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 11/22קול קורא מס'   מס' קול קורא  

 ייעוץ אסטרטגיההקמת רשימת מציעים בתחום  מהות ההתקשרות 

 כללי

שאלות ובקשות  
 הבהרה 

, בפ"תש כ"ד אייר שאלות ובקשה להבהרות ניתן להפנות, עד ליום 
לדוא"ל:   בצהריים 12:00בשעה  , 25.5.2022

Michrazim.log@biu.ac.il . 

הגשת מועמדות  
 להיכלל ברשימה

 לוח זמנים -

דגשים  -
לאופן 

 ההגשה 

   בצהריים  12:00בשעה  7.6.2022, פ"בתש  ח' סיון  עד ליום  .א

הצרופות   כלהגשת  באמצעות   .ב עם  יחד  ומלאים,  חתומים  הטפסים 
סגורה במעטפה  המכרזיםל  -  הנדרשות,  במחלקת    תיבת  הממוקמת 

בנין   והתקשרויות,  קומה  408מכרזים  חדר  2,  בר 209,  אוניברסיטת   ,
  גן.  -אילן, רחוב מקס ואנה ווב, רמת

 

להיכלל במאגר . הגשת בקשה  הבקשה על נספחיה תוגש בשפה העברית .ג
 הינה הסכמה לכל תנאי הקול הקורא.

מסמכי הקול  
 הקורא 

 מיקום  -

מסמכי הקול הקורא המלאים זמינים, ללא עלות, באתר האינטרנט של 
     https://tiful.biu.ac.il/michrazimהאוניברסיטה בכתובת: 

תנאי 

 סף 

 

 

 תנאי סף כלליים 

 

הנוגע  .א ברשם  הרשום  בישראל,  מאוגד  משפטי  גוף  הינו  המבקש 

מורשה  עוסק  או  רשם השותפויות(,  רשם החברות,  )כגון:   בדבר 

   . בצירוף צילום תעודת זהות

המבקש מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים   .ב

 , כשהם תקפים.1976-ציבוריים, התשל"ו

 

תנאי סף  
 מקצועיים 

נ .1 אסטרטגי  ילמציע  ייעוץ  במתן  ) סיון  אקדמי  להלן(   כהגדרתולמוסד 
 בהתאם לתנאים הבאים )במצטבר(:  לפחותאחד 

במהלך    1.1 ניתנו  למועד    5השירותים  שקדמו  השנים  )חמש( 
 .האחרון להגשת ההצעות

 לפחות.   שעות ייעוץ )במצטבר(  500שעות הייעוץ עמד על  היקף   1.2

בניית    1.3 שירותי  המציע  סיפק  שניתנו,  השירותים  במסגרת 
והוראה לרבות בתחומי חדשנות בלמידה   תוכנית אסטרטגית 

 .וליווי משמעותי בתהליך היישום

העוסק במחקר ובמתן השכלה גבוהה תחת גוף    –  "מוסד אקדמי "
 .פיקוח של המועצה להשכלה גבוהה או מל"ג אזור יו"ש

  ארגוני   שינוי  הכוללת  אסטרטגית  וכניתת  בעצמו   ויישם  תיכנן  המציע .2

  1)לא כולל המוסד הנדרש בסעיף ג'  לפחות  ארגונים  3-ב  ,משמעותי
בין בעצמם ובין באמצעות חברות   -לעיל( אשר מעסיקים או העסיקו  

 5במהלך   איש לפחות,    700עובדים בהיקף של    -בת או קבלני משנה  
 .ההצעות)חמש( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 
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