הסגר הנוכחי המונע יציאה 
ק"מ  1מהבית למרחק גדול יותר מ 

ולאור ההנחיות להימנע מיציאה 
מהבית, לא נוכל להגיע לתיבת 
המכרזים כדי להגיש את המענה 
למכרז. נבקש להגיש את המענה 

במסמכים  –בצורה מקוונת למכרז 
מצורפים למייל או קישור להורדה 

 מענן גוגל או מיקרוסופט למשל.

הבקשה נדחית. הגשת המכרז תעשה 
בהתאם להוראות המכרז. גם בימי 
הסגר שירותי שליחויות/מוניות 

 .פועלים כרגיל

3. 
 
 
 

לאור הסגר הנוכחי, סגירת  7.3 10
העסקים נותני השירות ולאור 
ההנחיות להימנע מיציאה מהבית, 
לא ניתן יהיה לכרוך את המסמכים 
כנדרש. נבקש להגיש את המענה 

במסמכים  –למכרז בצורה מקוונת 
מצורפים למייל או קישור להורדה 

 מענן גוגל או מיקרוסופט למשל.

הבקשה נדחית. הגשת המכרז תעשה 
אם להוראות המכרז. גם בימי בהת

הסגר שירותי שליחויות/מוניות 
 .פועלים כרגיל

עמודים  .4
 רבים

סעיפים 
 רבים

לאור הסגר הנוכחי המונע יציאה 
ק"מ  1מהבית למרחק גדול יותר מ 

ולאור ההנחיות להימנע מיציאה 
מהבית, לא נוכל להגיע למשרדי 
עו"ד/רו"ח שלנו לצורך החתמתם 

. נבקש על המסמכים הנדרשים
אישורכם להגיש את המסמכים 
הנ"ל כשהם חתומים על ידי 
עו"ד/רו"ח סרוקים ולא מסמכי 

 מקור.

ניתן להגיש את המסמכים הדורשים 
אימות של עו"ד/ רו"ח כמסמכים 
סרוקים  הנושאים אישור כמסמך 
נאמן למקור. ובלבד שמסמכי המקור 

ימים מהמועד  14יומצאו לחכ"ל תוך 
 .האחרון להגשת הצעות
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 ועדת מכרזים
 

 

עמוד  מס"ד
בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
בחוברת 
 המכרז 

 התשוב שאלה 

5. 
 
 

תנאי סף  7
לנותן 

 השירותים

 : השאלה 
לא ברור לנו מדוע נדרש תנאי סף 
למספר עובדים אצל כל לקוח 

 כהוכחה לניסיון היועץ המוצע. 
רוב היועצים כמונו הינם יועצים 
המבצעים שירותים כנדרש במכרז 

ניהלו פרויקטים שלכם ולא 
עובדים.  50בחברות שמנו מעל ל

בנוסף רוב החברות הכלכליות 
עובדים  20ל 10בארץ מונות בין 

 )ללא קבלני משנה ויועצים(.
לחברתנו ניסיון רב שנים בסיוע 
לחברות כלכליות בדיוק בתחומי 

 השירותים הנדרשים.
 : הבקשה

נודה לביטול תנאי סף זה, המונע 
ינו או את הגשת ההצעה על יד

לחילופין לאפשר להחשיב במספר 
העובדים גם את נותני השירותים 
לחברה הכלכלית כגון: מנהלי 
פרויקטים, יועצים ומתכננים 
)אשר בפועל עושים שימוש מלא 

 במערכות המחשוב של הלקוח(.
 

 
  .תנאי הסף לא ישונו

 
ניסיון של שלוש שנים לפחות כמנהל 
מחלקת יישומים או מנהל פרויקטים 
בתחום המחשוב, בחברה שהעסיקה 

, תואם את הגדרות עובדים ומעלה  50
הדרישות למנהל פרויקטים ברמה 
המבוקשת במכרז ע"פ ספר התפקידים 
של משרד הפנים לרשות וחכ"ל בסדר 

 מונוסון. -גודל של העיר יהוד
 

בתנאי המכרז לא הוגדר כי העובדים 
הנספרים קשורים לתחום מערכות 

 המידע. 

רכישת  2 .6
מסמכי 
 המכרז

כיצד ניתן לרכוש את מסמכי 
 המכרז?

 מפורט בתנאי המכרז 

 


