
 

 

 מודעה לעיתון -נספח 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

  לכנסת המרכזית הבחירות וועדת ותמלול הקלטה, הקלדה שירותי מתן 12/1מכרז פומבי 

 

שירותי  מתן 12/1מכרז פומבי ( מודיעה כי הוציאה "המזמין"ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן:  .1
 (. "השירות")להלן: , הקלטה ותמלול לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת הקלדה

 

 – והיקפה ההתקשרות מהות .2
 

)אודיו( ותמלול של ישיבות המתבקשות על ידי הוועדה הן עבור מתן שירותי הקלדה, הקלטה  ההצעות 2.1
 הוועדה ואגפיה. 

 

שלוש  ועדרז תחילת ההתקשרות כמפורט בהסכם במסמכי המכתקופת ההתקשרות תימשך מיום  2.2
 . זה מיוםשנים 

 

 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  2.2
 מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 – סף להשתתפות במכרזהתנאי  תמציתלהלן  .2

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

בתוקף לא  ₪ 0,555צירוף ערבות אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים לפקודת המזמין בסך של  2.2
ביטוח הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת   .31.70.3ועד ליום  .31.70.3יאוחר מיום 

ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים )ביטוח(, 
 .3803-תשמ"א

לשלושה  9732-ל 9778 השניםשנים לפחות, בין  .המציע סיפק שירותי הקלדה, הקלטה ותמלול במשך  2.2
לקוח וכם לפחות כולל מע"מ לשנה לכל לקוח, מת₪  377,777לקוחות לפחות, בהיקף כספי של לפחות 

 בפריסה ארצית.אחד 

הקלדה  שירותי בניהול 9732-ל 9739 השניםמנהל הלקוח יהיה בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, בין  2.2
כולל מע"מ לשנה לכל ₪  377,777הקלטה ותמלול עבור שני לקוחות לפחות, בהיקף כספי של לפחות 

 לקוח, מתוכם לפחות לקוח אחד בפריסה ארצית. 

 ;כדין התאגיד ישוםר תעודת .א

, לעניין העדר הרשעות 3801-האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .ב
 בנושא העסקת עובדים זרים, והכל כמפורט במסמכי המכרז; 

  יודגש כי הנוסח המלא והקובע של תנאי הסף מפורט במסמכי המכרז  

 

 - הבהרה שאלות והפניית המכרז מסמכי קבלת .4

ועדת הבחירות, שכתובתו  שלאינטרנט ה מאתר להוריד ניתןמסמכי המכרז  את 2.1

www.bechirot.gov.il  973.1.99.)תחת המדור "מכרזים ודרושים"( החל מיום. 

http://www.bechirot.gov.il/
http://www.bechirot.gov.il/


 

 

 בכתבכל אדם לפנות אל המזמין  רשאי, 32:77בשעה  .98.1.973ליום  ועדמיום פרסום המכרז  החל 2.2

ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה   vadatb@knesset.gov.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת 

 הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

 

  – ההצעה תוקף .5

. במקרה שהמציע אשר זכה במכרז יחזור בו מהצעתו .973 יוליב 97תעמוד בתוקפה עד ליום  ההצעה 2.1

תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא, במהלך התקופה האמורה לעיל,  איתואו שההתקשרות החוזית 

המזמין יהיה רשאי להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת 

ות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז. ערבות ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשיר

 ההצעות תושב למציעים שלא זכו לאחר חלוף המועד האמור. 

שהמציע נתן  בד, ובל.973 ביולי 31רשאי לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר  המזמין 2.2

 את 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 39:77בשעה  973.0.731., ולא יאוחר מיום המכרז במסמכי

ת ' בין השעוה –בימים א'  1של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, באזור התעשייה חבל מודיעין, רח' השקד 

שתוגש לאחר המועד האמור  הצעה. בפקס או אלקטרוני דואר, בדואר הצעות לשלוח אין. 39:77 – 70:17

 תיפסל  ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים של המזמין. 

  – המכרז סוג .7

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

להשתתפות במכרז, ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף. בשלב השני יפתחו הצעות המחיר  וייבחר 

 זוכה בהתאם להוראות המכרז. 

 

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