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 2021נובמבר  18
 "ד כסלו תשפ"בי

 
 עבור מציעי המכרז שבנדון

 פורסם באתר המכללה
 

 1תשפ"ב -מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ וליווי למערך המכירות  -מענה לשאלות מציעים   הנדון:
 

 
עד ליום  אשר התקבלו במכללהשהוגשו מטעם מציעים, הבהרה מענה לשאלות  ספקלמטרתו של מסמך זה 

 כאמור במסמכי המכרז. ,18.11.2021 -ה ,חמישי
ובהודעות בכתב של המכללה מחייב במסגרת המכרז מובהר ומודגש בזאת, כי רק האמור במסמכי הפנייה 

יצורף לחוזה והוא  ת הגשת ההצעה. מכתב זה יש לצרף חתום למסמכי המכרז בעהמכרזי מבחינת התהליך
 חתום מהווה תנאי סף להשתתפות בתהליך המכרז.הההתקשרות ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הגשת המסמך 

 
 :כללי

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

 
 . 12:00בשעה  ,28.11.2021 -, הא'עד ולא יאוחר מיום במסגרת המכרז את ההצעות יש להגיש הובהר כי  .2

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

 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

 .תדיסקרטיועל  שמורל מנת על תוקצרו השאלותכי  מובהר
 

 מענה / שאלה הערה סעיף עמוד מסמך מס' 
לשיפור  מפרויקטים study caseהצגת  18 5 מנהלה  .1

ביצועים בתחום הלימודים רמת הפירוט 
שמופיע במכרז מהווה בעיה מבחינת 

 שמירה על סודיות של הלקוחות 

לפרט פרטים המציעים רשאים שלא 
בסודות מסחריים או עשויים לפגוע ה

 .המוסדותמאחד הנוגע לבמידע פרטי 
המיקוד יהיה בתהליכי העבודה, 

 .עבודה גיה ושיטותובמתודול
נספח   .2

 א'
מבוקשת הבהרה כי  -מודל בונוס    18-19

הבונוס המוצג בטבלה מתייחס לתוספת 
בגין כל סטודנט גידול, אבל זה לא 

מצוין בהסכם ונראה שצריך לרשום 
 החישוב לבונוס.שזה אופן 

  -בנספח א' כי  5.2רשום בתחילת סעיף 
שנתי המכללה תשלם למציע בונוס "

הגידול שיחול, ככל שיחול, קבוע בגין 
בכמות הסטודנטים הלומדים 

 ".במכללה
 
 

נספח   .3
 א'

לתחומים חינוך מיוחד, חינוך בלתי   18-19
פורמאלי וקידום נוער יש בונוסים 

ובטווח של סטודנטים  4 -1בטווחים של 
סטודנטים, אבל רשום שאין  10ועד  5

סטודנטים ומעלה. האם זו  11 -בונוס ב
 טעות ברישום?

 .אין מדובר בטעות
המכללה פועלת תחת מכסות על מנת 

לא לפתוח קורסים שאינם כדאיים ש
 כלכלית.

סטודנטים  11 -של למעלה מגידול  ,על כן
 ,יחייב את המכללה לפתוח כיתה נוספת

 .אשר אינה כדאית עבור המכללה
 

נספח   .4
 א'

 מבוקש הערכה של פוטנציאל הבונוס.  18-19
 )כמות סטודנטים מממשים(

בשלב זה  ,כאמור במסמכי המכרז
המכללה אינה מעוניינת לחשוף את 

הסטודנטים וצעת של הממכמות ה
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רשומים בכל אחד מהמסלולים. ה
ימסרו למציע הזוכה. הנתונים המלאים 

מפורטת  ,לאור בקשת מציעים ,עם זאת
טודנטים סההממוצעת של כמות הלהלן 

 קטגוריות כלליות:בהרשומים 
 

  245כ  – תואר ראשון
 , תכנון לימודים, קידום נוער

  105כ  – מטפלים מנוסיםו חינוך לאמנות
M.teach –  סטודנטים 65כ 

 
 

נספח   .5
 א'

התקבלה שאלה בנוגע לעבודה במקביל   18-19
 במוסדות אקדמיים אחרים

התחייבות על  הלחתימ וףבכפמובהר כי 
מציע המספק  ,סודיותלשמירת 
למוסדות אקדמיים ומים דשירותים 

להגיש הצעה למכללה אחרים, יוכל 
 ,במסגרת מכרז זה. לצורך הגילוי הנאות

יש לפרט את המוסדות האקדמיים 
 בילים להם מסופק השירות.המק

בעלי תפקיד לצורך  2מבוקש להגיש  15.3 4   .6
עמידה בתנאי הסף ומתן מענה מלא 

  לדרישות המכללה.
 

 , אולםמנהלים לתהליך 2אפשר להגדיר 
במסגרתם יש להתחייב על כמות ימים 

רבות במתן ולמעו יסופקו השירותים 
מסמכי השירותים בהתאם למוגדר ב

 מכרז.ה
אבני הדרך לסיום התקשרות לא היה  7.1 13   .7

ברור מהמכרז האם צריך לשלוח 
בהצעת מחיר אבני דרך, או שלאחר 

בחירת הספק יוגדרו אבני הדרך 
 בפעילות?.

1.  

 .בחוזההסעיף תוקן 
ראה נוסח מעודכן של הסעיף במסמכי 

 המכרז.
התשלום לספק הינו חודשי )ולא מבוסס 

 אבני דרך(.
המכללה תהיה רשאית  ,בהתאם לזאת

בכל עם הספק להפסיק את ההתקשרות 
בהתאם  ,יום מראש 30בהתראה של  ,עת

  .לשיקול דעתה הבלעדי
 מבוקש לבחון שינוי מועד הראיונות   מנהלה  .8

 

 .עם המציעים תואםמועד הראיונות י
 יוםב מו ראיונותלא יתקיי ,נכון לעתה

05.12.2021. 

רשום זכויות יוצרים  בהסכם  9 14   .9
שלחומרים שאנחנו מפתחים בפעילות 

יש זכויות יוצרים למכללה, שזה כמובן 
ברור שהמטרה היא שיהיה שימוש 

בחומרים ובתוצרים לצרכי המכללה 
 בפעילות המכירות וניהול המכירות

כן היינו רוצים שתהיה הבהרה שאין 
אפשרות להפיץ את החומרים שאנחנו 

מספקים לאף גורם צד ג' וכמובן 
יות היוצרים של שיטות העבודה שזכו

  המציע.והמודלים הינם בבעלות של 

הבקשה מקובלת. ראה נוסח מעודכן של 
 הסעיף במסמכי המכרז.

 
 

 למנהלת הרכש והתפעו –כתבה: נעה פלדמן שגב 

mailto:noaf@beitberl.ac.il

