
 
 
 

 05/2020מס' דו שלבי  פומבימסגרת מכרז           
 לביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים

 עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
 

מתכבדת להודיע על שינוי בתנאי הסף "( המועצה" - המועצה להשכלה גבוהה )להלן .1
הסף יהיה כדלקמן ויחליף את למכרז כך שנוסחם של תנאי  17.6-ו 17.5בסעיפים 

 ביתר תנאי הסף במכרז לא יחול שינוי. הנוסח הקודם.

פרויקטים של המציע בעל ניסיון בביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכה  17.5 "...
השנים הקודמות  5לקוחות שונים במהלך  10חברתיים ללפחות ו/או  חינוכיים

לקוחות מהם הינם  3אשר לפחות  ,למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
. "לקוח" לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה, ייחשב גם כיחידות ציבוריים

 יחידות משתי יותר לא אך, בהמשך תורשונות בגוף שהוא לקוח ציבורי כהגד
 .גוף אותו אצל שונות

 תאגידים, ממשלתיות חברות, ממשלה משרדי -לפי מכרז זה " ציבוריים לקוחות"
 .גבוהה להשכלה מוסדותו סטטוטוריים

המציע יעמיד לצורך ביצוע השירותים נושא המכרז חוקרים בעלי ניסיון   17.6
 "הצוות המוצע"(, כדלקמן: -ורקע במחקר ומדידה חברתית )להלן 

שנים לפחות בביצוע  5בעל ניסיון של  אחד בכיר חוקרלפחות  17.6.1
ו/או  מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים בתחומי ידע חינוכי

 "(.הבכיר החוקר" -)להלן  שלישיחברתי ובעל תואר 

שנים לפחות בביצוע  3בעל ניסיון של  נוסף אחד חוקרלפחות  17.6.2
 ו/או מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים בתחומי ידע חינוכי

 "(החוקר" -)להלן  המחקרי במסלול שניתואר  לפחות חברתי ובעל
"... 

באתר האינטרנט של תשומת הלב מופנית לתשובות ההבהרה למכרז שפורסמו  .2

לרבות עדכון תנאים נוספים , , במדור מכרזיםwww.che.org.ilהמועצה בכתובת  
הם הקובעים המפורסמים באתר האינטרנט המעודכנים  המכרזמסמכי במכרז. 

באמצעותם בלבד. מציע שהגיש הצעה באמצעות  במכרזויש להגיש את ההצעות 
 .מסמכי המכרז הקודמים, הצעתו עלולה להיפסל

 להלן לוחות הזמנים המעודכנים: .3

 

 12:00עד השעה  09/11/2020 -יום שני ה מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

  15/11/2020 -יום ראשון ה למענה לשאלות הבהרה מועד אחרון 

 14:00עד השעה  29/11/2020 -יום ראשון ה מועד אחרון להגשת הצעות 

 
 



מסמכי המכרז המעודכנים, על גביהם יש להגיש את הצעה, מתפרסמים באתר האינטרנט של  .4
 , במדור מכרזים.www.che.org.ilהמועצה בכתובת  

 

ובמקרה כזה תתחשב מציע שהגיש הצעה לפני מועד פרסום מודעה זו, רשאי להגיש הצעה חדשה,  .5
 ועדת המכרזים בהגשת ההצעה החדשה.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז המעודכנים,  .6
 האמור במסמכי המכרז המעודכנים, יגבר. 

 


