
   

 

 : 2220/1בעניין מכרז מס'  31.5.22ך תארימיום מ 26/22ישיבת ועדת מכרזים פרוטוקול נספח ל

 ענה לשאלות הבהרה מ - שירותי יועץ תקשורת חיצוני

 יש לחתום בשולי מסמך זה בראשי תיבות ולצרפו למסמכי ההצעה

 תשובה שאלה סעיף מס"ד

1.  

סעיף 

5.1+5.2 

האם את טופס הצעת  – 5.1+5.2סעיף 

המחיר אין צורך להגיש במעטפה 

 נפרדת?

וועדת המשנה אשר תבחן את רכיבי האיכות אינה 

זהה בהרכבה לוועדת המכרזים של המזמין ולפיכך 

 לא נדרשה מעטפה נפרדת.

 

פים סעי עם זאת לאור העלאת השאלה, יתוקנו

 למכרז לנוסח הבא: 5.1-5.2

 

 על המציע להגיש הצעתו במעטפה סגורה, 5.1"

נושאת  שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם,

)להלן: "המעטפה  1/2022ציון מכרז מספר 

יש להגיש את ההצעה במסירה ביד הכללית"( 

הממוקמת בבניין בלבד לתיבת המכרזים, 

המנהלה, קומה ב' בצמוד ללשכת המנהלת 

מרכז לבריאות הנפש שער  –האדמיניסטרטיבית 

. מעטפה 12:00בשעה  12.6.2022עד ליום   מנשה,

וההצעה  שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל

 .תיפסל על הסף

 

הצעת המחיר של המציע תוגש על גבי טופס  5.2

מסמך ג'. במעטפה נפרדת בתוך  –ההצעה 

בה יוגשו כלל מסמכי המכרז הכללית המעטפה 

ימולא ויצורף למעטפה  1ג'מסמך   כמפורט לעיל.

 "הכללית

 

 מובהר:

בנוסחים  1ג' ומסמךג'  מסמךג' יפוצל ל מסמך

  המצ"ב.

ימולא ויוגש עם יתר מסמכי המכרז )לא  1נספח ג'

 במעטפת הצעת המחיר(.

 

2.  

 –רקע ומהות ההתקשרות  –מסמך א'  מסמך א'

נשמח לדעת מה הכוונה לאומדן שרות 

 שעות? בכמה זמן? 600של 

 ככתוב במסמך א':

"האמדן הכללי והלא מחייב הנתון לשיקול דעת 

בלעדי של המזמין במועד כתיבת מכרז זה, הוא כי 

 שעות מתן שירות". 600יידרשו כ



   

 

מובהר כי בהתאם לתנאי המכרז והסכם 

ההתקשרות, אין התחייבות לרכישת שירות 

בהיקף כלשהו. במועד כתיבת המכרז ישנם 

טים שהנהלת המזמין שואפת לקיים בהיקף פרויק

כאמור ואין הדבר אומר שהם יתחילו ויסתיימו 

במועד זמן קבוע. יתכן ויבוצעו ויתכן שלא, יתכן 

ויתווספו פרויקטים רבים אחרים בנוסף או 

במקום אלה. מדובר בהתקשרות בתמורה שעתית 

למסמך ב' בתכנים  4ולפרק זמן כמפורט בסעיף 

להסכם ההתקשרות )הוא כמפורט בנספח א' 

 ה' למכרז(.מסמך 

 

3.  

יועצים לניהול:  – 3סעיף  –קובץ נספח  

מבקש לוודא שזה אכן הסעיף הרלוונטי 

 לתמחור הצעה זו.

 .יועצים לניהול – 3אכן סעיף 

4.  

יועצים לניהול:  – 3סעיף  –קובץ נספח  

ניתן להבין שככל שהמציע מנוסה יותר, 

מותר שהתעריף שלו יהיה גבוה יותר, 

אך בדיוק בשל כך סיכוייו לזכות יהיו 

נמוכים יותר, עד אפסיים. במכרז שבו 

כיצד  –)!!( 60%משקל המחיר הינו 

מצופה שמשרדים עתירי ניסיון בתחום 

יוכלו  שלכם ובתחום התקשורת

להתמודד באופן שווה והוגן עם 

משרדים דלי ניסיון שיתנו מחיר 

מינימום לפי התעריף הנמוך? האם 

₪  327" )תעריף מירבי 1מצופה ש"יועץ 

לשעה( יוכל להתמודד ולזכות במכרז 

 ₪(? 86" )6כאשר מולו יתמודד "יועץ 

 

 למסמך ב'(: 11.5שינוי במסמכי המכרז )סעיף 



   

 

 מהציון הכללי( 60%מחיר ) - IVשלב  11.5

לאחר אישור ועדת המכרזים לציוני  11.5.1

האיכות, יבדקו הצעות המחיר של 

 המציעים.

כאמור, הצעת המחיר תוגש על גבי  11.5.2 

הטופס במסמך ג' ובמעטפה נפרדת 

 בתוך המעטפה הכללית.

המחיר ייבחן בהתאם לשיעור ההנחה  11.5.3

המירבי שיעניק המציע ביחס לתעריף 

להוראת התכ"ם, מסמך  3הנקוב בסעיף 

ז' למכרז. על המציע לבחון את הסיווג 

 לקרטריונים( בהתאם 1-3לרמת יועץ )

למסמך ז'. לכל סיווג  3כמפורט בסעיף 

כאמור מצוין תעריף מירבי ועליו רשאי 

 .המציע להעניק הנחה באחוזים

ציון המחיר יקבע כך, שההצעה עם  11.5.4

 100וה ביותר תקבל אחוז ההנחה הגב

נקודות, וכל המציעים האחרים ינוקדו 

בציון נמוך יותר ביחס להצעה זו. 

החישוב יעשה על פי נוסחת החישוב 

 הבאה:

                             (100-X) 

 100ציון המחיר = ____________ * 

                             (100-Y) 

X =  מבין הצעותההנחה הגבוה ביותר אחוז 

 המחיר            

Y = אחוז ההנחה בהצעה הנבחנת 

 

בשלב זה תשוקלל הצעת המחיר שהוגשה  11.5.3

 טופס הצעת המחיר.  -על ידי המציע בנספח ג' 

 

 

מסמך ג' התאמה בבוצע תיקון בבהמשך לאמור,   

 ראה מצ"ב.

 

 

 
למסמך  5.4בהמשך לאמור, בוצע תיקון בסעיף   

 ב': 



   

 

ל המציע לנקוב את המחירים המוצעים על ידו "ע

. כמפורט בטופס ההצעה מסמך ג'בש"ח, 

המחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין 

וסוג הכרוכות במתן השירותים על פי מכרז זה, 

בהתאם למפורט בתנאי המכרז והחוזה, והמציע 

לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר 

 "שהציע בהצעתו.

 

למסמך  11.7בהמשך לאמור, בוצע תיקון בסעיף   

 ב':

הצעת המחיר תתייחס לעלות לשעה בשקלים "

מע"מ ותירשם בספרות  בתוספתחדשים 

ובמילים. העלות שתוצע לא תחרוג מהתעריף 

המירבי, בהתאם לסוג היועץ, לפי טבלת 

 8.1.1.1ה. התעריפים לתשלום בהוראת תכ"ם

 "המצורפת בזאת כמסמך ז' למסמכי המכרז.

5.  

יתן להבין שהתשלום יינתן פר פרויקט נ 

כמקובל  –ולא כריטיינר חודשי קבוע 

בענף שלנו. האמנם? )אם תשובתכם 

חיובית ואם יורשה לנו להמליץ, 

מקובל ונכון יותר להתקשר  -מניסיוננו 

לפי ריטיינר חודשי ונשמח להסביר זאת 

 ן לא פורמאלי, אם תירצו בכך(.גם באופ

 אין שינוי במסמכי המכרז.

6.  

נראה שאת נספחים א, ב, ג להסכם +  

את נספח ו' )ניגוד עניינים( אמור למלא 

)כמקובל במכרזים( רק הזוכה במסגרת 

חתימת ההסכם עימו, ושלעת ההגשה 

יש צורך רק לחתום עליהם בראשי 

 תיבות למטה. האמנם כך?

)מסמך ה'(: בהגשת  לנספחי ההסכםבאשר 

מסמכי המכרז יש לחתום עליהם רק בראשי 

תיבות כמפורט במסמכי המכרז, בין היתר, בסעיף 

 למסמך ב'. 3.1.2

 

לנספח הצהרות והתחייבות למניעת ניגוד באשר 

מסמך זה מהווה הן נספח להסכם  – עניינים

יש למלא  –ההתקשרות והן כ"מסמך ו' להסכם 

 למסמך ב'. 3.1.4ולחתום כמפורט בסעיף 

זאת, בין היתר על מנת לבחון עמידת המציע בתנאי 

 הסף כמפורט בתנאי המכרז.

יובהר כי "המשרד" בנספח זה הוא המזמין ו/או 

תמולא  מסמך ו'משרד הבריאות. הטבלה בסוף 

ניתן לצלם את הדף . ביחס לשלוש שנים אחרונות

ראה נספח א'  ולהוסיף לקוחות ככל הנדרש.

 למענה לשאלות הבהרה. המצ"ב



   

 

 

 

7.  

 3בהקשר לבקשה לחוות דעת של  

אנחנו מצרפים )כמקובל  –ממליצים 

מכתבי המלצה עדכניים  6-7במכרזים( 

 של לקוחות. האם זה עונה על הציפיה?

למסמך ב' וכן טבלה בסוף מסמך  11.4ראה סעיף 

 ג'.

 

8.  

בפירוט הלקוחות בנספח ג' להסכם  

לקוחות  2ובמסמך ו' יש מקום לציין 

 בכ"א. האם אכן זו הציפיה?

 כאמור לעיל:

 

  למסמך ב' וכן טבלה בסוף מסמך  11.4ראה סעיף

 ג'.

  הטבלה בסוף מסמך ו' תמולא ביחס לשלוש

ניתן לצלם את הדף ולהוסיף  .שנים אחרונות

לקוחות ככל הנדרש. ראה נספח א' למענה 

 לשאלות הבהרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 טופס הגשת הצעה   – מסמך  ג'
 בתוך מעטפת מסמכי ההצעה[במעטפה נפרדת ]יש לצרף 

 
 

 פרטי המציע 

 שם החברה/שם המציע
 )נא למחוק את המיותר(

 מספר חברה/עוסק מורשה

 )נא למחוק את המיותר(

 דוא"ל פקס טלפון

 איש קשר/ עורך ההצעה

 תאריך ההגשה

 חותמת החברה

 
 

 לכבוד

 ועדת המכרזים
 לבריאות הנפש שער מנשההמרכז 

  
 

 הצעה לשירותי יועץ תקשורת חיצוני עבור המרכז לבריאות הנפש שער מנשההנדון: 

 
לאחר שקראתי את מסמכי ההזמנה, ובתוכם מהות השירות והדרישות המיוחדות הכלולים בהזמנה זו 

אני מתכבד הריני מתכבד/ת להודיעכם כי התוכן להצעתי הוא כמפורט בנספח הצעת השירותים אשר 
 לצרף להצעתי זו.

 

יועץ  /2יועץ /1למסמך ז' הינו ____________ ]יש למלא יועץ  3סיווג היועץ לו אני זכאי בהתאם לסעיף 
3] 

₪ /  ₪290/  327למסמך ז' הוא __________]  3התעריף השעתי המירבי לסיווג זה בהתאם לסעיף 
 בתוספת מע"מ[₪  201

 המירבי ליועץ הינו ________ )___________במילים( אחוזים  שיעור ההנחה שאני מציע מהתעריף
 

דהיינו המחיר השעתי המוצע בתמורה למתן השירותים הינו ______________ 

   מע"מ כדין. בתוספתלשעה, ₪ )במילים:____________( 
 

ידוע לי כי ההזמנה לאספקת השירות כוללת כחלק בלתי נפרד ממנה התחייבות לקבלת התנאים 
 שומים בהסכם שיחתם עם הזוכה.הר

 

 
 אני מצרף בזה את המסמכים הבאים:

 

 .1968 –רישיון עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים , תשכ"ח  .1
כלל מסמכי המכרז כשהם חתומים בתחתית כל עמוד, והצעת המחיר לעיל מולאה על ידי  .2

 ומשקפת את כלל התמורה שאני מציע לקבל עבור השירות.
בראשי תיבות על מסמכי המכרז, מצהיר ומתחייב אני, בין היתר כי אני מובהר כי בחתימתי  .3

במסמך ב' ובדוגמת ההסכם  7מקיים ו/או אקיים את דרישות הביטוחים כמפורט בסעיף 
 מסמך ה' למכרז.



   

 

אישור מאת פקיד השומה או רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  .4
 .1976-הול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ועסקאות גופים ציבוריים אכיפת ני

מסמכי התאגדות ורישום ברשם החברות, ואישור עו"ד או רו"ח על בעלי המניות בחברה  .5
 .ועל זכות החתימה, נכון למועד הגשת ההצעה. )למציע שהוא חברה בע"מ(

מסמכים המראים עמידה בתנאי הסף בדבר השכלה, דרישות מקצועיות וניסיון כמפורט  .6
. יש לצרף תעודות ואישורים המעידים על ההשכלה הרלוונטית במסמך ב' לעיל 2.3יף בסע

והניסיון. לכל פירוט בדבר ניסיון יש לפרט תוכן מתן השירות שניתן או התפקיד שבוצע, 
לציין תקופת הענקת השירות לגורם הרלוונטי/תקופת העסקה, וכן פרטי אנשי קשר 

 לאימות הפרטים.
בזאת כי אני בעל ידע בשפה העברית והאנגלית ברמה גבוהה וכן  אני מצהיר ומתחייב .7

 . officeמנוסה בעבודה בתוכנות
 

 

___________________ _____________________ _____________________ 

 חותמת המציע חתימת המציע תאריך
 
 
 
 

 במידה והמציע הינו תאגידעו"ד/רו"ח אישור 

 

 הח"מ_____________________ עו"ד / רו"ח מרחוב________________________אני 

חתימותיהם של ה"ה  ________________________  ת.ז.  מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף

____________________________ שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על  -___________________ ו

 בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין. מסמכי מכרז מספר_________ זה

 

 

________________________________                      ____________________ 

 תאריך                                                    חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 טופס הגשת הצעה  – '1מסמך  ג
 ]לצרף למעטפה הכללית של מסמכי ההצעה[

 לכבוד

 ועדת המכרזים
 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה

 

 פרטי המציע 

 שם החברה/שם המציע

 )נא למחוק את המיותר(

 מספר חברה/עוסק מורשה

 )נא למחוק את המיותר(

 דוא"ל פקס טלפון

 איש קשר/ עורך ההצעה

 תאריך ההגשה

 חותמת החברה

 

קשר ופרטיהם לצורך קבלת המלצות כמפורט בפרק הערכת ההצעות )רכיב פירוט אנשי 
 האיכות(:

 

שם איש הקשר והארגון 

 הרלוונטי

פירוט הניסיון/הפרויקט 

 שבוצע ומועד הביצוע

 מספרי טלפון

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

 

  

 
___________________ 

 
_____________________ 

 
_____________________ 

 

 חותמת המציע חתימת המציע תאריך
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