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חוברת    .1

 המכרז 

ריכוז  1.3 3

תאריכים  

  - למכרז 

מועד הגשת  

 המכרז 

על מנת שנוכל להגיש את הצעתנו באופן  

המיטבי, נודה על דחיית מועד הגשת  

 ימים לכל הפחות.  14- המכרז ב

מועד הגשת   - מאושר באופן חלקי

 . 08.11.21ההצעות ידחה ליום 

חוברת    .2

 המכרז 

. תנאי 3.1 5

זהות  - סף 

 המציע

קבוצתנו כוללת מספר חברות, פועלת  

כל תחומי  מקיפה את שנים ו 45- למעלה מ

. לקבוצה ניסיון  פעילות משאבי האנוש

יעוץ  לרבות מתן שירותי ייעוץ עשיר 

בתחום  ועסקי ייעוץ כלכליאסטרטגי ו

כפי שיפורט   - נשוא המכרז השירותים

. לאורך שנות פועלה,  בהרחבה בהצעתנו

וכחלק מתהליך צמיחה משמעותי ומבנה  

ארגוני מחודש, כלל פעילויות החברה  

מנוהלות כולן תחת קבוצת חברות בנות,  

כאשר כל חברת בת מנהלת את תחום  

העיסוק העיקרי שלה. יחד עם זאת, מטה  

הקבוצה הינו אחד, מקום מושבן של  

החברות בקבוצה הינו זהה, מנהלי  

נות משמשים כמנהלים  החברות הב

הבכירים של הקבוצה וניהול תחום 

המכרזים בקבוצה מבוצע בסינרגיה כגוף  

אחד, תחת ההפרדה הארגונית המובנית  

בכל חברת בת, מתוך ראיה אסטרטגית ותו  

לאו. לאור האמור, נבקש לראות בניסיון 

המקצועי הקיים בקבוצה כניסיון מקצועי 

פן  רוחבי ומקיף של הקבוצה כולה, באו

שחברות הבנות יוכלו לציין את כלל הניסיון 

המקצועי הקיים בקבוצה לצורך התיאור  

 :3.1בהתאם לרשום בסעיף 

ההצעה תוגש על ידי ישות  . "

משפטית אחת בלבד וכל  

האסמכתאות, הערבויות,  

מסמכים הנדרשים  וה ,הניסיון

במכרז, יהיו של המציע ועל שם  

 :המציע במכרז בלבד (להלן

היו מספר מציעים   .)"המציע"

המבקשים להגיש הצעה 

משותפת למכרז, יגישו הצעה 

באמצעות אחד מהם בלבד (אדם  

 - או תאגיד אחד), בצירוף ייפוי 

כוח נוטריוני בלתי חוזר המייפה 

כוחו לייצגם במכרז, והוא ייחשב  

יש ההצעה. כל אחד למג

מהמציעים המגישים הצעה 

משותפת חייב לעמוד בכל תנאי  

 " הסף של המכרז

 

ניתן להכיר בחברת האם כישות  

המשפטית שכל שהניסיון של כל  

חברות הבת שלה נחשבות  

לניסיון של קבוצת האם. על כן  
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שחברת האם תוכל   - הנדרש במכרז ולהפך

לציין את כלל הניסיון המקצועי הנצבר  

בחברות הבנות כניסיון מקצועי של  

הקבוצה כולה. באופן זה, נוכל לבחור כיצד 

להגיש את הצעתנו ותחת איזה חברה נכון 

לעשות זאת, מבלי לפגוע ביכולתנו   יהיה

למלא אחר תנאי המכרז במלואם. בנוסף,  

לאור האמור, נבקש גם כי תינתן גמישות  

במכרז לבצע הסבה של המכרז ושל הסכם  

השירותים, לאחר הזכייה, לאיזה מחברות  

הקבוצה, בהתאם לתחום עיסוקה, זאת על  

מנת לאפשר לחברת האם לשמור על  

ולאפשר לחברות   המבנה הארגוני הקיים

הבת לצמוח בתחום עיסוקן. ברור הוא  

שהסבת המכרז כמבוקש תהא תחת  

התנאי כי מלוא הדרישות ותנאי ההפעלה  

של המכרז ימשיכו לחול במלואן, ללא כל  

 שינוי.  

נכון שהמכרז יוגש בשם חברת  

האם. ולא בשם אחת מחברות  

 הבת.

 

ד  32 1ד נספח  .3 יש לצרף    - למסמכי המכרז  1עפ"י נספח 

 ערבות בנקאית, בנוסח שצורף. 

חדרה,   סניף  הפועלים  בנק  תשובת  להלן 

הערבות   את  לקבל  מנת  על  פנינו  אליו 

 המבוקשת: 

ניסיתי להתקשר למספר שמופיע אצלינו  "

 אך אין מענה. 

רציתי לעדכן שלא נוכל להוציא את הערבות 

בסעיף  הכתוב  בעקבות  שהגשתם    בנוסח 

לשלוח - 6 ניתן  הערבות  למימוש  דרישה 

נוסחי  מאשר  לא  הבנק  בפקסימיליה. 

באמצעות   למימוש  אופציה  עם  ערבות 

 הפקס.

לצערי לא נוכל לאשר בנוסח הזה. הסבירות 

הנוסח את  לשנות  כיוון - שתוכלו  קלושה 

 שמדובר בערבות מכרז. 

ת  מאושר. נוסחי הערבות )ערבו
( לא 1וערבות ביצוע ד' 1ב'– מכרז 

יכללו את הדרישה לחילוט 
  .בפקסימיליה

  רצ"ב הנוסחים המתוקנים
 

 -  1בכל מקרה, את נספח ד
ערבות ביצוע. אין צורך למלא,  

עקב העובדה שכל עבודה  
שתינתן לאחד הזוכים, תדרוש  

ערבות ביצוע שונה. על כן 
ף, ע"מ שהמציעים  הנספח מצור

נוסח הערבות שידרשו  יכירו את 
 .אליו בעתיד

 כפי שנרשם בכותרת הנספח: 

ספק   הסר  למלא    – )למען  אין 

 נוסח זה עבור המכרז( 
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להקמת   אחרת  אפשרות  בדקי  אנא 

 הערבות." 

 

האם ניתן לצרף אסמכתאות לעבודות   3.5.1 3 כללי  .4

שבוצעו במייל )או בדיסק און קי(?  רוב 

 . !העבודות שבוצעו מכילים חומר רב מאוד

 

 בהתאם ל: 
 3.5.1.4 – 3.5.1.1סעיפים: 

 -  2וכפי שמפורט בנספח ב' 
מידע אודות המציע, תצהיר על  

  -   1.1.1ניסיון קודם סעיפים: 
1.1.4 

אין צורך לצרף את העבודות  
עצמן, רק תיאור של עד עמוד  

 אחד לכך דוגמא 
יחד עם זאת יש להציג 

אסמכתאות להתקשרות עם  

הגופים המתוארים בסעיף  

מכתב המלצה על  , כגון 3.5.1

עבודה שנעשתה, חוזה 

התקשרות, אישור הזמנת עבודה  

 וכד...

תצהיר על   .5

 נסיון קודם

יש צורך להחתים רואה חשבון.   17בעמוד   17

כאשר המשרד הינו עוסק מורשה )יועץ או  

שותפות( לא קיים רו"ח מלווה. האם  

להחתים עורך דין )המלווה את המשרד( או  

 מנהל חשבונות?

 

 ניתן להחתים עורך דין  

  - 3.5.1   5 מסמך ב'   .6

תנאי סף  

 מקצועיים

אנו מבקשים לשנות את דרישת הסף של  

אשכול רשויות ולהכיר גם בניסיון של  

 רשויות מקומיות. 10- למעלה מ

 לא מאושר. ככתוב במכרז.  

  - 3.5.1   5 מסמך ב'   .7

תנאי סף  

 מקצועיים

אנו מבקשים לשנות את דרישת הסף של  

אשכול רשויות ולהכיר גם בניסיון 

בפרויקטים כלכליים עבור משרדים  

 ממשלתיים )כדוגמת משרד הכלכלה(   

 לא מאושר. ככתוב במכרז.  
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  - 3.5.1   5 מסמך ב'   .8

תנאי סף  

 מקצועיים

אנו מבקשים לשנות את דרישת הסף של  

אשכול רשויות ולהכיר גם בניסיון 

 משרד הפנים.- יקטים עבור מפעם בפרו

 ככתוב במכרז.   לא מאושר

תנאי  - 3.5.1 5 מסמך ב'   .9

סף 

 מקצועיים

לקוחות  3- דוגמאות ל 3האם יש להציג 

התחומים שרשומים   4- בכל אחד מ

להציג  או שאפשר 1-4בסעיפים קטנים 

דוגמא אחת לכל אחד מהסעיפים קטנים 

1-4 ? 

 לא.
יש להציג בהתאם למפורט 

 :3.5.1בסעיף: 
המציע הינו בעל ניסיון של  

למעלה משלוש שנים ברצף  
 2017(בחמש השנים האחרונות 

בתחומי הייעוץ הכלכלי  ( 2021 –
והעסקי, לפחות אצל שלושה  
לקוחות, כאשר לפחות אחד  

מקומית ואחד  מהם הינו רשות  
מהם הוא אשכול רשויות. המציע 

יצרף מסמכים והוכחות לעניין 
ניסיונו, הוותק והיקף השירותים  

נשוא מכרז זה אותן ביצע בחמש  
 .השנים האחרונות

 
בדוגמאות יש לצרף דוגמא אחת  

מכל סוג, כפי שמפורט בסעיפים:  
3.5.1.1 – 3.5.1.4 

 -  2וכפי שמפורט בנספח ב' 
ע, תצהיר על  מידע אודות המצי

  -   1.1.1ניסיון קודם סעיפים: 
1.1.4 

 

על מנת לעמוד בציון איכות מירבי, האם   10.4 10-12 מסמך ב'   .10

ניתן להתספק בהצגת פרויקט אחד לכל  

 מרכיב המופיע בטבלה המפורטת 

בדוגמאות יש לצרף דוגמא אחת  
מכל סוג, כפי שמפורט בסעיפים:  

3.5.1.1 – 3.5.1.4 
 -  2וכפי שמפורט בנספח ב' 

מידע אודות המציע, תצהיר על  
  -   1.1.1ניסיון קודם סעיפים: 

1.1.4 
 

ברצוננו להציג את ניסיון המציע, כך  תנאי סף  5 מסמך ב'    .11
שחלק מהניסיון המצטבר הינו תקופה  

בה עבד כשכיר ברשות ממשלתית,  
שם צבר בין היתר את הניסיון הנדרש  

בליווי תהליך כלכלי מול ממשלה 
ומשקיעים. מבקשים לקבל אישור כי  

 זה נסיוןמניעה לכלול  אין
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אין מניעה לכלול את ניסיון זה 
 בהתאם לתנאי הסף. 

 

 – 2נספח ב  .12

תצהיר על 

 ניסיון קודם

הניסיון   14-17

 הקודם 

מבקשים לאפשר גם לעו"ד לחתום  
 על ההצהרה

 מאושר.

  -  1בנספח  . 13

ערבות ביצוע 

 מכרז 

בנוסח ערבות הביצוע לא מופיע תוקף   ערבות  14
 ההצעה וערבות המציע

יש להוסיף תאריך לערבות  

. התיקון  15.2.2022הביצוע ל 

 1מצורף בנספח המצורף ב'

 

 

 

 בהצלחה! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


