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למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה  – 10/2013דו שלבי  מכרז פומבי 

  גבוהה 

 

 

 :להלן ריכוז תשובות לשאלות שהתקבלו ממשתתפים בנוגע למכרז

 

 

 שאלה 

או רק במקרים  (על בסיס קבוע ?) תמלולים בשפה האנגלית הם שיגרתיים -   2.2סעיף  .1

 על מנת שנוכל לארגן את כוח האדם. אשמח לדעת,  מסויימים ?

 תשובה

 רישום פרוטוקולים בשפה האנגלית אינם על בסיס קבוע אלא רק ככל שנדרש למועצה.

 

 שאלה

 פרוטוקולים ראשונים) הם בתשלום אני מניח? 3תקופת הנסיון לתאגיד (  -  3.2סעיף  .2

 תשובה

 כן.

 

 שאלה

? (הכוונה למקליטים  המושג "רושמי פרוטוקולים קבועים" מתייחס למקליטים - 3.2סעיף  .3

או למתמללים/ות ? (הכוונה למתמללות  טעמנו להקליט את הישיבות/דיונים)שנשלחים מ

 .שמכינות את הפרוטוקול מול החומר המוקלט אצלנו במשרדים )

 תשובה

 הקלדה במהלך הדיון.ניתן לבצע את השירותים באמצעות לא תהיינה הקלטות של הישיבות. 

 

 שאלה 

האם מי שיזכה במכרז  -השאלה   בסעיף, יש פירוט של הישיבות השונות. - זבמכר 2.1סעיף  .4

יבצע את הפרוטוקולים של כל הישיבות, או שמא יש אפשרות לחלק את הישיבות בין מספר 

רישום פרוטוקולים של ישיבות מל"ג וועדותיה, זוכה אחד יבצע  -(כלומר, לדוגמה   זוכים?

 וזוכה אחר ירשום ישיבות של ות"ת וועדות אחרות, למשל).

 תשובה

, ככל מציעיםמספר בין  השירותים נשוא המכרזהמועצה תחליט בהתאם לשיקול דעתה על חלוקת 

 .שיבחר יותר ממציע אחד
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 ה שאל

 למתן שירותי 10/13מועמדותי למכרז מספר הנני מועסקת כעת כשכירה ובכוונתי להציג את  .5

למכרז נאמר כי עלי להמציא  6.8בסעיף  - רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה גבוהה

"אישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים, רישום במע"מ ומס הכנסה וכל אישור אחר, 

 -ום חבות מס) התשל"ן הנדרש לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשל

1976". 
מאחר ואני שכירה כאמור וטרם נרשמתי במס הכנסה ובהתאם לאמור מכרז אני "יחיד" 

 שאלותיי הינן:

רחה שלי תוכלו לנכות מס במקור עד שאמציא את האישורים הרלוונטיים? . האם משכר הט1

 האם זה ישביע את רצונכם?

 היותי עוסק זעיר וכד' הם זה יספק אתכם?. במידה ואמציא אישור מרואה חשבון על 2

בנוסף, אבקש שתעבירו אלי לכתובת הדואר הזו את כל שאלות ההבהרה שיגיעו אליכם ואת 

 או כל שינו בתנאי המכרז אם יהיו.התשובות שנתתם 

 תשובה 

ישראל לא יתקשר גוף ציבורי עם תושב  קובע כי 1976-, התשל"ו(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים2סעיף 

בעסקה למתן שירות לגוף הציבורי אלא לאחר שהומצא למי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה אישור 

 –חשבון או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד שאותו תושב -מפקיד מורשה, מרואה
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא  )1(

 מלנהלם; פטור

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך  )2(

 מוסף.

מציע (יחיד) שאינו מקיים עסקים בעת הגשת ההצעה ואינו יכול לכן להגיש מסמך כנדרש לעיל עד למועד 

בחתימת ידו כי במידה ויוכרז כזוכה, האחרון להגשת הצעות במכרז זה, יגיש במקום זאת התחייבות בכתב 

ימציא למועצה מסמך כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, עד למועד הגשת החשבון הראשון לתשלום; 

 המועצה לא תעביר למציע הזוכה כל תשלום.  –מובהר כי עד שלא יומצא מסמך כאמור 

 

 שאלה

מה משך הזמן שבו מתחייבת המועצה לבדוק את החשבון מרגע התקבלו ועד רגע  - 5.4 –סעיף  .6

 אישורו?

 תשובה

המועצה מתחייבת לבדוק את החשבון תוך זמן סביר, ולשלם את התשלום שאושר על ידי הממונה תוך 

 יום ממועד האישור.  30

 

 

 שאלה 

התאגיד, ההמלצות שנתנו לנו אינן היות שנותני השירות מטעם התאגיד מייצגים את  - 6.6סעיף  .7

לרושמי הפרוטוקול אלא לנו, כתאגיד, המספק פתרונות מקיפים ללקוחותיו. האם ניתן לצרף 

 המלצות אלה, אשר ברורה מהן מעל כל ספק איכות השירות הגבוהה שנתנה ללקוחותינו?

 תשובה 
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 . ף שדורש המלצות)(תנאי הס ימחקלמסמכי המכרז  6.6תנאי המכרז ישונו באופן הבא: סעיף 

 ישונה באופן הבא:למסמכי המכרז  8.3סעיף 

מאת לקוחות שהמציע ביצע עבורם  כתובותהמלצות חיוביות  5הצגת עד  – המלצות ושביעות רצון. 8.3

שירותים דומים לשירותים נושא מכרז זה בחמש השנים האחרונות (לרבות פרטי ההתקשרות עם 

נקודות  15-נקודות לכל המלצה ולא יותר מ 3עד  –הממליצים) על עבודת המציע והתרשמות המועצה מהן 

 לכל הסעיף.

; מציע שיגיש ידיו-על ות לגבי רושם הפרוטוקול המוצעעל ההמלצות להי –. ככל שהמציע הינו תאגיד 8.3.1

נקודות לכל  1.5יוכל לקבל רק עד  –המלצות המתייחסות לתאגיד (ולא לרושם הפרוטוקול המוצע) 

 נקודות אפשריות). 3המלצה כאמור (במקום עד 

. מובהר, כי המועצה תתחשב רק בהמלצה אחת עבור שירות שנתן המציע לכל לקוח (ולעניין זה, המועצה 8.3.2

כאילו היו  –שעל כל אחת מהן חתום נושא תפקיד אחר  -תראה בהמלצות שונות מאת אותו לקוח 

 המלצה אחת). 

יצור קשר עם מי מבין המועצה רשאית ל -. עוד מובהר, כי לעניין התרשמות ממכתבי ההמלצה 8.3.3

הממליצים במכתבי ההמלצה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשם קבלת פרטים אודות השירות 

שקיבלו ושביעות רצונם ממנו. יודגש כי המועצה שומרת לעצמה הזכות גם לפנות לאנשי קשר/ממליצים 

כן  ינתן ניקוד שלילי.אפשר שי -שלא צוינו בהצעה וכן כי בגין המלצה שלילית או חוסר שביעות רצון 

מובהר כי דין המועצה כדין לקוח לצורך זה וכי המועצה תהא רשאית להתחשב בשביעות רצונה או חוסר 

 שביעות רצונה ממציע שסיפק לה שירותים דומים בעבר.

 

 שאלה 

צריכה להיות מעטפת מקור ושני העתקים נוספים שלה (כפי  2האם גם למעטפה  - 13.1.2סעיף  .8

 )?13.1.1, בסעיף 1מעטפה מס' שיש לבצע ב

 תשובה 

 כן.

 

 שאלה

(מליאת המועצה, ועדת משנה, מליאת  נבקש לציין מס' נוכחים בכל אחד מסוגי הישיבות  .9

 הועדה וכו').

 תשובה

ככלל, בישיבות הוועדה איש שהם חברי המועצה;  25עד  9ככלל, בישיבות המועצה משתתפים בין 

 10עד  3ככלל, בישיבות ועדות המשנה משתתפים בין איש;  8עד  5לתכנון ותקצוב משתתפים בין 

 אין באמור לעיל כדי לחייב את המועצה בכל עניין הקשור למספר הנוכחים בישיבות. . איש

 

 

 שאלה

הקלדה און ליין זה שיטה אתם מבקשים שיבוצע שירות רישום הפרוטוקול ע"י לא ברור באי .10

 במקום או ע"י הקלטה ותמלול.

 תשובה 

 לעיל. 3תשובה לשאלה מספר נא ראו 
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 שאלה

האם המחשב  –וונתכם ששירותי רישום הפרוטוקול יהיו באמצעות הקלדה און ליין כאם  .11

 והציוד בעזרתו יוקלד הפרוטוקול יסופק על ידכם או ע"י המציע.

 תשובה

 לעיל. המועצה לא תספק ציוד לרושם הפרוטוקול.  3נא ראו תשובה לשאלה מספר 

 

 

 : הערה חשובה

גבי גם על  13.1.1המציעים מתבקשים להגיש את כל המסמכים המפורטים בסעיפים 

 .קי)-מדיה דיגיטלית (דיסק או דיסק און

 

 

יהווה חלק אחד ובלתי  ידי המציע כדין והוא-מסמך זה יש לצרף למסמכי ההצעה כשהוא חתום על

 נפרד מההצעה ומהמכרז.

 

 אי צירוף המסמך כאמור להצעה עלול לפסול אותה.

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה,
 ליזי בן דוד

 מרכזת בכירה לחוזים והתקשרויות
 

 

___________________________ 

  חתימת המציע                
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