
 
  

 מסמך א'
 ציעיםתנאי המכרז והוראות למ

 
 6/2019מס' מכרז פומבי 

 "צ(חל)מתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי לחברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש ל

 
 כללי .1

 
"( מזמינה בזאת החברה)להלן: " בע"מ החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש .א

ופעילויות  ם עירונייםעבור אירועי ייעוץ תקשורתיויחסי ציבור למתן שירותי  מחירהצעות 
פסטיבלים, אירועי תרבות, פעילות חוגים  :שמקיימת החברה ברחבי העיר רחובות לרבות

היכל התרבות העירוני של רחובות וכלל הפעילויות השוטפות  – בית העםפעילות וצהרונים, 
של מחלקות החברה בתחומי התרבות, האמנות, הספורט, הצעירים והנוער. מבלי לגרוע 

להסכם ההתקשרות מסמך ג'  1 נספחבמפרט השירותים המצ"ב כמהאמור לעיל ומהמפורט 
 : "(תיםהשירו)להלן: " לרבות השירותים המפורטים להלןלמסמכי המכרז, 

 ;PRבניית אסטרטגיית מסר ומערך  (1

 ;המקומית והארצית התקשורתבכלי בקרב  ויישומה, בניית תכנית עבודה שנתית וחודשית (2

 ;ייזום וביצוע כתבות בכלי תקשורת מקומיים וארציים (3

 ;וגיבוש קהלי יעד לביצוע פעולות ההסברהת מעגלים יציר (4

 ;סיוע בניהול משברים תקשורתיים (5

 ;יחצ"ני לכל פעילות החברהליווי  (6

 ;בניית תכניות עבודה לאירועים שונים ויישומן (7

 ;סיכום קמפיינים תקשורתיים (8

 ;כתיבת הודעות לעיתונות וחומרים שונים (9

 ;פי דרישה-ייעוץ תקשורתי לעיריית רחובות על (10
 
את  וליתן בעניין נשוא המכרז החברהכל הוראות  אחר במכרז יהיה למלא הזוכה על 

 .השירותים בתיאום ובשיתוף החברה ובכפוף לקבלת אישור סופי להפצת החומרים מהחברה
 

עפ"י , רשאיתתהיה  החברה .חודשים 12 -שיערך עם הזוכה במכרז הינה ל תקופת ההסכם  .ב
חודשים  24 בתקופות נוספות שלא יעלו על תקופת ההסכם שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את

  מקורית.ההסכם ה תקופת לאחר תוםסה"כ 
המחויבים ולפי  בשינויים על הצדדים כל הוראות ההסכם לחולימשיכו  הארכההת בתקופ
 העניין.

 
עובדים מקצועיים )שלושה(  3הזוכה במכרז יידרש להעסיק במסגרת מתן השירותים לחברה,  .ג

שנים  (10ן בכיר/ה בעל ניסיון של מינימום עשר )/( מהם1מינימום, כאשר לפחות אחד )
  .וייעוץ תקשורתייחסי ציבור בתחום 

 

 .מסמך ג' למסמכי המכרז ,תנאי ההתקשרות הינם כקבוע בנוסח ההסכם  .ד
 

 מסמכי המכרז .2
 

 :הינם כדלקמןמסמכי המכרז  
 

 .למציעיםהוראות תנאי המכרז ו – א' מסמך 
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 .+ נוסח תצהירהמציע הצעת  – ב' מסמך 

 
 )ר' רשימת נספחים בהמשך(. נספחיו עלנשוא מכרז זה,  ותהעבודסח הסכם לביצוע נו – ג' מסמך 
  

 נוסח ערבות למכרז. – ד' מסמך
 מסמך ג':ההסכם נספחי  

 ייעוץ תקשורתיויחסי ציבור למתן שירותי מפרט  – 1נספח 
 כפי שהוגשה במכרז הזוכההצעת   – 2נספח 
 תצהיר בדבר הימנעות מניגוד עניינים – 3נספח 
  ביצוע נוסח ערבות – 4נספח 

    
עדיפות  נה סתירות בין ההסכם לבין נספחיו הרשומים לעיל, תינתןימובהר בזאת כי במידה ותתגל 

 להוראות הנספחים להסכם.
 

 תנאי סף  .3
 

, הרשום כדין במדינת ישראל או תאגיד אזרח מדינת ישראל ושהינ להשתתף במכרז יחיד רשאי
 לדרישות הבאות: ובעת הגשת הצעת ההעונ

  
 .בעל תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ .א

 
 .1976-, תשל"ובהתאם לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים כדין פנקסיםמנהל  .ב

 
לקוחות  5-ל ייעוץ תקשורתיו יחסי ציבורלפחות במתן שירותי  שנים 5של  מוכחסיון יבעל נ .ג

ו/או ארגונים ו/או תאגידים עירוניים ו/או רשויות מקומיות  מגזר הציבורימהגופים הכוללים 
 .גדולים

 
 גם בהתקיים האמור להלן: "בעל ניסיון"כ מציעייחשב כל האמור בסעיף זה לעניין  

לפחות  30% -הינו תאגיד אשר מנהל בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב המציע (א
 מהבעלות בו הינו בעל ניסיון.

 לפחות 30% -מנהל או שותף או בעל מניות המחזיק בהיה הינו יחיד אשר  המציע (ב
 מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון.

 
  

 הצעת המציע .4
 

הצעה  והשירותים שפורטו במסמכי המכרז ונספחיו.הצעת המציע תתייחס למכלול העבודות   .א
 שתתייחס רק לחלק מהעבודות או השירותים תידחה על הסף ולא תידון בכלל.

       

ם וכוללים את כל העלויות הדרושות לשם ייהיו סופיים, מרבי בהצעההסכומים הנקובים  .ב
 1 נספחהמפרט הטכני על פי  המציעוכל התחייבויות  העבודות עפ"י תנאי המכרזביצוע 

ו/או הנובעות מהם, לרבות  לחברה המציעושאר מסמכי ההתקשרות בין  להסכם ההתקשרות
צע בקשר ב, לרבות השקעות שיההצעהבמועד הגשת  למציעהתחייבויות נובעות שאינן ידועות 

עם מילוי התחייבויותיו, הוצאות בגין העסקת אנשי צוות, נסיעות ו/או הוצאות ו/או תשלומי 
לא יהיה זכאי  המציעחובה ו/או מסים ו/או היטלים מכל סוג שהוא, למעט מס ערך מוסף. 

לתשלום תמורה וכספים נוספים כלשהם למעט אם הוסכם או יוסכם כך מפורשות בכתב בין 
 .המכרזעל פי  החברהשל ה הצדדים. התמורה אינה כוללת את עלויות ביצוע מחויבויותי

 כולל הדרכה והטמעה. , ואת כל המסים למעט מע"מהמציעהמחירים יכללו את כל עלויות 
  
לא ישתנו בכל מקרה גם אם ובמידה שיחולו, לאחר מועד הגשת  בהצעההסכומים הנקובים  

, שינוי בעלויות ים, בין היתר בשל עדכון מחירהמציעהצעתו, שינויים שאינם בשליטתו של 
 וציוד ם, ובכלל זה, באחד או יותר מן המרכיבים הבאים: שכר עבודה, מחירי חומריהמציע

 וכו'.
 

)חמישה עשר אלף  ₪ 15,000 בסך  נשוא המכרזרותים ילש מקסימלית החברה קבעה תמורה .ג
 ."(התמורה)להלן: " אחד לחודשלא כולל מע"מ  ,שקלים חדשים(
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 מהתמורה, נקיבת הנחה באחוזים ובמספרים שלמיםהמציע מתבקש ליתן הצעתו על ידי  .ד
 כמפורט להלן:

 
כפי שנקבה  לתמורהביחס מציע  במסגרת הצעתו את שיעור ההנחה אותה הוא יציין המציע
 .החברה

 .לתמורההנחה  0%כלומר  0המציע רשאי לציין לעניין זה את הספרה  
 

מודגש בזאת כי הצעת המציע תהא באחוזים בלבד וכל הצעה אחרת תידחה על הסף ולא תידון  .ה
 כלל.

 
שקבעה החברה למתן השירותים יהווה את הצעת שיעור ההנחה באחוזים ביחס לתמורה  .ו

מסמך ב' למסמכי המכרז במקום  –"(, ויפורט על גבי טופס ההצעה ההצעההמציע )להלן: "
 המיועד לכך, ובהתאם לקבוע בחוברת המכרז.

 
ההנחה האחוזית שנקב המציע שיזכה במכרז תתורגם למחירים בשקלים לאחר בחירת הזוכה  .ז

בהסכם תצוין בשקלים  לזוכההמכרזים, והתמורה שתשולם כפי שייקבע על ידי ועדת 
 מסמך ג' למכרז. –ההתקשרות 

 לסכום התמורה יתווסף מע"מ כחוק.
 

יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כפי שזה יתפרסם  בהסכם ההתקשרותהמחירים שינקבו  .ח
 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 -ב כפי שהתפרסם 2019 ספטמברהמדד הבסיסי לצורך חישוב ההתייקרויות הוא מדד חודש 
 .)או במועד סמוך לכך( חודש שלאחריול 15

 המדד הקובע יהא המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבון לגזברות.
 

יום  120הצעת המציע תעמוד בתקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את מגישה עד לתום  .ט
 מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 

 אופן הגשת ההצעה .5
 

אשר ימולא מסמך ב' למסמכי המכרז,  המציעהצעת  הצעת המציע תוגש על גבי טופס .א
 .בעברית בלבד ,בכתב יד ברור וקריא למפורט בו,בהתאם  בשלמותו

 
 המציע ימלא וישלים את הנתונים הנדרשים בכל מקום במסמכי המכרז בו נדרש הדבר.  .ב

 אי השלמת נתונים נדרשים כאמור תביא לפסילת ההצעה.
 

  .המציע לא יכניס כל תיקון, שינוי, מחיקה או תוספת במסמכי המכרז .ג
 ההצעה.כל תיקון, שינוי, מחיקה או תוספת כאמור עלולים להביא לפסילת  

 
אם ההצעה מוגשת ע"י יחיד, יחתום המציע חתימה בראשי תיבות על כל דף ודף של מסמכי  .ד

המכרז וחתימה מלאה תוך ציון שמו המלא בדף האחרון של כל מסמך ו/או בכל מקום בו 
 נדרשת חתימה מלאה.

 יש לציינו בסוגריים בלבד ולא לרשמו כמגיש ההצעה. –באם לעסקו של המציע יש שם  
 
ההצעה מוגשת על ידי שותפות רשומה, יחתום המוסמך לחתום בשם השותפות על כל דף  אם .ה

 ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת המציע.
 
אם ההצעה מוגשת ע"י חברה רשומה, יחתמו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת  .ו

ם במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת החברה על כל דף ודף של מסמכי המכרז ובכל מקו
 .המציע

 
 אישוריםמסמכים ו .6

 
 :את המסמכים והאישורים הבאים לצרף להצעתו המציעעל  

 
 תעודת עוסק מורשה ע"ש המציע מאת רשויות מע"מ. .א
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-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו .ב

 .וממונה אזורי מע"מ ע"ש המציעמטעם פקיד השומה  1976
   
  אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ע"ש המציע. .ג
 
אישורים על רישומו כדין: תעודת התאגדות מאת רשם  –אם ההצעה מוגשת ע"י תאגיד  .ד

החברות או רשם השותפויות, כולל שם התאגיד, מספר רישום, תאריך רישום ושמות 
 מנהלים.

 
ישור עו"ד/רו"ח לגבי זהות מורשי החתימה בשם התאגיד א –אם ההצעה מוגשת ע"י תאגיד  .ה

 .והמוסמכים לחייבו בחתימתם
 

 פרופיל משרד המציע. .ו
 
)ג( לעיל, בנוסח המצ"ב 3פירוט ניסיון של המציע להוכחת עמידה בתנאי הסף האמור בסעיף  .ז

 לטופס ההצעה.
 
 .ההצעהטופס ל רשימת לקוחות ממליצים, בנוסח המצ"ב .ח

 
רשימת הצוות המקצועי שיעמיד המציע לרשות החברה במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז  .ט

 בנוסח המצ"ב לטופס ההצעה, בצירוף קורות חיים של כל אחד מהם.
 
אשר הכוללת: ניתוח תקשורתי עמודים(  3 דמסמך קצר )עתכנית עבודה מוצעת המורכבת מ .י

 , ואופן ביצוע מוצע ליחסי הציבור לחברה. תשל החברה תוך התייחסות לתדמיתה הנוכחי
ניתן לכלול במסמך התייחסות לאסטרטגיות וטקטיקות של יחסי ציבור הרלוונטיות לחברה 

 . , בנוסח המצ"ב לטופס ההצעהולפעילותה
 

מאומת ע"י עו"ד בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר  תצהיר .יא
 .צעהלטופס הה "בהמצמינימום, בנוסח 

 
 ."ב לטופס ההצעההמצ בנוסח ,עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון .יב

 

 להלן. 7ערבות למכרז כמפורט בסעיף  .יג
 

 בשוליו. המציעיתרת כל מסמכי המכרז כשכל דף חתום ע"י  .יד
 

 ה על רכישת מסמכי המכרז.לקב .טו
 

 תשובות החברה לשאלות הבהרה בחתימת המציע, ככל שנמסרו. .טז
 
 

 ערבות למכרז .7
 
 שקלים חדשים( אלפיםעשרת ) ₪ 10,000 ות בנקאית בסךחייב לצרף להצעתו ערבהמציע  .א

 בנוסח המצורף כמסמך ד' למסמכי המכרז. 

 הערבות תוצא על שם המציע בלבד.

 החברה העירונית.צדדית של -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לגביה עפ"י פניה חד

 ערבות תהא חתומה כדין.ה

 .2019שנת  ספטמברודש חהערבות תהא צמודה למדד יוקר המחירים על בסיס מדד 

 .1/4/2020הערבות תהא בתוקף עד ליום 
 

 צעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש, לא תידון כלל. ה .ב
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למתן  ההסכםיחתם שימים מיום  10ערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, תוך ה .ג

 זוכה. כ החברהנשוא המכרז עם מי שיקבע ע"י  השירותים

 
ועל שאר מסמכי  החברהעם  הסכם התקשרותהמציע שהצעתו תזכה במכרז יחתום על  .ד

 . דרש לכך בכתבימים מיום שיי 10 המכרז תוך 

 
רוף שאר מסמכי המכרז יבצ לחברהכאמור לעיל ולא יחזירו  ההסכםא יחתום הזוכה על ל .ה

דרש לכך יימים מיום שי 10חתומים, לרבות ערבות ביצוע, בתוך  ההסכםחתומים ונספחי 
שמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום יסכומה ותחולט הערבות  – בכתב

כאית זמציע בעת הגשת הצעתו, וזאת בנוסף לכל סעד לו הנטל על עצמו שההתחייבויות 
 ין.   דעל פי  החברה

 
להאריך את תקופת הערבות ולא יעשה כן על חשבונו כנדרש,  החברהדרש המציע ע"י יאם י .ו

 תחולט הערבות.

 

 הצהרות המציע .8
 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור כי כל פרטי המכרז  .א

מסכים לקיימם במלואם, וכי הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון הוא ידועים ונהירים לו, כי 
 הסכם ההתקשרותנשוא  למתן השירותיםוהכישורים המקצועיים והאחרים הדרושים 

נשוא  לספק את השירותיםוגל מכל בחינה שהיא , וכי הוא מסמכרזה המצורף למסמכי
 .ההסכם

 
במתן כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  .ב

 נשוא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע. השירותים

 

 הבהרות ושינויים .9
 
 רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים החברה .א

 ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. 

השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של  
 הפרטים שנמסרו על ידם.המציעים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות הפקסימיליה לפי 

 

למנכ"ל החברה )להלן:  למסור מציע רשאי ,13:00שעה ב 12/11/2019לא יאוחר מתאריך  .ב
 מספר 'פקס ו/או mazkirut@ironitr.co.il קטרוני:לר אכתובת דוא ותעבאמצ "(המנהל"

הירות שמצא במסמכי ב על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה, או חוסר הודעה ,08-9458535
כלשהו הכלול  המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין

 "(.ההודעה" :במסמכי המכרז או הנוגע לעבודות נשוא המכרז )להלן

 כאמור לעיל, ימסור לו המנהל תשובות בכתב. בכתבמסר המציע למנהל הודעה  .ג
 ומעייני חוברתרוכשי  לכל 'במכשיר הפקסבאמצעות הדואר האלקטרוני ו התשובות תישלחנה 

לקבלת לפניה בבקשות , לאחר תום המועד על ידם ושנמסר הפרטיםלפי  במלואה, המכרז
 ."(התשובות)להלן: " הבהרות

 'בכל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד הימנה, את ההודעה ואת התשובות כאמור בס"ק  .ד
 לעיל. ג' -ו

 
לא תישמע טענה מפי מציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן  .ה

לעיל, ולא קיבל ב' פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בס"ק 
 לעיל. ג'ס"ק תשובה כאמור ב

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן  .ו

mailto:mazkirut@ironitr.co.il
mailto:mazkirut@ironitr.co.il
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תינתן על  בעניין כאמור והודעה בכתב ,טעויות שנפלו בו ו/או לערוך שינויים בתנאי המכרז
 .במלואה המכרז ומעייני חוברת ידו לכל רוכשי

 
על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים לא תישמע טענה מפי מציע, כי בהצעתו הסתמך  .ז

, אלא אם אלה ניתנו ע"י המנהל בכתב כאמור בסעיף זה, והן החברהשניתנו או נעשו על ידי 
 צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

 

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי המכרז. .ח
 

 
 בחינת ההצעות אופן .10

 
צעה הזולה ביותר )היינו את ההצעה בה נקובה ההנחה איננה מתחייבת לקבל את הה החברה .א

 או כל הצעה שהיא. (הגבוהה ביותר
 

החברה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות כפי  .ב
 שתמצא לנכון, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את הצעת המציע.

 

החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבירה בין היתר בשל המחיר  .ג
המוצע בה, תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה או חוסר התייחסותה לתנאי המכרז באופן 

 מונע את הערכת ההצעה כנדרש. החברהשלדעת 
 

נכון ו/או לבצע כל בדיקה שתמצא ל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ,בכל עת תהא רשאית החברה .ד
, השירותיםלדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע לבצע את 

חוסנו הכלכלי, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח, לרבות היקפו וטיבו, ועמידתו באיזה 
מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל ולהתחשב באיזה מנתונים אלה לרבות אלה העולים 

 מן הבדיקה. 
 

את כל המרכיבים ה הזוכה החברה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצע .ה
והנתונים העולים ממסמכי המכרז, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע 
להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה החברה, ובכלל זה יכולתו של המציע, איכות ביצוע 

ו, ניסיונו המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע עבודותיו, אמינותו של המציע, כישורי
 ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של החברה. 

 על בסיס שיקולים אלו רשאית ועדת המכרזים אף להמליץ על הצעה שאינה הזולה ביותר או
 שלא להמליץ על כל הצעה.

 
 על בסיס חישוב משוקלל של איכות במסגרת הליך זה תבחנה לחברהההצעות אשר תוגשנה  .ו

מנכ"ל את: תמנה  אשר מקצועיתועדת משנה ע"י אשר יבוצע  )ניקוד איכות וראיון עומק(
הוועדה המקצועית תבחן את . העירייה והמשנה לדוברת דוברת, החברהמנכ"ל , העירייה

 .ואת המחיר ההצעות, כמפורט להלןאיכות 
 

 לעיל והמוכח 3בדיקת עמידה בתנאי הסף להשתתפות בהליך כמפורט בסעיף  - שלב ראשון
לעיל. הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הכשירות  6באמצעות המפורט בסעיף 

 תיפסל.
 

 עפ"י המדדים שלהלן:  - נקודות 50עד סה"כ  -קביעת ניקוד איכות       - שלב שני
 

 קריטריון
 

 משקל

לקוחות  5 -לבמתן שירותי יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי שנות ניסיון 
ו/או ו/או רשויות מקומיות  הציבורימהמגזר גופים לפחות הכוללים 

 . ו/או ארגונים גדוליםתאגידים עירוניים 
מעבר לדרישת , בלבד שנים נוספות 5נתן עבור ניסיון של עד יהניקוד י

  .המינימום בתנאי הסף
 

 נק' 10 עד

 נק' 25עד   התרשמות מתכנית העבודה המוצעת ע"י המציע
מלקוחות כמפורט המציע  שיצרף המלצותהיקבע לפי טיב  – המלצות

 אתיקבלו  המוניציפאלי בתחום לקוחות מאת המלצות. הסףבתנאי 
  .ביותר הגבוה הניקוד

 נק' 15 עד
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 3עד  פרזנטציה )תצוגת תכלית(וועדת המשנה המקצועית תזמן לראיון   - שלב שלישי

 תצוגת התכליתמציעים אשר קיבלו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר. 
 . החברהבמועד שיקבע ע"י  המקצועית יערך בפני ועדת המשנהת

 התצוגת התכלית תכלול את האופן שבו מנתח המציע את תדמית 
התקשורתית של החברה ואת האסטרטגיה התקשורתית שיש לנקוט 

רתיות רלוונטיות לפעילות ולדעתו, לרבות דוגמאות בדבר טקטיקות תקש
  .החברה

 
תצוגת וריאיון המשקל התרשמות ועדת המשנה מן המציע במסגרת   

 .נקודות 02עד  - התכלית
 

 שקלול רכיב האיכות, ראיון העומק והמחיר הנקוב בהצעה, כדלקמן:   - שלב רביעי
 50% -רכיב איכות     
 20% - תצוגת תכליתוראיון     
 30% -מחיר     

 
 המופיעים במסמכי לבירור לגבי הפרטים המציעהוועדה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את  .ז

רלוונטיים נוספים הנדרשים  מתחייב להמציא לה כל מסמך ונתון והמציעהמכרז שהגיש, 
 בחינת יכולתו ו/או הרלוונטיים למכרז. לצורך

 
 עבורה לפי , אשר יבוצעבעניין המציעהוועדה מתחייבת לשמור על סודיות בנוגע לכל בירור  .ח

 דרישתה.
 

עיניה ואף  לסייע בבירור כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות מציעאם יסרב  .ט
 את ההצעה. לפסול

 
מסיבות  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז וכן להימנע מלהתקשר עם הזוכה החברה .י

כל  למציעיםכאמור, לא תהיה  החברההנובעות מצרכיה ו/או משאביה. החליטה  ענייניות
 סוג שהוא. תביעה ו/או טענה מכל

 
 

 הגשת ההצעות והמועדים .11
 

כתב יד ברור ב שני עותקיםב -מסמכי המכרז לסמך ב' מ -ל המציע למלא את טופס ההצעה ע .א
ם שאר מסמכי המכרז כשהם עוקריא, לצרף אליו את האישורים הדרושים ולהגישם יחד 

מס'  פומבימכרז זה, עליה יצוין: " וראותהחתומים על ידו, במעטפה סגורה המצורפת לכתב 
6/2019 ." 

 
החברה העירונית ל שת ההצעות יש למסור ידנית )ולא באמצעות הדואר( לתיבת המכרזים א .ב

 .החברה, בשעות העבודה הרגילות שבהן פועלת , רחובות8הנביאים , רח' החברהבבניין  אשר 
 .15:00שעה  עד 26/11/2019המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 

כל הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תיפסל ולא תיכלל במניין ההצעות 
 למכרז.

 
 


