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  י"ט אלול תשע"ט 
 2019ספטמבר  19חמישי  יום 

 
הלאומית לקידום לביצוע מחקרים עבור המועצה  16/2019מכרז פומבי מס' במענה לשאלות הבהרות והנדון: 

 נשים במדע ובטכנולוגיה שליד משרד המדע והטכנולוגיה

 

 כללי  .1

 , להלן תשובות המשרד לשאלות. המכרזבתגובה לשאלות המציעים על פי מסמכי  .1.1

המשלים את המענה הראשון שפורסם באתר  –הבהרה  לשאלות שנייודגש כי מדובר במענה  .1.2

 .המשרד

זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא  לא יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן .1.1

 בהכרח נענתה כל שאלה.

הקול הקורא כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי  .1.1

 מלכתחילה.

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור  .1.1

 .קול הקוראבמסמכי ה

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .1.1

המשרד או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור 

זה בלבד, ובמכתבי  מסמךוכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט ב הקול הקוראבמסמכי 

 צאו מעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.ינוספים שי הבהרות

 

 :ידי המשרד-להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על .2
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מס' 
 תשובה שאלה סימוכין סידורי

 כללי

1.   

נבקש להבהיר כי מדובר 
יבוא לידי  שהדברבמחקר ו

ביטוי הן במסמכי המכרז והן 
ין כי מדובר יבהסכם, ולצ

 בשרותי מחקר ולא בשרות.

המכרז עוסק בביצוע סקרים 
)לאו דווקא בידי מוסד  ומחקרים

והדבר מובהר לכל  מחקר אקדמי(
 אורכו.

 מהו הצפי לתחילת המחקר?   .2
להערכתנו, החלטת ועדת המכרזים 
אודות הזוכה או הזוכים צפויה 

 .11-12.2019תקבל בחודשים לה

 חלק א'

נבקש להאריך את התקופה בה  1.1  .3
 נרכש הניסיון הנדרש.

 אין שינוי בנוסח המכרז.

באיזה שלב נחשבים  1.1  .4
עבודות  \סקרים  \המחקרים 

 ככאלו שבוצעו?

כלומר  –רק לאחר השלמת הביצוע 
מסירת או פרסום הדו"ח המסכם 
או המאמר, לפי העניין )מאמר 
שאושר לפרסום בכתב עת מדעי 
ייחשב כמחקר שהסתיים גם אם 

 טרם פורסם בפועל(.
נבקש כי הוצאות המחקר  8.1  .5

יכללו גם תקורה בגובה של 
11%. 

המכרז. בהתאם  בנוסחאין שינוי 
מציעים  9לתנאי המכרז ולנספח ב'

ש הצעת מחיר לביצוע רשאים להגי
מלוא השירותים. המשרד אינו 
מבקש פירוט של חלוקת ההוצאות 

 לפי סעיפים.
הסעיף מתייחס ל"ארבעת  10.7  .6

האם מדובר  –המחקרים" 
 בטעות?

כן. יש לתקן בנוסח הסעיף 
 ל"שלושה".

נבקש לבטל בקשה זו , מאחר  12  .7
ומדובר בהצעת מחקר של 

הצגת המידע המבוקש חוקר 
 .רלוונטיתאינה 

אין שינוי בנוסח המכרז. הסעיף 
עוסק במציע, ולא בחוקר, ונועד 
לתת מענה לדרישות מקובלות 

 בניהול כספי ציבור.

נבקש לקבל את נוסח ההצהרה  17.2  .8
 .המבוקשת

המשרד אינו מחייב נוסח הצהרה 
מסוים, ניתן להיעזר בנוסח 

 .7שבנספח ב'

 נספח ב'

"איש הקשר  – 1נספח ב'  .9
 לצורך המכרז"

נבקש כי במסמך פרטי איש 
 "חברה"וחלף המילה תהקשר 
  .למוסד

 

        1אין מניעה להחליף בנספח ב'
"איש הקשר מטעם המציע" את 
המילה "חברה" במילה "מוסד" לפי 

 הצורך.
"איש הקשר  – 1נספח ב'  .10

 9לצורך המכרז", סעיף 
נבקש כי יתווסף לפסקה זו 

ההתקשרות "כל שינוי בהיקף 
יעשה בתאום ובהסכמת 

במידה ולא  .החוקר בלבד"
תהיה הסכמה מצידו והמחקר 
יאלץ להסתיים, ישלם המשרד 
את כל הוצאותיו עד יום 

ום, כולל הוצאות שלא הסי
 .ניתן לבטלן

סעיף זה  אין שינוי בנוסח המכרז.
איננו נוגע לשינויים לאחר חתימת 
הסכם ההתקשרות, אשר ייעשו 

ו בהסכם המצורף בתנאים שנקבע
 למכרז.
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"איש הקשר  – 1נספח ב'  .11
-10לצורך המכרז", סעיפים 

11 

כמו כן , המסמך יחתם על ידי 
החוקר בלבד , הגורם המוסמך 
לחתימה אינו יכול להתחייב 
בשם החוקר המבצע את 
המחקר על כל תת הסעיפים 
המצויינים במסמך זה )כמו 

 .(11, 10סעיף 

המסמך ייחתם על ידי מורשה 
 10סעיפים  –תימה מטעם המציע ח
נוגעים למוסד, התחייבות  11-ו

 דומה מצד החוקר נדרשת בנפרד.

זה יוחלפן נבקש כי במסמך  7נספח ב'  .12
-ו", המילים " ספק " ל"חוקר
 ."מתן שרותים" ל"מחקר "

, ר' תשובה אין שינוי בנוסח המכרז
 .לעיל 1

 הסכם ההתקשרות

נבקש להגביל את תקופת  1.9  .13
שנים מסיום  1הסודיות לעד 

 .המחקר

 אין שינוי בנוסח המכרז.

נבקש לציין מועדים קבועים  1.1  .14
 .של פגישות

 אין שינוי בנוסח המכרז. 

 – נבקש לבטל סעיף זה 1.8  .15
המחקרים מבוצעים בסטנדרט 

 .מקובל אקדמי

 אין שינוי בנוסח המכרז.

החוקר  –נבקש לבטל סעיף זה  1.12  .16
ישתף פעולה על המשרד ויעביר 

מידע כמקובל במחקרים 
 .אקדמים

 אין שינוי בנוסח המכרז.

נא להוסיף בסוף הפסקה  1.11  .17
 .אום מראש"יבת"

ניתן לציין בסיום הסעיף  –מקובל 
 את המילים "בתיאום מראש".

נא להוסיף בסיום הפסקה "כל  1.11  .18
 ".נוספותעוד לא יהיו הוצאות 

 בנוסח המכרז.אין שינוי 

נבקש לבטל סעיף זה, כל  1.17  .19
 שאלה שתעלה בנוגע לביצוע

המחקר תעשה בתאום 
 .ובהסכמת החוקר

 אין שינוי בנוסח המכרז.
 

נבקש לבטל סעיף זה, מדובר  8  .20
 בידע של החוקר.

 אין שינוי בנוסח המכרז.

נא להוסיף "כולל תקורה  10.1  .21
 ."11%בגובה 

 שינוי בנוסח המכרז.אין 
 .לעיל 1ר' תשובה 

ככל שהספק שייבחר יידרש,  הסבר לסעיף.נבקש  10.1  .22
בהמסגרת התחייבויותיו לפי 
ההסכם, להוצאות אותן לא הביא 

יהיה  –בחשבון בעת הגשת ההצעה 
המשרד רשאי להשתתף או שלא 
להשתתף בהן בהתאם לנסיבות 

 העניין ולשיקול דעתו.
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הספק אינו רשאי לעכב את ביצוע  לסעיף.ש הסבר נבק 10.10  .23
התחייבויותיו לפי הסכם זה, גם 
במקרה בו יש לו טענות כנגד 

 המשרד.
נבקש לציין כי  על המשרד  21-21  .24

לקבל את הסכמתו של החוקר 
 ./ המחאת ההסכם להסבה
החוקר להבהיר שנבקש כמו כן 

אינו יכול להיות אחראי על 
התחייבות כלפי המשרד 

רד העביר/הסב במידה והמש
 .את ההסכם לגורם אחר

 אין שינוי בנוסח המכרז.

 

mailto:mimi@most.gov.il
http://www.mcs.gov.il/

