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 "ג אב, תש"פי
 2020אוגוסט,  3

 
 לכבוד

 חברי ועדת המכרזים 

 

 שלום רב,

 
וניהול נושא  המערכת להגשת בקשות  לייעוץ יחיד כספק  חברת הורןבקשה להתקשרות עם הנדון: 

 מקוונות
 

לאספקה, להתקנה, להטמעה  1/2018שלבי מס. -מכרז פומבי דואת  עבור המועצה להשכלה גבוהה כתבההורן יועצים חברת 

הערכת איכות במועצה דוחות  ה שלולהגש תכניות לימוד חדשות ה שלת לפתיחובקשות מקוונ ה שלהגשולתחזוקה של מערכת ל

 עד לבחירת זוכה.שאלות הבהרה, בכל שלבי המכרז, לרבות תשובות ל אותהוליוו "( המכרז" :להשכלה גבוהה )להלן

 

לבין החברה  המועצהקט, התגלעו חילוקי דעות בין על יישום הפרוילעבוד מול החברה הזוכה  שהצוות המקצועי החללאחר 

הורן לחברת  פנתה המועצהולשם כך  ,באופן שלא אפשר את התקדמות העבודה המכרזיישום ופרשנות תנאי לזוכה באשר ה

שנערכה עם בישיבה  כתשובה לטענות החברה הזוכה ונציגיה נכחוחוות דעת  בנושא והחברה כתבהלקבלת ייעוץ יועצים 

  המכרז והחברה התחייבה להשלים את כל הדרוש.דרישות לחברה  והובהרבה ש הזוכה החברה

 

והמועצה  מחלוקות עם החברה הזוכה באשר לפרשנות תנאי המכרז ,שוב ,במערכת עולות שינויים ושיפוריםלקראת אישור 

לצאת לקראת שלב  המועצה מתעתדת. כמו כן, כאמור כתבה את המכרז, אשר לליווי המקצועי של חברת הורן יועצים  זקוקה

ניהול  ;ניהול תהליכי העבודה של חברי הוועדות והצוות התפעולי באגף הערכת איכות ובדיקת הדוחות הפרויקט )ב' של 

בכדי למנוע את חלוקי הדעות שהיו , (חברי הוועדות / סוקרים והצוות התפעולי האקדמי עד לשלב של הסמכה עבודת תהליכי

 מעוניינת המועצה  (והגשת דוחות הערכת איכות בקשות במסגרת האגף האקדמיה)הגשת  יישום שלב א' של הפרויקט במהלך

 חברת הורן יועצים.  בליווי המקצועי של

 

הנרחב הידע  וכןהידע שלהם במערכות דומות  כתבו,ואותו אפיינו  ,מכרזתנאי ההורן ושוש קצבורג ב בקיאות היועצים אריה

והופך אותם ערכת איכות הוא ייחודי עבודת האגף להבתהליכי העבודה של האגף האקדמי ו אותו צברו במסגרת כתיבת המכרז

 (שינויים ושיפורים)סיום שלב א' לספק היחיד בארץ אשר יכול לייעץ למועצה וללוות אותה בניהול וקידום בנסיבות הקיימות 

ן להכניס גורם אחר מלבד בנוסף, מאחר שחלוקי הדעות נוגעים לפרשנות המכרז, לא נית .בהתאם לתנאי המכרז וביצוע שלב ב'

 היועצים שכתבו את המכרז וליוו את המועצה.

 

עם חברת הורן יועצים לשם מתן שירות ייעוץ וליווי המועצה בקידום וסיום המשיך את ההתקשרות  מבקשים לאנו  לפיכך,

 שלב א' של המכרז וביצוע עד לסיום שלב ב' לשביעות רצון המועצה.

תקופת ההתקשרות הינה לשנה או עד  בתוספת מע"מ לשעת ייעוץ וליווי,₪  234  התמורה שתשולם ליועצים תעמוד על סך של

 לסיום שלב ב' של המערכת, לפי המוקדם.  

 

 

 

     

 בברכה,                  
 ליאור שחר

 ממונה בכיר תחום מערכות מידע
 


