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הבהרות לגבי תשובותינו שפורסמו ביום 29.3.2009
.1

הקביעה להשתתפות בעשרה מכרזים לכלכלנים ול 15-מכרזים למנהל הפרוייקט בשנים
 2006-2008הינה תנאי סף.

.2

מילוי הטבלה להכנה של מכסימום  30מכרזים שהכין המציע ,או לחילופין חברי הצוות ב 5-השנים
האחרונות הינה לצורך מתן ניקוד במרכיב האיכות.

29.3.2009
שאלות ותשובות למכרז מס' מ) - 2009 (2010שרותי ייעוץ בהליכי מכרזים
.1

שאלה :האם ניתן להציע הנחה שלילית לתעריף חשכ"ל במסגרת המכרז?
תשובה :לא.

.2

שאלה :מהם תנאי הסף למכרז?
תשובה :נא לעיין במסמכי המכרז סעיף  1פרק ב' בו מפורטים תנאי הסף .כמו כן בסעיף  2באותו
פרק מפורטות גם דרישות כח אדם במכרז.

.3

שאלה :האם שני תאגידים הניגשים יחדיו,יוכלו לצרף את מחזוריהם על מנת לעמוד בתנאי הסף?
תשובה :לא ניתן.

.4

שאלה :האם ניתן לקבל תשלום נוסף עבור בדיקת המכרז?
תשובה :סעיף  3למכרז מגדיר את היקף שעות ההכנה של המכרז .כל יתר השרותים הנדרשים אינם
נכללים בהיקף השעות שנקבע בסעיף  .3ייתכן ויתווספו שעות על פי הצורך עבור בדיקת
הצעות.

.5

שאלה :בפרק ב' סעיף  ,2האם ניתן לשנות הדרישה למהנדס תעשיה וניהול בעל תואר שני
בכלכלה?
תשובה :אין שינוי בדרישה.

.6

שאלה :בתת סעיף  3פרק ב' -האם מדובר בכמות שנתית של מכרזים או כמות מצטברת ל 3-שנים?
תשובה :הכמות הינה מצטברת ולא פר שנה.

.7

שאלה :פרק ב' סעיף  - 3האם ניתן לפרט השרותים הנדרשים?
תשובה :לא ניתן לפרט ההתפלגות הכמותית בין המכרזים השונים שכן אין לדעת היקף מכרזים
בעתיד.

.8

שאלה :האם נדרשת טבלה נפרדת למנהל הפרוייקט ולכל אחד מחברי הצוות בנפרד? )פרק ג'
סעיף .(2
תשובה :התשובה שלילית .המספר  30מתייחס לחברה/מציע בחמש השנים האחרונות.

.9

שאלה :הבהרה בנושא ניגוד ענינים.
תשובה :החברה הזוכה לא תוכל להשתתף במכרזים שהוכנו על ידה ,או לחילופין המכרז לא יוכן על
ידה.
2/...

-2.10

שאלה :מה כלול בתחום הייעוץ הכלכלי?
תשובה :בתחום הייעוץ הכלכלי הכוונה היא גם לחברות ייעוץ העוסקות בתחום תעשיה וניהול.

.11

שאלה :האם הכנת  15מכרזים לפחות בשנים  2006-2008למנהל פרוייקט הינה תנאי סף?
תשובה :כן.

.12

שאלה :האם ניתן לשקול היקף כאמור בטווח ארוך יותר של שנים לדוגמה ?2003-2008
תשובה :לא.

.13

שאלה :האם הכנת  10מכרזים לפחות בשנים  2006-2008לכלכלנים הינה תנאי סף?
תשובה :כן.

.14

שאלה :האם ניתן יהיה לשקול היקף כאמור בטווח ארוך יותר של שנים?
תשובה :לא.

.15

שאלה :בהתייחס לאמור בסעיף  10ג' בנושא אמות המידה האם ניתן לשקול התייחסות לשנים
?2003-2008
תשובה :יש לשקול התייחסות בטבלה זו ל-5-שנים אחרונות דהיינו  2004עד .2008
לא קיימת סתירה בין דרישה זו לסעיפים  (3)2ו (4)2-בנושא דרישות כ"א מהמציע שכן
בסעיפים אלה מדוברבתנאי סף.

.16

שאלה :האם ניתן להציג כלכלנים נוספים במכרז?
תשובה :ניתן להגיש הצעות עבור שני כלכלנים ותו לא .סעיף  (2)2פרק ב' בו מצויינת המילה
"לפחות" מהווה תנאי סף.

.17

שאלה :בפרק ד' סעיף  3ניתן להציג מחיר שונה לכל אחד מחברי הצוות .האם נכון?
תשובה :ניתן להציג מחיר ואחוז הנחה שונים בהתאם לטבלה .מאידך ,במידה ולכל כלכלן יהיה מחיר
ואחוז הנחה שונים ,הרי שתוסף שורה נוספת בהתאמה בפרק ה' סעיף  9להסכם.

