יום שלישי  26נובמבר 2019
כ"ח/חשון/תש"פ

שאלות ותשובות  -מכרז  – 22/19מכרז לשירותי Professional Services
בתחום ה DATA CENTER
זכויות המועצה להסדר הימורים בספורט ("המועצה") במסמכי המכרז
אין לעשות שימוש במסמך זה ובתוכנו כולו או חלקו אלא לצורך הגשת הצעה למכרז.
כל הזכויות במסמך זה הנן של המועצה להסדר ההימורים בספורט ,בלבד.
מסמך זה ניתן לצורך קבלת מידע על המכרז .אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא את המידע בין בכתב ובין
באמצעי אלקטרוני שלא למטרת הגשת הצעה למכרז.
למעט אם נאמר במפורש אחרת ,למונחים המפורטים במסמך זה תהיה המשמעות הנקובה לצדן בחוברת המכרז .כמו
כן ,למעט אם נאמר אחרת ,הוראות חוברת המכרז יישארו ללא שינוי.

הבהרה:
בהתאם לבקשת המציעים ,המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  11.12.2019בשעה
 .12:00אין שינוי ביתר תנאי המכרז ,למעט כמפורט להלן.

סיכום שאלות ותשובות:
 .1שאלה :האם המומחה המבוקש נדרש להבין בכל התחומים הנדרשים ?
תשובה :המועצה יצאה למכרז לאיתור שרותי מומחה  PSבתחום ה .DC
המועצה מבינה כי למרות רצונה לקבל מומחה אשר בקיא בכל התחומים המבוקשים ומוגדרים במכרז ,היכולת
לאתר מומחה אחד כזה אינה סבירה ועל כן המועצה מבהירה כי מטרתה הינה למצוא ולאתר מומחה בקיא

ובעל ידע נרחב בכמה שיותר מהתחומים המבוקשים ,אשר יהווה עוגן לחברה ושיעבוד באופן קבוע במשך
כיומיים בשבוע ולהשלמת הידע והיכולות הוא יקבל תמיכת מעטפת ממומחים ייעודיים מטעם המציע או
מומחים אחרים חיצוניים אשר המציע יספק במידת הצורך ואשר יעזרו ,יתמכו ויפעלו על פי דרישות המועצה
לטיפול בתקלות נקודתיות ,תמיכה ותחזוקה שוטפת ובמקביל ביצוע פעילות מתוכננת בתאום מראש של
.
לביצועה
הנדרשים
המומחים
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 .2שאלה :האם נדרש להגיש אדם אחד או יותר לכיסוי התחומים המבוקשים?

תשובה :המועצה מבקשת לקבל קורות חיים עבור מספר מועמד/ים (  ) Hands ONהמוצעים להוות כעוגן
הראשי לפעילות ולהם יש ידע נרחב ומקצועי ככל האפשר .רצוי להגיש מספר מומחים על מנת שהמועצה תבחר
מהם את המועמד הראשי .להוכחת יכולות המציע כחברה ,יש לצרף בנוסף קורות חיים של מומחים בחברה,
אשר מסוגלים יחדיו בתחומיהם לספק מענה לדרישות המועצה ולספק מעטפת מלאה לצרכי המועצה .קורות
חיים אלו ישמשו את המועצה להעריך את יכולות המציע לספק את השירותים המבוקשים  ,חוסנו ורמתו.
 .3שאלה :מפגש מצעים ומועד אחרון לשאלות הבהרה הינו  25.11וההגשה הינה  ,3.12ההפרש בין שני
התאריכים הינו קצר מאוד ,מבקשים לדחות את מועד הגשת המכרז.
תשובה :מקובל .ר' הבהרה לעיל.
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