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 תשובות לשאלות הבהרה הנדון: 

מכרז פומבי לבחירת יועצים חיצוניים בתחומי רכש טובין ושירותי תפעול למשרדי  -2021/32הליך 

 הממשלה, לליווי יחידת הרכש הממשלתי בענבל חברה לביטוח בע"מ

אשר נשאלו במסגרת  מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה"( ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: " .1

 מכרז שבנדון.ה

  מכרז.חלק בלתי נפרד ממסמכי ה מהווה כל האמור להלן .2

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי  .3

 המכרז.

יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי  .4

מטעם ענבל ו/או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתנו, בכל צורה שהיא. כל ההבהרות הינן כמפורט במסמך 

 זה בלבד.

על סעיפי  יגבר, כל האמור בו מכרזלהוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי ה בכדי במסמך זהככל שיש  .5

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. - המקור

ורשה החתימה בעת הגשת מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מיודגש כי יש לצרף  .6

 למסמכי המכרז. 4.1כמפורט בסעיף ההצעה 

  :להלן התשובות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים .7

 
פרק/סעיף/נספח  מס'

 עמוד

התקבל/נדחה/אין  תשובה שאלה

 שינוי/לא רלוונטי

)לא  נודה על נתונים אינדקטיביים כללי 1
מחייבים(, לעניין תמהיל השעות 
המשוער של כל אחד מהיועצים 
תחת אחריות הזוכה )היועץ 
המקצועי, יועץ / מומחה מקצועי, 

 יועץ משנה וגורם מסייע.

בהנתן תקופת הרכש האופציונלית 
המגוון הרחב של תחומי הייעוץ וכן 

, לא ייעוץ וצרכים שונים בכל תחום
  תמהיל שעות משוערניתן לספק 

 עבור כלל היועצים.

 אין שינוי.

 - 1.5סעיף  2
ההגדרה של תחומי הייעוץ השונים  תחומי הייעוץ

 אינה ברורה. 
ייעוץ  - 2תחום ייעוץ מס' ובפרט, 

  - בנושא רכש שירותי תפעול למשרד
אנא הבהירו כי הרשימה תחת כל 
תחום ייעוץ אינה ממצה ויוכרו 

 תחומים נוספים.

בסעיף הרשימה תחת כל תחום ייעוץ 
והוצגה לטובת מתן  אינה ממצה 1.5

אינדיקציה לפעילות מנהל הרכש 
שירותי תפעול רכש טובין ובתחום 
ומים לפיכך יוכרו תח למשרד,
 .נוספים

 
בסמכות המזמינה לקבוע האם נושא 

 תחום הייעוץ.מסוים הינו בתכולת 

 אין שינוי.

 3.3 - 3.1סעיף  3
 תנאי סף

נא אשרו כי תנאי הסף שבסעיפים 
מתייחסים לניסיון מציע  3.1-3.2

 3.3ואילו סעיף  1.6כהגדרתו בסעיף 
מתייחס לניסיונו של היועץ 

 המקצועי המוצע.

 כן.
להליך  3.1-3.2בסעיפים  תנאי הסף

מתייחסים לניסיונו של המציע 
)החברה עצמה( ואילו תנאי הסף 

מתייחס לניסיון של היועץ  3.3בסעיף 
 המוצע.

 אין שינוי.

תנאי  - 3.2סעיף  4
 סף

אנא אשרו כי לעניין "ארגון המעסיק 
 עובדים" המונח "ארגון" 21מעל 

כולל בתוכו גופים  "ארגון"המונח 
ציבוריים לצד סוגי התאגדויות 

 אין שינוי.
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פרק/סעיף/נספח  מס'

 עמוד

התקבל/נדחה/אין  תשובה שאלה

 שינוי/לא רלוונטי

מתייחס לגוף הציבורי והמונח 
מתייחס אות" מחזור עסק"

 לתקציבו השנתי.

 .ותנוספ
מחזור "תקציב שנתי יוכר כ

 עבור גוף ציבורי. "עסקאות
תנאי  - 3.2סעיף  5

 סף

נא הבהרתכם לשירותי ייעוץ 
שייחשבו לצורך הוכחת תנאי זה. 
האם מדובר על ייעוץ בתחומי רכש 
בלבד או שמא בתחומים נוספים 
הנכללים תחת הקטגוריות 

 המפורטות כדוגמת תחבורה?

מתייחס לשירותי ייעוץ  3.2סעיף 
 .בתחום הייעוץ אליו מוגשת ההצעה

שירותי הייעוץ כדוגמת השירותים 
 .2המבוקשים בפרק 

 

 אין שינוי.

תנאי  - 3.3סעיף  6
 סף

שלושה ע"פ תנאי הסף, נדרש להציג 
הליכים תחרותיים בתחום הייעוץ, 

 400,000בהיקף כספי של לפחות 
  הליך. לכל (כולל מע"מ) ש"ח

נא אשרו כי לעניין זה, ההיקף 
הכספי של ההתקשרות הוא למיטב 
ידיעתו של המציע, בהתאם למסמכי 
ייזום ההתקשרות שאושרו לוועדת 
המכרזים או להיקף ההתקשרות 

כנ"ל שאושר ע"י ועדת המכרזים. 
לעניין החלופה המופיעה בתנאי סף 

 זה.

כן, ההיקף הכספי של ההתקשרות 
בהתאם לנדרש בתנאי הסף ובמסמכי 
ההזמנה, הוא למיטב ידיעתו של 
המציע בהתאם להיקף ההתקשרות 

 ידי ועדת המכרזים. -על שאושר

 אין שינוי.

תנאי  - 3.3סעיף  7
 סף

נדרש לצרף את ההליכים "
מוכיחים  התחרותיים המלאים אשר

 -" בתנאי הסף עמידתו

במסמכי ההליך לא קיים בהכרח  .1
היקף ההתקשרות ולכן הם אינם 
מוכיחים את עמידת המציע בתנאי 

 הסף.

על מנת להקל על ההיקף הפיזי של  .2
ההצעות, נא אשר כחלופה לצירוף 
ההליכים ציון קישור לדף ההליך 
באתר מנהל הרכש או באתר מקביל 

 של עורך המכרז.

יציין המציע את  2נספח ב'במסגרת  .1
 ההיקף הכספי של ההליך התחרותי.

יש להגיש את ההצעה בהעתק מקורי  .2
וכן לצרף החסן נייד הכולל את העתק 
המענה. את ההליכים התחרותיים 
ניתן לצרף למדיה המגנטית בלבד )לא 

 נדרש לצרף להצעה העתק מודפס(.
 

 אין שינוי.

 כללי 8
נא הבהרתכם האם קיימת מגבלת 

 שעות לליווי הליך תחרותי. 

מגבלת השעות תקבע בהתאם לכל 
הליך במהלך תקופת ההתקשרות 

 .ומתן שירותי הייעוץ

 אין שינוי.

 - 2.1סעיף  9
השירותים 
 המבוקשים

איתור מחירי אחת המטלות היא "
שוק עדכניים למוצרים והשירותים 

נבקש הבהרתכם  -" נשוא המכרז
לעניין מקורות המידע למטלה זו. 
האם הכוונה לאיתור ע"פ מקורות 

 גלויים. 

ברי כי ין שינוי במסמכי ההזמנה, א
על ידי המזמינה  ההנחיות שיינתנו

לל הדינים בהתאם ובכפוף לכ ןהינ
החלים לרבות חוק חובת המכרזים 
ותקנותיו והפסיקה הרלוונטיות 

 בתחום. 

 אין שינוי.

 
 

 בברכה,                                               
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                
 


