כ"ד אלול ,תשע"ט
 24ספטמבר2019 ,

לכבוד
מציעים פוטנציאליים
א.ג.נ,.
הנדון :רשימת מציעים בתחומים תוכנה ,מערכות ,מדעי החיים ,תקשורת ואלקטרוניקה ,תעשיות הייצור  -מענה לשאלות הבהרה
א .להלן תמצית השאלות שהופנו לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן" :הרשות"( בקשר עם ההליך שבנדון ,בצירוף התייחסות הרשות לשאלות:
הסעיף
הרלוונטי
מספר
במסמכי
סידורי
ההליך
נספח א' למסמכי ההליך – תנאי הסף
.1

נספח א' ,סעיף
) 1.1כל
התחומים(

השאלה

ברצוני להגיש הצעה ואני עובד דרך חברת תיווך כדי שלא
להתאגד .האם אני יכול להיות בודק מקצועי?
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תשובה

בתנאי הסף בסעיף  1.1למסמכי ההליך תימחק הפסקה המתחילה
במילים "מובהר בזאת" ,כך שניתן יהיה להגיש הצעות על ידי חברות
מייצגות/מתווכות ,שמומחיותן השוטפת איננה המומחיות הנדרשת
בהליך.
עם זאת יודגש ,כי בעוד הסכם ההתקשרות יהיה עם החברה מגישת
ההצעה )הזוכה( ,ההתנהלות השוטפת של הרשות בפועל ,במישור
המקצועי ,תהיה עם המבצע )היועץ( הנבחר בלבד ולא עם החברה
שהגישה את ההצעה.
בכל אופן ,במקרה שההצעה מוגשת על ידי חברה שהיא רק מתווכת או
מייצגת את המבצע המוצע ,ומומחיותה השוטפת איננה המומחיות

מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך

השאלה

תשובה
הנדרשת בהליך ,נדרש כי השאלון האינטרנטי ימולא על ידי המבצע
המוצע לצורך מתן השירותים לרשות בפועל.
על החברה המציעה לציין במסגרת הגשת ההצעה רק את פרטי
ההתקשרות עמה לצורך ניהול ההליך ,וכן לצרף את מסמכי ההתאגדות
ואת המסמכים והתצהיר הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

.2

תחום מדעי
החיים ,נספח
א' ,1סעיף 2

• ממבנה הטופס נראה שיש מקום להגשת מועמדות רק למי
שעובד בתעשייה הביוטכנולוגית /ביורפואית .האמנם כך?
מה בדבר עובדי בתי חולים ,מוסדות אקדמיים וכדומה?
• סעיף  2.1לנספח א' 1למסמכי ההליך ,לגבי ניסיון מצטבר
במו"פ תעשייתי  -האם ניתן לכלול ניסיון בתפקיד מנהל
תחום החדשנות בבריאות דיגיטלית במשרד הבריאות או
בבית חולים או בקופת חולים כניסיון תעשייתי?

• עובדי בתי חולים ומוסדות אקדמיים  -עבודתם תוכר כניסיון במו"פ
תעשייתי ביחס לתחום מדעי החיים ותת התחום שבו הוגשה
המועמדות .בעניין זה ראו האמור בנספח א' 1להליך.
• ניסיון כמנהל תחום החדשנות בבריאות דיגיטלית במשרד הבריאות או
בבית חולים או בקופת חולים ייחשב כניסיון תעשייתי בתחום מדעי
החיים.

.3

תחום מדעי
החיים ,נספח
א' ,1סעיף 1

האם בוגר תואר ראשון בהנדסה כימית ,טכניון BSc ,וכן
בוגר תואר ראשון בכימיה ,טכניון B.A ,עומד בתנאי הסף
השכלה בתחום מדעי החיים
הניסיון במקצועי שלי מגוון:
 .1פיתוח שיטות לשחרור איטי המבוסס על
מנגנונים תרופתיים ,ואופן הבקרה
והמדידה של הריכוזים לאורך זמן
 .2ניסויים חקלאיים כולל חישה מהאוויר
 .3פיתוח ושימוש באמצעי חישה במנגנונים
שונים
 .4הדפסה של שכבות מיוחדות וחדשניות
 .5ליווי פיתוח וייצור מעגלים אלקטרוניים
במפעלים בתהליכים כימיים רציפים
פיתוח התקנים אלקטרונים ממוזערים לשימושים שונים

לא .תנאי הסף הספציפי ביחס לתחום מדעי החיים אשר מפורט בסעיף 1
לנספח א 1למסמכי ההליך ,קובע דרישה של תואר אקדמאי שני ומעלה.
מוצע לבדוק התאמה לתחום מערכות.
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מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
נספח א',1
סעיף ) 2כל
התחומים(

השאלה

תשובה

בנספח א' 1סעיף ) 1.1צ"ל  (? 2.4נדרש "נסיון של  3שנים
לפחות במהלך  5השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה" .עשוי
להיות מציע בעל נסיון רב שנים שבנוסף לנסיונו בתחום
כנדרש בסעיפים  , 2.1-2.3עסק בחלק מ 5 -השנים האחרונות
בתת תחום שונה מזה שמוצע .ראוי להרחיב את הדרישה
המתייחסת לכל אחד מתתי התחומים הספציפיים ל"נסיון
של  3שנים לפחות במהלך  7השנים שקדמו למועד הגשת
ההצעה

הבקשה איננה מקובלת .על המציע לעמוד בתנאי הסף כפי שהוגדרו
בנספח א' 1למסמכי ההליך.

.5

תחום תעשיות
הייצור ,נספח
א' ,1סעיף 1

האם תואר ראשון בכלכלה-ניהול ותואר שני במנהל עסקים
עם התמחות במערכות מידע מאוניברסיטת תל אביב ותואר
הנדסאי מכונות .עומד בתנאי סף השכלה בתחום תעשיות
היצור בתת תחום פלסטיקה?

תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במערכות
מידע מאוניברסיטת תל אביב עומדים בתנאי הסף בתחום תעשיות
היצור וכמו כן ,הוסף לתארים הרלוונטיים בדרישות ההשכלה בסעיף 1
לנספח א 1למסמכי ההליך בתחום זה.
לתשומת לב המציעים :תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים
אינם מופיעים ברשימה שבשאלון ההגשה המקוון ,אולם ניתן לבחור את
החלופה "אחר" ,ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת
תואר ראשון )כלכלה( או שני )מנהל עסקים(.

.6

נספח א' ,סעיף
) 2.3.1כל
התחומים(

יש לי תואר שני בהנדסת חשמל ,תואר שרכשתי ברומניה
ואיתו באתי לארץ כעולה חדש לפני  31שנה .בנוסף ,למדתי
מספר רב של קורסים לתואר שני בפקולטה להנדסת חשמל
שבטכניון .כל הלימודים האלה הצטברו לכ 20 -נקודות
אקדמיות אבל לא הבשילו לכדי תואר שני של הטכניון .יש לי
מסמכים עם רשימת הקורסים והציונים .האם יש אפשרות
להוסיף את לימודים אלה בתוך הבקשה ואם כן ,באיזה
צורה?

כמפורט בנספח א' בסעיף  ,2.3.1לצורך הוכחת תנאי הסף בעניין השכלה,
"בעל תואר אקדמי מחו"ל יצרף אישור שקילות לתואר אקדמי ישראלי
מהגוף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל שבמשרד החינוך" .לפיכך,
לצורך הוכחת התארים שנרכשו בחו"ל ,יש לצרף אישור שקילות כנדרש.
קורסים שלא הצטברו לכדי תואר לא ייחשבו לעניין תנאי הסף בנוגע
להשכלה.

.4
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מספר
סידורי
.7

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
נספח א' ,סעיף
) 2.3כל
התחומים(

השאלה

תשובה

הליך תחרותי לעריכת רשימת מציעים איננו מכרז רגיל ,אלא מתבצע
בסעיף צוין "יובהר ,כי במסגרת השאלון מופיעות שאלות
אשר עשויות לשמש לצורך בדיקת האיכות בפניות תחרותיות במסגרתו סינון ראשוני בהתאם לעמידה בתנאי סף הקבועים בו .כאמור
בסעיף  8.1למסמכי ההליך" ,רשימת המציעים תשמש את הרשות לצורך
עתידיות אשר הרשות מתעתדת לפרסם למציעים מתוך
רשימת המציעים ".כלומר ,היה ראוי לציין גם את המשקלים עריכת פניות תחרותיות בהתאם לתקנות ,בין מציעים הכלולים ברשימת
המציעים".
של השלב הבא ,כדי שמציעים פוטנציאליים יוכלו כבר עתה
הצורך
להעריך את סיכוייהם בשלב העיקרי ,ולחלקם ייחסך
אין שינוי במסמכי ההליך.
בהגשה לשלב המקדמי הנוכחי ,ולצוות הבודק תיחסך כבר
עתה הבדיקה וההערכה

.8

נספח א',1
סעיף ) 1כל
התחומים(

האם תואר שני במנהל עסקים  MBAנחשב כתואר שני
בתנאי סף השכלה בכל אחד מתחומי ההגשה

.9

תחום מדעי
החיים ,נספח
א' ,1סעיף 1

האם תואר ראשון ,שני או שלישי ברוקחות עומד בתנאי הסף בתחום מדעי החיים נדרש כמינימום תואר שני במסגרת תנאי הסף בנוגע
השכלה בתחום מדעי החיים?
להשכלה .עם זאת ,יוכר תואר אקדמי שני במנהל עסקים ,ובלבד
שהתואר הראשון הינו באחר התחומים המדעיים המצוינים בסעיף 1
לנספח א' 1למסמכי ההליך )ובכלל זה רוקחות(.
לתשומת לב המציעים :תואר שני במנהל עסקים איננו מופיע ברשימה
שבשאלון ההגשה המקוון ,אולם ניתן לבחור את החלופה "אחר"
ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת תואר שני.
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תואר שני במנהל עסקים  MBAעומד בתנאי הסף השכלה כתואר שני
בכל אחד מתחומי ההגשה ,ובלבד שהתואר הראשון היה באחד
התחומים המפורטים בדרישות ההשכלה ביחס לאותו תחום ,ומסמכי
ההליך של כלל התחומים תוקנו בהתאם.
לתשומת לב המציעים :תואר שני במנהל עסקים איננו מופיע ברשימה
שבשאלון ההגשה המקוון ,אולם ניתן לבחור את החלופה "אחר"
ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת תואר שני.

מספר
סידורי
.10

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
תחום תעשיות
הייצור ,נספח
א' ,1סעיף 1

השאלה

האם תואר ראשון ,שני או שלישי ברוקחות עומד בתנאי הסף תואר ראשון ,שני או שלישי ברוקחות עומדים בתנאי הסף השכלה
בתחום תעשיות היצור ,וסעיף  1יתוקן בהתאם.
השכלה בתחום תעשיות היצור?
לתשומת לב המציעים :תואר ברוקחות איננו מופיע ברשימה שבשאלון
ההגשה המקוון ,אולם ניתן לבחור את החלופה "אחר" ובצרופות לצרף
את תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת התואר הרלוונטי
)ראשון/שני/שלישי(.

.11

תחום תעשיות
הייצור ,נספח
א' ,1סעיף 1

.12

האם בעל תואר ראשון במדעי המחשב מהאוניברסיטה
תחום
מערכות ,נספח הפתוחה ותואר שני בהנדסת מערכת מהפקולטה להנדסת
א' ,1סעיף 1
אווירונאוטיקה וחלל מהטכניון עומד בתנאי הסף השכלה
בתחום מערכות?

.13

תחום תוכנה,
נספח א',1
סעיף 1

תשובה

האם תואר ראשון ,שני או שלישי במדעי החיים עומד בתנאי
הסף השכלה בתחום תעשיות היצור?

אני מבקש להגיש מועמדות להיות בודק בתחום תוכנה יש לי
תואר ראשון בכלכלה )אוניברסיטת הנגב( תואר שני MBA
מאוניברסיטת בוסטון )מוכר ע"י הרשויות בארץ(.
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כמפורט בסעיף  1לנספח א' 1למסמכי ההליך בנוגע לתחום תעשיות
הייצור ,תואר ראשון ,שני או שלישי במדעי החיים עומדים בתנאי הסף
השכלה בתחום תעשיות היצור.
התארים שאליהם התייחסה השאלה עומדים בתנאי הסף השכלה
בתחום מערכות והוספו לרשימת התארים בסעיף.
לתשומת לב המציעים :תארים בהנדסת מערכות ובמדעי המחשב אינם
מופיעים ברשימה שבשאלון ההגשה המקוון בתחום מערכות ,אולם ניתן
לבחור את החלופה "אחר" ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה
הרלוונטיות תחת התואר הרלוונטי )ראשון/שני/שלישי(.
תואר ראשון בכלכלה )מאוניברסיטת הנגב( ותואר שני MBA
)מאוניברסיטת בוסטון( עומדים בתנאי הסף השכלה בתחום תוכנה,
וכמו כן ,הוספו לתארים הרלוונטיים בדרישות ההשכלה בסעיף  1לנספח
א 1למסמכי ההליך בתחום זה.
לתשומת לב המציעים :תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים
אינם מופיעים ברשימה שבשאלון ההגשה המקוון ,אולם ניתן לבחור את
החלופה "אחר" ,ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת
תואר ראשון )כלכלה( או שני )מנהל עסקים(.

מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
תחום תוכנה,
נספח א',1
סעיף 1

השאלה

תשובה

בוגר הטכניון ,מוסמך למדעים בכלכלה וניהול )מחלקה
בפקולטה לתעשייה וניהול(  -האם זה עונה על דרישות
ההשכלה למכרז? )בנוסף לכך יש לי תואר שני במנהל עסקים
מאוניברסיטת ת"א וניסיון רב שנים בפיתוח וניהול בתחום
התוכנה(.

תואר מוסמך למדעים בכלכלה וניהול )מחלקה בפקולטה לתעשייה
וניהול בטכניון( עומד בתנאי הסף השכלה בתחום תוכנה ,והוסף
לתארים הרלוונטיים בדרישות ההשכלה בסעיף  1לנספח א 1למסמכי
ההליך בתחום זה .לתשומת לב המציעים :תואר ראשון בכלכלה /
כלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים אינם מופיעים ברשימה
שבשאלון ההגשה המקוון ,אולם ניתן לבחור את החלופה "אחר",
ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת תואר ראשון
)כלכלה( או שני )מנהל עסקים(.

.15

תחום תוכנה,
נספח א',1
סעיף 1

בעל תארים ראשון ושני בהנדסת אלקטרוניקה
מאוניברסיטת תל אביב ובעל ניסיון מעשי רצוף של  30שנה
בהנדסת אלקטרוניקה ובתוכנה לרבות פיתוח קוד וראש
צוות פיתוח ,כל אחד מהם במשך למעלה מ  10שנים – האם
עומד בתנאי הסף?

תואר בהנדסת אלקטרוניקה עומד בתנאי הסף השכלה בתחום תוכנה
)בתנאי הסף בנושא השכלה נכללים כלל תחומי ההנדסה( .יש לבחור
בשאלון ההגשה המקוון את התואר בהנדסה.

.16

נספח א',1
סעיף ) 1כל
התחומים(

הנני בעל תואר שני ,MBA ,במנהל עסקים מאוניברסיטת
ת"א .הערכת פרויקט כרוכה גם בהערכה של הפוטנציאל
השיווקי ,הפיננסי והעסקי שלו ,היבטים אשר נלמדים
במסגרת תואר שכזה .האם ניתן להוסיף תואר זה לרשימת
התארים המוכרים לתואר שני .באם תשובתכם שלילית,
ניתן לסייג זאת ולהכיר בתואר שני במנהל עסקים רק
למועמדים אשר יש להם תואר נוסף )ראשון או שני( שהוא
בתחום הטכנולוגי )כגון תואר במדעי המחשב(.

תואר שני ,MBA ,במנהל עסקים מכל אוניברסיטה מוכרת ע"י המל"ג
ייחשב לצורך עמידה בתנאי הסף כתואר שני בכלל התחומים ,ובלבד
שהתואר הראשון היה באחד התחומים המפורטים בדרישות ההשכלה
ביחס לאותו תחום.
לתשומת לב המציעים :תואר שני במנהל עסקים איננו מופיע ברשימה
שבשאלון ההגשה המקוון ,אולם ניתן לבחור את החלופה "אחר"
ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת תואר שני.

.17

תחום תוכנה,
נספח א',1
סעיף 1

אני מתכוון להציע את מועמדותי בתחום התוכנה .השאלה
שלי קשורה לדרישות בנספח א של תואר אקדמאי – אין לי
תואר אקדמאי ב "-מדעי המחשב ,מערכות מידע ,תארים
במדעים מדויקים ,הנדסה "  .יש לי תואר אקדמאי ראשון
בכלכלה ו MBA-בניהול – שניהם בהצטיינות יתרה .האם
אוכל להציע את מועמדותי במכרז?

תואר אקדמאי ראשון בכלכלה ו MBA-בניהול עומדים בתנאי הסף
השכלה בתחום תוכנה ,והסעיף תוקן בהתאם.
לתשומת לב המציעים :תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים
אינם מופיעים ברשימה שבשאלון ההגשה המקוון ,אולם ניתן לבחור את
החלופה "אחר" ,ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת
תואר ראשון )כלכלה( או שני )מנהל עסקים(.

.14

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
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מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך

השאלה

תשובה
הניסיון המקצועי ועמידתו בתנאי הסף בנוגע לניסיון ייבחנו באופן
פרטני ,בהתאם למפורט בסעיף  2לנספח א'.1

.18

תחום תעשיות
הייצור ,נספח
א' ,1סעיף 1

אבקש שתכירו בתארים האקדמאים תואר ראשון מדעי
החברה לימודים בינלאומיים תואר שני בלימודי אירופה עם
אישור מל"ג כעומדים בתנאי הסף השכלה בתחום תעשיות
היצור.

התארים המפורטים בשאלה אלה אינם עומדים בתנאי הסף השכלה
בתחום תעשיות היצור.

.19

תחום תעשיות
הייצור ,נספח
א' ,1סעיף 2

האם מומחה לפלסטיק ,דפוס חומרים וייצור מתקדם -
תואר שני ,מעצב תעשייתי ,עם תואר מהנדס ,מעל ל30 -
שנות ניסיון ,שמשמש כבודק מקצועי של מענק עתירי עיצוב
)מאז  ,(2013בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד
הכלכלה  -ניסיונו יכול להיחשב כניסיון בודק מקצועי או
כניסיון מקצועי תעשייתי?

תואר מהנדס מוכר כעומד בתנאי הסף השכלה )יש לצרף את תעודת
התואר( .את הניסיון המקצועי כבודק בסוכנות לעסקים קטנים יש
להוסיף כניסיון עבודה בארגון .ניסיון זה יכול להיחשב בתנאי הסף
כניסיון מקביל לניסיון תעשייתי.

.20

תחומי מדעי
החיים
ותעשיות
הייצור ,נספח
א' ,1סעיף 1

האם תואר בוגר ברוקחות עומד בתנאי הסף השכלה לבודק
בתחומי הקוסמטיקה בתחום מדעי החיים או בתחום
תעשיות היצור?

תואר בוגר ברוקחות עומד בתנאי הסף השכלה לבודק בתחום תעשיות
הייצור ,והוסף לרשימת התארים בתחום .באשר לתחום מדעי החיים –
תחום הרוקחות נכלל מלכתחילה ברשימת התארים ,אולם יש לשים לב
כי נדרש כמינימום תואר שני .במקרה שקיים תואר שני במנהל עסקים,
יש אפשרות להכיר בתואר ראשון ברוקחות .לתשומת לב המציעים:
אם התואר איננו מופיע ברשימה שבשאלון ההגשה המקוון ,ניתן לבחור
את החלופה "אחר" ,ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה הרלוונטיות
תחת התואר הרלוונטי )ראשון/שני/שלישי(.

.21

תחום תעשיות
הייצור ,נספח
א' ,1סעיף 1

לצורך הגשת מועמדות למכרז אני מבקש להכיר בתארים
שלי כרלוונטיים לתחום תעשיית הייצור -דבר שאינו מפורט
בסעיף  1לנספח א 1למסמכי ההליך .תואר ראשון – רוקחות
אוניברסיטה עברית ירושלים ,תואר שני – ניהול מערכות
בריאות אוניברסיטת בן גוריון.

תואר ראשון ברוקחות ותואר שני בניהול מערכות בריאות עומדים
בתנאי הסף השכלה בתחום תעשיות הייצור ,והוספו לרשימת התארים
בסעיף.
לתשומת לב המציעים :אם התואר איננו מופיע ברשימה שבשאלון
ההגשה המקוון ,ניתן לבחור את החלופה "אחר" ,ובצרופות לצרף את
תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת התואר הרלוונטי
)ראשון/שני/שלישי(.

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
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מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
תחום תעשיות
הייצור ,נספח
א' ,1סעיף 1

השאלה

תשובה

האם תואר בכימיה שימושית עומד בתנאי הסף השכלה
לבודק העוסק בתחום הפלסטיקה ,בתחום תעשיות היצור?

תואר בכימיה שימושית עומד בתנאי הסף השכלה לבודק העוסק בתחום
הפלסטיקה ,בתחום תעשיות היצור .לתשומת לב המציעים :אם התואר
איננו מופיע ברשימה שבשאלון ההגשה המקוון ,ניתן לבחור את החלופה
"מדעים מדויקים" או את החלופה "אחר" ,ובצרופות לצרף את תעודות
ההשכלה הרלוונטיות תחת התואר הרלוונטי )ראשון/שני/שלישי(.

.23

תחום מדעי
החיים ,נספח
א' ,1סעיף 1

האם ניתן להוסיף לתנאי סף השכלה בתחום מדעי החיים ,
נספח א 1סעיף  1תואר שני במנהל עסקים?

תואר שני במנהל עסקים  MBAיחשב כתואר שני לצורך עמידה בתנאי
הסף השכלה בתחום מדעי החיים ,ובלבד שהתואר הראשון הינו באחר
התחומים המפורטים בסעיף .הוכחת העמידה בתנאי הסף בנוגע
לתארים מחו"ל תעשה כמפורט בסעיף  2.3.1לנספח א' למסמכי ההליך.
לתשומת לב המציעים :תואר שני במנהל עסקים איננו מופיע ברשימה
שבשאלון ההגשה המקוון ,אולם ניתן לבחור את החלופה "אחר"
ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת תואר שני.

.24

תחום תעשיות
הייצור ,נספח
א' ,1סעיף 1

האם תואר במדעי הצמח )חקלאות( עומד בתנאי הסף
השכלה לבודק בתחום המזון בתחום תעשיות היצור?

תואר במדעי הצמח )חקלאות( עומד בתנאי הסף השכלה בתחום תעשיות
היצור ,והוסף לרשימת התארים הרלוונטיים .לתשומת לב המציעים:
אם התואר איננו מופיע ברשימה שבשאלון ההגשה המקוון ,ניתן לבחור
את החלופה "מדעי הטבע" או את החלופה "אחר" ,ובצרופות לצרף את
תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת התואר הרלוונטי
)ראשון/שני/שלישי(.

.22
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מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
נספח א',1
סעיף ) 2כל
התחומים(

השאלה

תשובה

יש לי ניסיון רלבנטי רב ערך בהערכת ולווי עשרות פרויקטים
טכנולוגיים ,בתחומים מגוונים בלשכת המדע"ר במשרד
האנרגיה .יחד עם זאת  -אופן הסיווג שלכם מאלץ אותי
להגיש כ"מציע" שאינו בעל ניסיון....
במצב הנוכחי  -למציעים קיימות שלוש אפשרויות סיווג :
 .1מציע
 .2מציע שהינו בעל ניסיון בהערכת הצעות ברשות
החדשנות
 .3מציע שהינו בעל ניסיון בהערכת הצעות בקרן הון סיכון
אודה לכם באם תשקלו הרחבת ההגדרה בסעיף  2על מנת
לאפשר הגשה לבעלי ניסיון רלבנטי ,שאינם קשורים לרשות
החדשנות

אין שינוי במסמכי ההליך .ניתן להגיש הצעה ,והניסיון ייבחן בהתאם
למפורט בתנאי הסף בנוגע לניסיון.

.26

תחום תוכנה,
נספח א',1
סעיף 1

אני רוצה להגיש לתחום תוכנה לתת תחום למידת מכונה
ולמידה עמוקה ולתת תחום ראייה ממוחשבת ועיבוד תמונה.
יש לי תואר ראשון בגאודזיה ,תואר שני בגאודזיה ותואר
שלישי בגאודזיה .תואר זה אינו מופיע במסמכי ההליך
ברשימת התארים בתחום תוכנה ,האם אוכל להגיש ולעמוד
בתנאי הסף של ההשכלה?

תואר בגאודזיה עומד בתנאי הסף השכלה בתחום תוכנה ובפרט בתת
תחום למידת מכונה ולמידה עמוקה ובתת תחום ראייה ממוחשבת
ועיבוד תמונה ,והתווסף לרשימת התארים הרלוונטיים בתחום תוכנה
וכן בתחום מערכות.
לתשומת לב המציעים :אם התואר איננו מופיע ברשימה שבשאלון
ההגשה המקוון ,ניתן לבחור את החלופה "מדעי הטבע" או את החלופה
"אחר" ,ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת התואר
הרלוונטי )ראשון/שני/שלישי(.

.27

נספח א' ,סעיף
) 2.3.1כל
התחומים(

אם יש לי תואר מאוניברסיטה ידועה מחו"ל האם אני צריך
להביא אישור של המל"ג?

כמפורט בסעיף  2.3.1לנספח א' למסמכי ההליך ,הוכחת העמידה בתנאי
הסף בדבר השכלה בנוגע לתארים מחו"ל )ללא קשר לזהות אוניברסיטה
שהעניקה את התואר( תעשה באמצעות המצאת אישור שקילות לתואר
אקדמי ישראלי מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל שבמשרד
החינוך.

.25
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מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
תחום
תקשורת
ואלקטרוניקה,
נספח א',1
סעיף 1

השאלה

תשובה

להלן בקשה לצירוף לתנאי הסף בנושא השכלה )עמוד  7סעיף
" :(1הנדסאי בתחומים הנזכרים לעיל ,ובנוסף בעל תואר
אקדמאי בתחום שאינו ברשימה הנ"ל אך עם זיקה לתפקיד
)כדוגמת כלכלה( .או הוספה של תואר בכלכלה לרשימת
התחומים בתנאי הסף בתחום תקשורת ואלקטרוניקה.

תואר הנדסאי או תואר ראשון בכלכלה אינם עומדים ברשימת התארים
הרלוונטיים לצורך עמידה בתנאי הסף בתחום תקשורת ואלקטרוניקה.

.29

נספח א',1
סעיף ) 1כל
התחומים(

יש לי ניסיון מקצועי מגוון וחשיפה לטכנולוגיות רבות .לצערי
אין באמתחתי את התארים האקדמיים אשר מהווים דרישת
סף .האם פרופיל מקצועי מגוון המלווה ביכולות והבנה
טכנולוגית גבוהה יכול להתאים למערך הבודקים שלכם?

תואר אקדמי רלוונטי ,כמפורט במסמכי ההליך ביחס לכל תחום
)כתיקונם במסגרת מסמך זה( הינו תנאי סף הכרחי לצורך הכללה
ברשימת המציעים הרלוונטית ,ולא ניתן לוותר עליו.

.30

תחום תוכנה,
נספח א',1
סעיף 1

אני יועץ מוכר של האיחוד הארופאי בתחום חדשנות
טכנולוגית ,מערכות וטכנולוגיות מידע ובודק בקשות למימון
בתחומים אלה .האם אני יכול להגיש מועמדות גם אם
התואר שלי בכלכלה?

תואר ראשון בכלכלה עומד בתנאי הסף בנוגע להשכלה בתחום תוכנה
ובתחום תעשיות הייצור ,והוא התווסף לרשימת התארים הרלוונטיים
בתחומים הללו.
לתשומת לב המציעים :אם התואר איננו מופיע ברשימה שבשאלון
ההגשה המקוון ,ניתן לבחור את החלופה "אחר" ,ובצרופות לצרף את
תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת התואר הרלוונטי
)ראשון/שני/שלישי(.

.31

נספח א',1
סעיף 2

אני שוקל הגשת מועמדות לבודק מקצועי בתת התחום
מערכות רפואות .אודה להבהרה האם ניסיוני מתאים
להגשת מועמדות בתת התחום שבנדון.

בנספח א' 1למסמכי ההליך מפורטים תנאי הסף באשר להשכלה
והניסיון המקצועי הנדרשים בתחום הטכנולוגי הרלוונטי .בהתאם
לכתוב ניתן לבדוק את מידת ההתאמה לתפקיד בודק מקצועי באותו
תחום.

.32

נספח א',1
סעיף ) 1כל
התחומים(

האם תואר במדעי החברה יכול להיות מוכר כתואר בתנאי
הסף?

לא

.28

יובהר ,כי ניסיון כיועץ של האיחוד הארופאי אינו עומד בתנאי הסף
ניסיון מקצועי בתחום תוכנה.
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מספר
סידורי
.33

הסעיף
הרלוונטי
השאלה
במסמכי
ההליך
אני מבקש להגיש מועמדות להיות בודק בתחום מערכות.
תחום
נספח
מערכות,
האם תואר ראשון בכלכלה ותואר שני  MBAעומדים בתנאי
א' ,1סעיף 1
הסף?
ברצוני להגיש את המועמדות שלי לתפקיד "בודק מקצועי"
של רשות החדשנות ,בתחום התוכנה .בהשכלתי אני ד"ר
למדעי המוח בעל ניסיון בפיתוח תוכנה בתחום למידת מכונה
ולמידה עמוקה ובתחום של ניתוח שפה וניתוח  .DNAאין לי
תואר טכנולוגי ,ו/או תואר במדעי המחשב ,תכנות ,הנדסת
תוכנה כפי שרשום בתנאי הסף .האם אני עדיין עומד
בדרישות הסף על מנת להגיש את מועמדותי לתפקיד בודק
מקצועי בתחום התוכנה

.34

תחום תוכנה,
נספח א',1
סעיף 1

.35

השאלה שלי קשורה לדרישות בנספח א' של תואר אקדמאי.
תחום
נספח
מערכות,
יש לי אמנם תואר אקדמאי ראשון וגם  MBAאבל אין לי
א' ,1סעיף 1
תואר אקדמאי במדעי מחשב.

תשובה
תואר ראשון בכלכלה אינו עומד בתנאי הסף ביחס לתחום מערכות.
תואר שני ,MBA ,במנהל עסקים ייחשב לצורך עמידה בתנאי הסף
כתואר שני בכלל התחומים ,ובלבד שהתואר הראשון היה באחד
התחומים המפורטים בדרישות ההשכלה ביחס לאותו תחום.
תואר במדעי המוח עומד בתנאי הסף השכלה בתחום תוכנה ,והוא
התווסף לרשימת התארים הרלוונטיים בתחום זה.
לתשומת לב המציעים :אם התואר איננו מופיע ברשימה שבשאלון
ההגשה המקוון ,ניתן לבחור את החלופה "אחר" ,ובצרופות לצרף את
תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת התואר הרלוונטי
)ראשון/שני/שלישי(.

בסעיף  1לנספח א' 1למסמכי ההליך בתחום תוכנה אין דרישה לתואר
במדעי המחשב דווקא ,אלא מפורטת בו רשימה של תארים רלוונטיים,
כאשר התווסף לה גם תואר אקדמי שני במנהל עסקים ,ובלבד שהתואר
הראשון הוא באחד התחומים המפורטים ,כולל בתחומים נוספים
שהתווספו :גיאודזיה ,מדעי המוח וכלכלה.

.36

נספח א' ,1כל
התחומים

האם ניתן להגיש בקשה למרות שאין לי ניסיון כבודק?

כן ,יש לעמוד בתנאי הסף של הניסיון בכמפורט במסמכי ההליך בנוגע
לתחו/מים הרלוונטי/ים.

.37

נספח א',1
סעיף ) 1כל
התחומים(

האם בעל תואר שני במנהל עסקים  MBAהמייעץ לחברות
בתחום הייצור מאפשר להגיש בקשה להיכלל כתנאי סף
בהשכלה למכרז יועצים לחדשנות?

תואר שני ,MBA ,במנהל עסקים מכל אוניברסיטה מוכרת ע"י המל"ג
יחשב לצורך עמידה בתנאי הסף כתואר שני בכלל התחומים ,ובלבד
שהתואר הראשון היה באחד התחומים המפורטים בדרישות ההשכלה
ביחס לאותו תחום.
לתשומת לב המציעים :תואר שני במנהל עסקים איננו מופיע ברשימה
שבשאלון ההגשה המקוון ,אולם ניתן לבחור את החלופה "אחר"
ובצרופות לצרף את תעודות ההשכלה הרלוונטיות תחת תואר שני.
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מספר
סידורי
.38

.39

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
תחום מדעי
החיים ,נספח
א' ,1סעיף 1

נספח א',1
סעיף 2

תשובה

השאלה
מבוקש להוסיף בתנאי הסף בתחום מדעי החיים סעיף 2.6
בדומה ל ,2.5-כגון " -ניסיון בהערכת תכניות מו"פ של
הרשות לחדשנות מטעם משרד ממשלתי שותף )משרד
הבריאות( לאורך  2שנים )שנתיים( האחרונות שקדמו למועד
הגשת ההצעה ,ובנוסף ניסיון עבודה במו"פ תעשייתי של X
שנים לפחות בעבר"

הבקשה איננה מקובלת.

יש לי ניסיון כמעריך בקשות השקעה של  ,H2020וכיועץ
דרך  ISERDבנושא הגשת בקשות להשקעה ,וכמי שהצליח
לקבל השקעה דרך ישראל דיגיטאלית )מנוהל דרך הרשות
לחדשנות.
האם זה נחשב כאחד מסוגי הניסיון הנדרשים? כיצד אתם
מציעים לכסות את זה ,כיוון שזה מאוד רלוונטי אבל לא זהה
מילולית?

הניסיון המפורט בשאלה איננו עומד בתנאי הסף בנוגע לניסיון מקצועי.

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
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מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך

תשובה

השאלה
נספח ב' למסמכי ההליך – תצהיר להוכחת העמידה בתנאי הסף

.40

נספח ב' )כל
התחומים(

אני מועסק על ידי חברה .מי אמור למלא את נספח ב'?

במקרה שההצעה מוגשת על ידי חברה ,יש לצרף את מסמכי ההתאגדות
ואת המסמכים והתצהיר הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
כאשר הפרטים תחת הכותרת :אני הח"מ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ....וכן
הפרטים בסעיף  7ימולאו ידי מורשה חתימה המוסמך לכך מטעם
החברה מגישת ההצעה.

.41

נספח ב' )כל
התחומים(

בהנחה שממלא הטופס )אני ,הח"מ( הוא מי שמציע עצמו
למכרז ולא מישהו אחר מטעמו )האם זו הכוונה בהגדרת
"המציע"?(:
 .1פרטים של מי רושמים בשלש השורות הראשונות ?
 .2מה למחוק ומה לא למחוק בסעיפים ? 7 - 1
 .3מה המשמעות של סעיף  ?6אם הוא לא חל לגבי ,האם
לסמן  Vבתיבות של סעיף ?6

 .1במקרה שההצעה מוגשת על ידי יועץ עצמאי )ובמקרה זה הוא ,אכן,
המציע( יש למלא רק את הפרטים תחת הכותרות" :אני הח"מ ,נושא/ת
ת.ז .שמספרה  "....ולמחוק את המשך הפסקה.

 .4בסעיף  7שם וחתימה של מי צריך לרשום שם?

.42

נספח ב' )כל
התחומים(

האם יש צורך במילוי "נספח ב'  -תצהיר לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים" גם לגבי עוסק מורשה )לא תאגיד(?

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
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 .2סעיפים  2 ,1ו 3-בנספח לא רלוונטיים למגישי הצעות עצמאיים ,ולכן
יש למחוק אותם.
 .3בסעיף  6יש לסמן  Vבחלופה הראשונה )"הוראות סעיף  9לחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח) 1991-להלן" :חוק שוויון
זכויות"( לא חלות על המציע"( .סעיף  9לחוק שוויון זכויות חל על
מעסיק המעסיק למעלה מ 25-עובדים.4.בסעיף  7יש למלא את פרטי
מגיש ההצעה )יועץ עצמאי( ,ולאמת את החתימה על ידי עו"ד.
אכן כן .לפירוט לגבי אופן מילוי נספח ב' על ידי עצמאי/עוסק מורשה
שאינו תאגיד – ראו תשובה לשאלה מספר  41לעיל.

מספר
סידורי
.43

הסעיף
הרלוונטי
השאלה
במסמכי
ההליך
נספח א' ,סעיף  .1אני עוסק מורשה .האם צריך להגיש גם אישור תקף על
ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
) 2.2כל
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( ,תשל"ו1976 -
התחומים(
.2האם כעוסק מורשה אני נדרש למלא את נספח ב'  +תצהיר
מאומת ע"י עו"ד?

תשובה
 .1על עוסק מורשה להגיש במסגרת הצעתו את האישור התקף על ניהול
פנקסי חשבונות ,כנדרש בסעיף  2.2לנספח א' למסמכי ההליך .מציע
שאינו רשום כעוסק מורשה או תאגיד במועד הגשת ההצעות למכרז לא
יידרש להציג את האישור האמור ,אך בהגשת הצעתו להליך הוא יתחייב
כי אם תאושר מועמדותו לרשימת המציעים ,ובהמשך לכך יזכה בפנייה
תחרותית שתפורסם בין המציעים שברשימה ,הוא יסדיר את רישומיו
בכל המרשמים הנדרשים ,לרבות אצל רשויות המס והמע"מ ,וימציא את
המסמכים שיידרשו על ידי הרשות בהתאם לכך ,תוך לא יאוחר מ45-
יום ממועד הודעת הרשות בדבר זכייתו בפנייה התחרותית ,וזאת כתנאי
לחתימת ההסכם בינו לבין רשות החדשנות .במקרה זה ,על המציע
לצרף ,כחלופה למסמכים המפורטים בסעיפים  2.1ו 2.2-לנספח א' ,את
טופס ההתחייבות המצורף כנספח ג' למסמכי ההליך.
 .2הגשת מועמדות להליך מחייבת הגשת נספח ב' וכמו כן ,תצהיר
מאומת ע"י עו"ד .הנ"ל נכון לכל סטטוס של מגיש הצעה ,לרבות חברה,
עוסק מורשה ,מועמדים שזכו בהליכים קודמים ברשות וכו' .לפירוט
לגבי אופן מילוי נספח ב' על ידי עצמאי/עוסק מורשה שאינו תאגיד –
ראו תשובה לשאלה  41לעיל.

.44

נספח ב' )כל
התחומים(

נספח ב׳ במכרז זה זהה לחלוטין לזה שהיה במכרז הקודם
בדצמבר  .2018כמו כן הפרטים שלי לא השתנו מאז .אבקש
אישור להגיש את נספח ב׳ החתום ע״י עו״ד לתאריך דצמבר
 2018ולחסוך לי תשלום נוסף לעו״ד עבור אימות מסמך זהה.

הבקשה איננה מקובלת .יש להגיש את התצהיר  -נספח ב' ,מעודכן נכון
למועד הגשת ההצעה ,ועל כן לא ניתן להסתפק בתצהיר שנחתם בעבר.

.45

נספח ב' )כל
התחומים(

האם מציעים אשר הינם עוסקים מורשים )לא חברה(
נדרשים למלא את נספח ב' )תצהיר לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים( ולהחתים עורך דין? להבנתי נראה כי לא דרוש
בהתחשב בכך שעוסק מורשה מעסיק את עצמו בלבד וחותם
בעצמו.

נדרש מילוי התצהיר )נספח ב'( ,לרבות החתמתו בפני עורך דין ,ביחס
לכל סטטוס של מגיש הצעה ,ובכלל זה עוסק מורשה.
לפירוט לגבי אופן מילוי נספח ב' על ידי עצמאי/עוסק מורשה שאינו
תאגיד – ראו תשובה לשאלה  41לעיל.
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הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
נספח ב' )כל
התחומים(

אם אני עוסק מורשה ואני גם המציע  -איך למלא את נספח
ב'?

ראוה תשובה לשאלה מספר  41לעיל.

.47

נספח ב' )כל
התחומים(

האם יועץ עצמאי )לא גוף ציבורי( נדרש למלא את נספח ב',
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים?

כן .ראו הסבר בדבר מילוי הנספח בתשובה לשאלה מספר  41לעיל.

.48

נספח ב' )כל
התחומים(

האם ניתן בנספח ב' לאשר נכונות פרטים על ידי רואה חשבון
)ולא רק ע"י עו"ד(

לא .תצהיר יכול להיחתם על ידי עורך דין בלבד ,לאחר שהזהיר את
המציע.

.49

נספח ב' )כל
התחומים(

אני מבינה שעבור עצמאי שמעוניין להגיש הצעה למכרז,
מהותו של נספח ב' הוא הצהרה בנושא עבירות .הנספח
מנוסח כאילו הוא מוגש מטעם חברה ,ולכן חלק מאד ניכר
מהסעיפים לא רלוונטיים לעוסק מורשה .יש בו מספר
סעיפים שהרלוונטיות שלהם לא ברורה לי  -ייצוג הולם
לאנשים עם מוגבלויות? איך זה מתייחס לעצמאי? האם יש
אולי גרסה נוספת להצהרה ,פשוטה וברורה יותר ,לעצמאים

לפירוט לגבי אופן מילוי נספח ב' על ידי עצמאי/עוסק מורשה שאינו
תאגיד – ראו תשובה לשאלה מספר  41לעיל.

.50

נספח ב' )כל
התחומים(

בנוגע לנספח ב' במכרז " -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים" ,חתימת עו"ד על ההצהרה .האם נדרשת חתימת
עו"ד בשלב ההגשה דרך הטופס המקוון או רק לאחר
הזכייה?

יש לצרף תצהיר חתום בפני עו"ד וסרוק במועד הגשת ההצעה המקוונת,
בכפוף לאמור בתשובה לשאלה  57להלן )המתייחסת למציע שאינו
רשום כעוסק מורשה או תאגיד במועד הגשת ההצעות להליך(.

.51

נספח ב' )כל
התחומים(

אבקש להבין את הטופס בנספח ב'" :תצהיר לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים" .אני יועץ עצמאי ולא הבנתי מי הן
הדמויות ומה תפקידן ביחס אלי.

ראה תשובה לשאלה מספר  41לעיל.

.52

נספח ב' )כל
התחומים(

בנוגע ל "נספח ב'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים"  -אני מגיש את ההצעה בעצמי ,כעוסק מורשה,
ולעולם לא הורשעתי ואין לי שום עבר פלילי .האם חובה
למלא את הטופס )נספח ב'(? צריך להיות אצל עורך דין?

ראה תשובה לשאלה מספר  41לעיל.

מספר
סידורי
.46

השאלה
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תשובה

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
נספח ב' )כל
התחומים(

האם ניתן למלא שאלון ולצרף את כל המסמכים מלבד
תצהיר חתום )נספח ב'( ולשלוח אותו בהמשך באימייל?

יש לצרף תצהיר חתום בפני עו"ד וסרוק במועד הגשת ההצעה המקוונת,
בכפוף לאמור בתשובה לשאלה  57להלן )המתייחסת למציע שאינו
רשום כעוסק מורשה או תאגיד במועד הגשת ההצעות להליך(.

.54

נספח ב' )כל
התחומים(

האם חתימת רו"ח יכולה להוות תחליף לחתימת עו"ד על
נספח ב'?

ראו תשובה לשאלה  48לעיל.

.55

נספח ב' )כל
התחומים(

האם בשלב ההגשה ניתן להגיש מסמכים ללא אישור עו"ד
)נספח ב'( ,מחמת ההוצאה הכספית ,ולתקף אותם בהמשך
רק אחרי קבלת אישור ותחילת התקשרות

יש להגיש את כלל המסמכים על נספחיהם במועד הגשת המועמדות .את
נספח ב' )תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים( יש לצרף תצהיר
חתום בפני עו"ד וסרוק במועד הגשת ההצעה המקוונת ,בכפוף לאמור
בתשובה לשאלה  56להלן )המתייחסת למציע שאינו רשום כעוסק
מורשה או תאגיד במועד הגשת ההצעות להליך(.

.56

תחום מדעי
החיים ,נספח
א' ,סעיף 1

מספר
סידורי
.53

תשובה

השאלה

כללי
אני מעוניינת להשתתף ולהגיש מועמדות במכרז "יועצים
בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום מדעי החיים" וכיום אני
עובדת כשכירה בחברה גדולה .ברצוני לדעת האם אפשר
להשתתף במכרז על סמך הצהרה והתחייבות שבמקרה בו
ההצעה שלי מתקבלת במכרז ,אני הופכת מעובדת שכירה,
לעובדת מורשה עצמאית.
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נספח א' למסמכי ההליך ,ביחס לכלל התחומים ,תוקן ביום ,5.9.2019
באופן שלאחר סעיף  1.2התווסף המלל הבא:
"על אף האמור לעיל ,מציע שאינו רשום כעוסק מורשה או תאגיד במועד
הגשת ההצעות להליך זה לא יידרש להציג עמידתו בתנאי הסף הקבועים
בסעיפים  1.1ו 2.1-לעיל ,אך בהגשת הצעתו להליך זה הוא מתחייב כי
אם תאושר מועמדותו לרשימת המציעים ,ובהמשך לכך יזכה בפנייה
תחרותית שתפורסם בין המציעים שברשימה ,הוא יסדיר את רישומיו
בכל המרשמים הנדרשים ,לרבות אצל רשויות המס והמע"מ ,וימציא את
המסמכים שיידרשו על ידי הרשות בהתאם לכך ,תוך לא יאוחר מ45-
יום ממועד הודעת הרשות בדבר זכייתו בפנייה התחרותית ,וזאת כתנאי
לחתימת ההסכם בינו לבין רשות החדשנות" .במקרה זה ,על המציע
לצרף ,כחלופה למסמכים המפורטים בסעיפים  2.1ו 2.2-לנספח א' ,את
טופס ההתחייבות המצורף כנספח ג' למסמכי ההליך )אשר הוסף גם הוא
במסגרת התיקון הנ"ל(.

מספר
סידורי
.57

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
תחום מדעי
החיים ,נספח
א' ,סעיף 1

תשובה

השאלה

ההצעה יכולה להיות מוגשת בשני אופנים :או שהחברה תגיש את
אני עובדת כעצמאית דרך חברה לייעוץ בע"מ .האם אני,
בתור יועצת בחברה ,יכולה להגיש בקשה לוועדת המכרזים  -ההצעה כאשר השואלת היא המבצעת המוגשת מטעמה ,או שהשואלת
לרשימת מציעים  -יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום תגיש את ההצעה בשם עצמה ,כאשר במקרה זה ,אם היא איננה רשומה
מדעי החיים?
כעוסק מורשה במועד הגשת ההצעה יחול האמור בתשובה לשאלה 56
לעיל.

.58

נספח א' ,סעיף
1

אחד מתנאי הסף במכרז רשום על המציע להיות בעת הגשת
ההצעה תאגיד הרשום בישראל כדין ,או עוסק מורשה כדין
בישראל שאינו תאגיד רשום או עוסק פטור .אני קיבוצניק,
האם אני חייב להירשם כתאגיד או כעוסק מורשה?

ראו תשובה לשאלה מספר  56לעיל.

.59

נספח א' ,סעיף
מס' 1

האם ניתן להגיש את המועמדות ללא פתיחת תיק עצמאי
מראש ולהתחייב שאם אתקבל כיועצת אכין את כל
האישורים הנדרשים ואהיה עוסק מורשה?

ראי תשובה לשאלה מס'  56לעי

.60

נספח א' ,סעיף
מס' 1

אני לא תאגיד רשום ,או עוסק מורשה או עוסק פטור היום.
האם זהו תנאי סף להגשת מועמדות או שניתן להסדיר את
הנקודה הזו )לפתוח עסק פטור למשל( במהלך תהליך
הבחירה של הרשות לחדשנות?

ראה תשובה לשאלה מס'  56לעיל.

.61

נספח א' ,סעיף
מס' 1

אני מעוניין להגיש מועמדות וראיתי שנדרשת תעודת עוסק
מורשה או אישור עוסק פטור – האם זה חובה?

ראה תשובה לשאלה מס'  56לעיל.

.62

נספח א' ,סעיף
מס' 1

אני שכיר ואין לי תעודת עוסק מורשה כרגע .האם ניתן
להירשם ורק אם אכנס לרשימת המציעים להוציא תעודת
עוסק מורשה?

.63

נספח א' ,סעיף
מס' 1

כיום אני שכיר .האם אני יכול לפנות עצמאית או חייב דרך
החברה?
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ראה תשובה לשאלה מס'  56לעיל.

ניתן להגיש מועמדות כעצמאי .ראה תשובה לשאלה מס'  56לעיל.

מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
כללי

השאלה

תשובה

בודקים מקצועיים ברשות שהתחילו ב 2014-צריכים שוב
להשתתף במכרז?

אכן כן .תקופת ההתקשרות עם זוכי מכרז  10/14שפרסם משרד
הכלכלה ,לקבלת שירותי בודקים מקצועיים ,לרבות תקופת האופציה,
היתה ל 5-שנים בלבד ,ועומדת לפני סיום ,ולכן גם על בודקים שהשתתפו
וזכו באותו מכרז ושימשו מאז כבודקים ,להגיש מועמדות בהליך הנדון.

.65

כללי

אם אני בעל שליטה בחברה בע״מ ולא עצמאי )לא עוסק
מורשה( איך אני אמור להגיש את מועמדותי? האם אני אמור
להגיש בשם חברה ולחתום על נספח ב' שבו אני ארשום את
עצמי כעובד בחברה שלי?

כאשר המבצע המוצע פועל באמצעות חברה בע"מ ,ההצעה תוגש על ידי
החברה ,ונספח ב' ייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם החברה.
מובהר ,כי הבחירה של מבצע/יועץ מטעם חברה ,בין אם החברה בבעלות
המבצע המוצע מטעמה ובין אם לאו ,תהיה במבצע באופן אישי ,בהתאם
להשכלה ולניסיון שהוצגו במסגרת ההצעה המתייחסת אליו פרטנית.
יודגש ,כי בעוד הסכם ההתקשרות יהיה עם החברה מגישת ההצעה
)הזוכה( ,ההתנהלות השוטפת של הרשות בפועל ,במישור המקצועי,
תהיה עם המבצע הנבחר בלבד ולא עם החברה שהגישה את ההצעה.

.66

כללי

אם יש לי ניסיון מאותו מקום עבודה במספר תתי תחומים -
כיצד אני יכול לציין זאת בשאלון?

ניתן לרשום את אותו תאגיד )מקום עבודה( מספר פעמים ,ובכל פעם
לבחור תת תחום אחר )עד  ,(3ובהתאמה לכתוב את התפקיד והניסיון
הספציפי.

.67

כללי

מה היקף המשרה הנדרש?

היקף מתן השירותים תלוי במספר ובסוג הבקשות לתמיכה במו"פ
המוגשות מעת לעת לרשות החדשנות בתחומי הבדיקה השונים ,והוא
איננו ניתן להערכה מראש .בכל מקרה ,היקף ההתקשרות המקסימלי לא
יעלה על  180שעות חודשיות בממוצע  2,160 /שעות בשנה .אין בהיקף זה
משום התחייבות מצד רשות החדשנות להיקף שעות כלשהו ,והכל
מותנה בצרכי רשות החדשנות מעת לעת ונתון לשיקול דעתה הבלעדי.

.64
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.68

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
כללי

מספר
סידורי

תשובה

השאלה
אני מבין שצריך למלא ולהגיש את כל הטפסים הנדרשים
באתר  . innovationisrael@keinan-sheffy.co.ilהאם
זה הכל? נשאר עוד משהו?

באתר האינטרנט של רשות החדשנות מופיע הסבר קצר אודות ההליך.
תחת הכותרת הגשת בקשה ,מופיע ,בין היתר ,לינק המפנה לשאלון
המיועד למילוי .בנוסף ,יש לצרף את המסמכים הנדרשים והנספחים
השונים בהתאם להנחיות המופיעות בטופס השאלון.
בסיום מילוי השאלון והעלאת כלל הצרופות ,יש לשלוח באופן מקוון
במקום המיועד לכך.
במקרה של תקלה טכנית בשליחת החומר )ובמקרה זה בלבד( יש לפנות
לכתובת:
innovationisrael@keinan-sheffy.co.il
יובהר ,כי הליך זה הינו לצורך יצירת רשימות מציעים של בודקים
מקצועיים ,אשר מתוכו תהא הרשות רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לערוך פניות תחרותיות )שבמסגרתן יתכן שיידרש מציע לספק מסמכים
נוספים ו/או להגיע לראיון ו/או לעבור מבדקים שונים וכיו"ב ,לפי שיקול
דעת הרשות( – כמפורט בסעיף  8למסמכי ההליך.

.69

כללי

האם ניתן למלא את השאלון המקוון באנגלית?

כן.

.70

כללי

האם ניתן לספק את השירותים ,לרבות הגשת דוחות וחוו"ד
מקצועית ,בשפה האנגלית?

השירותים הנדרשים במסגרת ההליך יסופקו בשפה העברית .עם זאת,
אין מניעה כי מונחים/מושגים מקצועיים יירשמו באנגלית.

.71

כללי

בנוגע לסעיף  - 8.4האם צריך כבר להציע אחוז הנחה ביחס
לתעריפי שכר טרחה מרביים? או רק אחרי הפנייה
התחרותית מצד הרשות

הצעת המחיר תוגש רק במסגרת הפנייה התחרותית שתתבצע ,לפי
שיקול דעת הרשות ,בין המציעים הנכללים ברשימת המציעים –
כמפורט בסעיף  8למסמכי ההליך.

.72

כללי

האם מדובר במשרה מלאה או כפרילנסר

המבצעים אשר ייבחרו למתן השירותים בפניות התחרותיות יועסקו
כעצמאים או באמצעות חברות אשר יגישו את מועמדותם כמבצעים
ואשר עמן תחתום הרשות על הסכם התקשרות .בכל אופן ,לא יהיו יחסי
עובד-מעסיק בין הרשות לבין המבצעים שיספקו את השירותים .לגבי
היקף השעות למתן השירותים  -ראו תשובה לשאלה  67לעיל.
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מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
כללי –
תעשיות
הייצור

השאלה

תשובה

בתחום תעשיות היצור אין תת תחום אריזות

אכן אין אזכור לתת תחום אריזות במסמכי ההליך .יש לבדוק מידת
התאמה לכל אחד מתתי התחומים האחרים המופיעים במסמכי ההליך.

.74

כללי

לאחר מילוי הטופס האלקטרוני  -איך יש לשלוח אותו
אליכם?

ביום  26בספטמבר  2019יפתח השאלון להגשה מקוונת בכל התחומים
הטכנולוגיים.

.75

כללי

באפריל  2019זכיתי בפניה תחרותית למתן שירותי בודקים
מקצועיים בתחום למידה עמוקה ולמידת מכונה ומאז יוני
 2019מוניתי למנהל מאגד  -האם בכל זאת עלי לגשת למכרז
הנ"ל?

ההליך מיועד למועמדים חדשים ולבודקים קיימים אשר זכו במכרז
שפרסם משרד הכלכלה בשנת  ,2014וההתקשרות עמם עומדת
להסתיים .בודקים אשר נחתם עמם הסכם התקשרות בהמשך למכרז
שפרסמה רשות החדשנות בשנת  ,2017או לאחרונה  -בהמשך להליכים
תחרותיים קודמים לבחירת בודקים מקצועיים ,אינם נדרשים להגיש
מועמדות גם בהליך זה ,אלא אם כן ברצונם להגיש מועמדות לתחומים /
תתי תחומים נוספים מעבר לאלה שבהם זכו )בכפוף למגבלות מספר
התחומים ותתי-התחומים שבהם ניתן להגיש מועמדות ,כמפורט בסעיף
 1.5למסמכי ההליך( .יובהר ,כי אם בודק אשר נחתם עמו הסכם יגיש
מועמדות במסגרת הליך זה ,ויזכה בפנייה תחרותית שתתפרסם
בעקבותיו – התמורה שתשולם לו בגין כלל התחומים שבהם ייבחר
תהיה בהתאם לאחוז ההנחה הגבוה יותר שהציע באיזה מההליכים .עוד
יובהר ,כי מנהל מאגד רשאי להגיש מועמדות להליך זה ,ועצם
השתתפותו במכרז מנהלי מאגדים איננו מונע השתתפות בהליך זה.

.76

כללי

האם ניתן להיות בודק בתחום מדעי החיים גם בתקופה שבה
מקבלים דמי חופשת לידה מביטוח לאומי?

יש לפנות לגורם מוסמך לקבלת תשובה.

.77

כללי

האם ניתן להיות בודק מקצועי ובמקביל לחתום דמי אבטלה
בגין עזיבת משרה מלאה קודמת?

יש לפנות לגורם מוסמך לקבלת תשובה.

.78

כללי

האם צריך להיות נוכח בישראל כדי להיות בודק ,או תקבלו
גם בודקים מחוץ לישראל?

הבודק המקצועי במסגרת עבודתו נפגש עם מבקשי התמיכה .לשם כך,
עליו להיות זמין בישראל בהתאם ללוח הזמנים שנקבע.

.73
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.79

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
כללי

מספר
סידורי

השאלה

תשובה

האם יש לי אפשרות לדחות בקשה לביצוע עבודה?

על הבודקים להיות זמינים בכל עת לעבודה שתימסר להם ,בהתאם
לדרישות הרשות.

.80

כללי

מה התשלום הצפוי )פר שעה או בדיקה(?

התעריפים השעתיים המרביים שישולמו מפורטים בסעיף  8.4במסמכי
ההליך .במסגרת הפניות התחרויות שתערכנה בין המציעים שייכללו
ברשימות המציעים ,יהיה עליהם להציע אחוז הנחה שלא יעלה על 10%
על התעריפים המרביים כאמור ,והתמורה שתשולם להם אם יזכו
בפניות אלה תהיה בהתאם למחיר המרבי בניכוי אחוז ההנחה שהציעו.

.81

כללי

בשאלון יש מספר תחומי התמחות .האם חובה לבחור יותר
מ?1-

לא חובה לבחור יותר מתחום אחד ,אולם – כאמור בסעיף  1.5למסמכי
ההליך – ניתן לבחור עד  2תחומים מקסימום )מתוך  ,(5ועד ל 3 -תתי
תחומים מקסימום בכל תחום ,בהתאם לניסיון הרלוונטי של המציע.

.82

כללי

אני בעל ניסיון כבודק מקצועי מרשות החדשנות ,ובאותה
תקופה ביצעתי ביצוע בדיקות במקביל בשני תתי תחומים.
כיצד לציין זאת?

באפשרותך לבחור תת תחום אחד ולרשום את תקופת הניסיון ברשות
החדשנות ואח"כ לבחור תת תחום שני ולרשום את אותה תקופת ניסיון.

.83

כללי

במכרז כתוב מועד סיום עבודה כבודק מקצועי ,אבל אני
עדיין בודק מקצועי .מה לרשום?

ניתן להשאיר תאריך סיום פתוח.

.84

כללי

במכרז כתוב מועד סיום עבודה כקרן הון סיכון ,אבל אני
עדיין עובד בקרן .מה לרשום?

ניתן להשאיר תאריך סיום פתוח.

.85

כללי

במכרז כתוב מועד סיום עבודה בארגון ,אבל אני עדיין עובד
בארגון .מה לרשום?

ניתן להשאיר תאריך סיום פתוח.

.86

כללי

האם מי שזוכה בהליך זה נבחר להיות בודק מקצועי?

לא .מועמדים שיימצא כי עמדו בתנאי הסף להליך זה ייכללו
ברשימת/ות המציעים של הרשות בתחום/מים הרלוונטי/ים ,אשר
תשמשנה את הרשות לצורך עריכת פניות תחרותיות בין מציעים
הכלולים ברשימת המציעים – כמפורט בסעיף  8למסמכי ההליך .עם
המועמדים שיזכו בשלב הפניות התחרותיות ייחתמו הסכמי התקשרות
לשימוש כבודקים מקצועיים.
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.87

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
כללי

מספר
סידורי

תשובה

השאלה
מה היקף העבודה הנדרשת ממני כבודק?

ראו תשובה לשאלה מספר.67

.88

כללי

כמה בדיקות מבצעים בשנה?

ראה תשובה לשאלה מספר.67

.89

כללי

מה בגדול נדרש ממני כבודק?

לעניין זה ראו סעיף  1.4למסמכי ההליך.

.90

כללי

האם אני יכול להמשיך לעבוד בחברתי בזמן היותי בודק?

כן.

.91

כללי

האם אני נדרש להמציא אישור מעסיק להיות בודק?

השאלה איננה ברורה.

.92

כללי

האם בודק מקבל שכר בעבור עבודתו ,ואם כן במה מדובר?

לעניין התמורה המשולמת בגין שירותי הבדיקה המקצועית ראו תשובה
לשאלה מספר  80לעיל.

.93

כללי

אני בודק מקצועי ברשות האם עלי לגשת למכרז?

ראו תשובה לשאלה  75לעיל.

.94

כללי

אני אזרח ישראלי שמתגורר בחו"ל האם אני יכול להיות
בודק מקצועי?

ראו תשובה לשאלה מספר .78

.95

כללי

אני שוקל להגיש מועמדות לבודק במדעי החיים .מהו הגמול
הכספי עבור עבודה זאת?

ראו תשובה לשאלה מספר .80

.96

כללי

האם זה המכרז הרלבנטי לגבי בודקים שעובדים בתחום
מדעי החיים? https://israelinnovation.keinan-
sheffy.com/innovation/read/4.htm

בכל תחום ,בכותרת השאלון ,מופיע תחום ההגשה הרלוונטי .בתמצית
ההודעה ,המפורסמת באתר הרשות ,תחת הכותרת "הגשת הבקשה",
מופיע קישור "להגשה באמצעות מענה לשאלון לחץ כאן" .הקלקה על
קישור זה פותחת את טופס ההגשה המקוון.

.97

כללי – טופס
ההגשה
המקוון

אני לא רואה בסוף השאלון כפתורים "שמור" או "שלח".

השאלון יהיה פתוח להגשה החל מיום  .26.9.19לאחר מילוי השאלון
והעלאת כלל הצרופות ההכרחיות תיפתח האופציה למשלוח השאלון,
ועל מגיש ההצעה יהיה לעקוב אחר ההנחיות.

.98

כללי – טופס
ההגשה
המקוון

יש אפשרות למלא את השאלון במספר ימים/בחלקים?

לא ניתן למלא את השאלון במספר ימים/בחלקים ,ויש להכין מראש את
כל הצרופות והנתונים הרלוונטיים למילוי השאלון .עם זאת ,ניתן
לשמור גרסאות ביניים של השאלון.
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מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
כללי – טופס
ההגשה
המקוון

תשובה

השאלה
לאחר מילוי הטופס להגשת הצעות ,כיצד נשלח הטופס
לרשות

לאחר מילוי כלל הפרטים בשאלון והעלאת הצרופות ההכרחיות יש
לשלוח את הטופס באופן מקוון )האופציה למשלוח השאלון תיפתח ,ועל
מגיש ההצעה יהיה לעקוב אחר ההנחיות(.

.100

כללי

אני "מדען )תושב ו (CEO -חוזר" ,ומבקש לבדוק האם
מילאתי נכון את הטופס המצורף? האם הוא מוכן להגשה

טופס ההגשה המקוון ייפתח להגשת הצעות רק החל מיום .26.9.2019
אופציית ההגשה תיפתח רק לאחר מילוי כלל הפרטים בשאלון והעלאת
הצרופות ההכרחיות לצורך הגשת הצעה.

.101

כללי

מה השכר עבור עבודה זו?

לעניין התמורה המשולמת בגין שירותי הבדיקה המקצועית ראו תשובה
לשאלה מספר  80לעיל.

.102

כללי

במידה ואני מגיש לשלושה תתי תחומים ונמצאתי מתאים
לתת תחום אחד שהצעתי ,אך לא לתתי תחומים אחרים
שהצעתי ,האם זה יכול לפגוע בסיכויי לזכות במכרז לעומת
מצב שבו הייתי מציע מראש רק את התת תחום שבו נמצאתי
מתאים?

לא.

.103

כללי – טופס
ההגשה
המקוון

האם אפשר לשמור את השאלון המקוון בגרסאות ביניים
לפני שליחתו אליכם? לדוגמא ,אם עדיין חסרים לי מסמכים
מסוימים.

ניתן לשמור גרסאות ביניים של השאלון המקוון וכן את הגרסה הסופית
שנשלחה.

.104

כללי

בשלב זה אין אמות מידה לשקלול – אלא תנאי סף
להצטרפות למאגר .השקלול ייעשה במכרז מאוחר יותר
בבחירה )מתוך המאגר( למשימה ספציפית .מדוע אם כן
בסעיף  8.4טרחתם לציין שבשלב המאוחר יתבקשו המציעים
להציע הנחה על התעריף הקבוע ,וזאת מבלי לציין את
משקלה? מה יכולה להיות התרומה של מידע כזה לשיקולי
המצטרפים בשלב זה? אם כבר צוינה העובדה ,מדוע לא
לציין את משקל ההנחה )לצורך הבנת השלב הבא של
המכרז(?

התעריפים המרביים שישולמו עבור שירותי בדיקה מקצועית לבודקים
אשר ייבחרו בפנות תחרותיות שתערכנה מתוך רשימות המציעים
מפורטים בסעיף  8.4למסמכי ההליך .במסגרת הפניות התחרויות ,יהיה
על המציעים להציע אחוז הנחה שלא יעלה על  10%על התעריפים
המרביים כאמור ,והתמורה שתשולם להם אם יזכו בפניות אלה תהיה
בהתאם למחיר המרבי בניכוי אחוז ההנחה שהציעו.
ציון התעריפים המרביים נעשה על מנת שלא תוגש הצעה על ידי מציע
שהתעריפים הללו אינם רלוונטיים לגביו.

.99
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מספר
סידורי
.105

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
כללי

השאלה

תשובה

עברתי על מגוון תתי התחומים המוצעים ,ולצערי לא
הצלחתי למצוא את המתאים לי ביותר:
אמצעים רפואיים ) .(Medical Devicesהאם יש
באפשרותכם לכוון אותי?

מוצע לבחון את ההודעה בתחום מערכות ,תת תחום מכשור רפואי –
ראה טבלה בסעיף  2להודעה.

מילאתי השאלון בכתובת אבל לא רואה כפתור שלח

השאלון ייפתח להגשה החל מ  .26.9.19לאחר מילוי השאלון והעלאת
כלל הצרופות ההכרחיות תיפתח האופציה למשלוח השאלון ,ועל מגיש
ההצעה יהיה לעקוב אחר ההנחיות.

אני מוכר כיועץ של המכינה למו"פ .במידה ואזכה במכרז
בודקים -האם זה מגביל עבודת ייעוץ של המכינה למו"פ?

לא ניתן לבצע את  2התפקידים במקביל מחשש לניגוד עניינים .בכל
אופן ,גם ביצוע משימות במסגרת המכינה למו"פ ייעשה באמצעות
התקשרות כתוצאה מהליך זה.
על המגיש לכתוב בקצרה אודות הניסיון שצבר בארגון בו עבד ,וזאת
בהתאמה לתת התחום הטכנולוגי שבו מוגשת ההצעה .לכן יש מגבלה של
תווים .כמו כן ,ניתן להפנות למידע המשלים במסמך של קורות החיים.

.106

כללי – טופס
ההגשה
המקוון

.107

כללי

.108

כללי – טופס
ההגשה
המקוון

ישנם מציעים ,ביניהם אנוכי ,שמאה תווים אינם מספיקים
כדי לסכם את ניסיונם גם אם יפרטו רק שם חברה ותפקיד.
האם ניתן להפנות ל CV -עם המידע החסר ולהפנות מתוך
"עד מאה תווים"?

.109

כללי – טופס
ההגשה
המקוון

עבודה בייעוץ בתעשייה איננה עבודה בארגון ,אלא עבודת
ייעוץ לארגון )ספק משנה( .חלק מהיועצים פועלים באופן זה
מול מנכ"לים ומועצות מנהלים ,במקביל לתרומתם לרשות
לחדשנות .חסרים שדות אינפורמציה לעניין זה.

השאלות בשאלון המקוון מתייחסות לניסיון מקצועי שקשור לתנאי
הסף .מידע נוסף אודות הניסיון המקצועי יכול להירשם בקורות החיים
שאותם יש לצרף במסגרת השאלון.

.110

כללי – טופס
ההגשה
המקוון

אין מספיק מקום כדי להעלות מכתבי המלצה של לקוחות
הייעוץ.

כאשר השאלון יפתח להגשה ב ,26.9.2019 -ניתן יהיה לצרף בסופו
צרופות נוספות ,תחת "אחר".
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מספר
סידורי
.111

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
כללי

.112

כללי – טופס
ההגשה
המקוון

.113

כללי

השאלה

תשובה

האם תחום ה product design -גם רלוונטי?

לא קיים במסגרת ההליך הנוכחי תת תחום של עיצוב המוצר .כלל תתי
התחומים והמומחיות הטכנולוגית הנדרשת בכל אחד מהם מפורטים
בטבלה שבסעיף  2בכל אחד ממסמכי ההליך.

למה הכוונה בתואר "אחר"?

אם במסגרת מענה זה התווסף תואר שאיננו מופיע ברשימת התארים
בטופס המקוון ,והמציע הינו בעל תואר זה ,באפשרותו לבחור במקום
אותו תואר בתואר "אחר" .כמו כן ,אם למציע יש שני תארים ראשונים /
שניים  /שלישיים ,ניתן לרשום את התואר הנוסף תחת "אחר".

לא ברור במכרז היכן מציעים הנחה לרשות ,בשאלון אין שום רשימת המציעים תשמש את הרשות לצורך עריכת פניות תחרותיות
בהתאם לתקנות ,בין מציעים הכלולים ברשימת המציעים .במסגרת
התייחסות לתעריף ואין גם בקשה להגיש קובץ .האם סתם
להוסיף קובץ ב"אחר"?
הפניות התחרותיות הספציפיות יידרשו המציעים ,בין היתר ,להציע
אחוז הנחה ביחס לתעריפי שכר טרחה מרביים – כמפורט בסעיף 8
למסמכי ההליך .הגשת הצעת המחיר אינה רלוונטית בהליך זה ,שבו
נבחנת המועמדות לרשימת המציעים.

.114

כללי

אני מבקש לקבל תשובה האם ניתן להגיש קו"ח באנגלית.

ניתן להגיש קורות חיים באנגלית.

.115

כללי

איפה ממלאים את ההנחה הכספית  -בנפרד מההצעה
הטכנית?

ראו תשובה לשאלה מספר  113לעיל.

.116

כללי

אני עובד עם מספר קרנות כיועץ טכני בתחומי בלוקצ'יין
וראיתי שגם רשות החדשנות מחפשת יועצים .האם בתור
מומחה בתחום הבלוקצ'יין עלי להגיש בקשה בתחום
המערכות או בתחום התוכנה?

ראה סעיף  2בהודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים -
יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום תוכנה.

.117

כללי

האם ניסיון כמנהל תוכניות ברשות ,יעוץ לחברות בנושאי
הגשת הצעות מו"פ פיתוח עסקי וכדומה יכול להיחשב
כניסיון מקביל לניסיון במו"פ תעשייתי?

ניסיון זה אינו יכול להיחשב כניסיון מקביל לניסיון במו"פ תעשייתי.
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מספר
סידורי
.118

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
ההליך
כללי

 .119כללי

השאלה

תשובה

האם ניהול התכניות שכלל הדרכת הבודקים ,השתתפויות
בבדיקות וכן בוועדות התכניות ומעבר על חוות הדעת ,יכול
לעמוד בתנאי הסף של ניסיון מקצועי ,כאשר בשאלון אין
מקום למידע כזה ,אלא רק לפרטים באם הייתי בודק?
האם העובדה שכחמש שנים אני משמש גם כבודק מקצועי
של האיחוד האירופי יכולה להירשם באופן כלשהו בשאלון?

הניסיון כבודק מקצועי של האיחוד האירופאי ניתן להוסיף כניסיון
עבודה בארגון .ניסיון זה יכול להיחשב בתנאי הסף ניסיון מקצועי
כניסיון חליפי מקביל לניסיון תעשייתי.

אני שוקל הגשה לתחום מדעי החיים ,ובעל ניסיון בתחום
ייזום ,פיתוח ,ועד הגעה למיסחור בנושא של מוצרים
להחדרת תרופות ) (drug delivery devicesמהו תת
התחום המתאים ?

בתחום מדעי החיים ,תתי התחומים המתאימים לתחום המומחיות
המפורט בשאלה הם :תת תחום התקנים רפואיים חיצוניים בעלי
השפעה ביולוגית תפקודית ותת תחום פולימרים ופורמולציות למשטרי
מתן שונים.

ב .מסמכי ההליך המתוקנים מפורסמים באתר המכרזים של הרשות ,בגרסת שינויים.
ג .לתשומת לב המציעים :ביום  5.9.2019תוקנו מסמכי ההליך ביחס לכלל התחומים ,באופן שלאחר סעיף  1.2לנספח א' התווספה הפסקה הבאה:
"על אף האמור לעיל ,מציע שאינו רשום כעוסק מורשה או תאגיד במועד הגשת ההצעות להליך זה לא יידרש להציג עמידתו בתנאי הסף הקבועים בסעיפים
 1.1ו 1.2-לעיל ,אך בהגשת הצעתו להליך זה הוא מתחייב כי אם תאושר מועמדותו לרשימת המציעים ,ובהמשך לכך יזכה בפנייה תחרותית שתפורסם בין
המציעים שברשימה ,הוא יסדיר את רישומיו בכל המרשמים הנדרשים ,לרבות אצל רשויות המס והמע"מ ,וימציא את המסמכים שיידרשו על ידי הרשות
בהתאם לכך ,תוך לא יאוחר מ 45-יום ממועד הודעת הרשות בדבר זכייתו בפנייה התחרותית ,וזאת כתנאי לחתימת ההסכם בינו לבין רשות החדשנות.
הרשות רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר הארכה של המועד האמור".
בהתאמה לכך ,לאחר כל אחד מהסעיפים  2.1ו 2.2-לנספח א' ,התווסף המשפט הבא:
"מציע שאין בידיו את המסמכים כאמור ,יצרף כחלופה לכך ,במקום שנועד לצירוף המסמכים הוכחת תנאי הסף בסעיף ] 1.2 / 1.1לפי העניין[ ,את טופס
ההתחייבות בנוסח המצורף כנספח ג'".
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וכן התווסף נספח ג' שיש לצרפו כחלופה למסמכים הנדרשים במסגרת סעיפים  ,2.2 / 2.1אם מתקיים האמור לעיל.
ד .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי ההליך ,על נספחיהם ,יגבר האמור במסמך זה.
ה .מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

בברכה,
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
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