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מכרז מ ) – 2008 (2009יועצים לניהול במינהל משאבי אנוש
מענה לשאלות שהוגשו עד 15.5.2008
תשובה

שאלה
 .1האם עוסק מורשה )עצמאי( או שותפות רשומה יכולים לגשת
למכרז?

לא .אך ורק חברה בע"מ.

 .2האם על החברה להציג מועמדים בכל אחת מרמות היועץ
שנדרשו ,או שמא ניתן להציג יועצים ברמה אחת בלבד או
בשתי רמות?

לא .יש להציג מועמדים בכל הרמות
שנדרשו ,גם אם נדמה שיועצים זוטרים
יותר לא רלוונטיים .הדבר מתיישם לכל
התחומים במכרז.

 .3האם חברה חייבת לגשת לכל שלושת התחומים?

אין חובה לגשת לכל שלושת התחומים.
אפשר לגשת לתחום אחד או לשניים או
לשלושה לפי בחירת החברה.
----------------------------------ניתן להציג מועמדות רק לתת תחום ,אך
זאת רק בנושאים הבאים:
 הדרכה במיחשוב פיתוח מיחשוב -הערכת עובדים

------------------------------------------------------------------ 3א' .האם חברה יכולה להציג מועמדות רק לתת-תחום?

 .4האם יש לצרף את כתב המכרז להצעה?

לא.

 .5האם יש לצרף את הקבלה על רכישת כתב המכרז להצעה?

כן ,או צילום של הקבלה.

 .6האם וכיצד יש להצהיר על העדר הרשעות )סעיף ?(0.4.4

כן ,יש לצרף הצהרה בנושא.

 .7האם בהצעת המחיר מציינים רק את מחיר השעה ללא הערכת
היקפי שעות?

כן .את המחיר לשעה בלבד.

 .8האם יש לפרט בהצעה כלים ומתודולוגיה לביצוע העבודה?

לא.

 .9נשאלו מספר שאלות ביחס לאופן ניקוד הקריטריונים  ,חישוב
המחיר ,המשקולות השונים ועוד.

נושאים אלה נקבעו מראש והם נשמרים
במעטפה סגורה בתיבת המכרזים.

 .10מהו המנגנון לבחירת חברה לפרוייקט מסויים מבין החברות
הזוכות?

הבחירה היא על פי סבב ,על פי שיקולים
מקצועיים ,ועל פי תחום ההתמחות של
החברה תוך שמירת כללי השוויון.

 .11הוגשו מספר הסתייגויות מסעיפים מסויימים במכרז ובהסכם,
והוצעו הצעות לשינויים.

לא ניתן להכניס כל שינוי שהוא בנוסח
המכרז או ההסכם .הנוסח הנמצא
בידיכם הוא הנוסח הסופי.

 .12האם יש כוונה לערוך הדרכות במשרדי החברה?

אין כוונה לערוך הדרכות במשרדי
החברה .ההדרכות נערכות במסגרת
המוסד.
מנהל הפרוייקט מטעם המוסד הוא
המאשר /מתקן את שעות העבודה.

 .13מהו המנגנון לאישור/תיקון שעות עבודה?

 .14אילו אמצעי הדרכה מעמיד המוסד לצרכי ההדרכה?

את כל האמצעים הנחוצים.

 .15האם ניתן להגיש את טפסי ההצעה בפורמט אחר מזה
שפורסם?

לא .יש להגיש את ההצעה אך ורק
בפורמט שפורסם.

 .16האם יוכל המוסד לפרסם את מסמכי הגשת ההצעה בגרסת
קובץ "וורד"?

לא ,מטעמי בטיחות נתונים.

 .17האם ניתן להגיש הסכם קיזוז כתחליף לערבות בנקאית?

לא .יש להגיש ערבות בנקאית בדיוק
כנדרש.

 .18לצורך סעיף  ,20.3.3האם ניתן להגיש מועמדים בעלי תואר
אקדמי בתחומי הנדסת תעשיה וניהול עם התמחות
בפסיכולוגיה תעשייתית ,כמו בעלי תואר במינהל עסקים עם
התמחות כנ"ל?

לא .יש להיצמד לתחומי ההשכלה
שפורטו בסעיף.

 .19לתחום או"ש ,האם אפשר להוסיף בעלי מקצוע ממקצועות
הארגון והניהול?

לא .אין לשנות את הרכב בעלי המקצוע
שפורטו במכרז.

 .20האם ניתן להוסיף בעלי מקצוע מעבר למבוקש?

לא.

 .21האם יהיה תשלום בעבור נסיעה?

כן .נא עיינו בסעיף 7ב' להסכם.

 .22ממתי נחשב ותק החברה המציעה?

מיום ייסודה.

 .23האם יתכן שחברה תיזכה במכרז רק לתחום אחד על בסיס
ציון האיכות של תחום אחד?

על בסיס איכות ומחיר.

 .24האם עובד יכול להשתתף במספר מאגרים?

עובד יכול להופיע במספר תחומים.

 .25האם ניתן לספק חלק מהשירותים הנדרשים באמצעות רכישת
שירותים מחברה אחרת )קבלן משנה(? האם ניתן להעסיק
מיקור חוץ?

אין זה מעניינו של המוסד כיצד החברה
מעסיקה את העובדים ,ובלבד שהחברה
תמלא את התחייבויותיה.

 .26האם הכוונה במכרז ,שבאחריות החברה לנהל פרוייקט עם
תכניות עבודה והערכות זמנים ,או שהאחריות מוטלת על
הביטוח הלאומי?

אין הכוונה שבאחריות החברה לנהל את
הפרוייקט .מנהל הפרוייקט הוא עובד
המוסד ,אך החברה מחוייבת לתכנית
העבודה שהגישה ואשר אושרה על ידי
מנהל הפרוייקט ,ללוחות הזמנים אשר
ייקבעו ,ולאיכות המקצועית של תוצרי
העבודה .המוסד הוא שותף מלא
לעבודה על הפרוייקט ,ומנהל הפרוייקט
מעורה בכל המתרחש בו.

 .27מלבד תוכנות  ,officeלאילו תוכנות נוספות מיועדות
ההדרכות?

רק .office

