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   2010)2030(מכרז מ

  מכרז חוזר  –בחירת חברה למתן שירותי בנושא ניהול ידע ויישומו 

  

  תשובות לשאלות הבהרה

  

    

עמד על  2009 -והמחזור ב) מ"לפני מע(ח "ש 864,000עמד על  2008 - המחזור הכספי שלנו ב  :שאלה

  ?)חמש שנים אנו חברה בת(האם זה חוסם אותנו מלגשת למכרז ). מ"לפני מע(ח "ש 929,000

  :תשובה

  

  ח בשנים "מיליון ש 1.5נדרש היקף מחזור שנתי של לפחות  0.9.0.1על פי הכתוב בסעיף 

  .  6.8בהתאם לנספח . ח כספי מאושר ומבוקר"על פי דו 2009 -ו 2008

    

  

אתם מבקשים להציג שני אנשי צוות אשר יהיו מיועדים לתפקיד , למסמכי המכרז 1.1.1.2בסעיף   :שאלה

, לא ברור לנו כיצד אתם רואים את אופי פעילותם של שני מנהלי פרויקט בו זמנית –נהל פרויקט מ

  .אנא הבהירו

את  לביטוח לאומימועמדים לתפקיד מנהל הפרוייקט מתוכם יבחר המוסד   2הינכם נדרשים להציע   :תשובה

  .מנהל הפרוייקט המתאים עבורו

יתכן וידרש מנהל פרוייקט , לביטוח לאומיול ידע במוסד לאור היקפי הפעילות בפרוייקט ניה ,בנוסף

  .במקביל נוסף להובלת פעילויות מסויימות

    

  

אתם מבקשים להציג ארבעה אנשי צוות אשר יהיו מיועדים , למסמכי המכרז 1.1.1.2בסעיף   :שאלה

ב בו רק האם יובטח לזוכה כי ארבעתם אכן יועסקו בפועל או שיתכן מצ. לתפקיד יועץ לניהול ידע

השאלה מתייחסת גם לתפקידי היועץ הטכנולוגי ומנהלי ? יבצעו את העבודה) לדוגמה(שניים מהם 

  .הפרויקט

ובהיקפי  1.1.1.2הינכם נדרשים להציע את מספר המועמדים לכל סוג תפקיד כמפורט בסעיף   תשובה

  .1.1.1.3זמינות כפי שמופיעים בטבלת הדרישות בסעיף 

אך , הינם לצורך ביצוע הייעוץ בפרוייקט, הזמינות הנדרשים בסעיפים אלומספר המועמדים והיקף 

להעסיק את היועצים בהיקף האמור וזאת לפי שיקול  לביטוח לאומיאין בהם כדי לחייב את המוסד 

 .דעתו הבלעדי

    

  

 ציינתם כי על המציע להיות בעל היקף מחזור שנתי של לפחות, למסמכי המכרז 0.90.01בסעיף   :שאלה

האם עמידה בתנאי הסף תתקיים גם במידה וסך המחזורים לשנים . 2008-2009בשנים ₪ ' מ 1.5

אנו מבקשים לאפשר גמישות ? ₪' מ 1.5- נמוך מ 2009אך בשנת ₪ ' מ 3-גבוה מ 2008-2009

מכיוון ששנה זו מייצגת את תקופת ההתאוששות , 2009בסעיף זה לגבי היקף המחזור בשנת 

  .מהמשבר הכלכלי שפקד את העולם ומכך שהיקף הפעילות ירד בהתאמה עבור כל הארגונים

  2008ח בשנים "ון שמילי 1.5נדרש היקף מחזור שנתי של לפחות  0.9.0.1על פי הכתוב בסעיף   :תשובה

  . 6.8בהתאם לנספח . ח כספי מאושר ומבוקר"על פי דו!) בכל שנה( 2009 - ו

    

  

מנהל הפרויקט , כאשר עבור היועץ המומחה, מצויינות הדרישות עבור חברי הצוות 1.1.1.3בסעיף   :שאלה

הכוונה כי חברי האם ...". רצוי באחד או יותר"ויועץ לניהול ידע מצוין בדרישות השכלה אקדמית כי 

צוות בעלי השכלה אקדמית שונה מהמפורט אכן עומדים בתנאי הסף אך ציונם הסופי יהיה נמוך 

  . נא הבהירו? או שמא אינם עומדים כלל בתנאי הסף, יותר

מהדרישות  מנהל פרוייקט ויועץ לניהול ידע שהינם בעלי השכלה אקדמית שונה, לגבי יועץ מומחה  :תשובה

, של ההשכלה הם אכן יעמדו בתנאי הסף, )1.1.1.3טבלה כמפורט ב(ה הרצויים תחומי ההשכלשל 

  .על פי פרמטר זה של ההשכלה) גם(אך ציונם הסופי יקבע 
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  לצרף קובץ הבהרותמבקשים ? האם כל ההבהרות שהוצגו במכרז המקורי עדיין תקפות  :שאלה

  .מהמכרז הקודם

  . למכרז הקודםת ההבהרות שהוצגו במכרז הקודם תקפו  :תשובה

    

  

   . 0.8.1.3לא ברור כיצד להתייחס לנדרש בסעיף   :שאלה

ד "ל החברה ובאישור עו"חתומה על ידי מנכ 0.8.1.3יש לצרף הצהרה על פי הנדרש בסעיף   :תשובה

  .ל חתם בפניו על הצהרה זו"המאשר כי המנכ

    

  

ים ולענות עליהן במדויק ותוך תשומת לב מבלי לגרוע מחובתנו לקרוא באופן מדוקדק את כל הסעיפ  :שאלה

מעבר לתאריכים שעודכנו ותיקון שגיאת (ברצוננו לשאול האם נעשה שינוי בתוכן המכרז , מירבית

  ).6.8ד בסעיף "עו/ח"רו

  .במסמכי המכרז 0.4.4.7ראה התייחסות בסעיף   : תשובה

    

 

  

    .סעיף זה מדובר על תוקף ההצעותב .במכרז 0.4.8.0לנו כי נפלה טעות טכנית בסעיף נראה   :שאלה

    .ולא כפי שנכתב 23.9.2011ההצעות צריך להיות עד ליום קף תו

    .ולא כפי שנכתב 23.9.2011ההצעות צריך להיות עד ליום קף תו. נפלה טעות טכניתאכן   : תשובה

  

 


