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 מודעה לעיתון -נספח 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 
 וועדתל ייעוץ בהליכי כתיבת  מכרזים והתקשרויות שירותי מתן 16/21מכרז פומבי 

  לכנסת המרכזית הבחירות
 

שירותי  מתן 16/21מכרז פומבי ( מודיעה כי הוציאה "המזמין"ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן:  .1
 (. "השירות")להלן: לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת  ייעוץ בהליכי כתיבת  מכרזים והתקשרויות

 
 – והיקפה ההתקשרות מהות .2

 
 המתבקשות על ידי הוועדה הן עבור מתן שירותי ייעוץ בהליכי כתיבת  מכרזים והתקשרויות.  ההצעות 2.1

 

 . זה מיוםארבע שנים  ועדבהסכם במסמכי המכרז  תחילת ההתקשרות כמפורטתקופת ההתקשרות תימשך מיום  2.2

 

 מציע רשאי להגיש במכרז הצעה אחת בלבד. 2.2
 

 מציע אינו רשאי לכלול בהצעתו קבלני משנה. 2.2
 

המזמין אינו מתחייב לבחור הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות  2.2
 קול דעתו הבלעדי.תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שי

 – סף להשתתפות במכרזהתנאי  תמציתלהלן  .2

 הגשת הצעה במועד הכוללת את הנספחים הנדרשים לפי מסמכי המכרז.  2.1

בתוקף לא יאוחר מיום  ₪ 5,000צירוף ערבות אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים לפקודת המזמין בסך של  2.2
ת או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון הערבות תהיה ערבות בנקאי  28.03.17ועד ליום  28.02.17

 .1981-לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

על הגוף המציע להיות בעל ניסיון, בחמש השנים האחרונות )לכל הפחות( שקדמו למועד האחרון  -ניסיון המציע  2.2
ים )לרבות, מפרטים טכניים, עיצוב ותכנון מוצר, כתבי , בניסוח והכנת מכרז2011להגשת ההצעות, החל משנת 

כמויות, קריטריונים ומשקולות לבדיקת ההצעות(, ובבדיקת ההצעות שנתקבלו למכרזים אלו ,עבור משרדי 
גופים ציבוריים( בנושא רכישת  –ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, או תאגידים שהוקמו בחוק )להלן 

מכרזים  30ישת טובין, בנושאים מגוונים כגון, הסעדה, מחשוב, בטיחות ועוד בהיקף מזערי של שירותים ובנושא רכ
 השנים יחדיו.   5לכל 

)קרי  –השנים האחרונות  7שנים מתוך  5מנהל הפרוייקט מטעם המציע יהיה בעל ניסיון של  -מנהל הפרוייקט  2.2
)לרבות, מפרטים, כתבי כמויות, וקריטריונים  , לפחות בניסוח והכנת מכרזים2016עד  2010בחמש מתוך השנים 

ומשקולות לבדיקת ההצעות(, ובבדיקת ההצעות שנתקבלו למכרזים אלו, עבור גופים ציבוריים כאמור לעיל, 
מכרזים בכל אחת מחמש השנים שהוצגו, מהם לפחות  4בנושאי רכישת טובין ורכישת שירותים, בהיקף מזערי של 

 לכל מכרז.  ₪ מיליון  5-א יפחת ממכרזים בהיקף התקשרות של 3

  מנהל הפרוייקט המוצע הוא בעל תואר אקדמי במשפטים או בהנדסת תעשיה וניהול או בכלכלה
 או במנהל עסקים או בחשבונאות. 

בנוסף יועסקו אצל המציע יועצים נוספים, המומחים בתחומים שונים. המציע יצרף רשימה של  -יועצים נוספים  2.2
על ידו ואת תחומי ההתמחות שלהם ופרוייקטים מרכזיים שבהם הועסקו בעבור גופים היועצים המועסקים 

 ציבוריים.
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   למען הסר ספק מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף, על המציע, מנהל הפרויקט והיועצים
המוצעים  מטעמו, לעמוד בתנאי הסף בעצמם, וכי לא ניתן לייחס ניסיון או כל פרט אחר של כל 

ר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי גוף אש
 -לחוק החברות, התשנ"ט 323למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג מלא עם המציע עפ"י סעיף 

 , לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.  1999

 ;כדין התאגיד רישום תעודת 2.3

, לעניין העדר הרשעות בנושא העסקת עובדים 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והאישורים הנדרשים לפי חוק  2.3
 זרים, והכל כמפורט במסמכי המכרז; 

  יודגש כי הנוסח המלא והקובע של תנאי הסף מפורט במסמכי המכרז  
 

 - הבהרה שאלות והפניית המכרז מסמכי קבלת .4

)תחת  www.bechirot.gov.ilועדת הבחירות, שכתובתו  שלאינטרנט ה מאתר להוריד ניתןמסמכי המכרז  את 2.1

 .08.02.2017המדור "מכרזים ודרושים"( החל מיום 

באמצעות דואר  בכתבכל אדם לפנות אל המזמין  רשאי, 14:00בשעה  15.2.2017ליום  ועדמיום פרסום המכרז  החל 2.2

ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או   vadatb@knesset.gov.ilאלקטרוני לכתובת 

 בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

 

  – ההצעה תוקף .5

. במקרה שהמציע אשר זכה במכרז יחזור בו מהצעתו או 2017 מרץב 28תעמוד בתוקפה עד ליום  ההצעה 2.1

תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא, במהלך התקופה האמורה לעיל, המזמין יהיה  יתואשההתקשרות החוזית 

רשאי להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים 

להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז. ערבות ההצעות תושב למציעים שלא זכו 

 חלוף המועד האמור.  לאחר

שהמציע נתן את  בד, ובל2017 בפברואר 28רשאי לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר  המזמין 2.2

 הסכמתו לכך. 

  -ההצעות להגשת אחרוןומועד  מקום .6

 כמפורטלהגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות  ישההצעה  את
, באמצעותה הנחתה במרכז המבצעי הלוגיסטי 12:00בשעה  7.2012.028, ולא יאוחר מיום המכרז במסמכי

' בין השעות ה –בימים א'  6של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, באזור התעשייה חבל מודיעין, רח' השקד 
ור שתוגש לאחר המועד האמ הצעה. בפקס או אלקטרוני דואר, בדואר הצעות לשלוח אין. 12:00 – 08:30

 תיפסל  ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים של המזמין. 
  – המכרז סוג .7

שלבי. בשלב הראשון ועדת הבחירות תבחן את עמידתן של ההצעות והמציעים בתנאי הסף  תלתהינו  המכרז

 ייבדקו ההצעות אל מול מרכיבי האיכות, עללהשתתפות במכרז, ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף. בשלב השני 

שעמדו בציון האיכות המזערי שנקבע. לאחר מכן  יפתחו הצעות המחירמנת ליתן ציון איכות להצעות. בשלב השלישי 

  וייבחר זוכה בהתאם להוראות המכרז.  יבוצע שקלול איכות/עלות

 

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.
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