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  ייעוץ ארגוני שירותי מתןל 1605/ מכרז: הנדון

למכרז שבנדון, בטור מפורט להלן מענה לשאלות הבהרה בהתאם למסמכי המכרז,  .1
  השמאלי של הטבלה.

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם  .2
כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים המזמין או ועדת המכרזים, ככל 

מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם הינם כמפורט במכתב 
 .ככל שיישלחו, הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו

האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר  .3
  .במפורש אחרת

על המציעים לחתום עליו, כמו על כל יתר חלקי  .המכרזמהווה חלק ממסמכי  מסמך זה .4
ולהגישו כחלק מן ההצעה. אי חתימה או אי הגשה של המסמך תהווה עילה  המכרז

 .לפסילת הצעת המציע

 סים"למתנ החברה והבהרות תשובות הבהרה תושאל סעיף ד"מס
 שפעלתי ארגוני יועץ אני"  1

 מספר במשך מורשה כעוסק
 שנה כחצי לפני, שנים

 בשותפות כחברה התאגדתי
 את לי אין כחברה. אשתי עם

 הסף לתנאי הנדרש הניסיון
 אני. לי יש כעצמאי אולם

. למכרז שניגש היועץ הוא
 כחברה לגשת יכול אני האם

 שלי הניסיון את ולהציג
 ?"כיחיד

 לא.
בכל תנאי  , מגיש ההצעה, לעמודמציעהעל 

 במצטבר. 3בסעיף  הסף המנויים
 

 בסעיף 2
4.10 
 כתוב

יש לצרף תיעוד לניסיון "
המקצועי של המציע ובטבלה 

בטבלה  2סעיף  11.2.2בסעיף 
. 4.10יש התייחסות לסעיף 

מה הציפיה והדרישות בסעיף 
 ?"זה? מה יש להגיש

 
כל מסמך אשר יש בו כדי לתמוך בניסיון 

 המציע והיועצים מטעמו. 
 
 
 
 
 

 בטבלה 3
 בסעיף
11.2.2 
 בסעיף
 1 מספר

 בטבלה

כי "ניסיון  3מצוין בתת סעיף 
במתן השירותים לארגונים 

מהמגזר הציבורי ו/או 
הממשלתי נוספים מעבר 

נקודות לכל  5 –לתנאי הסף 
נקודות". לא  20ארגון ועד 

מצוין כי הארגון צריך למנות 
עובדים. האם ניתן  200מעל 

לציין ארגונים המונים פחות 
עובדים, אך עם ממאתיים 

 ₪.מיליון  3תקציב של מעל 
 

 

 לא.
דרישת הסעיף מתייחסת לניסיון כפי שפורט, 

בתנאי  המציע במגזר הציבורי מעבר לנדרש
 , דהיינו:הסף

מעל לשני לקוחות במגזר  – 3.3.1בסעיף 
 הציבורי.

 מעל ללקוח אחד במגזר הציבורי. – 3.3.2סעיף 
 



האם יועץ יחיד )שאינו   4
צריך למלא את תאגיד( 

וגם את  20הטבלה שבעמוד 
או  22הטבלה שבעמוד 

שמספיק למלא את הטבלה 
שאחריה קיימת  22שבעמוד 

 חתימה של עו"ד?

על המציע שהינו תאגיד או יחיד למלא את 
 .1ד'-שתי הטבלאות המפורטות בנספח ד' ו

פניתי לחשבים של חברות   5
שעבדתי איתם ולדבריהם 

 המידע על מחזור פעילות
אינו דבר שהם מוסרים לכל 

דכפין. ברור לכל שחברות 
עובדים  200שמעסיקות 

 –ומעלה מחזורם גבוהה מ 
מבקש לוותר ₪,  3,000,000

על הצגת המחזור הכספי של 
 הארגונים.

 תנאי המכרז יוותרו על כנם.

על מה ערבות הביצוע? בכתב   6
( אין 6סעיף  9המכרז )עמ' 

הסבר על המצבים בהם 
בערבות הביצוע. תשתמשו 

כמו כן בנוסח כתב ערבות 
לא רשום  39הביצוע שבעמוד 

 סכום הערבות.

 .תנאי המכרז יוותרו על כנם
 

מבקש לוותר על ערבות   7
 2ביצוע משום שיש לכם כבר 

( 1סוגי ערבויות וסעדים )
בשיטת התשלום "שוטף 

" החברה למתנ"סים 90+
מחזיקה לעצמה שכר טרחה 

משמשת חודשים שזו  3של 
( 2כערבות בפני עצמה, )

הביטוח המקצועי נותן 
לחברה למתנ"סים סעד 

 וערבות לאירועים מתאימים

 תנאי המכרז יוותרו על כנם.

"אופן מתן השירות מדובר  1.23 8
על הצוות שהציג המציע 

בהצעתו, בעוד שבבקשה אנו 
נדרשים להציג יועץ עבור כל 

מחוז )ולא צוות(. מבקשים 
 זו".להבהיר נקודה 

 
 פירוט הנדרש מופיע במכרז.

 על המציע להציג יועץ אחד מטעמו.
ככל שהמדובר בהצעת המציע לעד שני מחוזות 

יועץ אחד לכל  -יועצים  2יציג המציע צוות של 
 מחוז. 

נבקש כי התשלום בגין  1.25 9
השירותים יבוצע בתנאי 

מיום קבלת  30שוטף +
החשבונית בחברה ובכפוף 

לאישורה )ראו סימוכין 
 – 1.4.3בהוראת החשכ"ל 

 (4.3מועדי תשלום סעיף 

 תנאי המכרז יוותרו על כנם.

מבקשים להבהיר שניתן  1.27 10
יהיה לחייב גם עבור שעות 

הכנה וסיכום של המפגשים 
היועץ עם הלקוח, ולא רק של 

 עבור שעות הפגישה עצמה

 תנאי המכרז יוותרו על כנם.

נבקש כי התשובות לשאלות  8 11
הבהרה  יפורסמו באתרכם, 

כך שגם מי שלא רכש את 
מסמכי המכרז יוכל לעיין 

 תשובות החברה לשאלות ההבהרה 
 .תתפרסמנה גם באתר החברה



 בהן
מה היקף שעות הייעוץ   12

 לכל מחוז?המשוער 
 תנאי המכרז ייוותרו על כנם.

"האם ניתן לשלם את דמי   13
 300ההשתתפות במכרז ע"ס 

באמצעות העברה בנקאית ₪ 
ו/או אמצעי אחר אשר אינו 
דורש הגעה פיזית למשרדי 
היחידה? במידה וכן, מהם 

 פרטי הביצוע"?

התשלום בגין רכישת חוברת המכרז יעשה 
באמצעות במשרדי החברה למתנ"סים בלבד 

 ניתן לשלוח שליח.בלבד.  שיק או מזומן

כשירויות המציע ותנאי סף " 3 14
האם אספקת  –להשתתפות 

שירותי ייעוץ ארגוני במהלך 
ארבע השנים הקודמות 
מותנה במשך הפעילות 

שבוצעה בפועל? האם קיים 
תנאי למשך הפעילות 

הייעוצית במסגרת ארבע 
 השנים הקודמות?"

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 
לתשומת לב הגדרת שירותי הייעוץ הארגוני 

 במכרז ומובא גם להלן:כמפורט 
מכרז: מתן ה"שירותי ייעוץ ארגוני" לעניין 

שירותי יעוץ מערכתי הכוללים, בין היתר, 
ליווי תהליכי שינוי ותהליכים אסטרטגיים, 
יעוץ אישי ומערכתי למנהלים בדרג הנהלה 

 "ת קבוצות.בכירה והנחיי

  
 

 
 בברכה,

 
 עלית בביוף
 מרכזת ועדת מכרזים

 
 


