תאגיד המים והביוב פלגי שרון
מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל בע"מ
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לקבלת שירותי ייעוץ  -אינטגרטור בתחום המחשוב
תשובות – לשאלות הבהרה של המציעים
שאלה:

כיצד מתבצע תהליך תמחור ההצעה מבחינת מרכיב איכות ומחיר?
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תשובה:

את ההצעות שנקבל נעריך על סמך קורות החיים והצעת המחיר .את המציעים שנעריך
כמתאימים ביותר נזמן לראיון .לאחר מכן נגבש החלטה .ככלל ננסה להתקשר עם המציע
שהתרשמנו ממנו בצורה הטובה ביותר ,בין היתר יתכן שנבקש התאמת הצעת מחיר ככל
שנתרשם שהמחיר המבוקש גבוה.

שאלה:

האם יש הערכה לשעות העבודה בפועל בחודש?

תשובה:

לא .ככלל נדרש ליווי מינורי של שאלות וסוגיות שוטפות בהיקף של שעות בודדות בחודש.
עם זאת ,אחת לתקופה נדרשת תשומה גבוהה עקב שינוי שמבצעים או עקב ביקורת
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שאלה:

מהו ממוצע השעות שהיועץ יעבוד ויתן לכם שרותים במהלך חודש?
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תשובה:

ראו תשובה לשאלה __ לעיל.
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שאלה:

האם המשרה הינה זמנית?

תשובה:

החוזה הנו לשנה עם אפשרות להארכה של  4תקופות נוספות ( 5שנים סה"כ) .אין מדובר
במשרה אלא בשרותי ייעוץ.

שאלה:

מה היקף הנסיעות הנדרש לטובת ביצוע התפקיד?

תשובה:

אין יכולת לדעת מראש .תלוי באופי העזרה הנדרשת והיקפה .משרדי התאגיד הנם בכפר
סבא ,ויתכן שיהיה צורך לבקר במכון טיהור השפכים שלנו הנמצא בגבול הוד השרון .ליועץ
נקבע תעריף קבוע לים בו נדרשת נוכחותו בגין הנסיעות ,וכן תמורה בגין הסמן שיקצה
בפועל.

שאלה:

מהי ההשכלה הנדרשת ?מהן שנות הניסיון אתם מבקשים שלנותן השרותים יהיה?

תשובה:

על נותן השרותים להיות בעל השכלה ונסיון רלוונטיים למתן השרותים (דגש על נסיון) .אין
דרישות מינימום .עם זאת ,ברור שאלו הקריטריונים החשובים ביותר בהתרשמות
מהמציע .

שאלה:

האם קיימת דרישה למינימום שנות ניסיון למועמד?

תשובה

ראו מענה לשאלה __ לעיל.

שאלה:

האם תאגיד יוכל להגיש מטעמו מספר מועמדים?

תשובה:

המציע יכול לנקוב יותר משם אחד שיתן את השרות בפועל .עם זאת עליו לציין במדויק את
חלוקת העבודה בין נותני השרות המוצעים ,וכיצד מתקיים כלל הדרוש בהצעה.
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