כ"ה חשון תשפ"א
 12נובמבר 2020
הנדון :מכרז מסגרת פומבי מס'  05/2020לביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים עבור
המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב

.1

סעיף /נספח

שאלה

תשובה

עמוד  – 44נספח ו' –
סעיף 2

לפי עמוד  ,44נספח ו סעיף ( 2התחייבות בדבר העדר ניגוד
עניינים של המציע)" :ככל שבעת הגשת ההצעה או במהלך
תקופת ההסכם ,מעניק או יעניק המציע שירותים למוסד
להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסדות אחרים הפועלים
ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל – מתחייב
המציע לדווח על כך למועצה עם הגשת המועמדות במכרז
זה (ואם זה במהלך תקופת ההסכם אזי ידווח על כך
למועצה בטרם יתן את השירותים) ,והוא מתחייב להבטיח
היעדר ניגוד עניינים באופן שיתקיים נתק מוחלט בין
האדם או הצוות שנותן מטעמו את השירות שניתן על ידו
למוסד/ות להשכלה גבוהה כלשהו/הם לבין האדם או
הצוות שנותן את השירותים למועצה".
ואילו במענה לשאלות ההבהרה (שאלה  )21נאמר :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
ההסכם אזי ידווחו על כך למועצה בטרם מתן השירותים),
ויתחייבו כי מובטח היעדר ניגוד עניינים באופן שיהיה
נתק מוחלט בין השירות שניתן על ידי המציע למוסד/ות
להשכלה גבוהה כלשהו/הם לבין השירות שניתן למועצה.

לשאלה  :1כן
לשאלה  :2לא

 .1השאלה :האם ניתן להבין מכך שגוף שמעסיק מספר
עובדים שחלקם נותנים שירותים למוסד להשכלה גבוהה
יכול לתת שירותים למל"ג על ידי עובדים שאינם נותנים
שירותים למוסד להשכלה גבוהה מבלי להימצא במצב של
ניגוד עניינים?
 .2שאלה נוספת :האם עובדים בגוף מסוים שנותנים
בעצמם שירותים למוסד להשכלה גבוהה יכולים להצהיר
שהשירותים שהם מספקים אינם עומדים בניגוד עניינים
לשירותים שהם יספקו למועצה?
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עמוד  – 44נספח ו' –
סעיף 4

.3

נספח ד' – 13.1.1

לפי עמוד  ,44נספח ו' סעיף ( :4התחייבות בדבר העדר
ניגוד עניינים של המציע ) "המציע ,בעלי השליטה במציע
ונושאי המשרה בו הנמנים לא יהיו בעלי תפקיד או עובדים
במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ו/או במוסדות אחרים
הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל,
למעט בתפקיד של הוראה אקדמית במוסד כאמור .לעניין
סעיף זה "בעלי שליטה" לרבות שותפים".
במענה לשאלות ההבהרה (שאלה  )22נאמר "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".
השאלה :האם העובדה שקיים אצל הגוף המציע נושא
משרה שהוא חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה ועוסק
במסגרת תפקידו גם בהוראה וגם במחקר אך לא בתפקיד
ניהולי כלשהו פוסלת את הגוף המציע מלתת שירותים
למל"ג עקב ניגוד עניינים?

האם עלינו לדווח מראש על שירותים שאנו נותנים
למוסדות אקדמיים בתחומי המומחיות שלנו?

.4

נספח ד' 13.1.3

.5

סעיף 17.5

האם פרופסור אמריטוס ו/או מי שאולי יקבל מינוי עתידי
כראש תכנית אקדמית כלשהיא ,מנוע מלעמוד בראש
הצוות ו/או ליטול בו חלק?

האם יחידות סמך ממשלתיות ,אשר בראשן עומד מנהל
בדרגת מנכ"ל משרד ממשלתי ואשר קיים חוק נפרד
לפעולתן (כגון הרשות לתחרות  /הרשות להגנת הצרכן
במשרד הכלכלה) נחשבים כלקוח נפרד מהמשרד הממשלתי
או שהן יחשבו כאגף בתוכו?

עיסוק בהוראה ובמחקר אינו
מהווה ניגוד עניינים בהתאם
לאמור במכרז

כן
מי שבעת הגשת ההצעה הינו
בעל תפקיד ניהולי במוסד
להשכלה גבוהה מנוע מלעמוד
בראש הצוות המוצע .מי שאין לו
ניגוד עניינים בעת הגשת ההצעה
ולאחר מכן יתמנה לתפקיד
ניהולי במוסד להשכלה גבוהה
יאלץ לפרוש מהצוות המוצע
והמציע יידרש להציע איש צוות
אחר תחתיו בהתאם לקבוע
במכרז ובהסכם.
יחידות סמך ממשלתיות אשר
בראשון עומד מנהל בדרגת
מנכ"ל משרד ממשלתי ואשר
קיים חוק נפרד לפעולתן
יתווספו להגדרת לקוחות
ציבורים בסעיף  17.5למכרז .
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.6

סעיף 21.2.3

בהמשך לשאלת הבהרה ,מס"ד  ,4האם ניתן לחבר בין לא.
מחקרים שביצע המציע למחקרים שביצעו שני החוקרים
אם אלו בוצעו שלא במסגרת הגוף המציע.
בתשובתכם הגדרתם כי לא יהיה שינוי בתנאי המכרז
בעניין זה.
האם מחקרים של החוקר הראשי יכולים להיכלל כחלק
ממחקרי הגוף המציע לאמות מידה להליך בחירת הזוכה?

בברכה,

ליזי בן דוד
ממונה לחוזים והתקשרויות
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