
 2021/18מכרז מס' ב תשובותו שאלות
עבור משרד  שירותי ייעוץ, סיוע וליווי, בהליכים ובכתיבת מכרזים והתקשרויותלמתן 

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
 למשרד בהתייחס למכרז שבנדון. ואשר הועבר ותשאלה ות לכללהלן תשוב

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.התשובות לשאלות במסמך זה מחייבות את המציעים והינן חלק 
 

מס 
 שאלה

 עמוד
 מענה המשרד שאלה סעיף

1.  

 

 כללי

האם לצורך עמידה בתנאי הסף שנקבעו, מכרזי המשנה 

 הם בעלי משקל שווה למכרזים פומביים.

 

 
יובהר כי דרישת הניסיון 
מתייחסת למכרזים. אין חובה 

 שהמכרזים יהיו פומביים. 
במסגרת התשובות לשאלות לא 
ניכנס לפרטים ספציפיים, אולם 
דרישת הניסיון מתייחסת למכרז 
המוכר לפי תקנות חובת 

  המכרזים. 

2.  

 

 כללי

הממליצים לא יסכימו למסור את היקפי השירות 

שהוזמנו )ואשר לא היו ידועים בעת פרסום המכרזים, 

כיוון שמדובר היה בתמחור על פי שעות עבודה שבוצעו 

בפועל(. הדבר נובע, בין היתר, מכך שחילוץ הסכומים 

מחייב עבודה חשבונאית שלצורך ביצועה נדרש 

הכספיים את להקדיש משאבי אנוש שיבדקו בדוחות 

היקפי הפעילות ויחלצו מתוכם את הסכומים 

הרלבנטיים לכל מכרז ומכרז. האם ניתן להסתפק 

נתונים עדכניים  על המציע לספק
לגבי היקפי השירות אותם סיפק 

 במכרזים השונים
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באישור של הגורם הממליץ הרלבנטי לגבי הסכום 

המצטבר של כלל הפעילות במסגרת 'בנק הספקים' 

בשנים בהן פעל הח"מ, מבלי לפרק את הנתון לשווי של 

 כל מכרז משנה בנפרד?

 

נבקשכם לאפשר הכרה בניסיון של מציע ששינה את  3.1 9

צורת התאגדותו מעוסק מורשה לחברה, ככל והשליטה 

 לעוסק המורשה. 100%בחברה הינה בהיקף של 

השינוי בצורת ההתאגדות המשפטית איננו משנה את 

הניסיון המצטבר העומד לרשותי, אך מונע ממני לזקוף 

 את הניסיון במסגרת המכרז.  

 מקובל 
 

 

נבקש להסיר את התנאי לפי המציע באשכול א' נדרש  3.2 10

 להיות עורך בעל רישיון. 

חלק גדול מהשירותים הנדרשים על ידכם במכרז )כגון 

אינם  מפרטים,  סקרי שוק, הכנת אומדנים( הכנת

 מתחומי העיסוק של עורכי דין.

הותרת התנאי כאמור תמנע מגורמים נוספים, שתחום 

עיסוקם הוא השירותים המפורטים במכרז מלגשת 

למכרז, וזאת ללא סיבה שהיא, ובכך לפגוע בתחרות 

ובתועלת שתצמח למשרד כתוצאה ממתן זכות גישה 

ירותי המכרז מהווים את למכרז לגורמים שש

 התמחותם העיקרית והיחידה. 

 נדחה
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החברה בבעלותי מספקת כיום שירותים מקצועיים 

דומים למגוון רחב של גופים ציבוריים, וזאת מבלי 

להיות עורך דין רשום. במידת הצורך ובהתאם 

לדרישות הלקוח אני נעזר בשירותי עורכי דין מתמחים 

 כחלק מהשירות.

 
נבקש להגיש דוגמאות לעבודות כקישור למסמכי  3.3.2 13

 המכרז ברשת או על גבי מדיה מגנטית. 

יש להגיש יחד עם מסמכי  -נדחה
, כנדרש המכרז, כחלק מהם

 במסמכי המכרז.

 

המידה "ניסיון -המידה, באמת-בטבלה של אמות 13.2.4 19

המציע" ובהתיחס לשורה השניה שם, המתחילה 

. . .": הניקוד בטקסט צריך  במלים "בגין כל מכרז נוסף

 14להתאים לרשום בטור "ניקוד מקסימלי", היינו 

 (.15נקודות )ולא 

ככתוב  14ניקוד מקסימלי הוא  
 בטור הניקוד , ייעודכן בטבלה.

 

 ,21עמוד 

בהשוואה 

 40לעמוד 

 ,13.3.4סעיף 

בהשוואה לסעיף 

בנספח ב'  10

 )הצעת המחיר(

כי )ציטוט(: "לא במפרט המכרז רשום,  13.3.4בסעיף 

, מציע שינקוב 15%ניתן להציע אחוז הנחה העולה על 

 ייפסל". 15%-באחוז הנחה הגבוה מ

בנספח ב' )הצעת המחיר( רשום,  10לעומת זאת, בסעיף 

כי )ציטוט(: "לא ניתן לנקוב באחוז הנחה העולה על 

 40%-, מציע שינקוב באחוז הנחה הגבוה מ40%

 ייפסל".

 בי והמחייב?מהו אחוז ההנחה המיר

 . 15%האחוז המקסימלי הוא 
 בהתאםועודכן קן תו
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בתצהיר בדבר העדר הרשעות, נקבתם במספר מכרז  1נספח א' 32

 עודכן ורצוי לתקן זאת. 46/2020

 

מעמוד 
עד  26

 41לעמוד 

 1נספחים א', א'
 , ב'8עד א'

אנו מבקשים לקבל את כל הנספחים הללו במתכונת של 

 למנוע טעויות בהגשת ההצעה., כדי MS-Wordמסמכי 
 נדחה 

המסמכים מפורסמים במתכונת 
  הכתובה

 

מבוקש להוסיף התייחסות ליועץ המומחה הנזכר  3.2.1/13.2 10
בדרישות הסף )בקשר לניסיון בניסוח  4.2בסעיף 

מכרזים( שכן חלק לא מבוטל מהשירותים הנדרשים 
ידי בעלי מקצוע שאינם -הינם שירותים הניתנים על

 בהכרח עורכי דין. 
כך ניתן יהיה להביא לידי ביטוי את מלוא הניסיון של 

דין בעל מומחיות בדיני מכרזים  המציע )הכולל עורך
כגון מהנדס תעשיה וניהול/כלכלן  ואנשי מקצוע נוספים

וכיוצ"ב(, המשלב גם שירותים משפטיים וגם שירותים 
 מקצועיים ברמה הטובה ביותר. 

 
 

בכל דרישת עבודה הנזכרת בסעיף 
הדרישות , יפרסם המשרד את 4.2

 הספציפיות לעבודה

 

 .ש"ח 400,000, נכון ₪.  400,000צ"ל  3.3.2.2 10

 

 1מבוקש להבהיר כיצד יינתן הניקוד בסעיף  -השכלה  13.2 10
האם בכדי לקבל את מלוא הניקוד המציע נדרש  –

 1בהינתן שההערה בסעיף  תארים? 3להיות בעל 
לתוספת לתנאי הסף לא תתקבל, האם השכלתם של 

 יועצים מומחים תנוקד באיכות?

המינימום תנאי הסף הם 
הנדרשים במכרז. הניקוד הנוסף 
מפורט בסעיף וחל עד למקסימום 

תארים בנוסף, לתואר  3של 
 שבתנאי הסף.

 

הסעיף מאוד רחב וכולל מספר  –( 4ניסיון המציע )סעיף  13.2 10
 קריטריונים. 

מבוקש להסביר כיצד יינתן הניקוד ומה יעניק יתרון 
 למציע. 

 האמור בסעיף מפורט ועל המציע
לכלול מסמכים התומכים 
ומפרטים את הניסיון הנדרש 

 בסעיף.
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ראיון: מי נדרש להגיע לראיון מעבר למציע? מסמכים  13.2 10
המכרז לא כוללים דרישה לאנשי צוות, מעבר למציע 
עצמו והיועץ החליפי )שאין לגביו כל התייחסות 

 בדרישות הסף/באיכות(. נבקש להבהיר. 

המציע שיבצע את  -מפורט
העבודות מול המשרד, נדרש 

 לראיון. 



 
 מדינת ישראל 

 משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
 ועדת מכרזים

 
 


