
 

 

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 לקבלת שירותי ייעוץ אסטרטגי, לובינג וקשרי ממשל 27/2018 מכרזהנדון: 

 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 

 תשובתנו: בהמשך לשאלות שהתקבלו להלן 

  - להלן שינויים שנערכו במסמכי המכרז

השנים שקדמו למועד  בחמשבעל ניסיון של חמש שנים ) המציעהקובע כי " 6.1.3הקבוע בסעיף תנאי הסף 

 .יבוטל -"  האחרון להגשת הצעות למכרז( בייעוץ אסטרטגי, לובינג וקשרי ממשל

 למכרז ונספח ג'. 7.1.7סעיף  נובהתאמה תוק

 ראו בנוסח מסמכי המכרז המעודכן. ד' שינויים במדדי איכות ובנספח

 הן ביחס למציע והן ביחס למבצע. פרטי התקשרותהכוללת  המציע יצרף רשימת ממליצים

 :1שאלה מס' 

הפונה ציין כי התאגיד המציע התאגד בתקופה פחותה מחמש שנים אולם בעליו הם בעלי ניסיון מעל חמש 

 שנים. 

קדמו למועד האחרון להגשת השנים ש 5-)ב שנים 5"המציע בעל ניסיון של לפיו  6.1.3בין סעיף קיימת סתירה 

"במהלך השנים האחרונות, לפיו   6.1.4.2לבין סעיף   בייעוץ אסטרטגי, לובינג וקשרי ממשל" הצעות למכרז( 

 .למבצע ניסיון בייעוץ אסטרטגי. יובהר כי אין צורך שהניסיון כאמור ייצבר אצל המציע"

 : 1תשובה מספר 

אין סתירה בין הסעיפים. תשומת הלב מופנית לתיקון שנערך בתנאי הסף ובאמות המידה במכרז כמפורט 

 לעיל.

  :2שאלה מספר 

 :נספח ד למרכזמדדי איכות ו -למכרז  9סעיף 

 ?מהו להגדרתכם משבר רגולטורי .1

  האם ניתן לתת מעבר לשתי דוגמאות? .2

 

 : 2תשובה מספר 



 

 

 לגוף ביחס רגולטורית יציבות אי או/ו ודאות אי של מצב" לצורכי המכרז ייחשב רגולטורי משבר" .1

 .הגוף על כלשהו באופן השפיעהעלול ל חקיקה שינוי, למשלשהמציע סיפק לו שירותים. כמו 

 

משתי ההצעה תכלול יותר  אם .נפרדת בטבלה דוגמה כל, בלבד דוגמאות שתייפרט  המציע .2

 שתי הדוגמאות הראשונות, ולא יתחשב בדוגמאות הנוספות.ינקד התאגיד את , דוגמאות

 

 : כללי

כאמור, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום  6.1.3לנוכח ביטול תנאי הסף בסעיף   .1

 בצהריים.  12:00בשעה  30.12.2018

 

גבי המסמכים -הלב מופנית למסמכי המכרז המעודכנים, יש להגיש את ההצעות על תשומת .2

 .להיפסל עלולה מעודכנים הלא המסמכים גבי על שתוגש הצעההמעודכנים. 

 
 .ידי המציע-מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על .3

 
 

 
 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 

 


