
 
 2022 אפריל 26           

          לכבוד 
 מציעים פוטנציאליים 

 

 א.ג.נ.,

מענה   –  רישום למאגר מרצים בתחומי מעטפת לתחום הספורט כללי  –  2022/60  'הזמנה מס הנדון:
 לשאלות הבהרה  

"( וינגייט  צ'ארלס  אורד  שם  על  בספורט  למצוינות  ואתנה  המכוןהמכון הלאומי  לקידום  המרכז    -"( 
"( נשים  בהליך  אתנהספורט  מהמשתתפים  מי  ידי  על  שנשאלו  הבהרה  לשאלות  להשיב  מבקשים   ,)"

 "(, והכול כמפורט להלן:  ההליך שבנדון )"

 מענה שאלה  סעיף שם המסמך 'מס

ניתן   3סעיף  הזמנה   .1 האם  להבהיר  מתבקש 
להגיש רשימה של חברי צוות 
המתמחים בתחום ההרצאות 

 . בתזונה

כי   מציעים  מובהר  יכללו  במאגר 
אשר עומדים בעצמם בכל תנאי הסף  

למסמכי ההליך.    3הנקובים בסעיף  
בעלי   להציע  מבקש  והמציע  ככל 
בעלי   על  מטעמו,  נוספים  תפקיד 
תפקידים אלו לעמוד בכל תנאי הסף  
הניסיון   את  ולהוכיח  האמורים 
בנפרד  הסף  תנאי  במסגרת    הנדרש 

כל    , לרבות הגשתעבור כל אחד מהם
הרלוונטיים   והאישורים  התעודות 
התפקידים   מבעלי  אחד  כל  עבור 

 .  כאמור

ניתן   6סעיף  הזמנה   .2 האם  להבהיר  מתבקש 
בתור מציע אחד להגיש הצעה  
בעל מרצ  שהינו   יםמאגר 

מהתחומים  באחד 
 . הרלוונטיים למאגר

 לעיל. 1ראו מענה לשאלה מס'  

האם  4סעיף  הזמנה   .3 להבהיר  מתבקש 
מ ההגשה או  קהיא  וונת 
 פיזית. 

ההצעות   לתיבת  תתבצע  ההגשה 
את   לעלות  יש  מקוון.  באופן 
ההצעות   לתיבת  המסמכים 

מדריך  המקוונת כמפורט בהנחיות "
הצעותל לתיבת  וטעינת    הרשמה 

 קבצים וטעינת קבצים". 

מופנים   המציעים  נוסף,  לפירוט 
 למסמכי ההליך.  4לסעיף  

 4.5סעיף  הזמנה   .4

 

מתבקש להבהיר כיצד להגיש 
להיכלל ביותר מתחום בקשה  

 במאגר.  אחד

בנוסף, מתבקש להבהיר, ככל 
ובקשה כאמור תאושר, האם 

הצעות   נדרש שתי  להגיש 
אחת  הצעה  או  נפרדות 

 .וללת את שני התחומיםכה

סעיף    תשומת לב המציעים להוראות
 למסמכי ההליך.  4.5

להעל   בכתב המציע  בקשה  גיש 
המקוונת ל ההצעות  טרם תיבת   ,

להגשת  האחרון    ות הצע  המועד 
במאגר,   פירוט  וזאת  להיכלל  תוך 

הוא   אליהם  והתחומים  שם המציע 
 .  מעוניין להירשם



 
ידי   על  תאושר  המציע  ובקשת  ככל 
דעתו   לשיקול  בהתאם  המכון 
הצעה   להגיש  המציע  על  הבלעדי, 

במסגרתה   להוכיחאחת  את    עליו 
מהתחומים   אחד  בכל  ניסיונו 

להגשה. כך לדוגמה, המציע  שאושרו  
ב'   ונספח  א'  נספח  את  ויגיש  ימלא 
מהתחומים   אחד  לכל  ביחס 
כל   את  יגיש  וכן  הרלוונטיים, 

והה הרלוונטיים  איתעודות  שורים 
 לכל אחד מהתחומים האמורים.     

 נדרשתאם  מתבקש להבהיר ה 6.5סעיף  הזמנה   .5
עו"ד נספח   חתימת  במסגרת 

 ב' למסמכי ההליך. 

אשר תצהיר  הינו  ב'  נספח    חיובי. 
ידי המורשה   נדרש להיות חתום על 
על   ומאושר  המציע  מטעם  כך  לשם 

   ידי עו"ד.

על המציעים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כשהוא חתום בחותמת ובחתימת המציע במקום המיועד  
 לכך. 

 

 בכבוד רב, 

מכון וינגייט המכון הלאומי למצוינות  
 בספורט 

 הריני לאשר האמור בהבהרה זו 

 ______________________ 

 חתימת המציע              


