ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה – עדכונים ומענה לשאלות הבהרה
 .1להלן יפורטו עדכוני הוועדה בנוגע למסמכי המכרז וכן המענה לשאלות הבהרה.
 .2מסמכי המכרז המעודכנים ,לאחר השינויים שיפורטו להלן ,נמצאים באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית .יש להגיש את ההצעה על בסיס מסמכי המכרז
המעודכנים.
 .3שינויים במסמכי המכרז
ועדת הבחירות מודיעה כי ערכה במסמכי המכרז את השינויים הבאים:
 .3.1בסעיף  ,0.6.8בסופו יתווסף:
מובהר כי איש צוות פיתוח הדרכה המוצע נדרש להיות מועסק באופן ישיר על ידי המציע עצמו".
"0.6.8.3
 .3.2בפרק  – 1מפרט השירותים ,לאחר סעיף  1.10יתווסף:
" .1.11עריכה לשונית
 .1.11.1כלל חומרי ההדרכה שיכין הספק במסגרת השירותים יעברו עריכה לשונית על ידי עורך לשוני מטעמו.
 .1.11.2במוצרים המשולמים לפי תפוקות ,עלות העריכה הלשונית תהיה כלולה במחיר המוצר.
 .1.11.3במוצרים לפי שעות ,התשלום יהיה לפי שעות בפועל ,בהתאם לתעריף איש צוות פיתוח הדרכה".
 .3.3סעיף  1.6.2.3.5.4על תת סעיפיו – נמחק.
 .3.4סעיף  3להצעת המחיר (נספח  – )2.1.1נמחק.
 .3.5סעיף  5להצעת המחיר (נספח  – )2.1.1נמחק.
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
 .4מענה לשאלות הבהרה
להלן יפורט המענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו:
פירוט השאלה

מענה

מס' מספר הסעיף
.1

כללי

להבנתנו המכרז מתרכז רק בפיתוח תוצרים  -האם זוכה המכרז צריכים להכשיר בפועל
את המדריכים של הלקוח? אם כן ,ע"י איזה בעלי תפקידים?

ככלל ,המכרז אינו כולל ביצוע הדרכות על ידי הספק
או הכשרתם המקצועית של המדריכים.
במקרים חריגים ,שבהם תידרש הדרכה בפועל לעניין
מסוים ,אלה יבוצעו על ידי בעל התפקיד הרלבנטי
לעניין.

.2

כללי

כיצד מתומחרת הדרכה בפועל בין (פרונטלית או מקוונת)? האם לפי מחירון השעות?
(שירותים ע"פ תשומות)

במקרים חריגים שבהם תידרש הדרכה בפועל,
כמפורט בשאלה  1לעיל ,התשלום ייעשה לפי
תשומות.

.3

0.6.8

נבקש לבטל את דרישת התואר לאיש צוות פיתוח ההדרכה.

הבקשה נדחית.

.4

0.7.13

לא ניתן להגיש חומרי הדרכה מלאים שפיתחנו בפרויקטי עבר מכיוון שאלו מוגנים
בסודיות לקוח ,ניתן להציגם בפגישה פרונטלית לפי דרישה .נבקש לשנות את הסעיף.

הבקשה נדחית.
עם זאת ,על מנת לשמור על סודיות חומרי ההדרכה,
יבוצעו במכרז השינויים הבאים:
בסעיף  ,0.7.13בסופו יבוא" :חומרי ההדרכה
שיצורפו להצעה יוחזרו למציעים לאחר ההכרזה על
זוכה במכרז".
בסעיף  ,0.12.3.1בסופו יבוא" :חומרי ההדרכה
שיצורפו למכרז בהתאם לסעיף  0.7.13הם בגדר סוד
מקצועי ,והמציעים לא יהיו רשאים לעיין בהם"

.5

1.6.2.3.1
2.1.1+

כיצד מוגדרת יחידת מחיר של לומדה כמה מסכים? מה רמת הגרפיקה וההפקה הנדרשות?
(ישנן רמות גימור בסיסיות המבוססת על טמפלייטים אחידים ועד לגרפיקות
ואינטראקציות מורכבות).

המחיר הוא ללומדה שלמה ,הכוללת את כלל
התכנים והאמצעים הנדרשים להכשרת הלומד
למילוי התפקיד ,ללא תלות בכמות המסכים.
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת

ניתן להתרשם מהלומדה הנוכחית באתר האינטרנט
של הוועדה .לצד זאת יודגש שהוועדה אינה
מתחייבת כי הלומדות העתידיות יהיו דומות לזו
הקיימת כיום .המטרה היא לשדרג את מערך
הלימודים.
.6

1.6.2.3.2
2.1.1+

נבקש לתמחר את פיתוח ספרי התדריך לפי עמודים ()A4

הבקשה נדחית.

.7

1.6.2.3.3
2.1.1+

אנו רוצים לוודא כי הכוונה ב"מערך שיעור פרונטלי" הינה למערך שיעור של  45דק'
אקדמאיות?

הכוונה היא להדרכה מלאה של בעל תפקיד .לעניין
היקף השעות המוערך ראו סעיף .1.4.2.3

.8

1.6.2.3.4
2.1.1+

נבקש לתמחר מבחנים לפי עמודים ()A4

הבקשה נדחית.

.9

1.6.2.3.5
2.1.1+

לגבי יחידת סרטון ,כאשר מצלמים סרטון חדש הרבה מהעלות מושפעת מיום הצילום
עצמו – לכן ,מחיר סרטון בן דקה ומחיר סרטון בן  5דק' הוא לא פרופורציונלי (לא פי .)5
אנו ממליצים להפריד את הסעיף לקטגוריות שונות:
 .1מחיר עבור יום צילום (מחיר שונה עבור יום צילומי חוץ ועבור יום צילום פנים)  -בכל
יום צילום ניתן יהיה לצלם מספר סרטונים רב .ימי הצילום יכללו צוות הכולל צילום,
בימוי ,תאורה ,איפור –,ללא שחקנים (יתומחר בנפרד).
 .2מחיר דקת עריכת חומרים מצולמים (בין אם חומרים מצולמים של הספק או בין אם
מדובר בעריכת חומרים קיימים שלכם).
 .3תוספת דקת קריינות אם נדרש.

הסעיפים הרלבנטיים נמחקו .ראו סעיפים  3.3ו3.4-
למסמך זה.

.10

1.6.2.3.6
2.1.1+

נבקש הבהרה כי המחיר שניתן עבור פיתוח מצעית (סעיף  8בטבלת שירותים ע"פ תפוקות)
הוא עבור  A3אחד.

המחיר הוא למצעית של דף  3Aדו-צדדי.

.11

1.6.2.3.7
2.1.1+

מה הכוונה לפיתוח מערך שיעור מקוון? האם מדובר בשיעור המועבר בתוכנת  ZOOMאו
תוכנה דומה לה?

הכוונה היא למערך שיעור שיועבר ללומדים
באמצעים טכנולוגיים ,שאינו לומדה בלבד .מתווה
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העברת השיעור ייקבע בהמשך ,תוך מטרה להגדלת
האפקטיביות והבהירות.
לתשומת ליבכם ,שרכיב  5להצעת המחיר (נספח
 – )2.1.1נמחק (סעיף  3.5למסמך זה) .ככל שיידרשו
שירותי פיתוח שיעור מקוון הם ישולמו לפי
תשומות.

.12

1.6.2.3.7
2.1.1+

אנו רוצים לוודא כי הכוונה ב"מערך שיעור מקוון" היא למערך שיעור של  45דק'
אקדמאיות.

.13

1.8.3

אנו משתמשים ברישיונות סטנדרטיים של תוכנות ,כדוגמת תוכנת סטוריליין .אם יש צורך הבקשה נדחית .לא ישולם תשלום נוסף על אספקת
רישיונות במקרה שהספק משתמש בתכניות שאינן
בהזמנת רישיונות עבור הלקוח אנו מבקשים שיהיה סעיף תמחור נפרד.
סטנדרטיות (שלא נכללות בחבילת  officeשל
מיקרוסופט)

.14

נספח 2.1.1

לכל סוג תוצר מקובל שיש רמות גימור שונות .אם ניקח לדוגמה סרטון אנימציה – לא ניתן הבקשה נדחית .ניתן לצפות בסרטונים הנוכחיים
באתר האינטרנט של הוועדה ובדף היוטיוב של
לתמחר בצורה זהה סרטון בסיסי מבוסס טמפלייטים לעומת סרטון מאויר בהתאמה
הוועדה .יודגש שהוועדה אינה מתחייבת כי
אישית .לכן ,אנו ממליצים להגדיר מהי רמת גימור המצופה (ואם אפשר ,לצרף דוגמה).
הסרטונים העתידיים יהיו דומים לקיימים.

הכוונה היא להדרכה מלאה של בעל תפקיד .לעניין
היקף השעות המוערך ראו סעיף  1.4.2.3למכרז.
לעניין התמורה ראו מענה לשאלה  11לעיל.

.15

נספח 2.1.1

נבקש להוסיף לטבלת השירותים על פי תפוקות עמודת מחיר מקסימלי (בדומה לטבלה של
שירותים על פי תשומות).

הבקשה נדחית.

.16

כללי

נבקש לקבל את כל הנספחים הדורשים מילוי בפורמט פתוח ()WORD

הבקשה נדחית.
עם זאת ,ניתן למלא את הטבלאות בקובץ נפרד
ולצרפו למסמכי ההצעה.

.17

0.1.3

נבקש למחוק את המילים "בהתאם לשיקול דעתה של הוועדה" ולהחליפם במילים
"בהתאם להוראות מכרז זה" ,שיקול דעתה היא אמת מידה סובייקטיבית ,בעוד שהמציע
מחויב להוראות המכרז.

הבקשה נדחית.
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.18

0.1.5

נבקש להוסיף בסוף הפסקה " ובאמצעות מתן התראה מוקדמת בכתב ומראש ,בת  14יום
טרם נדרש להגדיל או להפחית את היקף הפעילות כאמור".

הבקשה נדחית.

.19

0.1.6

נבקש כי טרם הארכת תקופת ההתקשרות כאמור תינתן למציע הודעה מוקדמת זמן סביר
מראש.

ראו סעיף  5.2להסכם ההתקשרות.

.20

0.6.5.6

נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יתבצע רק במקרה שהמציע הגיש את הצעתו ,חזר בו
וביקש למשוך את הצעתו ,או לאחר אימות הרשות שהמציע אכן קיבל את הודעת הזכייה,
ואף על פי כן לא חתם על חוזה עם הרשות במועד הנקוב לכך בתנאי המכרז ,והכל מבלי
שיהווה סכום הערבות פיצוי מוסכם בשום מקרה.

הבקשה נדחית.

.21

0.7.13

האם נדרש במעמד המענה להגיש את התוצר עצמו שפותח בנוסף למילוי  2דפי ההסבר על
כל תוצר?
במידה וכן אנו מבקשים מטעם סודיות לקוחת להציג את התוצרים בראיון שיקבע ולא
לצרפם למכרז.

ראו תשובה לשאלה  4לעיל.

.22

0.7.3

נבקש להבהיר ,כי בכל מקום במסמכי המכרז בו מצוין "מורשה חתימה" הכוונה היא
מורשה חתימה מטעם הקבלן לעניין מכרז זה בלבד .לעיתים מורשי החתימה מוסמכים
לחתום ולחייב את החברה לכל דבר ועניין בנוגע להסכמים ,מכרזים ,והגשת הצעות ,אך
לא לכל דבר ועניין.

הכוונה היא לגורם המוסמך להתחייב בשם המציע
לעניין המכרז וההתקשרות שעשויה להיכרת
בעקבותיו.

.23

0.10.2

ערבות ביצוע – נבקש כי חילוט הערבות יתבצע רק במקרה של הפרה יסודית אשר לא
תוקנה על ידי המציע לאחר קבלת התראה של  30יום מראש ובכתב על כך מאת הרשות,
ובכפוף לכך שיחולטו מסך הערבות סכומים בגין נזקים שנגרמו לרשות והוכחו בפועל,
ומבלי שיהווה סכום הערבות פיצוי מוסכם בשום מקרה.

הבקשה נדחית.

.24

0.11.2

נבקש כי טרם כל פיצול כאמור תינתן הודעה למציע.

הבקשה נדחית.

.25

.0.11.6

נבקש כי טרם פסילה כאמור תינתן למציע זכות טיעון.

הבקשה נדחית .ועדת הבחירות תפעל בהתאם
להוראות הדין והפסיקה בנוגע למתן זכות טיעון
למציעים.
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.26

0.12.3.4

הוועדה אינה מוסמכת לקבוע את רגישותו של חומר זה או אחר ,והנזק שחשיפתו עלולה
לגרום למציע .יש להבהיר כי זכות העיון תינתן אך ורק למסמכים שאינם מכילים סוד
מקצועי או מסחרי של המציע ,כפי שיפורטו בדף הנפרד שהמציע יצרף להצעתו.

הבקשה נדחית .ועדת הבחירות תפעל בהתאם
להוראות תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג.1993-

.27

0.13.3

נבקש למחוק את המילים "שיש בה משום חוסר תום לב" בית המשפט הוא הסמכות
לקבוע האם צד נוהג בתום לב או שלא בתום לב.

הבקשה נדחית.

.28

נספח 0.7.9

נבקש להבהיר כי ההתחייבות חלה על עובדי המציע ולא על המציע עצמו (שאחרת בניגוד
למקרה של מידור עובדי המציע ,התחייבות כזו מצד המציע עצמו עשויה אף להיחשב
הסדר כובל); לחילופין ,יש להבהיר כי שירותים שנותן המציע או כל גוף קשור בו ,מסוג
השירותים הניתנים לפי מכרז זה ,לכל צד שלישי ,אינם בבחינת ניגוד עניינים ,ובלבד שאין
שימוש בחומר סודי של הוועדה.
האמור רלוונטי בשינויים המחייבים גם לסעיף  8להסכם ההתקשרות.

הבקשה נדחית.

.29

נספח 0.7.10

( )1יש להחריג מהגדרת המידע עליו חלה חובת הסודיות ,כל מידע( :א) שהיה מצוי
בחזקתו של המציע קודם לגילוי ע"י הוועדה ללא הפרת חובת שמירת סודיות; (ב) שפותח
באופן עצמאי ע"י המציע או מי מטעמו ,ללא הסתמכות על מידע סודי של הוועדה; (ג)
שנמסר למציע על ידי צד ג' ללא הפרת חובת סודיות; (ד) שיוצר על ידי המציע או מי
מטעמו במסגרת השירותים ואשר הינו גנרי או כללי ,לרבות ידע מקצועי ,שיטות עבודה,
מתודולוגיה know-how ,וכיוצא באלה ,ואינו מכיל מידע סודי אשר הועבר על ידי
הוועדה; (ה) מידע שהינו בנחלת הכלל במועד גילויו או שהפך נחלת הכלל שלא עקב הפרת
חובת סודיות על ידי המציע; ו ( -ו) אשר גילויו נדרש עפ"י דין.
( )2נבקש שההתחייבות תחול במהלך תקופת העבודה  ,ולמשך  5שנים לאחר מכן.
האמור רלוונטי גם לסעיף  18.2להסכם ההתקשרות.

הבקשה נדחית.

.30

1.5.1.7

( )1נבקש להבהיר כי ככל הניתן תעשה החלפת ראש הצוות באישור מראש של הוועדה.
הספק יהיה רשאי להחליף את ראש הצוות מיוזמתו או ליזום את החלפתו ,ללא קבלת
אישור הוועדה ,בהתקיימות נסיבות של סיום העסקה על רקע של פגיעה באמון ,חשד

הבקשה נדחית .כל החלפה תיעשה באישור הוועדה.
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להונאה ,מרמה ,חשד לפלילים ,וכל עילה אחרת לפי דין שבעטיה רשאי נותן השירותים
לסיים התקשרותו עם העובד לפי דין.
( )2נבקש למחוק את המילים "לפי שיקול דעתה הבלעדי".
.31

1.5.1.8

נבקש להבהיר כי הפיצוי המוסכם לא יוטל על הספק במקרה המתואר בהערה  13דלעיל,
או במקרה בו ראש הצוות התפטר.

הפיצוי המוסכם ייבחן לגופו של מקרה ,בהתאם
לנסיבותיו.

.32

1.9

נבקש להבהיר כי מדובר בשירותים בתשלום.

מדובר בשירותים בתשלום.

.33

הסכם 3.1

נבקש למחוק את המילה "מעולה" ,ההגדרה של רמה מעולה הינה מעורפלת ולא ברור מה
מצופה מהספק.

הבקשה נדחית.

.34

הסכם 3.3

נבקש להוסיף לאחר המילים "כלשהי של צד ג'" את המילים "במודע ו"

הבקשה נדחית.

.35

הסכם 3.5

נבקש להוסיף בתחילת הסעיף את המילים "על פי מיטב ידיעתו של הספק"

הבקשה נדחית.

.36

הסכם 3.7

 )(1נבקש למחוק את המילים "בצורה מעולה ובמרב השקידה ,המסירות והנאמנות" ,לא
ברור מהי רמת ביצוע מעולה ולאיזה חובת נאמנות כפוף הספק.
( )2נבקש כי הספק יבצע את התחייבויותיו "בהתאם להוראות כל דין החל עליו" ולא
בהתאם להוראות כל דין.

הבקשה נדחית.

.37

הסכם 4.4

( )1נבקש למחוק את המילים "ואשר ייקבעו ע"י נציגי הוועדה" ,כאשר הצעה מתומחרת
נכללים בין היתר שיקולי זמנים ,לא יתכן שלוחות הזמנים ישתנו ע"י נציגי הוועדה ,אלא
אלו נקבעו על ידי תנאי המכרז.
( )2נבקש להבהיר כי כל עיכוב בלוחות הזמנים שהינו באשמת הוועדה או כוח עליון לא
יהווה הפרה על פי הסכם זה.

הבקשה נדחית .לוחות הזמנים יקבעו בהתאם
לתכנית העבודה שתאושר ולאילוצי הוועדה.

.38

הסכם 4.5

נבקש להבהיר כי אי עמידה של הספק בביצוע השירותים במועד תיחשב להפרה יסודית רק הבקשה נדחית.
אם היא נבעה מנסיבות התלויות בספק.

.39

הסכם 7.2

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ובלבד שלא נפגעו זכויות הספק".

הבקשה נדחית.

.40

הסכם 8.2

נבקש להוסיף לאחר המילים "באופן מיידי" את המילים "עם היוודע לו".

הבקשה נדחית.
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הסכם 9.1
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נבקש כי זכות הפיקוח תוגבל רק לחומרים הקשורים בשירותים ,ותהיה מוגבלת שכן ישנם הפיקוח יבוצע בקשר להיבטים הנוגעים לאספקת
השירותים.
פרטים אשר אין ביכולת הספק לחשוף ,אשר חוסים תחת חוק הגנת הפרטיות ,ומהווים
מידע רגיש.

.42

הסכם סעיף
.9.2 + 9.1

נבקש כי ביקורת במתקני הספק תיעשה תוך תיאום מראש.

הבקשה נדחית.

.43

הסכם 10.3

נבקש להבין אילו פרטים יש למסור.

פרטים הקשורים לאבטחתם של המידע והחומרים
השונים הקשורים לאספקת השירותים.

.44

הסכם 10.4

נבקש כי אי כניסת עובד מטעם הספק תעשה תוך מתן נימוק.

הבקשה נדחית.

.45

הסכם 12.4

ערבות ביצוע – נבקש כי חילוט הערבות יתבצע רק במקרה של הפרה יסודית אשר לא
תוקנה על ידי הספק לאחר קבלת התראה של  30יום מראש ובכתב על כך מאת הרשות,
ובכפוף לכך שיחולטו מסך הערבות סכומים בגין נזקים שנגרמו לרשות והוכחו בפועל,
ומבלי שיהווה סכום הערבות פיצוי מוסכם בשום מקרה.

הבקשה נדחית

.46

הסכם 13.1

אחריות – ( )1בהיותו כפוף להוראות והנחיות של הוועדה ,הספק אינו יכול לשאת
באחריות בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק הנובעים מהפעלתו של הסכם זה ומשכך,
אחריותו של כל אחד מהצדדים צריכה להיות על פי דין.
( )2הספק לא יהיה אחראי לפגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מהוראה של
הוועדה ,או כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הוועדה של מי מטעמה .אין סיבה להטיל על
הספק אחריות קפידה על כל נזק שנגרם בתקופת מתן השירותים ,ככל שהנזק לא נגרם
בשל מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו.
( )3על אף האמור בכל מקום אחר ,הספק (וכל מי מטעמו) יישא באחריות לנזק ישיר בלבד,
ולא יישא באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם לוועדה ,או למי
מטעמה או לצד שלישי כלשהו ,לרבות אובדן הכנסה ,אובדן נתונים ,עלויות השבתה ,הפסד
רווח או פגיעה במוניטין.
( )4נבקש להבהיר כי חובת השיפוי והפיצוי תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של
ערכאה שיפוטית מוסמכת ,וביחס לתביעת צד ג' ,בכפוף לכך שהוועדה נתנה לספק הודעה

הבקשה נדחית.
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מידית על כל תביעה או דרישה כאמור ,סייעה לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא
התפשרה בכל תביעה או דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת הספק לכך מראש ובכתב.
( )5בכל מקרה ,נבקש כי גבול אחריות הספק לשיפוי ולפיצוי בגין נזקים כלשהם ,לא יעלה
על תקרה כוללת ומצטברת של סך התמורה ששולמה לספק בפועל ב 12-החודשים
הרצופים שקדמו למועד התגבשות עילת התביעה בגין הנזק כאמור לעיל.
.47

הסכם 13.2

כאמור ,נבקש כי הפיצוי יהיה עם מתן פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת ,ולא מיד
עם דרישתה הראשונה.

הבקשה נדחית.

.48

הסכם 14.2

נבקש שהשיפוי יהיה עם מתן פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת.

הבקשה נדחית.

.49

הסכם 15.1

( )1נבקש להוסיף את המילים "בכפוף לתשלום התמורה" בתחילת המשפט.
( )2נבקש להבהיר כי כל תוכן או מידע גנרי ,וכן כל מתודולוגיות ושיטת עבודה ,ידע
מקצועי ,מוצרים ו know-how-של הספק או הנשען על פיתוח קיים של הספק ,שאינם
ייחודיים לשירותים ,בין שפותח לפני ובין תו"כ מתן השירותים לוועדה ,יישארו הזכויות
בו בבעלות הספק.

הבקשה נדחית.

.50

הסכם 17.2

נבקש להבהיר כי עיכוב או הפרה שנגרמו כתוצאה מפעולה או באשמת הוועדה ,או כוח
עליון ,לא ייחשב להפרה של הסכם זה.

הבקשה נדחית.

.51

הסכם 17.3.1

נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים "ואלו לא בוטלו תוך  30יום".

הבקשה נדחית.

.52

הסכם 17.3.4

נבקש כי האמור יהיה רק בגין חריגה מהותית.

הבקשה נדחית.

.53

הסכם 17.4

( )1נבקש כי הזכות תקום רק במידה והפר הספק את ההסכם ,ולא תיקן את ההפרה תוך
 15יום מיום קבלת הודעה מהוועדה על כך.
( )2נבקש להחליף את המילים "בנסיבות שאינן בשליטת המזמינה" ל"בנסיבות שהינן
בשליטת הספק".

הבקשה נדחית.

.54

הסכם 17.5.1

נבקש למחוק את המילים "או צפוי להפר"

הבקשה נדחית.

.55

הסכם 17.6

פיצויים מוסכמים –

הבקשה נדחית.
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( )1נבקש להבהיר כי פיצוי מוסכם ישולם רק בגין הפרה יסודיות שנעשתה ע"י הספק ,וכי
לא יוטלו על הספק פיצויים מוסכמים ו/או קנסות בגין נסיבות שאינן תלויות בו ,ובכלל זה
בגין נסיבות התלויות בוועדה ו/או מי מטעמה ,או בכוח עליון.
( )2כמו כן ,נבקש להבהיר כי בטרם הטלת קנסות או פיצויים כלשהם על הספק תינתן
לספק הזדמנות לתקן את הטעון תיקון ,והתראה מראש בת  15יום.
( )3נבקש כי סך הפיצויים המוסכמים שיוטלו על הספק לא יעלה על סך כולל ומצטבר
השווה ל 10%-מהתמורה המשולמת לספק.
.56

הסכם 17.7

קיזוז – נבקש להבהיר כי קיזוז סכומים יעשה בגין סכומים קצובים מכוח הסכם זה בלבד ,הבקשה נדחית.
בהתאם להוראות חוק החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג.1973-

.57

1.4.2

חומרי ההדרכה הקיימים  -האם כוונת הוועדה בהתקשרות עם המציע לפתח מחדש את
התכנים או רק לעדכנם?

בכוונת הוועדה לשדרג את מערך ההדרכה ,תוך
פיתוח מחדש של חלק ניכר מחומרי ההדרכה.
החלטה לגבי המשך קידום תכני ההדרכה השונים
תתקבל לאחר בחירת זוכה ובחינת עמדתו
המקצועית בנושא ,בהתאם לשיקול דעתה ואילוציה
של ועדת הבחירות ,לרבות ,בין היתר ,לוחות הזמנים
שיעמדו לרשותה.

.58

8.1

איסור ניגוד עניינים -למה הכוונה במתן שירות .האם הכוונה לשירות נשוא הסכם זה קרי,
ייעוץ ליווי ופיתוח הדרכה?

כל שירות לצד שלישי שעלול ליצור ניגוד עניינים בינו
ובין השירותים המסופקים לוועדת הבחירות.

.59

סעיף 0.1.9.

המועד האחרון להגשת הצעה לתיבת מכרזים :האם לאור המציאות הנוכחית ניתן לדחות
את מועד ההגשה בשבוע ?

אין שינוי במועד האחרון להגשת ההצעות.
ועדת הבחירות תמשיך לעקוב אחר המצב במשק,
ובמידת הצורך תערוך שינויים במועדים השונים.

.60

סעיף 0.5.6.

אופן ההגשה לא ברור:
האם הכוונה היא להגשת  3אריזות נפרדות ובכל אחת  2מעטפות?
או:
אריזה אחת ובה :במעטפה  3 – 1עותקים והמעטפה  – 2עותק  ?1וDOK -

אריזה אחת ,שבתוכה  2מעטפות:
מעטפה א' – מענה לפרקים  0ו 1-בשלושה עותקים
פיסיים וכן בהתקן נייד.
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מעטפה ב' – מענה לפרק ( 2הצעת המחיר) בשלושה
עותקים פיסיים.
.61

סעיף .0.6.5

האם ניתן לבטל את ערבות ההצעה ולהשאיר את ערבות הביצוע לזוכה בלבד? במידה ולא
– האם ניתן לדחות את ההגשה של ערבות הביצוע בשל הסגר שיתחיל ממחר?

הבקשה נדחית.

.62

סעיף 0.7.13

האם ניתן להעביר את חומרי ההדרכה המלאים במייל? או על ?DOK

כפי שמפורט בסעיף  0.5.5למכרז ,יש להעביר את
חומרי ההדרכה גם בעותק פיסי וגם על גבי התקן
נייד.
על מנת להקל עם המציעים ,בסעיף  ,0.5.5.1בסופו
יבוא:
"על אף האמור לעיל ,חומרי ההדרכה ,כנדרש בסעיף
 0.7.13למכרז ,יוגשו בעותק פיסי אחד בלבד,
שיצורף לעותק המקורי"

.63

נספח 0.7.6

האם את הטבלאות ניתן לקבל ב -וורד או
להקליד בוורד ולמלא בהדפסה
או שיש צורך למלא בכתב יד?

ראו תשובה לשאלה  16לעיל.

.64

סעיף 1.6.5

הובהר כי בחינת אפקטיביות ההדרכה תבוצע בפריסה ארצית.
האם מצופה מהספק להגיע פיסית למגוון מקומות בארץ או ניתן לשלב גם כלים שניתן
להפיצם דיגיטלית?

תהליך בקרת האפקטיביות יגובש בהתייעצות עם
הזוכה .על המציעים להיות ערוכים לכך שתהליך זה
עשוי לכלול נוכחות פיסית בהדרכות שנערכות
בפריסה ארצית.

.65

סעיף .1.4.2.2

לצורך הערכת התימחור :מה ההיקף של התדריכי הקיימים? (מספר עמודים)

ניתן לעיין בתדריכים הקיימים באתר ועדת
הבחירות.

.66

סעיף 1.6.2

האם יידרש תרגום ועריכה לשפות נוספות?
אם כן ,נבקש לציין כי המחיר אינו כולל מרכיבים אלה ,או לחילופין לציין כי המחיר
מתייחס למוצרים בשפה העברית בלבד.

המחיר אינו כולל תרגום.
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.67

סעיף 1.7.3

על פי סעיף זה המשרד הוא המגדיר את כמות השעות הנדרשת לתפוקות נדרשות .זהו
סעיף חד צדדי שאינו משאיר מקום למקצועיות הספק באשר לכמות השעות הנדרשות.
מבקשים לשנות ל :כמות השעות תיקבע במשותף לאור הערכת התפוקות.

כמות השעות תיקבע לאחר התייעצות עם הספק.
ההחלטה על מסגרת השעות היא של הוועדה.

.68

נספח .2.1.1
למכרז -הצעת
מחיר

כללי:
נא להוסיף כי העברת התוצרים תהיה דיגיטלית וכי לא מצופה מהספק להפיק את
התוצרים .הכוונה בעיקר להדפסות.

ראו סעיף  1.8למכרז.

.69

נספח .2.1.1
למכרז -הצעת
מחיר

התעריפים שנקבעו כמחיר מרבי לאנשי הצוות הינם נמוכים ביותר ,ביחס לתעריפי נש"מ
מקובלים  ,ביחס לתנאי הסף ,ולתנאי המכרז ( כוללים את כל ההוצאות).
מבקשים לשקול להעלות את התעריפים המרביים לתעריפי נש"מ או לחילופין להעלות
אותם באחוזים מסוימים.
בדגש על ראש הצוות ואיש צוות פיתוח

הבקשה נדחית.

.70

הסכם
סעיף 6.1

האם אפשרי להעסיק עובדים קבועים של המציע שהם פרילנסרים?

כל שימוש במי שאינם עובדי הספק ,לרבות
"פרילנסרים" ,דורש אישור מראש מהוועדה.

.71

0.6.7.3

נבקש כי עבור ראש צוות פיתוח ההדרכה המוצע יוכרו גם פרילנסרים ובלבד שהתקשרותם הבקשה נדחית.
עם המציע החלה לפחות  6חודשים בטרם הגשת מכרז זה .בדרך זו תוגשם תכלית המכרז
וכן תינתן הזדמנות שווה לכלל המציעים בעלי כישורים וניסיון דומים לגשת למכרז.

.72

0.8.3

ניסיון המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף ,כפי שדרשתם ,מדרג את איכות המציע על בסיס
כמותי .אנו מציעים לבחון את איכות המציע על בסיס פרמטרים איכותיים שהגדרתם
בהמשך :איכות חומרי הדרכה ,שביעות רצון לקוחות ,ראיון אישי וכד'.

הבקשה נדחית.

.73

1.4.2.1

לומדת מיון מקוונת וכן מבחן ממוחשב למועמדים לתפקיד מזכיר ועדת קלפי .נודה
להבהרה לגבי הלומדה .האם כוללת מבחני מיון תעסוקתיים לצרכי אבחון או לצרכי
הדרכה.

ניתן לעיין בלומדה באתר האינטרנט של ועדת
הבחירות .נכון להיום ,המבחן בסיום הלומדה הוא
מבחן מקצועי בלבד על החומר שכלול בלומדה.

.74

1.6.2.3.1

לומדת מיון מקוונת – אנא הגדירו מה משך הלומדה או מה יחידות התשלום כפי
שהגדרתם בסעיף סרטוני הדרכה 1.6.2.3.5.5

ראו מענה לשאלה  5לעיל.

עמוד  12מתוך 18

משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيVadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה – עדכונים ומענה לשאלות הבהרה

.75

נספח 2.1.1
למכרז –
הצעת מחיר

לומדה למזכיר ועדת קלפי – מה יחידת המידה לתמחור? לומדה של עד  5דקות  10 /דקות? ראו מענה לשאלה  5לעיל.
כפי שהוגדר בסעיפי הסרטונים ,תמחור יחידה של דקה

.76

נספח 2.1.1
למכרז –
הצעת מחיר

פיתוח מערך שיעור פרונטאלי למזכיר ועדת קלפי – נודה על הגדרת יחידת המידה ,שיעור
של  45דקות  3 /שעות וכד

ראו מענה לשאלה  7לעיל.

.77

נספח 2.1.1
למכרז –
הצעת מחיר

פיתוח מערך שיעור מקוון למדריך ועדת קלפי – נודה על הגדרת יחידת המידה למערך –
שיעור של  45דקות  3 /שעות הדרכה וכד'

ראו מענה לשאלה  12לעיל.

.78

נספח 2.1.1
למכרז –
הצעת מחיר

שירותים על פי תשומות  -אנו מבקשים להגדיר בנוסף למחיר המירבי שהגדרתם ,גם אחוז
הנחה מקסימלי ,עבור רכיבי תמחור שירותים על פי תשומות.

הבקשה נדחית.

.79

סעיף 0.6.6.1

בתנאי הסף יש דרישה למתן שירותי פיתוח הדרכה לשלושה לקוחות שונים ,המכשירים
 1,000מודרכים כל אחד.
נבקש הבהרה האם הכוונה היא :1,000
 .1עובדים בארגון
 .2מודרכים שונים
 .3מודרכים שאינם בהכרח שונים (עובד שעבר מספר הכשרות במסגרת השירות)

הכוונה היא למודרכים שונים בארגון.

.80

סעיף - 0.8.3
רכיבים + 1.2
1.3

האם הפרויקטים המוצגים לצורך קבלת ניקוד איכות על פיתוח לומדות ומערכי שיעור
מקוונים נדרשים לעמוד בתנאים כפי שהוגדר בסעיף ( 0.6.6.1למעלה מ 1,000-מודרכים,
היקף כספי של ?)300,000

לא.

.81

סעיף - 0.8.3
רכיבים + 1.2
1.3

לצורך קבלת ניקוד איכות בסעיפים המצוינים נבקש להבהיר האם אפשרי:
 .1להציג פרויקטים שהוצגו לצורך עמידה בתנאי הסף
 .2להציג פרויקטים שהוצגו בסעיף 1.1

ניתן להציג במענה לסעיפים  1.2ו 1.3-גם פרויקטים
שהוצגו במענה לתנאי הסף ולצורך ניקוד בסעיף ,1.1
ככל שהם כוללים פיתוח של אמצעי ההדרכה
הרלבנטי.
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 .3להציג בכל סעיף פרויקט שונה שנעשה לאותו הלקוח ,כאשר אחד מתייחס לפיתוח
לומדות ואחר לפיתוח מערכי שיעור מקוונים?
.82

נספח 0.7.5

מה הם תנאי ההצמדה לערבות?

הערבות אינה צמודה.

.83

נספח 0.7.6

נבקש לקבל את הצהרת המציע בקובץ וורד

ראו מענה לשאלה  16לעיל.

.84

סעיפים ,1.5.3
1.5.5 ,1.5.4

במפרט השירותים מוצגים שלושה בעלי תפקידים נוספים (מעצב גרפי ,מומחה UI/UX
ועורך אנימציה) פרט לראש צוות פיתוח הדרכה ואיש צוות פיתוח הדרכה .האם צריך
להגיש אותם במכרז?

אין צורך להציגם במענה למכרז.

.85

1.6.2.3.8

האם השירות המבוקש כולל פיתוח מערך הדרכה בלבד או גם הכשרה בפועל של
המדריכים?

ראו מענה לשאלה  21לעיל.

.86

נספח 2.1.1

ציינתם כי לא יהיה תשלום בגין שעות נסיעה ,נבקש להחריג תשלום ק"מ לפי ( ₪ 1.4על פי
חשכ"ל)

הבקשה נדחית.

.87

נספח 2.1.1

נבקש להבהיר האם התוצרים המצוינים בסעיפים  1-8מתייחסים לפיתוח תוצר חדש או
לעדכון תוצר קיים? במידה ולפיתוח תוצר חדש – באיזה אופן מתומחרים עדכוני תוצרים?

המחיר הוא לפיתוח תוצר חדש .עדכוני תוצרים
ייעשו על בסיס תשומות (שעות) ,ובלבד שלא יעלו על
מחיר תוצר חדש.

.88

1.6.2.3.4

מבחנים – נבקש להוסיף אומדן לכמות השאלות במבחן.
האם הכוונה למבחן מקוון?

מדובר במבחן פיסי .כמות השאלות במבחנים כיום
עומדת על כ 20-שאלות אמריקאיות  +מטלת מילוי
מסמך בחירות רלבנטי .אין בכך לחייב כי כמות
השאלות בעתיד תהיה זהה לכמות זו.

.89

1.6.2.3.5.4

נבקש לחדד את המושג 'סרטון רגיל' – האם מדובר בצילום באולפן (מסך ירוק)? האם
נדרשים שחקנים? האם נדרש להוסיף גרפיקה על גבי הסרטון? האם הצילומים יתקיימו
במבנה? בחוץ? האם נדרשת יותר ממצלמה אחת לטובת הצילומים?

הסעיף נמחק .ראו סעיף  3.3למסמך זה.

.90

1.6.2.3.7

הדרכות מקוונות – מהו משך הדרכה מקוונת? האם התשלום יהיה לפי משך שעת הדרכה
( 45דקות)?

ראו תשובה לשאלה  12לעיל.
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.91

1.6.2.3.8

מערך הכשרה למדריכים של ועדת הבחירות – מהו משך ההדרכה? האם התשלום יהיה
לפי משך שעת הדרכה ( 45דקות)?

יובהר כי הכוונה אינה להעברת הדרכה אלא לפיתוח
מערכי הדרכה ,ככל שיהיה צורך בכך .משך ההכשרה
ייקבע בהמשך.
ככל שיהיה צורך בפיתוח מערכים וחומרים להדרכה
זאת ,התמורה עבורם תהיה לפי תשומות.

.92

1.6.4.2

נבקש להוסיף שכלל חומרי הגלם יישלחו לספק לטובת ביצוע עדכונים ושינויים בחומרי
ההדרכה.

הבקשה נדחית .הוועדה תהיה רשאית לעדכן את
חומרי ההדרכה באופן עצמאי.

.93

0.5.5.2

נבקש להבהיר כי ניתן לחתום בראשי תיבות  +חותמת המציע בכל מקום בו לא נדרשת
חתימת המציע במפורש.

הבקשה מתקבלת.

.94

נספח 0.7.10

נבקש להוסיף את ההחרגות המקובלות לחובת הסודיות ,כגון מידע בנחלת הכלל וכדומה.

הבקשה נדחית.

.95

0.11.2

נבקש להוסיף ,כי במקרה של פיצול ההצעה ,תינתן לספק האפשרות לביטול או תמחור
מחדש של הצעתו ,כן נבקש כי במקרה של פיצול ההצעה יישא הספק באחריות רק ביחס
לחלק אשר סופק על ידו.

הבקשה נדחית.

.96

הסכם ,סעיף
7.2

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים" :ובלבד שזכויות הספק על פי הסכם זה לא
תפגענה".

ראו תשובה לשאלה .39

.97

הסכם ,סעיף
11.3

נבקש למחוק את המילים "והפועלים מטעמה".

הבקשה מתקבלת .המילים "והפועלים מטעמה –
יימחקו.

.98

הסכם ,סעיף
11.4

נבקש למחוק את המילים "או העתקי פוליסות".

הבקשה נדחית.

.99

הסכם ,סעיף
12.4

נבקש כי טרם חילוט הערבות תינתן לספק אפשרות להשמיע טענותיו או לתקן את הדרוש
ככל שניתן.

בטרם חילוט ערבות הביצוע ,תישלח הודעה על כך
לספק ,ותינתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו ,באופן
שייקבע על ידי הוועדה.

נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא ע"פ דין לנזקים ישירים בלבד עם תקרת אחריות
 .100הסכם,
סעיפים  +13.1בגובה התמורה של הפרויקט.
14.2

הבקשה נדחית.
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
 .101הסכם,
סעיפים
13.2+14.2

נבקש כי האמור השיפוי יהיה בכפוף לפסק דין חלוט ולהכפיף את השיפוי לתנאים
המקובלים ,לרבות הודעה מיידית וכי הועדה לא תתפשר בשם הספק ללא אישורו על כך
מראש ובכתב.

הבקשה נדחית.

 .102הסכם ,סעיף
15.1

נבקש כי ככל שרלבנטי ,תוכפף הבעלות לתנאי מוצרי צד ג'.

הבקשה נדחית.

 .103הסכם,
סעיפים
17.3.4+17.3.5

נבקש כי הפסקת ההסכם בגין עילות אלו תתבצע ככל שהספק לא תיקן את הדרוש תיקון
לאחר שניתנה לו הזדמנות לכך.

הבקשה נדחית.

 .104הסכם ,סעיף
17.4

נבקש להבהיר כי כל ביטול מחמת הפרה יסודית יהא בכפוף להתראה בת  30יום מראש
בה לא תיקנה החברה את ההפרה .כמו כן ,נבקש להבהיר כי ביטול במקרים שאינם
בשליטת הוועדה הינם מקרים אשר מצויים בשליטת הספק.

הבקשה נדחית.

 .105הסכם ,סעיף
17.5

נבקש כי ביטול כאמור בסעיף זה יהא בכפוף להתראה של  14ימי מראש ומתן אפשרות
לספק לתקן את הדרוש תיקון.

הבקשה נדחית.

 .106הסכם ,סעיף
17.6.1

נבקש כי פיצוי כאמור יהיה במקרה של הפרה בפועל בלבד וכן כי סך כל הפיצויים לא
יעלה על סכום השווה ל 10%מהתמורה על פי ההסכם.

הבקשה נדחית.

 .107הסכם ,סעיף
17.6.3

נבקש להבהיר כי הספק ישלם תוך  14יום לאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע טענותיו .הבקשה נדחית.

 .108הסכם ,סעיף
17.6.6

הבקשה נדחית.

נבקש כי קיזוז יהיה בגין סכומים קצובים ומסכומים המגיעים לספק על פי הסכם זה
בלבד וכן בכפוף להודעה מראש ובכתב לספק.

 .109הסכם ,סעיף
17.6.7
נבקש כי קיזוז יהיה מסכומים קצובים על פי הסכם זה וכי ההודעה לספק תהיה טרם
 .110הסכם,
ביצועו /חילוט התבצע על פי דין ,ובכפוף להודעה מראש לספק.
סעיפים
 17.7.1+17.7.2נבקש להבהיר כי הוועדה לא תקזז כספים המגיעים לספק ללא פס"ד חלוט המורה על כך.
נבקש להוסיף " בכפוף להודעה מראש ובכתב".

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
 .111הסכם ,סעיף
18.3

נבקש להוסיף את ההחרגות המקובלות לחובת הסודיות.

הבקשה נדחית.

 .112נספח 1
להסכם
 .113נספח 2
להסכם +
נספח 0.7.5

נבקש כי סך כל הפיצויים על פי הסכם זה לא יעלה על סכום השווה ל 10% -מתמורת
ההסכם.

הבקשה נדחית.

נבקשכם להוסיף את המילה "קבלת" כך שיופיע "מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה"...

הבקשה נדחית.

 .114נספח 2
להסכם +
נספח 0.7.5

נבקשכם להוסיף בנוסח איסור על משלוח דרישה בפקסימיליה או בכל אמצעי אלקטרוני
אחר ,וכי דרישה שתגיע בצורה הנ"ל לא תכובד כמו כן ,על הדרישה להתקבל בסניף עד
תום התוקף ודרישה שתגיע לאחר התוקף לא תכובד.

הבקשה נדחית.

 .115כללי

אנו מבקשים כי ככל שיהיה על המציע במסגרת מתן השירותים לערוך תיקונים או
להשתמש ולהתבסס על תוצרים קיימים ,יקבל המציע הזוכה את קוד המקור ואת כל
התוצרים הרלבנטיים הנוספים לצורך ביצוע השירותים בקשר עם התוצרים הקיימים
כאמור.

הוועדה תעביר לספק את התוצר הקיים ,ככל
שלוועדה זכות לעשות כן.

0.5 .116

לאור מצב הסגר והתחלואה בישראל ,האם ניתן לאפשר הגשת הצעה באינטרנט?

לא.

0.6.6 .117

מבקש לבחון לשנות את ניסיון המציע ל ניסיון  -המציע ו או בעל מניות המציע בעל ניסיון
במהלך חמש השנים האחרונות

הבקשה נדחית.

0.6.6 .118

הדרישה שהמציע יציג ניסיון בפיתוח הדרכה אך ורק ללקוחות המכשירים  1,000מודרכים
בהיקף כספי של  ₪ 300,000לפחות ,מונע מגופים מקצועיים לתת מענה למכרז ומבקשים
לבחון להקל בדרישות הניסיון מהיבט של כמות מודרכים והיקף כספי

אין שינוי בתנאי הסף.

 .119כללי

מי הספק הנוכחי שסיפק את השירות

חלק מחומרי ההדרכה פותחו באופן עצמאי על ידי
הוועדה ,וחלק תוך היעזרות בשירותיה של חברת ג'ון
ברייס.

0.1.9 .120

מצוין  ₪ 20,000ערבות בנקאית ובכל שאר הסעיפים מצוין ,₪ 50,000מהו סכום הערבות
הבנקאית הנדרשת?

סכום ערבות ההצעה הוא .₪ 20,000
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
0.7.14 .121

באיזו תוכנית מוצעת מדובר? האם תוכנית עתידית על סמך החומר המצוי באתר ועדת
הבחירות?

ראו פירוט ברכיב ניקוד  3בסעיף .0.8.3.2

0.10.2.1 .122

סותר את סעיף 0.1.9

אין סתירה בין הסעיפים .מדובר בערבות ביצוע שעל
הזוכה במכרז להמציא כתנאי לחתימת ההסכם.
זאת בעוד סעיף  0.1.9עוסק בערבות הצעה.
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