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מינהל הרכש הממשלתי

מכרז פומבי מס06-2016 .
למתן שירותי ניטור ,אחזור וניתוח מידע ברשת עבור
משרדי הממשלה
מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל ,כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©
המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם ,לא ישוכפל ,ולא יעשה בו שימוש מלא ,או חלקי ,לכל
מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

תאריך 30/06/2016

הנדון :מכרז פומבי מס 06-2016 .למתן שירותי ניטור ,אחזור וניתוח מידע עבור משרדי הממשלה  -מענה
לשאלות הבהרה – סבב 2
 .1מנהל הרכש הממשלתי פרסם את מכרז מס' 06-2016-למתן שירותי ניטור ,אחזור וניתוח מידע עבור
משרדי הממשלה (להלן" :המכרז")
 .2בהתאם לאמור בסעיף  0.4.3למכרז ,הוגשו שאלות הבהרה לעורך המכרז (סבב  .)2בהמשך לשאלות ההבהרה,
מצורפות תשובות עורך המכרז לשאלות ההבהרה (נספח א') (להלן – "ההבהרות").
 .3למען הסר ספק יובהר ,כי תוכן מסמך זה ,הינו הנוסח המחייב את המציעים ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז המעודכנים .מודגש ,כי על כל מציע לצרף להצעתו את הודעה זו לפי הוראות סעיף  0.7.4.5למסמכי
המכרז.
 .4בהמשך להבהרות ,מפרסם עורך המכרז נוסח מעודכן של מסמכי המכרז (להלן – "המכרז המעודכן") .שינויים
שנערכו במסמכים אלה מסומנים בגוף מסמכי המכרז המעודכן .נוסח מסמכי המכרז המעודכן הינו הנוסח
המחייב את עורך המכרז
 .5המועד אחרון להגשת הצעה בתיבת המכרזים  4/7/2016 -בשעה .12:00
.6

אופן ההגשה ותכולת המענה הינם כמפורט במסמכי המכרז המעודכנים.

בכבוד רב,
רמי גמליאלי
מזכיר וועדת המכרזים

נספח א' – קובץ מענה לשאלות הבהרה
#

נושא

סעיף

1

ביטוח

0.9.2.4

לא מצאנו את נספח  9במסמכי המכרז.
מהו הביטוח הנדרש ולשם מה הוא
נדרש?

2

מקורות
לניטור

מידע 2.2.1.3

3

המונח 4.9.2.1
הגדרת
"יתרת שירותים"

4

לקוחות מתייחס
כפיפות
למהות
הממשלה להסכם
המכרז
פעילות מתייחס
היקף
למהות
מינימאלי
המכרז

חלק ממקורות המידע שצוינו אינו
רלוונטי לשוק הישראלי וחלקו בעייתי
מבחינת ניטור .לדוגמה  VINE -אינו
רלוונטי לשוק הישראלי וניטור פוסטים
ב  Linkedinבאמצעות ה API -שלו
אסור על פי הידוע לנו .לשם מה הם
נדרשים?
המזמינים יקבלו התרעות מהספק בעת
ניצול של  %75ו %90-מניצול יתרת
השירותים העומדים לרשותם במסגרת
הזמנה קיימת" .יתרת השירותים" אינו
ברור לנו ,נדרשת הבהרה.
האם זכייה במכרז מחייבת את לקוחות
הממשלה לעבוד רק עם הזוכה?

6

מתייחס
המצב הקיים
למהות
המכרז
תוצאות 5.2.2.3
הגבלת
לשאילתא

5

7

שאלת הבהרה

תשובת עורך המכרז
נספח  9נמצא בחוברת ההצעה באתר מנהל
הרכש
www.mr.gov.il/officetenders/pagesofficetenders.aspx?pID=579327
הדרישה לכלול את אתר  - VINEמבוטלת.
לגבי אתרים עם  - APIהכוונה לקבל רק מידע
שנגיש לציבור.

הכוונה להתרעה בכל מקום בו מזמין מסוים
עומד בפני סיום מכסה כמותית מסוימת כגון
בסעיפים  4.1.3.8ו .4.1.3.9

כן את כלל משרדי הממשלה ויחידות סמך,
בכפוף להוראת סעיף  14ב(א) לתקנות חוק
חובת המכרזים .ראו סעיף  0.1.9למכרז.
האם יש התחייבות כספית מינימלית של במכרז מרכזי אין התחייבות לאספקת
גודל המכרז? (אי ציון תקציב מינימום שירותים מינימאלית.
מעידה להבנתנו על מכרז אופציונלי ולא
מחייב)
מהם ההסכמים הקיימים כיום לגופים המידע בנושא זה איננו זמין.
הרלוונטיים ומה תאריך הסיום שלהם?
הגבלת תוצאות לשאילתא – תוספת ראו סעיף  5.2.2.3אשר נוסף למסמכי מכרז
עורך המכרז

