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 והתקשרויות הסכמים ועדות, ,מכרזים ניהול

גורמים רבים בארגון  מעורבות מחייב ההסכמים שנחתמים עם הספקיםו ועדות המכרזים, תחום המכרזים

וביניהם המומחים המקצועיים, הממונים על התקציב וניהול הכספים, היועצים המשפטיים, אנשי הלוגיסטיקה, 

את נציגי בעבודתן . ועדות המכרזים מאגדות ת הארגוןהנהלכולם תחזוקה ומעל , אנשי התפעולאנשי ה

ועבודתן מסתכמת בדיונים,  ,משלב ההחלטה על רכש/מכרז ועד לחתימת הסכם עם הספקהגורמים הללו 

כל אחד מהגורמים המוזכרים מנהל את תחום אחריותו במערכות ניהול ומידע אלא שבמסמכים ופרוטוקולים. 

דבר בסופו של נופל  הליך המכרז, סביב, שביניהםזה המתחולל ב"מפגש"  בעוד כל המותאמות לתחום אחריותו

שלב חשוב זה מכסות כגון מרכב"ה המשמשת במשרדי הממשלה, אינן  למיניהן, SAPבין הכסאות. מערכות 

על ם הנדרשים כליאת הנעדר על מגוון שלביו ליך הזה ההו שבין ייזום בקשת רכש לבין ההתקשרות עם הספק

לאורך  הארגוןלשמש את  שיכולבאופן אינו נשמר  ההליךהמתהווה ומלווה את התיעוד לסייע בניהולו. מנת 

 מהלכי רכש דומים.בעתיד ב או לסייע תקופת ההתקשרות

 תהליכיחוק חובת המכרזים ועם נבנתה על סמך הכרות מעמיקה עם  כאןמערכת הניהול והתיעוד המוצגת 

משוכללת ואמינה של חברת ההסכמים הנגזרים ממנו. המערכת נבנתה על תשתית טכנולוגית והמכרז, הועדות, 

Commugenתשתיתאותה על אף הם שנבנו  ,החברהפתרון אחד מתוך מגוון פתרונות מחשוב של  איה, ו, 

 .משמשים מזה שנים בעשרות ארגונים ומשרתים אלפי משתמשיםו

 ובכלל זה:והגורמים המעורבים בו מרכיביו , על כל שלביו יךהמערכת הנדונה מנהלת ומתעדת את כל ההל

 יזום בקשה ע"י כל גורם מורשה בארגון 

  ראשוני/תקציבי  "אור ירוק"קבלת 

  :ממכרז/פטור פומבי/מכרז סגור בל"ם/מכרזאישור ועדת המכרזים לפתיחת מסלול רכש 

  היועצים ותקציב היעוץ ניהול עבודתכולל עריכת מסמכי הבקשה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים 

  ואישור מסמכי הפרסוםהחתומים פרוטוקולים פקת הה, דיוני ועדת המכרזיםזימון ותיעוד 

  ספקים והליך שאלות ההבהרההכנס ותיעוד ניהול  המכרזפרסום 

 ועדת המכרזיםעבור ממצאי הבודקים והמלצותיהם  תיעודו בחינת ההצעות 

  עד לבחירת ההצעה הזוכהותיעוד דיוני הועדה והחלטותיה זימון עדת המכרזים 

 וההסכם הצעת הזוכה, מכרזתיעוד מסמכי ה 

  הארכות, מימוש אופציות וכו', תכתבי ערבות, חידושי הסכמים וערבויוניהול שלב ההתקשרות כולל 

המערכת מתממשקת לסביבת הניהול והעבודה של הארגון ככל הנדרש למשל למערכות רישום משתמשים, 

 , פורטל ארגוני וכדו'.ים, ניהול רכשניהול ושמירת מסמכ

   בחירת זוכה וניהול ההתקשרות וההסכם.להליך מכרז המנוהל במערכת משלב הייזום ועד ללהלן דוגמאות 
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 יזום בקשה 

כל גורם המורשה בארגון יכול לפתוח במערכת בקשת רכש ולצרף אליה מסמכים רלונטיים. הבקשה תנותב 

 .האותו סוג של בקש האחראי לאישורע"י המערכת לגורם 

ע"י היא תנותב עתה  ולאחר אישורונבחנה ע"י הגורם האחראי "אגף הכלכלה" התקבלה בבקשת היזם ש

 דיון בועדת המכרזים.המערכת ל
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  לקביעת עקרונות הרכש והמכרזדיון ראשון 

 וכו'. , יחס איכות/עלותסוג המכרז, המפרט, תנאי הסףראשון לצורך קביעת תעוד דיון 
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המכרזים מתועדים ונשמרים במערכת כחלק ממסמכי המכרז. פרוטוקול הדורש חתימת חברי ועדה כל הדיונים 

על תבנית מסמך  PDFאו   Word, וגם ניתן להפקה כמסמךיכול להיחתם דיגיטאלית בתוך המערכת בתום הדיון

 .PDFכמסמך מופק מוגדרת המקובלת בארגון.  להלן הדיון שהוצג לעיל 
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  דיון בועדת מכרזים 

תיעוד  הפצת מסמכים לקראת הדיון,חברי הועדה  זימוןעבודת ועדות המכרזים כולל המערכת מנהלת את 

 הפקת פרוטוקול חתום בסופו.הדיון ו
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  עריכת המכרז 

כן פרוטוקולים של דיוני ועדת המכרזים והמסמכים והשלבי עריכת המכרז כולל המערכת מנהלת את כל 

 תקציב יועצים חיצוניים.ניצול מאפשרת מעקב ובקרה אחר 
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   ניהול ההסכמים וההתקשרויות

כל ההסכמים הנחתמים מנוהלים במערכת לכל משך תקופת ההתקשרות כולל מתן התראות על פקיעת כתבי 

 ערבות, תוקף הסכם וכדו'. 

מידע אודות ההסכמים כמו כל מידע אחר ניתן להציג בדוחות ובגרפים. הדוחות כמו הגרפים הם אקטיביים 

 .נקודה בגרףמכל שורה בדוח או וזאת  ,נוסףמפורט וניתן "לצלול" מתוכם למידע 
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 דוגמאות למידע גרפי
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 .ובחתך חודשי )מכרז( עפ"י נושא יעוץ המוצגתקציב ניצול 
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 טכנולוגייםפונקציונאליים ום מאפייני

  שירותWEB בדפדפנים אקספלורר, כרום, ספארי ופיירפוקס.הפועל  מודרני ומאובטח 

 על של מידע עם יכולת -מציג תמונתdrill-down מובנית. 

  מהיר של מידע לפי שדות מאפיינים או טקסט חופשי.מאפשר אחזור 

 .כולל הפקת דוחות ניהוליים למנהלי המערכת, בהגדרה קבועה או דינאמית 

  נתונים ושמירת גרסאות.כולל עדכון 

  וכדו'חילול התראות לניהול תהליכים, כולל מנוע חוקים, המשמש למשל. 

 נשמרים כחלק מתיעוד הליך המכרז. כולל מנגנון ניהול קבוצות דיונים )דוגמת ווטסאפ( ה 

 .כולל מנגנוני התראות, תזכורות וקישור לאוטלוק 

 .כולל לוג מרכזי המתעד עדכוני נתונים ומידע טכני 

 עתי של קובצי או  פעמי-ייבוא חד כוללExcel ,CSV ו- XML. 

 לקובץמידע ונתונים ייצוא  מאפשר Word ,Excel או PDF. 

 

 מימוש והטמעת המערכת בארגון

אם בהתקנה  בתוך שבועות ספורים התהטמעהתקנתה והתשתית הטכנולוגית הגמישה של המערכת מאפשרת 

 את הפעילויות שלהלן. כולליםשלבי ההטמעה . מקומית בארגון או כשרות בענן, על פי העדפת הלקוח

 .התקנת המערכת 

 איסוף הנתונים הקיימים בארגון. 

  למערכת.טעינת הנתונים 

  והרשאות הגישההגדרת המשתמשים. 

 הדרכת המשתמשים. 

 .הפעלה בייצור 
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 גוניים מקביליםרפתרונות א

של הוא פתרון אחד מתוך מגוון פתרונות מחשוב , וCommugenהשירות האמור נבנה על תשתית חברת 

בין הפתרונות הללו ניתן למנות את הנושאים תשתית טכנולוגית משוכללת ואמינה.  שנבנו על אותה החברה

 שלהלן.

 ניהול המחשוב הארגוני  ניהול ביקורת פנימית 

 SOX  ניהול ידע תמציתי 

 איסור הלבנת הון  ניהול סיכוני אבטחת מידע 

 בקרת חדר עסקאות  ניהול סיכונה אכיפה וציות 

 המשכיות עסקית  ניהול סיכונים תפעוליים 

 הערכת סיכונים  ניהול פגישות ומעקב החלטות 

 נהלים  ניהול תכניות עבודה 

 עיקריים וממליציםלקוחות 

 .משרתים מדי יום עשרות אלפי משתמשיםהפתרונות הללו משמשים בייצור אצל לקוחות החברה 

 

נתונים בזמן אמת, הצגת שקיפות תהליכים, קיצור זמנים, מאפשרת של קומיוג'ן והסכמים ועדות ניהול מכרזים מערכת "
עם  ,טכנולוגיה מובילה, פתרון קל להתאמה ויישוםבודה. וזאת באמצעות ע ןזמחוסכת שאלות ו מייתרתניהול הסכמים, 

 "רמת שירות גבוההבצוות מקצועי 
 אגף רכש ולוגיסטיקה, חברת נמל חיפה, ראש ארן פסטמן

אוד, קל לשימוש, וכמעט שלא קומיוג'ן יעילים, מהירים, מקצועיים ואדיבים בשירותם. המחולל שפיתחו יעיל מ אנשי"
ידידותי ועונה על הקריטריונים של הנדסת אנוש.  הואמיומנות מקצועית להפעלתו. ממשק המשתמש לניהול  נדרשת

 ".אני מקווה שימשיכו לפתח מוצרים נוספים משלימים באותו קו
 חיים דינצמן, מערכות מידע, בנק דיסקונט

 ".המערכת של קומיוג'ן היא בדיוק מה שצריך כדי לאפשר שיתוף ארגוני בידע"
 ד"ר אורה סתר, מומחית לניהול ידע
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