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תשובות לשאלות הבהרה – לקט מספר 1
תאגיד השידור הישראלי מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע לפניה שבנדון:
בעקבות שאלות ההבהרה ,מסמך ד' – הצעת המחיר שונה והנוסח המעודכן מצורף בזה.
בנוסף ,תשומת לבכם לתיקון טעות סופר בסעיף  13.1למסמך א' – הזמנה להציע הזמנות.

מס"ד

המסמך אליו
מתייחסת השאלה

1

הצעת המחיר,
מסמך ד' ,עמוד 43

2

הצעת המחיר,
מסמך ד' ,עמוד 43

3

הצעת המחיר,
מסמך ד' ,עמוד 43

4

הצעת המחיר,
מסמך ד' ,עמוד 43

5

הצעת המחיר,
מסמך ד' ,עמוד 43

שאלות
נבקש לדעת על איזה גודל מדגם
מדובר

מרכיבי המחקר אינם לינאריים -שכן
קיימים בהם גם מרכיבים קבועים.
בהתאם ,נבקש לדעת את אורך
השאלון ברמה מדויקת יותר
מהרשום .יש הבדל מהותי בין תמחור
שאלה אחת ,לתמחור של שאלה
שהיא מתוך  10שאלות.
נבקש להגיש הצעת מחיר המבוססת
מודולרית על גדלי מדגם שונים
וכמות שאלות מינימליות בכל מחקר.
נבקש להוסיף כי מדובר על מדגם
מייצג של האוכלוסיה .במידה ונדרש
סינון ,נבקש להוסיף תוספת על
מרכיב של סינון (עד 20%
מהאוכלוסיה ,עד  50%מהאוכלוסיה
וכו').
נבקש לוודא כי מדובר על מחיר
לשאלה שכולל תוצר של הממצאים
בלבד ,ללא דוח ומסקנות -שעליו
קיים תמחור בהמשך.
נבקש לציין גם במחיר הדוח את
אורך השאלון .קיים הבדל בין דוח ל-
 10שאלות ,לבין דוח ל 50 -שאלות...

תשובות

ראו מסמך ד – טופס מעודכן
להצעות מחיר
ראו מסמך ד – טופס מעודכן
להצעות מחיר

ראו מסמך ד – טופס מעודכן
להצעות מחיר

ראו מסמך ד – טופס מעודכן
להצעות מחיר
ראו מסמך ד – טופס מעודכן
להצעות מחיר

6

מסמכים שיש לצרף
לא יחול שינוי בנוסח הסעיף .כל
להצעה  -למעטפה
ב' ,סעיף  ,8.3עמוד  9אנו 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:
המקטע שמתיר לתאגיד
א.
לתקן כל טעות תהא ההשלכה
הכספית לתיקון אשר תהא
והמקטע שקובע כי ההצעה
ב.
תכלול את תיקון הטעויות לאחר
שבוצעו על-ידי התאגיד

7

חתימה על הסכם
התקשרות ,סעיף
 ,14.1עמוד 17

8

אחריות מקצועית,
נספח ה ,1עמוד 67

9

הצעת המחיר ,סעיף
 ,7עמוד 54

10

מסמך ה -הסכם,
סעיף  ,4.16עמוד 51

נבקש לדעת מהו סכום ערבות
הביצוע?
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.

אין צורך בערבות ביצוע

מתקבל ,גבול אחריות הביטוח
נקבע על סך של ₪ 500,000
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.

הספק לא יהיה רשאי להחליף את
מנהל המחקר המוצע ללא אישור
מראש.....
נבקש לעדכן סעיף זה ,שדי יהיה
בהודעת מייל או טלפון על החלפת
מנהלת המחקר במידת הצורך,
ועדכון המחליף שיעמוד במקומו

ראה נוסח מעודכן של סעיף
.4.16

11

מסמך א' – הזמנה
להציע הצעות
 .1מבוא כללי ,סעיף
 ,1.6עמוד 2

בסעיף זה נאמר שהתאגיד רשאי
לבחור עד  3זוכים ובהמשך כתוב עד
 2זוכים .כמה זוכים אפשריים יש
למכרז?

12

מסמך א' – הזמנה
להציע הצעות.1 ,
מבוא כללי ,סעיף
 ,1.4עמוד 2

יש התייחסות למחקרים איכותיים
בטעות במקום כמותיים

 3זוכים .ראה נוסח מעודכן.

ראה נוסח מתוקן.

+

13

14
15

16

17

18

מסמך ב' – מפרט
טכני :מחקר
כמותני ,סעיף ,3.3
עמוד 23
מסמך א' – הזמנה
להציע הצעות
 .5תנאי סף ,סעיף
 ,5.4.1עמוד 6

קיימת סתירה בין הגדרה שפה זרה
בעמוד  14לבין ההגדרה בעמוד .43
נא לאשר שהשפות הזרות להגדרת
סעיף זה הן :רוסית ,ערבית,
אמהרית ,אנגלית וצרפתית

מסמך ג' חוברת
הצעה ,פרטי המציע,
סעיף  ,1עמוד 24
מסמך ג' חוברת
הצעה

איזה פרטים מצפים לקבל בפירוט
לגבי הפאנל?

טופס מספר – 5
תצהיר המציע
לעניין עמידה בתנאי
סף ,סעיף  ,5עמוד
37
מסמך ג' חוברת
הצעה

איזה פרטים מצפים לקבל בפירוט
לגבי התוכנה והניסיון?

טופס מספר – 5
תצהיר המציע
לעניין עמידה בתנאי
סף ,סעיף  ,6עמוד
37
מסמך ג' חוברת
הצעה

סעיפים מקבילים לאלו שמופיעים ב
 5-7אבל עם שינויים .איזה רלבנטי?

טופס מספר – 5
תצהיר המציע
לעניין עמידה בתנאי
סף ,סעיפים ,11-13
עמוד 39
מסמך ג' חוברת
הצעה
טופס מספר – 6
תצהיר המציע

במספר מזהה הכוונה ל ח.פ?

לא ברור ההבדל בין הטבלה בסעיף
זה לבין הטבלה בעמוד  38סעיף .10
האם צריכים פירוט של מחקרים
שונים /דומים? מה ההבדל?

ראה תיקונים וכן בסעיף 5.10

מספר חברה פרטית
מספר החברים בפאנל ופלחי
האוכלוסייה .ראה נוסח
מעודכן.

ראה נוסח מתוקן של סעיף 6
לטופס מספר .5

בוטלו סעיפים 11-13

הטבלה במסמך  6נועדה לבחינת
האיכות ,וניתן לכלול בה גם את
הפרטים שניתנו במסגרת טופס
מספר .5

לצורך בחינת תנאי
האיכות

19

20

רכיב ב' :ניסיון
המציע במחקרים,
סעיף  ,3עמודים 41-
42
מסמך ד'  -טופס
הצעת מחיר
טבלה א' שאלה
סגורה  +טבלה ב'
שאלה פתוחה,
סעיפים  ,1-12עמוד
43

 .1גודל המדגם
 .2שיטת הדגימה (טלפון/
אינטרנט)
 .3אוכלוסיית המטרה (האם יש
סינון)
אומניבוס או סקר ייעודי

מסמך ד'  -טופס
הצעת מחיר

סקרים בקרב קטינים – מאיזה גיל
מדובר? האם ילדים שדרוש לדבר עם
ההורים או נוער בגילאי 12-14
שיכולים להשיב בעצמם?

טבלה א' שאלה
סגורה  +טבלה ב'
שאלה פתוחה,
סעפים ,5-6,11-12
עמוד 43
21

מסמך ד'  -טופס
הצעת מחיר
מסמך /מצגת ניתוח
המחקר ,סעיף ,13
עמוד 44

22

מסמך ד'  -טופס
הצעת מחיר
תנאים והבהרות,
סעיף ג' עמוד 45

23

מסמך ה' – הסכם
 .6תקופת
ההתקשרות ,סעיף
 ,6.5עמוד 52

24

על מנת לתמחר את הסקרים חסרים
הפרטים הבאים:

מספח ב' להסכם
מפרט טכני ,עמוד
62

על מנת לתמחר את הדוחות חסר
המידע על כמה שאלות הדוח .יש
הבדל בתמחור דוח של  10שאלות
לעומת תמחור דוח של  40שאלות

לאור המצב הכלכלי והאינפלציה
שעולה ,ולאור המדובר בסעיף זה על
כך שהצעת המחיר תכלול את כל
ההתייקרויות ,אנו מבקשים להכניס
סעיף בחוזה הכולל מנגנון הצמדה
המתחשב בהתייקרויות במשק משנה
לשנה
מבקשים שהזכות לאי הארכה של
ההסכם תינתן לשני הצדדים

העמוד ריק ,מה אמור להיות בו ?

ראו מסמך ד – טופס מעודכן
להצעת מחיר.

ראו מסמך ד – טופס מעודכן
להצעת מחיר.

ראו מסמך ד – טופס מעודכן
להצעת מחיר.

ראה תשובה לעיל.

הבקשה אינה מתקבלת

הדף הריק בוטל.

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

