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הנדון :תשובות לשאלות הבהרה  -מכרז פומבי מס'  82/08/21למתן שירותי הקלדת והזנת נתוני
מודעות לאתר Jobiz

נושא

השאלה

תשובה

מספר הסעיף
סידורי במכרז
לגביו
מתייחסת
השאלה
2ג
1

הקלדה או העתקה
מקבצי WORD

אם הקבצים הינם בפורמט
, WORDבאילו מקרים
נדרשת הקלדה ? מדוע לא
רק העתקה ?
האם לצורך החיוב ייחשבו
כהקלדה או כהזנה ?

בסופו של דבר יש להעביר
את תוכן המודעה לאתר.
במקרים רבים ניתן יהיה
להעתיק קובץ בפורמט
 ,Wordובמקרים אחרים
ייתכן והדבר לא יתאפשר.
הדגש הוא על כך שתוכן
המודעה יועבר לאתר ללא
טעויות ,שכן גם במקרים
בהם ניתן להעתיק את תוכן
המודעה הספק יידרש
להגהה קפדנית ולתיקון
טעויות הגהה כגון טקסט
מחובר ,אותיות שנשמטו,
טעויות כתיב וכדומה .בכל
מקרה ,הספק יידרש לעבור
על כל מילה במודעה .לצורך
החיוב ,פעולה זו תיחשב
כהקלדה (אם כי בהמשך
תידרש גם הזנה של נתונים
לאתר ,כמפורט במכרז).
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2ד

הקלדה מתוך
קישורים לאתרי
רשויות מקומיות,
חברות ממשלתיות
וכדומה

3

2ד

הקלדה מתוך אתר

אם הקישורים הינם לאתרי
רשויות מקומיות ,חברות
ממשלתיות וכדומה ,באילו
מקרים נדרשת הקלדה ?
מדוע לא העתקת הטקסט
מתוך קישורים אלו ?
האם לצורך החיוב ייחשבו
כהקלדה או כהזנה ?
אם המודעות כבר מופיעות
באתר  ,Jobizמדוע נדרשים
לחפשם ולהקלידם באתר ?
האם לצורך החיוב ייחשבו
כהקלדה או כהזנה ?
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4ג

Jobiz

ניסיון המציע

"המציע הינו בעל ניסיון של
שנה אחת לפחות בהזנת
תכנים לאתרי אינטרנט

ראו תשובה לשאלה מס' 1
לעיל.

סעיף זה לא מתייחס
למודעות שכבר נמצאות
באתר ג'וביז.
מדובר על מודעות שפורסמו
במקורות אחרים ,ויש צורך
להקליד ולהזין אותן לאתר
ג'וביז.
הבקשה מתקבלת ,בכפוף
לתנאים.
סעיף 4ג' למכרז יתוקן כך
שיתווסף אליו המשפט:

בתשתית  Drupalו/או
 Wordpressו/או ".Share Point
האם ניתן להוסיף ו/או
מערכת אחרת דומה להן ?

"ו/או תשתית אחרת אשר
לדעת המזמין הינה בעלת
מאפיינים דומים
ורלוונטיים למכרז .עמדת
המזמין לעניין הכרה
בתשתית אחרת לצורך
סעיף זה תהיה סופית ולפי
שיקול דעת המזמין בלבד".
תיקון כאמור ייעשה גם
בטופס פרופיל המציע.
יודגש כי תשתית מערכת
ניהול התוכן באתר תהיה
מבוססת דרופל ,וניסיון
הספק אמור להיות
במערכת דומה למערכת
דרופל.
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4ד

מחזור המציע

"היקף מחזור עסקיו השנתי
של המציע בשנת  2019או
בשנת  2020בתחום מתן
שירותי הקלדת נתונים ו/או
הזנת נתונים"
האם ניתן למחוק את המילה
מתן ?
לחילופין האם ניתן להחליפה
במילה ביצוע ?
חברתנו עוסקת בהקלדת
נתונים ו/או הזנת נתונים
לצרכיה שלה ומוכרת את
מערכותיה ללקוחותיה.
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8ג

שימוש במידע
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9ב

הצעת המחיר
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נספח א

ניסיון המציע
במתן שירותי
הקלדת נתונים
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נספח א

ניסיון המציע
בתשתית  Drupalו/או
 Wordpressו/או Share

האם ניתן להוסיף "למעט
מידע שהוא בנחלת הכלל"
כפי שמופיע בנספח ג להסכם
בסעיף 3
המחיר הינו מחיר למודעה
בודדת עד  250מילים.
כיצד מחושב במקרה של
יותר מילים ?
האם מודעה של  500תחשב
ל 2-מודעות ?
האם ניתן למחוק את המילה
מתן ?
האם לחילופין ניתן להחליפה
במילה בביצוע ?
(בדומה להערה לסעיף 4ד)
האם ניתן להוסיף ו/או
מערכת אחרת דומה להן ?
(בדומה להערה לסעיף 4ג)
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נספח ב

Point

הצעת המחיר
הצעה כוללת מע"מ

מתן הצעת מחיר כוללת
מע"מ מהווה יתרון לגופים
אשר אינם מחויבים במע"מ
דוגמת עמותות ומלכ"רים
וגופים באזורי פטור.

הבקשה נדחית.
המכרז מיועד לחברות
המעניקות שירותי הקלדת
נתונים והזנת נתונים
ללקוחות חיצוניים ,ושזהו,
ככלל ,מהלך העסקים
העיקרי שלהן.
השינוי המבוקש איננו עולה
בקנה אחד עם תכליות
המכרז ,וזאת מבלי להידרש
לקושי בעצם הניסיון לכמת
"מחזור כספי" כאשר
מדובר בשירותים פנימיים.
הבקשה נדחית.
הצעת המחיר תוגש ביחס
למודעה הכוללת עד 250
מילים .לצורך חישוב
התמורה המגיעה לזוכה ,כל
 250מילים נוספות
תיחשבנה כמודעה נוספת.
הבקשה נדחית .ראו
התשובה לשאלה  5לעיל.

הבקשה מתקבלת ,בהתאם
לתשובה לשאלה  4לעיל
ולנוסח המופיע בה.
הבקשה נדחית.
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הסכם
3.9

הקלדה מתוך
קישורים לאתרי
רשויות מקומיות,
חברות ממשלתיות
וכדומה
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הסכם
3.9

הקלדה מתוך את

13

הסכם
5.6

סודיות
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הסכם
9.5

שיפוי

15

נספח ו

אישור רואה חשבון

Jobiz

האם ניתן לשנות שהצעת
המחיר וההשוואה תהיה
למחירים שאינם כוללים
מע"מ?
אם הקישורים הינם לאתרי
רשויות מקומיות ,חברות
ממשלתיות וכדומה ,באילו
מקרים נדרשת הקלדה ?
מדוע לא העתקת הטקסט
מתוך קישורים אלו ?
האם לצורך החיוב ייחשבו
כהקלדה או כהזנה ?
(בדומה להערה לסעיף 2ד)
אם המודעות כבר מופיעות
באתר  ,Jobizמדוע נדרשים
לחפשם ולהקלידם באתר ?
האם לצורך החיוב ייחשבו
כהקלדה או כהזנה ?
(בדומה להערה לסעיף 2ד)
האם ניתן להוסיף "למעט
מידע שהוא בנחלת הכלל"
כפי שמופיע בנספח ג להסכם
בסעיף 3
" ...השיפוי שנדרש ועד
פעמיים היקף ההתקשרות,
"...
מה הכוונה ?
היקף התקשורת חודשי /
שנתי  /כולל ?
הנוסח המופיע בסעיף  4אינו
הנוסח המאושר על ידי
לשכת רואי החשבון.
הנוסח המקובל הינו
לבקשת ___ בע"מ (להלן -
"המציע") וכרואי החשבון
שלה ,ביקרנו את הצהרת
המציע מיום ___ עבור מכרז
____ כמפורט בנדון,
המצורפת בזאת והמסומנת
בחותמת משרדנו לשם זיהוי
בלבד .הצהרה זו הינה
באחריות הדירקטוריון
וההנהלה של המציע.
אחריותנו היא לחוות דעה כי
בהצהרה הנ"ל בהתבסס על
ביקורתנו (*).
ערכנו את ביקורתנו בהתאם
לתקני ביקורת מקובלים
בישראל ,על פי תקנים אלה
נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה
להשיג מידה סבירה של
בטחון שאין בהצהרה הנ"ל
הצגה מוטעית מהותית.
הביקורת כוללת בדיקה
מדגמית של ראיות התומכות

הוראה זו במכרז נקבעה
בהתאם להנחיות החשב
הכללי.
ראו תשובה לשאלה מס' 1
לעיל.

ראו תשובה לשאלה מס' 3
לעיל.

הבקשה נדחית.

היקף ההתקשרות השנתי.

הבקשה נדחית.
נוסח האישור נקבע בהתאם
להוראות החשב הכללי,
ראו הוראת תכ"ם מס'
 7.3.1והטפסים המצורפים
אליה.

בהצהרה הנ"ל .אנו סבורים
שביקורתנו מספקת בסיס
נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה הנ"ל
משקפת באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את
המידע הכלול בה.
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1ג

כללי – רשאים
להשתתף במכרז

יש לשנות את הנוסח אחרת
לא יהיה ניתן לקבל אישור
רואה חשבון
חברתנו מאוגדת כעוסק
מורשה (לא חברה בע"מ ולא
רשומה ברשם השותפויות)
החברה מוכרת במס הכנסה
כשותפות החולקת הכנסות.

הבקשה מתקבלת.

נוסח המכרז יתוקן כך
שתתאפשר הגשת הצעה
מטעם עוסק מורשה העומד
לפיכך ,אני מבקש לאפשר לנו בכל יתר תנאי המכרז.
להשתתף במכרז למרות
היותנו רשומים כעוסק
מורשה בלבד.

בברכה,
ועדת המכרזים

