 16באוקטובר 2018
לכבוד
כללי
באמצעות דוא"ל
הנדון :הבהרה מס  -1מכרז פומבי למתן שירותי רישום ועריכת פרוטוקולים לישיבות הדירקטוריון וועדותיו
()TENDER/INGL/2018/22
כללי:
אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכי
.1
המכרז.
ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ,יחייבו את המציעים ויחשבו
.2
כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .השינויים היחידים מן האמור הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל
מסמך רשמי אחר שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.
למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גורע מהאמור במסמכי המכרז.
.3
מובהר כי שאלות הבהרה נוספות אשר לא קיבלו מענה/התייחסות במסגרת מסמך זה יחשבו כנדחות על
ידי החברה ולא יפורשו כמשנות דבר ממסמכי המכרז.
הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום לכתובת דוא"ל
.4
המכרז מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.
להלן הבהרה מס'  1למסמכי ההליך:
מס' ס'  /מסמך
1

כללי

2

כללי

3

כללי

הבהרה/בקשה
שאלה:
האם ניתן לבצע הקלדת הישיבה ובמקביל הקלטת הישיבה (לצורך גיבוי למנוע טעויות
בהקלדה)?
תשובה:
ניתן לבצע הקלטת גיבוי במהלך הישיבה.
שאלה:
היכן (באיזו עיר) מתקיימות הישיבות?
תשובה:
במשרדי החברה בקריית עתידים ,ת"א
שאלה:
באילו שעות (בוקר/צהריים/ערב) מתקיימות הישיבות?
תשובה:
ככלל ,מתקיימות הישיבות בשעות הבוקר ועד שעות הצהריים ,במקרים מסוימים ייתכן
ויקבעו ישיבות גם בשעות אחה"צ והערב.

עמוד  1מתוך 3

מגדל עתידים  ,ק ריית עתידים ת"א  , 6158101טלפון 03-6270400 :פקסwww.ingl.co.il , 03-5611320 :

4

כללי

5

כללי

6

ס'  4.2למכרז

7

ס'  4.2למכרז

8

ס'  5.3למכרז

שאלה:
האם הקלדן/נית ידרשו להשאר מעבר לשעות הישיבה כדי לבצע את עריכת הפרוטוקול,
האם ישולמו שעות אלו או שהשעות ישולמו לפי שעות הישיבה?
תשובה:
השירותים הנדרשים במסגרת המכרז הם שירותי רישום ועריכת הפרוטוקולים .המוצר
המוגמר המבוקש הינו פרוטוקול ערוך המשקף את עיקרי הדברים שנאמרו בישיבה באופן
מקצועי ואינטליגנטי .שעות העריכה אינן מחושבות ו/או משולמות בנפרד .החיוב נעשה על
פי שעות הישיבה בפועל בלבד.
שאלה:
אילו שעות יחשבו בחישוב השעות לחיוב?
תשובה:
ראו התשובה לעיל.
שאלה:
האם נסיון העורך צריך להיות של  3שנים ברציפות אצל אותו לקוח?
תשובה:
כן.
בקשה:
האם אפשר להרחיב את תנאי הסף גם לחברה שאינה נסחרת בבורסה או ממשלתית.
תשובה:
הבקשה אינה מקובלת.
הניסיון ברישום פרוטוקולים בישיבות דירקטוריון בחברות הדומות במהותן לחברה הינו
בעל חשיבות עליונה עבור החברה .אופן התנהלות הדירקטוריון ואופן רישום הפרוטוקול,
תוך הבנה מקצועית של מהות הנושאים הנדונים בחברות מסוג זה הינו שונה ודורש ניסיון
בתחום לצורך מתן השירותים לחברה.
שאלה:
אבקש להקל בתנאי סף זה היות ועורך הפרוקולים חתום על סודיות עם הלקוח ויכול
להיווצר קושי לקבל אישור מהלקוח.
תשובה:
מדובר במכתב כללי בלבד המעיד רק על עצם מתן השירותים ועל כך שניתנו באופן הנדרש
לחברה.

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל
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אישור קבלה לבקשת ההבהרה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה מס'  - 1מכרז פומבי למתן שירותי רישום ועריכת
פרוטוקולים לישיבות הדירקטוריון וועדותיו ( )TENDER/INGL/2018/22וכן ידוע לנו שכל האמור בו מהווה
חלק מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בה מלכתחילה.
אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח ,ככל
שיישלח מטעם החברה.
תאריך__________________ :

חתימה ________________ :חותמת________________ :
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