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 שלום רב,
 

 אילן-אוניברסיטת ברשירותי כתיבת תוכן בשפה האנגלית עבור  – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 לגבי המכרז שבנדון:להלן הבהרות 

 כללי .1

 .12:00, בשעה 15/4/2021המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו: .1.1

 .(כולל) 30/6/2021תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא  .1.3

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  209, חדר 408בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 

  ההצעות.

  המכרזים במועד זה לא תיבדק. הצעה שלא תימצא בתיבת

על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב 

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל  .1.4

  לאים כראוי.האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מ

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה 

 ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא  ותמסמך הבהר .1.5

 חתום ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

 הבהרות זה מצורף נוסח מתוקן של מסמכי המכרז.למסמך  .1.6

 על המציעים להוריד את המסמך המעודכן ולהחליף את המסמכים המקוריים.

 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים:
 

 תשובה שאלה מס' סעיף מס"ד

מפרט המכרז   .1

סעיף ב תנאי 

 8סף, סעיף 

ניסיון והכשרת 

 המציע 

שנים ללקוח  4האם צריך להציג ניסיון של 

לפחות, או שהניסיון יכול להיות למספר  1

 שנים לפחות  4לקוחות במהלך 

מלאות שנים  4הניסיון הנדרש הינו של 

 .לפחות

השירות יכול להיות כזה שניתן ללקוח 

 אחד או יותר.

המכרז מפרט   .2

 סעיף ג'

ההכרעה 

במכרז, סעיף 

סעיפי  11.1.1

 האיכות

בפירוט סעיפי האיכות, לא צויינו נתונים 

 כמותיים לפיהם יחושב ניקוד האיכות.

מהו מספר הלקוחות הדרוש על מנת  .1

 לקבל ניקוד מירבי

כמה בקשות מקנות ניקוד מקסימלי,  .2

כיצד ינוקדו הגורמים עבורם הוגשו 

 וסיווג הקרנות אליהן בוצעה הפנייה  

כמה דוגמאות יש להגיש על מנת  .3

 לקבל ניקוד מירבי 

הניקוד יינתן בהתאם להערכת היקף 

הניסיון, מגוון הלקוחות של הכותב, 

היקף הדוגמאות והתאמת הניסיון המוצג 

לצרכי האוניברסיטה כפי והדוגמאות 

 שמוצגים במפרט השירותים.

 2סעיף  1נספח   .3

היקף הפעילות 

 החודשי הנדרש

שעות החודשיות מתבצעות  60-כיצד ה

 בפועל:

האם יש להגיע בכל יום? האם בתיאום 

מראש בימים מרוכזים? האם יש 

 גמישות? 

שעות עבודה חודשיות חושבו  60האם 

 הכתבים יחד?  2פר כתב או עבור 

-היקף הפעילות הכולל כיום עומד על כ

 שעות חודשיות. 60

הכותב יוכל לבצע חלק מהפעילות 

מהאתר שלו, אולם יצטרך להגיע 

לפגישות עם חוקרים / מרצים / נציגי 

 המערך.

האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף 

 מהספקים שיזכו. פעילות לכל אחד

4.  3.4 ,3.6 ,3.7  

 להסכם

 3.5לאור ההתחייבות לשיפוי בסעיף 

 נבקש למחוק הסעיפים. 

 לא מקובל

נבקש להוסיף כי חובת השיפוי מותנית  להסכם 3.5  .5

בכך שהאוניברסיטה תודיע לספק על כל 

תביעה כאמור, תאפשר לו להתגונן ולא 

 תתפשר ללא אישור הספק מראש ובכתב.

 מקובל

לאחר המילים "מעשה או מחדל" נבקש  להסכם 7.1  .6

להוסיף "אשר הספק אחראי להם על פי 

 דין או על פי הסכם זה".

 מקובל

נבקש להוסיף כי חובת השיפוי מותנית  להסכם 7.2  .7

בכך שהאוניברסיטה תודיע לספק על כל 

תביעה כאמור, תאפשר לו להתגונן ולא 

 תתפשר ללא אישור הספק מראש ובכתב.

 מקובל

 


