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מסמך הבהרה לשאלות ספקים בקשר למכרז לאספקת שירותי השגחה בבחינות
בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון בבאר שבע (מס' )596102/
מועד אחרון להגשת הצעות 612112/ :עד השעה  24:00בקמפוס באר שבע

א.

להלן תשובות הבהרה מטעם המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (להלן" :המכללה")
לשאלות אשר הוגשו מטעם הספקים.

ב.

מובהר בזאת ,כי מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מהמכרז (לרבות נספחיו) והאמור בו הינו
נוסח בלעדי ומחייב את המציעים אשר משתתפים במכרז זה.

ג.

בנוסף לכך ,יודגש ,כי מלבד השינויים האמורים לעיל ,לא יתקבלו כל שינויים ו/או הבהרות
ו/או תיקונים כלשהם.

ד.

בעת הגשת ההצעה ,על המציע לצרף מסמך זה ,כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה אצלו
והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו ,כאילו נכלל במסמכים המקוריים של המכרז1

בברכה,
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

תאריך______________ :

חתימה +חותמת המציע__________:

2

פירוט שאלה 6הבהרה ומענה מטעם המכללה
האם אומדן היקף שנתי צפוי הינו סה"כ 13,333
שעות לבאר שבע ואשדוד יחד או  03,333שעות סה"כ
לשני הקמפוסים?

עמ' במכרז
31

סעיף במכרז
.3ג תיאור מתן השירותים

31

.3ד תיאור מתן השירותים

31

.2ה תוספת זמן לבחינה

31

.1א הצהרות והתחייבות נותן השירותים

30

.1י נהלי עבודה בין המכללה לנותן השירותים

30

.1יא נהלי עבודה בין המכללה לנותן השירותים מי נושא בעלויות הכנת תג שם?

תשובה :מכרז זה מתייחס אך ורק לקמפוס המכללה
בבאר שבע1
חלה טעות באומדן המצוין 1אומדן היקף שנתי
בקמפוס באר שבע הוא כ114,000 -
יובהר כי מדובר באומדן בלבד לצורך אינדיקציה
עבור המציעים ואין בו כדי לחייב את המכללה1
האם ישנן כתובות למבנים?
תשובה :קמפוס המכללה (אשר מכיל מס' מבנים)
ברח' ביאליק  5/בבאר שבע ומתחם המכללה
הטכנולוגית ברח' ביאליק  12בבאר שבע1
איזה אחוז מהסטודנטים מקבלים תוספת זמן?
תשובה :זה משתנה ואין רלוונטיות למידע זה
לצורך הגשת ההצעה1
האם הנציג המקצועי מול המכללה נדרש להיות
נוכח במהלך הבחינות?
תשובה :לא באופן שוטף ,אלא אם יש בעיה
ומבקשים מהנציג להגיע בזמן פעילות כדי להבין את
הבעיה בניסיון לפתור אותה1
נבקש למחוק סעיף זה
תשובה :בקשה נדחית1

תשובה :הספק1
31

.5ג תמורה

31

.5ה תמורה

31

.5ז תמורה

31

.1ז הדרכה ,מיון והסמכת המשגיחים

אם הבחינה תתקיים בין השעות  30:33-30:33מה
ישולם בפועל לנותן השירותים?
תשובה :בדיוק כפי שמצוין בסעיף 5ג'1
במידה והמכללה הודיעה על ביטול השגחה ביום
הבחינה והמשגיח כן התייצב לבחינה מה יהיה
הפיצוי?
תשובה :ראו תשובה בעמ'  21בסעיף 5ז'1
עבור כמה שעות ?
תשובה :שעת השגחה אחת1
האם תקופת הכשרה תהיה בתשלום?
תשובה :תקופת הכשרה לפי ההגדרה המצוינת
בעמ'  24למעשה משמעותה ביצוע עבודת השגחה
בשלושה מפגשים לכן התמורה בגינה תהא בהתאם
למפורט בסעיף  – 5תמורה – בעמ' 121

תאריך______________ :

חתימה +חותמת המציע__________:

3

21

נספח א' – 3סעיף  0סיום הבחינה

13

 0ההצעה

53

 33.1הקפדה על דיני עבודה

02

נספח ג' – הפרות ופיצויים מוסכמים

02

נספח ג'  -הפרות ופיצויים מוסכמים

10

תמורה

21

מספח ג סעיף1 ,

1

(30ג)

31

( 5ז)

נבקש להוסיף "ובלבד שלא מעבר לזמן המוגדר
בסעיף (5ג) לעיל לנספח א' – מפרט השירותים (עמ'
.")31
במידה ויידרש להישאר מעבר לזמן המוגדר בסעיף
(5ג) לעיל ,מבוקש להוסיף ,כי תשולם תמורה
בהתאם תשולם לנותן השירותים (ובהתאם לכך
ישולם לעובד)ו.
תשובה :תוספת מקובלת1
האם אותו תעריף שעתי יהיה למשגיח מקריא/
משכתב?
תשובה :לא נתבקש משגיח מסוג זה1
האם קיים שעון נוכחות במכללה?
תשובה :במכללה קיים שעון נוכחות עבור עובדי
המכללה 1ככל שהספק מעוניין להתקין שעון נוכחות
עליו לעשות זאת בעצמו ועל חשבונו בלבד1
אנו סבורים כי יש להוסיף את המילה "" ₪
תשובה :הבהרה נכונה ומקובלת1
מצוין כי בעבור אי מענה של נציג נותן השירותים
בשעות הפעילות גובה הפיצוי יהיה  133אנא
הבהרתכם ל "אי מענה"
תשובה :אי מענה משמעותו אי מענה לטלפון ו6או
אי פתרון הבעיה שהוצגה ע"י המכללה1
מבוקש לשנות את תנאי התשלום לשוטף  , 13מכיוון
שמדובר בשכר עבודה המשולם ב  1לכל חודש
תשובה :בקשה נדחית1
שנה  ,מס .משגיחים בפרויקט  ,מספר נבחנים
בפרויקט  :מה קורה במידה שהפרויקט נמשך על
פני מספר שנים  ,האם לציין מספר נבחנים ומספר
משגיחים לכל אורך הפרויקט ? משנה עד שנה ?
תשובה :כן1
מבוקש הליך של השלמת מסמכים בעת הצורך
תשובה :ראו סעיף  29יב'-יג' בעמ' 15
האם יש רכז השגחות במכללה ומה תפקידו
תשובה :יש רכז מטעם המכללה1
נבקש כי גם ניסיון בביצוע פרויקטים של השגחה
עבור גופים ציבוריים אשר דומים במהותם לדרישת
המכרז יוכרו כניסיון העומד בדרישת תנאי הסף.
תשובה :בקשה נדחית1

תאריך______________ :

נבקש להבהיר שבמצב שמתואר בסעיף זה ,המכללה
תשלם לספק עבור שעת ההשגחה.

חתימה +חותמת המציע__________:

4

תשובה :המכללה אכן תשלם במקרה המתואר
בסעיף 5ז' עבור שעת השגחה אחת1
13

כותרת

11

ב'

10

אישור רו"ח

10

1.2

52

33.2



אישור רו"ח -לא ברורה הכותרת בנדון,
אינה קשורה לתוכן האישור.
תשובה :תיקון כותרת –
"אישור רו"ח על מחזור כספי"



המשפט האחרון אינו מנוסח לפי הנוסח
המקובל לאישור רואה חשבון .נבקש לתקן
ל" -בהתאם לדוחות הכספיים
המבוקרים".
תשובה :תיקון מקובל

נראה שנפלה טעות סופר – בסוגרים רשום "כולל
התחייבויות שוטפות בגין משכורת ."32/2331
ההתחייבויות בגין שכר  32/2331לא יכולות להיכלל
ביתרות לסוף שנת  – 2335נבקש לתקן
את נוסח הסעיף" -כולל התחייבויות שוטפות בגין
משכורת ."32/2335
תשובה :אכן נפלה טעות סופר ,יש לתקן –
"כולל התחייבויות שוטפות בגין משכורת חודש
דצמבר "1025
נודה לאישורכם כי ניתן להגיש את האישור על נייר
לוגו של משרד רו"ח.
תשובה :מקובל להגיש את האישור על נייר לוגו של
משרד רו"ח ובלבד שהנוסח יהא זהה בדיוק לנוסח
שצורף למכרז1
האם בהצעה שתוגש יש להתייחס לתעריף שכר
המינימום כפי שיהיה ב 20.00( 3.2331-שח לשעה) או
לפי התעריף הידוע כיום ( 25.11שח לשעה)?
תשובה :יש להתייחס לתעריף נכון למועד הגשת
ההצעה 1ככל שיהיה עדכון בתעריף אזי בהתאם
לאמור בסעיף  111לחוזה (עמ'  )4/התמורה תהא
צמודה  200%לשכר המינימום הידוע במשק1
נבקש הבהרתכם בשל מה תשולם ריבית והחל ממתי
מתחיל חישוב הריבית?
תשובה :ריבית תשולם בשל אי מענה לדרישת
המכללה בגין נזק ו6או אובדן וכיו"ב כפי שמצוין
בסעיף 1חישוב הריבית ככל שהספק לא יעמוד
בדרישת המכללה לפי התאריכים הנקובים
בדרישתה1

תאריך______________ :

חתימה +חותמת המציע__________:

