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2016מאי  09 שני יום  

' אייר תשע"וא  

 לכבוד,

12/2016שמספרו  ל המציעים במכרזהק  

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה- הזמנה להגשת הצעות לבחירת יועצים חיצוניים לכתיבת מכרזים- מכרז 

 מס' 12/2016

 מספר הבהרות:להלן 
 
 האמור בטבלה זה יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. .1

 על המציעים חלה החובה להגיש מסמך זה כאשר הינו חתום.  .2

זה וזה המסמך אותו יש  " הכוללים שינויים כאמור במסמךחדשהמזמינה פרסמה את מסמכי המכרז "נוסח  .3
 להגיש. 

 כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב תשובה זה, יחולו על כלל המציעים בהליך זה.  .4

למען הסר כל ספק, על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר שינויים והבהרות נוספות, ככל  .5
 שיהיה, באתר המזמינה. 

 ון וכן התייחסותנו:שבנד הליךלהלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל .6
 

מס
 "ד

 תשובת ועדת המכרזים שאלה הסעיף 

 
1 

למציע ניסיון רב בכתיבת עשרות מכרזים לגופים ציבוריים ומשרדי  כללי
 ממשלה, בנושאים מגוונים ורבים ובין היתר בנושאים המצוינים במכרז. 

מכיוון שהמכרז מאפשר להיעזר בקבלן משנה / יועץ מקצועי בנושאים 
ספציפיים, מבוקש לשנות את נושא ההתמחות או המומחיות, כך 
שייבחרו זוכים במכרז באופן כללי אשר עומדים בתנאי הסף במלואם 

 ובניקוד האיכות והינם בעלי ניסיון רב והמלצות מצוינות.

באופן זה, ענבל תוכל לבחור ביועצי מכרזים בעלי ניסיון אשר בעת הצורך, 
צים מקצועיים בתחומים ספציפיים )כאשר ככל וככל שיידרש, יעזרו ביוע

הנראה גם בעלי מומחיות בתחומים מסויימים יידרשו להעזר במומחים 
 בכל מקרה(.

יועצים, מה שיקל על העבודה באופן זה גם המזמין יתנהל מול פחות 
 במקור(. -השותפת )הטעות

 אין שינוי במסמכי המכרז

2 
תוצרים על מנת להבדק במסגרת רכיב זה?  4-האם ניתן להציג פחות מ 10.2

בכל מקרה רשום כי המזמין יבדוק תוצר אחד לפחות, וכאמור לעיל, 
מציעים בעלי ניסיון רב מסוגלים לכתוב מכרזים בתחומים רבים ואף 
להעזר ביועץ מומחה לשם כתיבת מכרז ועל כן, דרישה לארבעה תוצרים 

מציעים בעלי ניסיון רב אשר כתבו מכרזים בהיקפים בכל תחום, חוסמת 
 גדולים ובתחומים מגוונים.

מובהר כי  -התקבל חלקית
בשינוי שנעשה כמות 
התוצרים אותה יגיש מציע 
הינה הכמות המינימאלית 

ראה בין  כאמור בתנאי הסף.
 10 -ו 9.2היתר סעיפים 

למסמכי המכרז "נוסח 
 חדש". 

3 
דוגמאות המכרזים? האם ניתן על גבי דיסק או דיסק כיצד יש להגיש את  11

 און קי?

יש להגיש את  -התקבל
התוצרים סרוקים על גבי 
זיכרון נייד, בחלוקה לפי 

 11.1.2 האמור בסעיף
למסמכי המכרז "נוסח 

    חדש"
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4 
נספח ד' 
 להסכם

האם יש להגיש את הערבות במעמדת הגשת המכרז או לאחר הזכייה 
 במכרז?

 

לא נדרשת ערבות  מובהר כי
ודרישה זו נמחקה, במקומה 

 חלף ערבות"מציע יציג 
 1ונספח ד' 10.6ראה סעיף "

 להסכם "נוסח חדש". 
5 

נספח ב' 
 להסכם

האם יש להחתים את חברת הביטוח ע"ג הטופס עכשיו או האם להחתים 
 לאחר הזכייה?

 אין שינוי במסמכי המכרז.
מובהר כי מציע חייב לחתום 
בראשי תיבות על המסמך 

אין צורך בשלב עצמו אולם 
זה להציג אישור קיום 

, ביטוחים מחברת הביטוח
זו תוגש לאחר הודעת 
הזכייה כתנאי לחתימת 

 המזמינה על ההסכם.
6 

נבקשכם לציין היכן התחומים הבאים נכללים  4.2בהתייחס לסעיף  4.2
שפורטו בסעיף זה )וככל שלא נכללו הרי במסגרת תחומי ההתמחות 

 שמומלץ לכלול אותם בתחומי התמחות נפרדים(:

 .מולטימדיה 

 .מתח נמוך 

 .תקשורת )טלפוניה, מפ"א( וכדומה 

  אבטחה, מצלמות, שליטה ובקרה. -מיגון 

 

 חלקית התקבל 

נוסח "מכרז ל 4.2סעיף ראה 
 "חדש

7 
שירותים לגופים נבקשכם להבהיר האם ספקים אשר מספקים  כללי

ממשלתיים יהיו רשאים לגשת למכרז זה? האם לא יהיה בכך ניגוד 
עניינים בין הגוף שכותב מכרזים, כאשר אותו גוף יספק את השירותים 
בפועל? למיטב הבנתנו נשמרה אבחנה זו עד כה באופן מלא )במנהל הרכש( 

 וכמובן שנתנה ביטויה גם לספקי המשנה של המציע.

 

 במסמכי המכרזאין שינוי 

8 
 3נדמה כי היקף המכרזים המבוקש בסעיף זה ) 9.2.3.1בהתייחס לסעיף  כללי

השנים האחרונות, לגופים ציבוריים( הינה  3מכרזים, בכל שנה, במהלך 
מכרזים לגופים ציבוריים?( ומצמצמת  9דרישה מאוד מוגזמת )בסה"כ 

זה. מבוקש באופן דרסטי את היקף הספקים שיוכלו לתת מענה לסעיף 
בעניין זה לצמצם את הדרישה כך שתכלול דרישה למכרז אחד בשלוש 

 שנים האחרונות.

 

 9.2סעיף ראה  –התקבל 
לתנאי הסף במסמכי המכרז 

 "נוסח חדש".

9 
נבקשכם לדחות את מועד האחרון להגשת ההצעות לפחות בעשרה ימים  1.5

מרוכזת של שכן מדובר על תקופה בה גורמים רבים נמצאים בחופשה 
חופשת הפסח שהינה חופשה ארוכה בה החופשות תואמו מראש זה זמן 

 רב קודם לפרסום המכרז.

ראה שינוי  -התקבל
במסמכי ההזמנה ובמכתבי 

 ההבהרה שפורסמו. 

10 
דרישת תנאי סף: "שכיר אצל המציע במשך השנתיים שקדמו לפרסום  9.2.1

כדי כך שיתאפשר המכרז": נבקשכם לשנות את הדרישה ולבטלה תוך 
להגיש קבלני משנה או עובדים שכירים )ללא ותק( וזאת מהסיבות 

 הבאות:

  תצורת העסקה של "שכיר" בתחומים המבוקשים בכלל ובתחומי
הייעוץ בכלל בהם יש תתי התמחויות הולכים וגדלים,  הולכת וקטנה 
כך שרוב העובדים מעדיפים לעבוד בתצורה של קבלן משנה )חשבונית( 

גם משיקולים של מס, של רציפות בעבודה ובהתמחות שלהם וזאת 

התנאי ירד  -התקבל חלקית
 משנתיים לשנה אחת לפחות

למסמכי  9.2.1סעיף ראה 
 המכרז "נוסח חדש". 
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)שכן קשה להבטיח רצף תעסוקתי בתתי התמחויות לתקופה ארוכה 
 שעות עבודה(. 100ובטח למינימום של 

  דרישה לשכירים במשך השנתיים הקודמות אינה מבטיחה דבר שכן
בכל מקרה ניתן אישור לספק את השירותים באמצעות קבלני משנה  

. כמו כן דרישה זו צופה פני עבר ואינה מבטיחה את 3.4ט בסעיף כמפור
 זהות היועצים לעתיד.

  נבקשכם לאפשר שימוש בקבלני משנה אשר למציע יש ניסיון ניכר
ומשמעותי לצורך השירותים דבר אשר יבטיח גמישות מרבית וטוב 

 עבודה לא פחות.

 
11 

נבקשכם לאפשר הגשת ניסיון גם לפרויקטים שבוצעו עד למועד הגשת  9.2.3
 (.2016ההצעה )שבוצעו בשנת 

 9.2.3סעיף ראה  –התקבל 
לתנאי הסף במסמכי המכרז 

 "נוסח חדש". 
12 

אין שינוי  – תשובה: לא האם תחום הדלק והתחבורה כולל גם מכרזים בתחום הליסינג? 4.2.4
 במסמכי המכרז.

13 
9.2 ,

10.1 ,
10.2 

, האם היועץ יכול 10.2 -ו 10.1ואמות המידה  9.2לצורך עמידה בתנאי סף 
 להציג גם ניסיון רלוונטי של קבלני משנה מטעמו?

אין שינוי במסמכי  -נדחה
 ההזמנה. 

14 
השנתיים שקדמו נבקש להוריד לגבי השכיר את התנאי של שכיר "במהלך  9.2.1

 לפרסום מכרז זה..".

ככל שהמציע מעסיק שכירים במהלך פחות משנתיים והם בעלי ניסיון 
מזמין ההצעה עלול להפסיד ללא כל הצדקה ממשית הצעה  –כנדרש 

 איכותית.  

ראה  -חלקית התקבל
 . 10 מס'תשובה 

15 
נבקש לשנות את תנאי הסף כך שיידרש ניסיון של שנתיים לפחות בכתיבת  9.2.2

השנים האחרונות בכל תחום התמחות  7מכרזים שפורסמו במהלך 
 שנים(.  4)במקום 

לא סביר כי מציע שכתב מספר מכרזים גבוה יותר במהלך תקופה קצרה 
יותר הינו בהכרח איכותי פחות ממציע שכתב מספר מכרזים נמוך יותר 

 ל פני מספר שנים גבוה יותר.    ע

תשומת לב לתשובה  – נדחה
 . 8מס' 

16 
תהיה תואמת לתקופת  9.2.3נבקש כי תקופת הניסיון הנדרשת בסעיף  9.2.3

 השנים האחרונות. 7, כלומר ניסיון במהלך 9.2.2הניסיון הנדרשת בסעיף 
תשומת לב לתשובה  -נדחה
 .8מס' 

17 
באופן נבקש כי מספר המכרזים המינימאלי הנדרש בתנאי הסף יתייחס  9.2.3

מכרזים בכל שנה בנפרד.  Xולא לפי                              מצטבר לתקופה
כאמור לעיל, אנו סבורים כי איכות המציע תלויה יותר במספר המכרזים 

 המצטבר שכתב ולא בפריסת מספר המכרזים לפי שנים.  

ראה לתשובה  חלקי התקבל
 .8מס' 

18 
מכרזים בתחומים שונים.  1,500לחברתנו ניסיון מצטבר בכתיבת וליווי  9.2.3

חלק מהמכרזים שאנו כותבים בתחומים המבוקשים הינם בשלבי טרום 
פרסום בשל הגהות מול הלקוחות. אנו סבורים כי הדרישה למכרזים 

 שפורסמו אינה מעידה בהכרח על איכות המכרז. 

להרחיב את תנאי הסף והאיכות של ניסיון המציע גם למכרזים נבקש 
ההיקף הכספי  –שהינם בתהליך עבודה לקראת פרסום. במקרים אלה 

 של המכרז יחושב על פי אומדן ההתקשרות.

אין שינוי במסמכי  -נדחה
 .ההזמנה

19 
במידה והמציע מציג תמהיל מכרזים לשם עמידתו במינוח "כתיבת  9.2.3

 כיצד יחושב ההיקף הכספי של כל "מכרז"? –מכרזים" 
ראה שינוי בתנאי  -תקבלה

ההיקף הכספי של כל הסף, 
מכרז יחושב עפ"י ההיקף 
הכספי של המכרז בו נכתב 
הפרק הטכני/השירותים 

 המבוקשים. 



 

תשובות לשאלות הבהרה          12/2016מכרז   

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

20 
מכרזים סה"כ במהלך  3נבקש כי לעניין סעיף זה יידרש ניסיון של  9.2.3.1

 שנה.מכרזים בכל  3, ולא התקופה
תשובה מס' ראה  –התקבל 

8. 
סעיף  21

1.5 

 להזמנה

ועדת המכרזים מתבקשת לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות 

במכרז, וזאת עקב סמיכות הזמנים לחג ולחופשת הפסח, המצריכה הכנת 

 הגשה למעשה במהלך חג הפסח. 

 . 9ראה תשובה מס'  -התקבל

22 

סעיף 

4.2 ,

סעיף 

9.2 

וסעיף 

10.2 

 להזמנה

ועדת המכרזים מתבקשת להכיר בניסיון המציע בכתיבת מכרזי רכש 

ייעודיים,  במסגרת תחום ההתמחות של רכש טובין משרדי )עפ"י סעיף 

(.  כלומר, להכיר בניסיון של כתיבת מכרזי רכש עבור גופים 4.2.6

ציבוריים, אשר הינם לציוד ייעודי על פי צורכי הגוף המזמין ולא בהכרח 

 ציוד משרדי כלשהו. עבור 

זאת מכוון שמורכבותם של מכרזי רכש לציוד ייעודי כאמור, )כגון מכרזי 

רכש לציוד כמו כבאיות, מסוקים, ניידות( הינם מכרזים מורכבים יותר 

אשר ממילא מכילים את הניסיון הרלוונטי הנדרש בתחומי ההתמחות 

 שצוינו במכרז.

 4.2ראה סעיף  -התקבל
למסמכי המכרז "נוסח 

  חדש". 

23 

סעיף 

9.2.2 

להזמנה 

להציע 

הצעות 

)להלן 

"ההזמנ

 ה"(

ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי לצורך סעיף זה ניתן להציג ניסיון 

בכתיבת פרקי השירותים הנדרשים או בכתיבת מפרטים טכניים 

השירות ו/או  באמצעות קבלן משנה של המציע. זאת מכיוון שבכלל מכרזי

הרכש לאפיון של מוצר מורכב כלשהו, נעשה שימוש בגורם מקצועי ייעודי 

אשר יאפיין את הצרכים ויפרט אותם, כשהמציע עצמו כותב את התוצר 

 הסופי עם התכנים המקצועיים שאופיינו על ידי הגורם המקצועי.

האחריות לבחירת הגורם המקצועי היא של המציע, וכן האחריות על 

התוצר הסופי למול מזמין העבודה היא של המציע ולכן ככל 

שההתקשרות לכתיבת מכרז או חלק ממנו היא למול המציע בלבד 

ובאחריותו נבקש לשייך לו את הניסיון בכתיבת כל חלק מהמכרז שהינו 

 נשוא ההתקשרות.  

וי במסמכי אין שינ -נדחה
 ההזמנה. 
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סעיף 

9.2.3 

 להזמנה

ועדת המכרזים מתבקשת לאפשר הצגת מכרזים שכתב היועץ המוצע 

השנים האחרונות לרבות מכרזים  3לגופים ציבוריים שפורסמו במהלך 

לצורך הוכחת הניסיון הנדרש  בסעיף זה )כלומר  2016שפורסמו בשנת 

 ועד למועד הגשת ההצעות(. 1.1.13מה 

  . 11תשובה ראה  -התקבל
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10.1 

 להזמנה

ועדת המכרזים מתבקשת לאשר לצורך סעיף זה כי הצגת ניסיון במכרזים 

השנים  7הנדרשים שכתב היועץ המוצע לגופים ציבוריים יהיו במהלך 

 שקדמו למועד הגשת ההצעות לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בסעיף זה.

 10.1ראה סעיף  -התקבל
"נוסח למסמכי המכרז 

 חדש"
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10.2 

להזמנה

, סעיף 

5 

בטופס 

ב' 2

בנספח 

א' 

 להזמנה

ועדת המכרזים מתבקשת לאפשר הצגת הדוגמאות למכרזים שנכתבו על 

 רך, על גבי דיסק, זאת מאחר וישנם ידי המציע לצורך סעיפים אלו בעותק

 מכרזים אשר עשויים להכיל מספר רב של עמודים.

 .3ראה תשובה -התקבל 
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