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 לוחות זמנים למכרז:

 

 16:00בשעה   10.2.2023מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 

 13.2.2023 מועד אחרון למתן תשובות לשלות הבהרה:

 09:30בשעה  16.2.2023מועד אחרון להגשת ההצעות: 

 משרדי אשכול גליל מערבי קיבוץ כברימיקום תיבת המכרזים: 

 10:00בשעה  16.2.2023מועד פתיחת תיבת המכרזים: 

 1.3.2023מועד ראיונות שלב א' לעומדים בתנאי הסף: עד  

 6.3.2023מועד ראיונות שלב ב' לעומדים בדרישות הנוספות: עד 

 

 

 ונותן שירות למיזם גלגליל למיצוי זכויות יועץ שירותי  – מכרז שירותים

 הזמנה להציע הצעות 

 

 הוראות ותנאים כלליים 

 

 רקע: .1

ח צו של  והינו איגוד ערים שהוקם מכ   ("האשכול")להלן:    אשכול רשויות גליל מערבי .1.1

בו   וחברות  יוסף,  ,  רשויות  14שר הפנים,  נהריה, מעלות תרשיחא, מעלה  בית  עכו, 

מגדל  מעיליא, ירכא,  פסוטה,    חורפיש, מטה אשר, כפר ורדים, מזרעה, מעיליא,ג'אן,  

 . ("רשויות האשכול")להלן: , תפן

אלו האשכול   .1.2 בימים  קרנות    מקים  ובמימון  בשיתוף  זכויות  למימוש  נייד  מרכז 

 . ("הפרויקט")להלן:  הביטוח הלאומי 

הפרויקט כולל צוות מקצועי המפעיל מרכז למימוש זכויות ופונה לכלל האוכלוסייה.   .1.3

הצוות ייתן מענה טלפוני ובעיקר פנים אל פנים הכולל מספר שלבים: אינטייק, מפגש  

טלפוני ופנים אל פנים וסגירת התיק בסיום. המרכז יהיה  אישי, ליווי של בקרה וייעוץ  

 לתיווך מלא של כל השירות.  One Stop Shopבשיטת 

כמו כן, התוכנית תדאג להכשרות רוחביות ומתן ידע מקצועי בנושא מימוש זכויות   .1.4

 עבור העו"סים ברשויות ועובדי רשויות מקומיות שפוגשים קהל.  

, אשר יעניק שירותי ייעוץ  יועץת למתן שירותי  לצורך כך, מבקש האשכול לקבל הצעו .1.5

לבדוק   המבקש  קהל  קבלת  שירותי  ויעניק  האשכול,  ע"י  שיוקם  במרכז  פרטני 

שלושה   עד  עם  להתקשר  מבקש  האשכול  זכויותיו.  למיצוי  ,  יועציםאפשרויות 

הגורם   פיו  על  התקשרות  בהסכם  במכרז,  הזוכות  כהצעות  תוכרזנה  שהצעותיהם 

ק שירותי קבלת קהל וייעוץ לפונים למרכז גלגליל, למיצוי זכויות,  המפעיל הזוכה יעני

 בהתאם להנחיות האשכול, הכול במהלך תקופת ההתקשרות ועל פי תנאי ההסכם.
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כאמור. לאור צרכי המיזם, והעובדה כי    יועץהאשכול מבקש לקבל הצעות לשירותי   .1.6

ורו ערבית  עברית,  דוברות  מגוונות  אוכלוסיות  לשרת  אמור  יהיה  המרכז  סית, 

זוכים, באופן שיאפשר קבלת שירותי    3האשכול רשאי לבחור במסגרת מכרז זה עד  

לבחור    יועץ  רשאי  האשכול  יהיה  כך,  כאמור.  השפות  א  3בכל  שקבלנה    תהצעות, 

 הניקוד הגבוה ביותר בכל שפה )עברית / ערבית / רוסית(. 

שנקבעו )להלן(.  האשכול מבקש לבחור את הזוכים בהליך זה, בהתאם לתנאי הסף   .1.7

התמורה שתשולם לזוכים בגין ביצוע השירותים הינה קבועה )להלן(, והמשתתפים  

 בהליך זה אינם נדרשים ליתן הצעתם לעלות ביצוע השירותים. 

 

 .' )בתחתית המסמך(מצ"ב כנספח א – תיאור הפרוייקט / התוכניות – תכולת העבודה .2

 

 תקופת ההתקשרות: .3

ההתקשרות עם הזוכה/ים תחל ביום חתימת האשכול על ההסכם המצורף למסמכי המכרז, 

חודשים הכוללת תקופת היערכות לביצוע השירותים ומתן שירותים על    24לתקופה של עד  

פי התוכנית נשוא המכרז. הארכת תקופת ההתקשרות תהיה באישור האשכול מראש ובכתב, 

 ומותנית בתקציב ייעודי.  

 

 התמורה: .4

 , על פי הפירוט כדלקמן: קבועה תמורההתמורה בגין ביצוע השירותים הינה 

 שעות עבודה בפועל בקבלת קהל:  4בגין ביצוע שירותי קבלת קהל, יום בשבוע,  .4.1

הינה סופית, כוללת את כל ההוצאות בגין ביצוע    התמורה  ₪ לשבוע + מע"מ.   400 

 כוללת ביטול זמן. ו  השירותים למעט בגין נסיעות )להלן(

   ₪ לק"מ לפי נסיעה בפועל 1.2ישולמו לפי   -נסיעות .4.2

הדרכה   .4.3 שעות  בגין  שוטפת  תמורה  כל שעת הדרכה    –ועבודה  שוטפת  בגין  ועבודה 

₪ לשעה. התמורה    50  התכנית ישולם סך של  מנהלתשתתואם ותאושר מראש עם  

כאמור תשולם גם עבור מפגשי זום, מפגשי צוות, השתתפות במפגשי    שעות אלהבגין  

מדובר בהערכה של עד  , מעקב אחר פניות, עדכון במחשב וכדומה.  צוות,  ועדות היגוי

 שעות בשנה, בהתאם לתוכנית עבודה שתאושר בין הצדדים. 30

 

 :ואחריותכפיפות  .5

על   ידווח  מטעם הזוכה  לכך  שמונה  אחר  קשר  איש  לכל  או  האשכול  למנכ"לית  עבודתו 

 האשכול. 
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  ההצעה  מסמכי .6

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו,   .6.1

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו    וחתומיםכשהם מלאים  

" )להלן:  בהליך  המציע  הצעת  המציע את  " הצעת  או  ההצעה"  הצעת  מסמכי   .)"

להלן,    6, בנוסף למסמכים המצוינים בסעיף  המציע תכלול כחלק בלתי נפרד ממנה

 את המסמכים דלהלן:  גם

 ;ניסיון המציעפירוט   .6.1.1

 ; פרטי המציע .6.1.2

 ;מכתבי המלצה עם פרטי קשר של ממליציםלפחות שני   .6.1.3

 ; את כל מסמכי המכרז בעותקים דיגיטליים נאמנים למקור דיסק און קי המכיל .6.1.4

הצעת המשתתף, הכוללת את פרטי המציע, פירוט הניסיון המקצועי, קורות    –  בך  פסנ .6.1.5

 חיים ותעודות.  

 . עסקאות עם גופים ציבוריים לחוק  1ב2-ו  ב2כנדרש בסעיף תצהיר  - נספח ג .6.1.6

  1ב2תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף    –  דספח  נ .6.1.7

 לעוסק מורשה המעסיק עובדים  -1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית.  – וספח נ .6.1.8

 

ו/או  י  האשכול .6.2 הבהרות  ו/או  עדכונים  להוציא  רשאי  בתנאי  היה  שינויים  לערוך 

הבלעדי, והללו יחשבו    והזמנה זו ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 לחלק בלתי נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע. 

 

יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או  אשכולה .6.3

תעמוד כל טענה    ומבלי שלמציע  לדרוש את השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי

 .ו/או זכות כלפי האשכול בגין השימוש בזכותו זו

 
 

רשאי, לפי שיקול דעתו, לבקש מהמציעים להשלים מסמכים שלא נכללו    האשכול .6.4

 בהצעה. 

 

 ניסיון נדרש ותנאי סף: ו התפקידדרישות  .7

זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים    במכרזשאים להשתתף  ר

 הבאים, במצטבר: 

 יחיד בעל אזרחות ישראלית.המציע הינו  .7.1

ו/או   .7.2 פירוק  ו/או  נכסים  כינוס  בהליכי  ו/או  הליכים  בהקפאת  נמצא  אינו  המציע 

 פשיטת רגל. 
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לפי    מציעה .7.3 בדרישות  התשל"ועומד  ציבוריים,  גופים  עסקאות  )להלן:    1976-חוק 

 "(, כדלקמן: חוק עסקאות עם גופים ציבוריים"

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות   .7.3.1

 . 1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

הכנסותיו   .7.3.2 על  שומה  לפקיד  דיווח  בדבר  רו"ח  או  שומה  מפקיד  תקף  אישור  בעל 

 . 1975-מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"וולמנהל 

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר   2עומד בדרישות סעיף   מציע ה .7.4

 מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 

 .קודמות בעבודות וניסיון מקצועיי, השכלת רקע את לציין יש כן כמו .7.5

  :היועץ בפועל על החלים הסף תנאי פירוט להלן .7.6

/ עו"ס רשום בפנקס העובדים הסוציאליים / בעל תעודה הסמכה    י אקדמאבעל תואר   .7.6.1

 בתחומי הטיפול, אימון, גישור.

וסיוע במימוש   .7.6.2 ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות, במתן שירותי קבלת קהל  בעל 

כללו   במגוון מסגרות אשר  עם קהל  עבודה  מגוונים/  בתחומים  שירות  זכויות  מתן 

 פרונטאלי. 

בעל שליטה מלאה ברמה גבוהה  בשפה העברית ויכולות ביטוי גבוהות מאד בכתב   .7.6.3

 פה. - ובעל

 בעל שליטה מעולה ביישומי מחשב, לרבות מנועי חיפוש. .7.6.4

יש להציג קורות חיים היועץ. וכן מכתב נלווה המפרט את הניסיון הנדרש ודוגמאות   .7.6.5

 פרויקטים שהוביל במקומות אחרים.לשירותים שניתנו ו/או 

 בעל רכב ורישיון נהיגה בתוקף. .7.6.6

 יתרון.  –ניסיון בעבודה דומה במגזר הציבורי  .7.7

 יש לצרף מסמכים שיגבו את הניסיון המקצועי כפי שפורט במסמך קורות החיים. .7.8

 

 שאלות הבהרה  .8

 , בנוסח זה:בלבד ולא בטבלה wordבקובץ ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב,  .8.1

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 )המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/בקשה להבהרה(

 )השאלה/בקשה להבהרה(  -___ בעמוד ____  סעיף .8.2

 

יוגשו    שאלות .8.3 קובץ  הבהרה   , בכתובתבלבד,    wordבכתב  קורן  ורדה  מייל    לגב' 

galgalil@wegalil.org.il    חובה על המציע לוודא    12:00בשעה   10.2.2023 עד ליום

 . 0549435135הגעת שאלות ההבהרה בטלפון 
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ליום .8.4 עד  האשכול  באתר  יפורסמו  ההבהרה  לשאלות  התשובות    13.2.23  תשובות 

לשאלות ההבהרה יהיו חלק ממסמכי הפניה, ויצורפו להצעה כאשר הם חתומים ע"י  

 המציע. 

מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז פומבי על נספחיו, לרבות  .8.5

שאלות  במסגרת  ורק  אך  להעלות  יש  זה,  פומבי  במכרז  הביטוח  לדרישות  ביחס 

ובמועד שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס    כאמורהבהרה  

לדריש  ביחס  )לרבות  נספחיו  על  פומבי  המכרז  חלוף  למסמכי  לאחר  הביטוח(,  ות 

 המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה.

יחייבו  פורסמו באתר האשכול ע"י האשכול  אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים ש .8.6

והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם    מזמיןאת ה

 כשהם מלאים, ככל שנדרש. יצורפו על ידי המציע להצעתו כשהם חתומים וכן

 ההצעות הגשת  .9

.  בשני עותקיםאשר תוגש    חוזה העבודה  למעט , קשיח,  תוגש בעותק אחד  ההצעה .9.1

קי  -של ההצעה על דיסק און   wordוכן בפורמט     PDFבנוסף יצורף עותק בפורמט  

ההצעה")להלן:   של  הדיגיטאלי  ההצעה(.  "העותק  העותק  מסמכי  לרבות   ,

באופן אישי בלבד  יש להכניס    ה הראשית הסגור  ה את המעטפ  ההצעה, הדיגיטאלי של  

 קיבוץ כברי.במשרדי האשכול ב המיועדת הנמצאת המכרזיםלתיבת 

 . 09:30עד השעה   16.2.23חמישי  מועד אחרון להגשת הצעות למכרז פומבי:  יום .9.2

זה, .9.3 מועד  לשולח,    הצעה שתוגש לאחר  ותוחזר  פומביים  המכרז  לתיבת  תוכנס  לא 

  – אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח    לפתוחמבלי  

 ככל שיהיה בכך צורך. 

ביום    המכרזתיבת   .9.4 האשכול  במשרדי  תיפתח  בשעה    16.2.2023חמישי  פומביים 

 .המכרזים, וכל אדם רשאי להיות נוכח בפתיחת תיבת 0001:

-כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים על  .9.5

 . בדיו כחול חתימה מלאה וחותמת המציע   –די המזמין, ייחתמו על ידי המציע י

את   .9.6 למלא  המציע  בדיו   כלעל  ההצעה  מסמכי  בכל  מילוי  הטעונים  בצבע    הפרטים 

 .כחול

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור לכל מי    המזמין .9.7

שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף כדי להבטיח מתן  

 ארכה להגשת הצעות.

  מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה המזמין .9.8

  גיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,רשאי לפסול את כל ההצעות שה

 או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע   .9.9

 אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.  



 

   
 
 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

עבור   ייעוץ פרטני למימוש זכויות לתכנית גלגלילשירותי  4/2023מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ולרשויות האשכול ושירותי מחשוב לאשכול 

רבות הצעה  הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, ל .9.10

או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של ההליך,  

למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי    הגשה שלא בהתאם

מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל  

במועד   תוגש  שלא  הצעה  ו/או  אחרת  דעת  –דרך  שיקול  פי  על  להיפסל    ועלולה 

 . מזמיןהבלעדי של ה

 

 היועץ: בחירת  שקלול .10

למסמכי    3המציע הזוכה במכרז יהיה זכאי לתמורה קבועה בהתאם לקבוע בסעיף   .10.1

 מכרז זה.

המציע הזוכה במכרז יהיה המציע אשר קיבל את ניקוד האיכות הגבוה ביותר לפי   .10.2

 משקולות הבאים: 

 מועמדים שעמדו בתנאי סף רק  –' שלב א .10.2.1

יתבקש להכין מסמך אשר מתאר את מטרת המיזם דרך עיניו, "האני    המציעשלב זה  ב

מאמין" שלו בשירות ואת דרכי ההתמודדות שלו עם פניות בתחומים שונים. כל זאת  

 עמוד אחד., עד 12, גודל DAVIDפונט  , WORDבמסמך 

ממליצים אשר מיכלול ראיון עם מנהלת המיזם + קבלת חוות דעת  כמו כן שלב זה  

 :לפי החלוקה הבאה  , או כאלה שהאשכול בוחר לפנות אליהם,כי המכרזמסמהופנו ב

 

נסיון והכשרה רלוונטיים: מתן יעוץ פרונטלי לאזרחים, בתחומים 

 מגוונים המסייעים לאזרחים במימוש זכויותיהם 

20% 

 10% ממליצים 

 20% התרשמות מהמטלה אשר על היועץ למלא 

התוכניתהתרשמות   בעל  מציעמה  מנהלת  גבוה,  :  ביטוי  כושר 

 יכולת לאתר מידע רלוונטי במהירות, סבלני ונעים שיחה, אמפטי. 

50% 

 

 

  בבחירת לה משקל רב    אשר  התרשמות,  המזמין  בפני  להתרשמות   ן יוזמהמציע   .10.3

. המציע  עיםימהמצ  ה מקצועית  יינתן להתרשמות ועד  50%. לכן, משקל של  הזוכה

מנהלת  להופיע לראיון בפני  עצמו  להכין    המציעעל    –  הוועדהעל פי התרשמות    ייבחן

 ול: כראיון פרונטאלי או בהיוועדות חזותית על פי בחירת האשל, התוכנית

בתחום   .10.3.1 בייעוץ  ניסיון  לבעלי  יתרון  יינתן  זכויות.  מימוש  ביעוץ/  ניסיון 

שירות   במתן  קודם  ניסיון  להציג  נדרש  כי  יובהר  זקנה/נכות/מוגבלויות/הוצל"פ. 

 ו/או בהיקף דומה לזה הנדרש במסמכי מכרז זה. דומה 



 

   
 
 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

עבור   ייעוץ פרטני למימוש זכויות לתכנית גלגלילשירותי  4/2023מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ולרשויות האשכול ושירותי מחשוב לאשכול 

 המלצות מגורמי ו/או גופים להם הוענקו שירותי הייעוץ התרשמות כללית.  .10.3.2

 

המציע או לקוחות אחרים )גם אם המציע לא ציין    לממליצירשאי לפנות    אשכול ה

לצורך מתן חוות דעת על המציע. חוות    המוחלט  דעתו  שיקולפי  -עלאותם בהצעתו(  

,  ידו-טיב עבודות המציע שבוצעו על ,בסיס למתן ציון איכותיכולים להיות דעת אלה 

 .  ושירותי המציע

לצורך ניקוד    רשויות האשכולו/או בניסיון    ורשאי לעשות שימוש גם בניסיונ   אשכול ה

 סעיף זה. 

עמידה  מקצועיות,  לים להלן:  ניקוד הפרמטרים לעיל ישקלו, בין היתר, השיקו  בעת

ות מסודרים, הגשת  דו"ח, , הגשת  השירותבזמנים, אמינות, תיקון ליקויים, איכות  

  שיקולים   לשקול  רשאיוהאשכול  חשבונות במועד. הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה,  

 . לעיל הרשומים  השיקולים  על נוספים

 

   –שלב ב' 

מועמדים שקיבלו את הניקוד  שישה עד יועלו שעברו שאת שלב א',  מתוך המציעים

,  עדה המקצועיתו לראיון בפני הו   80  -וניקוד שלא יפחת מ   הגבוה ביותר בשלב א'

  .1.3.2023עד תאריך שיתקיים  

  בבחירת לה משקל רב    אשר  התרשמות,  המזמין  בפני  להתרשמות   ן יוזמהמציע   .10.4

. המציע  עיםימהמצ  ה מקצועית  יינתן להתרשמות ועד  50%. לכן, משקל של  הזוכה

על המציע להכין עצמו להופיע לראיון בפני ועדת    –  הוועדהעל פי התרשמות    ייבחן

חברתי באשכול   לפיתוח  הכוללת את מנהלת התוכנית, מנהל המחלקה  מקצועית 

וועדות חזותית על פי ויועץ מקצועי שייבחר ע"י האשכול, לראיון פרונטאלי או בהי

 בחירת האשכול: 

בתחום   .10.4.1 בייעוץ  ניסיון  לבעלי  יתרון  יינתן  זכויות.  מימוש  ביעוץ/  ניסיון 

שירות   במתן  קודם  ניסיון  להציג  נדרש  כי  יובהר  זקנה/נכות/מוגבלויות/הוצל"פ. 

 דומה ו/או בהיקף דומה לזה הנדרש במסמכי מכרז זה. 

 הוענקו שירותי הייעוץ התרשמות כללית. המלצות מגורמי ו/או גופים להם  .10.4.2

 

בתאריך אשר יתואם   הוועדה המקצועית בפני להתרשמות  יופיעו המציעים

לפי בחירת   –הפגישה תתקיים באופן פרונטאלי או בהיוועדות חזותית  .בהמשך

 ימים לפני המועד שנקבע כאמור.  3האשכול. למציעים תימסר הודעה 

נסיון והכשרה רלוונטיים: מתן יעוץ פרונטלי לאזרחים, בתחומים 

 מגוונים המסייעים לאזרחים במימוש זכויותיהם 

20% 

 10% ממליצים 



 

   
 
 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

עבור   ייעוץ פרטני למימוש זכויות לתכנית גלגלילשירותי  4/2023מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ולרשויות האשכול ושירותי מחשוב לאשכול 

 20% התרשמות מהמטלה אשר על היועץ למלא 

התוכנית   מנהלת  גבוה,  התרשמות  ביטוי  כושר  בעל  מהמציע: 

 יכולת לאתר מידע רלוונטי במהירות, סבלני ונעים שיחה, אמפטי. 

50% 

 

 

עד    האשכול .10.5 לבחור  חייב,  לא  אך  רשאי,  ההצעות    3יהיה  את  זוכות,  הצעות 

שתקבלנה את הניקוד הגבוה ביותר בכל שפה, דהיינו יועץ שקיבל את הניקוד הגבוה  

ביותר בשפה העברית, יועץ שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר והוא דובר את השפה  

 הערבית, וכך גם בשפה הרוסית.

הא  ההצעות  דירוגבמסגרת   .10.6 בפרמטר  רשאי  להעניק  גם  שכול  נקודות    0מסוים 

 להצעה.

ל .10.6.1 והמציע  הניקוד  ההצעה  ההצעה,  איכות  מסמכי  סמך  על  דעת חווועל  יינתן    ת 

 אשכול. יועצים לעובדים ו

האשכול יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן   .10.6.2

ו/או ניתוח כאמור, רשאי  הסבר ו/או ניתוח להצעתו, אם המציע יסרב למסור הסבר  

 יהא האשכול להסיק מסקנות לפי ראות עיניו ואף לפסול את ההצעה.

 

 

 ליועץ התמורה  .11

בסעיף   .11.1 שפורט  קבוע  לתעריף  בהתאם  תשולם  אחת 3התמורה  יעביר  היועץ   .

 לחודש דו"ח שעות ופעילות מוצע, אשר יקבל את אישור  

 

 שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקפי העבודה כמפורט  בפניה זו.  האשכול .12

 

 איננו מחויב לקבל הצעה כלשהי.  האשכול .13

 
 

 ה עם המציע הזוכ התקשרות .14

יידרש  ימים    7. בתוך  ודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליךי   מזמין ה .14.1

   מזמיןהמציע הנ"ל להמציא ל

 הסכם בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.  .14.1.1

 . מזמין ואשר יהיה נחוץ לצורך תחילת ההתקשרותכל מסמך שיידרש על ידי ה .14.1.2

 

 תנאים נוספים  .15



 

   
 
 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

עבור   ייעוץ פרטני למימוש זכויות לתכנית גלגלילשירותי  4/2023מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ולרשויות האשכול ושירותי מחשוב לאשכול 

ו/או המכרז פומבי ו/או הזכייה במכרז פומבי  רשאי לבטל את ההזמנה    מזמיןה .15.1

של   הבלעדי  ועל פי שיקול דעתו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים במכרז פומבי וזאת  

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז פומבי זה עשוי להיות כפוף    המזמין  

היתרים ו/או  אישורים שונים, לרבות משרד הפנים ו/או קבלת תקציבים ו/או  לקבלת  

ו/או הסכמות שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול  של גורמים אחרים  אישורים  

ו/או הזכייה במכרז פומבי ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים במכרז  המכרז פומבי  

ים במכרז פומבי. בעצם או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוככאמור לעיל    פומבי 

את   ומאשרים  שמסכימים  כמי  המציעים  את  רואים  פומבי  במכרז  ההצעה  הגשת 

  האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה

   .באופן מלא וללא כל סייג

 האשכול רשאי לשנות את תקופת ההתקשרות בהתאם לתקציב שיתקבל.   .15.2

זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  המזמין שומר על   .15.3

המזמין, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז פומבי,  

 במחיר שהוצע על ידו. 

המזמין יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס   .15.4

 . להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה

קשר   .15.5 כל  בלי  המציע  חשבון  על  יהיו  בהליך  בהשתתפות  הכרוכות  ההוצאות  כל 

    לתוצאות ההליך.

ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של המזמין, הם   .15.6

ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם למזמין עד  

ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי,  למועד הגשת ההצעות, בין אם יגיש את  

בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש  

   בהם לכל מטרה אחרת.

האמור   .15.7 לכל  וגמורה  מלאה  הסכמה  מהווה  ההצעה  והגשת  המציע  של  חתימתו 

כדאיות  המציע בדק בעצמו את  במסמכי המכרז פומבי על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי  

, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר  מכרז פומביהסכם ההתקשרות ויתר מסמכי ה

חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם    ו,שיש לו, לדעת 

כלפי    בהסכם במידה שהצעתו תזכההמזמין   כל טענה  המזמין  והוא מנוע מלעורר 

   .בעתיד מטעמה ו/או מי

מזמין  פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרז פומביים של ה  נפל קבע בימ"ש מוסמך, כי   .15.8

במכרז פומבי,    ציע ו/או בהליכי המכרז פומבי האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ

, עקב אי  את המזמיןשלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מ  ציעיהיה זכאי המ

ורק את ההוצאות   אך  ה הישירות  זכייתו,  בגין  רכישכנת השהוציא  ובגין  ת  ערבות 

המ זכאי  יהיה  לא  האמור  לתשלום  פרט  פומבי.  המכרז  מי  הנ"ל    ציעמסמכי  ו/או 

לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או  מטעמו ו/או בעלי החוזה עימו  
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ולמ פומבי  המכרז  כתוצאה מהפגם בתהליכי  לו,  נגרמו  לטענתו,  לא    ציענזק אשר, 

 .וו/או מי מטעמ המזמין  תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי  

מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרז פומביים או בהליכי    שמ"קבע בי .15.9

אחר   ציעולא מ  ציעהמכרז פומבי האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז פומבי המ

, להפסיק עבודתו  מזמיןת עם הודעת הדיי, מ ציע שזכהשהיה זכאי לכך, מתחייב המ

פומבי  ע"פ המכרז  במסגרת  עימו  שנחתם  שהוא  החוזה  שלב  הבכל  שלם  י  מזמין. 

עד למועד    ציעלמ כפוף לתנאי החוזה    ההפסקהאת התמורה עבור העבודה שביצע 

ו/או  מזמין  לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי ה   ציע ולמ

 .  ומי מטעמ 

נושהמזמין   .15.10 בקשר  אינו  למציע  שייגרמו  נזק  או  להוצאה  אחריות  בכל  א 

להשתתפותו בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו  

 כהצעה המתאימה ביותר.

 

 בכבוד רב, 
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