חטיבת משרדים כלכליים – מינהל הרכש הממשלתי

ט"ז בסיון התשפ"ב
 15ביוני 2022
רכ2022-1905 .

מכרז מרכזי  01-2022להוספת שירותים לשוק הדיגיטלי הממשלתי
מדריך להגשת הצעות במערכת המקוונת
.1

הגשת ההצעות למכרז תתבצע באמצעות מערכת מקוונת להגשת הצעות ,באמצעות הקישור הבא:
.https://govforms.gov.il/mw/forms/Bidding@mof.gov.il

.2

ממשק המערכת זמין בשפות עברית או אנגלית .ניתן לבחור שפה כמפורט להלן:

.3

להלן יפורטו הנחיות לגבי אופן הגשת ההצעות:
 חוברת ההצעה (פרק  2למסמכי המכרז) ונספחיה יוגשו בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי
המכרז.
 יש להגיש את ההצעות עד למועד האחרון להגשת ההצעות המפורט במסמכי המכרז .הצעות שיוגשו
לאחר מועד זה ,לא יתקבלו לבחינה.
 על המציע האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות .על המציע
להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות
טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו .על המציע להיערך לכך ,ולהגיש את הצעתו
מבעוד מועד .מומלץ להגיש את ההצעות לפחות יממה טרם המועד האחרון להגשת הצעות .למציע
לא תהיה כל טענה לעורך המכרז באשר לתקלה שהתגלתה במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד
האחרון להגשת הצעות ,גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו.
 יובהר כי ,ככל שיוגשו מספר הצעות ע"י אותו המציע (לגבי אותו שירות) ,ההצעה שהוגשה אחרונה,
היא שתיבדק.
 ניתן להעלות למערכת קבצים מסוג  .PDF ,SIGNED, Word ,Excelשימו לב שפקודות מאקרו,
קישורים וכו' בתוך הקובץ לא ישמרו.
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 גודל כלל הקבצים יחדיו לא יעלה על  .55MBיש להקפיד ולוודא כי הקבצים המועלים על ידכם
למערכת אינם חורגים ממגבלת הגודל שנקבעה (מומלץ להקטין את גודל הקבצים ככל הניתן).
 סיוע טכני זמין בימים א'-ה' בין השעות( 08:00-19:00 :שעון ישראל) .ניתן לפנות למוקד הסיוע
הטכני בטלפון מס'( 1299 :טלפון לחיוג ממדינה זרה )+972-86863100 :או בכתובת דוא"ל:
.1299@mail.gov.il
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הנחיות כלליות לאופן הגשת המענה
 .1בחירת מכרז להגשה – בעת הכניסה למערכת ,יש לוודא כי אתם נמצאים במכרז הנכון – יש לוודא כי
כותרת המכרז היא :מכרז מרכזי  01-2022להוספת שירותים לשוק הדיגיטלי הממשלתי:

 .2הזנת פרטים – יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בחלונית "פרטי המציע" ,כמפורט להלן:
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 .3העלאת קבצים – לאחר השלמת הזנת כל הפרטים ,יש להעלות את הקבצים למערכת .נא שימו לב
להנחיות המפורטות לעיל בנוגע לגודל הקבצים המירבי (הגודל הכולל של כל הקבצים של הצעתכם)
ובנוגע לסוגי הקבצים אותם ניתן להגיש:

 .4חתימה – לאחר העלאת הקבצים ,נדרשת הצהרת המגיש לרבות חתימה:
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 .5שליחת הטופס – לאחר לחיצה על כפתור הגשת ההצעה ,אין לרענן את הדפדפן ואין לצאת מהדף .אחרת,
התהליך יבוטל ויהיה עליכם להתחיל בכל תהליך הגשת ההצעות מהתחלה.
 .6אישור הגשה – לאחר השלמת תהליך שליחת ההצעה ,תתקבל ההודעה הבאה (הכוללת מספר סימוכין):

** שימו לב ,לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת יופיע מספר אסמכתא וישלח דוא"ל אישור לכתובת הדוא"ל
של מגיש ההצעה .ככל שלא התקבל מספר אסמכתא ההצעה לא הוגשה כראוי.
** בכל שלב וגם לאחר השליחה ,ניתן להדפיס או לשמור  PDFשל כלל המידע שהוגש בטופס הגשת ההצעה.
** יובהר ,כי לא ניתן לאחזר את ההצעה .ככל והמציע מעוניין לשנות או לתקן את הצעתו עליו להגיש את הצעתו
מחדש כאשר הצעה זו תחליף את ההצעה הקודמת.

בהצלחה!
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