מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

ב"ה ,י"ג בתמוז ,תשפ"ב
 12ביולי2022 ,

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 17/12

שלום רב,
הנדון :מסמך הבהרה מס'  – 1אספקת שירותי השגחה מקוונים לאוניברסיטה
להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:
כללי
.1
 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו ,21/7/2022 :בשעה .12:00
 .1.2תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על .31/10/2022
 .1.3על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא
בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין  ,408חדר  209לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת
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.
 .1.4על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז ,לצרף את כל
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.
 .1.5מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום
ומאושר על ידו ,גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן
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שאלות שהועלו על ידי מציעים:
סעיף
מס' עמ' כותרת
8.2.2
מילוי
7
1
הצעת
מחיר

2

3

28

4

13

5

13

 +תפקיד
המשגיח-
סעיף 5
,עמ' 14
1
רשימת
מסמכים
3.4
קיום
הבחינות
קיום
הבחינות

3.4

שאלה /בקשה
ההפניה היא לכתב כמויות של
נמצא בין מסמכי המכרז
האם הנתונים המצויינים
בהצעה מתייחסים להיקף שנתי
או חודשי?
מבקשים לקבל נתונים כמותיים
לגבי שעות השגחה שבוצעו
ב2020 ,2021
האם האוניברסיטה מתחייבת
להיקף שעות מינימלי שנתי? ,
אם כן על איזה היקף מדובר?
מבקשים לקבל נתונים לגבי
כמות משגיחים שעבדו בפועל

מהו משך בחינה ממוצע?
האם קיים משך זמן מינימום
משולם לבחינה?
האם שעות ההשגחה מחושבות
לפי ההגדרה המקורית לשעת
בחינה או על פי המתקיים
בפועל?
האם משך הזמן המשולם עבור
עבודת משגיח כולל את זמן
הכנת דוחות?
מה המשמעות בבקשה להצגת
צילום ת.ז של המציע?
האם חדרי הזום עבור
המשגיחים ממוקמים
באוניברסיטה?
מה מפרט הציוד שעל הספק
לספק?
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הסעיף יימחק – טעות סופר.
היקף של סמסטר – נפרש על
פני  3חודשים
האוניברסיטה אינה מתחייבת
להיקף שעות מינימלי

ההעסקה בוצעה ע"י חברת
חיצונית שנתנה שירותים
למוסדות נוספים .למיטב
ידיעתנו עבדו מעל 100
משגיחים לסרוגין בתקופת
בחינות.
 3שעות
 2שעות
לפי המתקיים בפועל .יש
סטודנטים רבים הזכאים
להארכות זמן.
כן

מדובר בתעודת זהות הנדרשת
במקרה שהמציע הינו יחיד
לא

המשגיחים עובדים מהבית.
אין צורך לספק ציוד
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18

7

13

7

הנחיות
למילוי
חוברת
ההצעה
2.1
גיוס
והכשרת
משגיחים

על איזה מסמך מדובר בבקשה
לאישור יצרן על מעמדו של
המציע?

ימחק טעות סופר

הדרכה -מה משך ,בשעות,
הדרכת משגיחים?

שעתיים
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