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6.4.2020 

 יב' בניסן תש"פ 

 לכבוד,
 מציעים פוטנציאליים

 
 א.ג.נ.,

 
מענה לשאלות  -לקבלת שירות של פיתוח מיומנות שירות וניהול  333/20מכרז פומבי דו שלבי מס'  הנדון :

 הבהרה ) להלן: "המכרז"(
 שלום רב,

 
 הבהרות כלליות: .1

 למסמכי המכרז תתווסף הבהרה כדלקמן: 14.2לסעיף  .1.1

קדמים לא ניתן יהיה וורך עמידה בתנאים המעובד עם המציעה כפרילנסר אך לצשמי את הציע כעובד גם "ניתן ל
 "להשתמש בניסיון של הפרילאנסר

עובד במשרד המציע לפחות חצי שנה לפני המועד " למסמכי המכרז תמחק הדרישה שהעובד המוצע  14.2בסעיף  .1.2
  "האחרון להגשת ההצעות.

 מכרז ימחק. למסמכי .1221.סעיף מס'  .1.3

 .במסמכי המכרז המעודכנים מענה לשאלות הבהרהלנספח ד' יתוקן בהתאם  .1.4

 למסמכי המכרז באמת המידה 'ראיון אישי' ירשם כך:  17.7בסעיף  .1.5

 בריאיון יידרש המציע להציג, בין היתר, את ניסיונו במתן השירות נשוא המכרז."

 ל המציע,  והעובד המיועד למתן השירות.לראיון יגיע נציג המוביל את תחום השירות נשוא המכרז אצ

יובהר, כי על המציע לפרט את ניסון העובד המוצע בנספח ד' למסמכי המכרז וכן כי במהלך הראיון המציע יציג את  
 ".ניסיונו במתן השירות נשוא המכרז, העובד המוצע על ידו וניסיונו במתן השירות

ם( נפלה טעות סופר והמילים "קרן אגוז" ימחקו. מובהר כי )העמוד האחרון של ההסכ למסמכי המכרז 26בעמוד  .1.6
 מדובר בספק הנוכחי לשירותים נשוא ההליך עבור החברה.

 מסמכי המכרז המעודכנים יועלו לאתר האינטרנט של החברה ביחד עם מסמך הבהרה זה. .1.7

 

רה שהתקבלו במסגרת בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאלות הבה 2010להלן מענה חברת מי אביבים  .2
 המכרז שבנדון :

 
סעיף  מס'

במסמכי 
המכרז/ה

 הסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה

1 14.2 

מן האמור בסעיף מובן כי החברה מגישה את עצמה 
האם נספח ד' מיועד  היראו עובד מטעמה. נבקש להב

לחברות המגישות עובד מטעמם. כלומר, במידה 
ספח נבמילוי צורך ן וחברתנו מגישה את עצמה אי

 ד'? 

 
 
 
 

 .1.5 -ו 1.4, 1.2, 1.1ראו הבהרותינו בסעיפים 
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לאור המצב נבקש לאפשר שליחה אינטרנטית  כללי 2
 של מסמכי המכרז.  

 
 
 
 
 

 לא מקובלת.הבקשה 
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 – 7סעיף 

 מועדי המכרז

 – 10סעיף 

 הגשת ההצעה

קיימת סתירה בתאריכים המופיעים בשני 

אחרון להגשת התאריך ה 7הסעיפים. בסעיף 

התאריך  10. בסעיף 20.4.2020 –הצעות הוא 

 .31.3.20הוא 

 נודה להבהרתכם.

בהתאם להבהרה אשר פורסמה על ידי החברה 
המועד האחרון להגשת הובהר כי  26.3.2020ביום 

 .12:00עד השעה  20.4.2020הצעות הינו ביום ב' 

4 
תנאי  – 14.2

 סף

צע נבקש את אישורכם להכיר בפרויקטים שבי
העובד המוצע על ידינו גם באמצעות גורמים 

 אחרים )כאשר עבד מולם כקבלן משנה(.

העובד המוצע על ידינו הינו בעל ניסיון עשיר 
ואדיר בתחומי השירותים הנדרשים במכרז 

שלכם. מתוקף עבודתו ביצע עבודות לעיתים 
 באופן ישיר ולעיתים כקבלן משנה.

עובדה זאת אינה גורעת כהוא זה מיכולתו 
 .לבצע את העבודה באופן מיטבי ומעולה

קבלתכם את בקשתנו תאפשר לעסקים קטנים 
להגיש הצעות למכרז דווקא בימים קשים 

 אלה, של משבר כלכלי עמוק וקשה.

 .1.5 -ו 1.4, 1.2, 1.1ראו הבהרותינו בסעיפים 
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14.2 – 

 תנאי סף

הדרישה כי העובד יהיה שכיר של נבקש לוותר על 
 המציע לפחות במשך חצי שנה טרם הגשת ההצעות.

העובד המוצע על ידינו מסונכרן באופן מלא עם 
המתודולוגיה שלנו לביצוע העבודות, יש לנו איתו 

 היכרות מעמיקה לאורך השנים.
( והעובד המוצע יפעלו כצוות ====נציג המציע )

ות והשירותים אורגני לביצוע מיטבי של העבוד
 הנדרשים במכרז.

נציין כי היענותכם לדרישה זאת תעניק הזדמנות 
שווה לעסקים קטנים כמונו בתקופה הרת גורל 

 אותנו אנו חווים.

 .1.5 -ו 1.4, 1.2, 1.1ראו הבהרותינו בסעיפים 

6 6 

 3האם נוכל להגיש את המכרז כקבוצה של 
ע המקצועי של קוהר חברות/עוסק מורשה שנסיונם

 מנהלים עומד בתנאי המכרז?ה

האם נוכל להגיש  -שלילית אם התשובה
שותפות שהתארגנה לצורך ההגשה  למכרז

ועמידה בתנאים המכרז הם של השותפים  שהנסיון
 במסגרת עבודתם בחברות שבבעלותם

 

 הבקשה נדחית.
 אין אפשרות להגשת הצעות משותפת.

 

ע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי ההליך אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגו .3

 וההסכם.

 

 נשמח להשתתפותכם. .4

 בכבוד רב,                                                                                                                                     
 

 ליאור לנצ'יצקי
 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות                                                                                      

 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                        
 
 
 
 

 העתק: תיק מכרז
 
 
 

 


