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מכרז מס' מ( - 0202)0202יועצים לניהול בתחומי הנדסת ייצור ומכרזים

תיקונים בנוסח המכרז
מספר
תיקון
1

התיקון

מספר סעיף
במכרז
בשל טעות וסתירה בין סעיף  )10( 0.4.2לתנאי הסף לבין נספח ז'
2.4.0
לחוברת ההצעה יובהר בזה:
תנאי סף
מספר  12יש להגיש את היועצים לפי הקטגוריות הבאות:
קטגוריה  – 1שני יועצים שכל אחר מהם הוא יועץ  1או יועץ  .2ניתן
להגיש יועץ אחד מכל רמה או שני יועצים מאותה רמה.
קטגוריה  – 2שלושה יועצים שכל אחד מהם הוא יועץ  3או יועץ  4או
יועץ  .5ניתן להגיש לכל היותר יועץ אחד ברמה .5
הגדרת רמת היועצים  -נא עיין במכרז בסעיף .0.25
הצעה שיחסר בה יועץ אחד או יותר בקטגוריה אחת או יותר תיפסל על
הסף ולא תידון כלל.
יש להגיש בדיוק  5יועצים .הצעה שיוגשו בה יותר מ 5-יועצים או פחות
מ 5 -יועצים תפסל על הסף ולא תידון כלל.
לא ניתן להציע יועץ שמתאים להגדרה של קטגוריה מסוימת ,כיועץ
בקטגוריה נמוכה יותר ,גם אם המציע מסכים לקבל תשלום נמוך יותר.

0

2.1.1

המוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") מבקש לקבל הצעות מחברות או
שותפויות רשומות או עוסקים מורשים למתן שירותי יעוץ לצורך ביצוע
עבודות בנושא :הנדסת ייצור (או"ש) ומכרזים.
לפירוט נא ראה סעיף .0.20

3

2.0.3

יש להוסיף לסעיף זה את המילים "או עוסק מורשה".

4

 2.4.0תנאי
1

יש להוסיף לסעיף זה את המשפטים" :המציע יכול להיות גם עוסק
מורשה .עוסק מורשה יצרף להצעתו תעודת עוסק מורשה"

מענה לשאלות הבהרה מכרז מ( – 0213)0242יועצים לניהול
מספר
שאלה
1
0
3

מספר סעיף
במכרז
2.1.1
2.0.3
)1( 2.4.0
חוברת
ההצעה
סעיף ט'
חוברת
הצעה

תשובה

שאלה
האם עוסק מורשה רשאי להגיש
הצעה למכרז זה?

כן .אנא ראה תיקון המכרז כפי
שפורסם גם בעיתונות.

האם יש לפרט שני פרויקטים
בלבד או שניתן להוסיף פרויקטים
נוספים עפ"י אותו פורמט
האם ניתן לקבל את טופסי
ההצעה (עמ'  38ואילך) כקובץ
וורד כדי שנוכל להקליד את
המענה או שיש למלא את
הטפסים בכתב יד?

אנא עיין בסעיף  0.4.2תנאי .12

1

יש למלא את ההצעה בכתב יד על
גבי חוברת ההצעה המצורפת
למכרז.
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מענה לשאלות הבהרה מכרז מ( – 0213)0242יועצים לניהול – המשך
מספר
שאלה
4

5
6

7
8

שאלה

מספר סעיף
במכרז
בסעיף זה מוגדרים תחומי
2.02.6
ההשכלה הנדרשים .ברצוננו
לבקש לכלול בנוסף לתחומים אלו
גם את מקצועות הארגון שאינם
מצוינים על ידכם (כגון
סוציולוגיה ארגונית) לאור
הרלוונטיות שלהם לשירותים
הנדרשים.
לעניין ניסיון היועצים הנדרש
2.4.0
האם הדרישה של מינימום 80
תנאי 10
שעות היא ליועץ או לפרויקט?
האם המחיר שיוצע על ידנו לכל
חוברת
רמות היועצים הוא סופי או שהוא
ההצעה
כפוף להנחה על עבודה מתמשכת
סעיף ה'
בתעריף היועצים המתפרסם מעת
לעת ע"י החשב הכללי.
כיצד ישולם ליועץ עבור נסיעות
הסכם
ההתקשרות למקום הייעוץ (זמן נסיעה ועלות
הנסיעה)?
סעיף 7
למה הכוונה "בתשובה לסעיף זה"
2.3.3
בציון הסעיפים הרלוונטים
בהצעה אשר חסויים להצגה .היכן
יש לציין בחוברת ההצעה למכרז
את החלקים הסודיים?

9

2.02.6
2.05

12

2.8.3.1

11

2.02.1

10

2.02.6

השכלת היועצים המוצעים ע"י
המציע -בהתאם לטבלת תעריפי
החשכ"ל – האם ניתן להגיש יועץ
מתחום התכנון.
בסעיף ישנה דרישה להצהיר כי
המציע אינו בעל קשרי משפחה עם
מי מעובדי המוסד לביטוח לאומי.
לא מצאתי בנספח הגשת ההצעה
ביטוי לדרישה זו.
האם המוסד מצפה מהספק
הזוכה לפתח עבורו מערכת
ממוחשבת לחישוב שכר עידוד
כחלק מתכולת השירותים?
במידה שכן ,כיצד תתומחר עבודה
מסוג זה? לפי שעות עבודה בפועל?
האם תואר ראשון (שאינו תעשיה
וניהול) ותואר שני במנהל עסקים
עם התמחות במערכות מידע עומד
בדרישות המכרז כפי שהן
מפורטות בסעיף זה.
2

תשובה
אין שינוי בסעיף 0.20.6

הנסיון הנדרש בהיקף של  80שעות
הוא ליועץ המוצע.
המחיר כפוף לכללי תעריף היועצים
המתפרסם מעת לעת ע"י החשב
הכללי לרבות הנחה על עבודה
מתמשכת .אנא עיין בסעיף .0.18
אנא עיין בסעיף  7בהסכם
ההתקשרות ויתר סעיפי המכרז
המציע רשאי לפרט מראש בכתב יד
ברור בחוברת ההצעה בסעיף א'
אלו חלקים הוא מבקש להשאיר
חסויים בפני מציעים אחרים .והכל
בהתאם להוראות הקבועות בנושא
זה בתקנות חובת המכרזים.
לא.

רק על הזוכה יהיה להצהיר על
היעדר קרבת משפחה.

יתכן .אנא עיין בסעיף  ,0.20.1כמו
כן אנא עיין בסעיף  7להסכם
ההתקשרות וביתר חלקי המכרז.

אנא עיין בסעיף 0.20.6
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מענה לשאלות הבהרה מכרז מ( – 0213)0242יועצים לניהול -המשך
מספר
שאלה
13

14

15
16

17

18

19

02

01

מספר סעיף
במכרז
 2.10במכרז
וחוזה
התקשרות
סעיף  7ב'

תשובה

שאלה

אין סתירה .אנא עיין בסעיף  7ב'
בהסכם ההתקשרות.

קיימת סתירה בין האמור בגוף
המכרז לאמור בחוזה .האם
הזוכה זכאי לתשלום עבור נסיעות
מעל  30ק"מ בהתאם למפורט
בחוזה?
על פי כללי העיגול הרגילים.
מפ"ל סעיף מבקשים לפרט את כללי העיגול
וותק של  6חודשים מלאים ומעלה
של שנות הוותק
0.0
יחשב כשנת וותק .וותק של פחות
מ 6-חודשים מלאים – יעוגל כלפי
מטה.
אנא עיין בסעיף  2.3.1.1במפ"ל
מפ"ל סעיף האם ניתן יתרון בניקוד לבעל
תואר שלישי בתחום הרלוונטי
0.3.1.1
כגון במינהל עסקים?
ניתן להגיש אישור לסעיפים
 2.0.4תנאי באשר לתנאי הסף המפורטים
החתומים ע"י רו"ח.
 5ותנאי  6בסעיפים 5ו 6-למכרז אבקש
לאשר גם את אישורי רו"ח של
המציע
בכוונת המוסד לבחור עד  7זוכים
אבקש להבהרה בנוגע למספר
2.4.5
במכרז זה .אנא עיין בסעיף .0.4.5
הזוכים במכרז .האם כוונה ל7-
זוכים בכל תחום מהתחומים
המוצגים בסעיף .0.20
בטופס ב' בחוברת ההצעה סעיף 4
 2.4.0תנאי בעמ'  6הגשת אישור עו"ד על
יש למלא את שמות בעלי
שמות בעלי החברה/השותפות
6
האם תרצו להוסיף טופס שנמלא החברה/השותפות .יש לאשר את
הטופס בחתימת עו"ד.
או מספיקה הצהרת עו"ד בנוסח
חופשי
התקלה נפתרה ניתן להוריד את
עמ'  23לא הצלחנו להוריד את
חוזה
החוזה.
ההתקשרות החוזה .האם יש לחתום עליו
במועד ההגשה ואם כן האם אפשר
לצרף את הדפים לדפי המכרז
אנא צלמו את הדפים כך שיספיקו
עמ'  28בקשתם להשתמש רק
חוברת
בטפסים שלכם של הגשת ההצעה לכל  5היועצים המוגשים.
ההצעה
לפירוט המתודולוגיה יש למלא רק
כפי שהם מוגשים במכרז זה ,אך
נספח ט'
 2שורות בנספח ט'.
בנספח ט' עמ'  47יש רק שני
עמודים עבור יועץ אחד ולא עבור
 5יועצים .האם לצלם את הדפים
הריקים ולמלא אותם  5פעמים או
שתוסיפו עוד דפים בגוף המכרז?
בנוסף בנספח ט' לפירוט
המתודולוגיה יש רק שתי שורות,
האם זה ההיקף שתרצו שנמלא?
נספח מס'  5ערבות ביצוע – האם צריך לחתום
בתחתית העמוד?

3

רק הזוכה יידרש להגיש ערבות
ביצוע.
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מענה לשאלות הבהרה מכרז מ( – 0213)0242יועצים לניהול -המשך
מספר
שאלה
00

03

04
05
06

07

שאלה

מספר סעיף
במכרז
אתם מבקשים לפרט את מספר
חוברת
האנשים שנכללו בפרויקט ,לא
ההצעה
ברור האם הכוונה למספר
נספח ט'
העובדים בצוות שלנו או אצל
הלקוח .למה הכוונה?
 2.4.0תנאי במכרז הנ"ל יש תנאי של תעסוקת
 5יועצים .האם אני כמהנדס
12
תעשייה וניהול שעובד באופן
עצמאי יכול להשתתף ולהיכלל
במאגר היועצים של ביטוח לאומי.
נראה לנו שיש כפילות בהשכלה,
0.3.1.1
בשורה מס'  2ובשורה מס' 6
לחלק מהיועצים אין אפשרות
2.00
להמציא את ציון התארים .האם
ניתן לוותר על כך?
באשר לתנאי הסף המפורט בסעיף
2.4.0
 10למכרז המגדיר את דרישות
תנאי 12
המינימליות לצוות המוצע אציין
שמדובר בתנאי סף אשר אינו
עומד בהוראות חוק חובת
המכרזים .בהתאם לתיקון 19
תשס"ח –  2008סעיף 2א(ב) "לא
תעלה דרישת הניסיון על חמש
שנים" בשל כך בקשתכם להצגת
אנשי צוות ברמת יועץ  1-2אינה
עולה בקנה אחד עם הוראות
החוק מאחר ושנות הנסיון
המינימאליות לעמידה ברמות
ייעוץ הנ"ל הן  10ו 7-שנים
בהתאמה .אבקש להוריד
מדרישות הסף הנוגעות לצוות את
הדרישה ליועץ  1וליועץ  .2הרמה
המקסימאלית שהנכם רשאים
לבקש כתנאי חובה במכרז היא
רמה של יועץ  3לכל היותר.
לא ברור אילו אסמכתאות יש
חוברת
להגיש .האם ניתן להגיש תצהיר
ההצעה
של מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד
סעיף ו'

4

תשובה
הכוונה למספר העובדים אצל
הלקוח.

אנא עיין בכל תנאי הסף של המכרז
לרבות התיקונים וההבהרות.

אין כפילות אנא עיין בסעיף 2.3.1.1
אנא עיין בסעיף  .0.22המציעים
אינם נדרשים לצרף את ציון
התארים.
אין שינוי בנוסח תנאי הסף
מהטעמים הבאים:
 תנאי הסף מתייחס לרמותהיועצים ולא לוותק המציע.

יש להגיש את סעיף ו' בחוברת
ההצעה חתום ע"י עו"ד.
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להלן העדכון שיפורסם בעיתון "ידיעות אחרונות" בתאריך :3.7.0214
הודעה על שינויים במכרז מ(0202)0202
יועצים לניהול בתחומי הנדסת ייצור ומכרזים
 .1בשל טעות וסתירה בין סעיף  )02( 2.0.0לתנאי הסף לבין נספח ז' לחוברת
ההצעה יובהר בזה:
יש להגיש את היועצים לפי הקטגוריות הבאות:
קטגוריה  – 0שני יועצים שכל אחר מהם הוא יועץ  0או יועץ .0
ניתן להגיש יועץ אחד מכל רמה או שני יועצים מאותה רמה.
קטגוריה  – 0שלושה יועצים שכל אחד מהם הוא יועץ  2או יועץ 0
או יועץ  .5ניתן להגיש לכל היותר יועץ אחד ברמה .5
הגדרת רמת היועצים  -נא עיין במכרז בסעיף .2.05
הצעה שיחסר בה יועץ אחד או יותר בקטגוריה אחת או יותר
תיפסל על הסף ולא תידון כלל.
יש להגיש בדיוק  5יועצים .הצעה שיוגשו בה יותר מ 5-יועצים או
פחות מ 5 -יועצים תפסל על הסף ולא תידון כלל.
לא ניתן להציע יועץ שמתאים להגדרה של קטגוריה מסוימת,
כיועץ בקטגוריה נמוכה יותר ,גם אם המציע מסכים לקבל
תשלום נמוך יותר.
 .2נוסח סעיף  0.0.0ישונה והוא יהיה כדלקמן :המוסד לביטוח לאומי (להלן
"המוסד") מבקש לקבל הצעות מחברות או שותפויות רשומות או עוסקים
מורשים למתן שירותי יעוץ לצורך ביצוע עבודות בנושא :הנדסת ייצור (או"ש)
ומכרזים.
לפירוט נא ראה סעיף .2.02
 .3לסעיף  )0( 2.0.0יתווספו המשפטים" :המציע יכול להיות גם עוסק מורשה .עוסק
מורשה יצרף להצעתו תעודת עוסק מורשה"
לתשומת לב המציעים :תשובות לשאלות ההבהרה פורסמו באתר המוסד לביטוח
לאומי.

5

