
 

 

 החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ )חל"צ(

 למתנ"סיםמטה החברה מחוזות ייעוץ ארגוני למתן שירותי  - 05/2016מכרז מס' 

------------------------------------------------------------------------ 

מבקשת לקבל  "החברה"( :ן)להל )חל"צ(מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ החברה למתנ"סים, 

צפון, חיפה והעמקים, מרכז, דרום : החברה מחוזותחמשת לייעוץ ארגוני תי הצעות למתן שירו

 וירושלים. 

שני למתן השירותים ללא יותר מלכל מחוז ייבחר יועץ ארגוני  אחד. מציע יכול להגיש הצעה 

 .ארגוני אחד  באופן שלכל מחוז יוצע יועץמחוזות 

 חודשים כל אחת. 12תקופות אופציה בנות  ארבע, בתוספת שנה למשךתקופת ההתקשרות הינה 

 

 תתפותכשירויות המציע ותנאי סף להש .1
 

 התנאים המלאים מופיעים במסמכי המכרז 
 

 :כמפורטהבאים במצטבר התנאים  בכללהגיש הצעה מי שעומד  זכאי         
    
 .בישראל כדין יד תושב ישראל, או תאגיד הרשוםיח .א

 . כהגדרתם להלן וץ ארגונירותי ייעבמתן שילפחות חמש שנים בעל ניסיון של  .ב

מכרז: מתן שירותי יעוץ מערכתי הכוללים, בין היתר, הלעניין  "שירותי ייעוץ ארגוני" -

ליווי תהליכי שינוי ותהליכים אסטרטגיים, יעוץ אישי ומערכתי למנהלים בדרג הנהלה 

 .רגוני"("שירותי ייעוץ א –. )להלן בכירה והנחיית קבוצות

 בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ ארגוני כהגדרתו במכרז ללקוחות בעלי המאפיינים הבאים: .ג

מועד האחרון להגשת ההצעה במהלך ארבע השנים הקודמות ל אם המציע הינו תאגיד: (1)

ייעוץ ארגוני כהגדרתם במכרז, לשלושה לקוחות לפחות, המעסיקים שירותי סיפק המציע 

וכל אחד משלושה  מהם לפחות שני לקוחות מהמגזר הציבורי,אחד, עובדים לפחות כל  200

היועצים המוצעים מטעם  ₪. 3,000,000 -מ  מחזור פעילות שאינו פחותהלקוחות בעל 

 המציע יעמדו בתנאי הסף המפורטים במכרז.

במהלך ארבע השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעה סיפק  אם המציע הוא יחיד: (2)

 200יעוץ ארגוני כהגדרתם במכרז, לשני לקוחות לפחות, המעסיקים המציע  שירותי 

עובדים לפחות כל אחד, מהם לפחות לקוח אחד מהמגזר הציבורי, וכל אחד משני הלקוחות 

היועצים המוצעים מטעם המציע יעמדו ₪.  3,000,000 -מ  מחזור פעילות שאינו פחותבעלי 

 בתנאי הסף המפורטים במכרז.

 כהגדרתו במסמכי המכרז. –"מגזר ציבורי"  -

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

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



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

 .תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים

 הגשת ההצעה, אישורים ומסמכים .2

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

האישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף ויתר התנאים המפורטים במסמכי 

 המכרז.

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

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

הצעה שלא תצורף אליה  מצורף למסמכי המכרז.ההערבות תהיה בנוסח  .29.08.16ליום 

 ף זה לא תידון כלל.ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעי

 תשלום עבור מסמכי המכרז.הקבלה בדבר יש לצרף  .ג

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

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

 חדר 4 קומה, לוד 4 המלאכה' רח החברה שרדיבמ 05.05.16 לרכוש החל מיום ניתן לחתום, 

  .למציע יושבו שלא, ש״ח 300 תמורת, 5 מספר

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

" בלבד, לתיבת 5/2016"מכרז  יצויןעליה מעטפה סגורה להגיש ביש  ,והאישורים הדרושים

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

אשר  לקבל אישור מסירה.  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 29.05.16המועד האחרון להגשת ההצעות הינו   .ו

 זה. מועד 

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

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

 ואף לבטל את המכרז.

 

 

 

 

 

 

 

 



 למחוזות מטה החברה למתנ"סיםייעוץ ארגוני שירותי מתן   05/2016מכרז מס' 

------------------------------------------------------------------------------
- 

 תנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז .1

 המבוקשמהות השירות 

)להלן: "החברה החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(  .1.1

מחוזות ארגוני ל ייעוץשירותי מבקשת לקבל הצעות למתן  מתנ"סים" ו/או "החברה"(ל

 "המכרז ו/או "השירותים"(. -להלן) מטה החברה

והעמקים, דרום,  חיפה צפון, : מחוזות החברה חמשת ל יסופקוארגוני הייעוץ השירותי   .1.2

במטרה להטמיע זאת ו ,("המחוז" -להלןייקרא בנפרד מהם כל אחד )ירושלים ו מרכז

מרכזים גם באמצעותם בוצוות המחוזות בקרב  את אסטרטגיית החברה למתנ"סים

 .שבתחום כל מחוזהקהילתיים 

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

 תמנהלמעת לעת על ידי  ולמכרז וכפי שייקבעהמצורף ( )נספח ה'מפרט השירותים ב

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

ומדים ובלבד שהם עמחוזות  2עד ומחוז אחד הצעותיהם ל המציעים יוכלו להגיש  .1.4

 . בתנאי הסף הנדרשים

ובלבד שהיועץ  מחוזלכל אחד יציע יועץ  - מחוז אחדמציע המבקש להגיש הצעה ליותר מ  .1.5

 . המוצע עומד בתנאי הסף

   באמצעות היועץ שהציג בהצעתו. יהא מחוייב לספק שירותיו במחוז בו יזכה  הזוכה .1.6

 את ההצעה הטובה ביותר לכל אחד מחמשת המחוזות. החברה תבחר  .1.7

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

 החברה למתנ"סים

 )א( לחוק החברות1בסעיף  על פי החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית כהגדרתה  .1.9

טים בתחומי חברה עוסקות בפעילויות ובפרויקה. מטרות 1971הממשלתיות התשל"ה 

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

  ברחבי הארץ, הנחייתם והדרכתם. וארגון של מרכזים קהילתיים

פועל כישות משפטית נפרדת ועצמאית שאינה חלק מהחברה או  מרכז קהילתיכל   .1.10

המקומית, נציגי החברה  המקומית.  הנהלת המתנ"ס מורכבת מנציגי הרשות מהרשות

 גם נציג הסוכנות.   –ונציגי תושבי הרשות, במקרה של חברה סוכנותית 



 הוא עובד החברה. המרכז הקהילתימנהל   .1.11

היחסים בין הצדדים להפעלת המתנ"ס מוסדרים באמצעות הסכם לפיו המתנ"סים   .1.12

שות על מחויבים לפעול בהתאם לנהלי החברה, ואולם ההחלטות לגבי ניהול השוטף נע

 ידי הנהלת המתנ"ס.

לצורך מתן שירות מיטבי למתנ"סים ולקהילות אותן הם משרתים נקבעה חלוקה   .1.13

 ארגונית גיאוגרפית למחוזות. 

שאמונים על הדרכה, פיקוח  המחוזוצוות  כל אחד מהמחוזות מופקד מנהל מחוזעל  .1.14

הלה והנחייה של מנהלי המרכזים הקהילתיים הנמצאים בתחומו ושל הצוות וההנ

בקשר עם  על עמידההמקומית, במכלול נושאים שבהם עוסק המרכז הקהילתי; וכן 

 .במחוזרשויות וארגונים 

מצויה באתר  רשימת המרכזים הקהילתייםמרכזים קהילתיים.  170 -כיום מופעלים כ .1.15

 .www.matnasim.org.ilהחברה 

 תקופת ההתקשרות

תקופות אופציה  בתוספת ארבע שנה,פת ההתקשרות עפ"י מכרז זה הינה למשך תקו .1.16

 חודשים כל אחת. 12בנות 

 מימוש כל אחת מתקופות האופציה הינו על פי שיקול דעת בלעדי של החברה.   .1.17

 על תקופות אופציה שימומשו על ידי החברה, יחולו הוראות הסכם זה.  .1.11

הביא ההתקשרות לידי סיום בכל עת על פי מבלי לגרוע מהאמור לעיל רשאית החברה ל  .1.19

 שלום פיצויים כלשהם בגין הביטול. שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחויב בת

 אופן מתן השירות

 ן כלוכ למסמכי המכרז ה'השירותים המפורטים בנספח ל להשירותים יכללו את כ  .1.20

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

להלן ) המחלקה לייעוץ ארגוני בחברה. תמנהל הינהממונה על הסכם זה מטעם החברה ה  .1.21

 "הממונה"(. –

מותנית בקבלת הודעה רכיב מהשירותים המפורטים בנספח ה' של כל  או גריעת הכללת  .1.22

     .הממונהמטעם 

 מחברי הצוות,הצוות שהציג הזוכה בהצעתו. החלפת מי  השירותים יסופקו באמצעות  .1.23

אשר הוצגו בהצעת הזוכה תיעשה רק לאחר קבלת אישור ועדת המכרזים ובכפוף 

 המחליף המוצע בתנאי הסף שצוינו במכרז.  חבר הצוותלעמידתו של 

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


באחר  מי מהיועציםו של לדרוש החלפתהחברה  תוכל, ההתקשרותבכל שלב משלבי   .1.24

בהודעת  העומד בתנאי הסף ובמקרה כזה על הזוכה לעשות כן בתוך הזמן שנקבע

 .הממונה

 תנאי תשלום

יום מיום קבלת החשבונית  90בתנאי שוטף + יבוצע התשלום עבור השירותים הנדרשים   .1.25

 היקף אישורה. ובכפוף ל בחברה

המהווים את הבסיס לתמורה ו שסופקולחשבונית יצורף דו"ח מפורט בדבר השירותים  .1.26

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

 והגורמים איתם נפגש. שהתקיימו

התמורה תשולם עבור שעת ייעוץ בפועל בלבד. לא ישולמו נסיעות, שעות הכנה וביטול  .1.27

 זמן.

 רשימת מסמכי המכרז .2

 טופס הצעת המחיר –נספח א' 

 טופס הצהרת המציע –נספח ב' 

 פרופיל המציע –נספח ג' 

 הצהרת המציע בדבר ניסיון –נספח ד' 

 מפרט השירותים –ה' נספח 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים – ו'נספח 

 התחייבות לשמירת סודיות – ז'נספח 

 תצהיר העדר ניגוד עניינים – ח'נספח 

 הסכם – ט'נספח 

 ערבות השתתפות – י'נספח 

 ערבות ביצוע – יאנספח 

  נספח ביטוח – יב'נספח 

 

 .להשתתפותכשירויות המציע ותנאי סף  .3

 במצטבר: התנאים כמפורט בכלהצעה מי שעומד  כאים להגישז

 .בישראל כדין הרשום יד תושב ישראל, או תאגיד,המציע הוא יח .3.1

 . במתן שירותי ייעוץ ארגונילפחות בעל ניסיון של חמש שנים  .3.2

ליווי : מתן שירותי יעוץ מערכתי הכוללים, בין היתר, "שירותי ייעוץ ארגוני" לעניין מכרז זה     -

בדרג הנהלה בכירה  יעוץ אישי ומערכתי למנהלים, אסטרטגיים ותהליכיםתהליכי שינוי 

  "שירותי ייעוץ ארגוני"( –)להלן  .הנחיית קבוצותו

 בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ ארגוני כהגדרתו במכרז ללקוחות בעלי המאפיינים הבאים: .3.3

מועד האחרון להגשת במהלך ארבע השנים הקודמות ל אם המציע הינו תאגיד: .3.3.1

 200, לשלושה לקוחות לפחות, המעסיקים  ייעוץ ארגונישירותי סיפק המציע ההצעה 



וכל אחד  מהם לפחות שני לקוחות מהמגזר הציבורי,עובדים לפחות כל אחד, 

היועצים  ₪. 3,000,000 -מ  פחות מחזור פעילות שאינומשלושה הלקוחות בעל 

 .בהמשךהמוצעים מטעם המציע יעמדו בתנאי הסף המפורטים 

במהלך ארבע השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעה  אם המציע הוא יחיד: .3.3.2

סיפק המציע  שירותי יעוץ ארגוני כהגדרתם במכרז, לשני לקוחות לפחות, המעסיקים 

עובדים לפחות כל אחד, מהם לפחות לקוח אחד מהמגזר הציבורי, וכל אחד משני  200

היועצים המוצעים ₪.  3,000,000 -מ מחזור פעילות שאינו פחות הלקוחות בעלי 

 .בהמשךמטעם המציע יעמדו בתנאי הסף המפורטים 

חברה  משרד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד רפואי, - "מגזר ציבורי" לעניין מכרז זה -

 .ממשלתית, תאגיד סטטוטורי, ארגונים חברתיים, מוסד אקדמי

  להלן:ת הסף המפורטות יועץ אחד מטעמם העונה לכל דרישוהמציעים יציעו לכל מחוז  .3.4

 צוות המציע -תנאי סף  .3.4.1

לעמוד בכל תנאי הסף  מיועד לספק את השירותים בכל מחוזהארגוני יועץ על כל              

  :במצטבר הבאים

יועץ במהלך ארבע השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעה סיפק ה .3.4.1.1

חות, יעוץ ארגוני כהגדרתם במכרז, לשני לקוחות לפהמוצע שירותי י

עובדים לפחות כל אחד, מהם לפחות לקוח אחד מהמגזר  200המעסיקים 

 -מ  פחות ופעילות שאינ מחזורהציבורי, וכל אחד משני הלקוחות בעלי 

3,000,000  .₪ 

תואר שני ממוסד אקדמי מוכר באחד מן התחומים הבאים: בעל הוא  .3.4.1.2

נהגות ארגונית, סוציולוגיה ארגונית או הת, חברתית  ו/או ארגונית פסיכולוגיה

, לימודי עבודה וניהול תעשיה וניהול, יעוץ ארגוני, מינהל עסקים ההנדס

 .ציבורי

, ובכלל זה ניהול 1976-המציעים עומדים בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.5

ספרים 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 -תשנ"אהוגנים(, ה

 סוציאליות ושכר מינימום לעובדים.בדבר תשלומים בגין זכויות 

 

 הגשת הצעות מסמכים ואישורים .4

 המציע יגיש הצעתו כמפורט להלן ובצירוף המסמכים הנדרשים:

 ורף למסמכי המכרז. טופס ההצעה המצ על המציע להגיש הצעתו על גבי  .4.1

היועץ המוצע לספק את  ולפרט את שם על המציע לציין לאיזה מחוז מוגשת הצעתו  .4.2

 . בו הוא מתמודדבכל מחוז  הייעוץ בפועל



מחיר המקסימום . לשעת ייעוץההנחה מהתמורה המקסימלית  לנקוב באחוזעל המציע  .4.3

 אינו כולל מע"מ. 

 תכלול את כל ההוצאות והעלויות ולםר שיציע המציע לא תכלול מע"מ, אהצעת המחי  .4.4

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.

ולחתום על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה על "טופס ההצעה" ועל ההסכם  .4.5

תיבות על כל מסמכי המכרז לרבות על מענה לשאלות ההבהרה ועדכונים מטעם  בראשי

 החברה, ככל שיהיו. 

 ייעוץ הארגונישירותי  במתן ו, ניסיונהמציערקע על יש לצרף פרופיל מציע ובו פירוט   .4.6

  כהגדרתו לעיל וכל פרט הדרש להוכחת עמידתו בתנאי הסף. 

 דלעיל 3.4סעיף על פי המיועדים לספק את השירותים  ינקוב בשמות היועציםהמציע   .4.7

הכוללים, השכלה, מועד קבלת תעודת של כל אחד מאנשי הצוות קורות חיים ויצרף 

וכן  ההסמכה ו/או התואר האקדמי/רישיון, פירוט הניסיון המקצועי בתחומי התמחותם

ההסמכות  כל פרט הנדרש להוכחת עמידתו בתנאי הסף. יש לצרף תיעוד לכל התארים,

 והתעודות שקיבל.

את הניסיון המקצועי הרלוונטי כהגדרתו במכרז זה, יש לפרט  -ביחס לכל יועץ מוצע   .4.1

מספר העובדים המועסק  הלקוחות להם סופק השירות, היקפי פעילותם הכספית, פרטי

ופרטי  איש קשר בלקוחתחום עיסוקם, מועד מתן השירותים לכל לקוח וכן שם  בהם, 

 .טלפון ודוא"ל –התקשרות 

 האחרונים שלפני המועד האחרון להגשת בחמש השנים לקוחותההמציע יצרף רשימת   .4.9

היקפי כ"א מועסק, , היקפיו הכספיים, הלקוח הרשימה תכלול פרטים בדבר שם .הצעה

וכל פרט ומשך ההתקשרות התחומים בהם הינו עוסק, תקופת הזמן בה ניתנו השירותים 

 -ברשימה יצוין גם שם איש קשר בלקוח ציע בתנאי הסף. נדרש אחר להוכחת עמידת המ

 ון ודוא"ל(  שלו. תפקיד ופרטי התקשרות )טלפ

 .של המציע ושל היועץ/צים המוצע/יםיש לצרף תיעוד לניסיון המקצועי   .4.10

המציע יגיש את התצהירים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו   .4.11

 ומאושרים כדין וכנדרש על גביהם. 

המציע הינו תאגיד, יש לצרף נסח חברה עדכני מרשם התאגידים ואישור עו"ד/רו"ח  אם  .4.12

 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   .4.13

"חוק עובדים   -)להלן  1991 -, תשנ"א העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(

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

 .כנספח ז'

אישורים הנדרשים על פי דין, ובהם אישור עוסק מורשה, אישור ניכוי מס' במקום   .4.14

וריים )אכיפת ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציב

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

צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת אוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית   .4.15

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

מסמכי המכרז. הערבות תהיה בנוסח שמצורף ל 29.08.16שתעמוד 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   .4.16

החברה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים להוכחת עמידתו בתנאי   .4.17

הימנעות המציע להגיש את  הסף, או להבהרת כל פרט הנדרש לה לצורך קבלת החלטתה.

המידע הנדרש או המסמכים הנדרשים כמוהם כחזרה מההצעה לאחר המועד האחרון 

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

 ערבות וחתימה על ההסכם .5

 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט עפ"י   5.1

שתעמוד בתוקפה עד  ש"ח )חמשת אלפים ש"ח( 5,000צדדית של החברה בסך -יה חדפנ

הצעה שלא תצורף אליה הערבות תהיה בנוסח שמצורף למסמכי המכרז.  29.01.16 ליום

 ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 הערבות תשמש בטוחה לעמידתו בכל המתחייב מהצעתו במכרז. 5.2

 ה תהא רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, אם התקיים אחד מאלה:החבר 5.3

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .5.3.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .5.3.2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  .5.3.3

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

 ;ולרבות אי הארכת תוקף הערבות להצעה ייחשבו כחזרה מההצעה

ימי עבודה מיום   7להגיש לחברה תוך  –"(, יהא עליו  הזוכהכה המציע במכרז )להלן: "ז .5.4

ידרשו שינויים בהסכם , ככל שישנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה, את החוזה חתום כדין



וכן  אישור בדבר קיום ביטוחים כנדרש בהסכם,  אותו הגיש המציע ביחד עם הצעתוהחתום 

 .ערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ונספחיו

/או ו ההסכם לביצוע הערבות ו/או לא צירף חתום כשהוא החוזה את הזוכה החזיר לא  .5.5

להצעה להבטחת  שצורפה הערבות תחולט, בודה כאמורימי ע 7 תוך הביטוחים קיום אישור

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

 .הלאה וכך, שנייה דורגה שהצעתו המציע עם

 עם הסכם שייחתם לאחר לו תוחזר בהצעתו זכתה לא שהצעתו מציע י"ע שהוגשה ערבות  .5.6

 .ע ואישור קיום הביטוחיםוהומצאו ערבות הביצו הזוכה

 ערבות לביצוע ההסכם .6

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 

 סכם, תוחזר ערבות ההגשה. עם המצאת הערבות להבטחת ביצוע הה('גי )נספח למסמכי המכרז

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

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

 המוארכת. 

 

 הצהרות המציע  .7

 הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהן כאישור והצהרה, כי פרטי המכרז,  7.1

מסמכיו וההסכם המצורפים למכרז ידועים ונהירים לו וכי הוא בעל כל הידיעות 

והכישורים המקצועיים והאחרים הדרושים לעבודה עפ"י המכרז וכי הוא מסוגל מכל 

 בחינה שהיא לבצע את ההתחייבויות המוטלות עליו עפ"י ההצעה.

לשהם מפרטי המכרז כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כ  .7.3

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. –

 הבהרה שאלות .8

 .13:00 בשעה 19.05.16  ליום בלבד עד בכתב שאלות הבהרה ניתן להגיש   1.1

           שמספרו בפקס והתקשרויות רכש מנהלת בביוף, לעלית להפנות יש השאלות את    .1.3

073-2170440  . 

 ממסמכי נפרד בלתי חלק ויהוו המסמכים רוכשי לכל בכתב ימסרו לשאלות התשובות .1.4

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

 רכוש החברה -מסמכי המכרז  .9



הינם רכושה של החברה וקנינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת  מכרזמסמכי ה .9.3

 בלבד. הגשת הצעות לחברה  

 בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.מקבל מסמכי הפנייה לא יעתיק אותם ולא ישתמש  .9.4

 החלטות החברה .10

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כן רשאית  10.1

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

 החברה תדחה את ההצעה אם ; 10.2

המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון   .10.2.1

 ות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;להגשת ההצע

 5המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  .10.2.2

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת 1915-, התשמ"והמנהליותלחוק העבירות 

ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין תקנת משנה 

 .1911-מעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אכמש -זו, "בעל שליטה" 

הוגשה ההצעה על ידי מציע שזכה בעבר במכרז של החברה או שלחברה היכרות  .10.2.3

עימו או מידע לגביו, תיקח החברה בחשבון כאחד השיקולים המכריעים את 

לרבות עמידה בלוח הזמנים, איכות העבודה ע אופן ביצוע ההתחייבויות המצי

 ורמת השירות.

נשוא המכרז שקדם למכרז זה או התקשרות  םכל שהמציע הינו ספק השירותיאם וכ .10.3

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

החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  .10.4

אופן שלדעת החברה מונע חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, ב

 הערכת ההצעה כנדרש.

ו/או גורם מובהר כי נציגי ועדת המכרזים יהיו רשאים, אך לא חייבים, לפנות לכל  לקוח  .10.5

 . המו קשור המציע לצורך גיבוש החלטתעי ממליץ

 על. לעיל הנזכרים המסמכים כל אליה צורפו לא אשר, הצעה לפסול רשאית תהיה החברה .10.6

 לאפשר, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהיה ברההח, 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 עשותל 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



 אמות מידה לבחירת הזוכה: .11

 עמידה בכל תנאי הסף בחינת  –שלב א'  11.1

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

טים לעיל. רק פניה שעמדה בכל תנאי הסף תעבור לבדיקת לעמידתן בתנאי הסף המפור

 המחיר.

   מניקוד ההצעה( %40בדיקת איכות ההצעות וחישובן )  - שלב ב' 11.2

 מהציון הכולל. 40%ציון האיכות מהווה  .11.2.1

ניקוד בגין איכות ההצעות בהתאם לאמות המידה והמשקלות המפורטות  .11.2.2

 המלצות, תעודות) מכיםוהמס הפירוט על ,היתר בין ,ובהסתמך שלהלןבלה טב

)על  היועץ המוצע לכל מחוזראיון עם , המציע של להצעתו צורפו אשר( וכיו״ב

במקרה בו  .למזמין היתרונות מירב את המעניק באופןפי שיקול דעת החברה( 

 יינתן הניקוד לכל יועץ מוצע בנפרד.-המציע מגיש הצעה לשני מחוזות

 

 משקולות אמות המידה

 ים המוצע/ים מעבר לניסיון הנדרש בתנאי הסף.היועץ/ יוןניס. 1

 נקודות לכל  4 –מספר שנות ניסיון העולה על הנדרש שנים  -

 נקודות 20שנה ועד 

 300ניסיון במתן השירותים לארגונים המעסיקים מעל  -

 10נקודות לכל מאה עובדים נוספים ועד  5 –עובדים 

 לא ינתן ניקוד חלקי. נקודות.

לארגונים מהמגזר הציבורי ו/או ניסיון במתן השירותים  -

נקודות לכל ארגון  5 –הממשלתי נוספים מעבר לתנאי הסף 

 נקודות 20ועד 

מידת התאמת הפרויקטים שפורטו בהצעה לשירותים נשוא  -

 5עד  -מכרז זה  )ייקבע בהתאם לשיקול דעת החברה(  

  נקודות. 15נקודות לכל פרוייקט ועד 

מציון  75%
האיכות 

 ללא ראיון. 

פרטי קשר של שני גורמים ממליצים עבורם בוצעו על  –המלצות . 2
ידי היועץ/ים המוצע/ים עבודות דומות במאפייניהן לעבודה 

 המבוקשת.
 4.10כל המלצה תפרט את המידע הנדרש על פי סעיף 

  15נקודות לכל המלצה ועד  7.5עד  -למסמכי המכרז  
 נקודות

מציון  25%
האיכות 
 ללא ראיון

 



 במסגרת הראיון ייבדקו הנושאים ופציונאלי( : )א ראיון .3

 הבאים:

 נקודות 10התרשמות כללית עד  .א

התרשמות ממידת הבנת השירות והתאמת המענה  מוצע  .ב

 נקודות 10לדרישות החברה  עד 

התרשמות מיכולת הובלת תהליכים ארגוניים מתחילה  .ג

 נקודות 10עד  – ועד הטמעה

נקודות  30
להם ינתן 
משקל של 

 מציון 60%
  האיכות

הוגשו הצעות לשני  )כציון סף( יעבור לשלב הבא. 70 -רק מציע שיקבל ציון הגבוה מ .11.3
 נדרש ציון הסף ביחס לכל יועץ מוצע לכל מחוז. -מחוזות

מציעים שקיבלו את ציון האיכות הגבוה  3לזמן עד , אך לא חייבת, החברה תהא רשאית  .11.4

לביצוע  היועצים המוצעיםתפות השתלראיון בפני ועדת המכרזים. כל אזור בביותר 

. החברה שומרת על בראיון הינה חובה, אלא אם תחליט הוועדה אחרת העבודה בפועל

התייצב  , אם מי מהיועצים המיועדים לספק את השירותים לאלמחוז זכותה לפסול הצעה

 לראיון במועד שזומן לו. 

יהיה להם נקודות, אשר  30ד החליטה החברה לקיים ריאיון, יהא הניקוד בגין רכיב זה ע  .11.5

. האיכות שקיבל המציע בשלב הקודם לציוןרכיב האיכות, ביחס  בציון 60% משקל של

 40%משקל של  ןיינת שלפני הראיוןהיינו לניקוד רכיב האיכות שקיבל המציע בשלב 

 40%וביחד יהוו את ציון האיכות לו ינתן משקל של  60%משקל של  ןולניקוד בראיון יינת

 )איכות+מחיר( צעה הכוללתהה בניקוד

 הצעה שתנקוב באחוז -(  הכוללת מניקוד ההצעה %06חישוב ציון המחיר ) -שלב ג'  .11.6
 ההנחה הגבוה ביותר ממחיר המקסימום, תקבל את הציון הגבוה ביותר לשלב זה.

היא ההצעה שהציון  בכל מחוז ההצעה שתיזכהקביעת ההצעות הזוכות  –שלב ד'   .11.7
 . לאותו מחוז ת והצעת המחיר יהיה הגבוה ביותרהמשוקלל של רכיב האיכו

 

 ומועדים הצעות גשתה .12

עיל ובצירוף כל המסמכים ל 4בסעיף  המפורטת במתכונת להגיש יש ההצעות את 12.1

 הנדרשים.

 למעטפה יצרף אותו נפרד במסמך או/ו המכרז מסמכי גבי על כלשהו שינוי שיבצע מציע 12.2

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

 ולחתום ההסכם ועל" ההצעה טופס"  על מלאה מקורית חתימה לחתום המציע על .12.3

 .המכרז מסמכי כל על תיבות בראשי

 עד וצורפותיה מסמכיה, מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד שתוגש הצעה כל .12.4

 להאריך רשאית תהא צדדי חד ובאופן הבלעדי דעתה שיקול לפי החברה 29.01.16ליום

 .נוספים ימים 90-ב ההצעה ףתוק



 אם גם לה הנלווית והערבות ההצעה תוקף את להאריך רשאית תהא החברה כי, מובהר .12.5

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

 אך) רשאית המכרזים ועדת תהיה אלה מעין בנסיבות. הזוכה-המציע עם הזכייה תמומש

 כזוכה בטיבה השנייה ההצעה בעל על להכריז הבלעדי דעתה שיקול יפ-על( חייבת לא

 .במכרז

 ציון תוך התאגיד של החתימה מורשי ההצעה על יחתמו, תאגיד ידי על תוגש ההצעה אם .12.6

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

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

 כל בצירוף המציע ידי על חתומים כשהם המכרז מסמכי כל בצירוף ההצעה את  .12.7

 "5/2016מכרז " יצויןסגורה עליה  למעטפה להכניס יש הדרושים והאישורים המסמכים

 בחברה והתקשרויות לרכש היחידה במשרדי ולהגישה לתיבת המכרזים בלבד.

 09:00–13:00 השעות בין ה –א בימים, 5 חדר 4 קומה לוד, 4 המלאכה רחוב, סים"למתנ

 .במועד הוגשה שההצעה לכך ראייה יהווה אשר מסירה אישור ולקבל

 .13:00 שעה 29.05.16 הינו ההצעות להגשת האחרון המועד  .12.8

 .בדואר או בפקס הצעות תתקבלנה לא  .12.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ספח א'נ

   למתנ"סיםמטה החברה מחוזות ייעוץ ארגוני ללמתן שירותי  2016/5מכרז מס' 

 הצעת המחירטופס 

. יש להציג יועץ המיועד לספק מחוזות 2מחוז אחד ועד לרשאים להגיש הצעתם ים המציע

  השירותים בכל מחוז ביחס אליו מתייחסת ההצעה. 

תי את קדאני הח"מ ____________ ת.ז./ח.פ. _____________  מאשר בזה כי קראתי, עיינתי וב

למחוזות מטה החברה למתנ"סים ייעוץ ארגוני שירותי למתן  5/2016כל מסמכי מכרז פומבי מס' 

 ובהתאם מצהיר כדלקמן:

דרום חיפה והעמקים, מרכז, צפון, כמפורט:  מחוזות החברהחמשת לידוע לי כי השירותים יסופקו  .1

בלבד על פי בחירתי  מחוזות 2 - ועד ללמחוז אחד על פי בחירתי  הצעהבאפשרותי להגיש . ירושליםו

  בתנאי הסף הנדרשים.  יםעומדעל ידי לכל מחוז והיועצים המוצעים שאני  בכפוף לכך

ידוע לי כי עלי להציג יועץ ייעודי שיספק את השירותים לכל מחוז בו אני מבקש להתמודד ועד שני  .2

 .מחוזות

 ידוע לי כי החברה תיבחר בהצעה הטובה ביותר בכל מחוז.   .3

 מצהיר בזאת כי:אני  .4

 הנני מסוגל לספק את השירותים הנדרשים לפי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז. .א

 הנני בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז. .ב

 .שיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירות נשוא מכרזיהנני בעל כל הר .ג

וות המוצע והמפורט במסמכי המכרז וכולל יועץ הצ יינתנו על ידים נשוא המכרז שירותיה .ד

 .לגביהם הוגשו הצעותיימחוזות כמספר ה ארגוני

 המפורט להלן. ידוע לי כי עלי לנקוב באחוז הנחה ממחיר המקסימום  .5

שהצעתי התמורה שתשולם לי עבור מתן השירותים נשוא מכרז זה, תחושב על פי אחוז ההנחה  .6

ז ההנחה שהצעתי יהווה את התמורה שתשולם לי, אם המחיר שיתקבל מהפחתת אחוש באופן 

 אזכה, עבור שעת עבודת ייעוץ אחת בפועל במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז.

 התמורה תשולם עבור שעת ייעוץ בפועל בלבד. לא ישולמו נסיעות, שעות הכנה וביטול זמן.  .7

ההנחה הנקובים  אני מציע לספק את השירותים תמורת המחירים המתקבלים מהפחתת אחוזי  .1

 להלן ממחירי המקסימום, כמפורט:

  )לא כולל מע"מ(.  אחת עבודה ש"ח לשעת 300על מחיר המקסימום עומד  .9

שני מחוזות( ל)ניתן להגיש למחוז אחד או .  המפורטים להלןאני מבקש להגיש הצעתי למחוזות  .10

 לכל שעת עבודה ₪ 300לצד כל מחוז נקבתי באחוז ההנחה המוצע על ידי ממחיר המקסימום של 

 .בפועל

 



ת המחיר אני מציע לספק את השירותים תמור - הצעה למחוז ________________ .א

ת ייעוץ לשע ממחיר המקסימום  _______%ה בשיעור ההנחמהפחתת אחוז  תהמתקבל

 בפועל. 

ת המחיר אני מציע לספק את השירותים תמור - הצעה למחוז ________________ .ב

לשעת ייעוץ  ממחיר המקסימום __ ____%ה בשיעור ההנחהמתקבל מהפחתת אחוז 

 . בפועל

 

את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כוללת לכל מחוז בנפרד הצעת המחיר אני מצהיר בזאת, כי  .11

. לא אהיה רשאי לא יחולו בה כל שינוייםוכלליות מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירותים 

בות אך לא רק: עלויות ת על בסיס הצעת המחיר לרהמחושבהעלאות או שינויים בתמורה לתבוע 

שכר עבודה, מדדים, העלאת מסים, היטלים או תשלומי חובה  אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין 

 ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף, ולמעט מע"מ אשר יתווסף למחירים המוצעים. 

ד. לא ישולמו נסיעות, שעות הכנה וביטול ידוע לי כי התמורה תשולם עבור שעת ייעוץ בפועל בלב .12

 זמן.

 

________________                                            _____________________ 

 חותמת וחתימת המציע                                                                 תאריך

 

 ...: ..............................שם המציע

 

 , חברה(: ....................................יחידישות משפטית )
 

 ת.ז. או מס' ח.פ.: ...................................
 

 טלפון: .............................  כתובת: ................................................
 

  ..................תאריך: ..............................
 

 . .................2. ................ 1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 

 אישור עו"ד / רו"ח

 

 אני הח"מ _________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו

לכל דבר  המציעיב את ______________,  _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחי

 ועניין.

 

         ___________    _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך  

 



 

 

 נספח ב'

 טופס הצהרת המציע

 
 לכבוד

 החברה למתנ"סים
 

 מחוזות מטה החברה למתנ"סיםייעוץ ארגוני ללמתן שירותי  2016/5למכרז מס' הצעה 

 
יר כי קראתי בעיון ובחנתי בחינה יסודית את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, מאפייני אני הח"מ מצה

החברה, הדין החל על השירותים, נשוא מכרז זה והשירותים הנדרשים במכרז, בין הכלולים בתיק המכרז 

י כל ובין שאינם כלולים בו, אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והבנתי את האמור בהם, ולאחר שידועים ל

תנאי המכרז וכל הוראותיו, לרבות כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, 

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות הנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1

הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות -אי ידיעה ו/או-ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

 .רכאמו

קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות דב .2

אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או  בהתאם לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים

טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש  וארישות התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או ד

 על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

 למסמכי המכרז ובמחירים המפורטים והנקובים בטופס אני מתחייב לספק את השירותים בהתאם  .3

 .(א'נספח )הצעת המחיר 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.   .4

 וידוע לי כי החברה רשאית להאריך את תוקף הצעתי 29.01.16קף ותחייב אותי עד ליום  הצעתי זו בתו .5

 ימים נוספים. 90 -ב והערבות

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי  הניעתי זו הצה .6

חתימתי על הצעה זו, לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, ל

חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים בו

 שלישיים כלשהם.  

 אני מצהיר בזאת כי: .7

לי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הניסיון והכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה  שי .א 

נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם  ייבויותימן והציוד הדרוש לביצוע התחיוהמי

 ההתקשרות.



עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .ב 

 .תנאים שבמסמכי המכרזלהמכרז והנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם 

ל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל ידוע לי, כי החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכ .ג 

 על פי שיקול דעתה. למו"מ עם המציעים המתאימים ביותר ואף לבטל המכרז והכו

 הנני מתחייב לספק את השירותים במועדים הנדרשים ובהתאם לכל דין. .ד 

להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים, לרבות הערבות הבנקאית, אשר פורטו  .ה 

 ז.במסמך א' למסמכי המכר

כלשהו במהלך ביצוע ו/או מידע פר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי א/תילא הפר .ו 

 עפ"י מכרז זה. יייבויותיהתח

 לנגוד לגרום עלולים אשר ,שהוא גורם לכל שירותים נותן או/ו נתן אני מצהיר כי המציע לא .ז 

 ה.ז מכרז נשוא השירותים לביןמספק  שהוא השירותים בין אותם עניינים

כמסמך אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב להמציא לחברה ערבות בנקאית חתומה, בנוסח המצ"ב  .ח 

למסמכי המכרז, להבטחת קיום תנאי ההסכם כמפורט בהסכם. ולהגיש את טופס הביטוח חתום,  יג'

 ימי עבודה מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 7וזאת בתוך 

' לעיל כולן או מקצתן, אאבד את זכותי לבצע חויות בסעיף ידוע לי כי אם לא אבצע את הפעולות המנ .ט 

את העבודות והחברה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם 

 מציע שהצעתו דורגה שנייה ולמסור לו את ביצוע העבודות.

בי יכולתנו בתחום מידע לגבינו ולג לקוחותינויקבל אצל  האו מי שימונה על ידשהחברה מסכים  יאנ .י 

נשוא המכרז, ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי 

   כאמור.החברה מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי 

     

 ולראיה באתי על החתום

  ________________                                        _____________________ 

 ותמת וחתימת המציעח                    תאריך              

 

 : .................................שם המציע
 

 , חברה(: ....................................יחידישות משפטית )
 

 ת.ז. או מס' ח.פ.: ...................................
 

 טלפון: .............................  .............................................כתובת: ...
 

  תאריך: ................................................
 

 . .................2. ................ 1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 
 

 
 אישור עו"ד / רו"ח

 



י הח"מ _________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו אנ

לכל דבר  המציע______________,  _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את 

 ועניין.

         ___________    _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח ג'

 מציעפרופיל ה

 תיאור המציע .1

, רשימת לקוחות ומאפייני השירותים הניתנים להם, פרטים על המציע לולתיאור המציע יכ

טים שונים  אשר מציגים את יכולתו של המציע כולל תפקידם ופר במציערשימת העובדים 

בשים לב על עמידה בתנאי  –לעמוד בדרישות המכרז ולספק את השירותים על פי הוראותיו 

 הסף.

 לצרף טופס פרופיל חברה מאת המציע הכולל המידע המבוקש כאמור. יש



 נספח ד'
 
 

 הצהרת מציע בדבר ניסיון
 לכבוד

 החברה למתנ"סים

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 

חתימה   אני הח"מ _______________, נושא/ת ת"ז שמספרה _______________, מורשה/ית

לאחר שהוזהרתי כי עלי  "המציע"(, -)להלן ____________ _ שמספרו ___מטעם ____________

להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 כדלקמן:

 ______________. 2  ___________ . 1מחוז לאני מגיש הצעתי  .1

 רט:ניסיון הנדרש כמפועל המציע לפרט ולהצהיר בדבר  -ניסיון המציע  .2

 . במתן שירותי ייעוץ ארגונילפחות בעל ניסיון של חמש שנים  .2.1

ליווי : מתן שירותי יעוץ מערכתי הכוללים, בין היתר, "שירותי ייעוץ ארגוני" לעניין מכרז זה     -

בדרג הנהלה בכירה  יעוץ אישי ומערכתי למנהלים, אסטרטגיים תהליכי שינוי ותהליכים

  י ייעוץ ארגוני"("שירות –)להלן  .הנחיית קבוצותו

 בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ ארגוני ללקוחות בעלי המאפיינים הבאים: .2.2

מועד האחרון להגשת במהלך ארבע השנים הקודמות ל אם המציע הינו תאגיד: .2.2.1

 200, לשלושה לקוחות לפחות, המעסיקים  ייעוץ ארגונישירותי סיפק המציע ההצעה 

וכל אחד  לקוחות מהמגזר הציבורי, מהם לפחות שניעובדים לפחות כל אחד, 

  ₪. 3,000,000 -מ  מחזור פעילות שאינו פחותמשלושה הלקוחות בעל 

במהלך ארבע השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעה  אם המציע הוא יחיד: .2.2.2

סיפק המציע  שירותי יעוץ ארגוני כהגדרתם במכרז, לשני לקוחות לפחות, המעסיקים 

חד, מהם לפחות לקוח אחד מהמגזר הציבורי, וכל אחד משני עובדים לפחות כל א 200

 ₪.  3,000,000 -מ מחזור פעילות שאינו פחות הלקוחות בעלי 

חברה  משרד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד רפואי, - "מגזר ציבורי" לעניין מכרז זה -

 .ממשלתית, תאגיד סטטוטורי, ארגונים חברתיים, מוסד אקדמי

כנדרש בתנאי הסף  והמעידים על עמידתו םישירות סיפק המציעם רשימת הגופים להלהלן  .3

לעיל )יש לשים לב להבדלים בין מציע שהוא תאגיד למציע שהוא  2בסעיף ל פי המפורט עבמכרז 

  יחיד( 



, והתחום שם הארגון 'מס

 בו הוא עוסק

 מאפייני

השירות 

של המציע 

 בארגון

מספר 

העובדים 

 בארגון

מחזור כספי 

 של הארגון 

עד מו

מתן 

 השירות

איש הקשר אצל 

 תפקידוהלקוח 

 ודרכי התקשרות

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

1       

9       

10       

 

הפירוט יתייחס לגופים ניתן לצרף במסמך נפרד.  אם נידרש פירוט נוסף,  – פירוט מידע נוסף

לפרמטרים הנדרשים כפי  תייחסלמספר הסידורי של כל גוף, י, יפנה שצויינו בטבלה שלעיל

 .שמופיעים בטבלה

על כל יועץ ארגוני המיועד לספק את כי  ,דוע ליי  לכל מחוז: ון היועץ/ים המוצע/יםיניס .4

  לעמוד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר:מטעמי השירותים בכל מחוז 

סיפק היועץ המוצע שירותי ייעוץ  במהלך ארבע השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעה .4.1

עובדים לפחות כל אחד, מהם  200ארגוני כהגדרתם במכרז, לשני לקוחות לפחות, המעסיקים 

, וכל אחד משני הלקוחות בעלי מחזור כהגדרתו במכרז לפחות לקוח אחד מהמגזר הציבורי

 ₪.  3,000,000 -פעילות שאינו פחות מ 

באחד מן התחומים הבאים: פסיכולוגיה חברתית  ו/או  הוא בעל תואר שני ממוסד אקדמי מוכר .4.2

ארגונית, סוציולוגיה ארגונית או התנהגות ארגונית, הנדסה תעשיה וניהול, יעוץ ארגוני, מינהל 

 עסקים, לימודי עבודה וניהול ציבורי.

המפורטות ובהם פירוט העונה על דרישות בנפרד עבור כל יועץ מוצע  יש לצרף קורות חיים

תעודות הסמכה, תארים וכל מסמך המעיד לרבות ניסיון תעסוקתי ותחומי התמחות, דלעיל, 

 על הניסיון הנדרש.

 לכל מחוז ביחס לכל יועץ מוצעלהלן  1יש למלא את הטבלה בנספח ד



 1ספח דנ

 לספק את השירותים  /יםהמיועד היועץ/ים פירוט ניסיון והשכלת

 

הטבלאות הבאות  והפירוט  יש לצרף את -אם מוגשת הצעה ליותר מאזור אחד 

 לכל אזור בנפרד.יועץ מוצע הנדרש לכל 

 

 שם המועמד מטעם המציע למתן השירותים:___________________ באזור  __________

 

בהתאם לתנאי הסף הנדרשים למסמכי המכרז ובהתייחס לאמות המידה  תיאור השכלה .א

 לניקוד האיכות.

לה, מועד קבלת התארים האקדמיים וכן כל פרט יש לצרף קורות חיים הכוללים תיאור השכ

 להוכחת עמידה בתנאי הסף. יש לצרף תיעוד לכל התארים ההסמכות והתעודות.

 

תעודת  סוג

של  /השתלמותההשכלה/הסמכה

 המועמד

 מועד קבלת התעודה

  

  

  

 

 יש לצרף התעודות

לפני המועד האחרון להגשת שנים  מארבעשלא יפחת להוכחת ניסיון  המוצע: היועץאור ניסיון תי .ב

 200המעסיקים  ,לפחות לקוחות לשני ייעוץ ארגוני, כהגדרתם במכרז,ההצעה במתן שירותי 

כל כהגדרתו במכרז זה אחד הינו מהמגזר הציבורי  לקוחלפחות כל אחד, מתוכם לפחות  עובדים

 .₪ 3,000,000 -מ  מחזור פעילות שאינו פחותהלקוחות בעלי  משניאחד 

 2טבלה  – בנפרד הטבלה בעבור כל יועץ מוצעיש למלא 

אם נידרש מקום נוסף לפירוט, ניתן לצרף במסמך נפרד ובלבד שהפירוט  – פירוט מידע נוסף

יתייחס לגופים כפי  שצויינו בטבלה שלעיל, יפנה למספר הסידורי של כל גוף. הפירוט הנוסף 

 לפרמטרים הנדרשים כפי שמופיעים בטבלה.



 

  _____________________                                        ________________ 

 חותמת וחתימת המציע                    תאריך              

 

 ..ת.ז. או מס' ח.פ.: ................................  : .................................שם המציע

 לפון: .............................ט .....................................כתובת: ...........

 

 . .................2. ................ 1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 
 

 

 אישור עו"ד / רו"ח
 

אני הח"מ _________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו 

לכל דבר  המציע____________,  _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את __

 ועניין.

         ___________    _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך  

 מס'

 

 

 הארגון,שם 
והתחום בו הוא 

 עוסק

תחומי מתן 
השירות על 

 ידי היועץ

מספר 
העובדים 

 בארגון

מחזור 
הפעילות של 

לא ) הארגון
חות מ  פ

3,000,000 
 (לארגון₪ 

 תקופת
ביצוע 

  השירות

איש הקשר 
אצל הלקוח 

 ותפקידו
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 ודוא"ל
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 ה'נספח 

 מפרט השירותים 

 " להטמעת אסטרטגית החברה למתנ"סיםמחוז במיטבו"מטרות הייעוץ ל .1

 

 לצוות המחוז להשגת מטרות המחוז הבאות: לייעץ ולסייע  הדרישה מהיועץ
 

  ת החברה למתנ"סים.ייעודו, משימותיו בהתאם לאסטרטגימחוז במיטבו המממש את  . א
 
מחוז המטמיע את האסטרטגיה והתפישה הקהילתית של החברה למתנ"סים במרכזים  .ב

 .הקהילתיים
 

 :"אבני דרך" .2
 

 ת הייעוץ:הכנות לביצוע מטל .א

 למתנ"סים פגישות לצורך למידה והכרת האסטרטגיה ומבנה החברהביצוע  .1

  .והמרכזים הקהילתיים, התרבות הארגונית וכו'

להגדרה ( להלן: "הממונה")ביצוע פגישות עבודה מנהלת המחלקה לפיתוח ארגוני  .2

 מדויקת של השירות המוצע, תוך ציון התוצאות המצופות של התהליך, דרכי עבודה,

 הקצאת שעות הייעוץ וכל נושא אחר הנדרש לצורך מתן השירותים, נשוא מכרז זה.

היועץ יגיש לממונה תכנית יעוץ מפורטת לביצוע השירותים ולמסירת התוצרים  .3

למכרז זה אשר תכלול, בין היתר, את דרכי העבודה, כוח האדם ולוח הזמנים לביצוע 

 .השירותים ולתוצריהם אשר תאושר על ידי הממונה

 ביצוע הייעוץ הארגוני:  .ב

, חשיבה ן, סנכרוהתייעצות ,הממונהפגישות צוות יועצים ופגישות אישיות עם . 1

 השתתפות חובה בפגישות אלו.  .משותפת ובקרת תוצרי יעוץ

   תפיסה, מבנה, הגדרות תפקידים, תהליכי עבודה  - מודל המחוז במיטבופיתוח . 2

 . מוגדרים, הבניית ממשקים

 וסיוע להטמעת מודל המחוז במיטבו. . התאמה3

ווי לבעלי התפקידים ולצוות המחוז או אנשים נוספים בהתאם לדרישת ולי ייעוץ אישי. 4

 הממונה ולצורך הטמעת האסטרטגיה.

לחיזוק מיומנויות ידע וכישורים ניהוליים וארגוניים, על בסיס במחוז הנחיית קבוצות . 6

 ניתוח פערים.

 
 :  נדרשים תוצרים .3

 סיכום תהליך הייעוץ עם הנהלת המחוז )מנהל וסגן( במחוז.שת הג .א

 .איסוף ומיפוי מצב קיים, מול כל בעלי התפקידים המחוז .ב

: הבהרה ותיאום ציפיות, ייעוצית למנחה ואשכול במחוז. לרבותבניית תכנית עבודה  .ג

קביעת לוחות זמנים לייעוץ, מיפוי מצב קיים וניתוח פערים של המנחה והאשכול 



זים קהילתים( ניתוח פערים, ניתוח תפיסת התפקיד, ניתוח פערים אל מול )מרכ

 של המחוז. תהמשימות העיקריו

 .הממונהמול הנהלת המחוז ו מאושרתהגשת תכנית עבודה ייעוצית  .ד

 .הממונהיישום תכנית העבודה, בקרה מול הנהלת המחוז ו .ה

 פיתוח מודל המחוז במיטבו )חלק מצוות הפיתוח(. .ו

 חוז במיטבו.התאמת מודל המ .ז

 הטמעת מודל המחוז במיטבו מול בעלי התפקידים במחוז. .ח

 

 לו"ז נדרש לקבלת התוצרים .4
 
 חודשיים מיום התחלת עבודה לקבלת סיכום של תכנית הייעוץ.  .א

 חר אישור כתיבת סיכום תכנית הייעוץ במחוז. הממונה לאלו"ז עבודה עפ"י דרישת  .ב

 

 כללי  .5

סטרטגיית החברה למתנ"סים, הערכים שבבסיס תהליך הייעוץ בכל מחוז יהיה כפוף לא .א

הארגון ומטרותיו ויהיה כרוך בלימוד והיכרות המתנ"סים ופעילותם והממשק למול המחוז 

 והחברה.

יובהר, כי האמור במפרט השירותים הינו כללי ואינו מחייב את החברה, ובהתאם ייתכן כי  .ב

 מה ולפי צרכי החברה.תתווספנה עבודות, והכל על פי דרישת הממונה ו/או מי מטע

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את תכולת השירותים ו/או  .ג

להגדיל או להקטין את היקף העבודה ו/או לדרוש מהיועץ לבצע מטלות נוספות ו/או לשנות 

את דרישות העבודה והיועץ מתחייב לפעול בהתאם להנחיות שימסרו לו בכתב על ידי 

 מי מטעמה. הממונה ו/או

 ידי הממונה ו/או מי מטעמה. וחות זמנים לביצוע, ייקבעו על ול ו, שלביהשירותושאי נ .ד

 סיור ו/או דיון ו/או הדרכהישיבה ו/או היועץ נדרש להשתתף ולקחת חלק בכל פגישה ו/או  .ה

 . ו/או מי מטעמהדרישת הממונה בהתאם לבמקום אליו יוזמן והכל אליה יוזמן, 

 זמין לעבודה בזמינות ובניידות גבוהה. נדרש להיות היועץ  .ו

הזוכה לא יהא רשאי להסב י יד-והאנשים המועסקים על יועץידי ה-יינתנו עלם שירותיה (ה

 לצד שלישי. –כולן או חלקן  -או להעביר את זכויותיו עפ"י מכרז זה

, במומחיות, במקצועיות ובמיומנות מתחייב לתת את השירותים נשוא מכרז זהיועץ ה (ו

סטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים מעת ובהתאם ל

  איפ"א )האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני(.לעת על ידי 

ודו"חות הסופיים, ותיקונם  השירותיםלרבות הדפסת טיוטות דו"חות השירותים כל  (ז

 ועל חשבונו. היועץידי -, עלממונהמנהל הידי -פי המתכונת שתקבע על-יבוצעו על

 הדוחות הסופיים המאושרים למסירה יוגשו ע"ג מדיה מגנטית. (ח



ידי הזוכה במהלך תקופת עבודתו יועמד -מובהר בזאת כי כל החומר והמידע שייאסף על (ט

 .החברהללא תנאי, וכי הבעלות על חומר זה היא של  חברהלרשות ה

ת , בצורה מאורגנמנהל המחלקהיעביר הזוכה ל ניוהייעוץ הארגבסיום כל עבודת  (י

ומסודרת, את כל החומר המקורי ששימש לצורכי העבודה ובכלל זה; מסמכים, ניירות 

פי -וכל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה, על מחשב עבודה, קלטות, צילומים, גיבוי

על פי הממונה החומר יישמר בידי . החברהידי -, ובטווח זמן שיקבע עלהחברהדרישת 

 .כללי האתיקה הנהוגים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


