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למתן שירותי מיתוג ואסטרטגיה עבור המועצה להשכלה  03/2019מספר מכרז פומבי הנדון: 

 גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב 

 : למכרזלשאלות שהתקבלו ממשתתפים בנוגע תשובות להלן ריכוז 

 

סעיף  

 נספח /

 תשובה  שאלה 

סמכי המכרז למיתוג ואסטרטגיה אבקש לקבל למייל את מ  

 למועצה להשכלה גבוהה

מסמכי המכרז 

מפורסמים באתר 

האינטרנט של המל"ג 

 תחת מדור "מכרזים".

 11.4נתבקשנו להציג פירוט להוכחת הנדרש בסעיף  17.3בסעיף  17.3 

 לעיל. 

 .11.4למכרז, ואינו כולל סעיף  5נמצא בעמוד  11סעיף 

 ?11.4מהו סעיף 

 מתייחס 17.3סעיף . 

להוכחת הנדרש בסעיף 

 .11.4ולא לסעיף  16.5

 11.5נתבקשנו להציג פירוט להוכחת הנדרש בסעיף  17.4בסעיף  17.4 

 לעיל. 

 . 11.5למכרז, ואינו כולל סעיף  5נמצא בעמוד  11סעיף 

 ?11.5מהו סעיף 

מתייחס  17.4. סעיף 

בסעיף  שלהוכחת הנדר

 . 11.5ולא לסעיף  16.6

המתייחס לנספח ג': האם יש למלא את הנספח בכתב  – 17.4סעיף  17.4 

 יד או ניתן ליצור קובץ וורד ולמלא

ניתן ליצור קובץ וורד 

 ולמלא

הצגת פרויקטים: באיזו רמת פירוט יש להציג את  – 19.4.2.2סעיף  19.4.2.2 

הפרויקטים? האם ברמת שם לקוח וכותרת הפרויקט בלבד ? או 

ת הפרויקט, טקטיקה, הצגת קטעי שיש לפרט אודות אסטרטגיי

האם יש טופס מיוחד למילוי סעיף זה  –עיתונות וכו'? בנוסף 

 )בדומה לנספח ג'( או שיש להגיש בקובץ וורד רגיל?

רמת הפירוט 

המתבקשת כוללת את 

שם הלקוח, כותרת 

הפרויקט ומטרת/ 

תכלית הפרויקט, 

תאריך תחילת מתן 

השירותים ותאריך 

 סיום מתן השירותים

האם יש עדיפות / ניקוד גבוה למשרד שעבד בעבר  – 19.4.2.2סעיף  19.4.2.2 

 עם המל"ג?

או ניקוד אין עדיפות 

למשרד גבוה יותר 

 שעבד בעבר עם המל"ג

באיזו רמת פירוט יש לציין את הלקוחות  – 19.4.2.3סעיף  19.4.2.3 

 הרלוונטיים? 

 

רמת הפירוט 

המתבקשת כוללת את 

שם הלקוח, כותרת 

פרויקט ומטרת/ ה

תכלית הפרויקט, 

תאריך תחילת מתן 

השירותים ותאריך 

 סיום מתן השירותים
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האם מלבד כל מה  –שאלה כללית ללא התייחסות לסעיף ספציפי   

שהתבקשנו להציג יש צורך לצרף קובץ עם פירוט אודות המציע, 

אודות נציגי המציע המיועדים לעבוד בפועל עם המל"ג? פירוט 

טגיה מוצעת וכו' או שזה יוצג אך ורק בשלב אודות אסטר

 הראיונות האישיים?

יש לצרף להצעה את 

כל המידע הרלוונטי 

לצורך בחינת עמידה 

בתנאי הסף ולצורך 

 בחינת רכיב האיכות.

 

 

 

    בברכה,         

         

 ליזי בן דוד         

 מנהלת חוזים והתקשרויות        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


