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 תוכן עניינים

 

 2 _____________________________________________________________________ מבוא

 3 ______________________________________________________________ דרישות מערכת

 3 _______________________________________________________ רישום למערכת )חד פעמי(

 3 ______________________________________________________________ כניסה למערכת

 4 __________________________________________________________________ מסך הבית

 4 ______________________________________________________ דגשים כלליים על המערכת

 6 ________________________________________________ הגשת הצעה לפניה פרטנית )תיחור(

 15 _____________________________________________________________ תמיכה והדרכה
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 מבוא

 הוקמה לצורך ביצוע תיחורים )פניות פרטניות( עבור שירותים שונים תמערכת תיחורים דיגיטלי

מכרז שירותי ייעוץ שירותי דיגיטל, שירותים בתחום טכנולוגיות המידע מכרז ) בתשלום לפי תפוקות

 מכרזים מרכזיים אשר מתפרסמים מעת לעת. מסגרתועוד(, ב בתחומי תכנון מדיניות והיבטים נלווים

 לבצע את תהליך התיחור באופן דיגיטלי , השירותים במשרדים השונים ניהמערכת מאפשרת למזמי

בהתאם קט הגדיר פרויל . ובכלל זהם הוגנים והזדמנות שווה לכלל הספקיםתוך שמירה על תנאי

הנדרשות, לקבל רשימת ספקים בהתאם לגודל הפרויקט ולהתמחויות, להפיץ את הפניה התמחויות ל

לספקים, לקבל הצעות לתיבת מכרזים דיגיטלית בצורה יעילה ופשוטה, לבחור את ההצעה הזוכה 

 ר.חוולהפיק מסמך סיכום הליך התי

ספקי השירותים השונים ואת משרדי  הממשלתי ומשרתת את נהל הרכשימ מנוהלת ע"יהמערכת 

 הממשלה והגופים הכפופים להם.
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 דרישות מערכת

 בלבד. Chromeהכניסה למערכת נעשית באמצעות דפדפן 

 **מומלץ לשמור את כתובת המערכת במועדפים של הדפדפן.

 )חד פעמי( רישום למערכת

 https://bid.mr.gov.ilיש להיכנס לקישור הבא: 

באמצעות  גם מערכת התיחורים, מתבצערישום והזדהות מול מערכות ממשלה שונות כמו תהליך 

( כפי Gmail'מערכת ההזדהות הממשלתית'. רישום למערכת זו נעשה באמצעות מייל פרטי )כדוגמת 

שירותים ממשלתיים שונים לכניסה לגם הרישום ישמש אתכם לתשומת ליבכם, ונה. שמופיע בתמ

 .לצרכיכם האישיים

 

 

 כניסה למערכת

אפשרות להתחבר באמצעות מספר תעודת זהות וכן מייל או טלפון  -כניסה באמצעות סיסמה  ●

 )לפי פרטי ההרשמה(. 

אפשרות   לחיצה על –כניסה ללא סיסמה  ●

הבא להתחברות זו תקפיץ את החלון 

 באמצעות הנייד או המייל:

  

https://bid.mr.gov.il/
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 מסך הבית

 

 דגשים כלליים על המערכת

 popupחלון 

 popup במסגרת נפרדת בתוך חלון, היא תקפוץ במידה וקיימת הודעת מערכת כללית

 

 

 מספר פניה

 .התהליך כל לאורך הפניה כמספר ישמש

 סינון:

כפתור זה משמש לסינונים מסוגים שונים ובעלי רמות מורכבות שונות. בחלק מן המקרים ליד  - 

 כפתור זה יימצא חלון לכתיבת טקסט לפיו יבוצע הסינון.

סינון מורכב באמצעות לוגיקה פשוטה. בעזרת האפשרויות  ביצועלחיצה על הכפתור תאפשר 

 בוקשות.ניתן להגדיר בצורה מדויקת יותר את הרשומות המ

 למצב המקורי של המערכת. ומחזירכפתור זה מבטל את הסינון  - 
 

 מיון:
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 נבחרה.לחיצה על כל כותרת מאפשרת למיין את הרשימה המוצגת במסך על פי העמודה ש

, , לחיצה שנייה תמיין בסדר יורד   לחיצה ראשונה תמיין בסדר עולה

 .למקורלחיצה נוספת תבטל את המיון ותחזיר את המצב 

 טקסט חופשי:

פסים מאפשר להגדיל/להקטין את חלונית הטקסט לכתיבת  2שדה לכתיבת תוכן בו מופיעים בפינה 

 התוכן במלואו ולהתאים את החלונית לגודל התוכן הנכתב: תוכן, כך ניתן לראות את

 

 מחיקת שדה:

 תסיר את השדה/השורה שהוספנו. זהלחיצה על סמל  - 

 תפריט צד:

 מציג את מסך הבית/מסך הפניות. –לפניה בקשות 

 מכיל את כל המסמכים הכלליים המשרתים את כלל משתמשי המערכת. –מסמכים

 :תחתון תפריט

 

 .תמיכה והדרכה תמיכה טכנית, ראה גם סעיף –יצירת קשר 

 מציג את תנאי השימוש במערכת. –תנאי שימוש 

 דריך למשתמש.במ הצפיי –הדרכה 
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 הגשת הצעה לפניה פרטנית )תיחור(

 לאחר הזדהות וכניסה למערכת יופיע מסך הכניסה:

 

במסך ניתן לראות את שם הספק ואת שם המשתמש שהתחבר למערכת מצד שמאל למעלה. כמו כן, 

 אפשר לראות את כל הפניות הרלוונטיות לספק שנכנס למערכת. 

 

 הבא:כניסה לפניה תציג את המסך 

  

 לשוניות: 4מסך זה מכיל 
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 לשונית פרטי הפניה:

 .כותרת הפרויקט .1

 מכילה את שם הפרויקט ואת מספר הפניה.

 :כולל, פרטי הפרויקט .2

 הסבר על הפרויקט 

 ההתמחויות ותיאור השירות הנדרש. 

 את  שערךהפרויקט הוא ההגדרה שקבע מזמין השירותים  גודל  -גודל הפרויקט

 .הרלוונטית בהתמחות( גדול)קטן /  במכרז למוגדר בהתאםהפניה מטעם המשרד, 

 (.מחירו איכותבחירת הספק )מחיר בלבד או  אופן 

 :תאריכים .3

שאלות הבהרה, תאריך אחרון להגשת הצעות ותאריך לפגישה )כנס  להגשת ןתאריך אחרו

 )המשרד(, אם מתקיימת כזו.  המזמיןספקים( עם 

 התהליך על ידי המשרד הדורש.תאריכים אלו עשויים להתעדכן בהמשך **

 :קבצים וקישורים הקשורים למכרז .4

, כולל לוחות זמנים ראשוניים ואבני קובץ הכולל את פירוט הפרויקט המבוקש –בריף  ●

 .דרך לתשלום

 קבצים רלוונטיים נוספים שהעלה המשרד עבור הפניה. –קבצים נוספים  ●

 להבנת הפרויקט. רלוונטייםקישורים שונים שעשויים להיות  –קישורים נלווים  ●

 קיימת תת קטגוריה חדשה המציינת את גודל הפרויקטלב:  מושי
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 :שאלות ותשובותלשונית 

  

 חלק זה רלוונטי לשלב שאלות ההבהרה כפי שיקבע בלוח הזמנים על ידי המשרד. 

שנשלפו מוזמנים בחלק הזה תוכלו לכתוב שאלות ולראות את המענה עליהן. מאחר וכלל הספקים 
 לשאול שאלות, המשרד יענה במרוכז לכלל השאלות שיעלו מצד הספקים ביחס לפניה.

 ".החיבתיבת הטקסט "השאלות שלי" ולסיום יש ללחוץ "שלשאלה בנפרד  כליש לכתוב 

ישנם תווים מסוימים ששדה זה לא יכול להכיל. במקרה כזה, תוצג מתחת לשדה  ,לבכם לתשומת

 השאלה הודעה בצבע כתום המפרטת את התווים שאינם תקינים:

 

 בנוסף לא ניתן להשתמש בשדה זה במספור אוטומטי וטאבים.

 של המסך, מתחת לכותרת "השאלות שלי": הימנישאלות שנשלחו ניתן יהיה לראות בחלקו 
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לעיתים יערוך המשרד את השאלות מחדש ויענה עליהן, במקרה כזה המערכת תציג מתחת לשאלה 
 שלכם היכן ניתן לראות את התשובה.

 עפ"י החלטת המשרד הספק יקבל מייל המודיע על פרסום התשובות במערכת 

 של  המסך תחת הכותרת "תשובות )שם המשרד(":השמאלי ניתן לראות בחלקו  את תשובות אלו

 

 

בשלב זה, עד למועד האחרון להגשת שאלות,  עדיין לא ניתן להגיש הצעות, אולם ניתן לראות את מסך 
 הצעת המחיר ובמידת הצורך להגיש שאלות גם לגביו.

שינוי על ידי המשרד לפני המועד האחרון להגשת שאלות, לא יתאפשר להגיש שאלות עד ובוצע במידה 
כת תוצג ההודעה הבאה:להשלמת העדכון על ידי המשרד. במער

 

שימו לב, כאשר עדיין לא ניתן להגיש הצעות )לא הסתיים שלב הגשת השאלות(, תופיע הודעה דומה 
 להודעה זו:
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 לשונית הגשת הצעה:

 

 חלקים: 3-לשונית זו מתחלקת ל

 הצעה כספית .1

  

 השונים הכלולים בפרויקטלקבוע את המחיר עבור הפריטים אם הספק מעוניין להגיש הצעה, עליו 

. ניתן למלא את השדות "ממע כולל והוא אחת ליחידה מחיר הוא המחיר. לציין מחיר עבור כל רכיבו

ולשמור את ההצעה מבלי להגיש אותה על ידי לחיצה על הכפתור "שמירה". להגשת ההצעה יש ללחוץ 

 על הכפתור "אישור הגשת הצעות".

 .וסה"כ מחיר האופציותהמערכת תחשב את סה"כ מחיר הבסיס 

 שימו לב שאבני הדרך לתשלום הרכיבים מפורטות בבריף של המשרד. 

 מסמכי איכות .2
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 יש להעלות את הקבצים הבאים:  בתהליכים בהם אופן בחירת הספק הינו "מחיר + איכות"

  לצורך התרשמות איכותית מיכולתכם להציע את השירות הנדרש  ישמש - הצעתכם עםמסמך

 האיכות כפי שנקבעו במכרז  קריטריוניוכל 

  )קבצים. 15ניתן לצרף עד  –מסמך עבור מידע נוסף )לא חובה 

 

 .מסמך איכות אין חובת הוספתבפניה עם מחיר בלבד, : שימו לב

 .בלבד  PDF*ניתן להעלות קבצים בפורמט

את הצעת המחיר בקבצים אלו. הצעה שתכלול  לאין לכלו -חשוב להדגיש 

 .תיפסל על הסף מחיר בקבצים

, במידה שהמשרד מעוניין לבצע עדכון של הפניה, לא יתאפשר להגיש הצעה עד להשלמת שימו לב
 העדכון על ידי המשרד. במערכת תוצג ההודעה הבאה:

 

 

 ההצעה.כך שברצונו להגיש את מהווה אישור מצד הספק ל אישור הודעה זו
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ההצעה שהוגשה לאחר ההגשה )גם אם לא חלף שימו לב! בגרסה זו של המערכת לא ניתן לשנות את 

 עדיין המועד האחרון להגשת הצעות(.

לאחר הגשת ההצעה תתקבל ההודעה: "ההגשה הוגשה בהצלחה" ובשורת המכרז יופיע הסטאטוס 

 "הוגשה הצעה"

 

 

 הצעה הגשת אי. 3

 

 

פשרות "אינני במידה שהספק אינו מעוניין להגיש הצעה, מכל סיבה שהיא, חובה עליו לסמן את הא

 מעוניין/ת להגיש הצעה", לבחור סיבה ולכתוב הסבר.

ניתן לבחור בסיבת "ניגוד עניינים" מול המשרד אשר פתח את התיחור או בסיבה אחרת, ולכך יש 

 לצרף הסבר.

כי לאחר בחירת אפשרות זו, השדות הרלוונטיים יהפכו לשדות חובה וכן הכפתור ישתנה  !לב שימו

 ל"דיווח על אי הגשת הצעה", עליו יש ללחוץ בסיום.

 אם המשרד יאשר שאכן הספק נמצא בניגוד עניינים, לא יתווסף התיחור למונה השליפות שלו.
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 הגשת הצעות אי אישור

 
 הצעה.החלטתו שלא שלא להגיש צד הספק למהווה אישור מ אישור הודעה זו

שימו לב! בגרסה זו של המערכת לא ניתן לשנות את ההחלטה לאחר אישורה )גם אם לא חלף עדיין 

 המועד האחרון להגשת הצעות(.

 

 .תהצעושעון המונה את הזמן שנותר להגשת מסך זה קיים ברקע ב

 :כי לא ניתן להגיש עוד הצעות*במקרה בו חלף התאריך האחרון להגשת הצעות תופיע הודעה 

 

 

 

 .במערכת המופיע ההגשה מורשה אל המייל באמצעות תישלח זכייהאי /זכייה על הודעה

 

 שלבלמשרד שהפיץ את הפניה יש אפשרות לבצע שינויים בפרטי הפניה עד ל –בפרטי הפניה  שינויים
 גם יצוינו בו. על שינויים אלו יתקבל מייל להודיע על אי הגשת הצעה/בו הספק בוחר להגיש הצעה

  .הצעות והגשת שאלות הגשת, לפגישה מעודכנים מועדים

 

 

 הערכת ספק

בסיום הפרויקט נדרש המשרד לתת לספק ציון הערכת ספק. ציון זה יבוא לידי ביטוי בציון האיכות 
 לספק בתיחורים הבאים.

לפניה במערכת ולציין את תאריך סיום הפרויקט ספק שסיים עבודה מול משרד מסוים יכול להיכנס 
 )במקרה זה יקבל המשרד תזכורת שעליו לבצע הערכת ספק(.

אפ. בחלון זה יש לבחור -"נבחר ספק" יופיע חלון פופ טוס אסטבעלת כאשר המשתמש יכנס לפניה 
 האם הפרויקט הסתים או לא )פעולה זו יכולה להיעשות הן ע"י הספק והן ע"י המשרד(

 הפרויקט הסתיים להזין תאריך סיום וללחוץ על שה במיד

 

 לאחר מכן יש לאשר את הגדרת סיום הפרויקט ע"י לחיצה על  
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. המשרד ייתן הערכה וציון לפרמטרים המשרד יקבל תזכורת לביצוע הערכת ספק בשלב זה
 .ויעביר את ההערכה לידיעה/התייחסות של הספקהרלוונטיים, 

הספק יקבל מייל המודיע כי באפשרותו להיכנס למערכת ולהגיב לציון עם החזרת הפניה לספק, 
 "הערכת ספק" -. בכניסה לפניה תופיע בראש העמוד לשונית חדשהשקיבל

 

 יש להיכנס למסך הפניה -במידה והספק מעוניין להגיב/לערער על הציון

 יש ללחוץ על  ❶

 ש השגה.יש להזין התייחסות לציונים לגביהם הספק מעוניין להגי ❷

 ללחוץ על  ❸

 .משרדה לטיפול התגובהלצורך העברת  על  יש ללחוץ ❹

 

 

 בשלב זה הפניה חוזרת למשרד עם הערות הספק.

 המשרד יחליט האם להתייחס להשגות שהעלה הספק או לא.
 בכל מקרה, יקבל הספק הודעה על הציון הסופי שנתן המשרד.

 ערעור

 .המכרזלעורך גם בשלב זה ניתן לערער על הציון שנתן המשרד. הערעור ישלח 
 שימו לב ! ניתן להגיש ערעור לעורך המכרז רק במידה שהוגשה קודם השגה למשרד.

הנמצא בצדו השמאלי של העמוד תחת הציון  לבקשת ערעור יש להיכנס למסך הפניה וללחוץ על 
 שניתן
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 להזין את הבקשה לערעור וללחוץ על לאחר מכן תיפתח שורה בה יש 

 

 

   

 

 

 

 תמיכה והדרכה

 :ניתן לקבל באמצעות שליחת מייל לכתובת דיגיטליתהתיחורים המערכת בבנושא עבודה  תמיכה

ozarsupport@mof.gov.il 

 עם הפרטים הבאים:

 שם מלא ●

 משרד/החברה בה אתה עובד ה -ספקשם ה ●

 טלפון ●

 הסבר ורקע על הבעיה )עד כמה שידוע לך( ●

 

 התמיכהמוקד שעות פעילות 

 08:00-16:00ה' -ימים א'

 

 

:תמיכה ושאלות בנושאים מקצועיים/מכרזיים/אחרים  

:מכרז הדיגיטל יש להפנות לכתובת המייל  

 digital@mof.gov.il 

mailto:ozarsupport@mof.gov.il
mailto:digital@mof.gov.il
mailto:digital@mof.gov.il
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 מכרז טכנולוגיות מידע בתפוקות לכתובת המייל:

tech2019@mof.gov.il 

 מכרז תכנון מדיניות לכתובת המייל:

ct_09_2020@mof.gov.il 

 

 

mailto:tech2019@mof.gov.il
mailto:ct_09_2020@mof.gov.il

