
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  המועצה להשכלה גבוההעבור  רישום פרוטוקוליםמתן שירותי ל 10/2013מס' שלבי -דומכרז פומבי 
 שינוי בתנאי הסף וניקוד האיכות

 
 

עבור  רישום פרוטוקוליםלמתן שירותי מכרז  28/6/2013פרסמה ביום  ")המועצה" :(להלן המועצה להשכלה גבוהה .1
  .המכרזהכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי , )"השירותים" :(להלןהמועצה והוועדה לתכנון ותקצוב 

בעקבות שאלות ההבהרה שהוגשו בגין המכרז, החליטה המועצה על שינוי בתנאי הסף של המכרז וניקוד האיכות  .2
 כדלקמן:

 . נמחק –כלל דרישה להמלצות כחלק מתנאי הסף למסמכי המכרז, אשר  6.6סעיף  .2.1
 : לנוסח הבאמתייחס לניקוד האיכות בהקשר ההמלצות עודכן למסמכי המכרז, אשר  8.3סעיף  .2.2

שהמציע ביצע עבורם שירותים מאת לקוחות  כתובותהמלצות חיוביות  5הצגת עד  – המלצות ושביעות רצון 8.3
) על עבודת פרטי ההתקשרות עם הממליצים(לרבות  האחרונותדומים לשירותים נושא מכרז זה בחמש השנים 

 נקודות לכל הסעיף. 15-נקודות לכל המלצה ולא יותר מ 3עד  –המציע והתרשמות המועצה מהן 
ידיו; מציע שיגיש -על ההמלצות להיות לגבי רושם הפרוטוקול המוצע על –ככל שהמציע הינו תאגיד  8.3.1

נקודות לכל המלצה  1.5יוכל לקבל רק עד  –לרושם הפרוטוקול המוצע) המלצות המתייחסות לתאגיד (ולא 
 נקודות אפשריות). 3כאמור (במקום עד 

מובהר, כי המועצה תתחשב רק בהמלצה אחת עבור שירות שנתן המציע לכל לקוח (ולעניין זה, המועצה  8.3.2
כאילו היו המלצה  –אחר  שעל כל אחת מהן חתום נושא תפקיד -תראה בהמלצות שונות מאת אותו לקוח 

 אחת). 
המועצה רשאית ליצור קשר עם מי מבין הממליצים  -עוד מובהר, כי לעניין התרשמות ממכתבי ההמלצה  8.3.3

לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם במכתבי ההמלצה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 
לפנות לאנשי קשר/ממליצים שלא צוינו בהצעה וכן כי בגין  גםיודגש כי המועצה שומרת לעצמה הזכות  .ממנו

כן מובהר כי דין המועצה כדין לקוח לצורך  יינתן ניקוד שלילי.אפשר ש -חוסר שביעות רצון המלצה שלילית או 
זה וכי המועצה תהא רשאית להתחשב בשביעות רצונה או חוסר שביעות רצונה ממציע שסיפק לה שירותים 

 דומים בעבר.

 , במדור מכרזים. www.che.org.ilכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת  מסמ .3
 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 43את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי  .4

 .הידונתלא ו נהפסלתהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה .  12:00בשעה  2013/7/28
את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את  השומרת לעצמ המועצה .5

 הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.
זו כי הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה  ,מודגש .6

 לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.
 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .7
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