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13.7.2010  

  2010)2014(מכרז מספר מ

  :ל"במפ 2.4.2סעיף , 2סחת הניסיון בקטגוריה הבהרה לנו להלן 

  

  נקודות לתוצאת החישוב  5תוספת של  יקבל,  בין אם בעל תואר ראשון ובין אם בעל תואר שני,  בלבדמהנדס 

  .על פי הנוסחה שבסעיף זה

  

  ירושלים, המשרד הראשי, במוסד לביטוח לאומי 23.6.2010פרוטוקול אסיפת ספקים שהתקיימה ביום 

  ותשובות לשאלות הבהרה

  .ביטשד רועי "עו, רפי מאי, ליאורה נחמני, אייל גולדנר, אבי מנשה, )על פי רשימת הנוכחות(נציגי החברות  :המשתתפים

התשובות לשאלות יופיעו . לא להוסיף ולא לגרוע, גיש למלא בדייקנות את ההצעהמד :פתיחה: אבי מנשה .1

 .באתר האינטרנט של המוסד והן המחייבות

 

לא לצרף קורות ; לא לצרף פרופיל חברה מעבר לדף המבוקש; ההצעה בעותק אחד :הדגשים :אייל גולדנר .2

 .ת תנאי הסף אחד לאחדקרא א. להגיש בעלי מקצוע אך ורק לפי המבוקש; חיים של העובדים

  .ם באינטרנטסהמחייב הוא רק מה שיתפר

  

 ?האם המאגר מחליף את המאגר הקיים :אמן' חב, ענת גורן .3

  . המאגר אינו מחליף את המאגר הקיים אלא מוסיף עליו :תשובה

  ?או שני בהנדסת תעשיה וניהול מוסיף ניקוד/האם תואר ראשון ו: שאלה

  .2.3.1ל סעיף "כמפורט במפ. כן :תשובה

  

 ?מוסיף ניקוד 1האם יועץ . 2ויועץ  1בקשנו יועץ  1בקטגוריה  :תאום.א.א' טל מחב .4

  .ל"במפ 2הקריטריונים מפורטים בסעיף  :תשובה

  ?מדוע מונים את שנות הניסיון מיום קבלת התואר :שאלה

  .זה קריטריון מדוייק ואובייקטיבי שאין עליו ויכוח :תשובה

  ?ז הקודם פוטרת מהגשת ערבות למכרז החדשהאם קיום ערבות מהמכר :שאלה

  .לא :תשובה

  

 ?האם הכוונה לכתוב על הטפסים של חוברת הגשת ההצעה :ריבה יחזקאל' חגי מחב .5

  . בכתב יד, כן :תשובה

  ?האם יש להוסיף תצהירים על הטפסים שנדרשו בנספחים :שאלה

  .הם מכסים את כל הנדרש. רק מה שיש בנספחים. לא :תשובה

  

  

 ?האם מי שאינו חברה יכול לגשת למכרז :בינה' במאיר מח .6

  .1' מס, פרק תנאי הסף, ל"ראה מפ. רק חברה או שותפות שנרשמו כדין :תשובה

  

 ל בנושא חקר ביצועים יכול"האם בעל מקצוע שהשכלתו נרכשה בחו :וולס' ישראל אדלשטיין מחב .7

 ?להיחשב כבעל מקצוע מתאים

  . 0.20.7ופיע במכרז בסעיף פרוט תחומי ההשכלה הנדרשים מ: תשובה

  ?האם יש לצרף קורות חיים :שאלה

  .לא :תשובה

  

  



� 

 

  

  

 ?האם יש להחתים את כל היועצים על טופס שמירת הסודיות :דגן' קובי מחב .8

  .החברה וכל אחד מחמשת היועצים המוצעים: עותקים 6כ יש להחתים "סה. כן :תשובה

  ?ק בנקאי במקום ערבות'האם ניתן להגיש צ :שאלה

  .לא :תשובה

 ?חיסיון לגבי פרטים מסוימים בהצעה ם המוסד יכול להמציא נוסח הצהרתהא: שאלה

  . ועדת המכרזים תחליט  לגבי החסיון –אם יש פרט במסמכים שהמציע מבקש שיישאר חסוי . לא :תשובה

כי הבנק מתחייב לשלם את סכום הערבות תוך  2נכתב בנוסח הערבות בסעיף : לגבי ערבות ההגשה :שאלה

  ?האם ניתן להאריך את משך הזמן. ימים מיום דרישת המוסד 10

  .לא :תשובה

האם אין מקום . לא ניתן מקום לחתימת עורך דין על פרטי החברה: בחוברת הגשת ההצעה' בנספח ב :שאלה

  ?ד"להוסיף חתימת עו

  .לא :תשובה

  

ד על שלושה "לא ניתן להביא אישור עו, חברה ציבורית שיש לה מחזיקי מניות רבים : A.L.D' חב, מירב חסון .9

 .מחזיקים

  .ד בנספח זה"אין צורך להחתים עו :תשובה

  

 .במכרז לא ניתן יתרון לניסיון החברה :קצב' חב .10

  . 2.2ל בסעיף "תק החברה הוא הקריטריון כפי שמפורט במפוו :תשובה

  ?ותקולחברה מה דינו ביחס ל מי שהיה עוסק מורשה והפך :שאלה

  .2.2ל סעיף "נא עיין במפ :תשובה

  

 :24-25' ל עמ"הבהרה לשימוש בטבלאות במפ :סיגו' שיר מחב .11

  .2.4.1הטבלה הרלוונטית היא  – 1יועץ מקטגוריה : תשובה

  .2.4.2הטבלה הרלוונטית היא  – 2יועץ מקטגוריה             

  

הדבר סותר . שנות ניסיון 10ניתן למי שיש לו  2מירבי ליועץ בקטגוריה ציון הניסיון ה :אביב' אביב כהן מחב .12

 .1שעובר כך לקטגוריה  -2לגבי יועץ 

יהיה   N=10במקום ו, שלם הטווח של שנות הניסיוןוי   ,ל"במפ 2.4.2קה של הטבלה בסעיף לאחר בדי :תשובה

N ≥ 10.  

  ?מה יש לרשום עליה. מעטפה נפרדת לצורך הצעת המחיר :שאלה

ביתר מסמכי ". הצעת מחיר:"על מעטפת הצעת המחיר יש לכתוב את מספר המכרז ואת המילים :תשובה

  . המכרז לא יצויין כל דבר הקשור למחיר

  ?האם ניתן להגיש יועץ ברמה גבוהה יותר לקטגורית היועצים ברמה נמוכה יותר -לגבי רמת היועץ :שאלה

שנות ניסיון יכול להיות רק  11מהנדס בעל : לדוגמה. 6סעיף , פרק תנאי הסף, ל"המפ -נא עיין . לא: תשובה

  .1בקטגוריה 

 ?האם ניתן להגיש בעל השכלה אחרת מהנדרש :אשד' נועה מחב .13

  .במכרז 0.20.7רק לפי הנדרש בסעיף , לא :תשובה

  

 .לעסק בבעלות אישה יש יתרון ולא מבוקש להגיש את האישור :תאום.א.א' טל מחב .14

  .0.4.3.2מכרז סעיף . את התצהיר לעסק בבעלות אישה יש מקום להגיש :תשובה

  

 ?האם אפשר להדפיס את דף תאור החברה: אשד' זאב ישראלי מחב .15

ועל עמוד אחד ', סעיף ח, באותה המתכונת שמופיעה בחוברת הגשת ההצעה, רק את הדף הזה, כן :תשובה

  .בלבד
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 .תוספת נקודות לבעלי תואר בהנדסה :קו פרוייקט' אסתי חב .16

  .יקבלו תוספת ניקוד  2.3.1ל בסעיף "או שני בהנדסה כמפורט במפ/רק בעלי תואר ראשון ו :בהתשו

  

 ?האם אפשר לקבל אישור השתתפות בכנס הספקים :אשד' חב, זאב ישראלי .17

  .כל משתתף המבקש אישור השתתפות יקבל במקום אישור, כן :תשובה

  

  

 :מירב חסון' גב .A.L.D' שאלה שהוגשה בכתב על ידי חב .18

פסיכולוגיה : התחומים כגון: למכרז 0.20.7מבקשת לשקול תוספת תחומי השכלה לתחומים שצויינו בסעיף 

  .וסוציולוגיה

  

החברות מתבקשות להגיש יועצים בעלי השכלה . אין תוספת תחומים מעבר לתחומים שצויינו במכרז :תשובה

 .0.20.7כמצויין במכרז בסעיף 


