
 

 

   -202212.מס' מכרז   –שאלות הבהרה  
 קומית תעשייתית נאות חובב.צה המעבור המוע רגוניץ א מתן ייעו

 

 תשובה שאלות  סיווג  מסמך /סעיף עמוד מס

1.  3.2  

)עמוד  

8) 

 קצועי מ תנאי סף 

 משפטי ו

יועצת בעלת ניסיון עשיר בייעוץ ארגוני ועבודה  הפונה הינה בבעלות משותפת של 
בחברה   היועצתוהוקמה לפני מספר חודשים.  והציבורי מגזר המוניציפלימול ה

בהתאם לכך,  ולתת את השירותים באופן אישי .  תהמוצע תלהיות המועמד תמתעתד
מחזיק במעל   למציע ככל וזה ניתן יהיה לייחס את ניסיונה של היועצתנבקש כי 

 ממניות המציע.  30%

 תנאי המכרז יוותרו כפי שהם. לא מאושר. 

2.  3.3  

)עמוד  

8) 

 על מנת לאפשר למועמדים בעלי ניסיון עשיר ומתאים להשתתף במכרז משפטי  תנאי סף  

בתואר ראשון ו/או שני בתחום הניהול כתואר העומד בדרישת   גם נבקש להכיר
 .הסף

 כפי שהם. תנאי המכרז יוותרו לא מאושר. 

3.  3.4  

)עמוד  

8) 

  2נבקש להציג גם ניסיון בשירותים המבוקשים לגופים ציבוריים כמוגדר בסעיף  משפטי  תנאי סף 
המגזר   ים אשר עוסקים בפעילות עבורלחוק חובת מכרזים ולגופים פרטי

 המוניציפאלי. 

  חוברת  ף, מצ"ב ו שינוי בתנאי סמאושר. רא
 מתוקנת מכרז 

4.  3.6  

)עמוד  

9) 

-2020יכולה להציג מחזור כספי לשנים  לא  היאועל כן   2022הפונה התאגדה בשנת  פטי שמ תנאי סף 
נבקש להציג אישור רו"ח כי בהתאם לנתונים לא מבוקרים המחזור הכספי  . 2021

 ₪.  500,000לעלות על צפוי  2022לשנת 

 מאושר.  

5.  12.3  

אמת 

  3דה מי

)עמוד  

12) 

  2להציג גם ניסיון בשירותים המבוקשים לגופים ציבוריים כמוגדר בסעיף  קשנב משפטי  איכות 
גופים פרטיים אשר עוסקים בפעילות עבור המגזר  לחוק חובת מכרזים ול

 המוניציפאלי לצורך אמת מידה זו.

 לא מאושר. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם 

דה  יוכר כתואר שני לצורך אמת מי( MBAהל עסקים ) נבקש כי גם תואר שני במינ  משפטי  תנאי סף  8עמ'   .6
 זו.

   . יוותר ללא שינויהסעיף  



 

 

טבלה   – 12.3 12  .7
 3סעיף 

 מקצועי+ 
 טי משפ

נקודות לתואר    5 –יננו סביר בניקוד בסעיף זה לתואר של הרפרנט המוצע א ערהפ
שהניקוד עבור תואר    (. נבקשPhDנקודות לתואר ד"ר ) 15( לעומת  MAשני )

שני  שני ותואר ד"ר יהיה זהה, או לחילופין שהפער יהיה מידתי וסביר: תואר 
 נקודות.  6נקודות ותואר ד"ר  5

   . יוותר ללא שינוי  הסעיף

8.  

8 3.3 

 מקצועי+ 
 טי משפ

שימת התארים הראשונים  ר ל בהנדסת תעשיה וניהולמבקשים להוסיף תואר ראשון 
ר לשירותים  ר( בכל הקשואשר רלוונטי באותה מידה )ואף יותהמאושרים, 

  המנויים במסגרת המכרז )ליווי מנהלים, הנחיה, פיתוח צוותים, הערכת
 עובדים וכדומה(.

   . יוותר ללא שינויהסעיף  

תכולת   5  .9
ם /  יהשירות 

 הצעת המחיר 

 כפי שמופיע במסמכי המכרז. מוצע המצופה במסגרת הריטיינר? מה היקף השעות החודשי המ מקצועי 

10.  8 
 

מציע שאינו מעסיק עובדים יחויב בהצהרת   ( 24-22)עמ׳ את באם אין עובדים מועסקים האם יש צורך למלא  משפטי  3.5
 רו"ח  מנכ"ל ללא צורך באישור/מציע

11.  9 3.6 
 

 2020-2021ים  אישור הכנסות בשנ משפטי 
האם ניתן   – םבכל העסקי הכנסותפעילות ובירידה משמעותית ב  –שנות קורונה 

 200kל  להוריד את גובה המחזור הנדרש

  חוברת  צ"ב ף, מו שינוי בתנאי סמאושר. רא
 מתוקנת מכרז 

סכם ההתקשרות טרם הזכייה במכרז ולצרפו למסמכים  האם יש לחתום על ה משפטי  9מסמך  33  .12
 המוגשים 

 ( 9עמוד  4)כמוזכר בסעיף 

 כן. 

 


