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 :    מבוא .1
   

עבור   מקרנות  משאבים  גיוס  שירותי למתן בזאת הצעותמזמינה ( "העירייה" )להלן: קריית ביאליק  עיריית
 "לחומידע מקיף על קרנות פילנתרופיות בארץ וב איסוףאשר יכלול   "(ים: "השירותלהלן) קריית ביאליק עיריית

,  אפיקי גיוס כספים רית עם, משרדי ממשלה ו , חברות ועסקים פרטיים תורמים  מול שוטפתוהתנהלות  היפני, 
 . שלהלן  7102/3במסמכי מכרז  כמפורטו 1982 –בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח והכל 

  
 :השירות תכלול  חבילת, המיוחד  יםהשירות מפרטומלגרוע מהאמור לעיל  מבלי  /./

 

 לקרנות. מותאם , אפיון צרכיה ותעדוף מעמיק של הרשות לימוד.   א                             

  קרנות  של הקרנות בישראל ובחו"ל בהתאם לתחומי העשייה של הרשות ולצרכיה לרבות מיפוי  ב.                              
 אחרות . מתאימות                                    

 .מקרנות משאבים לגיוס (Database)מסד נתונים   נייתבג.                                 

 הרשות.  לטובתקרנות מתאימות לצרכי גיוס משאבים  איתור.    ד                            

 נוספות בהתאם לצורך.  שפותב, אנגלית ועברית(  ב  letter of inquiry) loi תסקירים הכנתה.                                

 קרנות בקשות מקצועיות והגשתן לקרנות לרבות קרנות פילנתרופיות בחו"ל ובישראל, כתיבתו הכנה.    ו                             
 ומשרדי ממשלה, קרנות ארגונים בינלאומיים וכדומה. מדינה                                    

 ומעקב ישיר אחר הבקשות מול הקרן. טיפול ז.                                

 , לרבות הכנת הדיווח הנדרש על פי הנחיות הקרן.נותוליווי קבלת מענקים מקר אחריות.    ח                            

 וסיוע בביקורי נציגי קרנות בישראל. ליווי.    ט                            

 

  בתנאי שבמועד האחרון להגשתה הינו מקיים את  מובהר בזאת כי משתתף במכרז זה יוכל להגיש הצעתו,  1.7
 להשתתפות במכרז זה., תנאי הסף  - 3בסעיף  ,כאמור )במצטבר(הנדרשים כל התנאים       

 

יום מהמועד האחרון  90 -הצעה שהוגשה, אינה ניתנת לביטול ותעמוד בתוקפה לפרק זמן שלא יפחת מ  1.3
להתקשר עם המציע הזוכה לאחר  העירייהלא יעלה בידי  הקובע להגשת ההצעות.  במקרה ומכל טעם שהוא

 רשאית לקבל את הצעת המציע הכשיר השני בטיבו בדירוג. העירייהבחירתו ו/או ההסכם עימו יבוטל , תהא 
 

(  ויראו אותם "העירייה" כל מסמכי המכרז, לרבות אופן ניסוחם ועריכתם הינם רכוש המזמינה  )להלן:  1.4
.  אין המציע רשאי להעתיק ו/או  לצלם  לעירייהמציע לשם הכנת הצעתו והגשתה  כמסמכים מושאלים ל

 מסמכים אלו ו/או להשתמש ו/או להעבירם לאחר ואין הוא יכול לעשות בהם שימוש למטרות אחרות .
 

   חלק בלתי נפרד המהווים , מפרט שירותים והצעת מחיר, (ג -)א קבצים עיקריים 3מסמכי המכרז כוללים   1.5
  בכל מקרה  של  סתירה   מחוזה ההתקשרות שייחתם עם הזוכה ויראו  אותם לצרכי  קיומו כמקשה אחת.        
 או  אי  התאמה  בין מסמכי  ההסכם , תהא  ההוראה שבנספח  עדיפה  על  הוראה בגוף ההסכם אלא אם        
 ה על ההוראה המצויה בנספח.  כן צוין אחרת ובמפורש בהוראה המצויה בהסכם כי  הינה עדיפ      

 

  לסתירות ו/או אי ההתאמות מייד עם היוודען ולפעול  על  פי   העירייהעל המציעים להסב תשומת לב   1.6
  . עירייהההוראות       

 

 : מרכיבי אוגדן המכרזלהלן פרוט   1.2
  (תנאי השתתפות במכרז)מנהלה   -קובץ א'        
 תצהירים ונספחים   -קובץ ב'        

 חוזה התקשרות   -' גקובץ        
 מפרט השירותים        
 נספח הצעת מחיר.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ! לתשומת לב המציע   
 

    מסמכי המכרז על כל סעיפיו.כל לקרוא בעיון את  המציע מתבקש 
    מענה בהתאם להוראות המצוינות באותו סעיף בכפוף לפירוט הנדרש.  השיביש להתייחס לכל סעיף וסעיף ול 

 מלאה ושלמה שתתף במכרז יגיש את הצעתו, לאחר שמילא אחר כל דרישות עורך המכרז, כשהיא חתומהמ ,  
 במקום כפי שנקבע בתנאי המכרז. ו  במועד,  במעטפה סגורה היטב וזאת בדרך   

    עשויות להיפסל.  –רז הצעות שיוגשו שלא לפי תנאי המכ 
    ם כראוינלא הבי או כיו/המכרז  על  אי ידיעת תנאי מי מהמצעים  שליודגש כי לא תשמענה טענות כלשהן. 
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 :   הגדרות ופרשנות .2
  

 במסמכי מכרז זה למונחים המוגדרים להלן,הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב פרוש אחר. 2.1
__________________________________________________________________________ 

 

 .  משאבים  גיוס אגף –קריית ביאליק  עיריית        "המזמינה"   
_____________________________________________________________________________________________________________           ___ 

 מסמכי מכרז זה לרבות כל הסכם או נספח שצורף או יצורף אליו המהווים חלקבקשה להצעות"      
               בלתי נפרד הימנו.                                

__________________________________________________________________________ 

 מענה שניתן ע"י מציע  בכתב , המהווה את הצעת המציע לבקשת העירייה במכרז זה .                 "הצעה"   
__________________________________________________________________________ 

 . ונספח הצעת המחיר מפרט שירותים   (ג -קבצים ראשיים ) א 3 אוגדן המכיל   "מסמכי המכרז"      
__________________________________________________________________________ 

 מציע/ים שהצעתו/ם תמצא על ידי עיריית קריית ביאליק ,כהצעה המיטבית .      "מציע מיטבי" 
 _________________________________________________________________________ 

 מציע  שהצעתו תוכרז כזוכה במכרז זה והוא יוזמן לחתום על חוזה התקשרות.        "מציע  זוכה" 
_________________________________________________________________________ 

 נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או נציגיו ו/או מורשיו ו/או עוזריו ששירותיהם יושכרו                     "ספק" 
 או ירכשו על ידו ו/או כל המוסמכים לייצגו .                                 

          __________________________________________________________________________ 
 על פקח נהל או ללה על יד התמנהר שאעירייה או כל אדם ב מנהלת אגף גיוס משאבים     "   1מנהל"מפקח

 הנתונה בחוזה זה  כל סמכותמובהר כי . ביצוע כלל התחייבויות המציע או חלק מהן                                 
 י  שמונה על ידם ו/או מטעמם.       באותה מידה למ נתונהלמנהלת/מפקח תהיה                                  

_________________________________________________________________________ 

 ההליכים המקדמיים ובכללן כל   מכרזהמסמכי ב  כנדרשגיוס  משאבים  שירותי           "השירותים" 
 הרישיונות ההיתרים הנדרשים מכל גוף או מוסד או גורם המאשר ביצוען .                                           

 _________________________________________________________________________ 

 חוזה התקשרות  שיחתם בין העירייה לזוכה עפ"י הנוסח המצורף להלן בקובץ ג' .   "הסכם 1חוזה"
 _________________________________________________________________________ 

                         .במסמכי המכרז המתוארים מתן כלל השירותים מציע הזוכה בגיןשולם לתהתמורה ש"         ה"שכר החוז          

          _________________________________________________________________________ 
 

 : כללי פרשנות    0.0

 מונח שלא הוגדר במכרז זה ושנעשה בו שימוש, תהא לו המשמעות המקובלת לפי העניין.          

מילים בלשון זכר מתייחסות גם לנקבה, מילים בלשון נקבה מתייחסות גם לזכר, והמונח בני אדם    7.7.1  
 משמעו גם תאגיד.

 

 "ועד בכלל".משמעו  -" לעניין זמן, מקום או מובאה …הביטוי "עד   7.7.7  
 

כוונתו להוראת הדין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת במהלך תקופת תוקפן של  -אזכור הוראת דין    7.7.3  
הצעה או ההתקשרות יחד וכל אחד לחוד , לרבות כל שינוי ו/או תיקון לה וכל הוראה שתבוא 

 במקומה.
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 : להשתתפות במכרז סףתנאים  .3

 עומדהצעות  שבמועד האחרון להגשת תושב ישראל או תאגיד משפטי רשום בישראלרשאי להשתתף במכרז               
  : בכל התנאים )במצטבר( שלהלן

 

  – ישות משפטית אחת    3.3
 

  או תאגיד המאוגד ורשום , הנושא תעודת זהות ישראליתישראל מדינת חיד אזרח ותושב י נו יההמציע            
  ים תעודת זהות/הנושא,  ישראל מדינת   אזרחי הינם  ששותפיהכדין בישראל או שותפות בלתי רשומה           

 . יש לצרף  צילום תעודת חוקכרשום ומקום מושבו/ם בשטחי מדינת ישראל או  עוסק מורשה  ישראלית          
 כל שהמציע הוא עמותה או  זהות המעיד על  כך או לצרף מסמכי התאגדות מרשם החברות/השותפויות .          
 .7016אישור ניהול תקין בתוקף מטעם רשם התאגידים לשנת לצרף  נדרש  ,חברה לתועלת הציבור          

 
  – ניסיון קודםותק ו     3.7                       

 

  רעיוני שיווקב, בארץ ובעולם   פילנתרופיות  מקרנות  משאבים גיוס  שירותי  בתחום  מומחה הינו  המציע                                 
  ביתר, משרדי ממשלה ו , חברות ועסקים תורמים פרטיים מול  והתנהלות היפניב מוניציפאלית , רשות של                                 
 רשויות שירותים מסוג  זה ל סיפק  7016 - 7014שחלפו ,  (3)שלוש השנים מהלך וב,  גיוס הכספים אפיקי                                 
 .או מוסדות ציבור ו/או גופים ו/מקומיות                                  

 

 הלקוחותאת שמות  הכוללת   יצרף רשימה המציע תו בתנאי סף זה  עמידכאמור  והוכחת  ניסיונו    לשם                                 
    קשרה , שם איששגייס  הכספיף היקה ,אספקתן , מועד שירות דומה  הציבוריים עבורן ביצעהגופים ו/או                                  
  אימות  העירייה רשאית )אך לא חייבת( לפנות לגופים אלה לצורך  . יובהר כיומספר הטלפון שלוגוף בכל                                  
 ניסיון קודם  ובחינת שביעות רצון מהמציע.                                 

 
  :מכרז ערבות      3.3

 

מבנק  ישראלי   מודת מדדצ בלתי תלויה ובלתי מותניתערבות בנקאית אוטונומית  המציע יצרף  להצעתו
פומבי   מכרזב פותותתשהו בקשר עם הוצאה לבקשת אשר (1המצ"ב )נספח ג' בנוסח זהה לנוסח הערבות 

 אשרעשרת אלפים( ) ₪ 2/2,22ע"ס  קריית ביאליק" "עיריית לפקודת. ערבות כאמור תהה 3102/7 מס'
( .  הערבות  כאמור לעיל  תהא  בתוקף עד מכרז ")להלן : "ערבות  כערבות רצינות להגשת הצעה תשמש

 .   7.26.02/7/,  ראשוןיום 
 

סכום הערבות ו/או  תעומד בדריש ערבות אינו  בה כתב בזאת במפורש כי הצעה למען הסר ספק מובהר
, תיפסל על הסף.     1לחלוטין לנוסח הנדרש כאמור בנספח ג'  נדרשים ו/או נוסח זהההתאריכים עפ"י ה

 שטרות לא תתקבלנה כערבות  למכרז.   העירייה מבהירה בזאת כי המחאות פרטיות או 

 

  : (משלימים צרופות )מסמכים ואשורים .4
 

 תקף המעיד כי הינו עוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף . המציע יצרף אישור - אישור עוסק מורשה     4.1
 

בר תוקף לפי חוק  עסקאות גופים ציבוריים  )אכיפת ניהול  המציע יצרף  אישור - ניהול ספריםאישור     4.7
המעיד כי הינו  1926חשבונות  תשלום חובות מס שכר מינימום  והעסקת  עובדים זרים כדין ( התשל"ו 

 מנהל  ספרי חשבונות ומדווח לרשויות המס כחוק.
 

  –אישור רו"ח הערת "עסק חי"       4.3
 

 אישור רו"ח מבקר המציין כי לא נכללו בדוחות הכספיים המבוקרים או  בדוחות  הסקורים של המציע             
 מובהר בזה "עסק חי".כ בשתי שנות המס האחרונות שחלפו הערת אזהרה על המשך קיומו של המציע           
 חלה הערה כאמור לעיל.כי המזמינה לא תתאפשר השתתפות במכרז למציע אשר לגביו          

 

 : )לרבות שותפות( המציע הינו תאגידמידה וב     4.4
  

 על המציע לצרף את המסמכים והאישורים הבאים כשהם חתומים ע"י עו"ד או רו"ח ומאושרים כנאמן     
 למקור :    

 

 תעודת ההתאגדות של התאגיד .     4.4.1 

 . ליום הגשת ההצעה בפועל  תקנון התאגיד מעודכן     4.4.7

 .בעלי זכות החתימה בשם התאגידאישור עו"ד בדבר שמות      4.4.3
 .תזכיר ותקנות מעודכנים ליום הגשת ההצעה בפועל      4.4.4
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 הוא ש המכילה הסתייגות כל שהיא לגבי פרט הצעה  המכרז או תנאי  לפי   שאינה  לא תובא לדיון הצעה    4.5 
 לה תוגש  שלא  הצעה  לפסול  מסמכי ההסכם. העירייה רשאית ל, ו כלליות למגיש ההצעהההוראות מה

 בהתאם למבנה המכרז.
 

, ועמודי  , לרבות דפי הוראות אלהבמקום המיועד לכך  במכרז עמוד כל בתחתית על המציע לחתום    4.6 
במסמכים   מהכתוב המציע, יוסיף או ימחק  ,לא ישנה ההסכם. פרט למקומות אותם המציע נדרש למלא

כמפורט  בתנאי הסף  האישורים הנדרשים  המציע ו/או לא יצורפו אליה כל ע"י תיחתםשלא   הצעה  אלה.
לא , ,או לא ימולא פרק הצעת המחיר שצורף למסמכי המכרזלעיל 3.3 בסעיף תהמוזכר הערבות לרבות 
 לדיון.כלל תובא 

 

למקרה בו מכל סיבה שהיא  "כשיר שני"( )להלן:העירייה רשאית לקבוע בהחלטתה זוכה חלופי   4.2 
העירייה רשאית  אההתקשרות עם הזוכה המקורי לא תצא אל הפועל.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל תה

כי  ימים(  מהמועד בו הודע לו על זכייתו, 2תוך שבוע )בבאם לא יוכיח הזוכה המקורי כשיר השני לפנות ל
 לשביעות רצונה המלא של העירייה.  ,  ביכולתו לבצע את העבודות נשוא המכרז

 

ירה העירייה לעצמה את הזכויות לבטל את המכרז ולפרסם מכרז חדש. המציעים ותלמרות האמור לעיל, מ    4.8 
 .לעילהחלופות המתוארות מאשר העירייה תשתמש באחת אם וכלא יוכלו לבוא לעירייה בתביעות כלשהן 

 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.     4.9 
 

מיד עם בחירת המציע  הצעה המיטבית , על זכייתו במכרז.כה נמצאתודיע בכתב למציע שהצעתו  העירייה  4.10 
חזרה  את העירייה תיתן הודעה למשתתפי המכרז , אשר לא זכו בו ואלה יהיו רשאים לקבל הזוכה 

 במכרז זה.  םהערבות שהומצאה על ידם בהקשר להשתתפות
 

הערבות הרצינות  כולה או  יה תהיה רשאית לממשיהעירלמען הסר ספק מובהר בזאת למציע הזוכה כי    4.11
יחליט הזוכה יחזור בו מהצעתו לפני הבחירה או המציע הזוכה ם המציע אאשונה הרלפי דרישתה  מקצתה

.  למציעים 7.26.02/7/ ראשון כאמור, תעמוד בתוקפה עד יום רצינותערבות  העירייה.  עם  שלא להתקשר
יום , מהיום האחרון שנקבע להגשת  90 -לא יאוחר משהצעתם לא תתקבל תוחזר הערבות הבנקאית 

 .הצעות
 

 : עלות השתתפות במכרז .5
 

במכרז, לרבות עלות כל  ולהשתתפות מכל סוג ומין שהוא בקשר א בלעדית בכל העלויות ,כל משתתף ייש     5.1
במידת  ליביידוע למציע והמציע מקבל על עצמו ל ברור שיעשה ,בין ביוזמתו ובין לפי דרישת העירייה.

חשבונו. הוצאות על אם יידרש לעשות כן ,בביצוע החוזה  שוריםהקאחרים המסמכים ההחוזה והצורך את 
 . לבי המכרזבכל שהמציע המיטבי או החלופי סעיף זה יחול על 

 

משתתף על לשתתף במכרז לא ידרוש מהעירייה והעירייה לא תיתן כל החזר או פיצוי מציע המבשום מקרה     5.7
 הוצאות השתתפותו , בין אם זכה במכרז ובין אם לאו.

 

( אשר לא יוחזרו לרוכשים בכל מקרה  בגזברות ₪ )אלף  ₪ 222,/את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  3.3
ה בין השעות -עיריית קריית ביאליק , בשעות העבודה הרגילות  )למעט ערבי חג וחול המועד( בימים  א

. אוגדן המסמכים ומעטפת המכרז ימסרו למציע , במשרד מנהלת מח' מכרזים, אצל הגברת 8.30-13.00
 , כנגד הצגת שובר תשלום.  לימור יהודה

 
 

 לא יתקיים !  –פגש מציעים וסיור קבלנים    .  6
 
 

  נוהל הגשת שאלות ובירורים.     7
 

 ככל  שלדעת  המציע  קיימים  במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות וברצונו לבקש הבהרות , המציע    1.3
   0.22/  השעהעד ,   23.02/7./2 ,רביעילא יאוחר מיום זאת ויוכל לבקשן באמצעות פנייה בכתב בלבד 

 לנציגי העירייה , תוך  הצגה  מפורטת  של ההבהרות , הסתירות , השגיאות , אי  ההתאמות  או  הספקות          
 שימצאו בקשר עם מובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא. כתב הפנייה יועבר למנהלת מח' מכרזים          
 העירייה  נציג לאחר מועד זה לא תתקבלנה שאלות נוספות. , 6277727-20' ידנית או בפקס' מס במסירה          
  . מתשובתו גם ליתר המשתתפים במכרזוישלח עותק  ישיב מענה בכתב לכל פונה         
 

   . משרדי העירייהבהתקבלה אכן כי פנייתו טלפונית המציע מתבקש לאמת       

 

 ו/או אי בהירות , שגיאות , אי התאמות , טעות וכיו"ב  סבירותמציע יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי     2.7
 לגבי כל עניין שבו לא פנה כאמור לעיל.         
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 אופן ומועד הגשת הצעות.     7
 

 , לתיבת המכרזים המוצבת במשרד הלשכה  במעטפות סגורות, ידנית בלבדבמסירה הצעות יש להגיש    1.3

 ,  עד  6.23//7.02 חמישימיום  לא יאוחרקריית ביאליק,  – 16המשפטית של העירייה  , שד' ירושלים         
 . )להלן: "המועד האחרון"( !  בצהרים בדיוק  0.22/השעה          

 

 על ם למציעי עירייהה  הודיעה  דעתה. לשיקול  םבהתא ההגשה הקבוע מועד  רשאית לדחות  עירייהה   1.8
  כ"מועד האחרון"ה, עירייבהודעה המאוחרת יותר של ה , ייחשב המועד שנקבעןהמועד האחרו דחיית         
   ולשיקול דעתה של  לסמכויותיהף ובכפו ככלל במסמכי המכרז. םובכל מקון ועניי , לכל דבר במכרז זה         
 תיפסלנה . ,ן במועד האחרו ם הצעות אשר לא תימצאנה בתיבת המכרזי  םועדת המכרזי        

 

 למען הסר ספק מובהר בזה כי אין לשלוח מעטפת הצעה בדואר ישראל , שירותי שליחים וכדו'.    1.3
 
 
   הצעה מיטבית בחינה ובחירת   .  9

 

  –' שלב א   1.3
 

 תבוצע בחינת ההצעות שהתקבלו במועד ובשעה הקבועה להגשתן, תיבדק עמידתן בכל  תנאי הסף כאמור   
 תעלנה לשלב ב' ,  )להלן: "ההצעות הכשרות"(מנהלה. ההצעות המקימות  את כל תנאי הסף   - 3בסעיף   
 ולא  תובאנה לדיון כלל.  הצעות אשר אינן מקיימות אחת או יותר מתנאי הסף , תיפסלנה  

 

  –' שלב ב   1.8
 

  לאמות  המידה התאם תבוצע בחינת איכות להצעות  הכשרות בשלב ב'  ואיכותם  תנוקד בציון משוקלל ב  
 . 9.4בסעיף  המפורטות להלן  
 

 ציון אישי, בסיומן יקבע לראיון , יוזמנוהביותר בסעיפים אל המציעים שיזכו בציון האיכות הגבוה שלוש  
 קביעת המציע הזוכה , והמציע הכשיר השני .לשלוש ההצעות כמו גם האיכות הסופי   
 

 את ההצעות על פי ציון משוקלל שיורכב מחיבור הציון של  ודרגי ו/או המומחה מטעמה  ועדת המכרזים    9.3
 כדלקמן: הרכיבים         

 

 . הכללי מסך כל הציון המשוקלל  %20עד   – איכות ההצעה  9.3.1          
 .  9.4.1בסעיף קטן המפורטות  ידההמאמות על פי ניקוד איכות ההצעה יתבצע                     

 
 הכללי .  מסך כל הציון המשוקלל  %02עד   – מחיר ההצעה  9.3.7         

 לפי אופן . יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי להצעה זו  40%מלוא  ההצעה הזולה ביותר תקבל את                  
 החישוב הבא :                     
 הצעה הנבדקת                  
                  ----------------------- X    40%    ציון משוקלל  =                                                                                                        
   הצעה הזולה ביותר                   

 
 . הכללי מסך כל הציון המשוקלל  %20עד   – ראיון אישי  9.3.3         

 
 יכולת הופעה בפני קהל, ,  , לקוחות התרשמות אישית , ניסיון קודםעל פי יתבצע  מתן הציון למציע                      
    .יתרוןברמה גבוהה /שפת אם  ה )דיבור, קריאה, כתיבה( שליטידיעת שפות  יחסי אנוש מעולים,                      
 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, ניסיון בארגון ואירוח תורמים, אמינות.                      

  
 המציעתייצב יחיד יראיון. ככל שהמציע הינו להמציע  יתייצב מנכ"ל ל שהמציע הינו תאגיד,ככ                   
 לראיון.בעצמו                    
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 :אמות מידה לקביעת ציון משוקלל להלן       9.4       
 

 - המציע של קודם סיוןינ    /.9.0               

 
 
 מס'

 
 אמת מידה

 ציון 
  %-ב

 
 %-פרוט המשקלות ב

 5%שנים  =  3-5 2/ המציע של קודם ניסיון /
 10%שנים =  5מעל 

 
 
0 

השנים 3לקוחות גדולים בטיפול המציע במהלך 
"לקוח גדול" . המסתיימות במועד הגשת ההצעות

 10משמעו לקוח בעל מחזור כספי/ תקציב בגובה 
 ליון ש"ח לפחותימ

 
/2 
 
 

 
 5%לקוחות גדולים =  7
 10%לקוחות גדולים מעלה =  3

 
 
3 

 
ניסיון בגיוס משאבים ,תרומות בפועל מקרנות בארץ 

משמעו, לא רק הגשת פניה/בקשה, אלא גיוס פועל" "ב
השנים המסתיימות במועד הגשת  3 -כספים  ב
באופן מצטבר ההצעות  

 

 
 
/2 

המציע יצהיר בכתב על גובה הסכום בש"ח 
 אותו גייס בארץ.

 

 10%מציע בעל הסכום הגבוה ביותר יקבל 

 יתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו.

 
0 

 
ניסיון בגיוס משאבים ,תרומות בפועל מקרנות בחו"ל 

פועל" משמעו, לא רק הגשת פניה/בקשה, אלא גיוס "ב
השנים המסתיימות במועד הגשת  3 -כספים  ב
באופן מצטבר ההצעות  
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המציע יצהיר בכתב על גובה הסכום בש"ח 
 .חו"לאותו גייס ב

 
 10%מציע בעל הסכום הגבוה ביותר יקבל 

 המציעים ידורגו באופן יחסי אליויתר 
 

  02%  
 

 - בש"ח מחיר הצעה   9.0.0              

 
 
 מס'

 
 אמת מידה

 ציון
 %-ב

 
 %-פרוט המשקלות ב

 
 
/ 

 
 מחיר ההצעה החודשי בש"ח לא כולל מע"מ

 
02 

 

מציע שהצעתו תהא הנמוכה ביותר יזכה 
.יתר ההצעות יקבלו ציון במלוא הציון 

 יחסי להצעה הזולה 
 

 
 - ראיון אישי    9.0.3              

 
 
 מס'

 
 אמת מידה

 ציון
 %-ב

 
 %-פרוט המשקלות ב

 
 
/ 

  – ראיון אישי
שקיבלו את ציון האיכות  המציעים 3יוזמנו לראיון 
. ככל והמציע A בטבלה 4-1בסעיפים  הגבוה ביותר

והמציע  מנכ"ל המציע. ככל תאגיד יתייצב לראיון הינו
 בעצמו. , יתייצב המציע לראיוןיחידהינו 

 
 
02 

 
 

התרשמות אישית , ניסיון קודם, לקוחות, 
 הבעה בע"פ , ידיעת שפות יתרון .

 
 

  הציונים כדלהלן :יורכב מחיבור הסופי משוקלל הציון ה    9.3
          

 אישי = ציון משוקלל סופי . ציון איכות ההצעה + ציון מחיר ההצעה + ציון ראיון
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  סייגים למכרז  . 2/
 

  ו לפצל א להרחיברשאית  והיאהעירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא אין   10.1
  , הכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.  אין בהתקשרות עם המציע הזוכה  את ההתקשרות עם מספר מציעים         
 כל התחייבות מצד העירייה להימנע מקבלת שירותים דומים גם ממצעים/חברות אחרים.        

 

 והיא תהא רשאית  בלי לגרוע מזכויותיה עפ"י כל דין ו/או מכרז זה , העירייה שומרת לעצמה את הזכות מ  10.7
   נשוא מכרז זה על פי הצעתו וזאת גם לאחר השירותאת  יספקעל מנת ש השני הכשיר המציע  לפנות אל          
 אם  אף  שבוטלה זכייתו של הזוכה או בוטל החוזה עימו, זאת  שהוכרז על זוכה אחר במכרז , בכל מקום          
 השני כאמור כבר אינה בתוקף.הכשיר הצעתו של המציע         

 
 

 מציע הצעתו של  לדחות את  ו/או  הבלעדי לפסול  שיקול דעתה  עפ"יהעירייה שומרת לעצמה את הזכות   10.3
 רצוןשביעות  אי   ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של  ניסיון רע לעירייה  לגביו הייה          
 תביעות בלתי סבירות עם תכסיסנות , הצעה גירעונית ו, חשד לעל ידו , הפרת חוזה  מעבודתו משמעותית          

 הזוכה במכרז.          
 

 במהלך המכרז. למרות האמור לעיל רשאית  העירייה אך  המציעים עם   מו"מ כספי  תנהל  לא העירייה   10.4
 לאחר  וזאת   במכרז הומלצה כהצעה מיטבית הראשונה בטיבה ושהצעתלא חייבת , לנהל מו"מ עם מציע      
 חירה סופית של הזוכה.ב     

 

  העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי  סבירה לעומת מהות   10.5
  ההצעה ותנאיה. העירייה רשאית לפסול הצעה בשל חוסר  התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז או          
 תייגות במענה למכרז אשר אינן בשל הסתייגות במפורש או במשתמע  לסעיף מסעיפי המכרז , או בשל הס         
 מאפשרות להעריכו על בסיס שוויוני ביחס להצעות אחרות.        

 
  ההתקשרות קופת ת   .//  

 

  )להלן: מיום חתימת ההסכם בין הצדדים  חודשים 00תקופת ההתקשרות עם הזוכה יהיה למשך   11.1  
 .  "התקופה הראשונה"(           

 
 תקופות  3-עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תוקף ההתקשרות עד ל )זכות הבחירה(לעירייה האופציה    11.7  

 יום מראש. אולם מובהר בזאת כי משך התקשרות  60, בהודעה מוקדמת של חודש כל אחת 0/נוספות של             
 .חודשים 62לא יעלה על הכולל )כולל תקופת ההארכות(            

 

 )תשלומים(   התמורה   . 0/        
   

 לחודש שלאחר חודש הביצוע , יעביר הספק באמצעות  המפקח  לאישור המזמינה  5אחת לחודש ועד ל   17.1
 חשבונית עסקה בצירוף דוח"ות בהן יפורטו כל העבודות שביצע בחודש הקודם.          

 

 החשבונית תאומת ע"י מפקח העבודה / נציג העירייה  ותועבר לגזברות העירייה לצורך ביצוע תשלום.   17.7
 בחודש שלאחריה . 10 -מובהר כי תשלום יבוצע בתום התקופה השוטפת , עד ל         

 

 מובהר בזאת כי  סכום התמורה שצוין בחוזה ההתקשרות  יהיה קבוע וסופי וללא הצמדות למדד או    17.3
 למטבע כלשהו.        

 

 מס ערך מוסף יחול ויתווסף בהתאם לחוק.  17.4   
 
 

 הצהרת מורשה על קבלת מידע   . 3/
 

    אשר כי :יצהיר וי המציע או המורשה מטעמו            
 

    חייבויותיו בהתאם ובכפוף להסכם התהתנאים והאמצעים  הדרושים לשם קיום כל כי בדק בחן ומצא     13.1
 .ישימים על ידו  ולהוראותיו          

הנתונים כל הנספחים והמסמכים המצורפים לו ואת נכונותם של  ,קרא בדק ובחן את תנאי ההסכם  33.8
העבודה  למד את מהות והיקף המציע הכלולים במסמכי ההסכם . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. 

הזמנים  בהתאם ובכפיפות ללוח  תום ,עד ן והשלמתן והוא מוכן ליטול על עצמו את ההתחייבות לביצוע
 וליתר תנאי הסכם זה.

, המחיר המוצע על ידו מהווה תמורה כספיתהצעתו העל יסוד בדיקותיו ובחינתו כמפורט לעיל,הציע את  33.3
 מלאה והוגנת. 
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 :   המציע מצהיר ומאשר בזה  כי 33.1
 שהוא ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג, ידוע לו והוא מסכים לכך שלא יהא זכאי להעלות כל טענה          
 מהעניינים   כלשהו  הו בקשר לענייןכלש עיה או מצגהט,טעות או  , אי ידיעה אי הבנה בהסתמך על טענת          
  להשפיע  כלשהו העשוי  עניין הנזכרים בהסכם זה. או בהסתמך על כך שלא צפה או לא יכול היה לצפות           
 כאמור ה טענהשפיע על התחייבויות המציע בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות ההסכם וכל  או אשר         
 מביצוע התחייבויותיו כלפי העירייה. ספק המציעלא תשחררנה את ה         

 

 יקרי של עתנאי בה מהווים בהתאם להוראות סעיף זה והמצאת האישורים האמורים  יונכונות הצהרות 33.3
 הסכם זה. 

 
 : הגשת הצעהמשלימות להבהרות  .  0/

 

 אין להגיש הצעה כתובה בעיפרון  )הצעה כאמור להשיב הצעת מחיר כתובה ידנית בגוף המכרז .על המציע  31.3
 הכתובה בעיפרון תפסל(.      

 

 מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי  התמורה בגינהועימם ההתקשרות מובהר בזאת למציעים כי   14.7
 וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של גופים אשר אמורים לממן או להשתתף הרשות        
 .במימון הזמנת השירות        

 

 מבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה, הספק אינו רשאי למסור את ביצוע השירות או חלק ממנו  14.3
 לקבלן משנה.          

 
 

 3102/7מס' פומבי מכרז קיום לעיקריים  לו"ז ומועדים.   5/    
 

 עפ"י סדרם הכרונולוגי :במכרז זה להלן ריכוז הפעילויות ,לנוחיות המציע                         
 

 3102/7מכרז פומבי   מכרז מס'

 מתן שירותי גיוס משאבים מקרנות עבור עיריית קריית ביאליק נושא מכרז

 קריית ביאליק , בשעות העבודה הרגילות. – 16שד' ירושלים  רכישת מסמכי מכרז

 לא יתקיים פגש מציעים ! פגש מציעים 

מועד ואופן הגשת הבהרות 

ושאלות בקשר עם  מסמכי  

 ותנאי  המכרז.

. שאלות הבהרה 0.22/, עד השעה   /02/73.22., רביעילא יאוחר מיום, 

)לא באמצעות שרותי  8280806יוגשו בכתב בלבד, במסירה ידנית או בפקס' 

 שליחים ! ( 

נציגי  העירייה להשבת מענה  

 על שאלות1הבהרות.

 מנהלת מחלקת המכרזים העירונית. -יהודה  גב' לימור 

                                      04-8280806פקס   8280876טל' : 

 . 02/76.2/7. בתוקף עד  ₪ 2,222/ערבות מכרז ע"ס  ערבות בנקאית

 מועד ומקום הגשת הצעה

לא באמצעות דואר או שרותי 

 שליחים 

ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה וחתומה ובמסירה ידנית בלבד לא 

 !!   בצהרים בדיוק  0.22/,  עד השעה  02/73.2/6. חמישימיום יאוחר 

 עיריית קריית ביאליק  .  -לתיבת המכרזים המוצבת בלשכה המשפטית 

 הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים עפ"י חוק.  פתיחת תיבת מכרזים 

 

  ובהתאם הבלעדי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדים שפורטו בטבלה לעיל , לפי שיקול  דעתה  העירייה     
 תפורסם על ידה.שלהודעה שתינתן או      

 
 רבבכבוד                                                                                                           

 
 סגן ראש העיר –עמירם מסס                                                                                                                

 ועדת מכרזיםיו"ר                                                                                                               
 


