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 מענה לשאלות הבהרה : 

 

 

 

 

 תשובה  שאלה  

 מעוניינים לגשת למכרז האמור. .///////////אנחנו חברת  .1

על המכרז נודע לנו בימים האחרונים ואנו מבינים 

להגשת שאלות כבר חלף והמועד  שהמועד  האחרון

 להגשת המענה, קרוב מידי גם הוא.

הנני פונה אליכם בבקשה לאפשר הארכת זמן לשלבים 

הללו, על מנת לאפשר לנו ללמוד היטב את הבקשה ולגבש 

 הצעה מקצועית ומלאה.

 .ואודה לכם מאוד באם תעתרו לבקשתנו ז

 מועדי ההגשה עודכנו באתר המל"ג.      א.

  ולא במכרז.  RFIליבכם, מדובר ב לתשומת ב.

שימו לב כי הפנייה מיועדת בשלב הנוכחי  ג.

 ליצרני התוכנה בלבד. 

בהתאם לתנאי הפנייה, השתתפות של גורם אחר 

בתהליך עשויה לפסול אותו בעתיד מהשתתפות 

 .במכרז

אני מבין כי הפנייה הנה ליצרני התוכנה, יחד עם זאת אנו  .2

 ///////////נציגים בלעדיים של יצרן תוכנה בינלאומי 

 שאין לו נציגות בארץ מלבדנו.

 ?RFIהאם נוכל לענות על  ל

בכפוף להצגת אישור כתוב  RFI -ניתן  להשיב ל

של יצרן התוכנה כי הפונה הינו הנציג הבלעדי 

                                      שלו בארץ.       

אין באמור משום קביעה כלשהי לגבי האפשרות 

של נציג כאמור להגיש הצעה במסגרת מכרז 

 עתידי, ככל שיהיה מכרז כזה.

האם המל"ג מחפשת מערכת שעיקרה הוא תכנון תקציב?  .3

לקבלת  ERPכלומר מערכת המתממשקת למערכת ה 

וביצוע התכנון במערכת ייעודית? או  ACTUALנתוני ה 

שיהיו לה יכולות של תכנון  ERPשהכוונה היא למערכת 

 ובקרה תקציבית?

מתמקד בנושא ניהול ובקרת תקציב  RFI-ה

 ובתחום ביצוע התקציב על ידי החשבות. 

 תכנון התקציב נדרש בחשיבות משנית.

בהמשך לשאלה מעלה, נשמח לקבל תיאור מעט מפורט  .4

 .יותר על אופי המערכת שהמל"ג מחפש

 . 3ראה תשובה לשאלה 

בנוסף, קובץ הדרישות בפנייה מציג בפירוט את 

 .דרישות המערכת

, יהיו RFIהאם גורמים שלא ישתתפו במענה על ה  . 5

 RFP)ככל שיפורסם  RFPמנועים מהשתתפות עתידית ב 

 בהמשך(?

( מיועדת ליצרני התוכנה RFIהפנייה הנוכחית )

 ולא למיישמים )"אינטגרטורים"(. 

ככל שיפורסם מכרז בעתיד, יוגדרו בו דרישות 

מפורטות ומיישמים רלוונטיים יוכלו להציע את 

 .שירותיהם


