
 

 

  

 ' כסלו תשפ"בכ

 2021נובמבר  24

 לכבוד

 משתתפי קול קורא

 

קול קורא לבחירת יועץ לכתיבת  –הודעות, הבהרות והארכת מועד להגשת מענה הנדון: 

 מכרז לפיתוח אפליקציה של מרכז השלטון המקומי

 
 השאלות שנתקבלו עד המועד הרלוונטי במכרז שבנדון, והתשובות להן.להלן 

 

 .מחייבות את מרכז השלטון המקומי שלהלן תשובות הרק 

 

 יש לצרף מסמך זה להצעת המשתתף.

 

 הבהרות מטעם מש"מ:הודעות ולהלן 

 

 ?מועסקים אצל המציע בכתיבת מכרזיםעובדים ה 3מדוע קיימת נחיצות להציג  שאלה: .1

 . בעצמם ללא עובדיםבתחום כתיבת המכרזים, מרבית הספקים מבצעים את העבודה 

 .כתיבת המכרז דורשת התמחות ומיומנות ייחודית

 אתם מבקשים יועץ אחד )וטוב( אשר יש לו ניסיון מוכח ויכולת לספק לכם את השירות.

המפלה עסקים קטנים ויועצים המבצעים עבודתם באיכות גבוהה ואין להם  ,ביטול תנאי זה מבוקש

 יכולת להצגת העובדים כנדרש במכרז.

 :הבאים במסמכי ההוראות למשתתפים: שאלת ההבהרה נבחנה, והוחלט על ביצוע השינויים תשובה

בלוח הזמנים לביצוע לא יעמוד " :המילים תתווספנה הסעיףבסוף  –  )הבהרות ודגשים( 3.2סעיף  .1.1

להביא לביטול ההתקשרות, וזאת ללא צורך  רשאי מש"מ, יהיה השירותים נשוא קול קורא זה

כמפורט במסמכי ההסכם שיחתם בין הזוכה לבין  פיצוי מוסכםל ואף יהיה זכאיבמתן כל נימוק 

 ".מש"מ

 – )תנאי סף ומסמכים נלווים( 4סעיף  .1.2

תושב  – "משתתף שהינו יחיד :יבואתפים, להוראות למשת 4.1.1סעיף במקום האמור  .1.2.1

 ".ישראל

 מבוטל. –להוראות למשתתפים  4.1.2.2 סעיף .1.2.2



 

 

  

 ".מלש"ח 1/2", יבוא: "מלש"ח 1המילים " במקום –להוראות למשתתפים  4.4סעיף  .1.2.3

 תנאי הסף וניקוד הצעותיהם, כדלקמן:הוחלט על ביצוע שינויים באופן עמידת המשתתפים בהודעה:  .2

 – ומסמכים נלווים( )תנאי סף 4סעיף  .2.1

במתן שירותים כדוגמת  ןציע ניסיוועמד מטעם המלמיבוא: " 4.3.1במקום סעיף  .2.1.1

סקר צרכים, אפיון, )כלומר: ביצוע  למשתתפים להוראות 3.1השירותים נשוא סעיף 

, כתיבת מסמכי המכרז, לרבות הגשת האמדן, וליווי התהליך המכרזי עד לבחירת זוכה(

מכרזים לפחות מתוכם  3(, 2017-2021השנים האחרונות ) 5 מכרזים במהלך 8-ביחס ל

 (.2020-2021נכתבו על ידו במהלך השנתיים האחרונות )

יובהר ויודגש כי דרישות הנסיון לעיל צריכות להתקיים במי שיתן בעצמו את השירותים 

של אדם אחד, כשנותן  נשוא הקול הקורא )לו יבחר כזוכה במכרז(, וכי לא יתקבל נסיון

 "השירותים המיועד הוא אדם אחר

במילים "להצעתו יצרף המציע" ועד המילים "מגופים להם נתן  המתחילההפסקה  .2.1.2

 .4.3.2שירותים אלה", תהפוך לסעיף 

במילים "לתשומת לב המשתתפים" ועד סיפת הסעיף תהפוך לסעיף  המתחילההפסקה  .2.1.3

 ".5.3א "סעיף " יבו5.3.1, ובמקום המילים "סעיף 4.3.3

 להוראות למשתתפים, יבוא: 5.3במקום סעיף  – )ההצעה ובחירת ההצעה הזוכה( 5סעיף  .2.2

 :היבטים 3-הצעת המשתתף תיבחן ב"

משתתפים אשר עמדו בכל הצעותיהם של הרק  –בחינת עמידת המשתתף בתנאי הסף   5.3.1

 .תיבחנה, לשם מתן הניקוד )לפרמטרים האיכותיים כמו גם לפרמטר המחיר( תנאי הסף

 פרמטרים אלה: 2-ינתן ניקוד ל –מתן ניקוד לפרמטרים האיכותיים  5.3.2

 – המועמד )ראיון פרונטלי או בזום(מאיכות התרשמות הצוות המקצועי  5.3.2.1

לקבל הסברים המועמד יגיע לראיון בו יידרש להציג עבודות קודמות שביצע, 

ולהשיב לשאלות הצוות בדבר באשר לאפליקציה שמש"מ מעוניין בפיתוחה 

 יכולתו לתת את השירותים נשוא הקול הקורא, במועד הנדרש בקול הקורא. 

הצוות המקצועי ינקד את התרשמותו מהמועמד, לפי הפרמטרים הבאים: 

למתן  מידת התאמתוהתרשמות מעבודות קודמות שהוצגו; התרשמות באשר ל

)בשים לב להתרשמות ממידת הבנתו את צרכי  השירותים נשוא הקול הקורא

התרשמות באשר למידת יכולתו  ;מש"מ והמענים שביכולתו לתת לצרכים אלה(

 . לעמוד בלו"ז לביצוע; התרשמות כללית



 

 

  

 נקודות.  40משקלו המרבי של מרכיב זה הוא 

וככל שהמשתתף יעבור  איוןבתום הר –בחינת עבודות קודמות של המועמד  5.3.2.2

עבודות  2יידרש המועמד להעביר למש"מ  נקודות לפחות, 30אותו בציון של 

 שבוצעו על ידו, לשם "בחינת עומק" של איכות עבודותיו בעבר.  

 נקודות. 30משקלו המרבי של מרכיב זה הוא 

 נקודות. 30משקלו של מרכיב זה הוא  –בדיקת הצעת המחיר של המשתתף  5.3.3

 30משתתף שהגיש את הצעת המחיר הזולה ביותר יזכה במלוא הציון בגין מרכיב זה )

 ".נקודות(; יתר המשתתפים ינוקדו ביחס להצעה הזולה ביותר

להגשת שאלות ההבהרה ולהגשת : לנוכח השינויים כמפורט לעיל, הוחלט על הארכת המועדים הודעה .3

 ההצעות בקול הקורא, כמפורט להלן:

עד ליום , zahi_s@masham.org.ilבמייל:  צחי שלום, מרלוהבהרות ניתן לפנות  לבירורים .3.1

 .www.masham.org.il. תשובות יועלו באתר מש"מ, 17:00 בשעה 29.11.2021, שני

kol- בדוא"ל: 15:00בשעה  08.12.2021עד ליום רביעי, את ההצעות יש להגיש  .3.2

kore@masham.org.il 

להוראות למשתתפים(, להלן  4.3.1לעיל )החלפת סעיף  2.1.1: לנוכח השינויים כמפורט בסעיף הודעה .4

 נספח ב' במתכונתו המתוקנת והמעודכנת:
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 נספח ב'

 הצהרה על עמידה בדרישת ניסיון

 

אצל המציע, מצהיר  בזה, כי       -, המשמש כ    אני הח"מ,

, המיועד לשמש במתן השירותים נשוא הקול הקורא    המועמד מטעם המציע, מר/גב' 

 כמפורט להלן: למש"מ, עומד בתנאי הנסיון

 

-2017השנים האחרונות ) 5במהלך נכתבו ע"י המועמד מטעמו שמכרזים לפחות  8על המשתתף להציג 

 (.2020-2021מכרזים לפחות מתוכם נכתבו על ידו במהלך השנתיים האחרונות ) 3(, 2021

                                                                         

________________ 

  וחותמת חתימה

 מות חתימה יא

ני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' א

המשמש/ים כמורשה/י מר/גב' _________,  ת.ז. _________, ו_________,  ת.ז. _________, 

לאחר יל, והחתימה מטעם המציע*, ולאחר שהסברתי לו/ה/הם את משמעות ההתחייבות דלע

לעונשים הקבועים בחוק  ים/צפוי/ה יהיו/להצהיר את האמת וכי יהא/תהא הם/כי עליו/ה הם/שהזהרתיו/ה

 עליו בפני. ם/לעיל בחתמו/ה ם/בפני את תוכן תצהירו/ה ו/כן, אישר/ה יעשו/באם לא יעשה/תעשה

 

 * אישור מורשי החתימה רלוונטי ככל שמדובר בתאגיד

    

 חתימת עו"ד

 

 

 הריני לאשר אמיתות ההצהרה כאמור לעיל, ביחס לנסיוני.

    חתימת המועמד: 

 ומס' שם 
 המכרז

פירוט השירותים שניתנו ע"י 
 המועמד בקשר עם פרסום

 המכרז

האם היה  תאריך פרסום 
מעורב בהליך 
משפטי בטרם 

 בחירת זוכה

תיאור תכונות עיקריות 
אפליקציה נשוא של ה

 מכרזה

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
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