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 תתפותכשירויות המציע ותנאי סף להש .1
 

 הבאים במצטבר:התנאים  בכללהגיש הצעה מי שעומד  םזכאי
    

 .המציע הוא יחיד תושב ישראל, או תאגיד, הרשום בישראל כדין 1.1

, המועמד המוצע מטעמו לביצוע השירותים –, אם הוא יחיד עוסק מורשה, או בתאגיד מציעה 1.1

החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעה במתן  60מוכח במהלך  הינו בעל ניסיון

 "שירותי הייעוץ הארגוני"( –להלן . שלהלן )1.1.1שירותי ייעוץ ארגוני כהגדרתם בסעיף 

. שלהלן, להם סופקו 1.1.1וזאת לשני לקוחות לפחות בעלי כל המאפיינים המפורטים בסעיף 

 שעות ייעוץ. 100 –ת מ שירותי הייעוץ הארגוני בהיקף שלא יפח

פריטים מתוך  6הצגת ניסיון בלפחות : "שירותי ייעוץ ארגוני" לעניין מכרז זה .1.1.1

א. :  מכלול הפריטים שלהלן ואשר בוצעו בקרב דרג ניהול ביניים ומעלה

אבחון/מיפוי ארגוני ו/או ב. פיתוח ארגוני מערכתי ו/או ג. פיתוח מנהלים ו/או ד. 

עיצוב תרבות ארגונית ו/או ה. ליווי שינויים תהליכיים ומבניים ו/או ו. שיפור שיטות 

ותהליכי עבודה ו/או ז. גיבוש מדדי ביצוע וכלי ניהול ובקרה )ארגון ושיטות( ו/או ח. 

איכות ו/או ט. הקניית ידע ומיומנויות ארגוניות וניהוליות  פיתוח והטמעת תהליכי

"שירותי  –)להלן ו/או י. ייעוץ לניהול פרויקטים, תכניות עבודה ושיפור ביצועים  

 .ייעוץ ארגוני"(

הלקוחות להם סופקו שירותי הייעוץ הארגוני כהגדרתם לעיל הינם בעלי המאפיינים  .1.1.1

 : הבאים

עובדים ומשתייכים  300-כל אחד לא פחות מ שני לקוחות לפחות המעסיקים  .1.1.1.1

לאחת או יותר מהקטיגוריות הבאות:  משרד ממשלתי ו/או רשות מקומית ו/או 

תאגיד רפואי ו/או חברה ממשלתית ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או ארגונים 

ו/או ארגונים חינוכיים ו/או מוסדות להשכלה גבוהה ו/או מוסדות   חברתיים

 ביטחון.



. הינו בעל מטה מבוזר, 1.1.1.1פחות מבין שני הלקוחות שבסעיף לקוח  אחד ל .1.1.1.1

 הכולל מטה מרכזי וחמש שלוחות ו/או מחוזות.

המועמד המוצע מטעמו לביצוע  –, אם הוא יחיד עוסק מורשה, או בתאגיד מציעה 1.3

, כהגדרתם בהמשך פרויקטים יעוץ למטה 1בביצוע מוכח  הינו בעל ניסיוןהשירותים, 

החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה ובלבד שביצוע  60וזאת במהלך הסעיף, 

 הפרוייקט הסתיים לפני המועד האחרון להגשת הצעה.

ליווי וייעוץ משלב התכנון, גיבוש ופיתוח, דרך ליווי  "פרויקט יעוץ למטה", לעניין מכרז זה:

הפרויקט סופק  הצעה.היישום וההטמעה ועד לסיום הפרויקט טרם המועד האחרון להגשת ה

יחידת מטה אחת לפחות מבין היחידות המפורטות לדוגמא: תפעול ו/או משאבי אנוש ו/או ל

וזאת בהיקף הדרכה ו/או פיתוח ו/או כספים ו/או פיתוח וגיוס משאבים ו/או לשכת מנכ"ל, 

 שעות יעוץ לכל יחידה לפחות. 100של 

 

המועמד המוצע מטעמו לביצוע השירותים,  –, אם הוא יחיד עוסק מורשה, או בתאגיד מציעה 1.1

תואר שני ממוסד אקדמי מוכר באחד מן התחומים הבאים: הינו בעל נשוא מכרז זה, 

סוציולוגיה, סוציולוגיה ארגונית או התנהגות , , פסיכולוגיה חברתית ו/או ארגוניתפסיכולוגיה

 .עבודה וניהול ציבורי , לימודיתעשיה וניהול, יעוץ ארגוני, מינהל עסקים ההנדסארגונית, 

 

 11 -המועמד המוצע לביצוע השירותים, מטעם מציע שהינו תאגיד, מועסק במציע לפחות ב 1.1

 החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעה.

 

, ובכלל זה ניהול ספרים 1976-המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1.6

זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים כדין והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים 

, וכן מילוי הוראות כל דין 1976-, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991 -הוגנים(, התשנ"א

 .בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים

 
בתנאי ***מובהר כי ההחלטה, האם הניסיון עליו הצביע המציע הינו ניסיון על פי הנדרש 

 המכרז )בכל אחד מהסעיפים לעיל( הינה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

 

 הגשת ההצעה, אישורים ומסמכים .2

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים,  1.1

האישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף ויתר התנאים המפורטים במסמכי 

 המכרז.

צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט אוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  1.1

ש"ח )חמשת אלפים ש"ח( שתעמוד בתוקפה עד  5,000צדדית של החברה בסך -עפ"י פניה חד

הצעה שלא תצורף אליה ערבות  מצורף למסמכי המכרז.ההערבות תהיה בנוסח  23.10.17ליום 

 הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.העונה על כל 

 תשלום עבור מסמכי המכרז.הקבלה בדבר יש לצרף  1.3



לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים, טופס ההצעה  המכרז מסמכי חוברת את 1.1

הזוכה במכרז  שופירוט האישורים והתצהירים שעל המציע להגיש וכן נוסח ההסכם עליו יידר

 חדר 1 קומה, לוד 1 המלאכה' רח החברה במשרדי 01.07.17לרכוש החל מיום  ניתן לחתום, 

  .למציע יושבו שלא, ש״ח 100 תמורת, 1 מספר

בצירוף כל המסמכים , על ידי המציע  כנדרש חתומיםהאת ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז  1.1

" בלבד, לתיבת 3/2017"מכרז  עליה יצוייןמעטפה סגורה להגיש ביש  ,והאישורים הדרושים

בלוד רח' במשרדי היחידה לרכש והתקשרויות בחברה למתנ"סים,  5בחדר מס'  המכרזים

לקבל אישור מסירה אשר .  יש 09:00 -13:00בין השעות  'ה -'בימים א 4 קומה 4המלאכה 

 .במועדיהווה ראייה לכך שההצעה הוגשה 

לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר  .13:00שעה ב 23.07.17המועד האחרון להגשת ההצעות הינו   1.6

 מועד זה. 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה רשאית  1.7

לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, לפצל את העבודה בין מספר מציעים 

 ואף לבטל את המכרז.
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 כללים והוראות למשתתפיםתנאים 

מתנ"סים" ו/או ל)להלן: "החברה קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( החברה למתנ"סים מרכזים 

"המכרז ו/או  -להלן) מטה החברהלייעוץ ארגוני למתן שירותי מבקשת לקבל הצעות  "החברה"(

 (."השירותים"

 חודשים כל אחת. 12תקופות אופציה בנות  ארבע, בתוספת שנהלמשך תקופת ההתקשרות הינה 

 

 המבוקשמהות השירות  .1

)א( לחוק החברות 1החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית כהגדרתה על פי סעיף   .1.1

. מטרות החברה עוסקות בפעילויות ובפרויקטים בתחומי 1971הממשלתיות התשל"ה 

הקהילה, החברה, החינוך, התרבות והספורט. בעיקר עוסקת החברה בייזום, פיתוח 

והפעלת תוכניות  הדרכתם, וארגון של מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ, הנחייתם

 באמצעותם ועבור הקהילות אותם משרתים המרכזים הקהילתיים.

האחראי מינהל השטח ות יחידות החברה השונות: מטה החברה נמצא בלוד, ובו מרוכז .1.1

ותוכניות  התוכניות הארציות הכוללות גם את תוכנית קרב ואת סל תרבות ארציעל 

מינהל , על יחידות המשנה שבו מינהל הכספים ,נוספות המופעלות במרכזים הקהילתיים

ולשכות המנכ"ל, המשנה למנכ"ל ראשי משאבי אנוש ויחידות המשנה בו דוברות 

 ., הלשכה המשפטית ולשכת מבקר הפניםהמינהלים

מפורטים במסמכי המכרז, לרבות זמנים לביצוע, הולוחות  הם, שלביהשירותיםושאי נ .1.3

 תמנהלמעת לעת על ידי  ולמכרז וכפי שייקבעבמפרט השירותים )נספח ה'( המצורף 

 (. "הממונהחברה )להלן: "המחלקה לפתוח ארגוני ב

ולפצל את השירותים בין היועצים שיזכו על פי  אחד רשאית לבחור יותר מזוכההחברה  .1.1

  שיקול דעתה.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש את כלל היקף השירותים או את חלקם. .1.1

 החברה למתנ"סים .2

)א( לחוק החברות 1החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית כהגדרתה על פי בסעיף   .1.1

. מטרות החברה עוסקות בפעילויות ובפרויקטים בתחומי 1971הממשלתיות התשל"ה 

הקהילה, החברה, החינוך, התרבות והספורט.  בעיקר עוסקת החברה בייזום, פיתוח 

ם והדרכתם וכן הפעלת תוכניות וארגון של מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ, הנחיית



קהילתיות, חינוכיות וחברתיות באמצעות המרכזים הקהילתיים ועבור הקהילות אותן 

  הם משרתים.

כל מרכז קהילתי פועל כישות משפטית נפרדת ועצמאית שאינה חלק מהחברה או   .1.1

 מהרשות המקומית.    

 מנהל המרכז הקהילתי הוא עובד החברה.  .1.3

מתן שירות מיטבי למתנ"סים ולקהילות אותן הם משרתים נקבעה  לצורךכאמור,   .1.1

 חלוקה ארגונית גיאוגרפית לחמישה מחוזות. 

על כל אחד מהמחוזות מופקד מנהל מחוז וצוות המחוז שאמונים על הדרכה, פיקוח  .1.1

והנחייה של מנהלי המרכזים הקהילתיים הנמצאים בתחומו ושל הצוות וההנהלה 

ם שבהם עוסק המרכז הקהילתי; וכן על עמידה בקשר עם המקומית, במכלול נושאי

 רשויות וארגונים במחוז.

 .www.matnasim.org.ilרשימת המרכזים הקהילתיים מצויה באתר החברה  .1.6

 תקופת ההתקשרות .3

ציה בתוספת ארבע תקופות אופ שנה,תקופת ההתקשרות עפ"י מכרז זה הינה למשך  .3.1

 חודשים כל אחת. 11בנות 

 מימוש כל אחת מתקופות האופציה הינו על פי שיקול דעת בלעדי של החברה.   .3.1

 על תקופות אופציה שימומשו על ידי החברה, יחולו הוראות הסכם זה.  .3.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל רשאית החברה להביא ההתקשרות לידי סיום בכל עת על פי   .3.1
 שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול. 

 אופן מתן השירות .4

וכן כל  המכרז המפורטים בנספח ה' למסמכיהשירותים ל להשירותים יכללו את כ  .1.1

 פעולה נדרשת אחרת לשם ביצוע השירותים שתידרש על ידי החברה ו/או מי מטעמה. 

להלן ) המחלקה לייעוץ ארגוני בחברה. תמנהל הינההממונה על הסכם זה מטעם החברה   .1.1

 "הממונה"(. –

הכללת או גריעת של כל רכיב מהשירותים המפורטים בנספח ה' מותנית בקבלת הודעה   .1.3

  מטעם הממונה.   

שהציג הזוכה היועץ השירותים יסופקו באמצעות במקרה בו הזוכה הוא תאגיד,   .1.1

תיעשה רק לאחר קבלת אישור ועדת המכרזים ובכפוף לעמידתו של  ובהצעתו. החלפת

 המחליף המוצע בתנאי הסף שצוינו במכרז. היועץ 

http://www.matnasim.org.il/


לדרוש החברה  תוכל, ההתקשרותבכל שלב משלבי במקרה בו הזוכה הוא תאגיד,  .1.1

העומד בתנאי הסף ובמקרה כזה על באחר היועץ שהציג הזוכה בהצעתו ו של פתהחל

 .הממונההזוכה לעשות כן בתוך הזמן שנקבע בהודעת 

 תנאי תשלום .5

יום מיום קבלת החשבונית  11בתנאי שוטף + יבוצע התשלום עבור השירותים הנדרשים   .1.1

 היקף אישורה. ובכפוף ל בחברה

בדבר השירותים שסופקו והמהווים את הבסיס לתמורה לחשבונית יצורף דו"ח מפורט  .1.1

ובכלל זה את מועדי השירותים שסיפק, מספר השעות בכל מועד, מהות המפגשים 

 שהתקיימו והגורמים איתם נפגש.

התמורה תשולם עבור שעת ייעוץ בפועל בלבד. לא ישולמו נסיעות, שעות הכנה וביטול  .1.3

 זמן.

 רשימת מסמכי המכרז .6

 

 טופס הצעת המחיר –נספח א' 

 טופס הצהרת המציע –נספח ב' 

 פרופיל המציע –נספח ג' 

 הצהרת המציע בדבר ניסיון –נספח ד' 

 מפרט השירותים –נספח ה' 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים –נספח ו' 

 התחייבות לשמירת סודיות –נספח ז' 

 תצהיר העדר ניגוד עניינים –נספח ח' 

 הסכם –נספח ט' 

 ערבות השתתפות –נספח י' 

 ערבות ביצוע –נספח יא 

 נספח ביטוח –נספח יב' 

 

 להשתתפות.כשירויות המציע ותנאי סף  .7

  במצטבר: התנאים כמפורט בכלכאים להגיש הצעה מי שעומד ז

 .המציע הוא יחיד תושב ישראל, או תאגיד, הרשום בישראל כדין 7.1

, המועמד המוצע מטעמו לביצוע השירותים –, אם הוא יחיד עוסק מורשה, או בתאגיד מציעה 7.1

החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעה במתן  60מוכח במהלך  הינו בעל ניסיון

 "שירותי הייעוץ הארגוני"( –להלן . שלהלן )7.1.1שירותי ייעוץ ארגוני כהגדרתם בסעיף 

שלהלן, להם סופקו . 7.1.1וזאת לשני לקוחות לפחות בעלי כל המאפיינים המפורטים בסעיף 

 שעות ייעוץ. 100 –שירותי הייעוץ הארגוני בהיקף שלא יפחת מ 



פריטים מתוך  6הצגת ניסיון בלפחות : "שירותי ייעוץ ארגוני" לעניין מכרז זה 7.1.1

א. :  מכלול הפריטים שלהלן ואשר בוצעו בקרב דרג ניהול ביניים ומעלה

אבחון/מיפוי ארגוני ו/או ב. פיתוח ארגוני מערכתי ו/או ג. פיתוח מנהלים ו/או ד. 

עיצוב תרבות ארגונית ו/או ה. ליווי שינויים תהליכיים ומבניים ו/או ו. שיפור שיטות 

ותהליכי עבודה ו/או ז. גיבוש מדדי ביצוע וכלי ניהול ובקרה )ארגון ושיטות( ו/או ח. 

איכות ו/או ט. הקניית ידע ומיומנויות ארגוניות וניהוליות  פיתוח והטמעת תהליכי

"שירותי  –)להלן ו/או י. ייעוץ לניהול פרויקטים, תכניות עבודה ושיפור ביצועים  

 .ייעוץ ארגוני"(

הלקוחות להם סופקו שירותי הייעוץ הארגוני כהגדרתם לעיל הינם בעלי המאפיינים  7.1.1

 : הבאים

עובדים ומשתייכים  300-ל אחד לא פחות מ שני לקוחות לפחות המעסיקים כ 7.1.1.1

לאחת או יותר מהקטיגוריות הבאות:  משרד ממשלתי ו/או רשות מקומית ו/או 

תאגיד רפואי ו/או חברה ממשלתית ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או ארגונים 

ו/או ארגונים חינוכיים ו/או מוסדות להשכלה גבוהה ו/או מוסדות   חברתיים

 ביטחון.

. הינו בעל מטה מבוזר, 7.1.1.1לקוח  אחד לפחות מבין שני הלקוחות שבסעיף  7.1.1.1

 הכולל מטה מרכזי וחמש שלוחות ו/או מחוזות.

המועמד המוצע מטעמו לביצוע  –, אם הוא יחיד עוסק מורשה, או בתאגיד מציעה 7.3

, כהגדרתם בהמשך פרויקטים יעוץ למטה 1בביצוע מוכח  הינו בעל ניסיוןהשירותים, 

החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה ובלבד שביצוע  60וזאת במהלך יף, הסע

 הפרוייקט הסתיים לפני המועד האחרון להגשת הצעה.

ליווי וייעוץ משלב התכנון, גיבוש ופיתוח, דרך ליווי  "פרויקט יעוץ למטה", לעניין מכרז זה:

הפרויקט סופק  היישום וההטמעה ועד לסיום הפרויקט טרם המועד האחרון להגשת ההצעה.

יחידת מטה אחת לפחות מבין היחידות המפורטות לדוגמא: תפעול ו/או משאבי אנוש ו/או ל

וזאת בהיקף ו/או לשכת מנכ"ל,  הדרכה ו/או פיתוח ו/או כספים ו/או פיתוח וגיוס משאבים

 שעות יעוץ לכל יחידה לפחות. 100של 

המועמד המוצע מטעמו לביצוע השירותים,  –, אם הוא יחיד עוסק מורשה, או בתאגיד מציעה 7.1

תואר שני ממוסד אקדמי מוכר באחד מן התחומים הבאים: הינו בעל נשוא מכרז זה, 

סוציולוגיה, סוציולוגיה ארגונית או התנהגות , , פסיכולוגיה חברתית ו/או ארגוניתפסיכולוגיה

 ., לימודי עבודה וניהול ציבוריתעשיה וניהול, יעוץ ארגוני, מינהל עסקים ההנדסארגונית, 

 11 -המועמד המוצע לביצוע השירותים, מטעם מציע שהינו תאגיד, מועסק במציע לפחות ב 7.1

 החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעה.

, ובכלל זה ניהול ספרים 1976-המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 7.6

כדין והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

, וכן מילוי הוראות כל דין 1976-, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991 -הוגנים(, התשנ"א

 .כויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדיםבדבר תשלומים בגין ז

 



***מובהר כי ההחלטה, האם הניסיון עליו הצביע המציע הינו ניסיון על פי הנדרש בתנאי 

 המכרז )בכל אחד מהסעיפים לעיל( הינה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

 

 

 הגשת הצעות מסמכים ואישורים .8

 המסמכים הנדרשים:המציע יגיש הצעתו כמפורט להלן ובצירוף 

 טופס ההצעה המצורף למסמכי המכרז.  על המציע להגיש הצעתו על גבי  .1.1

כפי שמפורטת  לנקוב באחוז ההנחה מהתמורה המקסימלית לשעת ייעוץעל המציע  .1.1
 . מחיר המקסימום אינו כולל מע"מ. בטופס ההצעה

 תכלול את כל ההוצאות והעלויות ולםר שיציע המציע לא תכלול מע"מ, אהצעת המחי  .1.3
הכרוכות במתן השירותים, בין מיוחדות ובין כלליות, בין משרדיות ובין אחרות מכל מין 

נסיעות, פגישות, ישיבות, הקלדת נתונים, כתיבת דו"חות  :לרבות, אך לא רקשהוא וסוג 
 ועוד.

תום על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה על "טופס ההצעה" ועל ההסכם ולח  .1.1
תיבות על כל מסמכי המכרז לרבות על מענה לשאלות ההבהרה ועדכונים מטעם  בראשי

 החברה, ככל שיהיו. 

ייעוץ הארגוני שירותי  במתן ו, ניסיונהמציערקע על יש לצרף פרופיל מציע ובו פירוט   .1.1
  כהגדרתו לעיל וכל פרט הדרש להוכחת עמידתו בתנאי הסף. 

פירוט  ,דלעיל 7לספק את השירותים על פי סעיף  המיועד ץהיוע םהמציע ינקוב בש  .1.6
הסף וכן כל פרט הנדרש להוכחת עמידתו בתנאי  הניסיון המקצועי בתחומי התמחותם

 יש לצרף תיעוד לתואר/תעודות/הסמכות שקיבל.)אין לצרף קורות חיים(. 

את הניסיון המקצועי הרלוונטי כהגדרתו במכרז זה, יש לפרט  -ביחס ליועץ המוצע   .1.7
-פרטי הלקוחות להם סופק השירות, לרבות תחום העיסוק של הארגון וסוגו )ציבורי

, היקפי ר סופקשאייעוץ המספר שעות , שסופקפירוט אודות השירות ממשלתי/פרטי(, 
ו סופק פעילות כספית, מספר העובדים המועסק בהם,  תחום עיסוקם, דרג ההנהלה ל

 –השירות, מועד מתן השירותים לכל לקוח וכן שם איש קשר בלקוח ופרטי התקשרות 
 טלפון ודוא"ל.

השנים האחרונים שלפני המועד האחרון להגשת  בחמשהמציע יצרף רשימת הלקוחות   .1.1
-הצעה. הרשימה תכלול פרטים בדבר שם הלקוח, תחום עיסוקו, סוגו )פרטי/ציבורי

, היקפי כ"א מועסק, התחומים סופקמספר שעות ייעוץ שם, ממשלתי( היקפיו הכספיי
 אשר סופקבהם הינו עוסק, תקופת הזמן בה ניתנו השירותים, פירוט אודות השירות 

ומשך ההתקשרות וכל פרט נדרש אחר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. ברשימה 
 שלו. תפקיד ופרטי התקשרות )טלפון ודוא"ל(   -יצוין גם שם איש קשר בלקוח 

 .מטעמו של המציע ושל היועץ המוצעיש לצרף תיעוד לניסיון המקצועי   .1.9

המלצות לפחות אודות השירות אשר סופק על ידו וזאת מהארגונים  1המציע יצרף  .1.10
  המפורטים בהצעתו.

המציע יגיש את התצהירים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו  .1.11
 ומאושרים כדין וכנדרש על גביהם. 



אם המציע הינו תאגיד, יש לצרף נסח חברה עדכני מרשם התאגידים ואישור עו"ד/רו"ח   .1.11
 לרבות זהות תעודת יש לצרף תצלום - היחיד הוא אם המציע בדבר מורשי החתימה.

 הספח.

אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור המציע יצרף   .1.13
"חוק עובדים   -)להלן  1991 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

בנוסח המצ"ב  "חוק שכר מינימום"(, -)להלן 1917שכר מינימום, תשמ"ז וחוק  זרים"(
 כנספח ז'.

סק מורשה, אישור ניכוי מס' במקום אישורים הנדרשים על פי דין, ובהם אישור עו  .1.11
ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 

 .1976 -ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת אוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית   .1.11
ש"ח )חמשת אלפים ש"ח(  5,000החברה בסך צדדית של -לחילוט עפ"י פניה חד

הערבות תהיה בנוסח שמצורף למסמכי המכרז.  23.10.17שתעמוד בתוקפה עד ליום 
הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון 

 כלל.

 קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז.יש לצרף   .1.16

מציע להגיש מסמכים נוספים להוכחת עמידתו בתנאי החברה תהיה רשאית לדרוש מכל   .1.17
הסף, או להבהרת כל פרט הנדרש לה לצורך קבלת החלטתה. הימנעות המציע להגיש את 
המידע הנדרש או המסמכים הנדרשים כמוהם כחזרה מההצעה לאחר המועד האחרון 

 ., כמפורט להלן, לרבות לעניין חילוט הערבותלהגשתה, על המשתמע מכך

 וחתימה על ההסכםערבות  .9

 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט עפ"י   9.1

 שתעמוד בתוקפה עד ליום ש"ח )חמשת אלפים ש"ח( 1,000צדדית של החברה בסך -פניה חד

הצעה שלא תצורף אליה ערבות הערבות תהיה בנוסח שמצורף למסמכי המכרז.  13.10.17

 הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.העונה על כל 

 הערבות תשמש בטוחה לעמידתו בכל המתחייב מהצעתו במכרז. 9.1

 החברה תהא רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, אם התקיים אחד מאלה: 9.1.1

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; 9.1.1

 מידע מהותי בלתי מדויק; המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או 9.1.3

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  9.3

מובהר לעניין זה, כי גם אי הארכת תוקף ההצעה, אם דרשה זאת הוועדה ולרבות אי 

 ;הארכת תוקף הערבות להצעה ייחשבו כחזרה מההצעה

ימי עבודה מיום   7להגיש לחברה תוך  –יו  "(, יהא עלהזוכהכה המציע במכרז )להלן: "ז 9.1

, ככל שיידרשו שינויים בהסכם שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה, את החוזה חתום כדין

וכן  אישור בדבר קיום ביטוחים כנדרש בהסכםהחתום אותו הגיש המציע ביחד עם הצעתו , 

 .ערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ונספחיו



ו/או  ההסכם לביצוע הערבות חתום ו/או לא צירף כשהוא החוזה את הזוכה החזיר לא 9.1

להצעה להבטחת  שצורפה הערבות תחולט, ימי עבודה כאמור 7 תוך הביטוחים קיום אישור

 להתקשר החברה רשאית כזה אחר. במקרה סעד בכל לפגוע ומבלי ההצעה בתנאי העמידה

 .הלאה וכך, שנייה דורגה שהצעתו המציע עם

 עם הסכם שייחתם לאחר לו תוחזר בהצעתו זכתה לא שהצעתו מציע י"ע שהוגשה ותערב  9.6

 .הזוכה והומצאו ערבות הביצוע ואישור קיום הביטוחים

 ערבות לביצוע ההסכם .10

לא יאוחר משבעה ימי עבודה מהמועד בו נמסרה לזוכה ההודעה בדבר זכייתו,  ימציא הזוכה 

מצורף הנוסח בש"ח(  אלפים עשרתש"ח ) 10,000להבטחת ביצוע ההסכם בסך  ביצוע ערבות 

עם המצאת הערבות להבטחת ביצוע ההסכם, תוחזר ערבות  .יא'( )נספח למסמכי המכרז

 יום לאחר תום ההתקשרות.  90ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד . לזוכה ההגשה

יהא על הזוכה להמציא ערבות לתקופת ההתקשרות  –החליטה החברה על מימוש אופציה 

 המוארכת. 

 הצהרות המציע  .11

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהן כאישור והצהרה, כי פרטי  .11.1

המכרז, מסמכיו וההסכם המצורפים למכרז ידועים ונהירים לו וכי הוא בעל כל 

המכרז וכי  הידיעות והכישורים המקצועיים והאחרים הדרושים לעבודה עפ"י

הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את ההתחייבויות המוטלות עליו עפ"י 

 ההצעה.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  .11.1

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. –המכרז 

 הבהרה שאלות .12

 .13:00 בשעה  13.07.17  ליום בלבד עד בכתב שאלות הבהרה ניתן להגיש  .11.1

באמצעות דוא"ל   והתקשרויות רכש מנהלת בביוף, לעלית להפנות יש השאלות את .11.1

 rechesh@matnasim.org.ilשכתובתו: 

. בחלקה עמוהפניות תכלולנה את שם המציע השואל, מענו ואמצעי תקשורת  .11.3

תכלול את זיהוי הפרק והסעיף הרלוונטי במסמך זה שעורר את  המהותי הפנייה

 הבהרה ואת השאלה בצורה בהירה ומלאה. תן, או בקשתהשאלה, ככל שני

תהא רשאית שלא להתייחס לשאלות שתגענה לאחר המועד האחרון  החברה .11.1

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי. לשליחת שאלות,



רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות, כלליות, בלתי  החברה .11.1

מידע שראוי להישאר חבוי ו/או מכל טעם ענייני מחמת החשש לחשוף , ענייניות

 .החברהדעתה הבלעדי, המוחלט והסופי של  אחר, בהתאם לשיקול

 נפרד בלתי חלק ויהוו המסמכים רוכשי לכל בכתב ימסרו לשאלות התשובות .11.6

 .המציע של תיבות בראשי חתומים כשהם להצעה לצרפם יש. המכרז ממסמכי

 

 רכוש החברה -מסמכי המכרז  .13

הינם רכושה של החברה וקנינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים  מכרזה מסמכי .13.1

 בלבד. למטרת הגשת הצעות לחברה  

מקבל מסמכי הפנייה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת  .13.1

 הצעתו.

 החלטות החברה .14

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כן רשאית  11.1

 מו"מ עם המציעים ואף לבטל את המכרז.החברה לנהל 

 החברה תדחה את ההצעה אם ; 11.1

המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד  11.1.1

 האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי  11.1.1

, בשנה שקדמה למועד 1911-, התשמ"והמנהליותלחוק העבירות  1סעיף 

האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני 

כמשמעותו בחוק  -העבודה; לעניין תקנת משנה זו, "בעל שליטה" 

 .1911-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

הוגשה ההצעה על ידי מציע שזכה בעבר במכרז של החברה או שלחברה  11.1.3

או מידע לגביו, תיקח החברה בחשבון כאחד השיקולים  היכרות עימו

המכריעים את אופן ביצוע ההתחייבויות המציע לרבות עמידה בלוח 

 הזמנים, איכות העבודה ורמת השירות.

נשוא המכרז שקדם למכרז זה או התקשרות אחרת,  םאם וככל שהמציע הינו ספק השירותי 11.3

 מכריעה מבין חוות הדעת.אזי חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה 



החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  11.1

חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת החברה מונע 

 הערכת ההצעה כנדרש.

/או גורם ולקוח  רשאים, אך לא חייבים, לפנות לכל מובהר כי נציגי ועדת המכרזים יהיו 11.1

 . המו קשור המציע לצורך גיבוש החלטתעי ממליץ

 על. לעיל הנזכרים המסמכים כל אליה צורפו לא אשר, הצעה לפסול רשאית תהיה החברה 11.6

 לאפשר, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור אף

 תנאי פי על הנדרש אישור לרבות, כלשהו מסמך הצעתו הגשת עם המציא לא אשר למציע

 זמן פרק תוך, לחברה ל"הנ המצאת את להשלים( הבנקאית הערבות ולמעט) זה מכרז

 החברה ידי על כן לעשות שנתבקש אף על כלשהו מסמך המציע צירף לא. ידה על שיקבע

ולחלט את הערבות שצירף  הצעתו את לפסול רשאית החברה תהיה, הצעתו השלמת לשם

 .להצעתו

 לבחירת הזוכה: אמות מידה 15

 עמידה בכל תנאי הסף בחינת  –שלב א'  11.1

להגשת ההצעות, ביחס  ןבשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרו

)על פי שיקול דעת לעמידתן בתנאי הסף המפורטים לעיל. רק פניה שעמדה בכל תנאי הסף 

 .שלב הראיוןתעבור לועדת המכרזים( 

   מניקוד ההצעה( %40) ו/או היועץ המוצעראיון עם המציע  -שלב ב'  11.1

יינתן בהתאם לאמות המידה והמשקלות המפורטות בטבלה הריאיון הניקוד בגין  11.1.1

  .על פי שיקול דעת החברה() עם המציע ראיון על ובהסתמךשלהלן 

יועצים מוצעים אשר עברו את תנאי הסף יזומנו לראיון בפני ועדת רק מציעים ו/או  11.1.1

על פי שיקול  תהא רשאית להסתייע בגורמים שאינם חברי הוועדההוועדה המכרזים. 

השתתפות המציע והיועץ המוצע בראיון הינה חובה, אלא אם תחליט הוועדה  .דעתה

אחרת. החברה שומרת על זכותה לפסול הצעה, אם המציע ו/או היועץ מיועד לספק 

  את השירותים לא התייצבו לראיון במועד שזומן לו.

 

 

 

 

 



 יעבור לשלב הבא.  בראיון, )כציון סף( 70 -שיקבל ציון הגבוה מ רק מציע 11.1.3
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הצעה שתנקוב באחוז  -(  הכוללת מניקוד ההצעה %06חישוב ציון המחיר ) -שלב ג'   11.3

  ההנחה הגבוה ביותר ממחיר המקסימום, תקבל את הציון הגבוה ביותר לשלב זה.

היא ההצעה שהציון המשוקלל של ההצעה שתיזכה קביעת ההצעות הזוכות  –שלב ד'   11.1

  .והצעת המחיר יהיה הגבוה ביותר ציון הריאיון

 ומועדים הצעות הגשת 16

 לעיל ובצירוף כל המסמכים הנדרשים.    1בסעיף  המפורטת במתכונת להגיש יש ההצעות את 16.1

 למעטפה יצרף אותו נפרד במסמך או/ו המכרז מסמכי גבי על כלשהו שינוי שיבצע מציע 16.1

 .הסף על הצעתו את לפסול החברה רשאית תהא, למכרז המוגשת

 בראשי ולחתום ההסכם ועל" ההצעה טופס" על מלאה מקורית חתימה לחתום המציע על 16.3

 .המכרז מסמכי כל על תיבות

 ליום עד וצורפותיה מסמכיה, מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד שתוגש הצעה כל 16.1

 תוקף להאריך רשאית תהא צדדי חד ובאופן הבלעדי דעתה שיקול לפי החברה 13.10.17

 .נוספים ימים 90-ב ההצעה

 אם גם לה הנלווית והערבות ההצעה תוקף את להאריך רשאית תהא החברה כי, מובהר 16.1

 תמומש שלא מקרה בכל או מהצעתו בו יחזור הזוכה המציע שבו למקרה וזאת, זוכה נקבע

( חייבת לא אך) רשאית המכרזים ועדת תהיה אלה מעין בנסיבות. הזוכה-המציע עם הזכייה

 .במכרז כזוכה בטיבה השנייה ההצעה בעל על להכריז הבלעדי דעתה שיקול פי-על

 משקל אופן מתן הניקוד אמת מידה
 
 
 
 
 

 ראיון עם המציע

 10% התרשמות כללית   .א

התרשמות ממידת הבנת  .א
מטרות ותחומי הייעוץ הארגוני 

 על פי המכרז

11% 

הערכת חברי הוועדה את  .ב
הייעוץ למטה שהציג  פרוייקטי

 המציע בהצעתו

10% 

מידת התאמת היועץ  .ג
 לאוכלוסייה הנועצת

11% 

התרשמות מיכולת הובלת  .ד
תהליכים ארגוניים משלב 

התכנון, גיבוש ופיתוח ולאחר 
מכן ליווי היישום וההטמעה עד 

 לסיום הפרויקט

11% 

 100% סה"כ                                                      



 ציון תוך התאגיד של החתימה מורשי ההצעה על יחתמו, תאגיד ידי על תוגש ההצעה אם 16.6

 יצורף כן כמו. התאגיד חותמת ובצירוף שלו הרישום ומספר התאגיד כתובת, המלא שמם

 .התאגיד רישום על והוכחה התאגיד בשם החתימה זכות בדבר ח"רו/  ד"עו אישור

 המסמכים כל בצירוף המציע ידי על חתומים כשהם המכרז מסמכי כל בצירוף ההצעה תא 16.7

 בלבד" 03.2017"מכרז סגורה עליה יצויין  למעטפה להכניס יש הדרושים והאישורים

 רחוב, סים"למתנ בחברה והתקשרויות לרכש היחידה במשרדי ולהגישה לתיבת המכרזים

 אישור ולקבל 09:00–13:00 השעות בין ה –א בימים, 1 חדר 1 קומה לוד, 1 המלאכה

 .במועד הוגשה שההצעה לכך ראייה יהווה אשר מסירה

 .13:00 שעה 23.07.17 הינו ההצעות להגשת האחרון המועד  16.1

 .בדואר או בפקס הצעות תתקבלנה לא  16.9

 

 

 

 

 

 

 

 


