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מבוא
מערכת תיחורים דיגיטלית הוקמה לצורך ביצוע תיחורים (=פניות פרטניות) עבור שירותים שונים
בתשלום לפי תפוקות (מכרז שירותי דיגיטל ,שירותים בתחום טכנולוגיות המידע מכרז שירותי ייעוץ
בתחומי תכנון מדיניות והיבטים נלווים ועוד) ,במסגרת מכרזים מרכזיים אשר מתפרסמים מעת לעת.
המערכת מאפשרת למזמיני השירותים במשרדים השונים לבצע את תהליך התיחור באופן דיגיטלי תוך
שמירה על תנאים הוגנים והזדמנות שווה לכלל הספקים ובכלל זה להגדיר פרויקט ע"פ ההתמחויות
הנדרשות ,לקבל רשימת ספקים בהתאם לגודל הפרויקט ולהתמחויות ,להפיץ את הפניה לספקים,
לקבל הצעות לתיבת מכרזים דיגיטלית בצורה יעילה ופשוטה ,לבחור את ההצעה הזוכה ולהפיק מסמך
סיכום הליך התיחור.
המערכת מנוהלת ע"י מנהל הרכש הממשלתי ומשרתת את ספקי השירותים השונים ואת משרדי
הממשלה והגופים הכפופים להם.
לאור הדגשים השונים בין המכרזים השונים מצ"ב נספח דגשים לכל מכרז מרכזי רלוונטי.
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דרישות מערכת
הכניסה למערכת נעשית באמצעות דפדפן  Chromeבלבד.
**מומלץ לשמור את כתובת המערכת במועדפים של הדפדפן.

כניסה למערכת
ניתן לבצע כניסה למערכת באמצעות הקישור הבאhttps://gbid.mr.gov.il :
לחיצה על הקישור למערכת תקפיץ  2מסכי הזדהות באמצעות הכרטיס החכם (המסכים מופיעים
מתחת לטקסט זה בהתאמה) .במסך הראשון יש ללחוץ על כפתור "אישור" אחרי וידוא שאכן זהו
הכרטיס שברשותכם ,המסך הבא ידרוש את סיסמת הכרטיס ,לאחר הקשת הסיסמה נלחץ על Verify
על מנת לאמת את פרטי הזיהוי וכדי להמשיך בתהליך.
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מסך הבית

דגשים כלליים על המערכת
חלון popup
במידה וקיימת הודעת מערכת כללית ,היא תקפוץ במסגרת נפרדת בתוך חלון popup

משתמש בעל הרשאות ליותר ממשרד אחד
לחיצה על החץ לצד שם המשרד תציג את המשרדים להם קיימת למשתמש גישה .בחירה במשרד תשנה
את מסך הפניות בהתאם למשרד הנבחר.
סינון:
 כפתור זה משמש לסינונים מסוגים שונים ובעלי רמות מורכבות שונות .בחלק מן המקרים לידכפתור זה יימצא חלון לכתיבת טקסט לפיו יבוצע הסינון.
לחיצה על הכפתור תאפשר ביצוע סינון מורכב באמצעות לוגיקה פשוטה .בעזרת האפשרויות ניתן
להגדיר בצורה מדויקת יותר את הרשומות המבוקשות.
 -כפתור זה מבטל את הסינון ומחזיר למצב המקורי של המערכת.
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מיון:
לחיצה על כל כותרת מאפשרת למיין את הרשימה המוצגת במסך על פי העמודה שנבחרה.
 ,לחיצה שנייה תמיין בסדר יורד
לחיצה ראשונה תמיין בסדר עולה
נוספת תבטל את המיון ותחזיר את המצב למקור.

 ,לחיצה

טקסט חופשי:
שדה לכתיבת תוכן בו מופיעים בפינה  2פסים מאפשר להגדיל/להקטין את חלונית הטקסט לכתיבת
תוכן ,כך ניתן לראות את התוכן במלואו ולהתאים את החלונית לגודל התוכן הנכתב:

מחיקת שדה:
 לחיצה על סמל זה תסיר את השדה/השורה שהוספנו.תפריט צד:
בקשות לפניה – מציג את מסך הבית/מסך הפניות.
מסמכים– מכיל את כל המסמכים הכלליים המשרתים את כלל משתמשי המערכת.
תפריט תחתון:

יצירת קשר – תמיכה טכנית ,ראה גם סעיף תמיכה והדרכה.
תנאי שימוש – מציג את תנאי השימוש במערכת.
הדרכה –צפיה במדריך למשתמש.
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פתיחת פניה חדשה
פתיחת פניה חדשה תעשה באמצעות לחיצה על הכפתור המסומן.

בחלון שיפתח יופיעו הפרטים הבאים:
 .1תהליך הפניה  -מציג את המיקום בתהליך (יופיע לאורך כל התהליך).
 .2פרטי הפניה  -מילוי כל השדות הרלוונטיים עבור פתיחת הפניה ,מילוי מפורט ומדויק יותר של
הפרטים יקל על המשך התהליך.
 .3שמירה  -כפתור השמירה מאפשר שמירה של הפרטים שמולאו (הפניה נשמרת אך לא מועברת
לאישור).
 .4המשך/הגשת בקשה לאישור – במידה שמדובר בפניה בה לא נדרש גורם מאשר יופיע כפתור
"המשך" ,לחיצה על כפתור זה תפתח חלונית בה נצטרך לאשר את פרטי הפניה .כמו כן ,אישור
יגרום לנעילת השדות .כיוון שמדובר בפניה ללא צורך בגורם מאשר ,היא תמשיך לשלב הבא
באופן אוטומטי (לוחות זמנים וביצוע שליפה).
במידה שמדובר בפניה בה נדרש גורם מאשר ,יוצג לנו הכפתור "הגשת בקשה לאישור" ,גם כאן
נצטרך לאשר את הפרטים ,הפניה תשמר ותועבר באופן מידי לגורם המאשר.

בשלב זה יש למלא את כל שדות החובה ולאחר מכן להגיש את הפניה לאישור .השלב בתהליך יתעדכן
וישתנה בהתאם לפעולות שבוצעו.
**בחלק מהפניות (בהתאם להתמחות) ,לא בהכרח יידרש אישור של גורם מאשר והתהליך יועבר
אוטומטית לקביעת לוחות זמנים.
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שדות עיקריים במסך זה:
מספר פניה
ישמש כמספר הפניה לאורך כל התהליך.
מספר גרסה
מסמל את מספר הפעמים בהן הפניה הועברה לאישור הגורם המאשר ונדרש בה שינוי .דרישה לשינוי
מחזירה את הפניה לעורך הפניה והגרסה מתעדכנת בהתאם .מספר הגרסה נקבע באופן אוטומטי ולא
ניתן לשנותו באופן ידני.
התמחויות נדרשות
בשדה זה יש להוסיף את כל ההתמחויות הנדרשות עבור המכרז .שימו לב כי ניתן להוסיף יותר
מהתמחות אחת באמצעות הכפתור "+הוספת התמחות" .כמו כן ,יש לבחור כמות בסיס וכמות אפשרית
נוספת בעבור כל התמחות שתתווסף .להסרת השדה/שורה יש ללחוץ על סמל הפח

.

ספק בניגוד עניינים
בשדה זה ניתן לציין ספקים שנמצאים בניגוד עניינים מובהק לגבי הפניה הנוכחית ולכן לא מעוניינים
שיישלפו.
שימו לב כי ניתן להוסיף יותר מספק אחד באמצעות הכפתור "+הוספת ספק בניגוד עניינים".
כמו כן ,יש להסביר בשדה הסבר (שדה חובה) ,הצמוד לשדה זה ,מדוע מתקיים מצב של ניגוד העניינים
עם אותו ספק .להסרת השדה/שורה יש ללחוץ על סמל הפח

.

ספק שנבחר בניגוד עניינים לא יישלף בעת שליפת רשימת הספקים לתיחור.
אופן בחירת הספק
מחיר בלבד  -בחירה על בסיס הצעת המחיר בלבד .בחירת הספק תיעשה אוטומטית על ידי המערכת.
אופציה זו אפשרית בפרויקטים קטנים בלבד (עד  150אש"ח).
איכות ומחיר  -אפשרות זו תדרוש בשלב בדיקת ההצעות לנקד את כל הספקים ולתת לכל ספק ציון
איכות בכל אחד מהפרמטרים שהוגדרו (הפרמטרים והמשקולות הינם קבועים ונקבעו
על ידי עורך המכרז).
פגישה מקדימה (כנס ספקים)
פגישה זו מיועדת להבהרת צרכי המשרד ,ניתן לבחור פגישה מקדימה עם כלל הספקים או עם כל ספק
בנפרד (למקרים חריגים בלבד) .במידה שנבחרה האופציה "פגישה עם כלל הספקים"  ,יידרש בשלב
"לוחות זמנים וביצוע שליפה" לקבוע תאריך ,שעה ומיקום לפגישה.
ספק מועדף (שדה רשות)
ספק שמועדף על ידי המשרד לביצוע הפרויקט ,אשר ייכלל ברשימת הספקים אליהם תישלח הפניה.
מסמכים
תיאור מפורט של הפרויקט (בריף)  -קיימת תבנית להורדה ,בהתאם למכרז שנבחר (קיימות גם בנספחי
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מסמך זה) .לאחר שליחת הפניה לאישור (במקרה שמוגדר שלב זה בתהליך) ,הגורם המאשר יכול לאשר
את הפניה ,להחזיר את הפניה לצורך תיקון/עדכון פרטים או לדחות אותה.

לאחר שליחת הפניה לאישור ,הגורם המאשר יכול בשלב זה לאשר את הפניה ,להחזיר את הפניה לצורך
תיקון/עדכון פרטים או לדחות אותה.
אם הפניה הוחזרה בבקשה לשינוי ,יש לשנות את הפרטים הרלוונטיים לפי הנחיות הגורם המאשר
ולהגישה מחדש לאישור.
שימו לב ,ניתן לשנות את רוב השדות לאחר בקשה לשינוי מצד הגורם המאשר.

במקרה בו הפניה נדחתה היא מסיימת את מחזור החיים שלה ולא ניתן להשתמש בה עוד.

לוחות זמנים וביצוע שליפה

בשלב זה יש למלא:
 .1מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה –תאריך ושעה
 .2מועד צפוי לפרסום תשובות המשרד –תאריך בלבד (שדה זה אינו חובה)
במועד האחרון להגשת שאלות ,אם התקבלו שאלות אשר לא ניתנו עליהן תשובות יישלח מייל לעורך
הפניה ובו תזכורת שקיימות שאלות ללא תשובות ויש להשיב עליהן.
 .3מועד אחרון להגשת הצעות
הערה :מועד פתיחת התיבה נקבע אוטומטית על ידי המערכת .אין לשנותו למעט במקרים חריגים.
 .4מורשי פתיחת התיבה  -יש לבחור לפחות שלושה מורשים.
 .5במידה ובשלב הקודם נבחרה פגישה מקדימה עם כל ספק בנפרד – יש לציין פרטי איש קשר לתיאום
הפגישה .אחרת ,יש לקבוע בשלב זה תאריך ,שעה ומיקום לפגישה.
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 תבצע שמירה של הפניה ,ללא המשך התהליך. תשמור את הפרטים ,תפיץ לספקים אשר נשלפו את הפניה ותעביר את התהליך לשלב הבא.כעת ,יישלפו הספקים בהתאם לגודל הפרויקט ,להתמחויות ולמונה השליפות ויישלח אליהם מייל
המיידע אותם על הפניה (כולל קישור לפניה) ,המועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה ,מועד צפוי לפרסום
תשובות ,מועד לפגישה מקדימה (אם נקבעה) ומועד האחרון להגשת הצעות.

שימו לב:


ניתן לעדכן את התאריכים והשעות גם בהמשך התהליך ,כל עוד התאריך האחרון להגשת
הצעות לא הגיע.
סטטוס הפניה ישתנה ל"הגשת הצעות" מסך שאלות ותשובות יופיע לקריאה בלבד בממשק
ספק ,משרד וניהול.
במסך "שינוי מועד הגשה" השדות "מועד אחרון להגשת שאלות" ו"מועד צפוי לפרסום תשובות
המשרד" יהיו חסומים להזנה.

חשוב להבהיר כי לא ניתן לבצע יותר משליפה אחת ,הודעת התראה תופיע בלחיצה על הכפתור.
מסך תוצאות השליפה:
במסך זה ניתן לראות את פרטי הספק ודרכים ליצירת קשר

שימו לב  -הספק הראשון ברשימה הינו הספק המועדף ,במידה שנבחר כזה.
בשלב זה יתווספו  2כפתורים  -כפתור לעדכון הפניה וכפתור המאפשר לשנות את מוסמכי פתיחת
התיבה ,בנוסף לכפתור כפתור לשינוי מועד ההגשה ,שכבר קיים
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 באמצעות לחיצה על כפתור העריכה ניתן יהיהלשנות את מוסמכי פתיחת התיבה.
ניתן לשנות אותם עד לשלב בו נבחר ספק זוכה.
סטטוס ,ביטול ושינוי מועדי פניה:
 לאחר יצירת הפניה ניתן לעקוב אחר סטטוס הפניה ולדעת היכן היא עומדתבכל עת.
 ניתן לבטל את הפניה במספר שלבים:

ביטול פניה בשלב עריכה:

כל עוד הפניה לא הועברה לאישור עורך המכרז ,ניתן לבטלה מידית.
במידה ומדובר בפניה בה נדרש גורם מאשר ביטולה מצריך אישור של עורך המכרז ,גם לאחר
אישורה מצדו.
במידה ומדובר בפניה בה לא נדרש גורם מאשר ,ניתן לבטל את הפניה מידית ללא צורך באישור
מצדו.


ביטול פניה לאחר שהוגשו בה הצעות אך עדין לא נבדקו (במסלול איכות  +מחיר)

המשרד יזין את סיבת הביטול וישלח מייל לגורם המאשר .הגורם המאשר יאשר או ידחה את
הביטול.
אם הגורם המאשר ידחה את בקשת הביטול ,יישאר סטטוס הפניה ללא שינוי ("הגשת הצעות")
ויישלח מייל לעורך הפניה הדוחה את בקשתו
אם הגורם המאשר יאשר את הביטול ,יישלח מייל ביטול פניה לכל הספקים שנשלפו ,וסטטוס
הפניה ישתנה ל"פניה בוטלה".
במקביל ישלח לעורך הפניה מייל המאשר את ביטול הפניה


ביטול פניה אחרי בחירת זוכה

במידה ומדובר בפניה בה לא נדרש גורם מאשר -יש להזין את סיבת הביטול ולאשר.
הפניה תבוטל ללא צורך בגורם מאשר ,מונה השליפות לא יתאפס בעקבות הביטול.
במידה ומדובר בפניה בה נדרש גורם מאשר -המשרד יזין את סיבת הביטול ויישלח מייל
לגורם המאשר .הגורם המאשר יאשר או ידחה את הביטול
אם הגורם המאשר ידחה את בקשת הביטול ,יישאר סטטוס הפניה ללא שינוי ("נבחר זוכה")
ויישלח מייל לעורך הפניה הדוחה את בקשתו.
אם הגורם המאשר יאשר את הביטול ,הוא יידרש לציין האם לעדכן את מונה השליפות או לא.
בהתאמה יישלח מייל לכל הספקים שנשלפו בפניה.
אם הגורם המאשר בחר "עדכון מונה השליפות בעקבות הביטול" ,תבוטל התוספת למונה
השליפות לכל הספקים שנשלפו בפניה

24

 מערכת תיחורים דיגיטלית -מדריך למשתמש  -התחברות למערכת ושימוש
אם הגורם המאשר בחר "לא לעדכן את מונה השליפות בעקבות הביטול" ,מונה השליפות
יישאר ללא שינוי.

סטטוס הפניה ישתנה ל"פניה בוטלה".
ובמקביל ישלח לעורך הפניה מייל המאשר את ביטול הפניה
שימו לב :במצב בו סטטוס הפניה הוא" :לא הוגשו הצעות" אין אפשרות לבטל פניה

 לחיצה על כפתור זה מאפשרת לשנות את התאריכים למשלוח שאלותהבהרה ,תאריך פרסום תשובות והגשת ההצעות.
מסך שינוי המועדים נראה כך:

במידה שמשנים את המועדים ,נדרש להזין סיבה לשינוי.
 לחיצה על כפתור זה תאפשר לבצע שינויים בפניה ,לאחר שהופצהלספקים .שינויים אלה יהיו כפופים לאישור הגורם המאשר במידה שהפניה נדרשת לגורם
מאשר.
במידה שלא נדרש גורם מאשר לפניה ,ניתן לעדכן אותה ללא אישור גורם מאשר.
לאחר לחיצה על הכפתור תופיע ההודעה הבאה:
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לחיצה על כפתור האישור תאפשר לערוך את פרטי הפניה.
לתשומת לבכם ,קיימים שדות אותם לא ניתן לשנות בשלב זה.
שדות הניתנים לשינוי:
יחידה
שם

אישור תיאור
קובץ
נדרשת
וועדת מכרזים
כמות בסיס

פעילות תיאור פרויקט

שם מוביל עסקי

שדות קישור

תיאור מפורט של
הפרויקט (בריף)

כמות אפשרית שם
טכנולוגי מוביל מסמכים נוספים
מספר פניה
נוספת
אופן
קיים
הספק בחירת נושא קישור
תקציבי אישור התמחויות
לאחר ביצוע השינויים הפניה תועבר שוב לאישור הגורם המאשר .הוא עשוי לאשר את השינויים,
לדרוש שינויים מצדו או לדחות את הפניה.
במקרה בו ידרוש הגורם המאשר שינויים יש לפעול בהתאם לדרישותיו כדי לקבל את אישורו.
במקרה של דחייה ,יהיה על המשרד לבטל את הפניה באמצעות הכפתור "ביטול פניה" .כמו כן,
תופיע הודעה בסטטוס הפניה" :גרסה  nשל הפניה בתהליך עדכון נדחתה .בעקבות דחיית עדכון
הפניה ע"י הגורם המאשר יש לבטל את הפניה" .במקביל יישלח לכל הספקים שנשלפו מייל
המודיע על ביטול הפניה.
במקרה של אישור השינויים מצד הגורם המאשר תספר לפניה גירסה ויתווסף כפתור חדש בשם
"הפצת עדכונים לספקים":

לחיצה על כפתור זה תאפשר שינויים במועדים שנקבעו לפניה (תאריך פגישה ,מועד אחרון להגשת
שאלות ,מועד אחרון להגשת הצעות ומועד לפתיחת התיבה).
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הפצת עדכונים לספקים – לצורך הפצת העדכונים לספקים יש ללחוץ על כפתור זה (גם אם לא
נעשה שינוי במועדים).
לחיצה על כפתור זה תפיץ מייל לספקים שנשלפו בפנייה .במייל ייכתב שנעשו שינויים בפרטי
הפניה (ללא פירוט השינויים) ויצוינו התאריכים הרלוונטיים.
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שאלות ותשובות

חלון ימני (שאלות ספקים):



– בלשונית זו ניתן לראות את כל השאלות שהוגשו ע"י הספקים ועדיין לא שויכו לתשובה.
בכל שאלה יוצג שם הספק ששאל את השאלה.
בנוסף ,קיימת שורת חיפוש במקרה בו קיימות שאלות רבות .ניתן להזין את מילת החיפוש בשדה
חפש שאלה ויוצגו השאלות הרלוונטיות



 המשרד יוכל לייצא את כל השאלות שהתקבלו לקובץ  ,EXCELלענות עליהןבקובץ שייווצר ולטעון את קובץ התשובות בחלון השמאלי ע"י לחיצה על
שימו לב כי ניתן להזין בקובץ האקסל תשובה אחת מול שאלה אחת ולא שאלה למספר תשובות
כמו שניתן להזין במערכת .טעינת הקובץ תייצר את השאלות והתשובות במערכת בסטטוס
"שמירה" והמשרד יוכל לפרסם את התשובות.



– שאלות שהמשרד ענה עליהן ושויכו לתשובות המשרד.

חלון שמאלי (תשובות משרד):



ניתן לטעון את קובץ האקסל שבו ניתן מענה לשאלות הספקים (קובץ זה נוצר בלחיצהעל




בחלון הימני )
לחיצה על כפתור זה תשלח מייל לספקים המודיע על מתן תשובות ע"י המשרד
סימון השאלה בחלון הימני ב√ ולחיצה על כפתור "תשובה חדשה" תציג לנו את המסך

הבא:
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במסך זה תועתק שאלת הספק המסומנת ב√ לשדה "שאלה חדשה" (ניתן לערוך אותה) ובשדה התחתון
יש להקליד את תשובת המשרד
במידה וסומנו מספר שאלות בחלון הימני -בחלון השמאלי בשדה "שאלה חדשה" תוצג השאלה
הראשונה שסומנה
כמו כן ,ניתן בלחיצה כללית על "תשובה חדשה" להוסיף שאלה ותשובה נוספת אותה המשרד מעוניין
לפרסם.
לתשומת לבכם ,ישנם תווים מסוימים ששדה זה לא יכול להכיל .במקרה כזה ,תוצג מתחת לשדה
השאלה הודעה בצבע כתום המפרטת את התווים שאינם תקינים:

בנוסף לא ניתן להשתמש בשדה זה במספור אוטומטי וטאבים.

לאחר לחיצה על כפתור השמירה ניתן לקבוע האם לפרסם את השאלה והתשובה עליה .יש לסמן ב√ את
החלון משמאל לתשובת המשרד

וללחוץ על

.

כמו כן ,ניתן גם בשלב זה לשייך את שאלות הספקים באמצעות כפתור

ולאחר מכן לפרסם

את השאלות והתשובות.
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במידה ותרצו לפרסם מספר תשובות /כל התשובות יחד .יש לסמן את השאלות הרלוונטיות ב√ וללחוץ
על

תיבת הצעות
בשלב זה ,לאחר שחלף המועד האחרון להגשת הצעות התיבה נפתחת (באופן אוטומטי) ונשלח מייל
למורשי פתיחת התיבה שהוגדרו בפניה .כעת ניתן להיכנס לפניה שוב ולהמשיך בתהליך .תחת
לשונית 'תיבת הצעות' ניתן לראות את ההצעות שהוגשו על ידי הספקים.
תהליך הבדיקה יתבצע בהתאם לערך שנבחר בשדה "אופן בחירת הספק" בשלב הקמת הפניה:
● מחיר בלבד
הציון לספק מחושב על פי הצעת המחיר וציון הערכה .לאחר פתיחת התיבה ייבחר באופן
אוטומטי הספק הזוכה.
● איכות ומחיר
תהליך שבו ניתן על ידי המשרד ,ציון איכות עבור כל הצעה.
תהליך מסוג מחיר בלבד:
כאשר מדובר בתהליך "מחיר בלבד" ,לאחר פתיחת התיבה ,המערכת מחשבת את ציוני הספקים
שהגישו הצעות – שקלול ציון המחיר וציון הערכת ספק ומציגה את הספק הזוכה באופן מידי:
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מסך זה מחולק ל 2-חלקים:
 .1ספקים שנגשו למכרז  -ספקים שבחרו להגיש הצעה.
 .2ספקים שלא ניגשו למכרז  -ספקים שבחרו לא להגיש הצעה עקב ניגוד עניינים או כל סיבה
אחרת .במקרה כזה על הספק לבחור בסיבה (ניגוד עניינים /סיבה אחרת) ולנמק מדוע לא הגיש
הצעה.

פרוטוקול פתיחת תיבה – מסמך המתעד את פתיחת התיבה.
מסמך סיכום הליך – מסמך המפרט את נתוני הפניה ותהליך בחירת הספק הזוכה במסגרת התיחור.
שליחת הודעות לספקים – לחיצה על כפתור זה תפיץ לכל ספק שהגיש הצעה לפניה ,הודעה בדבר
זכייתו/אי זכייתו במכרז .כך יראה הכפתור לאחר הפצת ההודעות :

.

במידה שהתהליך כולל בדיקת איכות ,יש ללחוץ על "שליחת הודעות לספקים" רק לאחר שוועדת
המכרזים אישרה את הספק הזוכה !
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תהליך מסוג איכות ומחיר:

גם מסך זה מתחלק ל 2-חלקים:
 .1ספקים שנגשו למכרז

כאמור ,בתהליך זה יש לדרג כל ספק בהתאם לקריטריוני האיכות שהוגדרו .בדוגמה המצורפת ניתן
לראות כיצד זה נראה במערכת.
בלחיצה על כפתור "קביעת ציון איכות" ,בעבור כל ספק ,ייפתח המסך הבא:
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במסך זה ניתן לראות את פרטי הספק לו קובעים את ציון האיכות ,ואת הקבצים שהעלה לצורך הצגת
הצעתו (אודות הספק וקובץ איכות).
שימו לב! קיימת אפשרות לבחור את הקובץ הרצוי להצגה על ידי לחיצה על שם הקובץ המוצג ומעבר
לאחד אחר:

עבור כל אחד מהפרמטרים יש להזין ציון בין  1ל 10-וכן את הנימוק לציון.
שמירה וביצוע חישוב
לחיצה על כפתור זה תחשב את ציון האיכות המשוקלל לספק ,תשמור את כל השינויים ותאפשר
להמשיך את התהליך – לעבור למתן ציונים לספק הבא או לחזור לרשימת כל הספקים.
ניתן לחזור ולשנות את הציון ,כל עוד התהליך לא עבר לשלב הבא.

24

 מערכת תיחורים דיגיטלית -מדריך למשתמש  -התחברות למערכת ושימוש
הספק הבא
מעבר למתן ציוני האיכות עבור הספק הבא ברשימת הספקים שהגישו הצעות.
חזרה לרשימת כל הספקים
לחיצה על כפתור זה תחזיר אותנו למסך הקודם ,בו ניתן לראות את רשימת כל הספקים שהגישו
הצעה.
בסיום תהליך קביעת ציוני האיכות לכל הספקים ,ניתן לראות את רשימת הספקים והציון בעבור כל
אחד:

לאחר ששלב קביעת ציוני האיכות הסתיים ,ניתן ללחוץ על כפתור 'הגשת ציוני איכות' ולעבור לשלב
הבא.
שימו לב! לאחר מעבר לשלב הבא ,לא ניתן לחזור ולעדכן את ציוני האיכות.
בלחיצה על הכפתור המערכת תבצע חישוב לקביעת הספק הזוכה באופן הבא :המערכת תשלוף את ציון
המחיר של כל ספק (על בסיס הצעת המחיר שהוזנה למערכת) ,תשקלל אותו עם ציון האיכות וציון
הערכת הספק ותסמן את הספק הזוכה:

בסוף התהליך ניתן לראות גם במסך 'סטטוס פניה' וגם במסך רשימת הפניות שנבחר ספק:
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הערכת ספק
בסיום פרויקט נדרש המשרד לתת לספק ציון הערכת ספק .ציון זה יבוא לידי ביטוי בציון האיכות לספק
בתיחורים הבאים.
במידה וקיימות בפניה מספר התמחויות ,יש להתייחס לכל אחת מהן.
כאשר המשתמש יכנס לפניה שהסטטוס שלה "נבחר ספק" יופיע חלון פופ-אפ .בחלון זה יש לבחור
האם הפרויקט הסתיים או לא (פעולה זו יכולה להיעשות הן ע"י הספק והן ע"י המשרד)
במידה שהפרויקט הסתיים ,יש להזין תאריך סיום וללחוץ על

עם אישור סיום הפרויקט סטאטוס הפניה ישתנה ל– "הערכת ספק ע"י המשרד"

יש ללחוץ על

הנמצא משמאל לשם ההתמחות ,ואז יפתח חלון מרכיבי הציון

בחלון זה יש למלא את השדות הנדרשים:
❶ לכל אחד מהפרמטרים יש לתת ציון בין 1-5
❷ יש לנמק את הציון שניתן
❸ המשקלות לפרמטרים השונים נקבעו על ידי עורך המכרז ואינם ניתנים לשינוי.
❹ לסיום יש ללחוץ על

 -המערכת תחשב את הציון המשוקלל לספק בהתמחות.

24

 מערכת תיחורים דיגיטלית -מדריך למשתמש  -התחברות למערכת ושימוש

בשלב זה יש לחזור למסך הפניה וללחץ על

– ההערכה תועבר לספק להתייחסות.

על הספק להגיב עד שבעה ימים ממתן הציון.
במידה שלא התקבלה התייחסות -יום לפני המועד האחרון שהוקצב להתייחסות הספק תישלח אליו
תזכורת המודיעה לו כי הזמן חלף ובמידה שלא יגיב ,ההערכה שהוזנה על ידי המשרד תאושר באופן
אוטומטי.
אם לא יגיב סטטוס הפניה ייהפך ל"פניה סגורה" והטיפול יסתיים.
במידה שהספק מעונין להגיש השגות לציון שניתן לו הוא ירשום את הערותיו במסך "הערכת הספק"
והפניה תחזור לטיפול המשרד.
באפשרות המשרד לדחות את בקשת הספק ולאשר את הציון ללא ביצוע שינוי בעקבות ההערות
שניתנו ע"י לחיצה על
לחילופין ניתן לקבל את הערות הספק ולשנות את הציון בהתאם.
לשינוי הציון:
❶ יש ללחוץ על
❶ יש ללחוץ על

ואז תיפתח הפניה לעריכה.
ע"מ לשנות את הציונים .

❶ יש לעדכן את הציונים ואת הנימוקים.
❶ יש ללחוץ על
❶ יש ללחוץ על

לשמירה.
לאישור סופי של הציון.
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הספק יקבל הודעה כי בוצע שינוי בציון ויוכל להחליט האם לקבל את הציון או להגיש ערעור לעורך
המכרז.
במידה שהערעור ידחה ע"י עורך המכרז – ישלח מייל לספק שהערעור נדחה והציון הינו סופי.
סטאטוס הפניה ישתנה ל" -פניה סגורה"
במידה שהערעור יאושר ע"י עורך המכרז  -ישלח מייל למשרד המודיע על קבלת הערעור.
שינוי הציון יעשה ע"י צוות המשרד.
לצורך שינוי הציון :

❶ ללחוץ על

ואז יפתח חלון הערכת ספק

❶ יש לשנות את הציונים בהתאם להנחיות עורך המכרז.
הערה :המשרד לא חייב לשנות את הציונים.
❶ יש ללחוץ על
❶ יש ללחוץ על

לאישור סופי של הציון.
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בשלב זה הספק יקבל הודעה על הציון הסופי שניתן לו והפניה תיסגר (לא קיימת אפשרות לערעור
נוסף).

נספחים
תיאור מפורט של הפרויקט (בריף) עבור שירותי דיגיטל:
להורדה לחץ כאן

תיאור מפורט של הפרויקט (בריף) עבור שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות המידע:
מדריך לכתיבת תיאור פרויקט 1
מדריך לכתיבת תיאור פרויקט 2

תמיכה והדרכה טכנית
תמיכה ניתן לקבל באמצעות "צור קשר" דרך המערכת ,או באמצעות שליחת מייל לכתובת:
ozarsupport@mof.gov.il
עם הפרטים הבאים:
●

שם מלא

●

שם המשרד/החברה בהם אתה עובד

●

טלפון

●

הסבר ורקע על הבעיה (עד כמה שידוע לך)

שעות פעילות התמיכה
ימים א'-ה' 08:00-16:00
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תמיכה והדרכה  -התמחויות במכרז וכתיבת בריף
מכרז דיגיטל
אתר המכרז  digitaltrans.gov.ilובמייל digital@mof.gov.il
מכרז טק
אתר המכרז  tech.mr.gov.ilובמייל tech2019@mof.gov.il

נספח – דגשים להתמחיות:
מכרז שירותי ייעוץ בתחומי תכנון מדיניות והיבטים נלווים:
א .בריף – תיאור מפורט של הבריף
ב .תמיכה והדרכה – התמחויות במכרז וכתיבת בריף:

ct_09_2020@mof.gov.il
ג.

דגשים למילוי:




הגורם המאשר הנו הגורם המשרדי
מספר פנייה – בהתאם להנחיות מספור הפניות המשרדיות

מכרז דיגיטל:
א .תיאור מפורט של הפרויקט (בריף) עבור שירותי דיגיטל:
להורדה לחץ כאן
ב .תמיכה והדרכה :אתר המכרז  digitaltrans.gov.ilובמייל digital@mof.gov.il

מכרז טק:
א .תיאור מפורט של הפרויקט (בריף) עבור שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות המידע:
להורדה לחץ כאן
ב .תמיכה והדרכה :אתר המכרז  tech.mr.gov.ilובמייל tech2019@mof.gov.il
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