ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ועדת המכרזים

ירושלים ,כ"ד בשבט ,התשע"ז
 20פברואר 2017
סימוכין861217 :

לכבוד
המציעים במכרז 16/21
הודעה מס'  1למציעים במכרז  16/21מתן שירותי ייע וץ בהליכי כתיבת מכרזים
והתקשרויות לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
תשובות לשאלות הבהרה
בהתאם לסעיף  . 0.3.13במסמכי המכרז שבנדון ,להלן תשובות ההבהרה לשאלות שהועברו
אלינו:
מס'
סידורי

.1

.2

.3

מספר הסעיף
ושם הסעיף
במכרז
סעיף – 0.4.14
סיווג סעיפי
המנ הלה

 – 0.5.2.1תנאי
סף מנהליים

 0.5.2.2א' –
תנאי סף
מקצועיים -
ניסיון המציע

פירוט השאלה

התשובה

ועדת המכרזים מתבקשת
להבהיר מה מהות הדרישה
לפיה נכתב "קראנו והבנו,
מקובל עלינו" .עיינו במסמכי
המכרז ולא מצאנו התאמה
לפיה הדבר נדרש באחד
הסעיפים ,לאור זאת נודה
באם ועדת המכרזים ת בהיר
האמור וביחס למה נאמר .
תנאי סף – נבקש לאשר למציע
שהינו עוסק מורשה לגשת
למכרז  ,ולא רק תאגיד
חברתנו הוקמה בשנת . 2015
לחברה בעלים יחיד .
בין השנים  2005עד 2015
הבעלים היחיד של החברה
היה עוסק מורשה ,אשר כתב
מכרזים
עשרות
וערך
העומדים כולם בתנאי הסף.
בשנת  2015ש ונה מעמד עוסק
המורשה לחברה ,בבעלות
יחידה אשר המשיך בפעילות
של עריכת וכתיבת מכרזים
(עד היום).
נבקש את אישור וועדת
המכרזים הנכבדה להכיר

יש לצרף מסמך כאמור בסעיף
 0.4.14ובו לציין כל סעיף וסעיף
"קראנו והבנו ,מקובל עלינו"
ותשובה עניינית ברורה ,אישורים
נלווים ,או התחייבות לדרישה ,הכל
בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף.

אין שינוי במסמכי המכרז .לעניין
ע מידה בתנאי הניסיון ,ראו שינוי
במסמכי המכרז.
ראו שינוי במסמכי המכרז.
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מספר הסעיף
מס'
ושם הסעיף
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פירוט השאלה

ועדת המכרזים
התשובה

בניסיון הקודם של העוסק
העמידה
לצורך
המורשה
בתנאי הסף והאיכות.

.4

.5

.6

 0.5.2.2א' –
תנאי סף
מקצועיים -
ניס יון המציע

 0.5.2.2א' –
תנאי סף
מקצועיים -
ניסיון המציע

 0.5.2.2א' –
תנאי סף
מקצועיים -
ניסיון המציע

ועדת המכרזים מתבקשת ראו שינוי במסמכי המכרז
להפחית את הדרישה ל כמות
המכרזים במסגרת עמידה
בתנאי הסף למציע ,לכמות של
 15מכרזים ,כחלף ל 30-
מכרזים  .זאת לאור העובדה
כי משרדנו מתמחה במכרזים
מורכבים ,בעלי היקף רחב,
ונראה כי לפי תכולת העבודה
הנדרשת בפרק  1למפרט
הטכני הרי שחברה בעלת
במכרזים
עשיר
ניסיון
לדרישות
עונה
מורכבים
המזמין .בהמשך לבקשה
האמורה ,ועדת המכרזים
מתבקשת להגביל כי  5מתוך
 15המכרזים יהיו בהיקף של
לפחות  300מיליון  ₪או
לחילופין להגביל כי 15
המכרזים יהיו בהיקף של
לפחות  30מיליון .₪
ראו שינוי במסמכי המכרז
נבקש לאפשר למציע אשר
התאגד כחברה להסתמך על
ניסיון שנצבר במעמד של
עוסק מורשה (כאשר החברה
היא בבעלות מלאה של העוסק
המורשה).
האם ניסיונו המקצועי של ראו שינוי במסמכי המכרז.
נושא מש רה בכיר במציע יכול
להיחשב כחלק מהניסיון של
המציע גם אם המציע (כישות
משפטית  -חברה בע"מ) הינו
גוף צעיר בן פחות מ  5שנים?
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מספר הסעיף
מס'
ושם הסעיף
סידורי
במכרז

.7

 0.5.2.2א' –
תנאי סף
מקצועיים -
ניסיון המציע

.8

 0.5.2.2א' –
תנאי סף
מקצועיים -
ניסיון המציע

 0.5.2.2א' –
תנאי סף

.9

מקצועיים -
ניסיון המציע

. 10

 0.5.2.2א' –
תנאי סף
מקצועיים -
ניסיון המציע

. 11

 0.5.2.2א' –
תנאי סף
מקצועיים -
ניסיון המציע

ועדת המכרזים
התשובה

פירוט השאלה
בניהול
ניסיון
האם
ובכתיבת
התקשרויות
מכרזים ,לגופים ציבוריים
ופרטי ים יחדיו ,בהיקפים של
למעלה ממיליארד  ₪בעשר
השנים האחרונות יכול להוות
שווה ערך לניסיון של המציע
הנדרש להציג  30מכרזים ב 5
השנים האחרונות.

מכרזים
בניסוח
ניסיון
רק
ציבוריים
לגופים
והתקשרויות
ייחשב לצורך עמידה בתנאי הסף.
אין שינוי במסמכי המכרז.

האם יכול לעמוד ניסיונו של ראו שינוי במסמכי המכרז
הבעלים היחידי במציע כישות
משפטית ( חברה בע"מ ) אשר
הוקמה לפני כשנתיים ,ניסיונו
הרב אותו צבר כיועץ בכיר
ובעל ניסיון רב ,כישות
משפטית ( עוסק מורשה ) טרם
הגשת הצעתו במכרז ,כל עוד
הינו בעל ניסיון של לפחות
חמש שנים החל משנת 2011
?
נוהל מפת"ח  -האם חובה אין שינוי במ סמכי המכרז.
שלמציע יהיה ניסיון ספציפי
בנושא גם אם הינו בעל ניסיון
רב בנושא הכנת מכרזים
פומביים ופרטיים גם בתחום
ה  ITומכרזים בתחום השו"ב?

 1.0מכרזים עבור תאגידים  -הכוונה היא לתאגידים ציבוריים
לתאגידים שהוקמו בחוק בלבד .לעניין דרישת
הכוונה
האם
ציבוריים בלבד או שמא גם הניסיון ,יש להציג ניסיון בהתאם
לכתוב בתנאי הסף במסמכי המכרז.
תאגידים עסקיים?
 2.0במידה והכוונה היא אך
ורק לתאגידים ציבוריים ,
האם הניסיון הרב והמצטבר,
הקודם לשנת  2011יכול
לעמוד לזכותו של המ ציע?
נא הסבירו את המונח "עיצוב אין שינוי במסמכי המכרז
ותכנון מוצר".

עמוד  3מתוך 13

משכן הכנסת  ,קריית דוד בן  -גוריון  ,ירושלים  91950العنوان  :مجمع بن غوريون  ,أورشل يم القدس 91950 ,
טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פקס فاكس  02 - 5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني Slevi@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מספר הסעיף
מס'
ושם הסעיף
סידורי
במכרז

פירוט השאלה
למהנדס

. 12

. 13

. 14

ועדת המכרזים
התשובה

תעשייה ראו שינוי במסמכי המכרז.

הדרישה
וניהול:
נבקש את אישור וועדת
המכרזים הנכבדה ,לאשר גם
את מועמדותו של הנדסאי
 0.5.2.2ב' –
תעשייה וניהול כעומד בתנאי
הסף .הסיבה לכך היא שאנו
תנאי סף
מתוך ניסיוננו והיכרותנו את
מקצועיים –
עשרות
מבצעים
התחום
מנהל הפרוייקט מכרזים מוצלחים על ידי נותן
שירותים מטעמנו השכלתו
הינה הנדסאי תעשייה וניהול.
אי היענות לבקשה זאת ,תמנע
מלא מעט הנדסאים מוכשרים
ובעלי יכולת מוכחת לגשת
למכרז זה ותפלה אותם ללא
הצדקה.
נבקש את אישור וועדת השאלה אינה ברורה ,המציע עצמו
המכרזים כי מנהל הפרויקט חייב להיות תאגיד ,על כן מנהל
 0.5.2.2ב' –
הפרוייקט אינו יכול להיות המציע.
המוצע יכול להיות המציע.
תנאי סף
מקצועיים –
מנהל הפרוייקט

האם ניסיון של כתיבת אין שינוי במסמכי המכרז.
והתקשרויות
מכרזים
מורכבות מאוד של למעלה מ
 250כאלו ,בעשור האחרו ן(
אבל לא בהכרח  4כאלו בכל
שנה בחמש השנים האחרונות
) גם לגופים פרטיים  ,לטובת
 0.5.2.2ב' –
יכול
לאומיים,
מיזמים
תנאי סף
להיחשב כניסיון סף למנהל
הפרויקט?
מקצועיים –
במילים אחרות :היה ולמנהל
מנהל הפרוייקט הפרויקט ישנו ניסיון עשיר
מאוד וידע רחב בנושא אבל
לאוו דווקא  4מכרזים בכל
שנה בין  , 2010-2016האם
ייש ב לו ניסיונו כמתקבל? (
למנהל פרויקט בעל ניסיון של
עשרות מכרזים בשנה בין
השנים  , 2000-2012וכן
.) 2015
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מספר הסעיף
מס'
ושם הסעיף
סידורי
במכרז

. 15

. 16

. 17

ועדת המכרזים
התשובה

פירוט השאלה

לגופים
היא
הניסיון
דרישת
ציבוריים בהתאם למפורט במסמכי
המכרז .
יש להוכיח עמידה בתנאי הסף כפי
שנקבעו במסמכי המכרז.

 1.0האם ניסיונו ייבחן רק
עבור מכרזים לטובת גופים
ציבוריים או גם עבור גופים
שאינם ציבוריים כהגדרתם
 0.5.2.2ב' –
בחוק?
תנאי סף
 2.0האם ניסיונו בנושא
מקצועיים –
מנהל הפרוייקט בתקופה שבין שנת  2000לשנת
 2014יכולה להיחשב לעמידה
בדרישה של  5שנים מתוך
השבע האחרונות?
לעובד שלנו ה מועמד לתפקיד אין שינוי במסמכי ההליך.
מנהל פרויקט ניסיון של מעל
 25שנה בכתיבת מכרזים
(מאות מכרזים) למשרדי
ממשלה ולגופים ציבוריים
 0.5.2.2ב ' –
במגוון רחב ביותר של
תנאי סף
תחומים .ההשכלה של היועץ
מקצועיים –
מנהל הפרוייקט היא תואר ראשון במתמטיקה
ותואר שני במחשבים.
אנו מבקשים להוס יף גם את
התארים הללו בתנאי הסף של
השכלת מנהל הפרויקט.
נא אישורכם כי  3מתוך כלל ראו שינוי במסמכי המכרז.
המכרזים המוצגים על ידי
מנהל
 0.5.2.2ב' –
הפרויקט יהיו בהיקף שלא
תנאי סף
יפחת מ  5 -מיליון  ₪לכל
–
מקצועיים
מכרז.
מנהל הפרוייקט

. 18

 0.5.2.2ג' –
תנאי סף
מקצועיים –
יועצים נוספים

. 19

 0.5.2.2ג' –
תנאי סף
מקצועיים –
יועצים נוספים

נבקש את אישור וועדת אין שינוי במסמכי המכרז.
המכרזים כי אחד מצוות
היועצים הנדרש להפעלה על
ידי מנהל הפרויקט יכול
להיות המציע.

האם חובה על המציע להציג ראו שינוי במסמכי המכרז.
לפחות  4יו עצים שמעסיק
בזמן נוכחי ולפני הגשת
הצעתו למכרז או שמא יכול
להציגם לאחר זכייתו בו
והאם יכול שיהיו מועסקים
על ידו כעצמאיים או חובה
שיתקיים יחס עובד/מעביד?
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מספר הסעיף
מס'
ושם הסעיף
סידורי
במכרז

. 20

 0.5.2.2ג' –
תנאי סף
מקצועיים –
יועצים נוספים

. 21

 0.5.2.2ג' –
תנאי סף
מקצועיים –
יועצים נוספים

. 22

 0.5.2.3ג' (  ) 7ו -
(  – ) 9מסמכים
שיש להגיש –
עמידה בתנאים
מקצועיים
וקו"ח של מנהל
הפרוייקט

. 23

 – 0.5.1ערבות
הצעה

ועדת המכרזים
התשובה

פירוט השאלה
 .האם על כל מציע להעסיק
לפחות  4יועצים נוספים
לטובת
מכרז זה?
 . 2האם יש מגבלה על מספר
היועצים הנוספים אותם ניתן
להציע?

ראו שינוי במסמכי המכרז.

ראה שינוי במסמכי המכרז.

צוות היועצים:
נבקש את אישור וועדת
המכרזים לבטל את הדרישה
להצגת צוות יועצים ביום
הגשת ההצעה ובר איון ,וזאת
משום העלויות
והאדמינסטרציה הכרוכות
בכך למציע .נבקש לחילופין
לאפשר למציע להתקשר עם
יועצים מקצועיים לגופו של
כל מכרז על פי הצורך.
לחילופין ,
במקרה בו וועדת המכרזים לא
תיעתר לבקשתנו נבקש
לצמצם את מספר היועצים
ולוותר על הגעתם לשלב
הראיון.
נבקש לאפשר הצגת ניסיון ראה שינוי במסמכי המכרז.
שנצבר ב  4השנים האחרונות,
הן למציע והן למנהל הפרויקט
בהתאם
וזאת
מטעמו,
למפורט בסעיף  1לתוספת
המכרזים ,
חובת
לחוק
התשנ"ב – . 1992
בנוס ף ,נבקשכם להפחית את
דרישת המינימום לעריכת
מכרזים המצוינת בסעיפים
אלה.
בהחלטתכם נבקש להתחשב
גם בשילוב עסקים קטנים
ובינוניים בהתאם להוראת
תכ"ם . 7.12.7
ערבות הצעה – נבקש לבטל אין שינוי במסמכי המכרז.
את הדרישה לערבות הצעה,
וזאת בהתאם לסעי ף 4.6.1.2
להוראת תכ"ם . 7.7.1
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מספר הסעיף
מס'
ושם הסעיף
סידורי
במכרז

. 24

 – 0.5.8זמינות
למתן שירותים

. 25

 - 0.9.3.3צד
שלישי – עיון
בהצעה זוכה

 . 26ר

– 0.14.4
מחירים
ותשלום

. 27

 – 2.1.1מפ"ל –
ותק בתחום

ועדת המכרזים
התשובה

פירוט השאלה

הסעיף מתייחס לשינויים ראו שינוי במסמכי המכרז.
והתאמות במערכת ומוצרים,
בעוד המכרז
עוסק באספקת שירותים.
נבקש להתאם את נוסח
הסעיף
וההתחייבות שבנספח 0.5.7
לתכולת המכרז.
יש לצרף נספח נפרד שבו יפורטו
ועדת המכרזים מתבקשת החלקים החסויים בהצעה ככל
להבהיר היכן מתבקש המציע שקיימים.
לציין את החלקים החסויים
בהצעתו ,או שמא הוא נדרש
לצרף מסמך נפרד בו מציין
המציע את החלקים החסויים
בהצעתו.
אין שינוי במסמכי המכרז.
תמורה – נבקשכם לאפשר
תשלום של החזר הוצאות
נסיעה ,בהתאם לאמור בסעיף
 4.10להוראת תכ"ם 13.9.2

ועדת המכרזים מתבקשת ראו שינוי במסמכי המכרז.
להבהיר האם נפלה טעות
סופר ב מספר שנות הניסיון
שהמציע נדרש להציג בסעיף
 0.5.2.2בתנאי הסף ,זאת
כיוון שאנו למדים מבחינת
הניקוד האיכותי כפי שמופיע
בסעיף  2.11ביחס למציע ,בו
נכתב כי "הוותק יבחן על פי
מספר שנות הניסיון ...מעל
תנאי הסף (כלומר – מספר
השנים מעל שלוש שנות ניסיון
של המציע)".
במידה ולא נפלה טעות סופר
כאמור ,והמציע אכן נדרש
ניסיון
שנות
5
להציג
מתבקשת הועדה לצמצם
הדרישה כך שהמציע יידרש
ניסיון
שנות
3
להציג
בתחומים המנויים בסעיף
לשם עמידה בתנאי הסף.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מספר הסעיף
מס'
ושם הסעיף
סידורי
במכרז

ועדת המכרזים
התשובה

פירוט השאלה

ועדת המכרזים מתבקשת אין שינוי במסמכי המכרז.
לאשר כי לצורך קבל ת הניקוד
זה,
בסעיף
המקסימאלי
תסתפק הועדה כי המציע
יציג  5שנות ניסיון כאשר על
כל שנת ניסיון מעבר לדרישות
הסף (  3שנות ניסיון) יקבל 2.5
נקודות עד למקסימום של 5
נקודות.
ראה שינויים במסמכי המכרז
ועדת המכרזים מתבקשת
לאשר כי לצורך ניקו ד
נוסח
"הכנת
קריטריון
מכרזים על נספחיהם" תבחן
כמות המכרזים בסכימת ן של
 3השנים האחרונות ו לא כמות
השנים
3
של
ממוצעת
האחרונות.

. 28

 – 2.1.2מפ"ל –
ותק בתחום

. 29

 – 2.1.2מפ"ל –
ותק בתחום

. 30

 – 2.2.1מפ"ל –
ניסיון המציע

ועדת המכרזים מתבקשת
ל שקול כי לצורך ניקוד ניסיון
המציע יתווסף קריטריו ן של
אמ ות מידה המתייחסות גם
להיקף הכספי של כל מכרז
הגופים
לכמות
וגם
ניתנו
להם
הממשלתיים
שירותים בכתיבת מכרזים.

. 31

 – 2.2.1מפ"ל –
ניסיון המציע

ניקוד
שלצורך
מבקשים
קריטריון זה ייבחן הממוצע
במספר השנים התואם את
שנות ניסיון המציע בתנאי
הסף ,דהי ינו בחמש השנים
האחרונות שקדמו למועד
הגשת ההצעות  ,משנת . 2011

. 32

 – 2.3.1מפ"ל –
בחינת איכות
העבודה

האם ניתן להגיש את דוגמאות
המכרזים על גבי CD/DISK
? ON KEY

אין שינוי במסמכי המכרז.

ראה שינוי במסמכי המכרז.

מקובל .ראו שינוי במסמכי המכרז.
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ועדת המכרזים
התשובה

פירוט השאלה

מקובל .ראו שינוי במסמכי המכרז.

. 33

. 34

. 35

. 36

. 37

 – 2.3.1מפ"ל –
בחינת איכות
העבודה

ועדת המכר זים מתבקשת
לאשר כי ניתן לצרף את
דוגמאות  2המכרזים שנערכו
על ידי המציע ב " SOFT
 ." COPYעל גבי דיסק  -און קי
כחלק מהגשת ההצעה.

ועדת המכרזים מתבקשת
לאשר כי  2המכרזים שהמציע
נדרש לצרף להצעתו יהי ו
 – 2.3.1מפ"ל – מסמכי המכרז כפי שפורסמו
על ידי הלקוח ,ללא אומדן
בחינת איכות
המכרז ,מסמכי הבדיקה ומפל
העבודה
אמות המידה (תבחיני משנה),
זאת מכיוון שהמסמכים הללו
הינם חסויים ולא ניתנים
לחשיפה.
ועדת המכרזים מתבקשת
להבהיר האם הראיון יערך עם
מנהל הפרויקט ו  4היועצים
 – 2.4.2מפ"ל  -מטעם המציע?
ראיון עם מנהל במידה שכן ,ועדת המכרזים
מתבקשת להבהיר כיצד
הפרוייקט
תבוצע חלוקת הניקוד
וצוותו
האיכותי בנוגע לראיון בין
מנהל הפרויקט לצוות
היועצים?
לא ברור לנו כיצד מחושב
הציון המזערי לצורך זימון
האיכות
במפ"ל
לראיון.
 – 2.4.2מפ"ל  -מופיעים לסירוגין אחוזים
ראיון עם מנהל ונקודות.
בכל החישובים שערכנו ,גם
הפרוייקט
אם המציע יקבל את מרב
וצוותו
הניקוד הוא לא יעמוד בציון
המזערי.
נודה להבהרתכם.
בהתאם לאמור בסעיף , 2.5.3
התמורה אותה יקבל הזוכה
תהא לפי התעריף השעתי
שבהוראת היועצים ,בהתאם
לסיווגו של היועץ שיבצע את
( מקרב
בפועל
 – 2.5.3מפ"ל – העובדה
בדיקת היועצים אותם יעמיד הזוכה
שלב ג' –
בעבור הוועדה למטרת ע ריכת
המחיר
המכרזים )  ,כפי שתקבע חשבת
הוועדה לפי הוראת התכ"מ.
כמו כן ,מצוין כי לצורך
השוואה בין הצעות המחיר,
שיעור ההנחה הגבוה ביותר
יקבל את הציון  100ויתר

ראה שינוי במסמכי המכרז.

ראה שינוי במסמכי המכרז.

הציון מחושב באחוזים והסכם שלו
הוא  . 50%לשם עמידה בציון
האיכות המזערי י ש לקבל  65%מ -
 , 50קרי  32.5%לפחות.

אין שינוי במסמכי המכרז.
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ועדת המכרזים
התשובה

פירוט השאלה
ביחס

ישוקללו
ההצעות
לשיעור הנחה זה.
שאלות:
 . 1האם על שיעורי ההנחה
המוצעים לכלול את ההנחות
בגין התקשרות מעל  200שעות
התקשרות
ו/או
בחודש
לתקופה העולה על שנתיים,
או שהפחתה זו תבוצע בנוסף
להנחה המוצעת?
 . 2ניקוד הצעות בשיטה זו
נותן משקל גבוה ביותר
להצעת המחיר ,מעבר למשקל
אותו התכוונתם לתת לפרמטר
זה
(  , ) 50%שכן פער קטן בשיעור
ההנחה יוצר פער משמעותי
בניקוד .מוצע כי תש קלו
בחיוב לתרגם את שיעור
ההנחה למחיר בש"ח ולנקד
יחסית באופן שהמחיר הנמוך
ביותר בש"ח יקבל  100ויתר
הצעות המחיר ינוקדו ביחס
אליו.

. 38

סעיף  3לנספח
הטכני – תהליך
אישור הכנת
ההליך,
וההזמנה לספק

הסעיף עוסק בהליך אישור
המכרזים
בוועדת
מכרז
התייחסות
תוך
ב משרד,
נודה
המזמינה.
ליחידה
להבהרה איזה יחידות קיימות
בהקשר למכרז זה.

. 39

 7.3.2.1לנספח
הטכני –
עובדים /כותבי
מכרזים

ועדת המכרזים מתבקשת
להבהיר האם הותק המוכח
של ארבע שנים ליועצים
מטעם המציע הנדרש בסעיף
זה מהווה תנאי סף עבור
היועצים הנוספים? זאת כיוון
שבדרישות הסף המופיעות
בסעיף  0.5.2.2ג' לא צוינה
דרישה זו כתנאי סף.

לוועדה מספר אגפים ,כפי שיפורט
להלן:
 . 1לשכת המנהלת הכללית;
 . 2הלשכה המשפטית;
 . 3אגף משאבי אנוש;
 . 4אגף הדרכה;
 . 5חשבות;
מבצעים
המחשוב,
 . 6אגף
ותפעול;
 . 7המכרז המבצעי לוגיסטי;
 . 8אגף מיקום קלפיות וס פירת
קולות.
בתקופת הבחירות ישנם אגפים
פעילים נוספים.
ראה שינוי במסמכי המכרז.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מספר הסעיף
מס'
ושם הסעיף
סידורי
במכרז
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 7.3.2.1לנספח
הטכני –
עובדים /כותבי
מכרזים

. 41

נספח  1למפרט
הטכני – הצעת
המחיר

. 42

נספח  1למפרט
הטכני – הצעת
המחיר

. 43

נספח  1למפרט
הטכני – הצעת
המחיר

ועדת המכרזים
התשובה

פירוט השאלה

בסעיף זה נדרשים הספקים ראה שינוי במסמכי המכרז.
הזוכים להעסיק עובדים בעלי
ותק מוכח של ארבע שנים,
לכל הפחות בתחום כתיבת
המכרזים .נבקש למתן דרישה
זו ,באופן שיתאפשר העס קתם
של כותבי מכרזים בעלי ותק
מוכח של שנה לפחות.
מניסיוננו ,הפחתת הדרישה
תטיב עם עורך המכרז ,שכן
תאפשר תמהיל עובדים אשר
מחד יעניקו תוצרים ברמה
ומאידך
גבוה
מקצועית
להציע
למציעים
תאפשר
הצעת מחיר אטרקטיבית.
שיעור ההנחה הינו אחיד והתעריף
שישולם בפועל יהיה בהתאם לסיווג
הואיל ועל המציע להציע ראש היועץ שיבצע את השירות לפי
צוות וחברי צוות נוספים ,ע"פ הוראת התכ"ם המעודכנת בעניין.
איזה תעריף יש לציין את
המחיר בטופס הצעת המחיר?
כמו כן האם על המחיר לכלול
הנחה בגין עבודה מתמשכת?
ועדת המכרזים מתבקשת אין שינוי במסמכי המכרז
לצרף טופס הצעת מחיר עדכני
כך שיכיל התייחסות לאחוז
הנחה לתעריפי הייעוץ השונים
בהוראה ,לאור העובדה כי
בהצעת
הקיימת
בטבלה
המחיר הנוכחית נדרש גם
לציין את אחוז ההנחה וגם
לרשום את סכום התערי ף
לאחר ההנחה.
אין שינוי במסמכי המכרז
ועדת המכרזים מתבקש ת
לקבוע מגבלת אחוז הנחה
מקסימלי.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מספר הסעיף
מס'
ושם הסעיף
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במכרז
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נספח  1למפרט
הטכני – הצעת
המחיר
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נספח  1למפרט
הטכני – הצעת
המחיר

ועדת המכרזים
התשובה

פירוט השאלה

ועדת המכרזים מתבקשת אין שינוי במסמכי המכרז
להבהיר האם במילוי הצעת
המחיר על המציע הפוטנציאלי
למלא א ת הצעת המחיר אשר
בהנחות
מתחשבת
כבר
בחשכ"ל?
הקבועות
מתמשכת,
(התקשרות
והתקשרות עם חברה).
במספר מכרזים ממשלתיים
(ראו להלן) הייתה הגבלה של
גובה אחוז ההנחה ביחס
לתעריף המקסימום שנקבע
ע"י המשרד ,על מנת למנ וע
מחירי ( Dumpingמחירי
היצף).
מבקשים לקבוע ששיעור
ההנחה מתעריפי היועצים לא
יעלה על : 15%

אין שינוי במסמכי המכרז

 .1מכרז מס'  4/2016של משרד הפנים
לקבלת שירותי יעוץ בתחום
מערכות מידע עבור האגף למערכות
מידע ,סע' - 5
א.

הצעת המחיר לשעת עבודה
עבור יועץ לא תפחת מ₪ 230-
(לא כולל מע"מ) ולא תעלה על
( ₪ 290לא כולל מע"מ).

ב.

הצעת מחיר לשעת עבודה
עבור יועץ הנמוכה מ₪ 230-
לשעה (לא כולל מע"מ) או
הגבוהה מ ₪ 290-לשעה (לא
כולל מע"מ) תיפסל על הסף.

 .2מכרז מס'  4/14של המשרד
לביטחון פנים למתן שירותי ייעוץ
בהליכי מכרזים והתקשרויות עבור
המשרד לביטחון פנים -
א .מחיר מקסימאלי  -יובהר
בזאת כי המחיר המבוקש
עבור שירותי הייעוץ של כל
אחד מחברי הצוות לא יעלה
בכל מקרה על סך של 290
ש"ח לשעה (כולל מע"מ).
המחיר כולל את ההנחה
הנדרשת בגין עבודה מתמשכת
עפ"י הוראות החשכ"ל.

על המציע לתת הנחה
באחוזים שלא תעלה על
 ___%ממחיר שעת העב ודה
המקסימאלי .
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מספר הסעיף
מס'
ושם הסעיף
סידורי
במכרז

. 46

כללי

ועדת המכרזים
התשובה

פירוט השאלה

לא ,כיום אין חברה שמספקת את
השירותים הללו לוועדת הבחירות
האם יש חברה שנותנת כיום המרכזית לכנסת.
את השירותים הללו לוועדה ?
ואם כן מה שמה ?.

מובהר בזאת כי רק האמור במסמך זה יחייב את המזמינה; כל הבהרה או שאלה א חרת
שנענתה בעל פה ,או בכל דרך אחרת ,ככל שניתנה ,אין בה בכדי לחייב את המזמינה או
להוות שינוי במסמכי המכרז.
יוזכר שבהתאם לסעיף  ) 5 ( 0.3.13ל פרק המנהלה ב מסמכי המכרז ,יש לצרף הודעה זו
להצעה שתוגש ,כשהיא חתומה בחותמת המציע ובחתימתו.

ב כבוד רב,
תום שניר  ,עו"ד
עוזר למנהלת הכללית
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