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המרכז לשילוב ספקים  -מבנה ארגוני

*

ר' היחידה
לתעשיות

תחום תעשיות
מתכת
ואלקטרוניקה

תחום תעשיות
קשר ומחשבים

תחום
מערכות ניהול
ספקים

תחום לתעשיות
קלות

תחום תעשיות
תהליכיות
ואזורי עדיפות

ר' תחום מתכת
ומכונות

ע' בכיר
לשילוב ספקים
באזורי פיתוח

ר' מיחלק
תעשיות חשמל

*

במאגר הספקים כ 20,000 -ספקים
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תהליך רישום וניהול ספקים מוכרים :
.1

הגשת בקשה להכללה ברשימת הספקים המוכרים.

.2

בחירת סיווגים טכנולוגיים (תחומי עיסוק עיקריים ,מתוך אלפון סיווגים).

.3

קיום מערכת איכות למפתחים ,יצרנים ונותני שירותים  -רמות )X( S ,B ,A
מבוססת ISO : 9001

.4

מעקב אחר ביצועי הספק (אמינות ספקים).

.5

אישור ניהול ספרים כחוק וניכוי מס במקור לפי פקודות מס הכנסה ,וכן
קיום רישיון עסק.

.6

תעודת עוסק מורשה (מע"מ).

.7

אישור רשם החברות /שותפויות.

.8

אישור על מחזור מכירות שנתי (אינפורמטיבי בלבד).

.9

טופס שאלון אישי  -בדיקות ביטחון (מנהלים /מורשי חתימה /בעלי מניות
מעל .)10%

.10

תקנון אישור ספקים מוכרים ונספח איכות סביבה.

.11

בקשה לקבלת קוד משתמש וסיסמא.
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היערכות לעבודה במתכונת דיגיטאלית -
אתר מכרזי הרכש של מנה"ר  /משהב"ט
באתר משהב"ט קיים קישור לאתר סחר אלקטרוני המאפשר :


צפייה באתר ללא הזדהות  -מאפשר צפייה בכותרות מכרזים כולל פרטי
איש הקשר.



כניסה עם קוד משתמש וסיסמא  -מאפשר צפייה  /הורדה של מסמכי
המכרז.



הצטיידות בתעודה דיגיטאלית comsign ,או  - personal I.Dמאפשרת
הגשה דיגיטאלית של מענה למכרז.
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צפייה באתר ללא הזדהות


המידע המתקבל הוא רשימת מכרזים .המידע כולל  :תיאור קצר ,מועד הגשה,
טלפון לברורים .אין אפשרת לצפות במפרטים טכניים.



ניתן להוריד טפסי רישום
ניתן לעיין בסיווגים טכנולוגיים
ניתן לקרוא הודעות רכש וכספים
ניתן לעיין ברשימת פטור ממכרז (שקיפות מלאה)
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מה קיים בהזדהות עם קוד וסיסמא

תקשורת אוטומטית
בדוא"ל לאורך כל הדרך

המטרה  :טיפול מלא בתהליכים ,במסגרת האתר
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איתור מכרזים




בכל יום ,בממוצע ,קיימים באתר מעל  600מכרזים פתוחים להגשת מענה.
לחלק מהמכרזים נשלח מייל תזכורת.
ניתן לאתר מכרזים באתר לפי :







מילת מפתח
מספר מכרז
עפ"י טווח תאריכים

קטגוריות כמו  :טכסטיל ,כלי עבודה ,מערכות ח"י ,אחזקה ח"א
סוכן חכם RSS (RICH SITE SUMMARY) -
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תחומי סוכן חכם RSS -
הספק יכול לבחור בקטגוריות מקצועיות ו/או ארגוניות בהן הינו מעוניין ,ולקבל
דוא"ל לגבי כל המכרזים בתחום.
להלן רשימה חלקית של קטגוריות :














אב"כ וציוד רפואי
אחזקת כלי רכב וצמ"ה
ח"ח למטוסים ומזל"טים
טקסטיל ,הנעלה ותשמישי קדושה
כלי עבודה ,מיכון משרדי ,אחזקה ,ציוד ביצורים וגידור
מחשבים ,ציוד חומרה ותוכנה ,צורכת מחשב
מכשור מכ"מ ול"א
שרותי השכלה והכשרה
שרותי רפואה
בחר הכול  -יישלח מייל עבור כל מכרז שמתפרסם
שלוחת בצ"ת  -עד ₪ 30,000
שלוחת מצל"ח  -עד ₪ 30,000
שלוחת רכש לוגיסטי  -עד ₪ 30,000
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תעודה דיגיטלית
•

חוק חתימה דיגיטאלית  2001מאפשר הצטיידות באמצעי חתימה מהימן ככלי
עבודה באינטרנט (התעודה מונפקת ע"י גורם מאשר בהסמכת משרד
המשפטים)

•

החתימה הדיגיטאלית מאפשרת בדיקה שלא נעשה שינוי במסמך החתום
מרגע החתימה (המסמך הינו .)pdf

•

טופס המענה הדיגיטאלי מאפשר הגשת מכרז כולל שמירת טיוטא ,הוספת
צרופות ,דיווח עדיפות לאומית  /קו עימות וכיו"ב.

•

יש לוודא שברשותכם תעודה דיגיטאלית  COMSIGN, PERSONAL IDטרם
השתתפות במכרז.

•

המענה הדיגיטאלי מאפשר התייחסות למכרז בכל נקודת זמן ומוזיל את עלות
הגשת המענה.
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ובעתיד...
 בקשות לקבלת מידע יועברו באינטרנט
 חשבוניות יועברו באמצעות מפעילים בלבד
 רישום ספק יתבצע באתר ,פרט למסמכי מקור שיועברו בהמשך
 עדכון סיווגים ופרטים נוספים ייעשה באתר
 הודעות  SMSישלחו כתשובה לפניות טלפוניות
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