
 

 6מתוך  1עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 
 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

י כ' תמוז תשפ"ב שליש  יום  
2022יולי   19  

 
 

 2202/61מכרז פומבי   2ושינויים מס'  מסמך הבהרות הנדון:
 מתן שירותי ייעוץ, ליווי, עריכה והגשת קולות קוראים עבור ל

 עיריית צפת 
 
 

להלן ולאור מיעוט הרכישות של מסמכי המכרז    1ולמסמך הבהרות מספר    בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון
 . להלן הקלות בדרישות העירייה במכרז

 
 : דחיית המועד האחרון להגשה .1

 
 .12:00בשעה  1.8.22יום המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ונקבע ל

 שינוי ביתר המועדים במכרז. אין 
 
 
 

 : שינוי בתנאי הסף .2
 

 יימחקו ובמקומם יבואו תנאי הסף הבאים:  3תנאי הסף שבסעיף 
 

עומד  רשאי להגיש הצעה במכרז, מי שרכש את מסמכי המכרז, ובמועד האחרון להגשת הצעות במכרז,   .3
 בתנאים המצטברים המפורטים להלן: 

 
 המציע בעצמו או מי מבעליו עומד באחת מהאפשרויות הבאות: .3.1

 
שנים לפחות בייעוץ, איתור וליווי של הגשת קולות קוראים עבור    5: בעל ותק של אפשרות א' .3.1.1

 רשויות מקומיות.  
 

קולות קוראים מהצד המתקצב של    ובדיקה   ליוויבשנים לפחות    5: בעל ותק של  אפשרות ב' .3.1.2
 .קוראיםות האו מפרסם הקול רשויות מקומיותאת ה

 
 באחת מהאפשרויות הבאות:  2022 –  2019העניק במהלך השנים  .3.2

 
שירותי ייעוץ, איתור וליווי של הגשת קולות קוראים לשתי רשויות מקומיות  :  אפשרות א' .3.2.1

 קולות קוראים לפחות.   150, בהיקף מצטבר (לכלל הרשויות להן ניתן ליווי על ידו) של  לפחות
 

מקומית" זה  רשות  סף  בתנאי  ערים    – "  איגודי  מקומיים,  תאגידים  וכן  בדין  כהגדרתה 
 ואשכולות רשויות. 

 
ב' .3.2.2 של  אפשרות  בהיקף  קוראים  קולות  במסגרת  הוגשו  אשר  בקשות  בדיקת  שירותי   :150  

 בקשות לפחות במצטבר בכלל התקופה כאמור. 
 

ניסיונו במסגרת מסמך א'(להוכחת עמידתו בתנאי   על  יפרט המשתתף  יצרף להצעתו 1הסף  וכן   (
ביחס לשירותים שניתנו על ידו או בגוף המתקצב  אישור מאת הגורם הרלוונטי ברשויות המקומיות

 ). 2בנוסח מסמך א'(



 

 6מתוך  2עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 
 להלן.  7כמפורט בסעיף  ₪  1,500רכש את מסמכי המכרז תמורת סך של  .3.3

 
 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתף העתק של הקבלה המעידה על ביצוע הרכישה  כאמור.

 
הגיש יחד עם הצעתו שאלון ניגוד עניינים (נוסח משרד הפנים) מלא וחתום הן על ידו על ידי אחד   .3.4

 . הרפרנט המוצע) מבעליו והן על ידי 
 

) בנוסח  הרפרנט המוצעיש לצרף שאלון מלא וחתום (הן על ידי אחד מבעלי המשתתף והן על ידי  
א'( יועבר)5מסמך  עניינים  ניגוד  שיימצא  ככל  כי  מובהר  היועצת    .  דעת  וחוות  לבדיקת  הנושא 

 המשפטית לרשות.  
 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים 

מהמסמכי איזה  יבהיר  ו/או  יתקן  ועדת ו/או  רשאית  וכן  בה  המפורטים  הנתונים  ו/או  שבהצעתו  ם 
 המכרזים להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

ועדת המכרזים רשאית לדרוש   ולצורך הערכת ההצעות תהיה  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת 
במצורף להצעתו כאמור והמציע  מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש  

פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך    לשתףמתחייב 
 ידם.-שיידרש על 

 
 
 
 
 
 : שינויים במדדי האיכות לאור השינויים בתנאי הסף .3

 
 חדשות כדלקמן: יימחקו ובמקומם יבואו אמות מידה   10.2אמות המידה לבחינת ההצעות בסעיף   .3.1

 
הניקוד  הקריטריון  מס"ד 

 המירבי
 אופן הבחינה

  50 הצעת המחיר  . 1
 נקודות

 תיבחן הצעת המחיר של המציע כפי שהוגשה במכרז בנספח ד'.

נקודות ויתר ההצעות    50-הצעת המחיר הנמוכה ביותר תהא זכאית ל
 יקבלו ניקוד יחסי אליה בהתאם לנוסחא הבאה: 

 

הצעת  המחיר הנמוכה ביותר

הצעת  המחיר הנבחנת
× 𝟓𝟓𝟓𝟓 =  ציון  הצעת  המחיר

 

שאלון  . 2
 ממליצים 

  20עד  
 נקודות

לעד   תפנה  המשתתף  3העירייה  של  קודמות  עבודות  או    מזמיני 
מעסיקים קודמים של המשתתף או רשויות מקומיות אשר המשתתף  



 

 6מתוך  3עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

, בין אם פורטו על ידו ובין אם לאו  סייע להם או העניק להם שירותים 
 ).6ותשאל אותם שאלות זהות באמצעות השאלון שבמסמך  א'(

יוכלו  צפת  לעיריית  גם  שירותים  העניק  מהמשתתפים  שמי  ככל 
 ים כאמור.הגורמים בעירייה לנקד את המשתתפ

  30 ראיון  . 2
 נקודות

בפני   לראיון  יוזמן  ועדת המציע  ו/או  העירייה  ועדה מקצועית מטעם 
 וינוקד בהתאם לפרמטרים הבאים:  המכרזים

 הוועדה מהנתונים הבאים:  תתרשםבמסגרת הראיון 

היכרות של המציע עם המטריה של הגשת "קולות קוראים"   .1
בדגש על נקודות  למשרדי ממשלה/גורמים מתקצבים אחרים,  

 נקודות.. 5עד  –קריטיות בתהליך 

כפי   .2 העבודה  ותהליכי  המציע  של  מהמערכות  התרשמות 
 .נקודות 10עד  –שיפורטו על ידו במסגרת הראיון 

קולות  .3 איתור  במועד,  להגשה  בקרה  ממנגונני  התרשמות 
 נקודות.  5עד   -קוראים וכיו'  

ה .4 של ניסיון  והמטרות  היעדים  לצרכים,  בהתאמה  מציע 
צפת   הרשות עיריית  של  הסוציואקונומי  במדד  בהתחשב 

 נקודות.  5עד  –ומיקומה הגיאוגרפי 

התרשמות מיכולתו של המציע להעניק שירותים אפקטיביים  .5
 נקודות.   5עד  –לעירייה בתחום הקולות הקוראים 

קיימת אפשרות בשל מצב חירום קורונה כי הריאיון ייערך באמצעים 
 TEAM. או  ZOOMדיגיטליים כגון: 

 
 
 כללי:  .4

 
 מתוקן. פירוט ניסיון קודם  –) 1מצ"ב למסמך הבהרות זה מסמך א'( .4.1
 מתוקן. שיחות עם ממליצים  - ) 6מצ"ב למסמך הבהרות זה מסמך א'( .4.2

 
 :שירותי מעקב/ריכוז מסמכים לצורך קבלת כספים בפועל .5

 
מהגורמים  מובהר כי השירותים מושא המכרז כוללים גם סיוע לעירייה בהגשת כלל המסמכים הנדרשים  

 המתקצבים לצורך העברת התקציב בפועל לרבות ריכוז המסמכים, בדיקתם והגשתם. 
 
  

 
 צפתעיריית                                                                                                                                                

  



 

 6מתוך  4עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 פרטי המשתתף ומסמכי הערכה –) 1מסמך א'(

 פרטים על המשתתף .1

       שם המשתתף: .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        מען המשתתף (כולל מיקוד): .1.3

       שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:   .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:   .1.8

 

 :ואמות המידה לאיכות  תנאי סףפירוט עמידה ב .2

 : תנאי סף

 : 3.1תנאי הסף שבסעיף 

 :(יש להשלים את מספר השנים ולסמן) למציע (או מי מבעליו) וותק של: ______ שנים ב

 . בייעוץ, איתור וליווי של הגשת קולות קוראים עבור רשויות מקומיות �
 . מקומיותקולות קוראים מהצד המתקצב רשויות של בקשות  ובדיקה   ליוויב �

 

 

 

 

 

 



 

 6מתוך  5עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 : 3.2תנאי הסף שבסעיף 

, שירותי ייעוץ, איתור וליווי של הגשת קולות קוראים לשתי רשויות 2022  –  2019: העניק במהלך השנים  אפשרות א'
של  לפחותמקומיות   ידו)  על  ליווי  ניתן  להן  הרשויות  (לכלל  מצטבר  בהיקף  לפחות.    150,  קוראים  רשות  "  קולות 

 כהגדרתה בדין וכן תאגידים מקומיים, איגודי ערים ואשכולות רשויות. –" בתנאי סף זה מקומית

הרשות   מס"ד שם 
 המקומית

קשר  איש  שם 
ברשות 

 המקומית

קשר  איש  טלפון 
 ברשות המקומית 

קוראים   קולות  מספר 
השנים     –   2019במהלך 

2022. 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

  הערות:

שתי רשויות מקומיות לפחות בהיקף הקולות הקוראים הנדרש. אין מניעה לפרט  בטבלה לעיל יש לציין  .א
 קולות קוראים בתקופה האמורה.  250על יותר משתי רשויות על מנת להגיע לסך של 

יש לצרף ביחס לכל רשות אישור מאת הגורם הרלוונטי ברשויות המקומיות ביחס לשירותים שניתנו על   .ב
 . )2ידו בנוסח מסמך א'(

בקשות    150: שירותי בדיקת בקשות אשר הוגשו במסגרת קולות קוראים בהיקף של  פשרות ב'א
 לפחות במצטבר בכלל התקופה כאמור.

הגוף שם   מס"ד
 המפרסם/מתקצב 

קשר  איש  שם 
 בגוף

קשר   איש  טלפון 
 בגוף

קוראים קולות   מספר 
השנים   שנבדקו   במהלך 

2019 – 2022. 

1.      

2.      

3.      

 

 _____________________ 

 חתימת המשתתף         



 

 6מתוך  6עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 שאלון ממליצים  –) 6מסמך א'(

 .  באופן עצמאי אין למלא או להגיש את המסמך –מסמך זה מובא לידיעת המציעים 

 טופס זה ישמש את העירייה ו/או מי מטעמה לאחר הגשת ההצעות במכרז.

 

 

 


	מסמך א'(1) – פרטי המשתתף ומסמכי הערכה
	מסמך א'(6) – שאלון ממליצים



