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

 מתן שירותי ייעוץ  פנסיוני ל - 7/2016מכרז פומבי מס' 

מבקשת לקבל  "החברה"( -)להלן החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( 
 .השירותים"(" -)להלן למתן שירותי יעוץ פנסיוני הצעות 

 חודשים כל אחת. 12תקופות אופציה בנות  ארבע, בתוספת למשך שנהתקופת ההתקשרות הינה 

 רקע .1

 החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית באחריות משרד החינוך.  .1.1

 מנהלי מתנ"סים.  170 -אנשי מטה וכ  350 -כ מעסיקה החברה  .1.1

מועסקים בהסכם קיבוצי חלקם  –העסקה  מתכונותבכמה מועסקים העובדים  .1.3
 בהסכמים אישייםחלקם בהסכמי בכירים וחלקם ודי לחברה, ייחמפעלי 

 .גלובאליים או שעתיים

קיימים מטה החברה הממוקם בלוד בנוסף ל –החברה פועלת בפרישה ארצית  .1.1
המחוזות דרום, מרכז, ירושלים, חיפה וצפון והעמקים.  –חמישה מחוזות 

אחראיים על פעילות המתנ"סים הנכללים בתחומם ואשר מנוהלים על ידי עובדי 
מובהר כי המתנ"סים הינם גופים משפטיים עצמאיים ואינם מהווים החברה. 

 יחידה מיחידות החברה.

 השירותים  נשוא מכרז זה הינם .2

הכנת מכרז לבחירת  -ליווי הליך בחירת מבטח או מנהל הסדר פנסיוני ובכלל זה  .1.1
 ,מבטח או מנהל הסדר פנסיוני, יעוץ לוועדת המכרזים, ליווי מעבר עובדים

 .םפנסיוניי םבביטוחי יםמבני םושינויי םפנסיוניי םבנושא ביטוחי ץייעו .1.1

 ה(.מקצועי ותמיכ ץבמיסוי פנסיוני למעביד )ייעובביטוח ו ץייעו .1.3

 םנציגויות העובדי עםקרנות פנסיה, קופות הגמל ו םמקצועי בניהול מו"מ עץ ייעו .1.1

בדיקה  אשר כוללת בדיקה וחישוב זכויות פנסיוניות בקרנות הפנסיה הוותיקות .1.5
ובדיקת "השלמת פנסיה" ן הקרנות עצמ ןשל הסכמי רציפות זכויות בי םויישו

 .בחברה םפנימיי יםע"פ הסכמ

בדיקה רבעונית ואישור ההפרשות החודשיות השוטפות במסגרת ביטוחי  .1.2
 ם.מנהלי

 םבנוגע לנהלי םעבור העובדי החברהבנושא ההפרשות הסוציאליות של  -ץייעו .1.7
 .בחברה םוהבקרות הקיימי

כפי שתוטל על הזוכה על ידי  םכל משימה אחרת הקשורה לביצוע השירותי .1.2

 .ממונהה

 ייעוץ לעובדים בגיבוש הסדרי הביטוח המתאימים להם. .1.2

 

 ותנאי התשלום היקפהתקופת ההתקשרות,  .3

חודשים  מיום חתימת  11 -משך תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה ל .3.1
 ההסכם.

( תקופות 1ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה בארבע )להאריך את רשאית החברה  .3.1
שנות מתן  5נוספות בנות שנה אחת כל אחת ועד לתקופה כוללת שלא תעלה על 

תיעשה על פי שיקול  בכל תקופה ייעוץ או כל חלק מהן. הארכת ההתקשרות
 דעתה הבלעדי של החברה.

  . בדהנקוב במפרט אינו מחייב והוא בגדר הערכה משוערת בלהיקף השעות  .3.3



זוכה. התמורה שיספק ה יעוץהחברה אינה מתחייבת למכסת מינימום של שעות  .3.1
 .בפועל שיבוצעועבור השירותים תשולם על ידי החברה בהתאם למספר השעות 

 קבלת מיום יום 20+  שוטף בתנאי יבוצע הנדרשים השירותים עבור התשלום  .3.5
 . אישורה להיקף ובכפוף בחברה החשבונית

 הבסיס את והמהווים שסופקו השירותים בדבר מפורט ח"דו יצורף לחשבונית .3.2
 מהות, מועד בכל השעות מספר, שסיפק השירותים מועדי את זה ובכלל לתמורה

 .נפגש איתם והגורמים שהתקיימו המפגשים

 הכנה שעות, נסיעות ישולמו לא. בלבד בפועל ייעוץ שעת עבור תשולם התמורה .3.7
 .זמן וביטול

 ס לשירותים השונים מפורט במפרט.חהתשלום ביפירוט מלא של תנאי  .3.2

 

 כשירות המציע ותנאי הסף להשתתפות .4

 כללי .1.1

 על עונים אשר מציעים רק זה למכרז הצעות ולהגיש להשתתף זכאים .1.1.1
  :הבאים המצטברים הקריטריונים

על תנאי הסף המתייחסים למציע להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד  .1.1.1
בבעל מניות ו/או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה קשור, אורגן של המציע, 

 .של המציע בתנאי הסף

 תנאי הסף להשתתפות .1.1

 .המציע הוא יחיד תושב ישראל, או תאגיד,  הרשום  בישראל כדין .1.1.1

 ניסיון במהלך חמש השנים האחרונות טרם הגשת ההצעה במתן שירותי ייעוץ בעל  .1.1.1
פיננסיים )ייעוץ, שיווק בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פנסיוני 

 300לשלושה לקוחות המעסיקים  1005-ומערכת סליקה פנסיוניים( התשס"ה
ובכפוף לדרישות  בתקופה בה סיפק המציע את השירותים עובדים לפחות

 המפורטות להלן:

ציבוריים  מוסדותשנים לפחות מבין שלושה הלקוחות שפורטו לעיל הינם  .1.1.1.1
 כהגדרתם להלן:

משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, לעניין סעיף זה:  ציבוריים" מוסדות"
חולים, מוסדות להשכלה  תאגידים רפואיים, קופותרשויות מקומיות, 

 ;סטטוטוריים, תאגידים גבוהה

כולת שירותי הייעוץ הפנסיוני שניתנה על ידי המציע לכל אחד משלושת ת .1.1.1.1
 פנסיוניים ביטוחים לעובד ולמעביד בנושא הלקוחות כאמור, כללה ייעוץ

למעביד, טיפול  פנסיוני במיסוי פנסיוניים, ייעוץ בביטוחים מבניים ושינויים
בהסדרים הפנסיוניים על סוגיהם )קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל 
שאינן משלמות קצבה(, ביקורות בתחום הפנסיוני ופיקוח על גופ/ים 

 מבטח/ים או מנהלי הסדר.

הציבוריים כללו השירותים גם ניסוח, עריכה  לפחות מהמוסדות אחדביחס ל .1.1.1.3
ליווי מעבר חירת מבטח או מנהל הסדר פנסיוני ווניהול מכרז בנושא ב

 עובדים לגופ/ים מבטח/ים או מנהלי הסדר.

שירותי הייעוץ הפנסיוני לעובדים יינתנו על ידי לפחות שלושה יועצים מהם לפחות  .1.3
  .בכיר ושני יועצים משנייםאחד יועץ פנסיוני 



 ניהולניסוח, עריכת וב מוכח ניסיון בעל הינו מבין השלושה מהיועצים אחד לפחות .1.1
כנדרש על פי שלבי רכיב זה במסמכי המכרז  פנסיוני מכרז אחד לפחות לביטוח

 בזמן ,העסיק אשר אחד לפחות מוסד ציבורי בורהשנים האחרונות ע שלושבמהלך .
 . לפחות עובדים  300, ידי היועץ המוצע על המכרז ניהול

   

 ביטוח פוליסות של במכירה עוסקים אינם ידו על המועסקים והיועצים המציע .1.5
 של שיווק לצורך ביטוח סוכנות או ביטוח חברת ידי על מועסקים ואינם, פנסיוני
 .פנסיוניים מוצרים

 
 

 היועצים .1.2
 

 יועץ פנסיוני בכיר  .4.6.1

את השירותים  , אשר ינהל ויבצע מטעמובכירהמציע יציג בהצעתו יועץ פנסיוני 
 הקשור בכל, החברה נציג עם היועץ של מטעמו הקשר איש יהיה ויהיה  המבוקשים

היועץ הפנסיוני הראשי המוצע על ידי  .המכרז נשוא השירותים של השוטף לניהול
 המציע, יעמוד בכל דרישות הסף שלהלן במצטבר:

ודשים הח 11 -הוא מבעלי המציע, או עובד במסגרתו דרך קבע במשרה מלאה ב .1.2.1.1
 הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה.

רישיון תקף לייעוץ פנסיוני, רשום על שמו, מטעם הממונה על מחזיק בהוא  .1.2.1.1
השנים שקדמו  ששמשך רציפות בשוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ב

 למועד הגשת ההצעה, לפחות.

מתן השנים טרם הגשת ההצעה, פעל היועץ הפנסיוני הראשי ב חמשבמהלך  .1.2.1.3
 300לקוחות לפחות, אשר כל אחד מהם מונה  3ייעוץ פנסיוני עבור שירותי 

מהם שניים לפחות הינם . בתקופה בה סיפק את השירותים עובדים לפחות
 מוסדות ציבוריים.

 
לעניין סעיף זה: משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות,  "מוסדות ציבוריים" 

ים, מוסדות להשכלה גבוהה, רשויות מקומיות, תאגידים רפואיים, קופות חול
 תאגידים סטטוטוריים;

לכל אחד מהלקוחות כאמור,  שירותי הייעוץ הפנסיוני שסיפק היועץ הבכיר
כללה טיפול בהסדרים הפנסיוניים על סוגיהם )קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים 

עובדים  300עבור וקופות גמל שאינן משלמות קצבה(, מתן ייעוץ פנסיוני 
ביקורות בתחום הפנסיוני ופיקוח על גופ/ים מבטח/ים או מנהל . ביצוע לפחות
 הסדר.

 משנייםיועצים פנסיוניים  .4.6.2
אשר יסייעו בידי היועץ הפנסיוני הראשי  משנייםיועצים פנסיונים  1המציע יציג בהצעתו 

כל אחד מהיועצים יעמוד בכל דרישות הסף שלהלן  במתן השירותים המבוקשים.
 :במצטבר

הקודמים למועד חודשים ה 11 –ב  המועסק על ידי המציע דרך קבע עובד הוא .1.2.1.1
 האחרון להגשת הצעה. 

רישיון תקף לייעוץ פנסיוני, רשום על שמו, מטעם הממונה על מחזיק בהוא  .1.2.1.1
השנים  ארבעבמשך רציפות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ב

 שקדמו למועד הגשת ההצעה, לפחות.



מים למועד האחרון להגשת ההצעה, פעל היועץ החודשים הקוד 32במהלך  .1.2.1.3
לקוחות לפחות, אשר כל  1במתן שירותי ייעוץ פנסיוני עבור  המשניהפנסיוני 

עובדים לפחות בתקופה בה סיפק את השירותים. מהם  100אחד מהם מונה 
 אחד לפחות הינו מוסד ציבורי.

 לעניין סעיף זה: משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות  "מוסד ציבורי"
מקומיות, תאגידים רפואיים, קופות חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, 

 תאגידים סטטוטוריים;
 

לכל אחד מהלקוחות שירותי הייעוץ הפנסיוני שסיפקו היועצים המשניים 
ה, ביטוחי טיפול בהסדרים הפנסיוניים על סוגיהם )קרנות פנסיכללו  כאמור,

 100עבור מנהלים וקופות גמל שאינן משלמות קצבה(, מתן ייעוץ פנסיוני 
ביקורות בתחום הפנסיוני ופיקוח על גופ/ים מבטח/ים . ביצוע לפחותעובדים 
 הסדר. יאו מנהל

 הגשת ההצעה .5

 המציע יגיש הצעתו כמפורט להלן ובצירוף המסמכים הנדרשים:

 על המציע להגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה המצורף למסמכי המכרז.   .5.1

כשהוא מלא על פי כמפורט בנספח א', את טופס הצעת המחיר יש להגיש בנוסח  .5.1
 הנדרש וחתום.

מע"מ, אשר יחול כשיעורו במועד  יםכוללים בהצעת המחיר אינם הנקובהמחירים  .5.3
המפורטת לצד כל קסימלית על המציע לנקוב באחוז ההנחה מהתמורה המ התשלום.

 המקסימום אינו כולל מע"מ.  י. מחיררכיב שירות

הצעת המחיר תכלול את כל השירותים הנדרשים במכרז זה. למען הסר ספק מובהר  .5.1
כי הצעת המחיר כוללת את מלוא העלויות הישירות והעקיפות לעבודת הייעוץ, 

וות היועצים מטעמו )ככל ות בגין רישיונות, ביטוחים, הן לנותן השירות והן לצבלר
שיהיו(, וכי לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר להצעתו של המציע, לרבות לא בעבור 

אש"ל, טלפון, הוצאות משרדיות, הוצאות כלליות ביטול זמן, החזר הוצאות, 
 ואחרות.

המחירים המוצעים יהיו קבועים וסופיים עד תום ההתקשרות לרבות תקופות  .5.5
 המחירים ולא יתווספו להם הצמדות וריביות כלשהן. האופציה ויהוו את הסכם

 המסמכים והאישורים שיש לצרף להצעה .6

(, )נספח א'על המציע להגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה המצורף למסמכי המכרז  .2.1
 כמפורט.

שיכלול  )או קורות חיים אם המציע הינו יחיד( חברה/משרד, פרופילעל המציע לצרף  .2.1
שמות כל היועצים המועסקים תחתיו, ביחס לרכיבי העמידה בתנאי הסף, פירוט 

   השכלתם, ופירוט ניסיונם. 

השירותים  לספקהמיועדים  המשנייםוהיועצים  הבכירהמציע ינקוב בשמות היועץ  .2.3
. כל אחד מהיועציםקורות חיים של ( ויצרף 1דנוסח המצורף )כנספח על גבי לחברה 

השכלה, מועד קבלת רישיון יועץ, פירוט הניסיון בדבר קורות החיים יכללו פרטים 
 .ובהמשך המקצועי בתחומים הרלבנטיים שצוינו לעיל

 את הניסיון המקצועי הרלוונטי כהגדרתו במכרז זה,יש לפרט  -ביחס לכל יועץ מוצע  .2.1
 מספר העובדים המועסק בהם,  תחום עיסוקםפרטי הלקוחות להם סופק השירות, 



וכן שם  , מהות השירותים שסופקומתן השירותים לכל לקוחשך ומ, מועד של הגופים
 טלפון ודוא"ל. –איש קשר בלקוח ופרטי התקשרות 

 .יםיסיון המקצועי של המציע ושל היועצים המוצעיש לצרף תיעוד לנ .2.5

)בנוסף לדרישת הצגת רישיון היועצים(  של המציע, הנדרש מהרישיון העתק יש לצרף .2.2
החודשים  32ההצעה ואישור כי היה בתוקף במהלך  הגשת במועד כשהוא בתוקף

 הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה.

המציע יגיש את התצהירים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו   .2.7
 ומאושרים כדין וכנדרש על גביהם. 

אם המציע הינו תאגיד, יש לצרף נסח חברה עדכני מרשם התאגידים ואישור  .2.2
 תעודת יש לצרף תצלום - היחיד הוא אם המציע שי החתימה.עו"ד/רו"ח בדבר מור

 הספח. לרבות זהות

המציע יצרף אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור  .2.2
"חוק עובדים   -)להלן  1221 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

בנוסח  "חוק שכר מינימום"(, -)להלן 1227וחוק שכר מינימום, תשמ"ז  זרים"(
 .ז'המצ"ב כנספח 

אישורים הנדרשים על פי דין, ובהם אישור עוסק מורשה, אישור ניכוי מס' במקום  .2.10
ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 

 .1272 -ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

צמודת מדד בלתי מותנית אוטונומית ערבות בנקאית על המציע לצרף להצעתו  .2.11
אלפים  שמונתש"ח ) 2,000צדדית של החברה בסך -וניתנת לחילוט עפ"י פניה חד

הערבות תהיה בנוסח שמצורף למסמכי . 1.11.1012 ש"ח( שתעמוד בתוקפה עד ליום
המכרז. הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה 

 א תידון כלל.ל

 קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז.יש לצרף  .2.11

החברה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים להוכחת עמידתו  .2.13
בתנאי הסף, או להבהרת כל פרט הנדרש לה לצורך קבלת החלטתה. הימנעות המציע 
להגיש את המידע הנדרש או המסמכים הנדרשים כמוהם כחזרה מההצעה לאחר 

, כמפורט מועד האחרון להגשתה, על המשתמע מכך, לרבות לעניין חילוט הערבותה
 בהמשך.

 רשימת מסמכי המכרז .2.11

 טופס הצעת המחיר –נספח א' 

 טופס הצהרת המציע –נספח ב' 

 פרופיל המציע –נספח ג' 

 הצהרת המציע בדבר ניסיון –נספח ד' 

 פירוט ניסיון והשכלת היועץ/ים המיועד/ים לספק את השירותים - 1נספח 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 –יב' נספח 



 ערבות וחתימה על ההסכם .7
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט  .7.1

אלפים ש"ח( שתעמוד  שמונתש"ח ) 2,000צדדית של החברה בסך -פניה חד עפ"י 

הצעה הערבות תהיה בנוסח שמצורף למסמכי המכרז. . 1.11.1012 בתוקפה עד ליום

אליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון  שלא תצורף

 כלל.

 הערבות תשמש בטוחה לעמידתו בכל המתחייב מהצעתו במכרז. .7.1

 החברה תהא רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, אם התקיים אחד מאלה: .7.3

  המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .7.3.1

 ועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;המציע מסר לו .7.3.2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  .7.3.3

ההצעות במכרז, מובהר לעניין זה, כי גם אי הארכת תוקף ההצעה, אם 

וכן אי דרשה זאת הוועדה ולרבות אי הארכת תוקף הערבות להצעה 

 ;ייחשבו כחזרה מההצעההמצאת פרטים ו/או מסמכים נדרשים לחברה 

ימי עבודה  7להגיש לחברה תוך  –"(, יהא עליו  הזוכהכה המציע במכרז )להלן: "ז     .7.1

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

אישור בדבר קיום עתו , שינויים בהסכם החתום אותו הגיש המציע ביחד עם הצ

וכן ערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז  ביטוחים כנדרש בהסכם

 .ונספחיו

 ההסכם לביצוע הערבות חתום ו/או לא צירף כשהוא החוזה את הזוכה החזיר לא      .7.5

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

 כזה אחר. במקרה סעד בכל לפגוע ומבלי ההצעה בתנאי העמידהלהצעה להבטחת 

 .הלאה וכך, שנייה דורגה שהצעתו המציע עם להתקשר החברה רשאית

 הסכם שייחתם לאחר לו תוחזר בהצעתו זכתה לא שהצעתו מציע י"ע שהוגשה ערבות      .7.2

 .הזוכה והומצאו ערבות הביצוע ואישור קיום הביטוחים עם

 ההסכםערבות לביצוע  .8

לא יאוחר משבעה ימי עבודה מהמועד בו נמסרה לזוכה ההודעה בדבר זכייתו,  ימציא  .2.1

ש"ח(  עשרת אלפיםש"ח ) 10,000הזוכה ערבות ביצוע להבטחת ביצוע ההסכם בסך  

. עם המצאת הערבות להבטחת ביצוע (יא')נספח  מצורף למסמכי המכרזהנוסח ב

יום לאחר  20פה עד הביצוע תעמוד בתוקערבות . לזוכה ההסכם, תוחזר ערבות ההגשה

 תום ההתקשרות.

יהא על הזוכה להמציא ערבות לתקופת  –אופציה  תקופת החליטה החברה על מימוש .2.1

 ההתקשרות המוארכת. 

 הצהרות המציע  .9



הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהן כאישור והצהרה, כי פרטי  .2.1

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

הידיעות והכישורים המקצועיים והאחרים הדרושים לעבודה עפ"י המכרז וכי 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  .2.1

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. –המכרז 

 הבהרה שאלות .10

 .13:00 בשעה 12.7.1012  ליום בלבד עד בכתב שאלות הבהרה ניתן להגיש .10.1

שמספרו            בפקס והתקשרויות רכש מנהלת בביוף, לעלית להפנות יש השאלות את .10.1

073-1270110  . 

 נפרד בלתי חלק ויהוו המסמכים רוכשי לכל בכתב ימסרו לשאלות התשובות .10.3

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

 רכוש החברה -מסמכי המכרז  .11

הינם רכושה של החברה וקנינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת  מכרזמסמכי ה .11.1

 בלבד. הגשת הצעות לחברה  

 הצעתו.מקבל מסמכי הפנייה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת  .11.1

 

 החלטות החברה .12

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

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

 ;החברה תדחה את ההצעה אם .11.1

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

 דיני העבודה;להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת 

 5או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  ,המציע .11.1.1

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת 1225-, התשמ"והמנהליותלחוק העבירות 

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

 .1221-הבנקאות )רישוי(, התשמ"אכמשמעותו בחוק  -זו, "בעל שליטה" 

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

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

אופן ביצוע ההתחייבויות המציע לרבות עמידה בלוח הזמנים, איכות העבודה 

 ורמת השירות.

מכרז שקדם למכרז זה או התקשרות נשוא  םהינו ספק השירותיאם וככל שהמציע  .11.3

 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  .11.1

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

 מונע הערכת ההצעה כנדרש.



ו/או כי נציגי ועדת המכרזים יהיו רשאים, אך לא חייבים, לפנות לכל  לקוח  ,מובהר .11.5

 . העימו קשור המציע לצורך גיבוש החלטת גורם ממליץ

. לעיל הנזכרים המסמכים כל אליה צורפו לא אשר, הצעה לפסול רשאית תהיה החברה .11.2

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

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

, לחברה ל"הנ המצאת את להשלים( הבנקאית הערבות ולמעט) זה מכרז תנאי פי על

 כן לעשות שנתבקש אף על כלשהו מסמך המציע צירף לא. ידה על שיקבע זמן פרק תוך

הצעתו ולחלט  את לפסול רשאית החברה תהיה, הצעתו השלמת לשם החברה ידי על

 .את הערבות שצירף להצעתו

 

 אמות מידה לבחירת הזוכה: .13

 עמידה בכל תנאי הסף בחינת  –שלב א'  .13.1

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

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

 המחיר.

   מניקוד ההצעה( %40בדיקת איכות ההצעות וחישובן )  -שלב ב'  .13.1

ניקוד בגין איכות ההצעות בהתאם לאמות המידה והמשקלות המפורטות בטבלה שלהלן 

 צורפו אשר( וכיו״ב המלצות, תעודות) והמסמכים וטהפיר על ,היתר בין ,ובהסתמך

 .לחברה היתרונות מירב את המעניק באופן. המציע של להצעתו

 )כציון סף( יעבור לשלב הבא.  65 -הגבוה מאיכות רק מציע שיקבל ציון  .13.3

 טבלת משקלות אמות המידה .13.1

 משקולות אמות המידה

מעבר לניסיון הנדרש בתנאי  הבכיר המוצעניסיון היועץ 

 הסף.

נקודות  1 –העולה על הנדרשעל פי חוק, מספר שנות ניסיון 
 נקודות 12לכל  שנה ועד 

 300ניסיון במתן השירותים לארגונים המעסיקים מעל 
נקודות.  15עובדים נוספים ועד  50נקודות לכל  5 –עובדים 

 נתן ניקוד חלקי.ילא י

מעבר לתנאי למוסדות ציבוריים ניסיון במתן השירותים 
 נקודות 15ועד  מוסדנקודות לכל  5 –הסף 

15% 

מכרז  בניסוח, עריכת וניהול המוצעים אחד מהיועציםניסיון 
פנסיוני כנדרש על פי שלבי רכיב זה במסמכי המכרז  לביטוח

 השנים האחרונות כולל יותר  ממוסד ציבורי אחד במהלך שלוש
 10 – לפחות עובדים  300ידו,  על המכרז ניהול בזמן העסיק אשר

 נקודות. 10נקודות עבור כל מוסד ציבורי מעבר לתנאי הסף ועד 

 

15% 



להם סיפקו פרטי קשר של שני גורמים ממליצים  –המלצות 

נקודות לכל המלצה  7.5עד  -היועצים המוצעים שירותים דומים 

 נקודות  15ועד 

10% 

 ראיון .14.5

מציעים שקיבלו את ציון  3החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לזמן עד  .11.5.1

השתתפות היועצים האיכות הגבוה ביותר לראיון בפני ועדת המכרזים. 

המוצעים לביצוע העבודה בפועל בראיון הינה חובה, אלא אם תחליט הוועדה 

אם מי מהיועצים המיועדים  ,. החברה שומרת על זכותה לפסול הצעהאחרת

 את השירותים לא התייצב לראיון במועד שזומן לו.  לספק

נקודות, אשר  25החליטה החברה לקיים ריאיון, יהא הניקוד בגין רכיב זה עד  .11.5.1

בציון רכיב האיכות, ביחס לציון האיכות שקיבל  60%יהיה להם משקל של 

המציע בשלב הקודם. היינו לניקוד רכיב האיכות שקיבל המציע בשלב שלפני 

וביחד יהוו  60%משקל של  ןולניקוד בראיון יינת 40%משקל של  ןיינת הראיון

ההצעה הכוללת  בניקוד 40%את ציון האיכות לו ינתן משקל של 

 )איכות+מחיר(

ועדת המכרזים תנקד את המועמדים בראיון בהתאם להתרשמותה  .11.5.3
 הצוות מחברי אחד כל של ומקצועיותו ניסיונו, המציע של כלליים ממאפיינים

התייחסות , , הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות המתבקשעיםהמוצ
התרשמות כללית מהמציע , המציע וחברי הצוות לאופן מתן השירות

 ומהיועצים המוצעים והתאמתם למתן השירותים.

 

שעל פי שקלול הצעה  -מניקוד ההצעה הכוללת(   %60חישוב ציון המחיר ) -שלב ג'  .15

 תקבל את הציון הגבוה ביותר לשלב זה.המשקלות לצד כל פריטי השירות הינה הזולה ביותר 

היא ההצעה שהציון המשוקלל של רכיב  ההצעה שתיזכה קביעת ההצעה הזוכה –שלב ד'   .12

 . האיכות והצעת המחיר יהיה הגבוה ביותר

 ומועדים הצעות הגשת .17

 לעיל ובצירוף כל המסמכים הנדרשים.    5בסעיף  המפורטת במתכונת להגיש יש ההצעות את .12

 למעטפה יצרף אותו נפרד במסמך או/ו המכרז מסמכי גבי על כלשהו שינוי שיבצע מציע .12

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

 בראשי ולחתום ההסכם ועל" ההצעה טופס"  על מלאה מקורית חתימה לחתום המציע על .10

 .המכרז מסמכי כל על תיבות

-ליום עד וצורפותיה מסמכיה, מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד שתוגש הצעה כל .11

 תוקף להאריך רשאית תהא צדדי חד ובאופן הבלעדי דעתה שיקול לפי החברה. 1.11.112

 .נוספים ימים 20-ב ההצעה

 נקבע אם גם לה הנלווית והערבות ההצעה תוקף את להאריך רשאית תהא החברה כי, מובהר .11

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



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

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

 ציון תוך התאגיד של החתימה מורשי ההצעה על יחתמו, תאגיד ידי על תוגש ההצעה אם .13

 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 את  .11

בלבד. " 7/2016"מכרז סגורה עליה יצויין  למעטפה להכניס יש הדרושים והאישורים

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

 מסירה אישור ולקבל 02:00–13:00 השעות בין ה –א בימים, 5 חדר 1 קומה לוד, 1 המלאכה

 .במועד הוגשה שההצעה לכך ראייה יהווה אשר

 .13:00 שעה 2.8.2016 הינו ההצעות להגשת האחרון המועד  .25

 .בדואר או, בדוא"ל, בפקס הצעות תתקבלנה לא  .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


