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 אסטרטגי ייעוץ שירותי למתן 2021/05מכרז פומבי מס'  הנדון:

 ובמענה לשאלות אשראסטרטגי  ייעוץ שירותי מתןל 05/2021בהמשך למסמכי מכרז פומבי מס'  .1

 ממשתתפים פוטנציאליים, מצ"ב תשובות המכללה לשאלות.התקבלו 

 .ההבהרה ו/או הבקשות והבהרות למסמכי המכרז .2

למכללה  יובהר כי אין נוסח התשובות המפורט להלן, זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו .3

 . וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה

 המכרז זה, ייחשבו כחלק ממסמכיכל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך הבהרה  .4

הפרשנות כאמור  אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה, תהיה

 .במסמכי המכרז

המכללה או  אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם .5

מהאמור במסמכי המכרז  שהיא. השינויים היחידיםועדת המכרזים, ככל וניתן, בכל פורום או צורה 

 .הבהרה זה בלבד וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב

במפורש  האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר .6

 .אחרת

לצרפו למסמכי  ,זמסמך הבהרה זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכר .7

 .המכרז כשהוא חתום

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                 

 

אחוההמכללה האקדמית 
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 :מענה לשאלות הבהרה

 להשיב כדלקמן:  תמתכבדמכללה שבנדון, ה מכרזהבקשר  מכללהבמענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל ה
 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 מקום אחר

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

 –מסמך א'   .1
תנאי סף  3.2 תנאי המכרז

 מקצועיים

 ?חלופי האם ניתן תנאי

 והיישום הייעוץ בתחומי רב ניסיון בעלת היא חברתנו

 כפוף עסקי כגוף אקדמי מוסד רואים אנו. האסטרטגיים

 מנהלי הם שלנו היועצים. מפוקח ציבורי גוף של למגבלות

 בתחום מהותי ניסיון בעלי באקדמיה ומרצים לשעבר מכללות

 נתונים לאיסוף מידע מערכות בניית בתחום מומחים וכן

, שוטפות אופטימליות טקטיקות וביצוע ליישום, ועיבודם

 שלנו הקודם הניסיון .השונות האסטרטגיות לחלופות והתאמתן

, שם בעלי מומחים באמצעות בפועל וביצוע ייעוץ על מושתת

 בונים אנו אותן האסטרטגיות מהתוכניות נפרד בלתי כחלק

 .ומיישמים

 אסטרטגי יעוץ: "הבא באופן הסף דרישת את להחליף הצעתנו

 למוסדות במקום" ועסקיים ציבוריים לגופים בפועל ויישום

 או/ו שנים 3 של זמן הגבלת ללא, בלבד ציבוריים או/ו אקדמאים

 .מינימלי סכום

 

לא מקובל, תנאי הסף יישאר כפי 

 שהוגדר במסמכי המכרז. 

 –מסמך א'   .2
תנאי סף  3.2.1 תנאי המכרז

 מקצועיים

משני הפרויקטים נמצא עדיין באמצעו, אך צפוי  דבמידה ואח

 בהמשך לעבור את הסכום הנ"ל.

 האם הוא קביל כעובר את תנאי הסף?

מקובל, רק במידה ויש מסמך רשמי 

המעיד על סכום ההתקשרות )כדוגמת 

 הסכם חתום וכדומה(.



  

 5מתוך  3עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 מקום אחר

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

 –מסמך א'   .3
תנאי סף  3.2.2 תנאי המכרז

 מקצועיים

 מתקבלת כפרילנסר, דהיינו חשבונית, מול העסקה האם

 כהעסקה?
 כן

 –מסמך א'   .4
תנאי סף מנהל  3.3.1 תנאי המכרז

 פרויקט
  אנא הבהרתכם מה נכלל בשירות ייעוץ הכולל ניתוח שוק. 

 –מסמך א'   .5
 תנאי המכרז

הגדרת הגופים  3.6.1
 נשוא מכרז זה

 האם עמותות גם נכלול ב"גוף ציבורי"?
הסף כן, ובתנאי כי הן עומדות בתנאי 

 שהוגדרו.

 –מסמך א'   .6
המסמכים  6.3.6.2 תנאי המכרז

 הדרושים

האם יש לצרף קורות חיים ותעודות של כלל יועצי המכון או רק 

 ליועצים אשר יוקצו למתן השירותים במכרז זה? 
 רק ליועצים הרלוונטיים לנשוא מכרז זה

 –מסמך א'   .7
המסמכים  6.3.9.3 תנאי המכרז

 הדרושים

האם במערכת נצטרך להגיש את המצגת בנפרד/ צריך לצרף 

למענה שלנו תמונות של המצגת, או שמציגים אותה רק בשלב 

 ?ןהריאיו

נדרש להגיש עותק של המצגת כחלק 

 ממסמכי המכרז.

 –מסמך א'   .8
המסמכים  6.4 תנאי המכרז

 הדרושים

להשלים בעט על מורשה החתימה מטעם המציע במכרז נכתב "

, לצרף להצעתו את מלוא הפרטים הנדרשיםאת מלוא 

הנדרשים בהתאם להוראות המכרז, ולחתום בעצמו  המסמכים

 על כל עמוד מעמודי חוברת המכרז, לרבות על טיוטת ההסכם

. חתימת המציע תהיה מאומתת על ידי עו"ד (נספחיו תלרבו(

ניתן להשלים , האם לשם הנראות". במקומות המיועדים לכך

דרך טקסט מוקלד ולחתום ידנית בעט  יםהנדרש את הפרטים

 על ידי המציע?

 מקובל

 –מסמך א'   .9
אמות המידה  8.6.1.1 תנאי המכרז

 לניקוד ההצעה

הפרויקטים הנוספים  5האם כדי לקבל את מירב הנקודות על 

או ₪  100,000שאנו מציגים גם להיות בהיקף של לפחות 

 בלבד?שמגבלת ההיקף הכספי תקפה עבור שני פרויקטים 

הגדרת ההיקף הכספי חלה על תנאי הסף 

 בלבד.
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 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 מקום אחר

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

 –מסמך א'   .10
אמות המידה  8.6.1.2 תנאי המכרז

 לניקוד ההצעה

האם ניתן להחליף את ההמלצות הכתובות בפרטי ההתקשרות 

עם אנשי הקשר בארגונים איתם תוכלי לדבר לצורך התרשמות 

 וקבלת המלצות?

 מקובל

11.  
  – נספח ה'

תצהיר פרטים 
 המציעאודות 

 כללי -

האם שני היועצים האסטרטגיים הם היועצים המוגשים למכרז 

 זה? 

 האם ניתן להגיש יועצים נוספים?

נא להצמד להוראת המכרז, כפי שהוגדר 

מעבר  . 3.2.2במסמכי המכרז בסעיף 

לכך, בהתאם לשיקול דעת המציע, 

ובלבד כי הצעתכם עומדת בכלל תנאי 

 הסף. 

12.  
  – נספח ה'

פרטים תצהיר 
 אודות המציע

 כללי -

 והיישום היעוץ בתחום בכירים מומחים) שלנו העובדים

 למתן חוזים באמצעות כלל בדרך מועסקים( האסטרטגיים

 לא אך ישירה העסקה כלומר. שכר בתלוש ולא שירותים

 מעביד עובד יחסי של פורמלית במסגרת

 מקובלת העסקת פרילנסרים. 

 –נספחים   .13
 כללי 33 - 29עמ'  1ד', ה', ו', ו'

על מנת למלאם  wordהאם ניתן לקבל נספחים אלו בקובץ 

 כראוי?
 לא מקובל

 –נספח יב'   .14
 נספח ביטוח

אישור טבלת 
 קיום ביטוחים

אחריות 
 מקצועית

 גדולים  לגופים רק רלבנטי האחריות של הסכום

 שהוא חושש ואני גבוה, המקצועית האחריות ביטוח סכום

 יאנג את ארנסט BDO כגון גדולים לגופים ורק אך מתאים

 גדולים בהיקפים ועובדים יועצים מעסיקים אלו גופים, וכדומה

 ₪ 500,000 – כ של לסכום להפחית ניתן האם השאלה. דומא

 לגופים להתאימו מנת על המקצועית האחריות לביטוח בנוגע

 עובדים ומאות עשרות מעסיקים שאינם

 מקובל



  

 5מתוך  5עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 מקום אחר

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 
 בכבוד רב, 

 
 המכללה האקדמית אחוה


