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 1מסמך הבהרות מס' 

   159/2021מכרז פומבי מס' 
 

 התייחסות המכללה  שאלת הבהרה  סעיף  מס"ד 

 כתב הזמנה להציע הצעות

1 . 2.1 
מדוע במכרז לקבלת שירותי דוברות והסברה, המציע  

 מתבקש להיות תאגיד ? 

 משיקולים משפטיים של צמצום סיכונים ואפשרות לבדוק  
 . פיננסית של תאגיד  איתנות

2 . 2.7 

אנחנו עובדים עם מכללה אקדמית מסוימת מדרום  

הארץ. אותה מכללה נתנה לנו את אישורה לעבוד גם  

עימכם, אם נזכה. האם אפשרי מבחינתכם שנעבוד  

 עימכם במידה ונתמודד ונזכה?

 התשובה היא לא. 

לכתב ההזמנה:    2.7להפנות את תשומת ליבכם לסעיף   והרינ

הצהרה בדבר התחייבות   -"על המציע לחתום על נספח ז'

 למניעת ניגוד עניינים, לפיו נכון למועד הגשת ההצעה ולאורך  
המכללה, המציע לא יעניק שירותים   ם כל תקופת ההתקשרות ע

זה,  הדומים לשירותים שיוענקו על ידו למכללה נשוא מכרז 

 להסכם".   12רתם בסעיף גדלגופים המתחרים במכללה כה

 מוגדר על ידי המכללה   -להסכם: " מתחרה  12.1ונוסח סעיף 
ככל מוסד אקדמי להשכלה גבוהה לרבות מוסדות להכשרת  

 מורים מקו חדרה וצפונה או כל מוסד אקדמי אחר אשר יש לו  
 שני חוגי לימוד משותפים עם המכללה ומעלה". 

במסגרת הניסיון שלנו בליווי מוסדות להשכלה גבוהה  

מס' מוסדות  והמומחיות בעולם האקדמיה אנו מלווים 

ותכניות לימודים שונות, במידה וישנן  להשכלה גבוהה 

 הגבלות שונות נשמח לדעת. 

3 . 2.8 

האם ישנה מגבלת עמודים להגשת תרחיש/תכנית  

''צ במסגרת נספח ד'? כמו כן, האם מדובר בהצגת  יח

תכנית מפורטת או הצגת מגמות ורעיונות אפשריים  

 לפיתוח?  

 אין מגבלת עמודים מדובר בהגשת תכנית לפי ראות עיניכם. 

 ג'  4.4.6 4
האם יש מינימום ו/או מקסימום של כמות ממליצים  

 שניתן להוסיף במסגרת נספח י'? 

 נכתב: "על המציע להגיש שמות של   5.5בכתב ההזמנה סעיף 

 שלושה לקוחות לפחות לטובת המלצות. ניתן לצרף המלצות  

 של שלושה לקוחות לפחות", מכך שמגבלת המינימום היא  

 שלושה ולגבי המקסימום זו החלטה שלכם. 

 ה'  4.4.6 . 5
האם את החומרים בנספח ט' יש לשלוח עם הגשת  

ישלח רק במידה ועוברים לשלב הריאיון?  המכרז או 

 (שלב ב') 

 יש להגיש עם הגשת מסמכי המכרז. את החומרים 

 ב'  4.4.6 . 6
נשמח להבהרה באילו מסמכי הנהלת חשבונות מדובר  

 לצורך הוכחת הניסיון של המציע.  10עמוד  ת בתחתי

 המסמכים שיש להגיש: חשבוניות, כרטסת, קבלות ו/או כל  

 מסמך אחר המעיד על התקשרות עם הלקוחות המוצגים, לפי  

 שיקול דעתכם. 
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