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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים 

 הגליליואיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם 

 

 06/2022 מכרז פומבי 
 

 

 אספקת שירותי ניהול רשימת יועצים וספר ספקיםל

אשכול  ,לרשויות איגודי ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 הגלילי  ואשכול רשויות בית הכרם רשויות הגליל ועמקים

 

 ות הבהרה תשובות לשאל

 

 2022אוגוסט ב 16
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 06/2022הינו חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי משותף מסמך זה 

 ידיהם -על הוא חתום המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר 

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

עמוד  8.2סעיף   .1 המכרז    12,  את    – למסמכי  להציג  ניתן  ולא  בלבד  פרונטלית  הינה  המערכת  הדגמת 

 יכולותיה. נבקש להסיר את הדרישה "לכלול את ההדגמה במסגרת ההצעה".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לעובדה, כי  תשומת לב המציעים מופנית  "יבוא:   ,למסמכי המכרז  12עמוד  ב   ,8.2בסעיף    אמורבמקום ה

הצגת ע"ב  יהיה  ההצעה  מניקוד  ובכוונת    חלק  ככל  לפיכך,  מקצועית.  ועדה  בפני  המוצעת  המערכת 

 במסגרת ההצעה.   החומר השיווקי על המערכתהמציעים להציג מצגת, עליהם לכלול את המצגת ו/או  

גיה בפני  הצ, למעט המערכת עצמה שניתן ללא ניתן יהיה להציג מסמכים או מצגות שלא צורפו להצעה

 "הועדה המקצועית.

 

נבקש להסיר עמוד זה ודרישה להחתים את הלקוח אודות מתן    –  למסמכי המכרז  38, בעמוד  12- נספח א .2

השירותים ובמקומו לצרף המלצות כתובות בנוסח חופשי שכן בנוסף לכך ישנה רשימת לקוחות שעלינו  

למסמכי    11המפרט את דרכי יצירת הקשר עם הממליצים. כמו כן, בעמוד    10-להעביר כאמור בנספח א 

צריך להיות "רשימת אנשי הצוות ומסמכים המעידים על    12- נספח א  , מצויין כי8.1.1.11הנוהל, סעיף  

 . "כישוריהם וניסיונם

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

נוסח   מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  על  למסמך  המעידים  ומסמכים  הצוות  אנשי  רשימת 

בעמוד    12-הנ"ל במקום נוסח נספח א  1. המציעים יעשו שימוש בנספח  1כנספח    כישוריהם וניסיונם

 למסמכי המכרז.  38

 

נבקש להסיר את רכיב "צד ג'" שאיננו נדרש בסוג   –למסמכי המכרז  69עמוד   דרישות ביטוח, 4- נספח ב .3

בסוג   נדרש  שאיננו  "רכוש"  רכיב  את  להסיר  נבקש  כן,  כמו  ורכוש(.  )גוף  המבוקש  השירות  השירות 

 המבוקש. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 . מאישור קיום הביטוחים, "ברכיב צד ג' את רכיב ה"רכושרשאי למחוק המציע 

 למסמכי המכרז.  70עמוד   4-אין שינוי בנספח ב 
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 16.08.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח  

 12-נספח א
 

 06/2022המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 רשימת אנשי הצוות ומסמכים המעידים על כישוריהם וניסיונם

 

 שם _______________,  .1

 תפקיד במציע _____________________,  

 תקופת עבודה במציע _________________,  

 תואר ____________________, שנת קבלת התואר ___________,

 הכשרות 

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 

 ניסיון 

________________________________ ________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 

 שם _______________,  .2

 תפקיד במציע _____________________,  

 יע _________________,  תקופת עבודה במצ

 תואר ____________________, שנת קבלת התואר ___________,

 הכשרות 

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

___________________________ _____________________________________________ 

 ניסיון 

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________ _____________ 

 שם _______________,  .3

 תפקיד במציע _____________________,  

 תקופת עבודה במציע _________________,  
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 תואר ____________________, שנת קבלת התואר ___________,

 הכשרות 

 ________________________________________________________________________

______________ __________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 

 ניסיון 

 ________________________________________________________________________

 ______________________________________________ __________________________

 ________________________________________________________________________ 

 

 

 


