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 לכבוד,

10/2017שמספרו  ל המציעים במכרזהק  

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה- מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי ארגון והפקת קורסים בתחום ביטוח 

 )אלמנטארי + רכב( מכרז מס' 10/2017

 הבהרות:להלן מספר 
 
 האמור בטבלה זה יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. .1

 על המציעים חלה החובה להגיש מסמך זה כאשר הינו חתום.  .2

זה וזה המסמך אותו יש  " הכוללים שינויים כאמור במסמךחדשהמזמינה פרסמה את מסמכי המכרז "נוסח  .3
 להגיש כמו כן מובהר כי נספח הביטוח הוחלף. 

 כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב תשובה זה, יחולו על כלל המציעים בהליך זה.  .4

ים, ככל למען הסר כל ספק, על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר שינויים והבהרות נוספ .5
 , באתר המזמינה. שיהיו

 ון וכן התייחסותנו:שבנד הליךלהלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל .6
 

מס
 "ד

 תשובת ועדת המכרזים שאלה הסעיף 

 
האם ניתן להשתתף במכרז עם כיתות הלימוד של המכללה  כללי 1

נמצאות בת"א ובחיפה )ולא בת"א ובירושלים כפי שזה הוגדר 
 במכרז(?

 

 הזמנהאין שינוי במסמכי ה

, 1פרק   2

, 1.6סעיף 

 3סעיף 

  כן ?1+2 תכלול את המעטפות 3מעטפה מס' 

 2פרק  3
 2.3סעיף 

 
 3פרק 

 3.6סעיף 
 ד

שעות ובן  40במכרז מוצגות שתי אפשרויות של קורסים: בן 
שעות. בכנס המציעים הוצג שנעשו קורסים ברמת בסיס  60

והן קורסים למתקדמים. האם רשימת הנושאים המוצגים 
במכרז רלבנטית באותה מידה לשני סוגי הקורסים? במידה 

הצוות המוצע : שכן לא  –ד'  3.6השלכה על סעיף  ולא, יש לכך
תחומים. אך האם הדרישה  4ניתן להציג מרצה אחד ליותר מ 

רלבנטית במידה ומדובר בשני קורסים שונים עם נושאים 
שונים? והאם במידה ומדובר בשני קורסים שונים )בסיסי 

 תחומים? 4ומתקדם(, ניתן להציע את אותו מרצה ליותר מ 

 מובהר כי:

כשם שהוסבר בתחילת  .1
הכנסים, האמור בכנסי 

המציעים אינו רלוונטי   
כיוון שהכנסים נערכו לשם 

 הבהרות בלבד.

לא ניתן להציג מרצה אחד  .2
תחומים כאמור  4 -ליותר מ

 במסמכי המכרז.

 אחדקורס  -בקיום יותר מ .3
יהיה אפשרי לעשות שימוש 

 במרצים מקורס קודם.   
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, 4פרק  4
 5.4סעיף 

ע"מ  wordמילוי ההצעה: האם המכרז יפורסם בקובץ 

שתהיה אפשרות להקליד את הנתונים ישירות למסמכי 

 המכרז?

עקב תקלה טכנית  -התקבל
מסמך הניסיון לא עלה בקובץ 
וורד לאתר אולם יעלה יחד עם 
פרסום קובץ תשובות 

   ההבהרה.

, 1נספח  5
. י'  2סעיף 

2 
 

נספח א', 
טופס מס 

, סעיף 1
9.6 

 

 מרצים באמצעות עובדי ענבל:

בהמשך לסעיף זה, האם ניתן לציין שמות של מרצים 

מומחים בתחומם מחברת ענבל לנושאים רלבנטים בסעיף 

 ? 9.6מס' 

אין שינוי במסמכי ההזמנה. 
מובהר כי לענבל שמורה הזכות 
להציג מרצים מכל 
תחום/מקום והכל לפי שיקול 

  דעתה הבלעדי.

הסכם  6
התקשרו

 ת: סעיף
, סעיף 14
 ג3

 
קיומו של ביטוח אחריות צד  –חברת אספקת המזון/קייטרינג 

דולר או ביטוח חבות מוצר  1,500,000שלישי שלא יפחת מ 
בסכום זה: נבקש להוריד או להקל בדרישה זו שכן היא 
מצמצמת מאד את חברות הקייטרינג האפשריות כרלבנטיות 

 לקורסים.
 

 אין שינוי במסמכי המכרז

נספח  7
 ביטוחי:
*ביטוח 
אחריות 

צד 
שלישי, 

 .7סעיף 
*ביטוח 
אחריות 

מקצועית 
 1סעיף 

 
*ביטוח 
אחריות 

מקצועית 
 3סעיף 

 

 

נבקש להוסיף: "כל סייג/חריג...במאכל או במשקה המוגש 
 ככיבוד ע"י הספק מבוטל.

נבקש להוסיף: הפוליסה תכסה כל נזק על פי דין בשל תביעה 
הביטוח מהפרת חובה שתוגש לראשונה במשך תקופת 

 מקצועית של הספק...
למקרה ₪  300,000נבקש להוסיף: אובדן מסמכים עד 

 ולתקופת הביטוח
מחודשים ובלבד שלא נערך ביטוח  6הארכת תקופת הגילוי ל 
 אשר המכסה אותה חבות

ראה מסמכי המכרז נוסח 
לא נדרש כיסוי   -מעודכן

 לביטוח אחריות מקצועית.

 

  כללי 8
במפגש שהתקיים בהקשר למכרז זה צויין כי חלקים מהמכרז 

, בפרסם המופיע באתר האינטרנט, wordיופיעי בתוכנת 
. נשמח לקבל כל הטפסים שיש למלא PDFהמכרז כולו הינו ב 

 .WORDבהם מידע ב 
 

 3, 1ראה תשובות 

"התמורה", צויין כי התעריף לשעת עבודה מגלם את כל  .1 8.2 9
העלויות הישירות והעקיפות אך לא כולל מע"מ, מכך 

 שהתעריף כולל : 

 שעת ההרצאה בפועל .1.1

 שעות הכנת ההרצאה .1.2

 ליווי אדמינסטרטיבי .1.3

 ליווי אקדמי .1.4

קיום קשר רציף עם המנהלת האקדמית בענבל, כולל  .1.5
 ישיבות התייעצות מקצועית

 מוד והנלווים להעלות כיתת הלי .1.6

 כיבוד, כולל ארוחת צהריים קלה .1.7

 לעיל : 2ההבהרות  הנדרשות מהמפורט בסעיף  .2

 התקבל חלקית

 המזמינה מבהירה כי:

הצעת המחיר שונתה וכעת על 
המציע להציע הצעת מחיר 
לשעת הרצאת מרצה והצעת 
מחיר לכיתה ליום שלם כולל 

. )לא כולל מרצים( כיבוד
בנוסף, המזמינה תשלם הסך 

כולל )לא ₪  3,000הקבוע של 
מע"מ( בגין כל יתר השירותים 
הנדרשים מהזוכה במפרט 

 ני לרבות הכנה להרצאה. הטכ
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תעריף שעת הרצאה, אמור לכלול גם עלויות כיבוד 
למשתתפים, לדעתנו, אין לקשור בין עלויות הכיבוד לבין 
עלות שעת הרצאה בשל מספר נקודות מהותיות : עלויות 

ו של כל מפגש ולכמות הכיבוד קשורות קשר ישיר לאורכ
המשתתפים. על פי המפרט במכרז, ייתכנו גם מקרים בהם 
ייקבעו מפגשים באורכים שונים אשר ייתרו את ארוחת 
הצהריים ו/או שינכחו בהם מספר משתנה של משתתפים. 
על כן אנו מציעים להפריד את תעריף הכיבוד מתעריף 

 השעה ולכלול בהצעת המחיר תעריפים נפרדים ל : 
 יה קרה ושתיה חמהשת .2.1

 כיבוד קבלת פנים .2.2

 כיבוד בהפסקה .2.3

 כיבוד צהריים .2.4
 

לפירוט נוסף ראו מסמכי 
 "נוסח מעודכן".  -ההזמנה

סעיף ח'  10
 1לנספח 

 3.4וסעיף 
 להסכם

 

( אנו למדים כי  3.4מהמפרט ) סעיף ח (  ומההסכם ) סעיף 

וממפרט  ל"ענבל" אין מחוייבות לקיים קורסים כלשהם ,

 : ניתן להסיק כי 6.14ו  6.11ובעיקר מתתי סעיפים  6סעיף 

גם לאחר שהספק סיפק ייעוץ לתכנון קורס כולל ישיבות  .1

עם המנהלת המקצועית והיה בקשר רציף עימה: "ענבל 

שומרת לעצמה את הזכות להתקשר ישירות עם ספקים 

ונותני שירותים שלא באמצעות הספק לצורך קבלת 

את הזכות שלא לקיים שום אירוע בתקופת  השירותים וכן

 ההתקשרות...". 

, התעריף לשעת הרצאה אמור לכלול גם  8.2על פי סעיף   .2

את שעות העבודה שהוקדשו לייעוץ ותכנון הקורס, ליווי 

אקדמי ועוד, מכך שמלכתחילה תעריף "שעת הרצאה" 

אינו באמת תעריף שעת הרצאה בלבד, כי אם תעריף 

ות נלוות נוספות  ומכך שמלכתחילה המגלם בתוכו עלוי

התעריף יהיה גבוה  יותר מאשר רכישת הרצאה בלבד. על 

"לענבל תהא  6.14כן תמיד יהיה ניתן להפעיל את סעיף 

הזכות לבצע במקום הספק, את השירות בין בעצמה ובין 

באמצעות מי מטעמה ולהתקשר עם נותני שירות שונים 

הם לאחר בדיקת שלא באמצעות הספק, לרבות במקרים ב

ענבל יינתנו לה הצעות מחיר המיטיבות עמה יותר מאשר 

המחירים שהוצגו בפניה על ידי הספק, מאותו נותן 

 שירותים"

בהתייחס לסעיפים אלו הרי שייתכן מצב בו הספק יעמוד   .3

בכל התחייבויותיו ויספק את השירות המקצועי המיטבי 

יעוץ וליווי ביותר ויעמוד בכל התחייבויותיו, כולל מתן י

מקצועי מלא ולבסוף לא יקבל שכר כלל. מאחת משתי 

 סיבות : 

אין שינוי במסמכי ההזמנה 
 . 9תשובה למעט האמור ב

יובהר כי ענבל לא תבצע קרוס 
ספציפי אשר הוצע ע"י הספק, 
באמצעות המרצים אשר הוצעו 
ע"י הספק, במועד הקורס 

  הרלוונטי ללא הספק.
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ענבל החליטה שלא לקיים את הקורס מסיבותיה  .3.1

 היא

ענבל תשכור מרצה לנהל הרצאה כלשהי )שהקמתה  .3.2

היתה לאחר התייעצות עם הספק( בעלות נמוכה יותר 

 מאשר הציע הספק.

סביר להניח כי לא זו היתה הכוונה, אך מהנוסח  .3.3

נוכחי הרי שישנה בעייתיות מסויימת העלולה ה

להביא לכדי כך שהספק ישקיע עבודה רבה בלא 

 תמורה אמיתית לפעילותו.

 
על פי דרישות המכרז, יחול תעריף אחיד לכל סוגי  .1  11

 ההרצאות, ללא קשר ל :

 פערים בשכר מרצים בהתייחס לסוג ההרצאה .1.1

כאשר מדובר בהרצאה חד  –תדירות ההרצאות  .1.2

פעמית, יש להעמיס את כל ההוצאות הנלוות לפעם 

בודדת זו, אך ככל שתדירות ההרצאות גבוהה יותר 

שהעלויות הנלוות אמורות להתחלק על מספר רב הרי 

יותר של הרצאות ומכך ש"תעריף שעת ההרצאה" 

אמור להיות נמוך יותר. אולם, למרות שהדרישה היא 

על פי מפרט השירותים, לא קיימת  -לתעריף אחיד 

התחייבות למספר הרצאות. בשל כך, סביר להניח כי 

ו יהתחשיבים הזהירים יביאו לכך שהתעריפים יה

ק המבוסס על כמות גבוהים יותר מאשר בחישוב מדוי

 סופית של מספר מפגשים חוזרים.

על עלויות שעת מרצה  –מיקום ביצוע ההרצאה  .1.3

מועמסים גם הוצאות נלוות של המרצה כגון נסיעות, 

ביטול זמן וכדומה, ועל כן, תעריף שעת העבודה של 

ים. הספקת תעריף ושלהמרצה בתל אביב לזה של יר

 עלולה להטות את התעריפים כלפי מעלה.  אחיד,

בשל כל הנקודות שהועלו מעלה אנו מציעים כי הצעת  .2

המחיר במכרז זה תהיה מפורטת יותר ולא תתמקד רק על 

 . 9ראה תשובה 

פערים בשכר  מובהר כי
המרצים לא יילקחו בחשבון 
וכי שעת הרצאת מרצה כוללת 

 את כלל סוגי המרצים שירצו. 

סבור שיידרש  ככל שמציע
או  לשלם למרצה בגין נסיעות

הרי שעליו  כל תשלום אחר
לקחת זאת בחשבון בהצעתו. 
יוער כי המזמינה לא תשלם 
ביטול זמן או נסיעות או כל 

או תוספת אחרת למרצים 
וכי ההתחשבנות בין בכלל 

הינה באחריות המציע למרצה 
  המציע בלבד.
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 מחיר גלובאלי , להלן הצעתנו למפרט התעריפים :

 

 

התעריף בגין הכנה ישולם רק על הכנה ראשונה של כל  •

רגולאטורי המחייב שינו הרצאה ו/או במקרה של שינוי 

 ההרצאה

התעריף בגין ייעוץ וליווי ישולם בכל מקרה שיהיה שימוש  •

בייעוץ וליווי ואינו מותנה בביצוע ההרצאות בפועל ע"י 

 הספק

12 13.1 
 להסכם

 

לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא צויין כי לענבל הזכות 

 יום. נבקש כי יתווסף לכך : 30בהודעה מוקדמת של 

 תוך מתן הסבר על סיבת ההפסקה. •

 שתנתן אפשרות תגובה •

 

אין שינוי במסמכי  -נדחה
 ההזמנה

13 13.5 
 להסכם

 

צויין כי לענבל הזכות לבטל את ההסכם בשיקול דעתה 

תתי סעיפים בהקשר זה. נבקש כי הסעיף  12הבלעדי ופורטו 

 יעודן בשני אופנים : 

יצויין "יחידי  –בכל הסעיפים שצויין " יחידי הספק"  .1

 הספק המעורבים במתן שירותים נשוא הסכם זה"

ק היה ויתרחש אירוע כמפורט בתת הסעיפים יתאפשר לספ .2

 להציע חלופה מתאימה.

אין שינוי  -: נדחה2 -ו 1סעיפים 
 במסמכי ההזמנה

 

 9ראה תשובה  -3סעיף 

תל אביבירושליםסוג תעריףפירוטסוג

משתתףשתיה חמה וקרה - יום מלאכיבוד

משתתףקבלת פנים - מאפים

משתתףארוחת צהריים קלה, כריכונים וירקות

משתתףהפסקת ביניים - פירות

ייעוץ וליווי

תעריף  לייעוץ ו/או ליווי ו/או הכנה של 

שעתיקורס, בשיתוף המנהלת המקצועית

שעתיהכנת הרצאה : בנייה ועדכוןחומרי לימוד

משתתףהדפסת ספרי לימוד

תעריף  כולל הוצאות נסיעה וביטול זמןהרצאה

שעה 

אקדמית

אירוח

תעריף שירותי אירוח  הכוללים : כיתת 

לימוד, תיאום מול מרצים, תחזוקה 

שוטפת, שירותים טכניים

שעה 

אקדמית
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אנו מציעים להפריד את עלויות הכיבוד מעלויות שעת  .3

 ההרצאה ולפרט עלות כיבוד למשתתף.

 
14 13.9 

 להסכם

 

מפורט הליך הפסקת התקשרות ע"י הספק, נבקש להחריג 

טרור, מוות או מחלה מתמשכת מקרים של : מלחמה, אירוע 

 של יחידי הספק המעורבים במתן השירותים לענבל.

 -אין שינוי במסמכי ההזמנה
 להסכם.  13.8.2ראה סעיף 

15 13.9.1 ,
13.9.2 

 להסכם

 

נבקש לחדד ולהבהיר כי מדובר רק בחומר השייך לענבל 

והמהווה סוד מקצועי ואינו נחלת הכלל ואין זה כולל מצגות 

 מערכי שיעור.ו/או 

סעיף  הרא -התקבל חלקית
בהסכם "נוסח מעודכן"  10.1

 הפך או שהיה (א) למעטו לפיו :"

 מצוי שהיה (ב) או הכלל נחלת

 מטעמו מי או/ו המציע בחזקת

 או המזמינה ידי-על לגילוי קודם

 'ג צד ידי-על למציע שנמסר (ג)
 או ,למזמינה כך על הודיע והמציע

 ."דין פי-על נדרש גילויו אשר (ד)
16 13.9.3 

 להסכם

 

נבקש למחוק, זהו סעיף שאינו סביר כלל, -תת סעיף ד'  

ומאפשר לענבל לעקוף את הספק אף שזכה במכרז ולעבוד 

 ישירות עם הספקים שלו.

 

 הסעיף נמחק.  -התקבל

 -14סעיף  17
ביטוח + 

נספח 
 ביטוח

: ביטוח רכוש. מה הרלוונטיות לביטוח רכוש ?  4תת סעיף 

מדובר על רכוש הספק והספק רשאי לקבל החלטה שלא  שהרי

לבטח את רכושו אם בשל יכולתו הכלכלית לממן חלופה או 

מכל סיבה שהיא. אי ביטוח רכושו של הספק אינו מהווה 

סיכון למזמין. כמובן שהיה וניזוק רכושו של הספק באופן 

שאינו יכול לספק את השירותים עליו לספק חלופה מתאימה. 

 טל את החובה בביטוח רכוש.נבקש לב

במעמד הצגת  -התקבל חלקית
נספח הביטוח מידי הזוכה 
זוכה אשר יחתום כי ענבל וכל 
מי מטעמה פטורים מכל 
אחריות לנזקים שיקרו לציוד 

 לא יזקק לסעיף זה. 

 -14סעיף  18

ביטוח + 

נספח 

 ביטוח

אף כאן, מופיע ביטוח הרכוש שאינו משפיע על  – 5תת סעיף 

השירותים ובמקרה של נזק לרכוש אינו מהווה חשיפה מתן 

 נבקש לבטל  החובה בביטוח רכוש. –של ענבל 

 . 17ראה תשובה 

 -14סעיף  19

ביטוח + 

נספח 

 ביטוח

נבקש לבטל פרק ביטוח  –אישרו קיום ביטוח  –נספח ביטוח 

 רכוש
אין סעיף ביטוח רכוש בנספח 

 הבטוח לפי הנוסח החדש.

 16סעיף  20

בכל תתי הסעיפים מצויין כי ההחלטה הינה החלטת  –קיזוז  להסכם

ענבל ואין לספק שום יכולת או אפשרות לערער עליה. נבקש 

שבמקרה שענבל טוענת לפיצוי, תבוצע בחינה ע"י בורר מוסכם 

המומחה לסוג הנזק המדובר אשר ייקבע אם חל נזק ומה 

 גובהו.

 -ראה תוספת -התקבל חלקית

יקוזז לא לפיה:  16.5סעיף 

סכום לפי האמור בסעיפים 

מעלה אלא לאחר מתן הודעה 

מוקדמת בכתב ומתן אפשרות 

 לספק להעלות טענותיו. 
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 71סעיף  21

היננו גוף המגן על זכויות יוצרים  –בעלות על מסמכים ותכנים  להסכם
ובהתאם לכך : כל התוצרים שלנו הינם מקוריים ומופקים על 
ידינו ו/או על ידי המרצים שלנו בלבד ואין אנו משתמשים 
בחומרים אחרים. בהתאם לכך התוצרים המהווים : חומרי 
לימוד, מצגות, מערכי שיעור וכדומה, מוגנים בחוק זכויות 

מש בהם ו/או להעתיקם ו/או לשדר אותם יוצרים ואין להשת
ו/או למכור אותם ו/או לפרסם אותם ו/או להשכירם. בהתאם 

 לכך, אין אנו יכולים לחתום על סעיף זה.

 התקבל חלקית. 

בהסכם נוסח  17ראה סעיף 

 מעודכן לפיו: 

 

שיטות העבודה, מערכי  •

הרצאות, מוצרי מדף וכו' 

שהוכנו לצורך מתן 

ו/או  השירותים המבוקשים

הוגשו לצורך הצעה במכרז 

ע"י הספק יישארו בבעלות 

 הספק. 

, שיטות העבודה, יםפיתוח •

ומוצרי מדף  הרצאות מערכי

ו/או פותחו שהוכנו ע"י ענבל 

יחד עם ענבל יישארו בבעלות 

 ענבל. 

על אף האמור לעיל, לענבל  •

תהיה זכות שימוש מלאה 

ובלתי מוגבלת בכל הקשור 

ן לתוצרים הקשורים במישרי

ו/או בעקיפין לשירותים 

המבוקשים במכרז והספק 

מוותר בזה על כל טענה ו/או 

תביעה ו/או דרישה בעניין 

 זה. 

 

 
למען הסר ספק מציע אינו רשאי לשנות ו/או להתנות על מסמכי ההזמנה להציע הצעות ו/או על ההסכם על נספחיהם. 

על נספחיה ו/או להסכם על נספחיו הרי שבעצם הגשת  ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות
 . הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו

 
 

 
 בברכה,                                                                                            

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  

 


