
 

 

 2020אוקטובר  19

 ' חשון תשפ"אא

  משתתפי המכרזאל: 

 

 לאספקת שירותי מענה אנושי טלפוני בעבור תאגיד השידור הישראלי 2020/16מכרז הנדון: 

 2לקט מספר  –תשובות לשאלות הבהרה 

 

 שבנדון:מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז  הישראליתאגיד השידור 

 

המסמך אליו  מס"ד
מתייחסת 

 השאלה

 תשובות שאלות

מסמך ב' סעיף  1
 .ב2

 . כן ?24/7האם יש צורך במענה 

מסמך א' סעיף  2
 .א3

הלקוחות שקיבלו שירות  2האם 
מהחברה צריכות לעבוד כיום 

במקביל? האם אחת שמקבלת שירות 
כיום ואחת בעבר, עונה על דרישות 

 המכרז?

 הזמן פרקבצורך בניסיון  יש
 אחד כל בעבור בסעיף הנקוב
 . הלקוחות משני

 לשני שהניסיון צורך אין
 פרק באותו יהיה הלקוחות

, דהיינו אין צורך שיהיה הזמן
 ניסיון במקביל.

מסמך א' סעיף  3
 .א8

במידה והסגר ימשיך, האם תהיה 
 דרך אחרת להגשת מסמכי המכרז?

בתיבת  תוגשנהההצעות 
 המכרזים במועד שנקבע. 

 מגבלות תנועהו כל שיהיכ
הנובעות מהתפרצות כלשהן, 

יפרסם התאגיד נגיף הקורונה, 
. יש לעקוב ודעה מתאימהה

באתר האינטרנט אחר פרסומי 
 התאגיד. 

בחינת  - 6טופס  4
 רכיבי האיכות

נודה על קבלת ניקוד משנה / 
 פרמטרים למדידת רכיב האיכות

בלקט  1ראה תשובה לשאלה 
 .1תשובות הבהרה 

נבקש לקבל נתונים על ממוצע משך  כללי 5
 שיחה וכמות שיחות

לפי ההערכה כללית שנעשית על 
דרך האומדנא בלבד ושאינה 

התפלגות יתכן ו, מחייבת
שיחות  60 -של כתהיה חודשית 

אורך שיחה ו בממוצע ליום
 .שניות 45כדקה ויהיה ממוצע 

לא ניתן לצפות מובהר כי ואולם 
 ו/או לחזות נתונים.



 

 

סעיף  -מסמך ב'  6
 . ב.2

נודה לקבלת הגדרת ימי שבתון לפי 
 מכרז זה )שבת, חג, ערבי חג(

יום שבתון שנקבע  –יום שבתון 
יום העצמאות,  בחיקוק כגון: 

יום הבחירות וכיוצא באלה וכן 
 יום הכיפורים.

כמשמעותם  –שבת, חג וערבי חג 
פקודת סדרי א. ל18בסעיף 

 1948-תש"חההשלטון והמשפט, 
 למעט יום הכיפורים.

 

סעיף  –מסמך ב'  7
 . ו.2

נבקש לקבל חידוד  –ממשקי ווב 
לדרישה ולהבין האם מדובר 

בממשקים לניהול טרנספורמציה 
 דיגיטלית רב ערוצית?

הכוונה שניתן לעשות את 
 הטעינה דרך האינטרנט.

ללקט  4לשאלה ראה תשובה 
 .1תשובות הבהרה 

סעיף  –מסמך ב'  8
 6+ סעיף  5

נודה לקבל חידוד ופירוט אודות 
 Back-וה Help Desk-עבודת ה

Office  הנדרשת אודות השירותים
 במכרז זה

ללקט  5ראה תשובה לשאלה 
 .1תשובות הבהרה 

 

 – 5טופס מספר  9
 5סעיף 

 \האם מדובר במספר פניות חודשי 
 יומי?

 ביממה

נודה לקבל הבהרה כללית על אופי  כללי 10
האם מדובר במוקד  -פעילות המוקד 

או תיאום שיחות \השארת הודעות  ו
לתוכנית או שמטרת המוקד היא מתן 

מענה מקצועי למאזינים לתוכנית 
 "זה מגיע לכם"?

  -כמפורט במסמכי המכרז 
עץ מוקד השארת הודעות על פי 

 שיחה שיועבר לזוכה.

סעיף מס'  5טופס  11
 (29)עמוד  5

נבקש לדעת לאיזו תקופה נדרש 
 המענה? )יומי, שבוע, חודשי(

 לעיל. 9ראה תשובה לשאלה 

 11סעיף  9עמוד  12
 (2ב)

(, ניקוד האיכות 2ב)11בהתאם לסעיף 
יינתן בין היתר בהתבסס על הפרטים 

 .6ובטופס  5שהמציע ימסור בטופס 

לא ברור ולא  6וטופס  5מטופס 
מפורט מהם הקריטריונים שעל 

בסיסם ניתן הניקוד ומהם 
 המשקולות של אותם קריטריונים

 

סופקו האם היקף לקוחות להם 
שירותי דומים הם הקריטריון שעל 
בסיסו ניתן ניקוד האיכות? במידה 
וכן, מהם משקולות הניקוד דהיינו 
מהו הניקוד הניתן בגין כל מדרגת 

 היקף לקוחות.

 

ללקט  1ראה תשובה לשאלה 
 .1תשובות הבהרה 



 

 

במידה ולא, נא פרטו את 
הקריטריונים והמשקולות השונים 

שעל בסיסם ניתן ניקוד האיכות וזאת 
בהתאם לפסיקת בתי המשפט 

כי לצורך שמירה על הקובעת 
עקרונות השוויוניות והתחרותיות על 
עורך המכרז לפרסם במסגרת הליכי 

המכרז את אופן בחירת הזוכה הכולל 
את קריטריוני ומשקולות ניקוד 

 המציעים השונים.

תיאור  13
השירותים, 

 מסמך ב'

לקבל את כמות השיחות   נבקש
עות שטופלו בשנים הקודמות וההוד

 לפי התפלגות חודשית.

כמו כן, נבקש לקבל את משך השיחה 
 הממוצע

 לעיל. 5ראה תשובה לשאלה 

 

טופס הצעת  14
מחיר, מסמך ד' 

 (33)עמוד 

אין הגיון בצורת חישוב הדקות 
 המתוארת במכרז.

נבקש לשנות את צורת חישוב זמן 
השיחה כמקובל בעולם המוקדים; 

תמורה בגין כל חלק יחסי של תשלום 
דקת שיחה שבוצעה )ללא עיגול 

 זמנים(.

ללקט  11ראה תשובה לשאלה 
 .1תשובות הבהרה 

 - 4ב' 11סעיף  15
בדיקת ההצעות 

אמות מידה 
לבחירת ההצעה 

 (9הזוכה )עמ' 

"לבסוף יחושב לכל מציע ניקוד 
איכות כולל וזאת על ידי סכימת 
ניקוד האיכות שקיבל בכל אחד 

 יבי האיכות שבטבלה..."מרכ

לפי איזו טבלה? לא קיימת בטופסי 
 המכרז.

ללקט  1ראה תשובה לשאלה 
 .1תשובות הבהרה 

מסמך ב' תיאור  16
השירותים, סעיף 

 (17ג'+ד' )עמ' 2

האם ניתן להסיק שצפי שיחות יומי 
שעות הפעילות  24שיחות במהלך  90כ

 של המוקד?

 לעיל. 5ראה תשובה לשאלה 

מסמך ב' תיאור  17
השירותים, סעיף 

 (17)עמ'  11

האם ידוע צפי משך שיחה? )שכן ככל 
 הנראה מדובר באוכלוסיות רגישות(

 

 לעיל. 5ראה תשובה לשאלה 

מסמך ב' תיאור  18
השירותים, סעיף 

 (17)עמ'  11

"...הפונים לעיתים חסרי אוריינות 
בענייני רווחה ומעוררים באופן תדיר 

התחומים  שאלות מורכבות מן
 ". יםירווחתהחברתיים 

קיים בסיס נתונים / מידע שלפיו ינתן 
המענה הרלוונטי והמדוייק? ואם לא, 
האם ניתנת הכשרה כלשהי על ידכם 

 למוקדנים?

לא יינתן מענה מקצועי על ידי 
הם יידרשו לדעת  אך. המוקדנים

וכיצד נהל את השיחה כיצד ל
לפרט אודות נושאי השיחה. 

ותינתן הדרכה נפרדת, אך ייתכן 
 התאגיד אינו מחויב לכך.

 



 

 

לצורך  -6טופס  19
 -בחינת רכיב ג'

העסקת עובדים 
עמ'  -עם מוגבלות

32 

"...על המציע לפרט האם הוא מעסיק 
ביחסי עובד מעביד, במועד הגשת 

הצעתו אדם עם מוגבלות, בכל תפקיד 
 %10שהוא בחברה, בהיקף של 

לציין את ומעלה מכלל עובדיו וכן 
הייצוג ההולם על  -".ההיקף המדויק

פי חוק להעסקת עובדים עם מוגבלות 
 מכלל העובדים בחברה. 5%הוא 

 ? 10%מדוע נדרשים להצהיר על  .1

. האם יש להתייחס לכך כתנאי סף? 2
או שיהיה ניקוד מודולרי בהקשר 

 לסעיף זה?

ללקט  1ראה תשובה לשאלה 
 .1תשובות הבהרה 

 

 

  

 

 

 מובהר כי: 

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

 ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז. .2

 ידו בכל עמוד.-המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .3

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


