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מכרז מרכזי  01-2022להוספת שירותים לשוק הדיגיטלי הממשלתי
גרסה  – 2הבהרות והנחיות עורך המכרז
שלום רב,
 .1בתאריך  ,16.06.2022פרסם מינהל הרכש הממשלתי את מכרז מרכזי  01-2022להוספת שירותים לשוק
הדיגיטלי הממשלתי בענן ,במסגרת "פרויקט נימבוס" (רובד  5של הפרויקט).
 .2עד המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ,התקבלו יותר מ 1,000-שאלות והערות מעשרות גופים שונים.
השאלות וההערות נבחנו על ידי עורך המכרז ונערכו עדכונים במסמכי המכרז בהתאם.
 .3אנו מפרסמים בזאת את מסמכי המכרז המעודכנים ואת מענה עורך המכרז לשאלות ההבהרה וההערות.
 .4נא תשומת ליבכם להבהרות וההנחיות הבאות בנוגע להליך המכרז:
.4.1

כנס מציעים – כנס מציעים נוסף יתקיים ב:19.10.2022-
 .4.1.1כנס מציעים בשפה העברית יתקיים בשעה  10:00שעון ישראל – לרישום לכנס יש ללחוץ
כאן.
 .4.1.2כנס מציעים בשפה האנגלית יתקיים בשעה  18:00שעון ישראל – לרישום לכנס יש
ללחוץ כאן.
 .4.1.3ההשתתפות בכנס המציעים אינה חובה.

.4.2

שאלות הבהרה – ניתן להגיש שאלות הבהרה והערות נוספות .נא תשומת ליבכם להנחיות
הבאות:
 .4.2.1שאלות הבהרה והערות למכרז יש להגיש אך ורק באמצעות מערכת ייעודית – קישור
למערכת להגשת שאלות הבהרה והערות.
 .4.2.2את השאלות וההערות ניתן להגיש בעברית או באנגלית.
 .4.2.3כל מציע יכול להגיש ,לכל היותר 20 ,שאלות והערות.

 .4.2.4המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה והערות נוספות הינו 27.10.2022
(עשרים ושבעה באוקטובר )2022 ,בשעה ( 23:59שעון ישראל).
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 .4.3הגשת הצעות:
 .4.3.1הגשת הצעות למכרז תתבצע באמצעות מערכת מקוונת להגשת הצעות .להנחיות לגבי אופן
הגשת ההצעות ראו מסמך המסומן בשם "מדריך להגשת הצעות במערכת המקוונת" אשר
מפורסם בדף המכרז.

 .4.3.2המועד האחרון המעודכן להגשת הצעות במכרז נקבע ל( 15.12.2022-חמישה
עשר בדצמבר )2022 ,בשעה ( 17:00שעון ישראל).
 .4.4רישום לרשימת תפוצה – הנחיות לגבי אופן הרישום לרשימת התפוצה ,כמפורט בסעיף 1.6.2.1
למסמכי המכרז ,יפורסמו בנפרד.

בברכה,
עמרי נצר
מנהל היחידה לתשתיות טכנולוגיות
מינהל הרכש הממשלתי
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