
 

  

 
 

 

     1202/11/05ם מיו פרוטוקול ועדת יועצים 

 החלטה על התקשרות

  

 , יו"ר הועדה כ"לז, מלהב-מיה גומא חברים: 

 , גזבר אסף ברמי

 , יועמ"שפז-קוריןמאיה עו"ד 

לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי, הכנת 'מכרז פיתוח מערכת מידע לחיזוי  החלטה על התקשרות  :על סדר היום
 דמוגרפי' וניהולו

 
יועצים  ה  2  -למטרה שבנדון, פנתה המועצה ל  יועץות עם  רהל היועצים להתקשך קבלת הצעות במסגרת נוורלצ

 הצעות.  2נתקבלו  ומתוכם  ,במאגר היועצים בתחוםהרשומים 
פרוטוקול   הוועדה  בפני  המקצועיתהונח  ביום  הוועדה  ו,  גש שהו  צעותהה   לבדיקת  27/04/2021  שנתכנסה 

 . מחלקת מחשוב -  הילה, וקרין גודינגרהיחידה האסטרטגית באגף ק - לתאיר קלימן וגלית דקשהרכבה 
 

ההצעות על  של    (60%)  רכיב האיכותאת  לאחר מכן  בחנה את עמידת ההצעות בתנאי הסף ו  הוועדה המקצועית
 : הבאות מידההפי אמות 

 ( 40%)  ידי המציע-המחיר שיוצע על .א

 (60%)איכות וניסיון קודם  .ב

a. 5% - יעוץ. זמינות היועץ למתן הי 

b. 15% -   ניסיון מקצועי, ותק והמלצות מגורמים ומוסדות שהסתייעו בשירותי היועץ להכנת
 . 2017-2021יקטים בתחום בשנים  פרוי 10לפחות  -מכרזים בנושאים דיגיטליים 

c. 20% -  .ניסיון בליווי מכרזים לפיתוח מערכות ייעודיות ו/או בטכנולוגיות חדשניות 

d. 20% - המלצות והתרשמות אישית . 
 

הקריטריונים   פי  על  ההצעות  את  וניתחה  השונות  בהצעות  ומפורט  מעמיק  דיון  ערכה  המקצועית  הוועדה 
 (.ה המקצועיתוועד השנקבעו מראש )מצ"ב ניקוד  

 
הושוו זו לזו כמפורט בטבלת ניתוח ההצעות של הוועדה  הכספיות  ההצעות    -    ( 40%) מחיר ההצעות  אשר לרכיב  

 קצועית. המ

 הוחלט פה אחד 

 . מחיותסיון ומוינשני המציעים הינם בעלי  כי תרשמה הועדה ה

השי שתוארו  קולאור  וההנמקות  המק  ידי-עללים  ש צועיהצוות  ההתקשרות    וכנעה,  הבדיקה  וועדת  כי 
התקשרו לאשר  ומחליטה  הראוי,  הניקוד  את  משקפת  המציעהמקצועית  עם  הכנסו  ת    ו שהצעת   "ת"מניב 

 .המיטבית

 ולות הבאות:ההתקשרות לא תיכנס לתוקף לפני קיום הפע
היועצת חתמההז  *  להסדר    וכה  תנאי  עניינים/  ניגוד  העדר  על  יועמ"ש  אישור  וניתן  עניינים  ניגוד  שאלון  על 

 ניגוד עניינים.   למניעת
 באתר האינטרנט של המועצה. פורסמה * החלטה זו   

                                  

 , יועמ"שפז-קוריןמאיה עו"ד         , גזבר אסף ברמי            כ"ל נ, מלהב-גומא מיה  


