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  ניסן, תשע"טב גי"     ב"ה,  לכבוד
 2019אפריל, ב 18    8/19משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 שירותי כתיבת תוכן בשפה האנגלית עבור מערך פיתוח משאבים עולמי – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 הבהרות לגבי המכרז שבנדון:להלן 

 כללי .1

 .12:00בשעה  13/5/2019המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו:  .1.1

 .30/4/2019המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה הינו:  .1.1

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא  .1.1

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

  ההצעות.

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

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

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

צרף את כל על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, ל .1.1

  האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

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

 ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא  .1.1

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

למסמך הבהרות זה מצורפים מסמכי המכרז המתוקנים. על המציע להחליף את  .1.1

 מסמכי המכרז המקוריים בקובץ המצורף.

 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים:
 

 מענה שאלה / בקשה סעיף כותרת עמ' מס'

 –תנאי סף  3  .1
ניסיון והכשרת 

 המציע

חלק מעבודתי בתור עורך  8.1
היה עבור ספר באנגלית 
שהכנתי עבור ישיבה גדולה. 
הישיבה נמצאת בירושלים 
וגם מוכר בארה"ב בתור 
מוסד להשכלה גבוהה. 
לצורך המכרז, האם הישיבה 

 נחשבת מוסד אקדמאי

 תנאי הסף ישונה כדלקמן:
כתנאי מוקדם להשתתפות 
במכרז, על המציע להיות בעל 

לפחות במתן  שנים 4 שלניסיון 
שירותים בתחומי כתיבה, עריכה 

 ,והגהת תכנים בשפה האנגלית
 ללקוח אחד לפחות.

עיתון, כתב עת, גוף  – לקוח
לרבות  מסחרי או גוף ציבורי

מוסדות חינוך/השכלה גבוהה, 
 .בארץ ו/או בחו"ל

"ניסיון קודם בכתיבה או  11.1.1 סעיפי האיכות 5  .2
יכולת לכתוב על נושאים 

 מדעיים..."

-יש לתקן את משקל הסעיף ל
25%. 

 4פרק  חוברת הצעה 25  .3
נתוני 
כותב 

התוכן 
 המיועד 

 .לכותבי תוכןהמכרז הינו  כמה מתרגמים ניתן להגיש?
כותבי תוכן  3ניתן להציג עד 

 נפרדים.
עבור כל כותב מוצע יש למלא 

 .4את הטופס בסעיף 

 5פרק  חוברת הצעה 26  .4
הצעת 
 מחיר 

מדוע ההצעה מחולקת 
 לשלוש ? 

 מחיר לשעת עבודה ?
 

 כותבי תוכן. 3ניתן להציג עד 
עבור כל אחד ניתן לציין מחיר 

 שעתי נפרד.

רשום רשימת מסמכים,   חוברת הצעה 27  .5
לצרף המחאה בנקאית 
לטובת האוניברסיטה. לאיזה 

 סכום צריכים לרשום

מדובר בטעות סופר, אין צורך 
 בערבות / המחאה בנקאית.

כתוב לצרף קבלה על   חוברת הצעה   .6
תשלום בעבור רכישת 
מסמכי המכרז. כמה עולים 
מסמכי המכרז ולמי צריכים 

 לשלם

אין צורך בתשלום עבור 
 השתתפות במכרז

 


