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   כסלו, תשפ"גבכ"ז ב"ה,  לכבוד
 2022דצמבר,  ב 21 21/22משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 ועריכת תוכן לאוניברסיטה מכרז לשירותי כתיבה – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 1/2023/5במכרז הינו:המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 . 31/3/2023תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

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

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

  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. 

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

  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 חתום   ותמסמך הבהר .1.5

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

 בברכה, 
 המכרזים יחידת  

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים: 
 

 מענה שאלה / בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס'

מעמדו   5  .1

של  המשפטי 

 המציע

הצעתי  6.2 להגיש  רלוונטי  האם 

אם אני עוסק פטור ולא עוסק 

 ?מורשה

רשאי   הסף  תנאי  פי  על  כן. 

כל   רשום ש  מילהשתתף 

 במע"מ )לרבות עוסק זעיר(.

זמנית  13 הגשת ההצעה  11  .2 פיזית  מגבלה  בשל 

)רגל שבורה( אין באפשרותי 

בר לקמפוס  אילן.  -להגיע 

לכרוך,  להדפיס,  הדרישה 

לצרף מדיה דיגיטלית ולהגיש 

אפשרית  בלתי  היא  פיזית 

אדם  שכירת  כרגע.  עבורי 

כרוכה  עבורי  זאת  שיעשה 

רבות.   ניתן בעלויות  האם 

 להגיש את המכרז בדוא"ל?

ניתן להגיש את ההצעה   לא 

 בדוא"ל. 

שידוך דפי ההצעה   –  כריכה

 יספק. 

ניתן להדפיס את   –  הדפסה

 המסמך ולמלאו בכתב יד. 

סורק   –  סריקה  באמצעות 

 . ביתי, ניתן לחלק לקבצים

דיסק און    –  מדיה דיגיטלית

 קי / תקליטור. 

אין באפשרותי להתייצב אצל   א2נספח  26  .3

כעצמאית עו"ד.   האם, 

לא  מורשה,  ועוסקת 

מחייבת  הצהרה  מספיקה 

 חתומה על ידי? 

הדין   עורך  עם  להתייעץ  יש 

בנוגע  המציע  מטעם 

 לאפשרויות.

לרכישת  6 ביטוח  33  .4 ההתחייבות  האם 

ביטוחים חלה גם על עצמאים 

 )עסק זעיר(.

לביטוח  .1 הדרישה 

מקצוע ית  אחריות 

 הוסרה.

אחריות   .2 פוליסת 

ממי   נדרשת  מעבידים 

עובדים   ולא שמעסיק 

פטור   עוסק   / מעצמאי 

את  שמתכוון   לספק 

 השירות בעצמו. 

 האם אלו סעיפי חובה?  6 ביטוח  33  .3

מדובר בביטוחים בעלות 

 חודשית של אלפי שקלים,

מתאימים לכותבי שאינם 

 תוכן עצמאיים, 

בוודאי בהתייחס להיקף  

 העבודה המשוער.

מפרט     .4

 השירותים

 . מהם הנושאים1 1נספח 

. מהי צורת התחקיר  2

 המתבקשת 

. מה היקף העבודה פחות 3

או יותר והאם ישנה  

התחייבות לעמוד במספר  

 שנה. \כתבות בחודש

. מחקרים, הצגת חוקרים, 1

הקשורים  נושאים  אירועים, 

ובאופן   כנסים  בסטודנטים, 

שקשור   –כללי   נושא  כל 

 באוניברסיטה.

משתנה  2 ראיונות,   – . 

באנגלית  מחקרים  קריאת 
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 מענה שאלה / בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס'

תכנים  עריכת  ובעברית, 

מערך  ידי  על  שנשלחים 

השונות. והיחידות   השיווק 

צפייה   / האזנה  בנוסף, 

של  בפודקסטים 

 ה.האוניברסיט

אינה .  3 האוניברסיטה 

שעות להיקף  , מתחייבת 

ואינה יכולה לקבוע את היקף  

וההתחייבות  . השירותים 

בין   תנודתיות  ישנה  בנוסף, 

באירועים,  בתלות  חודשים 

של משימות,   יכולת  או 

היחידות השונות להזמין את 

 השירותים. 

במאגר  מדובר  בנוסף, 

ספקים שיקבלו את העבודות 

מחיר, בתלות   במיומנות, 

 ותחומי התמחות.  זמינות

על  12  .5 חתימה 

 החוזה

על  15 החוזה  לחתימת  כתנאי 

יידרש  האוניברסיטה,  ידי 

להמציא  הזוכה 

המועד  בתוך  לאוניברסיטה, 

הדרישה,  בהודעת  שייקבע 

המסמכים,   כל  את 

והאישורים  ההתחייבויות 

לרבות  בחוזה,  המפורטים 

 .  ערבות ביצוע

לערבות  דרישה  אין  במכרז 

 ביצוע. מדובר בטעות סופר.

 


