ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
הלשכה המשפטית

ירושלים ,י"ד בתמוז ,התשע"ה
 1יולי 5919
סימוכין5616119 :

לכבוד
המציעים במכרז 1/11
הודעה מס'  1למציעים במכרז  1/11מתן שירותי הקלדה ,תמלול והקלטות לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
תשובות לשאלות הבהרה
בהתאם לסעיף  9.0.0.1במסמכי המכרז שבנדון ,להלן תשובות ההבהרה לשאלות שהועברו אלינו:
מס'
סידורי

מספר הסעיף
ושם הסעיף
במכרז
פרק  – 9סעיף
 9.9.5ג ()4

5

פרק 9.9.5 – 9ג()7

0

פרק  – 5נספח 1
למפרט

1

פירוט השאלה

התשובה

המציע נדרש להיות תאגיד רשום לא נדרש הרישיון האמור ,יש לספק רק
בישראל וכן בעל רשיון משרות תעודת רישום תאגיד מרשות התאגידים.
התעסוקה כמספק שרותי עבודה
והשמת עובדים .אנו תאגיד רשום ראו השינויים במסמכי המכרז המפורטים
בישראל ,אך לא ברורה הדרישה בסוף מסמך זה
לרשיון לאספקת שרותי עבודה
והשמת עובדים ומה הרלבנטיות של
הרשיון האמור למכרז הנוכחי.
נבקש לבטל את הדרישה לרשיון
האמור.
כתנאי סף קיומם של  0לקוחות ועדת המכרזים קבעה את תנאי הסף
בהיקף התקשרות שנתי של  199להשתתפות במכרז בשים לב לשירותים
אלף  ₪כולל מע"מ כל אחד ,למשך הנדרשים ,לאיכותם ובשים לב לתוספת
חמש שנים בשנים  .5914 - 5990אנו לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב,1005-
פונים בבקשה כי תנאי הסף לעניין ולמכרזים דומים שפרסמה המדינה .תנאי
היקף פעילות כהוכחה לניסיון הסף נקבעו בהחלטה מנומקת ,את
קודם יהא פחות מחמיר ויאזן בין הנימוקים ניתן לראות בפרוטוקול ועדת
מגמתכם הראויה שהזוכה/הזוכים המכרזים מיום .17.6.5919
במכרז תהא חברה רצינית ,מנוסה
ובעלת היקף פעילות משמעותי אי לכך ,תנאי הסף לא ישונו.
ומגוון אך מאידך לא יגרום אין שינוי במסמכי המכרז.
המתמודדים
מספר
לצמצום
במכרז.
מחירי המינימום שנקבעו בסך  57מחירי המינימום שנקבעו תואמים את
 ₪לשעת הקלטה או שעת הקלדה אופי השירות ודומים למכרזים בדבר
הינם מחירי הפסד .יש להעלות את שירותי הקלדה ,הקלטה ותמלול שפרסמו
תעריף המינימום ל ₪ 45-לשעת משרדי ממשלה אחרים .על המציע לשקלל
את כלל התשומות הנדרשות ולהציע
הקלטה או הקלדה.
הצעתו בהתאם ובהתאם למחירי המכרז
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הלשכה המשפטית

ו עדת הבחירות המרכזי ת לכנסת
מס'
סידורי

מספר הסעיף
ושם הסעיף
במכרז

פירוט השאלה

4

כללי

היקף השירות הנדרש – היקף
השעות והשירותים הנדרש על ידי
הוועדה.

9

פרק  – 1סעיף
1.0.1

6

פרק  – 1סעיף
1.0.0

7

פרק  – 1סעיף
1.0.7

1

פרק  – 5נספח 1
למפרט

0

פרק  – 9סעיף
 9.9.5ב ()5

נבקש להסיר את הדרישה
ל"הכשרה ממוסד מוכר" לצוות
המקליטים.
במידה ולא תאושר בקשה זו ,אנא
אשרו הכשרה במחלקת ההדרכה
המקצועית של החברה.
נראה כי נפלה טעות סופר ,והכוונה
ל"..-ותמלול לפחות  59ישיבות"..
אנא הבהרה בנושא.
אנו מבקשים להפחית את הדרישה
ל 69-מילים בדקה ,כמקובל בשוק.
כמו כן ,נבקש להפחית את דרישת
הניסיון לשנה כמקובל בשוק.
אנו מבקשים שהמחיר
1.
המירבי לשירותי קלדנות יעמוד על
.₪ 66
אנו מבקשים שישולם
.5
להקלדה
מינימום
תשלום
ולהקלטה  -שעתיים.
אנו מבקשים להסיר את הדרישה
ללקוח אחד בעל פריסה ארצית
למנהל הלקוח המוצע.

19

פרק  - 1סעיף
)4( 1.0.9.0

11

פרק  – 11נספח
 9.11מ"פל

התשובה
אין שינוי במסמכי המכרז.
בשנת  5914תומללו  55ישיבות של ועדת
הבחירות ,מליאת ועדת הבחירות ו-וועדות
משנה .מרבית הישיבות מתקיימות
במשרדי הוועדה במשכן הכנסת בירושלים.
בשנת בחירות מספר הישיבות צפוי להיות
רב יותר.
ראו שינויים במסמכי המכרז בהמשך
מסמך זה.

ראו שינויים במסמכי המכרז בהמשך
מסמך זה.
אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז.

ועדת המכרזים קבעה את תנאי הסף
להשתתפות במכרז בשים לב לשירותים
הנדרשים מהמציעים.

אין שינוי במסמכי המכרז.
אנו מבקשים להבהיר מהן הכמויות  .1לא ניתן לצפות מראש את כמות
הצפויות לתמלולים דחופים ,והאם התמלילים הדחופים.
 .5כפי שצויין במסמכי המכרז לא תשולם
תשולם תוספת תשלום בגינם.
תוספת בשל תמלול דחוף משום שהמזמינה
מודיעה על כך מראש לספק ועליו להיערך
בהתאם.
אין שינויי במסמכי המכרז.
מאגר המקליטים ,כל מציע נדרש
לנקוב בכמות המקליטים שיקצה
לטובת השרות לוועדת הבחירות.
כיצד נוכל לדעת כמה מקליטים
להקצות ,כאשר לא ידוע כמה
ישיבות מוקלטות ביום או בשבוע
בוועדת הבחירות

מספר הישיבות אינו קבוע מראש ,והוא
תלוי בגורמים רבים .יחד עם זאת ,ניתן
ללמוד ממספר הישיבות שהוקלטו בשנת
 5914שהוא  ,55לצורך היערכות.
יובהר כי המציע יידרש לעמוד בכל כמות
של הקלטות שתדרוש הוועדה.

שינויים במסמכי המכרז:
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הלשכה המשפטית

ו עדת הבחירות המרכזי ת לכנסת

בסעיף  9.9.5למסמכי המכרז ,בפסקה  , 4המ י לים " ובעל אישור בתוקף משירות התע ס וקה הכרה
כתאגיד המספק שירותי עבודה ובפרט השמת עובדים" והמילים "וכן את העתק הרישיון האמור" –
יימחקו.
בסעיף  1.0.1למסמכי המכרז ,בפסקה  , 5בסופה יבוא" :לעניין זה "מוסד מוכר" – לרבות מחלקת
הדרכה מקצועית של המציע ,ובלבד שלדרישת עורך המכרז תומצא אסמכתא להדרכה ולהיק פה " .
בסעיף  , 1.0.0בפסקה  , 4במקום "והק לטת לפחות  " 59יבוא "ותמלול של  59הקלטות ,לכל הפחות ,של
ישיבות" .
מובהר בזאת כי רק האמור במסמך זה יחייב את המזמינה; כל הבהרה או שאלה אחרת שנענתה בעל
פה ,או בכל דרך אחרת ,ככל שניתנה ,אין בה בכדי לחייב את המזמינה או להוות שינוי במסמכי המכרז.
יוזכר שבהתאם לסעי ף  ) 5 ( 3.3.3ל פרק המנהלה ב מסמכי המכרז ,יש לצרף הודעה זו להצעה שתוגש,
כשהיא חתומה בחותמת המציע ובחתימתו.

ב כבוד רב,
תום שניר  ,עו"ד
עוזר ל יועץ המשפטי
העתקים :גב' אורלי עדס ,מנכ"לית הוועדה
עו"ד דין ליבנה ,היועץ המשפטי
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