 01נובמבר 2020
הנדון :מכרז מסגרת לביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים עבור המועצה להשכלה
גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב

.1

סעיף /נספח

שאלה

תשובה

תקצירי המחקרים  -פרק
ד' – בחירת המציע
הזוכה :ע"מ -13
סעיף 21.2.1

מאחר שמדובר בעבודות שנעשו
בהזמנת לקוח ,אנו כפופים לחיסיון.
בעבור מחקרים שלא פורסמו ציבורית,
לא נוכל לפרט תוצאות.

יש להעביר מלוא המידע הנדרש והאפשרי עבור
מחקרים שניתן להעביר המידע עבורם -כאמור.

.2

.3

לתנאי הסף בסעיף  17.5למכרז תתווסף הסיפא:
"" ...לקוח" לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה,
ייחשב גם כיחידות שונות בגוף שהוא לקוח
ציבורי כהגדרתו בהמשך ,אך לא יותר משתי
יחידות שונות אצל אותו גוף "...

17.5

האם ניתן להגדיר יחידות ארגוניות
שונות (במשרד ממשלתי בעל עשרות
אגפים) כלקוח נפרד או שכל משרד
ממשלתי מוגדר כלקוח אחר?

17.6.1

האם ניתן להציע חוקר בכיר שאינו
עובד שכיר של המציע?

כן ,בכפוף לתנאי המכרז.

האם ניתן לחבר בין מחקרים שביצע
המציע למחקרים שביצעו שני
החוקרים במידה ואלו בוצעו שלא
במסגרת הגוף המציע

לא .לא יהיה שינוי בתנאי המכרז בעניין זה.

.4
21.2.1/17.5

.5

21.2.1

בסעיף מצוין "המציעים רשאים להגיש כן ,כל מחקר הכולל את כל הנדרש כמופיע
בסעיפים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .עד
עד  6תקצירים של מחקרי הערכה".
האם גם מחקרים מלווים מקובלים או שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .למכרז.
רק מחקרי הערכה? כמו כן ,האם ניתן ניתן להשחיר קטעים מסוימים אם יש צורך אך
להשחיר קטעים מסויימים בתקצירים יודגש ,כי הניקוד בהתאם להוראות המכרז יינתן
בהתאם למידע החשוף שיתקבל בנוגע לכל
שכן מדובר על עבודות שלא כולן
תקציר.
פומביות או עבור לקוחות ציבוריים

.6

רקע ,סעיף 4.1.6

מבקשים הבהרה – בטווח הסביר ,לא
כולל פעולות מחקריות נוספות שנדרש
עבורם תקציב נוסף

.7

רקע ,סעיף 4.5
נספח ד' ,סעיף 7

א .מבקשים הבהרה לגבי העסקה
של מומחים .האם נדרשת
העסקה ישירה או ניתן גם
הסכם התקשרות בין מומחה
למכון המחקר בצורה שונה
ב .האם ניתן להתקשר עם חברת
סקרים לצורך ביצוע סקר

כאמור בסעיף  4.1.6למכרז השירותים יפורטו
בפנייה הפרטנית הרלוונטית.
א .אין חובה כי המומחים יהיו עובדי
המציע.
ב .כן ,בהתאם לתנאי המכרז.
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.8

פרק א' ,סעיפים 5-6

א .כמה פניות פרטיות צפויות בשנה?
ב .בכל שנה ,לכמה פניות פרטיות יש
לגשת?

א .בהתאם לצורך .אין התחייבות מראש
לצפי.
ב .ראה סעיף  6.1למכרז.

.9

פרק ג' ,סעיף 17.5

א .מבקשים הבהרה להגדרה של
לקוח – האם אגפים או שירותים
שונים באותו משרד ממשלתי/
עירייה /קרן הינם לקוחות שונים
או אותו לקוח?
ב .מבקשים הבהרה לגבי ניסיון
המציע –
 .aהאם ניתן להציג ניסיון
של החוקרים גם
במקומות עבודה
קודמים?
 .bהאם ניתן להציג ניסיון
של המציע שבוצע על ידי
חוקרים נוספים ממכון
המחקר שאינם נכללים
בצוות של הצעה זו?

א .ראה התשובה בסעיף  2לעיל.
ב .כן ,ובלבד שהניסיון המוצג עומד בתנאי
הסף.
ג .כן ובלבד שהניסיון המוצג עומד בתנאי
הסף.

.10

פרק ד' ,סעיף 21.2

האם נדרש להציג בתקצירי המחקרים
גם ממצאי מחקר?

רצוי להגיש ממצאי מחקרים ,עיבודם ,ניתוחם
ואופן הצגתם ,אלו יבחנו גם במסגרת
הקריטריונים כאמור בסעיף  21.2למכרז.

.11

פרק ד' ,סעיף 21.3

מה קורה אם הצעות  5ו 6-יזכו בניקוד
איכות ראשוני זהה?

במקרה כזה המל"ג תהיה רשאית להעביר לשלב
הריאיון האישי את  ( 4ארבע ת ) או ( 6ששת)
ההצעות שזכו לניקוד האיכות הראשוני הגבוה
ביותר לפי שיקול דעתה.

.12

פרק ד' ,סעיף 21.5

נראה שיש סתירה בין סעיף זה לפרק
ו' ,סעיף  .27.3לפי מה תעשה הבחירה?

הבחירה תעשה בהתאם לסעיף  21.5למכרז .אין
סתירה בין שני הסעיפים.

.13

פרק ו ,סעיף 24.2

האם בנספח ד' ,סעיפים  5.3ו5.5-
מקבילים לסעיף זה?

יש לקרוא כל הסעיפים הנ"ל יחדיו.

.14

פרק ו' ,סעיף 26
נספח ד' ,סעיף 4.8
נספח ד' ,סעיף 8
נספח ד' ,סעיף 13.7

הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני נראים
בעייתיים מהכמה טעמים:
א .במחקרים אנו מחויבים לסודיות
כלפי המרואיינים  /המשתתפים
בסקר .העברת מלוא החומרים
ובצורה מזוהה תפגע במחקר ולא
תאפשר לקבל מידע אמין.
ב .אנו סבורים שגם לעורכי המחקר
יש קניין רוחני במחקר ועל כן

א .ניתן יהיה להעביר את החומרים ללא
פרטי המרואיינים בסקר ובלבד
שפרטיהם ישמרו אצל הזוכה.
ב .לא יהיה שינוי בתנאי וסעיפי הקניין
הרוחני .עורכי המחקר יוכלו לעשות
שימוש בתוצרי כל מחקר אך ורק
באישור מראש ובכתב מהמל"ג.
ג .ניתן יהיה להציג ממצאים אך ורק
באישור מראש ובכתב מהמל"ג.
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מבקשים לנסח שעורכי המחקר
יוכלו לעשות שימוש בתוצרי
המחקר באישור מראש ממל"ג.
ג .האם ניתן יהיה להציג את
הממצאים בכנס או במאמר,
באישור מראש של מל"ג?
ד .נספח ד' ,סעיף  13.7מבקשים
הסבר לצורך להשמיד את חומרי
המחקר – אילו חומרים יהיה צורך
להשמיד ולמה יהיה צורך להשמיד
את החומרים

ד .נוסח סעיף  13.7ישונה כך שנוסח יהיה:
" ...בתום ההתקשרות ימסור הזוכה
ל מועצה את כל המידע שברשותו שהוכן
במסגרת מכרז זה ,ו יחזיר למועצה כל חומר
שיימסר לו בהקשר למכרז זה ולצרכיו "...

סעיף  27.6למכרז ישונה כך שלאחר המילים
" ה מל " ג שומרת לעצמה את הזכות שלא

.15

פרק ו' ,סעיף 27.6

נראה שיש צורך למחוק סעיף זה .לא
נדרש להגיש הצעת מחיר בהצעה זו

.16

נספח ד' ,סעיף 3.3

א .מבקשים הבהרה למונח "תחומי
השירותים".
ב .מבקשים להכניס התניה – ללא
חריגה מההסכם מבחינת תקציב
והיקף עבודה.
ג .מבקשים הבהרה איזו השפעה יש
לסעיף זה על המחקרים הפרטיים.

.17

נספח ד' ,סעיף 3.4

מבקשים הבהרה לגבי שמירה על חופש למציע חופש עבודה מקצועי במסגרת התנאים
שיקבעו ע"י הממונה מטעם המל"ג בכל פניה
עבודה מקצועי של החוקרים לצד
פרטנית.
בקרה של מל"ג על העבודה

.18

נספח ד' ,סעיף 4.5

להוסיף זמינות בימי עבודה.

.19

נספח ד' ,סעיף 4.10

מבקשים הבהרה למי הכוונה
ב"יועצים נוספים"

הסעיף יתוקן כך שהמילים "ועם היועצים
הנוספים שלה" ימחקו.

.20

נספח ד' ,סעיף 12

מבקשים להוסיף הבהרה שאם ביצוע
המחקר נדחה או לא ניתן לביצוע
כמתוכנן בגלל כוחות משמים (למשל
משבר קורונה ,)...הצעת המחקר
הפרטי ולוח הזמנים יפתחו לדיון
מחדש בין מכון המחקר למל"ג,
לבחינת שינויים והתאמות בהסכמת
שני הצדדים.

התנאים הרלוונטיים לכל פניה פרטנית יפורטו
בה .במקרה של בקשה לדחייה במועדים בעקבות
מגפת הקורונה תבחן המל"ג כל פניה לגופה.

.21

נספח ד' ,סעיף 13

מבקשים הבהרה לגבי מתן ייעוץ
וביצוע מחקרים עבור  /בשיתוף
מוסדות האקדמיים במקביל להצעה
זו .למשל ,אם מתבצע מחקר עבור

ככלל ,לא ינתנו על ידי המציע ו/או הצוות המוצע
מטעם המציע כל שירות למוסד להשכלה גבוהה
בישראל ו/או למוסדות אחרים הפועלים ביחד או
ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל והמציע לא

להתחשב כלל בהצעה  "...יבואו המילים "...

במסגרת פניה פרטנית ."...
השירותים יפורטו בכל פניה פרטנית בהתאם
למכרז ובמסגרתה יוגדר גם התקציב.

הסעיף יתוקן כל שאחרי המילים " ברמת זמינות
גבוהה " יבואו המילים "במהלך ימי עבודה".

4

משרד ממשלתי בנושא של השכלה
גבוהה ולא עבור מוסד להשכלה
גבוהה ,האם יש כאן ניגוד עניינים?

יכול לפעול בתוך/מתוך מוסד להשכלה גבוהה.
ככל שבעת הגשת ההצעה או במהלך תקופת
ההסכם המציע ו/או צוות המציע נותן שירותים
למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסדות
אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה
גבוהה בישראל – ידווחו על כך למועצה עם הגשת
המועמדות במכרז זה (ואם זה במהלך תקופת
תקופת ההסכם אזי ידווחו על כך למועצה בטרם
מתן השירותים) ,ויתחייבו כי מובטח היעדר ניגוד
עניינים באופן שיהיה נתן מוחלט בין השירות
שניתן על ידי המציע למוסד/ות להשכלה גבוהה
כלשהו/הם לבין השירות שניתן למועצה .בכל
מקרה ,החלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים
נתונה להכרעתה הבלעדית של היועצת המשפטית
של המועצה והחלטתה בנושא תהא סופית.
מצ"ב נספחים ה ו -ו' מתוקנים עליהם ידרשו
לחתום הן המציע והן כל אחד מאנשי הצוות
המוצע

.22

נספח ד' ,סעיף 13.1

.23
סעיף 17.6

.24
סעיף 17.6
.25

כללי

.26

סעיף  – 17.6תנאי הסף
למכרז

האם חברות של איש אקדמיה בוועד
המנהל של מכון המחקר נחשב כניגוד
עניינים?

אם איש האקדמיה הינו בעל תפקיד במוסדות
להשכלה גבוהה בישראל ו/או במוסדות אחרים
הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה
בישראל ,למעט בתפקיד של הוראה אקדמית
בלבד במוסד כאמור ,זה מהווה ניגוד עניינים.

האם יספיק ניסיון במחקר בתחום
הידע החברתי בלבד? האם יספיק
ניסיון על פני השנים במחקר בתחום
ידע חברתי ,אשר חלקו בלבד נוגע
בסוגיות של חינוך?

תנאי הסף בסעיפים  17.5ו 17.6-ישונו כך
שיתייחסו לתחומי ידע "חינוכי ו/או חברתי".
הכל בכפוף לנוסח המכרז המעודכן שיפורסם.

האם התואר השלישי או השני חייב
להיות בתחום החינוך?

לא.

האם ניתן לקבל רשימה של תחומי
מחקר מתוכננים או אפשריים לגביהם
תערך פנייה לקבלת הצעות למי אשר
יזכה במכרז? האם ניתן לקבל דוגמה
למחקרים ספציפיים אשר מתוכננים?

לא ניתן .מדובר בתחומים מגוונים.

סעיף  17.6.2נדרש חוקר בעל תואר שני לא יהיה שינוי במכרז בעניין זה.
מחקרי ולפחות  3שנות ניסיון רלבנטי
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("החוקר").
מבקשים לאפשר שהחוקר יהיה בעל
תואר שני שאינו מחקרי ,עם יותר
שנות ניסיון רלבנטי
.27
סעיף  – 17.6תנאי הסף
למכרז
.28

סעיף  – 5הסכם
התקשרות – תקופת
התקשרות

.29

סעיפים  – 10 ,27.8הסכם
התקשרות – אחריות ,
שיפוי וקיזוז

.30

סעיף  – 10הסכם
התקשרות – אחריות ,
שיפוי וקיזוז

אנו פירמה גלובלית בעלת מאגר
חוקרים בינלאומיים בתחום .נבקש
להבהיר כי היועצים המוצעים יכולים
להיות גם מחו"ל

מקובל ובלבד שהדבר לא יפגע בהליך העבודה,
בזמינותם לביצוע העבודה ,השפה ובלו"ז ובפרט
שיעמדו בתנאי הסף של המכרז.

נבקש כי יתווסף גם המשפט הבא:
"הספק יהיה רשאי להביא הסכם זה
לידי סיום ע"י מתן הודעה של  30יום
מראש ובכתב למזמין/עורך המכרז
במקרים הבאים:
הספק יימצא במצב של ניגוד
.1
עניינים;
 .2מקום בו הדין או הוראה מקצועית
כלשהי אוסרים על הספק להמשיך את
מתן השירות;
 .3אי תשלום שכר טרחה על ידי
המזמין/עורך המכרז ,במלואו
ובמועדו".

לא יהיה שינוי בתנאי המכרז בעניינים אלו.

נבקש כי סעיף האחריות והשיפוי
בנזיקין בחוזה יכלול הגבלה של הפצת
תוצרי העבודה של הספק לצד ג' שאינו
המזמין/עורך המכרז ובהתאם לאמור
יתווספו המשפטים הבאים" :לא תהיה
לספק כל אחריות כלפי מקבל
התוצרים שאינו המזמין/עורך המכרז.
כמו כן ,חל איסור על כל גורם שאינו
המזמין/עורך המכרז להפיץ ו/או
לשתף אדם אחר בתוכנם של התוצרים
שהוכנו על ידי הספק ,ללא אישור
מפורש בכתב מהמזין/עורך המכרז
ומהספק".
נבקש להוסיף לסעיף את המשפט
הבא:
"למרות כל האמור לעיל ,אחריותו של
הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד
אשר נגרמו על ידו .בכול מקרה ,סכום
השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיה זכאי
המזמין/עורך המכרז לא יעלה על גובה
שכר הטרחה ששולם בפועל לספק

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז בעניין זה.

לא יהיה שינוי בתנאי המכרז בעניין זה.

6

עבור השירותים נשוא הסכם
ההתקשרות .הגבלת סכום האחריות
לא תחול ביחס לנזקים ישירים שנגרמו
עקב הונאה או פעולה בזדון של הספק
או מי מטעמו".
.31
סעיף  – 10הסכם
התקשרות – אחריות ,
שיפוי וקיזוז

.32

סעיף  – 13הסכם
התקשרות – סודיות ,
הימנעות מניגוד עניינים
ואבטחת מידע

נבקש להוסיף את המשפט הבא:
"סכום האחריות והשיפוי שייווצר
לספק בהסכם זה יהיו מוגבלים ,בכל
מקרה ,בסכום שלא יעלה פעם אחת
מערך התמורה עבור  12חודשים
האחרונים בגין השירותים שניתנו
בהסכם זה"
נבקש כי סעיף העדר בלעדיות יכלול
הגבלה של הפצת תוצרי העבודה של
הספק לצד ג' שאינו המזמין/עורך
המכרז ובהתאם לאמור יתווספו
המשפטים הבאים :
• לא תהיה לספק כל אחריות כלפי
מקבל התוצרים שאינו המזמין/עורך
המכרז.
• חל איסור על כל גורם שאינו
המזמין/עורך המכרז להפיץ ו/או
לשתף אדם אחר בתוכנם של התוצרים
שהוכנו על ידי הספק ,ללא אישור
מפורש בכתב מהמזמין/עורך המכרז
ומהספק.

לא יהיה שינוי בתנאי המכרז בעניין זה.

לא יהיה שינוי בתנאי המכרז בעניין זה.

בברכה,
ליזי בן דוד
מנהלת חוזים והתקשרויות
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