קול קורא לבחירת ספקים לעריכת מבחני בקיאות בשפה האנגלית
עפ"י תקני הCEFR
תלמ"א – תוכנית לאומית למצוינות באנגלית ולחיזוק החינוך הציבורי בע"מ (חל"צ) (להלן" :תלמ"א") מזמינה
בזה מציעים להגיש הצעותיהם לעריכת מבחני בקיאות בשפה האנגלית לפי תקני ה ,CEFRהכול כפי שיפורט
במסמכי קול קורא זה (להלן" :השירותים הנדרשים").
 .1רקע
1.1

על פי החלטת ממשלה מיום  27.2.2022נקבע ,בין היתר ,כי:
 1.1.1הממשלה מאמצת כסטנדרט ממשלתי רשמי את המדד הבין-לאומי של מועצת אירופה
) CEFR (Common European Framework of Reference for Languagesלרמת
השפה האנגלית.
 1.1.2כל גוף ממשלתי המפעיל או מתקצב ,במישרין או בעקיפין ,תכניות ללימוד השפה
האנגלית למבוגרים או לשיפורה ,מחויב לדרוש מספקיו לפתח קורסים על פי רמות ה-
 CEFRהשונות.

.2

.3

1.2

על רקע החלטת הממשלה ,חתמה זרוע העבודה במשרד הכלכלה על הסכם למיזם משותף עם
תלמ"א -תוכנית לאומית למצוינות באנגלית .תלמ"א הנה מפעילת המיזם הכולל ובכלל זה את
מבחני הבקיאות ,כחלק מהסטנדרטיזציה של ה.CEFR

1.1

כל אדם מתוך אוכלוסיית הנבחנים ,יידרש לעבור שני מבחנים :מבחן הבודק את רמתו טרם
הכניסה לתוכנית ומבחן סוף הבודק את רמתו לאחר התוכנית .שתי הבחינות יבטאו את תקני
ה.CEFR

1.1

תלמ"א יוצאת בקול קורא לקבלת הצעת לעריכת מבחני בקיאות בשפה האנגלית על בסיס
ה CEFRועדכונם ,מעת לעת ,וכן ניהול ,עריכת הבחינות ,והפעלה מטעמה של מערך מבחני
הבקיאות ,והכל בהתאם לתקני ה CEFR -וכמפורט בקול קורא זה ונספחיו.

1.1

לעניין זה ייבחר המציע שציונו הסופי הכולל יהיה הגבוה ביותר מבין כלל המציעים.

הגדרות
2.1

אוכלוסיית הנבחנים :נבחנים שייבחרו ויופנו ע"י תלמ"א לזוכה בקול הקורא.

2.2

 :CEFRהמדד הבין-לאומי של מועצת אירופה לרמת השפה האנגלית.

2.1

הזוכה/הספק :המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה בקול קורא ושהתקשר עם תלמ"א בחוזה
התקשרות על פי קול קורא זה ,הנדרש לספק שאלוני בחינה ,לעדכונם לפי דרישת התלמ”א ,וכן
לערוך ,לנהל ולקיים את מערך הבחינות לאוכלוסיית הנבחנים על פי קול קורא זה.

2.1

המבחנים ,או מבחני הבקיאות באנגלית :מבחן שייערך על ידי הספק ויבחן את רמת בקיאותם של
אוכלוסיית הנבחנים בשפה האנגלית ,ואשר יערך בהתאם לנדרש במסמכי הקול קורא ,ולפי תקני
ה.CEFR

תנאי סף להשתתפות בקול קורא
התנאים המפורטים להלן הינם תנאים מוקדמים המחייבים את כל מגישי ההצעות .הצעה שאינה עונה
לכל התנאים המפורטים להלן ,לא תידון ותידחה מידית על הסף:
1.1

המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד ,הרשום כדין במדינת ישראל.

1.2

המציע בעל אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו –
.1976

1.1

למציע ניסיון של  1שנים לפחות ,החל מ  ,1.9.2012בביצוע מבחני אנגלית בישראל בקרב
ארגונים וחברות ישראליות.

1.1

מחזור ההכנסות ,המצטבר ,של המציע לשנים  2019עד  2021הינו  1מיליון ( ₪לפני מע"מ),
לפחות.

1.1

מומחה :המציע יעמיד לצורך ביצוע השירותים מומחה אחד לפחות ,אשר עומד בכל הדרישות
הבאות ,במצטבר:
 1.1.1שולט בשפה האנגלית ברמת שפת אם.
 1.1.2בעל  1שנות ניסיון לפחות ,החל מ  ,1.9.2012באחד או יותר מהתחומים הבאים:
עריכת בחינות מיון בשפה האנגלית ,הוראת השפה האנגלית (כולל עריכת בחינות).

.4

השירותים והפירוט הנדרש בהצעה:
על המציע לכלול בהצעתו התייחסות לכל המפורט להלן וכן כמפורט בסעיף להלן:
1.1

המציע ומי מטעמו ,יאשרו כי קראו והינם בקיאים בהנחיות ה ,CEFRבאופן מקצועי ,במסגרת
הצעתם ,יצרפו דוגמאות למבחנים ,אשר יבחנו את בקיאותם (ידיעתם וכישוריהם) של
אוכלוסיית הנבחנים בשפה האנגלית.

1.2

המציע יצרף מס' דוגמאות של מבחנים מייצגים ועדכניים לשנתיים האחרונות העונים על
דרישות הקול הקורא.

1.1

המבחנים יכללו את כל  1מיומנויות השפה (קליטה (הקשבה  /קריאה) ופרודוקטיבית (דיבור /
כתיבה) .למרות האמור לעיל ,המציע יכלול בהצעתו גם אפשרות להיבחן רק על שתי המיומנויות
של קריאה ודיבור.

1.1

מבחני המיומנות המעריכים את כישורי הדיבור יכללו דיבור בפועל באופן אינטרקטיבי .המציע
יתאר בהצעתו כיצד פן הדיבור בא לידי ביטוי בבחינה.

1.1

מבחני המיומנות יכללו משימות ופריטים המייצגים ומביאים דוגמאות אותנטיות מהחיים
האמיתיים.

1.6

למציע יכולת להפעלת מבחני הבקיאות באנגלית ,באופן מקוון ,באמצעות מערכת ממוחשבת,
בפריסה רחבה תוך עמידה בעומסים של כמות נבחנים מרובה ,בו זמנית ,על פי לוח הזמנים
והמועדים שימסרו על ידי תלמ"א .יש לפרט בהצעה את העמידה בתנאי זה.

1.7

המציע יצרף להצעתו מכתב מפורט מטעם המומחה שהציע בסעיף  1.1לעיל ,המבהיר כיצד
הבחינות המוצעות מבטאות את תקני ה .CEFRוכן במכתב יאשר המומחה/ים כי הם יערכו ו/או
יבדקו ויאשרו את הבחינות בכתב ,ובנוסף את הבחינות בעל-פה לבדיקת יכולת השיחה ,הדיבור,
ההבנה.

1.4

ידוע למציע כי ככל והצעתו תזכה ,תלמ"א תהיה רשאית לדרוש מהזוכה הכנסת שינויים
ועדכונים במערך המבחנים המאושר (מבחינת התוכן ,המגוון ,המבנה וכן הלאה) ,בהתאם לצורך
ועל פי דרישתה ,מעת לעת בהמלך תקופת ההתקשרות .מובהר כי תוכן המבחנים יהיה
אדפטיבי ויעודכן ,לתחומים ולמקצועות שונים במשק והדוגמאות והפריטים השונים המופיעים
בבחינה יילקחו מתוך מקצועות ותחומים ספציפיים ו/או יואמו באופן פרטני לצרכי אוכלוסיות
שונות (לרבות ,ציבור חרדי ו/או ציבור ערבי) ואלו יבדקו על ידי המומחה ,והכל על לפי בקשות
תלמ”א ,מעת לעת.
מובהר כי עדכונים אלה כלולים בהצעת המחיר של הספק הזוכה והוא לא יהיה זכאי לקבל
תמורה נוספת בגינם.

1.9

כמו כן על המבחנים להיות מותאמים לאנשים עם מוגבלויות בהתאם למידת הצורך .ללא תשלום
נוסף .על המציע לפרט עמידתו בתנאי זה.

1.10

הזוכה מתחייב להתחיל להפעיל את מערך המבחנים ,בתוך  7ימים ממועד אישורם ,ככל והצעתו
תזכה.

1.11

הזוכה מתחייב לשמור על טוהר הבחינה על ידי אמצעי בקרה בכמות ו/או באיכות מתאימה,
לצורך מניעת התחזות ,מניעת העתקה וכדומה ועליו לפרט את האמצעים לכך בהצעתו.

1.12

במהלך ההתקשרות על הזוכה להעביר את תוצאות המבחנים בדו"ח לתלמ”א באמצעות
הדוא"ל:
1.12.2

את הפרטים המלאים של הנבחן ופרטי מיקום ותאריך הבחינה.

1.12.1

את הרמה הכוללת של כל נבחן על פי תקני ה CEFRובכלל זה פירוט של כל 1
מיומנויות השפה ה.CEFR

1.12.1

דוח ההערכה יכלול הפניות לתקני ה  CEFRלגבי מה התלמיד יכול לעשות
במיומנויות שונות.

1.12.1

לפי כל חתך נוסף על פי שיקול דעתו של התלמ”א.

1.11

יש לצרף להצעה דוגמא לדו"ח על פי המפורט בסעיף .1.12

1.11

הספק לא יגבה מהנבחן כל תשלום בגין ההשתתפות בבחינה.

 .5צרופות להצעה
את ההצעות יש להגיש לתלמ"א באופן הכולל את המפורט ,להלן:
1.1

לעמידה בתנאי הסף בסעיף  - 1.1תעודת רישום ברשם החברות או ברשם השותפויות כדין.

1.2

אישור תקף מאת עו"ד לעניין מורשי החתימה במציע.

1.1

הצעת מחיר מלאה כנדרש ולפי הנוסח המפורט בנספח א' לקול קורא זה.

1.1

צירוף תצהיר חתום ע"י מורשה חתימה של החברה ומאושר ע"י עו"ד בנוסח נספח ב' המפרט
פרופיל מקצועי ובו פירוט ניסיון המציע בביצוע מבחני אנגלית בישראל בקרב ארגונים וחברות
ישראליות ,להוכחת תנאי הסף בסעיף  1.1לעיל .כמו כן יפורט הניסיון של המציע בבחינות על
פי תקני ה.CEFR
יש לכלול בנספח את כל ניסיון המציע שהחל לפני שלוש שנים או יותר ופרטי הגופים שקיבלו
מהספק המציע שירותים מהסוג הנדרש בקול קורא זה (כולל תכולת הפרויקט ,היקפו ,תקופת
פעילות ,פרטי איש קשר ומספר טלפון).

1.1

לעמידה בתנאי סף  - 1.2אישור פקיד שומה או רו"ח מוסמך לעניין ניהול ספרי חשבונות כחוק,
בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק עסקאות גופים ציבורים ,תקף למועד הגשת ההצעה ואישור
ניכוי מס במקור.

1.6

לעמידה בתנאי סף  - 1.1צירוף מסמך ובו אישור בכתב מאת רואה חשבון בגין ההיקף הכספי
המצטבר של המציע ,בסך שלא יפחת מ 1 -מיליון  ,₪לפני מע"מ ,במהלך שלוש השנים שקדמו
למועד פרסומו של קול קורא זה.

1.7

לעמידה בתנאי סף  - 1.1צירוף מסמך ובו פרטים אודות המומחה/ים מטעם הספק  :יש לצרף
פרופיל מקצועי וקורות חיים של כל אחד מהמומחים ,באופן המציג את שליטתם באנגלית
בהצהרה ,פירוט ניסיונם (שלא יפחת  1שנים) בתחומים :עריכת בחינות מיון בשפה האנגלית,
הוראת השפה האנגלית (כולל עריכת בחינות).

1.4

כמו כן ,יפורט הניסיון של המומחה בתקני ה.CEFR

1.9

בנוסף על המציע לצרף מכתב התחייבות חתום על ידי כל אחד מהמומחים המוצעים על ידו ,כי
הם מתחייבים שאם הוא יזכה בקול קורא הם מסכימים להיות חלק מצוות המומחים ,וכי הם

קראו את הקול קורא ומצהירים כי הם מסוגלים לעמוד בדרישות מסמכי הקול קורא לצורך מתן
השירות הנדרש .בנוסף ,במכתב יאשר/ו המומחה/ים כי הם ערכו ו/או בדקו ואשרו את הבחינות
בכתב ,ובנוסף את הבחינות בעל-פה לבדיקת יכולת השיחה ,הדיבור ,ההבנה.
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1.10

מסמך ובו הצגת מתודולוגיה ובה המציע יפרט כיצד (במידה ויזכה בקול קורא) מתכוון ליתן את
השירות הנדרש כמפורט בסעיף  1לעיל ,לרבות כל אחד מהשירותים המפורטים במסמכי קול
קורא זה ,ובכלל זה הצגת תוכנית עבודה ובה המציע יציג כיצד יקים ויפעיל מערך בחינות,
העומד בתקני ה ,CEFRוזאת על ידי צירוף הסברים ונתונים מתאימים להצעתו ויכולת עמידת
המציע בתקני ה .CEFRעל המציע לפרט מהי היכרותו עם תקני ה .CEFRהמסמך יכלול הסבר על
הבחינה בדיבור וכיצד תתבצע.

1.11

המציע יציין באיזו מתכונת יהיו הבחינות (ממוחשבות) .אופן בניית מערכי הבחינה ,מגוון
הבחינות המוצע ,תוכן הבחינות ,כוח אדם מקצועי ומינהלי ,ניהול ובקרת הפרויקט .המתודולוגיה
ותוכנית העבודה יוצגו הן בכתב והן בפגישה ,ככל שתתקיים  ,על פי שק"ד תלמ" א(ניתן גם
אונליין).

1.12

המתודולוגיה ותוכנית העבודה יועברו לתלמ”א הן בעברית והן באנגלית.

1.11

המציע יצרף מסמך ובו רשימת ממליצים והמלצות בכתב אודותיו .רשימת הממליצים תכלול שם
הלקוח ,איש הקשר ,מספרי טלפון (כולל נייד).

1.11

המציע יצרף דוגמא לדו"ח נבחן כמפורט בסעיף  1.11לעיל.

1.11

כל מסמכי הקול קורא ונספחיהם ,כשהם חתומים במקומות הדרושים .יש לחתום על מסמכי
הקול קורא בכל עמוד ועמוד בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת.

1.16

תלמ"א שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים כל מידע או מסמך הנדרש לפי קול קורא
זה וכל מידע או מסמך אחר התומך בעמידת המציע בדרישות הסף ובכשירותו לבצע את העבודה
נשוא קול קורא זה ועל המציעים לספק המידע או המסמכים הדרושים.

1.17

אי הענות המציע לדרישת תלמ"א כאמור ,תוך פרק הזמן אותו תקצוב ועדת ההתקשרויות של
תלמ"א ,תביא לבחינת ההצעה על צרופותיה כפי שהן וללא הצרופות הדרושות ,ועשויה להביא
לפסילת ההצעה.

הצעת המחיר
6.1

המציע יגיש הצעת מחיר מפורטת ,על גבי טופס הצעת המחיר שבנספח א'.

6.2

הצעת המחיר תתייחס לרכיבים הבאים:
 6.2.1הצעת מחיר ביחס לשאלון בחינה בודד.
 6.2.1תעריף שעת ייעוץ ביחס לעדכון גרסא של מבחן .הצעת המחיר תתייחס לתעריף
לשעת ייעוץ .מובהר כי בכל מקרה ,עדכון של גרסא ,לא יעלה על מכסה של 20
שעות יעוץ בלבד.

6.1

הצעת המחיר תכלול מחירים סבירים בהתייחס למחירי השוק.

6.1

הצעת המחיר תנקוב בשקלים חדשים ,ללא מע"מ.

6.1

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל
ההוצאות הנוות לרבות ,הנפקת דוחות תוצאות בחינה כל הוצאה עקיפה ואו ישירה הנגזרת
מהשירותים המפורטים בקול קורא זה ,ולא ישולם לזוכה כל תשלום נוסף מעבר למחירים
הנקובים בהצעתו.

6.6

מובהר כי תלמ"א אינה מתחייבת לכמות מינמלית של בחינות בשנה.
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רשימת הנספחים המצורפים לקול קורא
להלן רשימת הנספחים המצורפים לקול קורא:
נספח א' :טופס הגשת הצעת מחיר.
נספח ב' :פרופיל מקצועי של המציע.
נספח ג' :כתב התחייבות לשמירה על סודיות.

 8אמות מידה לבדיקת ההצעות
 4.1כל הצעה שתוגש ,במידה שתעמוד בתנאי הסף ,תיבדק על פי קריטריונים של איכות ( )10%וקריטריונים
של מחיר (.)10%
 4.2בחינת איכות ההצעות ( )10%תיעשה לפי הקריטריונים הבאים:
 4.2.1הצעת המציע כוללת התייחסות לכל הנדרש כמפורט בקול הקורא ונספחיו .לרבות ,פירוט
המתודולוגיה ותוכנית העבודה של המציע לביצוע השירות הנדרש ,ובכלל זה בדיקת עמידת
המציע בתקני ה ,CEFRיכולת בניית מערכי בחינות ,יכולת בדיקת הבחינות ,מגוון הבחינות
המוצע ,בקרה על התהליך.
 4.2.2ניסיונו הקודם של המציע בעריכת מבחני בקיאות בשפה האנגלית ,בפרמטר זה יילקחו
בחשבון :שנות והיקף ניסיון המציע בעריכת מבחני מיון בדגש על דוגמאות המבחנים
שהעביר המציע.
 4.2.1ניסיונו הקודם של המציע בעריכת מבחנים ממוחשבים .יתרון יינתן לעריכת מבחנים
מקוונים לבחינת רמה בשפה האנגלית כמפורט לעיל.
 4.2.1המלצות ממקבלי שירות בפרויקטים רלבנטיים (כולל ניסיון קודם בעבודה) – עד  1ממליצים
 4.2.1ניסיון מפעילות של המציע ו/או מי מהמומחים המוצעים מטעמו ,בתקני ה.CEFR
 4.1בחינת הצעת מחיר – ( )10%תיעשה לפי הקריטריונים הבאים ,כלהלן:
הצעת מחיר עבור שאלון בחינה בודד

10%

הצעת מחיר עבור שעת ייעוץ בגין עדכון  /שינוי גרסת מבחן

10%

סה"כ  10נקודות ,כאשר ההצעה הנמוכה ביותר תקבל את מירב הנקודות ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אל
ההצעה הנמוכה ביותר.
9

אופן הגשת ההצעה והמועד להגשתה
לא יאוחר מיום
 9.1את ההצעה יש לשלוח באמצעות דוא"ל לכתובת info@talmaisrael.com
 18.10.2022בשעה  .12:00על המציע ליצור קשר עם תלמ"א לוודא הגעת הדוא"ל בטלפון:
.0795729496
 9.2תלמ"א רשאית להאריך את המועד הקבוע להגשת ההצעות בתקופה נוספת .הודעה על הארכה כאמור
תישלח לכל המציעים אשר הגישו פנייתם וכן תפורסם באתר תלמ"א .על המועד החדש יחולו כל
ההוראות החלות על המועד המקורי.
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שאלות הבהרה
10.1

שאלות הבהרה ניתן להעביר לתלמ"א בדוא"ל  info@talmaisrael.comעד ליום  6.10.2022בשעה:
 .12:00הפנייה תכלול את שם הפונה ופרטיו ,פרטים להתקשרות :מען ,מספר טלפון ,וכתובת דוא"ל.

10.2

תשובות לשאלות ההבהרה תתפרסמנה באתר תלמ"א בכתובת /https://www.talmaisrael.com
עד ליום  ,11.10.2022ללא ציון זהות השואל ,וייחשבו חלק ממסמכי הקול הקורא .תלמ"א רשאית
לדחות את מועד פרסום התשובות על פי שיקול דעתה.

10.1

אין תלמ"א מתחייבת לענות לכל שאלה .רק תשובות בכתב מצד תלמ"א ,לשאלות ההבהרה,
תחייבנה אותה.

10.1

מובהר ,כי בקשות לתיקונים בנספחי הקול הקורא ככל שיהיו ,יבוצעו במסגרת שאלות ההבהרה,
אין לבצע תיקנים על גבי נספחי הקול הקורא.

10.1

תשובות לשאלות ההבהרה ו/או הודעות על הבהרות והנחיות מטעם תלמ"א שהן בגדר שינוי ו/או
הוספת תנאים בנוסח הקול הקורא ,ו/או בנוסח נספחיו ,אם יהיו ,הן תהיינה חלק מהקול הקורא
ומחייבות את כל המציעים.
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12

זכות עיון
11.1

הצעת המציע תחשב כהצעה הנעדרת סוד מסחרי או סוד מקצועי; מוסכם על המציע כי אם ייקבע
כזוכה ,תועמד הצעתו כולה ,לעיונם של המשתתפים בקול קורא ,אשר יפנו אל תלמ"א בכתב תוך 10
יום מקבלת ההודעה על הזכייה/הפסד.

11.2

רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין במסגרת
הגשת הצעתו ,בדף נפרד ,את החלקים אשר לדעתו מהווים סוד מקצועי ו/או מסחרי ,תוך מתן
נימוקים לטענתו בדבר היות החלקים כאמור בגדר סוד מקצועי .הועדה תדון בבקשתו וההחלטה
בעניין תהיה נתונה לשיקול דעת הועדה בלבד והחלטתה תהיה סופית .מובהר בזאת כי מציע שיזכה
בקול קורא ,אשר לא הגיש הסתייגותו כאמור לעיל ,הצעתו תהיה פתוחה לעיון המשתתפים
האחרים בקול קורא .ולא תהיה לו שום טענה ו/או דרישה לועדה ביחס לחשיפת הצעתו .בנוסף,
מציע שציין על חלקים בהצעתו ,כסודיים ,יהיה מנוע מלעיין בחלקים אלה ,בהצעת הזוכה.

11.1

מובהר כי מחירי ההצעה ,בכל מקרה ,לא ייחשבו כסוד מסחרי או סוד מקצועי וניתן יהיה לעיין בהם.

11.1

הועדה לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או סוד מקצועי ,אם היא
אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.

זכויות תלמ"א בהליך הבחירה ותנאים כללים
12.1

תלמ"א אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא אלא ההצעה המיטבית
בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה של תלמ"א.

12.2

למען הסר ספק אין לראות בקול קורא זה כהתחייבות של תלמ"א למסירת עבודה כלשהי לזוכה
שייבחר.

12.1

תלמ"א שומרת לעצמה את הזכות לראיין את המציעים ו/או לבקש מן המציעים פרטים נוספים
והבהרות ,על מנת שיהיה בידיה כל המידע הדרוש לה לשם קבלת החלטה מושכלת.

12.1

תלמ"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקול קורא מסיבה תקציבית  ,מקצועית ,משפטית או
אחרת ,בהתאם לשיקול דעתה ,בכל עת.

12.1

לתלמ"א שמורה הזכות לבחור ספק אחד או יותר לביצוע השירותים.

 13תהליכים לאחר הזכייה והתחייבויות הזוכה
11.1

חוזה התקשרות

מציע שיזכה בקול קורא זה מתחייב לחתום ,בתוך  7ימי עבודה מיום שיתבקש לעשות כך ע"י
התלמ” א ,על חוזה התקשרות .מובהר בזאת כי אין בהודעת תלמ"א למציע ,שהצעתו נתקבלה
כדי ליתן תוקף להתקשרות ביניהם וכי ההתקשרות תיכנס לתוקף רק בחתימת ההסכם על ידי כל
הצדדים ובנוסף מילוי כל ההתחייבויות החלות על הזוכה לרבות צירוף כל האישורים והמסמכים
הנדרשים לצורך ההתקשרות.
יובהר ,כי במקרה של אי חתימה של הזוכה בקול קורא על חוזה התקשרות ו/או אי צירוף
המסמכים הנדרשים לחוזה ההתקשרות ,בתוך פרק הזמן הנקוב ,תלמ"א תהיה רשאית להתקשר
עם מציע שהצעתו דורגה שנייה ולאחר שהוכרז כ"כשיר שני" בקול קורא זה .לחילופין תהיה
תלמ"א רשאית לנקוט בכל צעד על פי כל דין ,לרבות ביטול הקול קורא והזכייה מכוחו.
11.2

11.1

11.1

אבטחת מידע
11.2.1

הספק יהיה אחראי לאבטחת המידע המועבר אליו או דרכו לרבות דוחות ,טפסים ומדיה
מגנטית.

11.2.2

הספק יפעל לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חובותיו על פי קול קורא זה,
ולהצגת אמצעי אבטחת החומר לתלמ"א ,עפ"י דרישותיה.

11.2.1

כתנאי לחתימה על הסכם התקשרות על הזוכה לספק לתלמ"א נספח אבטחת מידע
העומד בחוק הגנת הפרטיות ,תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ונהלי רשם מאגרי
המידע ,ואשר יאושר על ידי יועץ אבטחת המידע של תלמ"א .מובהר כי נספח אבטחת
המידע של הזוכה יהיה כפוף להערות יועץ האבטחה של תלמ"א ויועמ"ש תלמ"א.

תקופת ההתקשרות ותשלום עבור ביצוע בפועל
11.1.1

בהסכם ההתקשרות תקופת ההתקשרות תהא לשנה אחת .כמו כן תינתן לתלמ"א הזכות
להאריך את ההסכם לתקופות אופציה נוספות בנות  12חודשים כל אחת ולא יותר מארבע
שנות אופציה באותם תעריפים .אולם ,מובהר כי החל מהשנה השניה ,יערך מו"מ עם
המציע הזוכה בדבר מתן הנחה בגין התעריף לשאלון מבחן בודד ,מאחר וכמות הנבחנים
צפויה לגדול משמעותית.

11.1.2

התשלום הינו בגין ביצוע בפועל של מבחן ,וכי התמורה כוללת את כל ההוצאות הנלוות
לשירותים לרבות הוצאות נסיעה ,זמן נסיעה חניות וכיו"ב.

11.1.1

תלמ"א רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ,בכל עת ,בתוך  10ימים ממתן הודעה
בכתב על הפסקתה ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,מכל סיבה שהיא ,והספק לא יהיה זכאי
לכל פיצוי בגין הפסקת ההתקשרות כאמור לעיל.

לוחות זמנים
הזוכה מתחייב לבצע את השירות הנדרש מיד עם החתימה על הסכם ההתקשרות ,תוך עמידה
בלוחות הזמנים לביצוע העבודה על שלביה ,כמפורט במסמכי קול קורא זה בכלל וכמפורט בסעיף זה
בפרט.
מצ"ב להלן פירוט של עיקרי לוחות הזמנים הרלבנטיים לקול קורא:


הספק יחתום עם תלמ"א על הסכם התקשרות בתוך  7ימים ממועד ההודעה על הזכייה ויעביר
לתלמ"א את כל הצרופות הנדרשות להסכם ,בהתאם להוראות קול קורא זה;



הספק יכניס שינויים במערך המבחנים המאושר על פי הנחיות התלמ”א ,בתוך חודש ממועד
פניית תלמ"א ,מעת לעת בהמלך תקופת ההתקשרות;



הספק מתחייב לקיים את המבחנים במועדים קבועים וידועים ,ובתיאום עם הספק;



11.1

בתום כל בחינה ,הספק שלח לתלמ”א ,את תוצאות המבחנים לגבי כל נבחן שהשתתף בבחינה
באותו יום;

קניין וזכויות יוצרים
 11.1.1כל זכויות היוצרים ו/או זכויות שיירכשו ע"י הספק לצורך עריכת ו/או אספקת המבחנים
כנדרש ,לרבות כתיבת המבחנים ,עיצובם ,עריכת השאלות והמידע הממוחשב ו/או הכתוב
אשר יותאמו או ייכתבו ע"י הספק יהיו רכושו של הספק; ואולם ,הספק יתן לתלמ"א זכות
שימוש בלתי חוזרת בכל התוצרים שהוכנו ושיוכנו על-ידו במסגרת קול קורא זה ,בחינם וללא
הגבלת זמן (כגון :תוצאות דו"חות הבחינות) .כמו כן ,יספק הספק לתלמ"א העתק
מהמבחנים בכתב ,והחומרים לצורך הבחינה בע"פ וכל חומר אחר הקשור בתפוקות
והתוצרים שנדרש הספק לספק במסגרת הקול קורא ,שבהם עשה הספק שימוש לצורך
ביצוע הבחינות בכתב ובע"פ.
 11.1.2הספק לא יעשה כל שימוש שהוא במידע הממוחשב ו/או הכתוב ו/או אחר שהגיע לידיעתו
במסגרת העבודה נשוא קול קורא זה לצרכיו הוא אלא לפי דרישות תלמ"א בלבד.
 11.1.1הספק מצהיר ומתחייב כי לא הפר ו/או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי
כלשהו במהלך ביצוע חובותיו עפ"י קול קורא זה.
 11.1.1הוגשה תביעה נגד תלמ"א לפיה חומר מסוים כלשהו ,אשר תלמ"א עשתה בו שימוש לפי
קול קורא זה ,מפר זכויות יוצרים מתחייב הספק לפצות ולשפות את תלמ"א עם דרישה
ראשונה ,בגין כל הסכומים שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה ,וכן להחליף על חשבונו את
החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.

11.6

שמירת מידע וסודיות
 11.6.1הזוכה מתחייב לשמירת סודיות  -לא להעביר ,להודיע ,למסור ,או להביא לידיעת כל אדם ,כל
ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע העבודה נשוא קול קורא זה ,לפניה או לאחר מכן ,אלא
אם הדבר הכרחי לביצוע העבודה ולאחר קבלת אישור מפורש מהתלמ”א.
 11.6.2כל המידע שיגיע לזוכה בקול קורא זה במסגרת ביצוע העבודות נשוא קול קורא זה ,לרבות
המדיה האופטית המכילה את שמות הנבחנים ופרטיהם המזהים ,התוצרים והתפוקות,
הדו"חות ,המדיה ,דפי המלל ,המסמכים והנתונים (להלן" :המידע") ,יהיה בבעלותה המלאה
והבלעדית של תלמ"א והזוכה לא יהיה רשאי להעביר את המידע כולו או חלקו לגורם אחר ,או
לעשות בו כל שימוש מעבר לשימוש הנחוץ לשם ביצוע העבודות נשוא קול קורא זה.
 11.6.1הזוכה מתחייב להצהיר על שמירת סודיות כמפורט בתצהיר שבנספח ז' למסמכי קול קורא
זה
 11.6.1במועד סיום ההתקשרות או בהפסקתה ,יעביר הזוכה לתלמ”א את המידע שנמצא בידו הן
בעותקים קשיחים והן על גבי מדיה אופטית ,בטווח זמן שיקבע על-ידי התלמ”א.

נספח א'
טופס הגשת הצעת מחיר
לכבוד :ועדת התקשרויות תלמ"א.
הנדון :הצעת מחיר לקול קורא של תלמ"א – לבחירת ספקים לעריכת מבחני בקיאות בשפה האנגלית
לפי תקני הCEFR
לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי הקול קורא ונספחיו ,אנו מתכבדים להגיש בזאת הצעת מחיר כלהלן:
הצעת מחיר היא כדלקמן:
 .1הצעת המחיר שאני מגיש עבור עריכת בחינה בודדת היא ________________ :שקלים
חדשים ,לא כולל מע"מ.
 .2הצעת מחיר עבור שעת ייעוץ בגין עדכון גרסת מבחן היא _____ שקלים חדשים ,לא כולל
מע"מ.
יובהר כי ,הצעת המחיר כוללת את כל הוצאותיי לקיום ההתחייבויות בהתאם לקול קורא זה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי התמורה הנקובה בצעת המחיר תהיה סופית ולא ישולם לזוכה כל
תשלום נוסף מעבר למחירים הנקובים בהצעתו ,מלבד תשלום מע"מ כחוק.
על החתום___________________________________________ :
(חתימת מורשי החתימה של התאגיד ,כולל חותמת ,ופירוט שמותיהם המלאים)

תאריך_______________________ :

נספח ב'
פרופיל מקצועי של המציע
להלן פרופיל מקצועי לרבות פירוט ניסיון המציע במהלך  5השנים האחרונות:
א .השכלה......................:
ב .הכשרה.....................:
ג .ניסיון .......................:
ד .המלצות................. :
..................................................................... .........................................................................................
...........................................................................................................................................................
..................................................................

זהו שמי/נו וזוהי חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו אמת ונכון:
__________________________________________________________
תאריך

חתימה חותמת

שם מורשה החתימה

__________________________________________________________
תאריך

חתימה חותמת

שם מורשה החתימה
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד ______________________ ,מאשר כי הנ"ל נחתם ע"י מורשה החתימה מטעם חברת
_____________________ ומחייב את החברה בכל דבר ועניין ,שזיהה/ו עצמו/ם ע"י תעודת זהות ,ולאחר
שהיזהרתיו/הם לומר את האמת וכי יהיה/ו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן ,אישר/ו את
נכונות ההצהרה וחתמו עליה בפני.

_____________________
תאריך

________________________
חתימה

נספח ג'
כתב התחייבות לשמירה על סודיות
(ייחתם ע"י המציע בשמו ובשם כל עובדיו /מי מטעמו העוסקים בפעילות לפי קול קורא זה)
תאריך ____/___/___ :
לכבוד :תלמ"א -תוכנית לאומית למצוינות באנגלית
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולהימנע מניגוד עניינים
במידה ואזכה בקול קורא של תלמ"א לבחירת ספקים לעריכת מבחני בקיאות בשפה האנגלית לפי תקני
ה( CEFRלהלן :העבודה) אני מתחייב לחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות
והימנעות מניגודי עניינים כמפורט להלן -
ובהתאם לאמור במסמכי הקול קורא הוצג לי והבנתי כי כל החומר עליו נעבוד אני ועובדי
הואיל:
הינו חומר פנימי של תלמ"א ,וכן הובהר לי כי עלי להימנע מלהיות במצב של ניגוד עניינים
באשר להתחייבויותיי כלפי תלמ"א -
אי לזאת אני הח"מ מתחייב בזאת כלפיכם כדלקמן:
 .1הנני מתחייב לשמור על סודיות מלאה בקשר למידע הפנימי וכל הקשור או הנובע ממנו ,לא
לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.
 .2הנני מתחייב לשמור בסודיות מלאה ,לא לפרסם ,לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם
בדרך כלשהי ,כל פרט הקשור לשירות ,במישרין או בעקיפין ,לרבות תוכנה ,תוצאותיה או כל חלק
ממנה (להלן " -פירוט השירות") והכל לתקופה בלתי מוגבלת.
 .3האמור בסעיף  1ו 2-לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור ,מידע שגילויו מחויב על פי דין (במגבלות
חיוב הגילוי כאמור) ,או מידע שניתנה הסכמת הרשות לגילויו ,מראש ובכתב ,ובמידה שניתנה.
 .4כמו כן ,הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הפנימי או בפרטי השירות ,אלא לטובת
תלמ"א ולצורך השירות ,או באישור תלמ"א עפ"י האמור בהסכם בינינו.
 .5הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות לאבטחת המידע ופרטי השירות ולעשות את כל הדרוש
מבחינה בטיחותית ,נוהלית או אחרת ,כדי לקיים את התחייבויותיי כלפי כתב זה .כן הנני מתחייב
לנקוט בכל אמצעי זהירות והבטיחות הנדרשים ,על מנת לשמור בסודיות כל מסמך הקשור ,או
הנוגע לשירות.
 .6אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות ,שמירת סודיות והימנעות
מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.
ולראיה באתי על החתום:
היום __________ לחודש ________2022
______________

_________________

שם

חתימה

