
   שירותי ייעוץ בנושא אקטואריה   – 2009) 2060(מ ' מכרז מס  – תשובה לשאלת הבהרה נוספת

  

  

  

עונה על הדרישה LAS 19    האם עריכת חישובים אקטואריים על פי תקן חשבונאי בינלאומי      :שאלה
 ?למכרז 5.2.3המפורטת בסעיף 

  
  .לא :תשובה

  

  

  

  שירותי ייעוץ בנושא אקטואריה   – 2009) 2060(מ ' מכרז מס  –קובץ תשובות לשאלות הבהרה 

  

  

  .5' שלב ב  1 מה זה אקטואר לצורף סעיף 100%-לא ברורה לי ב   :1שאלה 

) בטבלה 5סעיף ', שלב ב, 11סעיף (לצורך הכרה במספר האקטוארים המועסקים במשרד     :1 תשובה

 .קבלת הצעות פנייהל 5.2.1תילקח הגדרת אקטואר שבסעיף 

   

ל עם ניסיון בתחום "בקשתם הגשת מסמכים בגין שיתוף פעולה עם משרד בחו. 6לגבי סעיף     :2שאלה 

הואיל   .מדובר על זה שהזוכה ינסה להגיע לשיתוף פעולה 7.3-אמנם ב  .ביטוח לאומי

האם אני   .והיקף הפרויקט לא מוגדר היטב הנחתי ששיתוף זה ידון לאחר הכרעה ולא לפני

  ?טועה

 ליהנותאז לא יוכל המשתתף במכרז , אומנם. להתקשר לאחר סיום הליכי המכרז ניתן    :2תשובה 

  ). מתוך ציון האיכות ללא ראיון 10%(בטבלה   6סעיף ', שלב ב 11, ניקוד שבסעיףמתוספת 

  

  

האם סביר להניח לאור , סיון שלנו עם משרדי ממשלהימתוך הנ? צפי לתחילת העבודההמה    :3שאלה 

  ? 06/2010ודה בפועל תהיה תחילת העבהנתונים ש

 .יום מיום האחרון להגשת הצעות 60-ל 30הצפי לתחילת העבודה הינו בין    :3תשובה 

  

  

  ? במסמך המכרז 1טוח הנזכרים בסעיף מהם עשרה ענפי הבי    :4שאלה 

, )'דמי לידה וכד(אימהות , סיעוד, נפגעי עבודה, ילדים, זקנה ושארים: ענפי הביטוח הם   :4תשובה 

נוסף כמותי מידע .  הענקות מטעמי צדק, תאונות אישיות, פשיטת רגל, נכות כללית, להאבט

  המוצג באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ניתן לראות בדוח כספי האחרון

  

  

  תכלול מחקרים , במסמך המכרז 3כאמור במטרת ההתקשרות בסעיף , האם העבודה    :5שאלה 

  ? האקטואריים ומהו היקפםת למודלים וניתוחים לגבי ההנחו

לפנייה  6.3היקפם ייקבע במסגרת תוכנית העבודה שהזוכה יבנה בהתאם לסעיף . כן   :5תשובה 

  .לקבלת הצעות
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ת לאור נהלים פנימיים של ארנסט יאנג העולמי, או? האם ניתן לבצע שינויים בחוזה   : 6שאלה 

ן יהיה להתדיין עימכם על הסעיפים שעשויים האם נית, ימתהדורשים התנהלות חוזית מסו

  ? להזדקק לתיקונים במידת הצורך

   .הגשת הצעות לאחריים בהסכם נוילא ניתן להוסיף ש   :6תשובה 

  

 

ימים את מועד ההגשה לאור מורכבות העבודה המבוקשת ולכן  10-האם ניתן יהיה לדחות ב   :7שאלה 

  ?מורכבות בכתיבת המענה

הודעה רלוונטית . 3.3.2010האחרון להגשת הצעות מוארך בזאת עד ליום  המועד, כן   :7תשובה 

  .דהתפרסמה גם בעיתונות ובאתר האינטרנט של המוס

  

   

שכר הטרחה , האם ברור כי במידה והיקף הפעילות משתנה - ) 6,5,6,9( , 6על פי סעיף     :8שאלה 

  ?משתנה בהתאם

הכוללת , ל הזוכה להכין תוכנית עבודה מפורטתלפנייה לקבלת הצעות ע 6בהתאם לסעיף     :8תשובה 

י "התוכנית תאושר ע. שעות להן יזדקק הזוכה לצורך ביצוע המשימות' גם הערכת מס

  . הממונה ותהווה אסמכתא לחיוב השעות

  

  

למעט ניירות "את המילים " עותק כלשהו"להוסיף לאחר המילים  – 6סעיף ', נספח ב    :9שאלה 

  ".עבודה

  .מקובל   :9תשובה 

  

  

  :'נספח ג  –הסכם 

  

  ".הניסיון"במילה " מומחיות"החלפת המילה    : 10שאלה 

ניסיון  ,משמעותה מסוגלות של המציע לבצע את ייעוץ נשוא מכרז זהמומחיות . לא מקובל    :10תשובה 

עצם הגשת הצעה למכרז זה מצהיר המציע כי מסוגל . לא מצביע על מסוגלות שכזו לבדו

  .וונטיתרלומשכך בעל מומחיות  לבצע את העבודה

  

  

נותן השירותים ישמש כיועץ ואינו יכול לבצע החלטות ": סעיף תת הוספת – 4סעיף   :  11שאלה 

  ."כהנהלה

  .מקובל    :11תשובה 
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   ".ים/ישיר"יש להוסיף את המילה " ים/נזק"אחרי כל פעם שמופיע המילה    :12שאלה 

  .מקובל    :12תשובה 

  

  

והגבלת  הטרחהאנו מבקשים להגביל אחריות מקצועית של נותן השירותים לגובה שכר     :13שאלה 

  .ל"בחו לחברת האםאחריות של שותפים או עובדים מול מזמין העבודה בישראל ולא 

  .האחריות המקצועית תחול על הישות המשפטית עימה ייחתם ההסכם.  לא מקובל    :13תשובה 

  

  

  .'הורדת האחריות כלפי צד ג  – 7סעיף    : 14שאלה 

  .מקובל    :14תשובה 

  

  

ח או חלקים ממנו או להעביר את המסמכים לצד "אין לפרסם דו - הגבלת תפוצה – 8סעיף     :15שאלה 

  .ללא אישורינו מראש בכתב' ג

  .לא מקובל  : 15תשובה 

  

  

  .יאנגשמירת בעלות וזכויות יוצרים במתודולוגיה של ארנסט  – 8סעיף    :16שאלה 

כל התוצרים שיתקבלו בעקבות ביצוע עבודה זאת יהיו שייכים למוסד לביטוח . לא מקובל    :16תשובה 

  .לאומי

  

  "לביטוח לאומי"יש לרשום  "...לכל גורם שהוא " במקום המילים – 10.1סעיף     :17שאלה 

  .מקובל    :17תשובה 

  

  

בצע עבודה מעבר להיקף נלא  אני –ה מעוניינים לקבל הבהר ,לא ברור – 11.1סעיף     :18שאלה 

  .הנדרש ללא תשלום

המוסד , יחד עם זאת. ר כי העבודה לא תתבצע ללא תשלוםברו. 8ראה גם תשובה לשאלה     :18תשובה 

במקרה כזה יבואו . כפוף למגבלת תקציב ותוכנית העבודה לא תאושר אם תחרוג ממגבלה זו

וכל זאת  כך שתעמוד במגבלת התקציב, הצדדים בדין ודברים לגבי היקף העבודה הנדרש

  .לפני תחילת ביצוע העבודה

  

, המזמין רשאי למשוך ניירות עבודה ותוצרים סופיים למטרות בקרה בלבד –הוספת סעיף    :19שאלה 

  .בכפוף למגבלות הסודיות לפי הסכם זה

    .16ראה גם תשובה לשאלה . לא מקובל    :19תשובה 
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  .לא ניתן לדרוש פיצוי מוסכם במקרה של הפרה – 14.10יף סע    :20שאלה 

  . לא מקובל    :20תשובה 

  

  

  .החוזה על סעיפיו יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל    :21שאלה 

 .העניין מובן מעליו    :21תשובה 

  

  

   הבהרה

  

אשר משמעות כ, בהסכם שייחתם עם הזוכה יוכנסו שינויים רלוונטיים: שלעיל הינה" מקובל"משמעות המושג 

  .סעיפים הנוגעים בדבר לא ישתנו:הינה " לא מקובל"המושג 

 


