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2022דצמבר,  18  

 

 מענה לשאלות הבהרה

 מכרז פומבי מס' 06/2022 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים

 עבור המועצה להשכלה גבוהה

 

המסמך  הסעיף  פירוט השאלה / בקשה תשובה

אליו 

מתייחסת 

 /השאלה

בקשת 

 ההבהרה

 מס'

 

אספקת "שירותי רישום פרוטוקול" הכוונה היא ללא, 

, במועדים הנקובים שםאשר ניתנו  כהגדרתם בסעיף

 . לכל גוף )כולל מע"מ( ₪ 100,000 -א פחת משל היקףבו

 

הסכום מתייחס לתמורה אשר מובהר, כאמור בסעיף כי 

רישום פרוטוקול" כאמור,  ניתנה למציע בגין מתן "שירותי

 בפועל.

המצוין ₪  100,000ההיקף של האם 

  ?בכל שנהבסעיף מתייחס להיקף הנ"ל 

תנאי  9.3

 המכרז

1.  

השאלה אינה ברורה. יחד עם זאת ולמען הסר ספק מובהר, 

וכמפורט בהגדרת  9.3כי לצורך הוכחת עמידה בסעיף 

"שירותי רישום פרוטוקול" שבסעיף, ביחס לכל פרויקט 

שבנספח ג', המציע נדרש להציג כי סיפק  1שמוצג בטבלה 

שירותי רישום המפורטים בהגדרה ) כלל השירותיםאת 

פרוטוקולים, תמלול פרוטוקולים, הגהת פרוטוקולים 

 (, ולא רק חלק מהם.ועריכת פרוטוקולים

 

נבקש להתאים את הגדרת המונח 

"שירותי רישום פרוטוקול" המפורט 

 1, לפירוט הנדרש בטבלה 9.3בסעיף 

בנספח ג' בה יש לסמן את החלופות 

ל"שירותי רישום המתאימות 

 פרוטוקול" שניתנו למזמין העבודה.

  9.3סעיף 

 

  1טבלה 

פירוט 

ניסיון 

 המציע 

בהתאם 

לתנאי 

 9.3סף 

תנאי 

 המכרז

2.  

 09:00בין השעות  הישיבות מתקיימותמרבית  ,ככלל

יתקיימו תים י, אך לעאחר הצהריים 16:00-ל בבוקר

, ללא תוספת אלהשעות החורגות משעות ישיבות ב

 המועצה אינה מתחייבת למועדימובהר, כי ו ,תשלום

 .מוגדרים ישיבות

 באיזה שעות מתקיימות ישיבות

 ?המועצה

תנאי  2.4

 המכרז

3.  

תלוי בסוג הישיבה שלגביה נכתב פרוטוקול. יש 

מילה ויש קצרים יותר. בכל  8,000-פרוטוקולים בני כ

, כלשהו מילים להיקף תמתחייב האינ ועצההמ ,מקרה

כמות המילים הממוצעת של י מה

 פרוטוקול של המועצה? 

תנאי  2.4

 המכרז

4.  
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התמורה אינה  לתנאי המכרז, 7.1.1 אמור בסעיףכו

, אלא על שעת ישיבה של מבוססת על אורך הפרוטוקול

 המועצה שהתקיימה בפועל. 

-כ לבין ךסמלמ מילים 250-כ הינו ביןהיקף התרגומים 

 . מילים למסמך 40,000

 ואין המועצה מתחייבת להיקףמדובר בהערכה בלבד 

  הנ"ל. התרגומים

מה היקף התרגומים השנתי שבוצע 

 לפי כמות מילים ? 2021בשנת 

תנאי   7.1.2

 המכרז

5.  

לתמצת  יידרש רושם הפרוטוקולהאם  כן 

 ?את דברי הדוברים בישיבה

תנאי  2.5.1

 המכרז

6.  

תנאי  2.5.7 "שיטת סטנוגרמה"?ב המה הכוונ .בסימנים מוסכמים רישוםשיטת 

 המכרז

7.  

אין הכוונה לתמלול של הקלטה, אלא לתמלול התוכן. לא 

 של הדיון. תבוצע הקלטה

"תמלול מלא של ב מה הכוונה

כוונה לתמלול של אם הה –" ותביהיש

מי יבצע את בנוסף, הקלטת הישיבה? 

 ההקלטה? 

תנאי  2.5.7

 המכרז

8.  

תנאי  2.5.7 מקליטה את הישיבות? ועצההאם המ .לא

 המכרז

9.  

המועצה תאשר את הקלטת האם   לא.

ועל  נותן השירותיםהישיבות על ידי 

 ?חשבונו

 

פרק א' 

השירותי

ם 

המבוקש

 ים

תנאי 

 המכרז

10.  

אחרי המילים "רשאית המועצה", הבקשה מתקבלת. 

תוקנה שההפרה לא לאחר וספו המילים הבאות: "תוי

 . "בכתבימים ממועד מתן  7בתוך 

נבקש שיובהר שבטרם נקיטת צעדים 

כמפורט בסעיף זה, תינתן לנותן 

השירותים התראה בכתב והזדמנות 

 סבירה לתיקון ההפרה. 

 

-נספח ט'  5.1

 הסכם

11.  

פים סעי .יימחקו 6.2-6.3מבוקש כי סעיפים  הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.

6.2-6.3 

תנאי 

 המכרז

12.  

 כך: נבקש שיובהר  המכרז. הבקשות נדחות. אין שינוי במסמכי

 

אף כל האמור בהסכם זה ו/או  עלא. 

בכל דין, אחריות נותן השירותים תוגבל 

כך שנותן השירותים יהיה אחראי על פי 

דין, אך ורק לנזק ו/או אובדן ישיר 

בלבד אשר נגרם כתוצאה ממעשה ו/או 

-נספח ט'  11.2

 הסכם

13.  
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מחדל שלו ו/או של מי מטעמו וכי בכל 

אחראי  השירותיםמקרה לא יהיה נותן 

 .תוצאתייםלנזקים עקיפים ו/או 

  

נותן השירותים "כ אחריות סהב. 

 מוגבלת תהיה והמצטברת הכוללת

 לנותן ששולמה החוזית התמורה לגובה

 12 במהלך זה הסכם מכוח השירותים

 .הנזק אירוע למועד שקדמו החודשים

 .שינוי בתנאי המכרזאין הבקשה נדחית. 

 

 -נספח ט'  12.1 יימחקו.  המילים "והסכם זה"שנבקש 

 הסכם

14.  

המילים "בשמו ובשם מי שנבקש  .שינוי בתנאי המכרזאין הבקשה נדחית. 

 יימחקו.  מטעמו"

 -נספח ט'  12.2

 הסכם

15.  

 "ובלעדי נבקש שהמלים "באופן מלא  הבקשה מתקבלת.

 .יוחלפו למילים "על פי דין"

 -נספח ט'  12.5

 הסכם

16.  

ימי עבודה"  14נבקש שהמלים " שינוי בתנאי המכרזאין הבקשה נדחית. 

 .יימחקו

12.7 

 וגם 

12.8 

 -נספח ט' 

 הסכם

17.  

נבקש שהמילים "ו/או בפוליסות"  .שינוי בתנאי המכרזאין דחית. נהבקשה 

 .יימחקו

 -נספח ט'  12.8

 הסכם

18.  

תמצית נבקש שהמילים "ו/או  .שינוי בתנאי המכרזאין הבקשה נדחית. 

 הפוליסות"  יימחקו

 -נספח ט'  12.10

 הסכם

19.  

נבקש שהמילים "הפוליסות ו/או את"   .שינוי בתנאי המכרזאין  הבקשה נדחית. 

 ."ו/או הפוליסות" יימחקו

 -נספח ט'  12.11

 הסכם

20.  

שהמילה "תצומצמנה"  נבקשא.   הבקשות מתקבלות.

 תמחק, ובמקומה ירשם: תשונה לרעה. 

 

יום ישונה  60שפרק הזמן של  נבקשב. 

  יום מראש. 30 -ל

 -נספח ט'  12.17

 הסכם

21.  

 .שינוי בתנאי המכרזאין 

 

 

למעט "נבקש שיתווספו המילים:  

בין  "רכוש עליו פועלים במישרין,

המילים "בבעלות המועצה." לבין 

 "שימוש במכשירי הרמה". 

 

 -נספח ט'  12.18

 הסכם

22.  

בסיפא הסעיף יתווספו  -נוסח הסעיף יהיה כדלקמן 

  .למשך כלל תקופת הביטוח"" המילים 

נבקש כי בסיום המשפט יתווספו 

 . "במועד עריכת הביטוח"המילים: 

 -נספח ט'  12.19

 הסכם

23.  
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נבקש שהמילה "יערוך" תשונה ל:   הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.

 ".רשאי לערוך"

 -נספח ט'  12.22

 הסכם

24.  

, באופן חלקי: בסיפא הסעיף יתווסףהבקשה מתקבלת 

: "על אף האמור, מוסכם כי אי המצאת אישור כדלקמן

 אםעריכת הביטוח במועד לא תהייה הפרה יסודית, אלא 

 להמצאת נותן השירותיםימים מהמועד בו מחויב  7חלפו 

  ".להסכם 12.8 בסעיף כאמור הביטוח עריכת אישור

נבקש להוסיף את המשפט הבא:  על אף 

האמור מוסכם כי אי המצאת אישור 

עריכת הביטוח במועד לא תהייה הפרה 

ימים ממועד  14יסודית, אלא אם חלפו 

דרשת המזמין בכתב להמצאת אישור 

 עריכת הביטוח כאמור. 

 -נספח ט'  12.25

 הסכם

25.  

 


