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  04-2022מכרז  פרוטוקול תשובות הבהרה

 לת מערך השגחה בבחינותעמכרז פומבי להפ

 תשפ"בה באב זי", 14.8.2022מעודכן ליום 

 מס"ד

מספר 

עמוד 

במסמכי 

 המכרז

מספר 

 סעיף
 תשובה  שאילתה/הבהרה

עם  31.7.22המכרז פורסם בתאריך  1.11 2 1
אפשרות להפנות למזמין שאלות 

 . 2.8.22להבהרה עד ליום 

יומיים בלבד אינו זמן סביר ללמידת 
המכרז, ניתוחו, הבנתו על כל היבטיו 

 המקצועיים, התפעוליים והחשבונאים. 

לכן, נבקש לקבל אפשרות להגשת 
 4.8.22שאלות משלימות עד ליום 

המכרז ליום ודחיית מועד הגשת 
25.8.22. 

המועד האחרון להגשת שאלות 
ובקשות במסגרת הליך 

וארך עד ליום הההבהרות 
09.08.2022. 

שאלות ובקשות אשר הוגשו 
עד כה, יקבלו מענה במסגרת 
פרוטוקול הבהרות שיפורסם 

 בהמשך.

המועד האחרון להגשת הצעות 
 21.08.2022יידחה עד ליום 

 .13:00בשעה 

יהיה אופן הגשת ההצעות 
בהזמנה  5כמפורט בסעיף 

 למכרז.

בשנה האחרונה חל שינוי מהותי בשכר  7.2 7 2
המשגיחים ע"י הגורם הגדול 

משרד החינוך  -והדומיננטי במדינה
אשר עדכן את השכר השעתי למשגיחיו 

ברוטו לשעה. ₪  35העומד ע"ס 
בעקבות זאת, נוצר קושי רב לאתר 
יותר משגיחי בחינות בשכר שעתי נמוך 

ולכן גופים רבים עדכנו גם הם את 
 השכר למשגיחים.

לאור האמור ועל מנת למנוע מצוקת 
משגיחים, נבקש לקבוע תעריף 

₪  35מינימאלי שלא יפחת משכר ע"ס 
 ברוטו לשעה.

 לא מקובל.

 

לא פורט משרתו של איש הקשר ליום  7.2 7 3
בחינות. האם יכול להיות גם איש 

 הקשר מול המזמין?

 .אפשרי

 

במקרה של קיומן של בחינות עוקבות  1א. 14 4
באותו יום, נבקש כי ישולם למשגיח 

 .זמן ההמתנה לבחינה הבאה

 מקובל חלקית. 

מעבר  .המתנהת שולם עד שעת
או  משגיח אחר יישלח לשעה

ן נותן שההמתנה על חשבו
 השירותים.

"... במקרים מיוחדים ייתכנו בחינות  1א. 14 5
 במיקומים שונים..."

 ,גבעת מרדכי –קמפוס לב 
)אקדמיה ומכינה  ירושלים

 .גברים בלבד –( קדמיתאקדם 
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מיקום הבחינה חשוב במספר היבטים. 
בהיבט של גיוס המשגיח, בהיבט של 

עלויות הנסיעה ועלויות תפעוליות 
נוספות. נבקש לציין באלו מיקומים 

 מדובר? 

 

 ,גבעת שאול –קמפוס טל 
ירושלים )אקדמיה ומכינה 

 .נשים בלבד –( אקדמיתדם ק

 –רמת גן  –קמפוס לוסטיג 
 .נשים בלבד

 –קמפוס מבח"ר בנות בני ברק 
 .נשים בלבד

קמפוס מבח"ר בנים בני ברק 
 .גברים בלבד –

לימודי -) לבנותסמינרים 
 –המשך לתיכון(

 נכון להיום הסמינרים הם
)ייתכנו שינויים במהלך 

 :תקופת ההתקשרות(

מעלות, בנות  -בירושלים
 אלישבע, סמינר הישן. 

 שרנסקי. -בני ברק

 בנות בת שבע.  -קרית ספר

 בנות בת שבע. -אופקים

 .בנות לאה -יבנה

הסמינרים  נכון להיום
 ,תיתור משגיחומסייעים בא

 אך אין בכך משום התחייבות.
הגיוס והתשלום בכל מקרה, 

 עבורן יבוצע ע"י הספק הזוכה.

מבחנים  5-בכל סמינר יש כ
בסמסטר למועד א'. מועדי ב' 

. נדרשות שתי בהתאם לצורך
 משגיחות לכל מבחן. 

ינו ובכל הזמנת משגיחים יצ מה הכוונה ב"שעות עודפות"? 1א. 14 6
, בד"כ מס' השעות לכל בחינה

גם במקרים  שעות. 2-4בין 
מיוחדים, בהם הבחינות 

 4-מצפויות להיות ארוכות 
 ות הצפויותנו השעיו, יצשעות

 .מראש

בשורה הראשונה במקום נבקש לשנות  ד 16 7
 ימים. 14-ימים ל 7

מקובל, ובלבד שלא ישובץ 
 .בזמן זה עובד ללא אישור

כידוע, יש להיערך למתן השירות  ב' 17 8
מבעוד מועד. יש לגייס, להכשיר ולשבץ 

 10את המשגיחים. מתן שהות של 
ימים להיערכות אינה סבירה. נבקש 

ימי  30-ימי עבודה ל 10לשנות במקום 
 .עבודה

 מקובל חלקית.

ימי עבודה לפני תחילת  30
זמן סביר הבחינות אינו 

למספרי משגיחים מדויקים, 
 רק להערכה.

ימי עבודה ניתן לשנות  10עד 
ולהודיע על מספר מדויק של 

 מספר משגיחים.

הרחבה מהותית של מספר המשגיחים  ו' 17 9
אינה אפשרית בהודעה כל כך קצרה 

 שעות. נבקש להגביל את 24של 

 לא מקובל.

סטיה לא תמיד ניתן לעמוד ב
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ההרחבה או הצמצום בלא יותר 
 .10%מ

יש מבחנים  .10%של 
שמתבטלים ברגע האחרון או 

 נבחנים שנוספים.

אנו עושים כל מאמץ לא 
 לשנות את ההזמנה.

מבוקש כי שעות העבודה בגין שעות  א6 18 10
 ההכשרה ישולם לספק.

 לא מקובל.

חשבונאי  בקשתכם להצהיר על נתון ב 23 11
בדבר התחייבות החברה אינה 

רלוונטית ואינה עומדת בקנה אחד עם 
הנוסחים המקובלים במכרזים נשוא 

 מכרז זה.

כמו כן, הצהרת המציע בסעיף א', כי 
שילם בקביעות לכל עובדיו כנדרש לפי 

הוראות כל דין הינה מספקת בכדי 
להעיד על עמידת החברה בהתחייבויות 

 לעובדיה.

אנחנו מבקשים, כי סעיף לאור האמור 
 יימחק. 23ב' לתצהיר בעמ' 

 

 חלקית. מקובל

 ישונה כדלקמן:

מורשי החתימה  ,הח"מאנו ב. 
מאשרים כי  -מציעבשם ה

 31 ליום במאזנו של התאגיד
נכללו הפרשות  ,2021בדצמבר 

כספיות נאותות, בהתאם 
לכללי חשבונאות מקובלים 
)מכל הבחינות המהותיות( 

עו למימוש מחויבויותיו שבוצ
 של התאגיד לעובדיו.

 בהתאם לפירוט בסעיף הקודם,   24 12

 אנו מבקשים למחוק את הנ"ל:

את המשפט: "והפרשות  2בשורה -
לפנסיה ולהשתלמות ואת הנתון 

 החשבונאי שבסעיף )ב("

 

את המשפט: "ואין בנתון  9בשורה -
 החשבונאי שבסעיף )ב("

 

"ובסעיף )ב( בהצהרה : 10בשורה -
 בכללותן"

 

בפסקה האחרונה את המשפט: -
"לדעתנו, הנתון החשבונאי שבסעיף )ב( 

בהצהרה הנ"ל, משקף באופן נאות 
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, 
מכל הבחינות המהותיות, את המידע 

 ".2021דצמבר  31הכלול בו, נכון ליום 

 

 

 חלקית. מקובל

יושמט המשפט: "ואת הנתון 
 "(ב)החשבונאי שבסעיף 

 

 .מקובל

 

 .לא מקובל

 

 

 .קובלמ

נבקש כי התעריף יוצמד למדד כפי  4 35 13
 שנהוג במתן שירותים מסוג זה.

 מתעדכןהתעריף לא מקובל. 
 ם.לפי עליה בשכר המינימו

בשורה הראשונה נבקש למחוק את  ה9 38 14
 המילה "מיידית"

 .מקובל

בשורה הראשונה נבקש למחוק את  1 41 15
 המילה "הפסד"

 .לא מקובל

 .מקובל הסעיף. נבקש למחוק את 3 41 16



 
 

 
 

 

 חתימה וחותמת המציע        

 לתשומת לבכם: יש להגיש פרוטוקול זה חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז

 .13:00בשעה  21.8.2022 יום ראשון כ"ד באב תשפ"ב, מועד אחרון להגשת הצעות:

 

 תהילה טובי בברכה,

 רכזת מכרזי רכש


