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סעיף 19
להסכם
התקשרות
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נושא

עדכון מועדים:
מועד אחרון לשאלות הבהרה –  20.11.22שעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות –  05.12.22בשעה 12:00
עדכון כללי הצמדה בהסכם התקשרות
ניסיון מנהל
מחקר קבוע

האם יש באפשרותנו לפצל בין
הניסיון של מנהל המחקר
במחקרים כמותיים לבין
מנהל מחקר אחר שלו יש
ניסיון במחקרים איכותניים?
מאחר ומדובר במתודות
הדורשות תחום ידע
אחר/התמחות שונה במעט.

ניתן להגיש מנהל מחקר
קבוע או שני מנהלי מחקר
קבועים איכותני/כמותי -
ראה נוסח מכרז מעודכן
לרבות סעיפים (2יא)(4 ,ג)
ו( 9-ב) למכרז.

מדינות
רלוונטיות למתן
השירות הנידון

האם יש באפשרותנו להחריג
את העבודה באחד השווקים-
לדוגמא ,ברוסיה נכון לרגע זה
יש קושי אמיתי לבצע סקרים,
וחלק מהמתודות אינן
אפשריות .ייתכן ובשנה הבאה
התמונה תשתנה.

במצב הדברים הנוכחי
ברוסיה – הספק הזוכה לא
יידרש לבצע את
השירותים הנדרשים
ברוסיה ,יחד עם זאת,
המזמין שומר על זכותו
לדרוש את מתן השירותים
במדינה בכפוף לצורך
וליכולת ביצוע המחקרים
בהתאם להתפתחויות
המדיניות בה.

ביטוח אחריות
מקצועית

נודה על הסתפקות באחריות
מקצועית של חצי מיליון ש"ח
ולא מיליון ₪

הבקשה נדחית.

בחירת ספקי
המסגרת:
המציעים
יידרשו לפרט
אודות 5
מחקרים
איכותיים
שנעשו בישראל
או בחו"ל ע"י
מנהל המחקר

בשל תקופת הקורונה שהיתה,
נבקש להרחיב את אפשרות
פירוט המחקרים האיכותיים
משנת  2015ואילך ,ולא מ-
.2018

.4ג.

.2

.2ב.

.3

.11א.ג.

.4

.9ב.

השאלה

תשובה

הבקשה נדחית.

הקבוע החל
מיום
01.01.2018
ואילך.
5

השירותים
הנדרשים

בהתאם לסעיף זה ,אנו
סבורים שנוכל לספק את
מרבית שירותי המחקר
הנדרשים ללא התקשרות עם
מכון מחקר מקומי במדינות
הנסקרות ,האם מדובר
בהתקשרות חובה בכלל
הפרויקטים או שמדובר
ברכיב אופציונאלי בהתאם
לדרישת המזמין?

סעיף  11למכרז
וכן סעיף 13
בנספח ז' –
הסכם
התקשרות

המציע הינו משרד החבר
הבקשה מתקבלת ובלבד
ברשת גלובלית וככזה מחויב
שהאסמכתא לביטוח תהא
בביטוח אחריות מקצועית
מחברה זרה .לאור זאת ,נודה ע"ש המציע וע"ש
המבוטחת הראשית-
לאישורכם כי יתקבל ביטוח
אחריות מקצועית מחברה זרה הרשת הגלובלית.
כל עוד הוא כולל את כלל
עיקרי הביטוח המבוקשים.

.2ד.
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תנאי סף למגיש
ההצעה

נבקש להפחית את ניסיון
מנהל המחקר הקבוע בניהול
מחקרי שוק מ 5-שנים.

תנאי סף למגיש
ההצעה

מנהל המחקר הקים צוות
מחקר ייחודי וייעודי מטעם
המציע – חברת ייעוץ.
המחקרים שיוצגו בהתאם
לסעיף זה מתייחסים לעבודתו
בחברה זו – האם הדבר עומד
בהגדרה של מכון מחקר
ישראלי ,או שקיימת הגדרה
אחרת? נשמח להבהרתכם.

תנאי סף למגיש
ההצעה

סעיף (4ד) למכרז תוקן ,כך
במכרז להלן הגדרתם תנאי
סך של מחזור עסקים שנתי
שנקבע כי מציע נדרש
של המציע בשנת  2020או
לעמוד בתנאי הסף לפיו -
4.5
בשנת  2021בלא פחות מ-
"היקף מחזור עסקיו
מיליון ש"ח .כחברת מחקר
עתירת ניסיון בביצוע מחקרים השנתי של המציע בשנת
 2020או בשנת  2021במתן
מסוג זה בדיוק עבור חברות
שירותי מחקרי שוק ,לא
מובילות במשק הישראלי
בנושאים אסטרטגיים ,אין לנו פחת מסך של 1,500,000
אלא להצר על חוסר ההוגנות (מיליון וחמש מאות אלף)
המוצג בתנאי זה ,אשמח אם
 ,₪לא כולל מע"מ".
תשקלו תנאי סף זה מחדש.

.4ג3.
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.4ד.

סעיף (2ד) תוקן כך
שהספק יתבקש לכלול
בדו"חות ניתוח ופרשנות
של מכון המחקר המקומי
(הפועל במדינה בה נעשה
המחקר) ,ככל שבוצע על
ידי מכון מחקר מקומי.

הבקשה נדחית.

ככל שמדובר בחברה
ישראלית העוסקת בביצוע
מחקרים בכלים ובשיטות
מקובלים ומהמנים ,ניתן
יהיה להכיר בניסיון וזאת
בכפוף לשיקול דעת ועדת
המכרזים של המזמין.

בברכה,
ועדת המכרזים

