מדינת ישראל
משרד האוצר – החשב הכללי

ועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה
03.06.2021

הנדון :מכרז  10-2021לאספקת שירותי ניטור וניתוח מידע פומבי ברשת האינטרנט עבור משרדי
הממשלה ויחידות הסמך
.1
.2

.3

.4

ביום  14.03.2021פורסם מכרז לאספקת שירותי ניטור וניתוח מידע פומבי ברשת
האינטרנט למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.
ביום  06.05.2021פורסמו באתר מינהל הרכש מענה לשאלות הבהרה וגרסה מעודכנת של
מסמכי המכרז .בנוסף ,נקבע סבב שאלות הבהרה נוסף אשר במסגרתו הוגשו שאלות
הבהרה נוספות לעורך המכרז.
ביום  27.05.2021פורסמו באתר מינהל הרכש מענה לשאלות הבהרה וגרסה מעודכנת של
מסמכי המכרז .בנוסף ,נקבע סבב שאלות הבהרה אחרון עד לתאריך  30.05.2021בשל
המצב הביטחוני ששרר בארץ במועד הגשות שאלות ההבהרה בסבב השני.
מצ"ב בנספח א' קובץ שאלות ותשובות של עורך המכרז .תשומת ליבכם לשינוי במסמכי
המכרז ,נספח .4
למען הסר ספק ,יובהר כי נוסח המענה לשאלות הספקים מאת עורך המכרז ,ותשובות עורך
המכרז לשאלות ,הינו הנוסח המחייב את הספקים ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.
את מסמכי המכרז המתוקנים בהתאם לתשובות עורך המכרז וכן את תשובות עורך המכרז
לשאלות הספקים ,ניתן להוריד מאתר מינהל הרכש בקישור שלהלן:
https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000527812

בברכה,
הדר שטינמץ ,מרכזת בכירה
מינהל הרכש הממשלתי
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נספח א' -מענה לשאלות ההבהרה

מס"ד

1

2

סעיף
רלוונטי
במסמכי
המכרז

שאלת ההבהרה

בתנאי הסף המקצועיים מדובר על  4פעולות
נספח ג'  1ליבה .על מנת להסיר ספק מהן  4פעולות
עמודים  50-הליבה הנדרשות? בעמודת תיאור
51
ההתמחות (עמוד  )51קיימות  4פעולות
ליבה אבל בעמודת הפעילויות מתוארות
הרבה יותר פעילויות .נשמח להבהרה.

פרק א'
סעיף
1.2.2.1
עמוד 8

מענה צוות המשנה

אין שינוי במסמכי
המכרז .יובהר כי על
הספק לעמוד בלפחות -
 2מתוך  4פעילויות
הליבה (התאמת
מערכת ,ניתוח סנטימנט
ידני ,ניתוח מידע מנוטר
ושירותים של חדר
בקרה) המפורטות
בטבלה בנספח ג'1

לקוח שמשתמש במוצר ביותר משפה אחת אין שינוי במסמכי
– האם ניתן לרשום כממליץ ביותר המכרז .יובהר כי ניתן
מהתמחות אחת?
לרשום לקוח כממליץ
ביותר מהתמחות אחת.
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