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 כללי
 

נבקש לדעת האם השירות המבוקש מבוצע היום ע"י חברה 
 כן, מי החברה.-חיצונית, ואם 

 

 
התשובה שלילית. המזמין איננו מקבל 

 שירותים מן הסוג המפורט במכרז.
 
 

 
לפי הרשום ברקע לשירותים נדרש גם יעוץ להכנה של 

סיון מעשי רלבנטי יבינלאומיים. נבקש להביא נמכרזים 
 בתחום זה לידי ביטוי באמות המידה למימד האיכות

 
 הבקשה נדחית.

אמות המידה נקבעו בהתאם לצרכי 
המזמין, ומשקפות את הפרמטרים 
הרלוונטיים בעיני המזמין לצורך 

 בחירת הזוכה במכרז.
 
 

 
שנים האחרונות כמבקר כספים של  15-משרדנו משמש ב

חשבויות ומבקר פנימי של משרדי ממשלה. מתוקף תפקידי 
בדקתי עשרות הליכים מכרזיים. נבדקו עמידה בהוראות 
תכ"ם, תח"ם, נהלים פנימיים והוראות רלוונטיות. נבדקו 
דרישות היחידות המקצועיות, התאמתן למהות הפעילות. 

ם הליך הרכש במרכבה ופרסומו במנוף. נבדק אופן רישו
נבדקו אומדנים והתאמתם לפעילות בפועל ואופן פעילות 
ועדת המכרזים )פרוטוקולים בהתאם להוראות תכ"ם, 

 אופן שקלול הצעות המחיר וכיו"ב( ועוד.
לדעתנו הידע המצוי בידנו מתאים למילוי המשימות 
 הנדרשות בהליך מכרזי זה. נבקש שינוי תנאי הסף כך
 שיכללו גם מבקרים אשר ביקרו תהליכים אלו באופן מוכח.

 
 

 
 הבקשה נדחית.

מבלי לגרוע מעבודת הביקורת ומהידע 
, הדבר ּההמקצועי הנדרש לצורך ביצוע

איננו דומה לביצוע בפועל של 
 השירותים המבוקשים במכרז.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ג'4 סעיף

 
תנאי הסף  -.ג' במפרט המכרז 4השאלה מתייחסת לסעיף 

 לגבי המנהל המקצועי ולגבי איש הצוות.
  

אנו מבקשים להוסיף לרשימה של תחומי ההשכלה 
הגבוהה, הרשומים כתנאי סף הן לגבי המנהל המקצועי והן 
לגבי איש הצוות, את התחום של "מדעים מדויקים", בכלל, 

את התחום של "מדעי המחשב" או  -ובפרט )לפחות( 
אקדמי בתחומים הללו "מחשבים". זאת, כיון שבעלי תואר 

הם, מלכתחילה ומעצם השכלתם, בעלי הכשרה, ידע ואף 
נסיון מעשי בניתוח מערכות ובהגדרה ואפיון של דרישות 
ושל פתרונות. ניתוח מערכות והגדרה ואפיון של דרישות 
מהווים כלים חיוניים, איכותיים ויעילים בהכנה של 

שר מכרזים בכל תחום של עשיה, בוודאי ובוודאי, כא
מדובר, כפי שרשום במפרט המכרז, בהכנה, בניהול 
ובהשתתפות פעילה לכל אורך הליכי המכרזים של מכרזים 
טכנולוגיים מובהקים )ואתם אפילו מדגישים באופן מפורש 
במפרט מכרזים בתחומים של מחשוב, אבטחת מידע, 

 באלה(.-תקשורת וכיוצא
 

 
 הבקשה נדחית.

 התיקון המבוקש איננו עולה בקנה
אחד עם צרכי המזמין והשירותים 

 שיידרשו מהזוכה במכרז.



 
 

 

 

 

 ג'4סעיף 
 

 
מבוקש לאשר הצגת ניסיון לתנאי הסף ולאמות המידה 

. היות וייעוץ זה ניתן בעיקר לגופים 1.1.2013לתקופה מיום 
ציבוריים, הניסיון שנצבר מוגבל לזכייה במכרזים ופוגע 
במציעים שלא זכו בתקופה האחרונה במכרזים, בהיקפים 

 המבוקשים. 
 

ליום מבוקש לאפשר להציג ניסיון שנצבר בתקופה קודמת 
ובכך לאפשר למציעים נוספים להשתתף במכרז,  1.1.2015

כאשר ניסיון בעבר יכול אף הוא לשמש אמת מידה לאמות 
 המידה ולתנאי הסף.

 
 הבקשה מתקבלת.

המכרז יתוקן כך שבכל המקומות בהם 
" יופיע: 01.01.2015נכתב "
"01.01.2013." 

  
לכן חברתנו עסקה בשנים האחרונים במכרזים רבי היקף ו

אינו גדול, אך אין  1.1.2015כמות המכרזים החל מתאריך 
הדבר מעיד כלל על נסיוננו. נבקש להגדיל את טווח השנים 
לעמידה בדרישות הסף ולציוני האיכות לגבי הצגה של 

 .1.1.2013כמויות ודוגמאות של מכרזים, החל מתאריך 
 
 

מבוקש לאשר כי מציע רשאי להגיש הצעה כאשר הוא יכהן 
הן כמנהל מקצועי והן כאיש צוות, בכפוף לעמידה בתנאי 
הסף )דרישה זו פוגעת בהגשת הצעות על ידי יועצים אשר 

 עובדים באופן עצמאי(.
 

 

. ניתן יהיה להציג הבקשה מתקבלת
את אותו אדם לתפקיד מנהל מקצועי 

יעמוד  הוא, ובתנאי שואיש צוות
 ,בתנאי הסף שנקבעו למנהל המקצועי

  ( למכרז.1)ג()4ף כמפורט בסעי
האם ניתן להציג את אותו אדם לתפקיד המנהל המקצועי 

 ואיש הצוות?
 

 
 

 4סעיף 
 ()א(1)'ג

 
נבקש את אישור ועדת המכרזים לאפשר הגשת הנדסאים 
בתחומי תעשייה וניהול או בעל תואר ראשון במדעי החברה 

 לתפקיד המנהל המקצועי. 
חברתנו מספקת מזה מספר שנים רב שירותים למספר רב 
של משרדי ממשלה בתחומי כתיבת מכרזים על ידי הנדסאי 
תעו"נ או בעלי תואר ראשון במדעי החברה בהצלחה רבה. 
רוב המכרזים המתפרסמים בתחום זה מאפשרים הגשת 

 בעלי תואר ראשון כלשהו.
 

 
 הבקשה מתקבלת חלקית.

יתוקן כך שאחרי )א( למכרז 1ג'4סעיף 
 הסיפא יבוא: "ומדעי החברה".

לא ניתן יהיה להציע לתפקיד המנהל 
המקצועי הנדסאי תעשיה וניהול אשר 
איננו בעל תואר ראשון באחד או יותר 

 מבין התחומים המפורטים בסעיף.

 
 4סעיף 

 ()א(2)'ג

 
נבקש את אישור ועדת המכרזים לאפשר הגשת הנדסאים 
בתחומי תעשייה וניהול או בעל תואר ראשון במדעי החברה 

 לתפקיד איש הצוות. 
חברתנו מספקת מזה מספר שנים רב שירותים למספר רב 
של משרדי ממשלה בתחומי כתיבת מכרזים על ידי הנדסאי 

רבה. תעו"נ או בעלי תואר ראשון במדעי החברה בהצלחה 
רוב המכרזים המתפרסמים בתחום זה מאפשרים הגשת 

 בעלי תואר ראשון כלשהו.
 

 
 הבקשה מתקבלת.

)א( למכרז יתוקן כך שאחרי 2ג'4סעיף 
הסיפא יבוא: "ומדעי החברה, או 
לחילופין בעל תעודת הנדסאי תעשיה 

 וניהול".

 
 נספח א'

 
-22נבקש לאפשר את מילוי כלל הטבלאות בנספח א' )עמ' 

גם באופן ממוחשב, מדובר בטבלאות המכילות פרטים ( 35
 רבים ואין תמיד די מקום למילוי ברור בכתב יד.

 

 
 הבקשה נדחית.

 
 

 בברכה,
 ועדת המכרזים

 
 


