
 
 מסמך א'

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

למרכזים מיילים איומסרונים מתן שירותי שליחת למסגרת מכרז  - 10.16מכרז מס' 

  הקהילתיים ולחברה למתנ"סים

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

ו/או "החברה  "החברה" - ןלהל))חל"צ( החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

מיילים למרכזים אימתן שירותי שליחת מסרונים ול הצעותמבקשת לקבל ( "למתנ"סים

 והכל כמפורט במסמכי המכרז.   ,הקהילתיים ולחברה למתנ"סים

 

חודשים כל  12תקופות אופציה בנות  2, בתוספת שלוש שניםתקופת ההתקשרות הינה למשך 

 אחת. 

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .א

 הבאים במצטבר:   זכאים להגיש הצעה מי שעומד בכל התנאים        

 .כדין המציע הוא יחיד תושב ישראל, או תאגיד, הרשום בישראל .1

שקדמו למועד הגשת ההצעות במתן החודשים  36המציע הינו בעל ניסיון מוכח במהלך  .2

אשר  מיילים, כהגדרתם במכרז, וזאת לשלושה לקוחות לפחותאישירותי משלוח מסרונים ו

מיליון  (5) כן חמישהבשנה ו  SMS/MMSמיליון (5) חמישהלא פחות מ כל אחד מהם שולח 

 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה.  36וזאת במהלך  ,אימיילים בשנה

המציע רשום בכל רישום המתנהל על פי דין לצורך נושא ההתקשרות וקיימים ברשותו כל  .3

   הרישיונות הנדרשים על פי כל דין. 

 לעיל.  (3א)סעיף המפורטים במאלה בעל המלצות משני לקוחות לפחות  .4

, ובכלל זה ניהול 1976-המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5

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

, וכן מילוי 1976-, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991 -אתנאים הוגנים(, התשנ"

 כויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים.הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין ז

 המציע רכש את חוברת המכרז.  .6

 

 גשת ההצעה, אישורים ומסמכיםה .ב

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים,  .1

 האישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף.

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף אליה את חוברת  .2

 המכרז, על כל מסמכיה. 

דת מדד בלתי מותנית וניתנת וצמאוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .3

ש"ח( עשרת אלפים ש"ח ) 10,000צדדית של החברה בסך -לחילוט עפ"י פניה חד

למסמכי כנספח ז' הערבות תהיה בנוסח שמצורף  05.05.17שתעמוד בתוקפה עד ליום  

הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה המכרז. 

 לא תידון כלל.



 תשלום עבור מסמכי המכרז.הקבלה בדבר יש לצרף  .4

לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים, טופס  המכרז מסמכי חוברת את .5

 שופירוט האישורים והתצהירים שעל המציע להגיש וכן נוסח ההסכם עליו יידרההצעה 

 4 המלאכה' רח החברה במשרדי 08.01.17מיום החל  לרכוש הזוכה במכרז לחתום. ניתן

ניתן לשלם באמצעות  . יוחזרו שלא, ₪ 500  -בתמורה ל, 5 מספר חדר 4 קומה, לוד

טלפונית ולקבל את המסמכים באמצעות אתר החברה. טל'  כרטיס אשראי בעיסקה

 .073-2870111לביצוע הרכישה 

בצירוף כל , על ידי המציע כנדרש חתומיםהאת ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז  .6

" 10.16"מכרז עליה יצוין  מעטפה סגורה להגיש ביש  ,המסמכים והאישורים הדרושים

חברה י היחידה לרכש והתקשרויות בבמשרד 5בחדר מס'  בלבד, לתיבת המכרזים

.  יש 09:00–13:00ה בין השעות  –בימים א 4 קומה 4בלוד רח' המלאכה למתנ"סים, 

, אשר יהווה ראייה לכך מזי סוריזוןמגב' עלית בביוף או מגב'  לקבל אישור מסירה

 .במועדשההצעה הוגשה 

לא יתקבלו הצעות  .13:00שעה ב  05.02.17 המועד האחרון להגשת ההצעות הינו .7

 שיוגשו לאחר מועד זה. 

ביותר או כל הצעה שהיא. או הזולה אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה  .8

החברה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, לפצל את 

 ואף לבטל את המכרז. גדול יותר העבודה בין מספר מציעים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מסמך ב'

 

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

למרכזים מיילים אימתן שירותי שליחת מסרונים ולמסגרת מכרז  - 10.16מכרז מס' 

 הקהילתיים ולחברה למתנ"סים

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

 למשתתפיםוהוראות כלליים תנאים 

ו/או "החברה  "החברה" - ןלהל))חל"צ( החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

ולמרכזים לחברה מיילים אימתן שירותי שליחת מסרונים ול הצעותמבקשת לקבל  (למתנ"סים"

להלן: "השירותים" ו/או "שירותי הכל כמפורט במסמכי המכרז ) ,הקהילתיים הפועלים עמה

   (."מסרונים ואימייליםשליחת 

 

חודשים כל  12תקופות אופציה בנות  2, בתוספת שלוש שניםתקופת ההתקשרות הינה למשך 

 . אחת

 יםהמבוקש יםמהות השירות .1

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

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

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

 של מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ, הנחייתם והדרכתם.

כל מרכז קהילתי פועל כישות עצמאית נפרדת שאינה חלק מהחברה או מהרשות  .1.2

 מנהל המרכז הקהילתי הוא עובד החברה.. המקומית

בתחומי החינוך הלא  ,בין היתר ,פעילויות ותוכניות קיימיםהמרכזים הקהילתיים מ .1.3

פורמלי, הגיל הרך, הזהות הקהילתית, פעילויות לאנשים עם מוגבלויות, פעילויות לנוער, 

 .ותוכניות בתחומי הפנאי, התרבות והספורט

למרכזים הקהילתיים מרכזת החברה עבור  כחלק מהקשר התפעולי שבין החברה .1.1

המתנ"סים ספקי שירות שונים המופעלים על ידה. בין יתר השירותים אותם מבקשת 

 גם השירותים נשוא מכרז זה.  החברה לספק למרכזים הקהילתיים באמצעותה מצויים

מרכזים קהילתיים. רשימת המרכזים הקהילתיים מצויה באתר  170 -כיום מופעלים כ .1.5

 .www.matnasim.org.il החברה

מפורטים במסמכי המכרז, לרבות במפרט  זמנים לביצועהולוחות  הם, שלביהשירותים .1.6

היחידה ליתרון מנהל מעת לעת על ידי  ולמכרז וכפי שייקבע'( המצורף גהשירותים )נספח 

 .("הממונה)להלן: "או מי מטעמו ו/חברה בלגודל 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה  .החברה תיבחר את ההצעה הטובה ביותר .1.7

ביותר או כל הצעה שהיא. החברה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם או הזולה 

 ואף לבטל את המכרז. גדול יותר נמצאו מתאימות, לפצל את העבודה בין מספר מציעים

להעלות טענה כלשהי מי מהזוכים יוכל החליטה החברה לבחור יותר מזוכה אחד, לא  .1.8

 לעניין זה. 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש את כלל היקף השירותים או את חלקם. .1.9

 

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


 רשימת מסמכי המכרז .2

 נוסח המודעה -הזמנה להציע הצעות –מסמך א  

 תנאים והוראות למשתתפים –מסמך ב' 

 מפרט השירותים –מסמך ג' 

 פרופיל המציע –מסמך ד' 

 הצהרת המציע –מסמך ה' 

 טופס הצעת המחיר – 'מסמך ו

 ערבות השתתפות במכרז – 'מסמך ז

 תצהיר העסקת עובדים זרים –מסמך ח' 

 התחייבות לשמירת סודיות –מסמך ט' 

 ערבות ביצוע – 'מסמך י

 מסמך ביטוח – 'מסמך יא

 הסכם – 'מסמך יב

 תצהיר ניגוד עניינים –מסמך יג' 

 תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות -מסמך יד' 

   

 תקופת ההתקשרות .3

תקופות אופציה  שלוש, בתוספת שלוש שניםתקופת ההתקשרות עפ"י מכרז זה הינה למשך  .3.1

 .חודשים כל אחת 12בנות 

תקופות על . החברהבלעדי של ה המימוש כל אחת מתקופות האופציה הינו על פי שיקול דעת .3.2

 .ותנאי המכרז על נספחיו, יחולו הוראות אופציה שימומשו

 שיקול פי על עת בכל סיום לידי ההתקשרות להביא החברה רשאית לעיל מהאמור לגרוע מבלי .3.3

 . הביטול בגין כלשהם פיצויים בתשלום שתחויב ומבלי הבלעדי דעתה

 

 היקפי השירותים  .1

מיליון  5 -מיליון מסרונים בשנה וכ 5-בהיקף של כ מעריכה כי תרכוש חבילותהחברה  .4.1

מתחייבת למכסת  האינ החברהמובהר, כי  .כהגדרתן במסמכי המכרז ,אימיילים בשנה

אשר  )כהגדרתן במכרז( מסרונים ו/או אימייליםחבילות רכישת של מינימום ו/או מקסימום 

  בגדר הערכה בלתי מחייבת.ירכשו על ידה ומכאן שההיקפים המצוינים הינם 

החבילות הנרכשות  מספרהחברה תהא רשאית לעדכן הזמנה, להוסיף, להפחית, לשנות את  .4.2

מסרונים ו/או אימיילים לשימוש ממרכז , לבצע העברת יתרות ו/או לחברה למרכז קהילתי

 למשנהו וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. קהילתי אחד

 

 אופן מתן השירותים .5

וכן כל פעולה , ג' למסמכי המכרז מסמךהמפורטים ב רכיבי השירותל להשירותים יכללו את כ .5.1

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

 -מסרונים ו 50,000הכוללת אחת  החבילמאת המציע תרכוש החברה  הזמנת עבודהבכל  .5.2

אשר ישמשו את המרכזים  "(אחת חבילהחבילה" ו/או ")להלן: "אימיילים  50,000



)להלן: את החברה גם בעת הצורך ו ,הקהילתיים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה

 "השירותים"(.

החברה תהיה רשאית לרכוש חבילות נוספות על פי שיקול דעתה ובהתאם להצעת המחיר של  .5.3

 להצעתו. נספח ו'בהמציע 

 אספקת השירותים למרכזים הקהילתיים תעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. .5.4

הזמנת עבודה חתומה על  תבקבל מותניתחברה למרכז קהילתי ו/או כל ל, אספקת השירותים .5.5

לנהוג בהתאם הזוכה ועל  למתן השירותיםנדרש הזמנת העבודה תכלול כל מידע ממונה. הידי 

 . להזמנה

המציע לא יספק את השירותים, נשוא מכרז זה, ישירות למרכז קהילתי פלוני או אלמוני,  .5.6

 החברה בלבד.אלא באמצעות 

, נשוא לחברה ולכל מרכז קהילתי, עבורו ירכשו השירותים "קוד גישת משתמש"המציע ינפיק  .5.7

ב כלרבות ביצוע מעלצורך עיון וקבלת מידע אודות היסטוריית השימוש בשירותים,  מכרז זה,

 ניצול יתרות החבילות. אחר 

ם יהיה זמין בכל עת המידע אודות כלל השירותים המסופקים לחברה ולמרכזים הקהילתיי .5.8

לממונה החברה ו/או למי מטעמו. המידע אודות השירותים המסופקים למרכז קהילתי פלוני 

יהיה זמין בכל עת לממונה מטעם המרכז הקהילתי, כהגדרתו במפרט השירותים ו/או למי 

 מטעמו

לאחר קבלת הזמנת עבודה על ידי החברה בידי המציע תעביר החברה למציע את פרטי  .5.9

לגביו מתבקשים מתן  , כהגדרתו במפרט השירותים,ה מטעם המרכז הקהילתיהממונ

 השירותים )שם/טלפון/כתובת דוא"ל(.

 מטעם הממונה. בכתב ג' מותנית בקבלת הודעהמסמך רכיב מהשירותים המפורטים בגריעת  .5.10

 . בלבד הזוכהעל ידי ו בוצעהשירותים י .5.11

העבודה אלא באישור הממונה ו/או מי הזוכה לא יחרוג מהיקף ההזמנה שנקבעה בהזמנת  .5.12

מטעמו בלבד. כל חריגה שנעשתה על ידי הזוכה ללא אישור החברה מראש ובכתב תהא על 

 חשבון הזוכה בלבד ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 תנאי תשלום .6

 60בתנאי שוטף + יבוצע  שסופקו בהתאם להוראות מכרז זההשירותים כל התשלום עבור  .6.1

 ובכפוף להיקף אישורה.  יום מיום קבלת החשבונית בחברה

לחשבונית יצורף דו"ח מפורט בדבר השירותים שסופקו והמהווים את הבסיס לתמורה ובכלל  .6.2

מרכז קהילתי שם ) זה את מועדי השירותים שסיפק, מקום אספקת השירותים בכל מועד

תים אשר סופקו בכל מועד ויתרה לשימוש מתוך קוד הלקוח, היקף השירו, או החברה(פלוני 

 באותה החבילה.  מספר המסרונים/אימיילים שהוקצו

 ובמכרז, אשר נרכש , כהגדרתןתוהחביל מספר לגבימתן השירותים ישלח רק  החיוב בעבור .6.3

 ולגבי כל מרכז קהילתי/חברה בנפרד. על ידי החברה בפועל

הכולל פיתוח מימשק למערכות בעבור עלות משלוח מסרון או אימייל אחד התמורה תשולם  .6.4

 ו'מסמך הזוכה המצורפת כהמחיר של להצעת  בהתאםהחברה, כהגדרתם במסמכי המכרז, 

תווספו לתמורה סכומים לא י .נרכשו בפועלר שאכפול מספר החבילות, כהגדרתן במכרז, 



יהיה הזוכה זכאי לתוספת  זה לא נוספים מעבר לתמורה המפורטת בהצעת המחיר ובכלל

 .נסיעות, שעות הכנה וביטול זמןתשלום בגין 

 .התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין .6.5

בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק, קיומה של ערבות  תשלום התמורה מותנה .6.6

בהיעדר אישורים כאמור לא יבוצע כל תשלום ולא יחשב הדבר  תקפה וביטוחים תקפים.

 .לזוכהכפיגור בתשלום התמורה 

 

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .7

 הבאים במצטבר:   זכאים להגיש הצעה מי שעומד בכל התנאים        

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

קדמו למועד הגשת ההצעות במתן חודשים ש 36-מוכח בהמציע הינו בעל ניסיון  .7.2

, שירותי משלוח מסרונים ומיילים, כהגדרתם במכרז, וזאת לשלושה לקוחות לפחות

 (5) חמישהבשנה ו  SMS/MMSמיליון (5) חמישהלא פחות מ אשר כל אחד מהם שולח

החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת  36מיליון אימיילים בשנה וזאת במהלך 

 ההצעה. 

רשום בכל רישום המתנהל על פי דין לצורך נושא ההתקשרות וקיימים ברשותו המציע  .7.3

   כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין. 

  .לעיל 7.3בסעיף מאלה המפורטים בעל המלצות משני לקוחות לפחות   .7.4

, ובכלל זה ניהול 1976-המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .7.5

ספרים כדין והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

, 1976-, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991 -אוהבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"

כויות סוציאליות ושכר מינימום וכן מילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין ז

 לעובדים.

 המציע רכש את חוברת המכרז.   .7.6

 

 מסמכים ואישוריםהגשת הצעות  .8

 המציע יגיש הצעתו כמפורט להלן ובצירוף המסמכים הנדרשים:

מכרז נשוא  ,על המציע להגיש הצעת מחיר לתמורה המבוקשת עבור מתן השירותים 8.1

  גביו. ועל ו'מסמך  –ובהתאם לטופס ההצעה  ,זה

 .אחד אימיילאו  שליחת מסרוןל וםהמקסיממחיר הנחה מעל המציע לנקוב באחוז  8.2

 מחיר המקסימום אינו כולל מע"מ. 

תכלול את כל ההוצאות  ולםאהמחיר שיציע המציע לא תכלול מע"מ, הצעת  8.3

לרבות אך לא רק: , עקיפות ו/או ישירותוהעלויות הכרוכות במתן השירותים, 

ל פי מכרז זה, נסיעות, אחרים הנדרשים למתן השירותים ע מקצוע אנשיהעסקת 

הוצאות רישיונות, העסקת כ"א, שכירת מבנה, הוצאות משרדיות, ביטוחים, ציוד, 

 בלתי צפויות ורווח כלכלי.

על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה על "טופס ההצעה" ועל ההסכם ולחתום  8.4

לרבות על מענה לשאלות ההבהרה  המכרזעמוד ממסמכי בראשי תיבות על כל 

 , ככל שיהיו ולהגישם במעטפה כחוברת מאוגדת וכרוכה.החברהדכונים מטעם וע



מסמך ד' ב כנדרש פרופיללהוכחת עמידת המציע בדרישות הסף ימלא המציע  8.5

 גדרתם במכרז,השירותים כה סיפק להם /ותהלקוחפירוט תוך  -למסמכי המכרז 

וכל פרט אחר הדרוש להוכחת עמידתו  אצל לקוחות אלה קשר אנשישל טלפון וכן 

 בתנאי הסף.

סופקו השירותים על ידו כנדרש  המלצות מלקוחות להם שתיהמציע יצרף לפחות  8.6

  דלעיל. 7.5בסעיף 

 7.4 שיונות, והמסמכים המפורטים בסעיףיכל האישורים, הרהמציע לצרף את על  8.7

  .דלעיל

המציע יגיש את התצהירים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו  8.8

 ומאושרים כדין וכנדרש על גביהם. 

עדכני מרשם התאגידים ואישור  חברהאם המציע הינו תאגיד, יש לצרף נסח  8.9

 תעודת יש לצרף תצלום - היחיד הוא אם המציע עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה.

 הספח. לרבות ,זהות

המציע יצרף אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור  8.10

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

בנוסח  "חוק שכר מינימום"(, -)להלן 1987וחוק שכר מינימום, תשמ"ז  זרים"(

 .'המצ"ב כמסמך ח

אישור עוסק מורשה, אישור ניכוי מס'  אישורים הנדרשים על פי דין, ובהם 8.11

ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  רבמקו

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

צמודת מדד בלתי מותנית אוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  8.12

 עשרת במילים: ש"ח ) 10,000בסך  החברהדדית של צ-וניתנת לחילוט עפ"י פניה חד

מסמך ז' הערבות תהיה בנוסח  .05.05.17שתעמוד בתוקפה עד ליום ₪( אלפים

הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות מצורף למסמכי המכרז. ה

 המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז.יש לצרף  8.13

גיש מסמכים נוספים להוכחת עמידתו תהיה רשאית לדרוש מכל מציע לה החברה 8.14

  .בתנאי הסףו/או עמידת קבלן המשנה מטעמו 

 

 םערבות וחתימה על ההסכ 9

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

( ₪ אלפים עשרתבמילים: ש"ח ) 10,000בסך  החברהצדדית של -עפ"י פניה חד

' זמסמך מצורף לההערבות תהיה בנוסח  .05.05.17שתעמוד בתוקפה עד ליום

הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות מסמכי המכרז. ל

 המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 הערבות תשמש בטוחה לעמידתו בכל המתחייב מהצעתו במכרז. 9.2

 תהא רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, אם התקיים אחד מאלה: החברה 9.3

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; 9.3.1



 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; 9.3.2

המועד האחרון להגשת המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף  9.3.3

. מובהר בזאת, כי גם אי המצאת פרטים נדרשים והבהרות ההצעות במכרז

לבקשת ועדת המכרזים תיחשב כחזרה מההצעה, על כל המשתמע מכך, לרבות 

 לעניין חילוט הערבות. 

ימי עבודה  7תוך  חברה"(, יהא עליו להגיש להזוכהכה המציע במכרז )להלן: "ז 9.4

אישור בדבר קיום , דיןמיום  שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה, את החוזה חתום כ

וכן ערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז  ביטוחים כנדרש בהסכם

 .להלן 11, כמפורט בסעיף ונספחיו

 ההסכם לביצוע ערבותו/או לא הגיש ו חתום כשהוא החוזה את הזוכה החזיר לא 9.5

 שצורפה הערבות תחולט, ימי עבודה כאמור 7 תוך הביטוחים קיום אישור/או ו

 רשאית כזה במקרה. אחר סעד בכל לפגוע ומבלי ההצעה בתנאי עמידה לצורך

 .הלאה וכך, שנייה דורגה שהצעתו המציע עם להתקשר החברה

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

 .הביטוחים קיום ואישור הביצוע ערבותעל ידו  והומצאו הזוכה

 ההסכםערבות לביצוע  10

במועד הגשת ההסכם החתום ולא יאוחר משבעה ימי עבודה מהמועד בו נמסרה  10.1

לזוכה ההודעה בדבר זכייתו, ימציא הזוכה ערבות להבטחת ביצוע ההסכם בסך  

למסמכי המכרז. עם כנספח י' מצורף הנוסח ב( ₪חמש עשרה אלף )₪  15,000

 .זוכהל המצאת הערבות להבטחת ביצוע ההסכם, תוחזר ערבות ההגשה

יהא על הזוכה להמציא ערבות לתקופת  -החליטה החברה על מימוש אופציה  10.2

 ההתקשרות 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 

המקצועיים והאחרים הדרושים לעבודה עפ"י המכרז וכי הוא הידיעות והכישורים 

 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  .11.2

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. -המכרז 

 

 הבהרה שאלות 12

 .13:00 בשעה  24.02.17 ליום עדבלבד  כתבב להגיששאלות הבהרה ניתן  .12.1

             שמספרו בפקס והתקשרויות רכש מנהלת בביוף, לעלית להפנות יש השאלות את .12.2

  elit@matnasim.org.ilאו באמצעות דוא"ל:  2870440-073

 רוכשי לכלבאמצעות דוא"ל ו/או פקס  בכתבתימסרנה  לשאלות התשובות .12.3

 כשהם להצעה לצרפם יש. המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלקתהוונה ו המסמכים

 .המציע של תיבות בראשי חתומים

mailto:elit@matnasim.org.il


 

 החברהרכוש  -מסמכי המכרז  13

וקנינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים  החברההינם רכושה של  מכרזמסמכי ה .14.1

 בלבד.  חברהלמטרת הגשת הצעות ל

 .הצעהבהם אלא למטרת הגשת ואין להשתמש אותם  להעתיק אין  .14.2

 

 החברההחלטות  11

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כן  החברהאין  .15.1

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

 תדחה את ההצעה אם ; החברה .15.2

למועד האחרון המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו  (1

 להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

 5המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  (2

, בשנה שקדמה למועד האחרון 1985-, התשמ"והמנהליותלחוק העבירות 

להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין 

-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -ה זו, "בעל שליטה" תקנת משנ

1981. 

מי מטעמה החברה ו/או הוגשה ההצעה על ידי מציע שזכה בעבר במכרז של  (3

בחשבון  החברההיכרות עימו או מידע לגביו, תיקח , ו/או למי מטעמה לחברהו

עמידה כאחד השיקולים המכריעים את אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות 

 ת העבודה ורמת השירות.בלוח הזמנים, איכו

נשוא המכרז שקדם למכרז זה או  םאם וככל שהמציע הינו ספק השירותי .15.3

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

 חוות הדעת.

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה  החברה .15.4

חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת  או בשל

 .מונע הערכת ההצעה כנדרש החברה

תהא החברה רשאית לפעול  במסמך ו'למען הסר ספק במקרה של השמטת מחיר  .15.5

 כדלקמן: לפסול את ההצעה.

 מובהר כי נציגי ועדת המכרזים יהיו רשאים, אך לא חייבים, לפנות לכל  לקוח  עימו .15.6

 קשור המציע לצורך גיבוש החלטתם. 

 הנזכרים המסמכים כל אליה צורפו לא אשר, הצעה לפסול רשאית תהיה החברה .15.7

 דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור אף על. לעיל

 לרבות, כלשהו מסמך הצעתו הגשת עם המציא לא אשר למציע לאפשר, הבלעדי

 המצאת את להשלים( הבנקאית הערבות ולמעט) זה מכרז תנאי פי על הנדרש אישור

 אף על כלשהו מסמך המציע צירף לא. ידה על שיקבע זמן פרק תוך, חברהל ל"הנ

 רשאית החברה תהיה, הצעתו השלמת לשם החברה ידי על כן לעשות שנתבקש

 .הצעתו את לפסול

 



 :הזוכה לבחירת מידה אמות 15

 בחינת עמידה בכל תנאי הסף  -שלב א'  15.1

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות, 

ביחס לעמידתן בתנאי הסף המפורטים לעיל. רק פניה שעמדה בכל תנאי הסף 

 תעבור לבדיקת המחיר.

 המחירהצעות בדיקת   -שלב ב'  15.2

  

 ומועדים הצעות הגשת. 18

לעיל ובצירוף כל המסמכים  8בסעיף  המפורטת במתכונת להגיש יש ההצעות את .18.1

 הנדרשים. 

המציע נדרש לנקוב במחיר ההנחה המוצע על ידו ממחיר המקסימום המפורט  .18.2

 . בהצעת המחיר

 ולחתום ההסכם ועל" ההצעה טופס" על מלאה מקורית חתימה לחתום המציע על .18.3

 .המכרז מסמכי כל על תיבות בראשי

 יצרף אותו נפרד במסמך או/ו המכרז מסמכי גבי על כלשהו שינוי שיבצע מציע .18.4

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

 עד וצורפותיה מסמכיה, מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד שתוגש הצעה כל .18.5

 רשאית תהא צדדי חד ובאופן הבלעדי דעתה שיקול לפי החברה .05.05.17ליום

 .נוספים ימים 90-ב ההצעה תוקף להאריך

 גם לה הנלווית והערבות ההצעה תוקף את להאריך רשאית תהא החברה כי, מובהר .18.6

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

 המכרזים ועדת תהיה אלה מעין בנסיבות. הזוכה-המציע עם הזכייה תמומש שלא

 השנייה ההצעה בעל על להכריז הבלעדי דעתה שיקול פי-על( חייבת לא אך) רשאית

 .במכרז כזוכה בטיבה

 תוך התאגיד של החתימה מורשי ההצעה על יחתמו, תאגיד ידי על תוגש ההצעה אם .18.7

. התאגיד חותמת ובצירוף שלו הרישום ומספר התאגיד כתובת, המלא שמם ציון

 על והוכחה התאגיד בשם החתימה זכות בדבר ח"רו/ ד"עו אישור יצורף כן כמו

 .התאגיד רישום

 כל בצירוף ,המציע ידי על חתומים כשהם המכרז מסמכי כל בצירוף ההצעה את .18.8

"מכרז עליה יצויין  סגורה למעטפה להכניס יש הדרושים והאישורים המסמכים

 והתקשרויות לרכש היחידה במשרדי לתיבת המכרזים ולהגישה בלבד" 10.2016

 השעות בין ה –א בימים, 5 חדר 4 קומה לוד, 4 המלאכה רחוב, סים"למתנ חברהב

 .במועד הוגשה שההצעה לכך ראייה יהווה אשר מסירה אישור ולקבל 09:00–13:00

 .13:00 שעה 05.02.17 הינו ההצעות להגשת האחרון המועד .18.9

 .בדואר או בפקס הצעות תתקבלנה לא

 
 
 
 

 


