פרוטוקול כנס מציעים
שימו לב! מועד ההגשה נדחה ליום  1731131/עד השעה  120::בלבד
פרוטוקול סיור קבלנים0
ביום  11.1:.2:1/התקיים כנס מציעים בקמפוס אוניברסיטת אריאל
בשומרון בהמשך לפרסום מכרז פומבי  1131/לאפיון ,יישום ,הטמעה ותחזוקת
מערכת .ERP
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.1
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מפגש בחדר ישיבות (אקדמי) בניין  /קומה  2חדר ./.2.1:
השתתפות בסיור אינו מהווה תנאי להגשת הצעה במכרז.
מנכ"ל האוניברסיטה סקר בפני המשתתפים את מבנה האוניברסיטה,
כמות הסטודנטים ,הגידול והתוכניות לעתיד לקראת שנת .2:22
לפני המשתתפים הוצגו מערכות המידע הקיימות כיום0
מערכת מידע לניהול תכניות הלימודים ומנהל הסטודנטים של
.i
חברת ראשים .אין תכנון להחליפה בזמן הקרוב.
מערכת לניהול שכר ונוכחות של חברת חילן .אין תכנון
.ii
להחליפה בזמן הקרוב.
מערכת מידע לניהול פעילות הספריה – מערכת אלף .אין תכנון
.iii
להחליפה בזמן הקרוב.
מערכת  ERPשל חברת אביב – מתוכננת להיות מוחלפת
.iv
במערכת חדשה.
האוניברסיטה מעוניינת שהמערכת תפעל באופן סופי ומושלם לכל המאוחר
בתחילת אוקטובר .2:11
שאלה 0האם ניתן לקבל את המפרטים לפני תשלום דמי ההשתתפות?
תשובה 0ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים במרכזייה.
שאלה 0במסמכי המכרז נדרש לצרף להגשת המסמכים צ'ק בנקאי האם
ניתן לצרף ערבות ולא צ'ק?
תשובה 0ניתן להגיש ערבות בנקאית במקום שיק בנקאי על אותו הסך.
למען הסר ספק ,לא ניתן להגיש שיק של המציע.

 .8שאלה 0לכאורה יש סתירה בפרוט הציון לגבי מענה לגיליון הטכני ,כאשר
בשלב הראשון נדרש ציון של לפחות  72%ובטבלה פירוט האיכות נקוב
משקל אחר?
 .9תשובה 0בכדי לעבור שלב יש צורך לקבל ציון מינימלי של  72%במענה
לגיליון ,ולאחר מכן ההצעה נבדקת בממדי האיכות כפי שפורט במכרז ,ולכן
אין סתירה.
 .1:שאלה 0ממה מורכב וכיצד נבחן ציון האיכות שמהווה  /7%עבור מענה
לגיליון?
תשובה 0מבחן האיכות הוא לפי המענה של המציע שימולא בקובץ האקסל
המצורף למכרז.
 .11שאלה 0לגבי סעיף החוסן הפיננסי שמהווה  ,17.2%למי משווים את
המחזור הכספי?
תשובה 0יינתן ניקוד לפי מחזור כספי באופן הבא0
 /: -8מיליון2% 0
 /:-6:מיליון1:% 0
 6:-1::מיליון12% 0
מעל  1::מיליון17.2% 0
 .12שאלה 0בנושא הפיצוי והקנסות על איחור ו3או עיכוב בלוחות הזמנים.
האם יש בונוס על הקדמת וקיצור לוחות הזמנים? האם יש התייחסות
לעיכוב הנובע מעיכוב של הלקוח ?
תשובה 0אין בונוס על קיצור לוחות זמנים.
יש התייחסות במסמכי המכרז לעיכוב הנובע מעיכוב של הלקוח.
 .1/לגבי גובה הקנס בדרך כלל גובה הקנס הוא נגזרת של אחוז מגובה ההצעה
במסמכי המכרז גובה הקנס הוא קבוע  .₪ 2::,::: -האם ניתן ללמוד מכך
על היקף הצעת המחיר ?
תשובה 0האוניברסיטה בחרה לקבוע סכום קבוע ולא כנגזרת מגודל ההצעה
של הספק .לא ניתן להקיש מכך על היקף ההצעה הכוללת.
.11שאלה 0למה נדרשת התאמה של מערכת לבסיס נתונים של ?MS SQL
תשובה 0לפי שיקולים של האוניברסיטה.
 .12שאלה 0האם יש אפשרות להציע מערכת  ERPב"ענן"?
תשובה 0כן

.16הספק צריך לספק מערכת עובדת כולל הטמעה והפעלת בסיסה נתונים
כמובן שהספק יצטרך לתמוך בעדכון גרסאות ,הבטחת ביצועים ותפעול
מורכב יותר בהתאם להסכם ההתקשרות ,אך במידה ולא מדובר בפתרון
ענן ,האוניברסיטה תספק שרותי גיבוי לבסיס הנתונים בהתאם להנחיות
הספק.
 .17שאלה 0האם יש אופציה שהאוניברסיטה תבחר מערכת גדולה ולא מערכת
בינונית?
תשובה 0כל ההצעות יבחנו לאור אמות המידה ומשקלן והשלבים שפורטו
במכרז.
 .18בהתאם לבקשת המשתתפים בסיור ,המועד אחרון להגשת ההצעות נדחה
ליום  17.11.1/עד השעה  .120::בשעה זו התיבה תינעל ולא ניתן יהיה
להגיש הצעות .יש לקחת בחשבון את המרחק ואת זמן הנסיעה
לאוניברסיטה.
 .19מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ידחה עד ליום .21.1:.1/
 .2:מועד אחרון לפרסום תשובות לשאלות הבהרה ידחה עד ליום ./:.1:.1/
על המציע להגיש את הצעתו למכרז ,בתוספת מסמך זה כאשר הוא חתום על
ידו כמפורט מטה.
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חתימת המציע

