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 2023מרץ  26
 ' ניסן תשפ"גד

 עבור מציעי המכרז שבנדון
 פורסם באתר המכללה

 

מכרז פומבי למתן שירותי רואה חשבון מבקר עבור המכללה  מענה שאלות מציעיםהנדון:  

 7תשפ"ג  -האקדמית בית ברל 

 

 -, החמישימטרתו של מסמך זה לתת מענה לשאלות הבהרה אשר התקבלו במכללה עד ליום 

 , בקשר עם המכרז שבנדון.23.03.2023

מובהר ומודגש בזאת, כי רק האמור במסמכי הפנייה במסגרת המכרז ובהודעות בכתב של המכללה מחייב 

הגשת ההצעה והוא יצורף  מבחינת התהליך המכרזי. מכתב זה יש לצרף חתום למסמכי המכרז בעת

לחוזה ההתקשרות ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הגשת המסמך החתום מהווה תנאי סף להשתתפות 

 בתהליך המכרז.

 

 :כללי

הובהר כי אשת קשר מטעם המכללה לצורכי המכרז, בכל נושא, הינה הגב' נעה פלדמן  -אשת קשר  .1

 שגב :

 7476409-09 noaf@beitberl.ac.il . 

הובהר כי יש להגיש את כל המסמכים הנדרשים חתומים בשתי מעטפות כמפורט מטה, לתיבת  .2

, )פתח התיבה 438’ המכרזים המיועדת לכך בבניין רכש ותפעול במכללה, אזור דקל, בית מס

. אין לשלוח את ההצעה 12:00בשעה  20.04.2023 -מחוץ למבנה(  לא יאוחר מיום חמישי ה

 בדואר. אם המעטפות גדולות מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרן לידי בעלי התפקיד במבנה. 

בטבלה שלהלן מפורט מענה מטעם המכללה לשאלות שהוגשו מטעם  -מענה לשאלות מציעים  .3

 המציעים. 
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שם  מס'
 המסמך

 המכללהמענה  שאלה/הערה סעיף

 תמצית השאלה: 21.3 מנהלה  .1
סף התנאי את פנייה בבקשה לבטל 

21.3 
 

 לא יבוטל.תנאי הסף 
מפוקחת  המכללהלאור העבודה ש
עם  נדרשת הכרותעל ידי הות"ת 

התהליכים הרלבנטיים וניסיון 
בפועל בעבודה מול הות"ת והכרות 

לשם עם הדרישות הספציפיות 
קבלת השירותים המבוקשים 

 במכרז.
יובהר כי אין די בניסיון במתן 
שירותים ראיית חשבון למוסדות 
אקדמיים המפוקחים על ידי המל"ג 
כדי לענות על השירותים 
 המקצועיים המבוקשים במכרז זה.

המציע ניגש למספר רב של מכרזים   כללי  .2
מדי חודש. לאור זאת, כל תהליך 
החתימה על מסמכי המכרז באופן 

ל. כמו כן, ידני הנו מסורבל ולא יעי
בשל אילוצי הקורונה לעתים קיים 
קושי לבצע את התהליך ההחתמה 
פיזית. לפיכך, נבקש אפשרות 
לחתום על מסמכי המכרז בחתימה 

יש לציין כי הדבר  –ממוחשבת 
אושר בתקופת הקורונה בשל 
הנסיבות והקל רבות על התהליך. 
ככל שנדרש נוכל לצרף אישור עו"ד 

 שמי שחתם אכן מורשה לכך.
משרדי ממשלה  ,לתשומת ליבכם

רבים אף עברו למתכונת של הגשה 
 ראו בפרטים בלינק להלן ,דיגיטלית

 gpa.go)(תיבת מכרזים דיגיטלית

בשלב זה המכללה אינה מאפשרת 
הגשה באופן דיגטלי. יש להגיש את 
מסמכי המכרז בהתאם להנחיות 

  המפורטות במכרז.

מסמכי   .3
 המכרז

אנא הבהרתכם כי הצגת פרטי  26.11
ינה מספקת ולא נדרש הממליצים 

להציג גם המלצות בכתב. נבקש 
להסב את תשומת ליבכם שמתן 
המלצה מכתב אינו נהוג כיום ומה 
גם שהמלצה בעל פה נחשבת יותר 

 אמינה מהמלצה בכתב.

מכתבי ההמלצה משמשים לניקוד 
 האיכות של ההצעה.

 סף. אין מדובר בתנאי 
 רשימת ממליצים. ניתן לצרף

מסמכי   .4
 המכרז

אנא הבהרתכם האם הצגת שותף  30.2
כמבצע הביקורת בפועל יקנה יתרון 

 למציע שיבחר לעשות זאת.

אין במרכיב האיכות דרישה 
לסטטוס "שותף" אלא לניסיון 

 של הנותן השירותים.בפועל 

נבקש להבהיר כי המכללה לא  10 הסכם  .5
תתנגד להחלפה כל עוד הנציג 

 עומד בתנאי המכרז.החדש 

הסכמת המכללה להחלפת הנציג 
לבקשת נותן השירותים תהה 
בהתאם לשיקול דעתה של 

 המכללה.
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 הסכם;   .6
נספח 

ה' 
 )מבוא(

נבקש להבהיר, כי מידע שהינו נחלת  24
הכלל ו/או מידע הדרוש לגלותו על פי כל 
דין ו/או מידע הדרוש לגלותו לשם ביצוע 
השירותים ו/או מידע שהיה מצוי 
בחזקתו של נותן השירותים ו/או מי 
מטעמו קודם לגילוי ע"י המכללה ללא 
הפרת חובת שמירת סודיות ו/או מידע 

י צד ג' שנמסר לנותן השירותים ע"
שלמיטב ידיעת נותן השירותים לא הפר 
חובת סודיות, וכן ידע מקצועי, רעיונות, 

, מתודולוגיות Know-howטכניקות, 
וכיו"ב בתחום השירותים שאינם 
ייחודיים לשירותים לא ייכלל במסגרת 

 המונח "המידע".

 מקובל

נבקש להבהיר כי נותן השירותים יהיה  26 הסכם  .7
תקים בהתאם רשאי לשמור אצלו הע

 להוראות הדין ולצורך הגנה על זכויותיו.

 בהתאם להוראות הדין

-30 הסכם  .8
31 

נבקש להבהיר כי אחריות נותן 
השירותים תהיה לנזקים ישירים בלבד 
ונותן השירותים לא יישא באחריות לכל 
נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי 
שייגרם למכללה ו/או לצד שלישי ו/או 

לרבות אובדן הכנסה למי מטעמם, 
ואובדן רווח. כמו כן, נותן השירותים לא 
יהיה אחראי לנזק שנגרם בנסיבות 
שאינן בשליטתו הסבירה ו/או כתוצאה 
מאירוע של כוח עליון ו/או כתוצאה 
ממעשה או מחדל של המכללה ו/או צד 
שלישי ו/או מי מטעמם וכי בכל מקרה 
גובה האחריות של נותן השירותים 

סך התמורה השנתית שקיבל יוגבל עד ל
 בפועל בגין השירותים.

 הבקשה אינה מאושרת.

נבקש למחוק את המילים "לפצות"  .1 32 הסכם  .9
 "הפיצוי".-ו

נבקש להוסיף הבהרה, כי בכל  .2
מקרה, גובה השיפוי יהיה בהתאם 
לקביעת בית משפט מוסמך בפסק 
דין שביצועו לא עוכב וכי ניתנה 
לנותן השירותים הודעה על ההליך 
מראש ובכתב ואפשרות להתגונן 
בו. כמו כן, המכללה ו/או מי 
מטעמה מתחייבים שלא להתפשר 
ו/או להגיע להסדר כלשהו בהליך 
מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת 
של נותן השירותים לכך מראש 

 ובכתב.

 . הבקשה אינה מאושרת.1
 . התיקון מקובל2
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 מנהלת הרכש והתפעול –כתבה: נעה פלדמן שגב 

 

 הסכם;  .10
נספח 

 ד'

33-
42 

וככזה המציע חבר ברשת גלובאלית 
מחויב בביטוח אחריות מקצועית 
מחברה זרה, לאור האמור, נבקש כי 
אישור ביטוחי מטעם המבטח הזר 
יספק כל עוד הוא כולל את עיקרי 

 הביטוח המבוקשים.

לא מאושר, אין מניעה להציג אישור 
ביטוח באמצעות חברה זרה 

שמורשת לערוך ביטוחים בישראל 
אשר כולל את דרישות הביטוח 

במכרז או לחילופין להציג כמפורט 
פוליסה הכוללת את כל הכיסויים 

הנדרשים, ככל שיידרש לערוך 
תרגום של הפוליסה עלות התרגום 

 תהיה על חשבון הספק.

נספח   .11
 ו'

בעלי עניין,  80-למציע למעלה מ 
לאור האמור, נבקש כי ההתחייבות 
תחל רק על נותני השירותים בפועל 

קשרים שכן קיים קושי אדיר בניטור 
 עסקיים ואישיים של כמות מרובה זו.

הבקשה מתקבל אולם ככל שקיים 
חשש לקיומו של ניגוד עיניינים חמור 
נבקשכם להציף זאת בעת הגשת 

 המכרז.
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