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 2021ספטמבר  14
 ח' תשרי תשפ"ב

 עבור מציעי המכרז שבנדון
 פורסם באתר המכללה

 
 12תשפ"א  -מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ וליווי אסטרטגי עבור המכללה האקדמית בית ברל   הנדון:

 
מועד האחרון עד למטרתו של מסמך זה לספק מענה לשאלות הבהרה אשר הוגשו במסגרת המכרז שבנדון 

 .14.09.2021  -להגשת השאלות  שנקבע ל
מובהר ומודגש בזאת, כי רק האמור במסמכי הפנייה ובהודעות בכתב של המכללה מחייב מבחינת התהליך. 

. מסמך זה יצורף לחוזה ההתקשרות ההצעה מטעם המציע תהגשמכתב זה יש לצרף חתום למסמכי המכרז בעת 
 מכרז.ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הגשת המסמך חתום מהווה תנאי סף להשתתפות בתהליך ה

 
שהוגשו מטעם המציעים. חלק מהשאלות נוסחו בטבלה שלהלן מפורט מענה מטעם המכללה לשאלות 

 בתמצית, על מנת לא לחשוף את זהות המציע השואל. 
מסמך  מס

 במכרז
 תשובה שאלה סעיף עמוד

האם יש מניעה כי העומד בראש  23.6 3 מנהלה 1
המציע )בעלים ומנכ"ל( יהיה היועץ 

 ?המוביל
 

 אין מניעה

היקף העבודה המצופה ידרוש שילוב  4.4.1 7 הסכם  2
אנשי צוות נוספים מטעמנו לצד 
היועץ המבצע )להנחיית פורומים 
גדולים, ראיונות עם בעלי תפקיד 
וכו'(. לא התייחסתם לכך במכרז. 

יועצים נוספים?  האם ניתן לשלב
ובמידה שכן? אילו פרטים יש לצרף 

  במהלך? על מנת לשלבם

אין מניעה לצרף מספר יועצים. 
כפי שהוגדרה מובהר כי התמורה 

ולא  –במסמכי המכרז הנה קבועה 
תשתנה בהתאם למספר נותני 

 .השירותים מטעם המציע
צוות פרטי האת בהצעה יש לפרט 

לפרט את והמוצע מטעם המציע 
 ם בתהליך.יהתפקיד

על מנת שנוכל להציע מתווה עקרוני,   11 נספח א' 3
נשמח אם תוכלו לספק מעט רקע על 
טיב המהלך המצופה והסיבות 

 המרכזיות שהובילו לנחיצותו. 

הפעילות נדרשת לצורך גיבוש 
אשר תכנית אקדמית רב שנתית 

למועצה להשכלה גבוהה תוגש 
 2022פברואר/מרץ במהלך 

נראה כי ישנה טעות סופר בתאריך   11 הסכם 4
סיום העבודה. נבקש לשנות את 

במקום  30.4.2022-התאריך ל
30.4.2021. 

 אשר טעות סופראכן מדובר ב
 תוקן.ת
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 תשובה שאלה סעיף מסמך במכרז מס

 -נספח א'  5
תיאור 

השירותים 
 המבוקשים

בהתייחס לזמנים המוגדרים  
(, האם 17.10.21-30.4.22במכרז )

ישנה אפשרות להארכה או 
לגמישות במשך העבודה במסגרת 

ש"ח,  200,000התשלום הראשוני )
  ?וכן מע"מ(

 להסכם ההתקשרות, א' כאמור בנספח
₪,  200,000התשלום כולל וקבוע בסך 

בתוספת מע"מ כדין, אשר ישולם לפי אבני 
ת ידרך בהתאמה לתכנית ומתודולגי

העבודה שיציע היועץ ותאושר על ידי 
 המכללה.
אבן דרך תשולם לאחר  כל –הבהרה 

השלמת כל התוצרים ואישור המכללה 
 בגין אותה אבן דרך. לתקינותם

האם ניתן לגשת יחד עם ספק נוסף   מנהלה 6
שידע לתת מענה לאזורים נוספים 

 בתהליך? 

יש לפרט את מבנה נותני  , ניתן.כן
הנה ההתקשרות  ,בכל מקרה .השירותים

 מול מציע ראשי אחד.
"על  -קריטריון מוניטין והמלצות 23.6 מנהלה 7

לחברתנו  -סמך מכתבי המלצה.."
ניסיון רחב עם לקוחות רבים 
בתחומים מגוונים, ולכן מכתבי 
ההמלצה הכתובות אינן משקפות 
בהכרח את הניסיון שלנו בתחומים 
הדרושים במכרז זה. האם ישנה 
אפשרות במקום לצרף מכתבי 
המלצה כתובים לתת את פרטי 
אנשי הקשר ואתם תפנו למי 

 שתראו לנכון?

 .כן, ניתן להגיש רשימת ממליצים מפורטת

לצורך עמידה בתנאי הסף האם  15.1 מנהלה 8
יהיה ניתן  15.1ע בסעיף הקבו

, ניסיון בניהול בפועלבהכיר ל
בבניית ובהובלת תוכניות 

כהונה כחלק מ ,אסטרטגיות
תפקיד במוסדות להשכלה ב

מתן שירותי  )ולא במסגרת גבוהה
  ייעוץ(?

 

לא יחול שינוי בנוסח תנאי הסף. כאמור 
ייבחן של המציע  הניסיון המקצועיבסעיף, 

גם ביחס לניסיון המקצועי האישי של בעל 
והן בארגון כבעל תפקיד )הן המשרד עצמו 

ולא רק ביחס כנותן שירותים עצמאי( 
של המשרד המציע. בכל הניסיון לשנות 

של  יושם דגש על הרלבנטיות ,מקרה
או בעל המציע הניסיון המקצועי של 

המבוקשים  המשרד ביחס לשירותים
 במסגרת המכרז.

 בעת בחינת ההצעות בפועל. זאת 
 -נספח ד'  9

הצהרה בדבר 
התחייבות 

למניעת ניגוד 
 עניינים

 

 -נספח ד'  המציעים נדרשים להגיש את  נייניםהבהרה בנושא ניגוד ע 
הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד 

 חתום. – עניינים
מכללה שומרת ה יובהר בעניין זה, כי 

הצעה מטעם את הזכות לפסול לעצמה 
 ואה בהתאם לשיקול דעתהאם,  ,מציע

מצוי במצב של ניגוד עניינים בייחס 
 .לשירותים המבוקשים
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