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מס"ד
.1

בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב ,להלן מפורטות התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות,
במכרז שבנדון:
עמוד
3

סעיף
5.2.2
תנאי
סף

השאלה
נוסח קיים
"מרשתי מעוניינת להגיש הצעה
"למציע יש ניסיון במתן
במסגרת המכרז שבנדון ואולם נבצר
שירותי השגחה בבחינות
ממנה בשל תנאי הסף הקובעים ניסיון
לגופים ציבוריים ו/או פרטיים
במתן שירותי השגחה בכל אחת
בישראל להם הוא סיפק בכל
אחת מהשנים :תשע"ה ,תשע"ו מהשנים  2015 ,2014ו 2016 -
ותשע"ז ,לפחות  80,000שעות בשיעור של לפחות  80,000שעות
השגחה וכן אספקת לפחות 200
השגחה בבחינות".
משגיחים ביום בחינה אחד ב  6 -ימי
בחינה בכל אחת מהשנים הנדונות.
מרשתי עומדים בתנאים הנדונים
לגבי שנים  2016 ,2015וכן .2017

תשובה
כאמור בסעיף ,הניסיון
הנדרש הוא בכל אחת
מהשנים :תשע"ה,
תשע"ו ותשע"ז.
השנים2016 ,2015 :
ו  2017 -נכללות
בשנים הללו ועל כן,
מציע שיש לו את
הניסיון הנדרש בסעיף,
בכל אחת מהשנים:
2016 ,2015
ו  ,2017 -עומד בתנאי
הסעיף.

"מרשתי מעוניינת להגיש הצעה
במסגרת המכרז שבנדון ואולם נבצר
ממנה בשל תנאי הסף הקובעים ניסיון
במתן שירותי השגחה בכל אחת
מהשנים  2015 ,2014ו 2016 -
בשיעור של לפחות  80,000שעות
השגחה וכן אספקת לפחות 200
משגיחים ביום בחינה אחד ב  6 -ימי
בחינה בכל אחת מהשנים הנדונות.
מרשתי עומדים בתנאים הנדונים
לגבי שנים  2016 ,2015וכן .2017

כאמור בסעיף ,הניסיון
הנדרש הוא בכל אחת
מהשנים :תשע"ה,
תשע"ו ותשע"ז.
השנים2016 ,2015 :
ו  2017 -נכללות
בשנים הללו ועל כן,
מציע שיש לו את
הניסיון הנדרש בסעיף,
בכל אחת מהשנים:
2016 ,2015
ו  ,2017 -עומד בתנאי
הסעיף.

מרשתי תטען ,כי תנאי סף כאמור
המתייחסים בהכרח לשנים
 ,2016 - 2014להבדיל מהשנים
 ,2017 - 2015מגבילים משמעותית
את כמות המשתתפים במכרז ובכך
נמנעת מקבוצה גדולה של מציעים
פוטנציאליים ובכללם מרשתי ,גישה
למכרז....
אשר על כן ,הינכם נדרשים לחזור
בכם מתנאי הסף הבלתי סבירים
כאמור ולאפשר גם למתמודדים עם
ניסיון כאמור בשנים ,2016 ,2015
ו  2017 -להשתתף במכרז"...
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5.2.3
תנאי
סף

"המציע סיפק לפחות 200
משגיחים ביום בחינה אחד,
ב 6 -ימי בחינה במהלך השנה,
ללקוח אחד לפחות בישראל,
בכל אחת מהשנים :תשע"ה,
תשע"ו ותשע"ז".

מרשתי תטען ,כי תנאי סף כאמור
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מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים

השאלה
המתייחסים בהכרח לשנים
 ,2016 - 2014להבדיל מהשנים
 ,2017 - 2015מגבילים משמעותית
את כמות המשתתפים במכרז ובכך
נמנעת מקבוצה גדולה של מציעים
פוטנציאליים ובכללם מרשתי ,גישה
למכרז....
אשר על כן ,הינכם נדרשים לחזור
בכם מתנאי הסף הבלתי סבירים
כאמור ולאפשר גם למתמודדים עם
ניסיון כאמור בשנים ,2016 ,2015
ו  2017 -להשתתף במכרז"...

תשובה

.2

אין שינוי בשאר פרטי המכרז .להזכירכם ,המועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום  13.8.2017עד השעה .12.00

.3

יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז ,כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע ,וזאת לאישור
כי הוא התקבל על ידי המציע ,הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

בברכה,
הרצל הדר
מנהל רכש מקומי

העתק:
חברי ועדת המכרזים
משה איטח – אחראי צוות מכרזים
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