
 

 

 
 

 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי –201970/ מס'מכרז 
 

 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף # 

 9 2סעיף.  .1

בחלק מהזמן בתפקיד בכיר   אם מנהל הפרויקט שימש
 או משרדי/ו מקומיות רשויות)לא יועץ( )ברשויות 

 עירוניים( או/ו ממשלתיים תאגידים או/ו ממשלה
פעול יכול של תכניות אסטרטגיות והוצאתן לבהכנה 

 ילשמש כניסיון רלוונט

לצורך עמידה בתנאי הסף הקבוע 
ניתן להציג  9.6, 9.4, 9.2בסע' 
 שירותיםבמסגרת אספקת ניסיון 

 כספק חיצוני או כשכיר

2.   

, מטרת המכרז: הרשות מעוניינת להתקשר עם 2עמ' 
מציע אחד או שני מציעים שונים למתן שירותי ייעוץ 

אנא   .מגזר בדואי - אסטרטגי, יועץ כללי ויועץ
הבהרתכם האם ניתן לגשת רק לאחד משתי 

פעולה על  יתן לייצר שיתוף כמו כן, האם נ האופציות? 
יוחד לנושא המגזר סיס העסקת קבלן משנה כיועץ מב

 הבדואי?
 

כמפורט במסמכי המכרז. ניתן 
למתן שירותי יועץ להגיש הצעה 

 אסטרטגי כללי או יועץאסטרטגי 
  .הם יחדלשניאו  מגזר בדואי

 
לא ניתן לספק שירות באמצעות 
"קבלן משנה" השירותים יסופקו 
במלואם על ידי גורם אחד אשר 
היועצים הנדרשים במכרז יועסקו 

 מטעמו.

3.  13.8 

מצוין נושא של תמורה על פי שעות מצטברות, ולעומת 
ריטיינר  על בסיס של  20זאת התמורה קבועה בעמוד 

 חודשי. נא הבהרתכם לפי מה תחושב התמורה .
 

חודשי ישולם עבור ההריטיינר 
וכנגד ביצוע שעות כנדרש בסע' 
יחד עם זאת ככל והיקף 
השירותים יפחת מהשעות 

פוף הנקובות או יעלה עליהן )בכ
בכתב( תשלם לאישור מראש ו

רשות תמורה יחסית לביצוע ה
בפועל. התחשבנות כאמור תבוצע 

 .אחת לרבעון

4.  7 

נג שירותי לוביהאם יש צורך במתן  -תכולת העבודה
ים עם משרדי ממשלה וגורמי לחיזוק הקשר בפועל

ממשל? או שנדרש במכרז זה רק נושא הייעוץ לחיזוק 
 הקשרים?

 

 העבודה. תכולת – 7ראה סע' 

5.   

האם אין צורך להכניס  -סכום "התמורה" 20עמוד 
 למעטפה נפרדת?

 

. את הצעת המחיר יש בהחלט
להכניס למעטפה נפרדת סגורה 

. על מכרזאשר תצורף למסמכי ה
 המעטפה יש לכתוב "הצעת מחיר"

6.   

האם ניתן למלא כקובץ וורד ולא  -42, 41עמודים 
שאר זהה כמובן שהנוסח של הטבלה יי -בכתב יד?

 ח המופיע בעמודי המכרזלחלוטין לנוס

 

הטבלאות יועלו לאתר כקובץ כן, 
 רדוו

7.  

האם נוכל להגיש מועמדות רק ליועץ האסטרטגי  
 הכללי, ללא יועץ למגזר הבדואי?

 

 לעיל 2ראה תשובה 

8.   
האם תואר ראשון מאוניברסיטה בחו"ל מתקבל עבור 

 תנאי המכרז?
 

 במוסד בכפוף לאישור על הכרה 
 להערכת הגף מטעםאו בתואר 

 .למחו" אקדמיים תארים

  

 

 

 

 חתימת המציע___________________________


