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הנדון :מכרז פומבי דו שלבי (עם שלב מו"מ)  24/2022לתכנון ניתוח וביצוע מחקרים איכותיים

תשובות לשאלות הבהרה – לקט מספר 1
תאגיד השידור הישראלי מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע לפניה שבנדון:

מס"ד

המסמך אליו
מתייחסת השאלה

שאלות

תשובות

1

מסמך א'-הזמנה
להציע הצעות .הליך
הבהרות .מחקרים
בשפה זרה במהלך
 24החודשים
האחרונים ,סעיף
 ,5.3.1עמוד 6

מבקשים לכלול מחקרים בשפות
זרות החל משנת  ,2017היות ובשנים
האחרונות כמעט ולא היו מחקרים
כאלה מטעם המדינה ,הן בגלל היעדר
תקציב מדינה והן בגלל הקורונה.

הבקשה מתקבלת .ראה נוסח
מעודכן לסעיף  5.3למסמך א' –
הזמנה להציע הצעות.

2

מסמך א'-הזמנה
להציע הצעות .הליך
הבהרות .במשרדי
המציע קיימים
חדרים בעלי מראה
חד כיוונית ,סעיף
 ,5.4עמוד 6

מבקשים לאשר קיום קבוצות אונליין
הבקשה מתקבלת בחלקה ,ראה
בלבד ,היות ומאז הקורונה עברנו
לזום ,כולל קבוצות בנושא בדיקות
נוסח מתוקן של סעיף 5.4
תוכן לטלוויזיה .קבוצות אלה כוללות
למסמך א' הזמנה להציע
ייצוג מכל הארץ ,מרכז ופריפריה.
הצעות.

3

מסמך א'  -הזמנה
להציע הצעות .הליך
הבהרות .צילום
והקלטה איכותיים
של קבוצות המיקוד,
סעיף  ,5.5עמוד 6

מבקשים להוסיף לסעיף :בהתאם
לחוק הגנת הפרטיות.

4

מסמך א'-הזמנה
להציע הצעות .הליך
הבהרות .משרדי
המציע ממוקמים
במרחק  20ק"מ
ממשרדי התאגיד,
סעיף  ,5.6עמוד 6
ההנחיות אינן ברורות לנו ,על מנת
מסמך א' -הזמנה
להימנע מטעויות אנחנו מבקשים
להציע הצעות.
הגשת ההצעה .עותק הסבר בצורת רשימה נדרשת ברורה.
סרוק ע"ג דיסק און
קי ,סעיף ,10.3.2
עמוד 10

5

מבקשים להוסיף -רלוונטי רק למי
שמבצע קבוצות פיסיות.

ברור ומובן מאליו ,שעל המציע
לעמוד בכל הוראות כל דין,
ומשכך ,העמידה בכל תנאי
המכרז ,כפופה לעמידת המציע
בהוראות כל דין.
תנאי הסף בוטל.

ההצעות ישלחו בשני אופנים
מעטפה אחת בה ההצעה
המודפסת ובנוסף ההצעה

הסרוקה בהתקן נייד ומעטפה
נוספת ובה הצעת המחיר
6

נספח ה להסכם-
נספח ה -1ביטוחים,
עמודים 69-71

7

בקשה כללית

8

בקשה כללית

9

תנאי סף סעיף ,5.4
עמוד 6

10

תנאי סף ,סעיף ,5.7
וסעיף  ,5.9עמוד 6-7

11

מסמכים שיש לצרף
להצעה  -למעטפה
ב' ,סעיף ,8.3
עמודים 47 ,9

היקף סוגי הביטוחים וגובה
הפוליסות שברשותנו רלוונטיים לסוג
העבודה שאנו עושים ,כדלקמן-

מקובל ,ראו נספח ביטוחי
מעודכן

צד ג'₪ 500,000 :
מקצועית₪ 500,000 :
נודה על אישור נספח הביטוחים ע"פ
סכומים אלה.
נבקש לקבל את כל קובץ המכרז
במסמך וורד פתוח כדי שנוכל למלא
בצורה מסודרת את הטבלאות
והפרטים הנדרשים.

האם ניתן להגיש את מסמכי המכרז
במשרדי התאגיד בתל אביב ולא
בירושלים?
אנו מבקשים להוסיף גם אפשרות של
מערכת "מעגל סגור" -חדר צפיה
לנעשה בחדר הקבוצות
אנו מבקשים לשנות למחקרים בעבור
גופי תקשורת בטווח  60חודשים

טפסים  5ו –  6יועברו באמצעות
מסמכי וורד .תשומת הלב כי
המציע מצהיר שהוא לא שינה
את הטופס דנן למעט השלמת
הפרטים
למרבה הצער ,הדבר אינו ניתן
ראה תשובה לשאלה  2לעיל.
הבקשה מתקבלת
ראה נוסח מעודכן של סעיפים
 5.7למסמך א' – הזמנה להציע
הצעות.

לא יחול שינוי בנוסח הסעיף .כל
אנו טוענים כי אין זה סביר שהתאגיד תיקון יהיה בהתאם לדרישות
יקבע על דעת עצמו שמדובר בטעויות
כל דין ופסיקה.
סופר או טעויות חשבוניות ,ואין זה
סביר שהתאגיד עצמו יתקן על דעת
עצמו טעויות אלה לכאורה ,מבלי
שיפנה תחילה למציע בשאלות
הבהרה ולפני שהמציע תיקן את
טעות הסופר או את הטעויות
החשבוניות ,ועל-כן ,נבקש להסיר
מתוך הסעיף את:
א .המקטע שמתיר לתאגיד לתקן
כל טעות תהא ההשלכה
הכספית לתיקון אשר תהא
ב.

והמקטע שקובע כי ההצעה
תכלול את תיקון הטעויות
לאחר שבוצעו על-ידי התאגיד

12

חתימה על הסכם
התקשרות ,סעיף
 ,14.1עמוד 17

13

נספח ה ביטוח,
סעיף  ,13עמודים
69-70

14

טופס הצעת המחיר,
נספח ד' ,עמוד 67

אין צורך בערבות ביצוע

נבקש לדעת מהו סכום ערבות
הביצוע?

ראו נספח ביטוחי מעודכן

אנו מבקשים לשנות את סכום
האחריות המקצועית לחצי מיליון
אנו מבקשים מנגנון הצמדה מלאה
של כל התמורות למדד המחירים
לצרכן ,החל מיום חתימת ההסכם,
ההצמדה תחושב עבור כל חשבונית
שתצא לתאגיד.

הבקשה אינה מתקבלת.

בנוסף ,אנו מבקשים מנגנון ברור של
הצמדה מלאה לשכר המינימום
במשק.
לבסוף ,אנו מבקשים מנגנון של
הצמדה מלאה לעליות בהפרשות
הפנסיוניות (מרכיבי החובה) במידה
שיחולו לאורך השנים.

מובהר כי:
 .1אלא אם יצוין אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .2ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד המכרז.
 .3המציע יצרף להצעתו מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים ,כשהוא חתום על-ידו בכל עמוד.
ב ב ר כ ה,
איילת אלינסון
רכזת ועדת המכרזים

