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איך יש לי אפשרות בתור ספק לדעת מה עלות פרויקטי ליווי ניהול הפרויקטים ,כפי שנדרש בסעיף זה ,משמעותו סיוע ממשי
הפיתוח ,למשל במקרה שמדובר בחברה לא מונפקת? בניהול הפרויקטים ,ברמה המחייבת חשיפה למרכיבי הניהול העיקריים -
ניהול התקציב וניהול המשאבים.
או במשרד ממשלתי?
כמו כן ,לגבי שנות אדם שהושקעו /מושקעות בפיתוח? סדר הגודל של מחלקת הפיתוח אינו רלבנטי.
האם אני יכול להביא דוגמאות לייעוץ וליווי של פרויקטי
פיתוח נניח מסדר גודל מסוים של מחלקת פיתוח?
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0.6.2.6.1

0.3.2.1

ההשתתפות במכרז לא תהיה כרוכה בתשלום.

תשובה
כפי שנאמר בסעיף  – 0.0במידה ויש סתירה ,התאריכים בטבלת ריכוז
התאריכים הם הקובעים ,דהיינו – .31.5.2012

בסעיף  0.3.2.1השתתפות במכרז ) (Mכתוב כי
ההשתתפות במכרז כרוכה בתשלום של  ,₪ 500אולם
באתר התשלומים אליו מפנה הסעיף מצוין כי עלות
המכרז הינה  ₪ 0ואין צורך בתשלום .אנא הבהירו
האם ההשתתפות במכרז כרוכה בתשלום או לא.

סעיף
סעיף 0.0
סעיף 0.3.6

שאלה
בסעיף  0.0טבלת ריכוז תאריכים מוגדר תוקף ההצעה
עד ל ,31.5.2012 -בסעיף  0.3.6מוגדר תוקף ההצעה
למשך שישה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות
ודהיינו  ,4.7.2012אנא הבהירו איזה תאריך מחייב.

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז לאספקת שרותי תמיכה בניהול תכניות עבודה ארגוניות ופרויקטים ) (EPMמס' ת ) 2011 ( 55
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אנו רוצים להמנע מלחשוף את אנשי הצוות שלנו כפי שנרשם בסעיף – המציע יציין בהצעתו את הסעיפים החסויים.
ועדת המכרזים תשקול האם לחשוף אותם למציעים מתחרים שלא זכו.
ולקוחותינו למתחרים.

כל  6אנשי הצוות המוצעים כנותני השירותים צריכים להיות עובדים
לא ברור מהניסוח והערות  1ו2 -
האם כל  6האנשים בצוות צריכים להיות עובדים קבועים של המציע או של ספק המשנה.
אין סתירה בין הערה  1ל .2 -כיוון שבנוסח הסעיף נאמר "המציע" ,באה
קבועים.
מצד אחד כתוב בהערה  1כי " עובד קבוע ייחשב עובד הערה  2לאמר שבסעיפים ב' עד ו' יש לפרש "מציע" כ"המציע וספקי
אשר בינו לבין הזוכה ו/או לספק המשנה של הזוכה המשנה שלו ביחד".
מתקיימים יחסי עובד מעביד.
מאידך כתוב בהערה 2
המציע לצורך עמידה בסעיפים ב'-ו 'הוא הזוכה יחד עם
ספקי המשנה שלו במצטבר".

2

0.6.4

0.6.3.1

נספח  0.6.3ד'

לפי הנוסח אתם מתכוונים לעבוד ישירות מול ספק הקשר במסגרת מכרז זה מתנהל עקרונית מול הספק הזוכה.
עם זאת יש להבהיר כי במידה וחלק מהשירותים מסופקים ע"י ספק
משנה שלנו???
משנה ,הקשר המקצועי עמו יתנהל כאילו הוא חלק מהספק הזוכה ,תחת
פיקוח כללי ואדמיניסטרטיבי של מנהל השירות מטעם הזוכה.

