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 לכבוד:
 משתתפי מפגש מציעים

 2019/305 הליך מס'
 

 שלום רב,

 

 שירותי ייעוץ אסטרטגי ליעדים 2019/305 הליך מס' מתן מענה לשאלות הבהרה ן:הנדו

 

ובהמשך לקבלת שאלות מהמציעים, מפורט מטה ריכוז  2019/305מס' הליך בהמשך לפרסום 
 .נדרשכהשאלות ומתן התשובות 

 

 שאלה: .1

 לשם נוחות מילוי הנספחים.  WORD-נבקש לקבל את קובץ נספחי המכרז ב

 הבקשה נדחית. תשובה:
 

 שאלה: .2

 :תנאי סף

הניסיון יכול שיוצג גם נבקש כי במקרה בו מוגשת הצעה על ידי תאגיד, פירוט  -זהות המציע

על ידי היועץ המוצע מטעם התאגיד וגם על ידי התאגיד עצמו, במסגרת ניסיונו במתן 

 השירותים המבוקשים לאורך שנות פעילותו.

יש להבחין בין דרישות ניסיון ואחרות מהמציע לעומת כאלה מהמועמד/צוות  תשובה:
יזכה )האמור מתייחס הן לעניין מטעם המציע שיספקו את השירותים בפועל, היה והמציע 

תנאי הסף והן לעניין ניקוד האיכות(. ככל וחבר צוות שכיר מטעם המציע הוא בעל ניסיון 
 בתחום מסוים, בהתאם לתבחינים שהוגדרו, הדבר ייחשב גם כניסיון המציע.

 
 

 :שאלה .3

 :תנאי סף

ניסיון במועצות אזוריות ו/או  גםנבקש כי הניסיון המתואר יכלול  -(8)עמוד  4-סעיף ג

 רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה וגופים ציבוריים.

. יחד עם זאת, ניסיון כמבוקש במסמכי ההליך יכלול גם ניסיון הבקשה נדחית :תשובה

 בחברות ממשלתיות ובגופים ציבוריים כלכליים.
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 :שאלה . 4

 :תנאי סף

נבקש כי ככל שהיועץ המוצע הציג ניסיון בניהול בכיר לתקופה העולה על -(8)עמוד  5-סעיף ג

. כמו כן, 1-3במספר ארגונים שבין  4-שנתיים, יהא דיי בכך שיציג ניסיון כנדרש בסעיף ג

במסגרת הניסיון כאמור, יילקח בחשבון תהליך ייעוץ אסטרטגי לרבות הטמעה שהוביל 

 עסק כמנהל בכיר.היועץ בארגון בו הו

הבקשה נדחית. אשר לסיפא של השאלה, הרי שככל והיועץ ערך  –לעניין ההשכלה  :תשובה

בעצמו את הייעוץ האסטרטגי בארגון בו הועסק כמנהל בכיר ולא נעזר בגורמי מקצוע 

מובהר כי אין כל שינוי בדרישה לפירוט הניסיון, אופן הוכחת  חיצוניים, הבקשה מאושרת.

הכל כפי הקבוע במסמכי  –הניסיון והצגתו, לרבות צירוף אישורים ומסמכים מבססים 

 .ההליך

 

  
 

 .המציע י"ע חתום כשהוא לצרפו יש, המכרז ממסמכי חלק מהווה זה מסמך

 

 

 

 

 בכבוד רב,       

 יעדיםליאור דיעי, מנכ"ל חברת   
 החברה העירונית לפיתוח עסקי בב"ש בע"מ  
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