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  – 07/2019מכרז פומבי מס' 

 פנייה לקבלת הצעות להוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון

 מענה לשאלות הבהרה –

 

 המענה עמ'/סעיף במכרזנוסח  שאלהה

מה הכוונה בשיעורים יחידניים, האם 

הכוונה היא עבודה בקבוצות מול 

לקוחות פרטיים או בשיעורים 

 פרטיים ללקוחות?

המציע סיפק 

בעצמו שיעורים 

באנגלית 

מדוברת 

בשיעורים 

יחידניים עבור 

תלמידים  1,200

לפחות )תושבי 

ישראל( במהלך 

התקופה שבין 

עד  1.1.2016

31.12.2018. 

8  /5.2.1. 

כאמור בהערת השוליים באותו 

לעניין זה, שיעורים העמוד: "

 "בהם מורה מלמד תלמיד בודד.

מי הפעיל את המיזם בשנה 

 האחרונה?
  

מדובר בפעילות חדשה אותה 

 מבקש להפעיל המשרד.

כמה תלמידים קיבלו מענה בכל 

 חודש וכמה סה"כ כל השנה?
 כנ"ל.  

דקות לכל תלמיד(  300)כמה חבילות 

 נוצלו בכל חודש וכמה כל השנה?
 כנ"ל.  

האם ישנה לתלמיד אפשרות לקבל 

 דקות? 300יותר מ 
  

ככלל, תוענק לכל לומד חבילת 

שעות, וככל שהוא יהיה מעוניין 

בשעות לימוד מעבר לכך, הוא 

 יוכל לרכשן. 

האם ישנה הגבלת זמן )חודש, 

ילת שנה....( לכל תלמיד לניצול חב

 השעות?

  
בהחלט יש כוונה להגביל בזמן 

את תקופת ניצול הטבה, כולל 
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תקופת ניצול ההקצאות את 

 בידי הנציג האזורי.

אם המכרז פתוח אך ורק ללימוד ה

 אנגלית דרך הטלפון?
  

כן, באמצעות הטלפון או שיחוח 

 )צ'אט(.

הצגת תשיתי אדמיניסטרטיבית 

מתאימה לרבות מערכת ממוחשבת 

האם אפשרי מערכת גם  בעברית,

 בעברי?

 ב' 6.1.3 

השאלה לא ברורה. מכל מקום, 

נדרשת מערכת כאמור, שתופעל 

 ותנוהל בשפה העברית.

הצגת תשיתי אדמיניסטרטיבית 

מתאימה לרבות מערכת ממוחשבת 

בעברית, האם אפשרי מערכת גם 

 בעברי?

 כנ"ל ד' 5.2.1 

נבקש לקבל את חוברת ההצעה 

 Word כקובץ
  

לצערנו, לא ניתן לספק את 

חוברת ההצעה אלא כקובץ 

PDF. 

מצורף טופס אישור על קיום 

ביטוחים כפי שפרסמתם בחוברת 

 המכרז

יחד עם תיקונים של חברת הביטוח. 

 נבקש את אישורכם לתיקונים

 אלו

  

ככלל, יובהר כי זוכה אשר יבקש 

לבחון שינויי נוסח בנספח 

הביטוח יוכל לעשות כן לאחר 

ההודעה על זכייתו. קבלת 

יובהר, כי אין המשרד מתחייב 

לאשר שינויים בנוסחי דרישות 

על מציעים הביטוח, וכי 

להתחשב בדרישות הקיימות 

 . במכרז על נוסחיהם הקיימים

מחיקות תוספות, שינויים ו

אישור ביטוח חתום  ייבחנו ע"ג

 בלבד לכשיוצג ע"י הזוכה

נבקש הבהרה האם שני עותקים 

 העתק + הכוונה היא למקורקשיחים 

 מצולם של המקור

 

סעיף 

 ,ג' 12.4

 23עמוד 

 זהים כן, כאשר שני העותקים

 כרוכים.ו

ברשימת הנספחים הנדרשים להצגה 

 במכרז נמצאים שני אישורים

ומסמכים שלא נדרשו בשום מקום 

 כי 8במסמכי המכרז. אישור מספר 

הכתובת הרשמית של משרדי 

 

 חוברת

 ההצעה

 37 'עמ

דרישה זו מקורה בטעות, והיא 

 תוסר.
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 ואישורהמציעה נמצאים בפריפריה 

מעובדיו של  70%שלפחות  רו"ח

אנו  המציע הינם תושבי הפריפריה.

מבינים את רצון המשרד וחשיבות 

אבל  העבודה עם אנשי הפריפריה

בקשה זו מצמצמת את האפשרות של 

מיטבית  המגישים להציע הצעה

ולאפשר למשרד ליהנות מהשירותים 

נבקש להסיר סעיפים  שאנו מציעים.

 אלו מחוברת ההצעה.

נבקש הבהרה מהי משמעות ניגוד 

 עניינים בסעיף זה לצורך העניין

האם המציע לא יוכל לתת שירותים 

 לכל תושבי הפריפריה למעט אלו

 הלוקחים חלק במכרז זה?

 

 ב 9סעיף 

 'עמ ג +

19 

המציע רשאי להמשיך פעילותו 

שירותים כסדרה מלבד מתן 

בתשלום למשתתפי הפרויקט. 

ככל שקיים ספק מצד הספק 

גורמים בעלי עניין בקשר ל

יפנה בתחום נושא המכרז, 

הספק לוועדת המכרזים על מנת 

 בכתבלקבל אישור 

מתבקש המציע להציג איכות מעבר 

 לנדרש בתנאי הסף ועורך המכרז

ינקד אותו בניקוד נוסף. ברם אולם 

 הצעהלא נמצא מקום בחוברת ה

לרשום את ותק 

המציע/מתודולוגיה/מספר המורים 

 הנוסף שמאפשר

לנקד את ציון האיכות. נבקש לקבל 

 מבנה מפרט או תיקון לחוברת

ההצעה על מנת שנדע כיצד למלא 

 סעיפים אלו. ככל שאין נייר מובנה

של עורך המכרז נבקש את אישורו 

 להציג את המסמכים כראות עיננו

 

  סעיף

13.2.1 

 26עמ' 

 

עודכן בהתאם  10נספח מס. 

 בטבלה מתאימה.

 


