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 2022אפריל  05
 ' ניסן תשפ"בד

 עבור מציעי המכרז שבנדון
 פורסם באתר המכללה

 
מכרז מסגרת פומבי למתן שירותים כוללים לאירועי וטיולי רווחה לעובדי  -מענה לשאלות מציעים   הנדון:

 3 תשפ"ב -המכללה האקדמית בית ברל 
מטעם מציעים במסגרת המכרז  אשר התקבלו במכללההבהרה לתת מענה לשאלות מטרתו של מסמך זה 

 כאמור במסמכי המכרז. ,03.04.2022 -ה ,ראשוןעד ליום שבנדון, 
ובהודעות בכתב של המכללה מחייב במסגרת המכרז מובהר ומודגש בזאת, כי רק האמור במסמכי הפנייה 

יצורף לחוזה והוא  הגשת ההצעהזה יש לצרף חתום למסמכי המכרז בעת סמך . מהמכרזי מבחינת התהליך
 .חתום מהווה תנאי סף להשתתפות בתהליך המכרזההגשת המסמך ההתקשרות ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
 :כללי

 הובהר כי אשת קשר מטעם המכללה לצורכי המכרז, בכל נושא,  -אשת קשר  .1
 noaf@beitberl.ac.il 7476409-09הינה הגב' נעה פלדמן שגב  

 
 .12:00, בשעה 202213.04. –, ה  רביעיעד ולא יאוחר מיום את ההצעות יש להגיש הובהר כי  .2

במידה והחומרים גדולים מדי  ,421’ תיבת המכרזים ממוקמת מחוץ למבנה רכש ותפעול, אזור דקל, בית מס
 ניתן למסור אותם ידנית לבעלי התפקיד היושבים במבנה. )נעה / מרק(.

 הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים עד למועד האחרון הנזכר לעיל, לא תובא בחשבון ולא תיבדק. 
 
 מציעים. שהוגשו מטעם הלשאלות בטבלה שלהלן מפורט מענה מטעם המכללה  - מציעיםמענה לשאלות  .3

 מענה / שאלה הערה סעיף עמוד מסמך מס' 
 העתקים ?  2מגישים  ממה   מנהלה  .1

החוזה זה ההסכם ? ומה זה ההזמנה     
? 

 העתקים מכל המסמכים 2
המציע הזוכה יקבל עותק מלא 

 חתום על ידי המכללה
 5 מנהלה  .2

 
, חתימה תאומת ע"י  5בעמוד  22סעיף  22

עורך דין. למה הכוונה ? אנחנו עוסק 
 מורשה

עו"ד / רו"ח כנדרש חתימת 
 9בעמוד 

כמפיקים אנו מביאים ספקים וקבלני     נספח ג' 
משנה לאירוע פי דרישה ועל כן אין לנו 

 את כל הכיסויים אלא אנו 
רשומים בביטוח שלהם )לדוגמא אין לו 
כיסוי סנפלינג אבל לקבל המשנה שלנו 

  ? יש(. אוקיי
 

כיסוי י יהיו הנכם נדרשים כ
ביטוחי או מטעמכם או מטעם 
קבלני המשנה מטעמכם לכל 

המבוקשת על ידי הפעילות 
 המכללה

, איזה אישור ביטוחים להחתים ? נספח  27 5 מנהלה  .3
או האם  או שזה רק במידה ונזכה ? ג' ?

  אנחנו חותמים ולא חברת הביטוח?
 

 המציע נדרש לחתום

מה זה חתימת מציע פרטי )אנחנו עוסק   9 מנהלה  .4
 9מורשה( ? עמוד 

המציע הינו החברה המגישה 
 צעהאת הה

 הרכש והתפעולמנהלת  –דמן שגב ה פלכתבה: נע
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 מענה הערה / שאלה סעיף עמוד מסמך מס' 
 –נספח א'   .5

הצעת 
 מחיר:

נודה לקביעת מחיר מינימום ומחיר   17
מקסימום לתמורה לשעה, על מנת 

 למנוע מחירי היצף.
 

 .לא מאושר

במסמך  29.6 בהתאם לסעיף
 " – התנאים הכליים במכרז

ועדת המכרזים של המכללה 
רשאית לפסול הצעות הסוטות 
באופן משמעותי מאומדן 

 ".המכרז.

המכללה בהחלט תשתמש  
בזכות זאת במידה ותגיע 
למסקנה כי מדובר במחיר לא 

 סביר.
נספח ב',   .6

 – 11סעיף 
האם עבור ביקורות בתחום מערכות  11 18

 .משנה מידע ניתן לבצע יחד עם קבלני
  לא מאושר

 
 מנהלת הרכש והתפעול –כתבה: נעה פלדמן שגב 
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