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לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 7/18
שלום רב,
הנדון :תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 7/18
לביצוע עבודות לכתיבת נהלי עבודה
להלן התייחסות העירייה לשאלות שהתקבלו למכרז בנדון:
מס"ד

שאלה  /הערה  /בקשה

התייחסות העירייה

.1

בהגדרת דרישות הקדם נדרשה כתיבה של  5נהלים לפחות
למחלקות שונות בעיריות.
האם ניתן לכלול כתיבה שלנו וכתיבה משותפת עם לקוחות
(כותבים איתם יחד ותוך כדי כך הם לומדים בעצמם איך
להמשיך)?
האם ניתן לכלול יחד עם הנהלים מסמכי מדיניות לעיריות
ומסמכי הנחיות? (הדרגה מעל והדרגה מתחת לנוהל)?
תנאי סף -דרישה למבצע שביצע עבודה בעירייה .האם לא מספיקה אין שינוי בסעיף.
עבודה עם גוף ציבורי כלשהו? עבודה עם גופים ציבוריים חושפת
את הכותב לכללים הנהוגים ,לדרישות הדין הרלוונטיות ולפעילות
דומה( .במכרז יש לכך התייחסות לכל אורכו העוברת כחוט השני
בסעיפים רבים ובהתניות )

.3

תנאי סף -דרישה למנהל פרויקט  2 +עובדים .הביצוע תלוי במי אין שינוי בסעיף.
שמוביל את הפרויקט בין אם הוא עושה זאת באמצעות  10אנשים
ובין אם הוא לבדו.
סעיף  -11.2מתן תשובות לשאלות ההבהרה  48ש' לפני מועד אין שינוי בסעיף( .מסמך
ההגשה -זמן שאינו מספיק .התארגנות בנושאים שונים לאחר תשובות זה מופץ כ 10-ימים
קבלת תשובות והחלטה האם לגשת למכרז לוקחת זמן רב שאינו לפני מועד הגשת ההצעות)
תלוי רק במציע (לדוגמא-ערבות בנקאית).
בסעיף  17במפרט רשום" :התוצר הסופי של הזמנת העבודה ,אפילו מדובר במכרז מסגרת אשר
אם הוזמן נוהל בודד "...האם יכול להיות שהמכרז מבוסס על במהלכו רשאית העירייה
הזמנת נוהל בודד? מה סדר הגודל של כמות נהלים חדשים ושל להזמין עבודה מעת לעת לפי
צרכיה.
כמות הנהלים לשדרוג ?
העירייה איננה מתחייבת
להזמין כמות נהלים
מינימאלית.
המועד יוערך ל 60-יום.
לו"ז העבודה אינו ריאלי :ס'  24-28במפרט-
לימוד כל תהליכי העיריה בכל המחלקות והגשת תוצר מוגמר תוך יצויין שלא יתבקשו לביצוע
 45יום של כל הנהלים אינו ריאלי .תהליך כזה לוקח זמן רב באם מעל  4נהלים במקביל.
עושים זאת נכון במיוחד כאשר ישנם ממשקים בין גופים

.2

.4

.5

.6

אין שינוי בסעיף .תנאי הסף
מדבר בעד עצמו.

עמוד  1מתוך 2
חתימת המציע_________________ :

מס"ד

התייחסות העירייה

שאלה  /הערה  /בקשה
א .ברצוני לשאול האם ניסיון קודם בכתיבת נהלים עבור
אשכול (הכולל מספר רשויות מקומיות) עומד בתנאי הסף
של המכרז?
ב .בנוסף ,האם ניתן לצרף טבלאות מודפסות על פי אותו
נוסח של מסמך ב'  6על מנת להצהיר על ניסיון המציע?
(במקום למלא בכתב יד).

.7

•
•
•

א .השאלה לא ברורה .תנאי
הסף מדבר בעד עצמו.
ב .מאושר ובלבד שהמסמך
המודפס יכלול את
הנתונים הכלולים במסמך
ב'.6

מסמך זה יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וייחשב כחלק מתנאיו.
על המציעים לחתום בשולי מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעתם ,במסגרת כל מסמכי ההצעה.
אין באי התייחסות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה להנחותיו של
השואל ,או כדי להוות פרשנות או לשנות בדרך כלשהי את תנאי המכרז.
בברכה,
עיריית לוד

עמוד  2מתוך 2
חתימת המציע_________________ :

