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 י יעוץ פיננסי  שירות למתן   - 20/6 מס'פומבי  תנאי מכרז 

 רקע  .1

היא (  "המזמינהאו "  "דירה להשכיר"  )להלן:החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ    -  דירה להשכיר .1.1
ממשלה,  ההוקמה על פי החלטת  ממשלת ישראל ואשר  בבעלות מלאה של    , אשר נמצאת חברה ממשלתית

 ובכלל זה הקמת דירות להשכרה.  בישראל לשם קידום נושא הדיור 

קידום תכנון של חטיבות קרקע מסוגים  באמצעות  ת את נושא הדיור בישראל, בין היתר,  ה מקדמהמזמינ .1.2
שונות  ולמטרות  קרקע,  שונים  מתחמי  מתחמיםו  איתור  של  סטטוטורי  תכנון    המזמינה אלה.    קידום 

היתר,עוסקת בין  רכישה, ניב  ,  להשכרה,  דיור  במתכונות  קרקע  במכרזי  מתחמים  ושיווק של  פיתוח  הול, 
 שכרה, ומכירה של קרקע ובנייני מגורים.  ה

פעולות   .1.3 ביצוע  נדרשת  אלהלצורך  היתר,לקבלהמזמינה  ,  בין  יעוץ    ,  להתקשר פיננסי  שירותי  ובכוונתה 
   .מציעים זוכים  (ארבעה) 4 עדעם במסגרת מכרז זה 

עם    מבקשת  המזמינה .1.4 מוכחיםי  בעלמציעים  להתקשר  וניסיון  )כפי   ידע  המבוקשים  השירותים    בתחום 
להלן( היתר:    שיפורט  בין   ותמיכה   ליווי,  לפרויקטים  כלכלית  כדאיות  וניתוחי  ייזום  כיתהליהכוללים, 

תחרותיים או אחרים )לרבות הליכי   כיםבהלי  המוגשות  הצעות  בניתוח  סיוע,  מכרז  מסמכיהכנת  ב  פיננסית
  ליווי פיננסי,    ליווינסית,  סגירה הפינה  הליכי  ליווי,  וכהחירת הזב  וכולל  עדז, משא ומתן, תיחור ועוד(  מכר

   .ועוד ופרויקטאליות רוחביות  פיננסיות סוגיות ניתוחבהליכי מימון פרויקטים,  

להיות  ,  לעיל  האמור  לצורך .1.5 המציעים  מוכח  יבעלנדרשים  וידע    "ן הנדל  בתחומי  יםומובהק  יםניסיון 
שיר בהבנה, ליווי וביצוע יכולות גבוהות וניסיון ע  יבעל,  בכלל ובתחומי הנדל"ן למגורים בפרט  התשתיותו

 , הכל כמפורט במסמכי המכרז.  למגורים  בפרוייקטיםתמיכה פיננסית 

למתן שירותי יעוץ פיננסי,  כדי לגרוע מסמכותה של המזמינה לפרסם מכרזים נוספים בפרסום מכרז זה אין  .1.6
והכל  רים,  שירותים הכלולים במכרז זה ובין אם ביחס לשירותים אחלמלוא ו/או לחלק מהחס  בין אם בי

 .כפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

 . העומדים בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף המפורטים להלןרשאים להשתתף במכרז תאגידים,  .1.7

עימ .1.8 המזמינה,  הקשור    ונציג  בכל  בקשר  לעמוד  חגי  הוא  זה    למכרזיש  ותקציב  נימר  כלכלה  ממונה  ומן, 
להשכיר,   הדואר ובכתובת    תקווה  פתח,  אריה  קרית,  נום טיפל  אמות  בית,  25  אפעל'  רחבכתובת:  בדירה 

  באמצעותתב בלבד  הקשר בכ  איש אל  זו ייעשו    הזמנהכל הפניות בגין    finad@aprent.co.il:  יאלקטרונה
 הנ"ל. אלקטרוני הדואר

 : תהגדרו .1.9

 :םלציד םהרשו הפירוש הבאים מונחיםל הא י זו הזמנה  במסגרת  

 

 הגדרה  מונח 
הקשר מטעם  איש

 המזמינה 
 ;1.8מצוינים בסעיף  השפרטיהקשר איש 

ימון במסגרת הסכם  אשר העמיד מסדי או אחר תאגיד בנקאי או מו גורם מממן

 ; ןאו במסגרת פרויקט נדל" PPP שנכרת מכח מכרז

mailto:finad@aprent.co.il
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השעתי   הוראות התכ"ם  בהוראת  התעריף  עם   -  13.9.0.2  תכ"םהקבוע    התקשרות 
נותני שירותים חיצוניים, המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט של  

 : החשב הכללי
aspx?k=13.9.0.2gov.il/takam/Pages/horaot.https://www.mof.  

בסעיף  יולסוזאת בהתאם   ולתעריפי התשלום המפורטים  היועץ    3וג 
מובהר, כי אין באמור לעיל כדי .  9.6.2020מיום    13.9.0.2.1ה.להודעה  

 ;זה  לגרוע מתחולתן של יתר הוראות התכ"ם ביחס למכרז
 ;המזמינהועדת המכרזים של  מכרזיםהועדת 

 ;בע"מ  ממשלתית לדיור ולהשכרההחברה ה -דירה להשכיר  ה מינהמז

 ; ממשלת ישראל משלהמה
 ; )להלן: "ההצעה"( למכרז הצעה גישתאגיד שה מציע ה

מציע אשר נבחר על ידי המזמינה כזוכה במכרז ואשר קיבל מכתב ובו   זוכה ה מציע ה
 ; ההודעת זכייה מהמזמינ

ליווי  שירותי 
 למכרז  פיננסי

לפחות    והשלמהביצוע   מכרז  במהלך    הבאים  יביםמהרכיים  נששל 
PPP  (ניתנו  נתנו בכל שלב של המכרז ובלבד שהם  יכול שיירותים  הש

 :  בטרם סיומו(

 ; פיננסי  מודל בניית •

 ; מימון  תוכנית בניית •

המנגנונים הפיננסיים וכתיבת הפרקים  של  בניה ו/או בדיקה   •
  ;ים במכרזהפיננסי

לפר • יזם  לבחירת  מכרזי  הליך  או  ליווי  המציע  )מצד  ויקט 
במ  עורך פיננסי  ייעוץ  מתן  לרבות  לבחירת   כרזהמכרז,  עד 

  זוכה(;
 ; גיבוש ו/או בדיקת מפרט ומערך ההסכמים עם הקבלן/היזם •

ליווי  שירותי 
 לפרויקט  פיננסי

 במסגרת פרויקט  מהרכיבים הבאיםיים  נשל לפחות שוהשלמה  ביצוע  
 :  נדל"ן או במסגרת פרויקטשהסתיים  PPPקורו במכרז מש

 ; פיננסי  מודל בניית •

 ; מימון  תוכנית בניית •

   ;ם קבלני משנה ו/או הגורם המממןא ומתן עניהול מש •

 ; הליך הסגירה הפיננסית מול הגורם המממן ניהל את •

יטת ביצוע הכוללת בשהליך של פנייה לקבלת הצעות לביצוע מיזם  PPP  מכרז
מגזר  בין הפעולה בין המגזר הציבורי ל תוףלשי טווחך ואר םהסכ

 מאחד מהסוגים הבאים: ,הפרטי

• BOT (Build, Operate, Transfer) ; 

• PFI (Private Finance Initative); 

• BOO (Build, Operate, Own) ; 

 ;PPPר הגיש הצעה במסגרת מכרז ד אשתאגי PPPבמכרז    מציע

הכנסה קבוע בצורת דמי מהחזר  וליהנותו נכס שניתן להשכיר אות נדל"ן מניב 
 ;תשכירו

ניהול הליכי  
 העמדת אשראי 

 : מהרכיבים הבאיםשל לפחות שתיים והשלמה ביצוע 

 ; ניתוח ובחינת בקשות להעמדת אשראי •

 ; תיקוף ובניית מודלים למימון •

 ; פיננסית משא ומתן וסגירה •

https://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
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הפיננסים   • בתנאים  המכרז/הפרויקט  עמידת  בחינת 
 ;Project Finance -המקובלים ב

 ;יין אחד או יותר המיועד למגוריםבניעודו הקמת מיזם עסקי שי פרויקט נדל"ן 

-וק חובת המכרזים, תשנ"בלח 2גורם החייב בחובת מכרז לפי סעיף  PPPעורך מכרז 

 ; זוכהבבחירת  שהסתיים PPPואשר פרסם מכרז  1992
גון:  ושים )כשימ 2ת חופרויקט נדל"ן המתוכנן באופן המאפשר לפ עירוב שימושים

 ו'(; דיור, מסחר, תעשייה וכ
 או שירותי הייעוץ
 השירותים

 2בסעיף ט ל ידי המציע הזוכה, כמפורמכלול השירותים שיסופקו ע 
 ; להזמנה להציע הצעות ובהסכם, על נספחיהם

י המועצה להשכלה גבוהה בישראל ובמקרה של כר על ידתואר המו תואר אקדמי 
כלה גבוהה אחרת, ת או השה אקדמיכלתעודה המעידה על הש

ה להשכלה גבוהה )בין אם סד שאינו מוכר על ידי המועצשנרכשה במו
יוכר התואר רק בצירוף  ם נערכו בישראל ובין אם בחו"ל( הלימודי

קילות לתוארי אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על ש
 ;השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ

 וץ  יע שירותי הי .2

 הכללית  ותיםהשירלת תכו .2.1

ו לצרכיה של המזמינה. , וזאת בהתאם לדרישותיה ו/אפיננסי   למזמינה שירותי ייעוץ  קנייע  הזוכה   המציע
, צרכי המזמינהישות ולפי דר   הזוכה  מציעומבלי לגרוע מכלליות השירותים שיידרשו על ידי הזה,  בכלל  

 כמפורט להלן: שירותים למזמינה את היק להענ, שייבחרו, בין היתרהמציעים הזוכים יידרשו 

ו/או    מסחריים ו/או    םליי כלכו/או    שירותי ייעוץ פיננסייםיידרש להעניק למזמינה  הזוכה  המציע   .2.1.1
שות המקצועיות  הנחיות ולדריוזאת בהתאם ללתחומי הפעילות של המזמינה בכל הנוגע  מיסויים 

 . כהלמציע הזו, כפי שיועברו מעת לעת ינהשל המזמ

יידרש לבצע  וכזהיע  המצ .2.1.2 פיננסיים לפרו ה  העיסוק של  גיבוש מודלים  בתחומי  ,  המזמינה יקטים 
למזמינה, בין היתר באמצעות   סוגיות רוחב בתחומים הרלוונטייםח  ולנתבדיקות כלכליות  לערוך  

 ככל שיידרש.  ,כליים ומחקריםכתיבת ניירות עמדה כל 

להכין   .2.1.3 יידרש  הזוכה  להמציע  עסקיות  לרבות  יזמהמת  פעילויותוכניות  שווי  נה,  הערכות  ביצוע 
במי הצורךכלכליות  לבנות  דת  יידרש  הזוכה  המציע  כן,  כמו  ויצירת  .    Benchmarkתקציב 

 . ת שונו  סקירות שוקשל המזמינה, בין היתר, באמצעות  רלוונטי לפעילויות השונות

ולייעץ   .2.1.4 לסייע  המזמינה,  את  ללוות  יידרש  הזוכה  המעהמציע  מול  הבנבעבודתה   קאית רכת 
והזרה,  המ מוסדייםמול  קומית  אוגורמים    גופים  בכל  חריםמממנים  זאת  וכל  ההיבטים , 

 במסגרת ניהול מו"מ, במידת הצורך.   , לרבותהמזמינההקשורים לפעילות 

יכלול,  זה יעוץ  י בכלל, ומיסוי מקרקעין בפרט.ת מיסו בסוגיוהמציע הזוכה יידרש לייעץ למזמינה  .2.1.5
הדורש ת יעוץ  ם זאת מובהר, כי המציע הזוכה לא יידרש לתע  .עיות"ד מקצובין היתר, מתן חוו

 . מומחיות חשבונאית בתחום המיסוי 

שיפורסמו על  בכל הסוגיות והנושאים הפיננסיים הקשורים למכרזים  ידרש לטפל  המציע הזוכה י .2.1.6
ם  דלי ת מובניילמזמינה,  ייעוץ פיננסי פרטני  מתן  ם, לרבות  ה מעת לעת, על כל שלביהידי המזמינ

וננספי במכרזים    תהכניים  הפיננסיים  המוקדםים  השונהפרקים  המיון  ככל (  PQ)  בשלבי 
לבדוק   בדגש על ההיבט הפיננסי,  ,בעריכת מסמכי המכרזש לסייע  . המציע הזוכה יידרשיתקיימו 

שיוגשוולנתח   דעתלהכין  ,  הזוכההמציע  רת  לבחיעד    הצעות  בגיבוש  פיננסיות    חוות  ולסייע 
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בכל מכרז    ה הפיננסיתהליך הסגיר ן יידרש המציע הזוכה ללוות את  . כיעיםהרה למצתשובות הב
ככל שיידרש לרבות בשלב הקמת ום היעוץ הפיננסי,  בו יתקיים הליך כאמור ולהעניק סיוע בתח

 הפעלתו ועוד. , הפרויקט

רה  מעקב ובקשוטף למזמינה, בין היתר בתחומים של  יעוץ פיננסי    יידרש להעניקהמציע הזוכה   .2.1.7
ה של הפעלהן בתקופת הה וקמהפת הבתקוהמנוהלים על ידי המזמינה, הן  זיכיון  הי  הסכמאחר  

יידרש    פרויקטיםה כן  הזוכה להעניהשונים.  פיננסי בקשר עם  המציע  יעוץ  הפרויקטים,  ם  סיו ק 
  .בהקשר זההמזמינה במסגרת עבודת  תופיננסית הנדרשתמיכה מקצועית מתן לרבות 

ל .2.1.8 יידרש  הזוכה  סהמציע  הצורך,  במ  ,יועהעניק  מסמכים  ידת  והבהכנת  הכלכלי  פיננסי,  בתחום 
רשויות  ללוות את המזמינה   וללוותבפני  ב  השלטון השונות  בפני ערכאות את המזמינה  הליכים 

 . ככל שיידרש ,או בפני כל מנגנון ליישוב סכסוכיםשונות משפטיות  

לסייע   .2.1.9 יידרש  הזוכה  ידע  המציע  מאגר  הבמזמינה  בהקמת  ידע,  ות  לרב  פיננסי,בתחום  שימור 
ובקר מעקב  ניטור,  לקחים,  אחידותהפקת  יצירת  רוחב,  וסוגיות  מיזמים  אחר  במודלים   ה 

ה השובפרקים  בהליכים  שתוביל  פיננסים  של  הכשרוכן  המזמינה  ונים  מקצועי  וליווי  אגף ה 
 ם המבוקשים. בכל הנוגע לשירותיה מינבמזכספים ה

להשתתף   .2.1.10 יידרש  הזוכה  המכרזים מינה,  המזשל    פנימייםבדיונים  המציע  ועדות  של  בדיונים 
ה השונות,  וועדות  במשרדי  משנה  פנימיים  ובמוסדות  הבדיונים  ,  רלוונטיים ן  השלטוממשלה 

 המזמינה.  ולפי הנחיות מממנים פוטנציאלים ובכל פורום אחר לפי הענייןבדיונים עם 

יידרש להעניק למזמינה   .2.1.11 הזוכה  רלוונטי אחהמציע  נוסף  כל  כם  ע הסר לביצוכל שירות  ו/או  זה 
לרבות השתתפות בהליכים מסוימים,    ,הנוגעים לתחום הפיננסי המזמינה  שירות שיידרש על ידי  

של    הבלעדי  השיש צורך בליווי ו/או ייעוץ פיננסי, והכל בכפוף לשיקול דעתהמזמינה  שות של  פגי
 . הובכפוף לצרכי החברה

 ושיטת העבודה  התקשרותאפייני המ .2.2

 קול דעתה הבלעדיוהכל בכפוף לשי  בלבד  ( מציעיםארבעה)  4  עד  עם  קשרלהת  ינההמזמ  בכוונת .2.2.1
ההצעות   4-ייבת כי תבחר בהמזמינה אינה מתח  . מובהר ומודגש כישל המזמינה ובכפוף לצרכיה

נתון לשיקול והדבר  ביותר,  כי המזמינה אינה    ומודגש  מובהר  .דעתה הבלעדי  הכשרות הטובות 
  מציע   עם  להתקשרלהתקשר עם אף מציע,    שלאית  רשא  ים והיאמציע  4  םמתחייבת להתקשר ע

 .הבלעדי דעתה יקולש  לפי הכל ,מציעים 4בלבד או עם  מציעים 3בלבד,  מציעים 2בלבד,  דחא

בין   .2.2.2 הזוכהמזמינה אינה מתחייבת לחלוקת עבודה שווה  ככל שייבחרו מ   .ים המציעים  כי  ובהר, 
זוכים בין  ,  מספר  העבודות  עלתהי  כיםהזוהמציעים  חלוקת  של    פי  ה  הבלעדי  דעתה  שיקול 

היתר בין  בתחוהמזמינה,  בהתחשב  ההתמחות,  עניינים ם  ניגוד  בסוגיות  עבו,  בעומסי  דה , 
 וכיוצ"ב.  ובזמינות

את אנשי הצוות  ול לפחות  באמצעות צוות, אשר יכללהעניק את השירותים  יידרש    המציע הזוכה .2.2.3
 הבאים:

 להלן 8אי הסף כמפורט בסעיף בתנומד והע ,יעבמצשותף מנהל בכיר או שהוא  - ראש צוות .2.2.3.1
 ."(הצוות ראש)להלן: "

המציע   .2.2.3.2 יידרש  לטובת  בנוסף,  להעמיד  השירותים  הזוכה  ים  פיננסי  עציםיו  שנימתן 
וההשכלה  לפחות  המקיימים   ההכשרה  תנאי  ל"יועץ  את  ביחס  בהתאם  3הקבועים   "

התכ"ם "  להוראות  הפיננסיי)להלן:  היועצים  .  "(םהיועצים  הצגת  כי  ומודגש,  מובהר 
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ההצעה מטעם  והיא אינה נדרשת כלל במסגרת הגשת  ם הללו אינה בגדר תנאי סף  הפיננסי
הינו זה  תנאי  ב  תנאי  המציע.  יידרשחוזי  הסכם   ו  במסגרת  לעמוד  הזוכה  המציע 

 ההתקשרות.

ם המבוקשים,  ראש הצוות מטעם המציע הזוכה יידרש לבצע באופן אישי חלק מהותי מהשירותי .2.2.4
ת נוכחותו הפיזית של ראש הצוות שיקול דעתה. מובהר כי נדרשכפי שייקבע על ידי המזמינה לפי  

יך אחר אותו ילווה המציע הזוכה, כל תהל  מכרז אוום  ל הפגישות המקצועיות הנוגעות ליישבכ
קול  לרבות ישיבות ועדת מכרזים, פגישות עם המזמינה וכל נוכחות נוספת שתידרש בהתאם לשי

  רה אחרת. דעת המזמינה, ולמעט במקרים שהמזמינה איש

להחליף את ראש    המציע הזוכהרשאי    , לא יהיהנההמזמי  ופת ההתקשרות עםיודגש כי בכל תק .2.2.5
יועצים שייכללו בצוות האמור, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת ו ואת הות מטעמהצו

 .נההמזמי

המציע    יובהר .2.2.6 כלפבאחרי  יישאבלבד  הזוכה  כי  המזמינה  ות    ש רא)לרבות    הצוות  אנשי  וכלפיי 
  המועסקים   הצוות  מאנשי  מי  םע  מעביד  עובד  יחסי  מקיים  המציע  יןוא  במידה  גם  וזאת(  הצוות
 .זה כםהס לפי השירות מתן לצורך

המציע הזוכה יהיה רשאי לבצע עבודות משרדיות או טכניות במהותן באמצעות אנשים מטעמו,   .2.2.7
המזמינה  מלאה  באחריות  יישא    בדבלהזוכה  המציע  ואולם,   לכלכלפי  ם השירותי  ביחס 

עוד  יחויב לבצע תי  סעיף זה. המציע הזוכהבו/או על ידי אנשים מטעמו, כאמור    המבוצעים על ידו
)הן במשרדל של תוכפו זה    וצרי עבודתו  בסעיף  בחברה(. אין  בוהן  לפגוע  ו/או  לגרוע  ה  זכותכדי 

 . המציע הזוכהדה של צרי העבולמלוא תוביחס  נההקניינית של המזמי 

הזמנות  למסירת  הסכם משום התחייבות  מינה בהתקשרות המזום ההזמנה או באין לראות בפרס .2.2.8
וביןלמתן שירותים  בכלל,  בין  כי  .  כלשהובהיקף    ,  במכרז מודע,  השירותים  כל אחד מהמציעים 

  ות יועצים נוספים ו/או אחרים, לרב  נוספיםיועצים  ידי  -יסופקו גם עלהנדרשים למזמינה יכול ו
 .טענה כנגד המזמינה בעניין זה למציעים הזוכים לא תקום כלשזכו במכרז ולמציעים ו/או 

להת  והתייעצויות  דיונים,  ותישפג .2.2.9 הבי  קייםעשויים  המזמינה.    שארן  ,  ישיבות ,  סיוריםבמשרדי 
  של   מראש  לאישור  בהתאם,  שונים  במקומות  צורךה  פי  על  יבוצעו  וכנסים  עיון  ימי,  הדרכות

  עליו ,  ראש הצוות  ת השתתפו  נדרשת  בהן  צויותייעוהת  עבודה  פגישות,  ישיבות   לצורך  .המזמינה
בהתאם לדחיפות זמינה וה של המלצרכי בהתאם,  סבירה  בהתראה  בהן  ותתתפלהש  זמין  להיות

 הנושא. 

מתן השירותים תוכן ומהות    ,בקרה שוטפת אחר היקפי,  השאר  בין  ,לבצע  רשאיתתהא    המזמינה .2.2.10
ידי   כל  על  ו/או  הזוכים חלק  מכל  אירשתהא  המזמינה  .  המציעים  לדרוש  למציע  ת  הגיש זוכה 

 אשר   ונתובמתכ  םבמועדי,  והתקדמותה  העבודה  ביצוע  דרך  על   תקופתיים  דיווחיםמזמינה  ל
הזוכה  .  דרישה  לפי  מיוחדים  דיווחים  וכן,  עימו  יסוכמו   המקצועי  לאחראי  מיידית  ידווחהמציע 

  או   מידע  בדןוא,  ושיבושים  תקלות  לרבות,  השירותים   במתן  ריםהקשו  מהותיים  אירועים  על
השירותים    רציפות  על  השלכה  להם  שיש  אחרים  אירועים  וכן,  המידע  באבטחת  תקלה מתן 
 ותם.  ותקינ

כן,  מכ .2.2.11 זכות לתעדף  ו  בכל עת  ל   ביצועלמזמינה תהיה  את תוכנית    שנותשירות מסוים על אחר, 
לה הצדדים,  בין  נקבעה  שזו  כפי  ב העבודה  עבודה  זוכה  מסוים    מיזםעביר  , לאחר  אחדממציע 

 .זה או אחר וכיו"ב ציע זוכה ממלבקש שירותים נקודתיים 
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הזהמצי .2.2.12 הוכה  ע  הגורמים  הנחיות  פי  על  הם  מקצועיייפעל  לאבטחה משל  הנוגע  בכל  זמינה 
 .יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מחשב חוקיותהמציע הזוכה ולמערכות מידע וסייבר. 

  החברה  של  הכספים"ל  סמנכ  יהיה  עמו  הקשר  ואיש  מזמינהיהיה כפוף מקצועית להמציע הזוכה   .2.2.13
 . או מי מטעמו 

 תקופת ההתקשרות .3

חודשים )  דשיםוח  36  ונהי  הזוכה  המציע  עם  ההתקשרות  תקופת  משך .3.1 ושישה    מועד ב  ה( המתחילשלושים 
על פי   ההסכםתהא הזכות להאריך את תקופת    למזמינה"(.  ההסכםתקופת  )להלן: "לתוקף    ההסכםכניסת  

  תקופת )להלן: "וספים  חודשים נ  36על    מצטברת שלא תעלהתקופה    ךלמש  תנאיה וללא כל שינוי בתמורה
  "(.תקופות ההארכה" ו/או "כהההאר

ביחס למספר ההארכות ו/או לתקופת ההארכה בכל פעם,   המזמינהף זה כדי להגביל את  ור בסעיאין באמ .3.2
תעלה   לא  המצטברת  ההארכה  כאמור.    36על  ובלבד שתקופת  לחודשים  כן,  המלאה הזכות    מזמינהכמו 

רכת . האו/או עם חלקם כוח מכרז זהחרו משייב המציעים הזוכיםההתקשרות עם כל החליט להאריך את ל
עההת מי  קשרות  הזוכים  ם  תקנה  מהמציעים  הזוכים  לא  כלשהי למציעים  להארכה  זכות  כל  האחרים 
ההתקשרויות  םעימ הארכת  בנושא  החלטה  כל  ד.  לשיקול  כפופה  תהיה  זה  בסעיף  הבלעכאמור  די עתה 

  ינההמזמאחרת, כנגד  טענה, כספית ו/או    מוותרים בזאת על כלוהמציעים הזוכים    המזמינה,והמוחלט של  
  עלת הזכות כאמור.ת או אי הפפעלס להביח

מימוש    הודעה .3.3 ההארכה  על  הזוכה    ר תימסתקופת/ות  ההס  60עד    בכתבלמציע  תקופת  תום  לפני  כם יום 
לא  . צרכיה ולפי המזמינה של לעדיבהדעתה  שיקולינה בכפוף ל העניין. האופציה הו/או תקופת הארכה, לפי 

במועדו המקורי, בלא שתדרש המזמינה לתת ההסכם    יפקע  -  המזמינה על הארכת ההסכם כאמורדיעה  הו
 בגין כך כל הודעה נוספת. 

להאריך את ההסכם )בכלל או   נההמזמי  מצד(  מצג)או    התחייבות  כל  אין  כי,  בזאתהסר ספק מובהר    למען .3.4
את תקופת ההסכם    לט שלא להאריךהבלעדי והמוח  הלפי שיקול דעת  תרשאי  נהלתקופה כלשהי(, והמזמי

על  כלל, ולתמחרהמציע    וכי  הצעתו  הה  הלערוך  תקופת  לעיל(בהינתן  )כהגדרתה  בלבד  כל סכם  ללא   ,
 על הארכות כלשהן.   - שלו במחיר או במסגרת ההתארגנות הפנימית -הסתמכות 

 אות הנוגעות לתמורה.  ת ההור, לרבוההסכםות חולו הוראההארכה י בתקופות .3.5

ההתקשרות   של   , עת  בכל  ה, לסיומ  יאלהב  ם אירש  יהיו  הצדדים  כי,  בזאת  מובהר,  לעיל   מוראה  אף  על .3.6
ידי  -ועלכם  בטרם סיום תקופת ההס  ימים  60  עד  המזמינה   ידי  על  שתימסר,  ובכתב  מראש  בהודעה,  ביניהם

. מועדים אלו תקפים גם שהיא  סיבה  מכל  אתזו,  ת ההסכםום תקופבטרם סי  ימים  120עד    המציע הזוכה 
 . הנל שתהיילתקופות ההארכה, כככל הנוגע ב

 ביצוע השירותים מורה עבור  הת .4

את    מציעכל    על .4.1 הצעתו  במסגרת  הכוללת  לכלול  המחיר   נספחגבי    על  ,ידו  עלהמוצעת  התמורה  הצעת 
, כמפורט הוראות התכ"םכר השעתי הקבוע בשלביחס ,  הנחהכאחוז  , אשר תחושב  8טופס מס'  כ  המצורף

 להלן: 

הק .4.1.1 השעתי  ההשכר  בהוראות  פירושובוע  ההתעריף    -  תכ"ם  תכ"םהשעתי  בהוראת   קבוע 
נותני שירותים חיצוניים, המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט של   התקשרות עם  -  13.9.0.2

הכללי   להלן: )  s/horaot.aspx?k=13.9.0.2https://www.mof.gov.il/takam/Page:  החשב 
 3לסיווג היועץ ולתעריפי התשלום המפורטים בסעיף    וזאת בהתאם,  ליועצים"(  כ"םהוראת ת "

https://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
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"  9.6.2020מיום    13.9.0.2.1ה.להודעה   התקשרות   תראהו)להלן:  לתעריפי  כי  (.  "תכ"מ  מובהר, 
   זה. רזביחס למכ רוע מתחולתן של יתר הוראות התכ"םלג באמור לעיל כדיאין 

הקבוע    לשכר השעתיביחס  וזאת    אחוז הנחהר מטעמו  עת המחיסגרת הצ לכלול במעל כל מציע   .4.1.2
התכ"ם כמפורט  בהוראות  מס'  ,  יחול    .8בטופס  זה  הנחה  אחוז  כי  השכר  מובהר,  השעתי  על 

עצים שיעניקו את השירותים, גו של כל אחד מהיובוע בהוראות התכ"ם וזאת בהתאם לסיווהק
   זמינה.מושא המכרז, למ

הנחה .4.1.3 אחוז  להציע  בהוראו  נחה ה  20%-מגבוה  ה   אין  הקבוע  השעתי  התכ"םמהשכר  במידה  .  ת 
הנחה  והציע המציע   בהו  20%-וה מבגהאחוז    יהתהראות התכ"ם  הנחה מהשכר השעתי הקבוע 

באחוה נקב  כאילו  אותו  לראות  רשאית  ההנחה  מזמינה  פסילת    המקסימליז  על  להורות  או 
 דעתה הבלעדי והמוחלט.ההצעה, הכל לפי שיקול 

העבו  ההזוכ  המציע .4.1.4 ביצוע שעות  דו"ח מפורט של  בחודשו,  חודש  בפועיגיש למזמינה, מדי  ל, דה 
 ( ."החודשי השעותדיווח " ך בדיקתו ואישורו כמקובל אצל המזמינה )להלן:לצור

לאמורתמורה  ה .4.1.5 בהתאם  היא    שתשולם  ונאותה  לעיל  הוגנת  הזוכה  מוחלטת,  יהיה  והמציע  לא 
ישולם  ו/או  זכאי   על  נוסף עבורכל תשלום  לו  לא  פי ההסכם שיחתם מולו,  -התחייבויותיו אלא 

בגין   כגון  קשיםם המבויתוריהש  ביצועלרבות  נסיעות, ל,"אש תשלומי,   הוצאות ותשלום עבור 
 .מכל סוג שהוא אחרות צאותוה משרדיות, צילומים, טלפונים, פקסים הוצאות

הזוכה   .4.1.6 יהמציע  בלבדו  ההוצאישא  והתשלכל  במתןות  הכרוכים  המבוקשים,    ומים,  השירותים 
זה   מסובכלל  ו/אתשלומי  עליו  החלים  חובה  והיטלי  תשלומים  ביטוח ו  אחר   י  תשלום  כל  או 

פי  -על  ההמציע הזוככרוכות בכל הסיכונים והאחריות של  שיחול עליו בעתיד וכן בכל הוצאות ה
 שהוא. אחראית לכך בכל צורה ואופן ההסכם שייחתם עמו, וכל זאת באופן שהמזמינה לא תהיה 

יע הזוכה  המצדש,  לכל חו  10-מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחת לכל חודש קלנדרי ולא יאוחר מה .4.1.7
ה בגין  חשבון  או  עסקה  חשבונית  למזמינה  חודשי  יגיש  שעות  דיווח  אליו  שצמוד  החולף,  חודש 

בצירוף חשבונית   שי,החוד  השעותלאחר אישור דיווח  ורמט דיווח שייקבע  על ידי המזמינה.  פב
  " 30  +שוטף  "  התשלום החודשי על בסיס של   למציע הזוכהישולם  על ידי נציג המזמינה,  ,  קהעס
לאחוחשבונית    דיווח השעות החודשימועד הגשת  מ כדין  רהעסקה,  אלא אם  ,  ניכוי מס במקור 

 וח ש תיקון דיו . ככל שנידרבמקורמס לחברה אישור כדין בדבר פטור מניכוי  וכההמציע הזימציא 
  חודשי ההשעות  דיווח  ממועד הגשת    "30  שוטף +ום על בסיס של "השעות החודשי יבוצע התשל

ימים ממועד ביצוע    7להעביר חשבונית מס תוך  המציע הזוכה  העסקה המתוקנים. על  חשבונית  ו
 על ידי המזמינה. התשלום 

למציע הזוכה  גיע  סכום המתהא רשאית לקזז כנגד כל    המזמינההסר ספק, מודגש בזה, כי    עןלמ .4.1.8
ה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ז הסכם על פיהמציע הזוכה מנה, כל סכום המגיע לה מאת מ

ה  ו/או על   החלים  חובה  והיטלי  במיסוי  שמקורם  אם  חיובים  יגרום,  שהוא  נזק  ו/או  תמורה, 
 .הסכם זהינה ו/או למדינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע יגרום, למזמ

שולם סכום  וגדרת יעבודה מלמזמינה תהיה זכות לקבוע מעת לעת כי ביחס לפרוייקט מסוים או   .4.1.9
מול   שייקבע  כפי  גלובלי  הזוכהכולל  שיי  המציע  העבודה  שעות  היקף  הערכת  בסיס  דרשו על 

שהצי לתעריף  ובהתאם  זה  עת, ההזוכ  המציעע  לפרוייקט  בכל  זכות  תהיה  למזמינה  כן  כמו   .
בין  לערוך תיח ביחס לפרוייקט    המציעיםור  עבודה מוגדרת,  הזוכים או חלקם  וזאת  מסוים או 

. יודגש כי הליך מתן השירותים בפרויקט ו/או בעבודה המוגדרתם הכולל שישולם בגין בי הסכולג
, וכי הבחירה בזוכים על  1993-התשנ"ג  י חוק חובת המכרזים, כאמור אינו בגדר מכרז לפהתיחור  

 עקבותיו נכרת הסכם זה.במכרז בזכייתם פיו נעשית מכוח 
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 מסמכי המכרז  .5

ה .5.1 כהגדרתמכרזמסמכי  להלן,,  באתר  יפורסמ  ם  בכתובת:   האינטרנטו  המזמינה    של 
template/?Cid=3&Pid=3345https://www.aprent.co.il/  " של  )להלן:  האינטרנט  .  "(המזמינהאתר 

ויהיו   במסגר  עדכוניבמידה  תיקונים  ו/או  הבהרות  ו/או  המועדים  יפורסמכרזת  באתר ,  השינויים  מו 
באמצעות   ת מסמכי המכרזניתן להפיק א  ורק אלו יחייבו משפטית את המזמינה ואת המציעים.   המזמינה

 של המזמינה. הדפסתם מאתר האינטרנט

  ולהתעדכן   המזמינה   לאתר  להיכנס,  המכרז  משלבי בלש  ובכל  ,ההצעה  הגשת  טרם,  החובה חלה  מציעכל    על .5.2
ככל שיפורסמו  אשר  עדכוניםהו  הרותהבה,  יםהשינוי  בדבר   שוטף  באופן   מציע .  יפורסמו באתר המזמינה, 

 . להיפסל  עלולה הצעתו, סמופור ואכן במידה, ועדכונים הבהרות, לשינויים  בהתאם הצעתו את יגיש שלא

 ים להלן: המפורט המסמכיםמסמכי המכרז כוללים את כל  .5.3

  להציע   ההזמנהאו "  "מנהההזן: ")להל  להוהטפסים המצורפים    נספחיה  ,הזמנה להציע הצעות .5.3.1
 .("הצעות

 . "(ההסכם, על נספחיו )להלן: "ההסכם .5.3.2

 . י המכרזמסמכאת  מבהיריםאו  המעדכנים  המזמינהחרת שתפרסם כל מסמך או הוראה א .5.3.3

ידי המציע בהצעתו .5.3.4 על  יוגשו  ומבלי "(המציע  הצעת"  )להלן:  המסמכים אשר  כל ספק,  . להסרת 
במס אחרת  הוראה  מכל  המכלגרוע  מובה מכי  יהיה    ,ררז  ולא  אין  כדי כי  הזוכה  המציע  בהצעת 

של   מחובתו  לגרוע  או  מלמלא  הזוכה  מציע  הלשנות  להציע אחר  ההזמנה  לפי  מחויבויותיו  לוא 
 ולפי קביעת המזמינה. הסכם ת וההצעו

 ינה והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד.משל המזמכרז הם רכושה המסמכי  .5.4

 במכרז לוח זמנים  .6

 ות זמנים: לת לוחבט .6.1

 ר' פירוט בסעיף  שעה  מועד  הפעילות 

 17 12:00 27.10.2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 0 16:00 19.11.2020 מועד אחרון להגשת הצעות

לשנוה .6.2 או  להאריך  רשאית  אחמזמינה  כל  מהמועת  הבלעדי ד  דעתה  שיקול  לפי  במכרז,  הנקובים   דים 
ת ההצעות, ובין האחרון להגש  לרבות במועד  ,ה שתמצא לנכון ובכל מועד שתמצא לנכוןסיב  מכל  ,והמוחלט

י והמוחלט,  ול דעתה הבלעדיק סבור, לפי שלרבות ככל שתאו מיוזמתה, ו/כהיענות לבקשות מציע/ים  ,היתר
 מכרז.  ללהשלים את הכנת הצעתו/תם מציע או למציעים לפשרות ם מתן אכי ההארכה נחוצה לש

 למועד   ובסמוך  עד  ינהנט של המזמאתר האינטרב  לבדוק  מציע  כל  של  חובתו,  המכרז  פרסום  ועדממ  החל .6.3
 . ר במכרזאחאו ביחס לכל תנאי ו/ כרזבמועדי המ כלשהו שינוי חל האם, הצעתו הגשת

 אופן בחירת ההצעה הזוכה  .7

או   ף אחדיל יצוין, כי המזמינה שומרת על זכותה לבחור בכשיר נוסעל  2.2.1  בסעיף  מהאמור  מבלי לגרוע .7.1
 . לןלה 14.7.3 - 14.6 וכל זאת כמפורט בסעיף, יותר

https://www.aprent.co.il/template/?Cid=3&Pid=3345
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  , לפי שיקול דעתה  ,היה רשאיתינה תהמזמ  ,אולם.  שלושה שלביםב  צעתביהמציעים הזוכים  ך בחירת  הלי .7.2
על כל המשתמע מכך, ובלבד שהחלטה הבדיקה כאמור, צעות שלא בהתאם לשלבי לפעול במהלך בדיקת הה

 ירשמו: שי תנומק בטעמים מיוחדים ר כאמו

 :אי הסףתנידה בהעמ  ינתובח  בדיקת מסמכי ההצעה - השלב הראשון .7.3

ייבדקו   .7.3.1 הראשון  שמסמכי  בשלב  למההצעות  עד  להתקבלו  האחרון  הצעותועד  ותיבחן   הגשת 
בתנאי הסף בדרישות תנאי הסף לתנאי המכרז.  , בהתאם  עמידת ההצעות  רק הצעות העומדות 

 להלן תעבורנה לשלב השני.  8  כאמור בסעיף

זכושומרת  מזמינה  ה .7.3.2 אם  התעל  חשבוניות  נ,  טעויות  או  סופר  טעויות  התאמות  תגלו  אי  כל  או 
על בדין  או  /במכרז ולה רך הנתונה  לפעול בכל ד  באיזה מן ההצעות, אחרות  חרות או כל נסיבותא

 למציע. תוך מתן הודעה את הטעון תיקון לתקן מנת 

 : (Q) (מהציון המשוקלל הסופי 80%של ההצעה )  האיכותד ניקו  - השניהשלב  .7.4

של המציעבשלב הש .7.4.1 הניסיון המקצועי  ייבחן  יוענק למצי ני  בסיסו  על  ניקוד האיכות,  תחילה  .  ע 
ובהתאם לפרמטרים   בסיס הפרוייקטים והתוצרים שהציג  עלייבדק הנסיון המקצועי של המציע  

בסעיף   לכך  מלהלן   10.3שנקבעו  ולאחר  עם  כן  ,  ראיון  בהתאם  ויוענע  המצייתקיים  ניקוד  ק 
ינתן עד  ת ההצעה יעבור איכוהכולל  הציון    . להלן לעניין הריאיון  10.3לפרמטרים שנקבעו בסעיף  

   .להלן 10.3ף יקוד המופיעים בסעיבהתאם לפרמטרים ולנ ,נקודות  80לניקוד מירבי של 

 מהציון המשוקלל הסופי.  80%משקל של  יינתן  תהאיכו לניקוד .7.4.2

ר לפני יותעות בעלות ציון האיכות הגבוה בההצ  8הצעות, אזי רק    8-מככל שיוגשו במכרז למעלה   .7.4.3
ה משמעות  הבדיקה.  צוות  בפני  הראיון  לשלב  יעברו  הראיון,  אשר שלב  ההצעות  כי  היא,  עניין 

הבמדורגו   לא  9-קום  ובדיקתן  תיפסלנה  לחרוג    למזמינהתימשך.    ואילך,  הסמכות  שמורה 
מ למעלה  הראיון  לשלב  ולהעלות  זו  ומנימוקים    8-מהוראה  מיוחדות  בנסיבות  וזאת  מציעים, 

 .מו ירשמיוחדים שי

ניקוד   .7.4.4 ביצוע הראיון, המזמינה תסכום את  כל מהאיכות  לאחר  בהתאם לפרמטרים  ציע  שקיבל 
שבסע הצו  להלן  10.3  יףולניקוד  )סכום  המציע  של  הכולל  האיכות  ציון  יהיה  הללו  (.  Qיונים 

 . מהגבוה אל הנמוך Q-ת, לפי ציון הדרג את ההצעוהמזמינה ת

-וך מהנמ  ציוןניקוד האיכות )כולל הריאיון(  במסגרת שלב  מציעים אשר קיבלו    שלם  היתוהצע .7.4.5
האיכות  ותודהנק  80)מתוך  נקודות    55 לניקוד  הצעת    לשלב  נהתעבור  אל(  שיוענקו  בדיקת 

 .  כבר בשלב זה נההמחיר, ותיפסל

הצ  -  השלישיהשלב   .7.5 המחירניקוד  הסופי  20%)  עת  המשוקלל  הציוןP)  (מהציון  וקביעת  שוקלל המ  ( 
 : (Mשל המציעים )הסופי 

המחיהשלישי  בשלב   .7.5.1 הצעת  המש(  P)ר  תנוקד  הציון  המצי(  M)קלל  ווייקבע  סיימו  ש  םעי של 
   .נה השניבהצלחה את שלב הבחי

 מהציון המשוקלל הסופי.  20%יינתן משקל של  ת המחיר להצע .7.5.2

ושיצוין  "פ אמת מידה כספיההצעות תנקודנה ע .7.5.3 הנספבת בהתאם לשיעור ההנחה שיוצע  צעת ח 
הציע  למציע שידי המציעים, כאשר  ל  ע  בהתאם לאחוז ההנחה שיוצעיחושב  המחיר. ציון המחיר  
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, וכל הצעת מחיר אחרת תנוקד בהתאם(  נקודות  20)  דקונימלוא היוענק  נמוך ביותר  ה  ירהמחאת  
 והכל בהתאם לנוסחה שלהלן: 

 X  100 = P שיעור ההנחה הקבוע בהצעה 
                                                                                          20%    

המשוקלל   .7.5.4 מל  לכ  (M)הציון  חיבור  אחת  ע"י  יקבע  הניקוד  Q)  האיכותיהניקוד  ההצעות  עם   )
 ( ע"פ הנוסחה הבאה:Pהכספי )

M = Q(*0.8) + P(*0.2) 

ר להצעה שהוגשה על  ג גבוה יותירויינתן דבמקרה של שוויון בציון המשוקלל של מספר הצעות,   .7.5.5
בשליטת אי ככל שאחת מאותן ההצעות איננה הצעה שידי מציע שהינו עסק  ידי  הושה.  על  גשה 

שר קיבלה את ניקוד האיכות הגבוה ביותר, תדורג במקום ההצעה אכאמור,    עסק בשליטת אישה
בוה יותר באמצעות ג גרה של שוויון בין ההצעות גם בניקוד האיכות, יינתן דירוגבוה יותר. במק

 הגרלה. 

    תנאי סף .8

  מפורטים בסעיף מנהליים הה  תנאי הסףכל  בהעומדים  והצעות  ורק מציעים  רשאים להשתתף במכרז אך  
 .  פיולהלן, על תת סעי  8.2ף , כמפורט בסעימקצועייםהתנאי הסף כל ב, בנוסףו , על תת סעיפיו,להלן 8.1

 מנהליים תנאי סף  .8.1

בהתאם   .8.1.1 הנדרשים  האישורים  כל  :  לן )לה  1976-"והתשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוקללמציע 
 "(. םחוק עסקאות גופים ציבוריי"

   ישראל.עוסק מורשה הרשום בורשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי תאגיד  הוא עציהמ .8.1.2

 תנאי סף מקצועיים .8.2

 :הבאים המצטבריםאת התנאים  ,להגשת ההצעות רוןנכון למועד האח ,מקיים המציע

נהוא    המציע .8.2.1 לפחות    יסיון בעל  שנים  5של  כל  במתן    ,השנים האחרונותר(  עש)  10מתוך    ,)חמש( 
בסעיפים  הקבועם  השירותי העניק  ל עיל  2.1.6  -  2.1.2ים  במהלכם  השירותים המציע  ,  את 

וכאשר    גוף ציבוריא  הוהלקוחות    (אחד)  1לפחות    חות לפחות, כאשר)שלושה( לקו  3-להאמורים  
מ אחת  האמורים  שרויות  ההתק  (ששלו)  3-כל  הלקוחות  לפחות  עם  של  שנתי  כספי  בהיקף  היא 

100,000  ₪  . 

ד ממשלתי או חברה ממשלתית או משרמשמעות המונח "גוף ציבורי" היא:  תנאי סף זה  לעניין  
 . קומית או תאגיד עירוני רשות מ

 באים:ה יםטברהמצאים את התנ ,ההצעות האחרון להגשתד נכון למוע  ,המציע מקייםמטעם  ראש הצוות

והוא בעל ניסיון מקצועי   עמציבשותף    או ו/מנהל בכיר  הוא  ,  על תואר אקדמיהוא בראש הצוות   .8.2.2
)חמש(   5במהלך    ותלפחאותם העניק  לעיל    2.1.6  -  2.1.2ים  עיפהקבועים בסהשירותים  במתן כל  

 . אחרונותהשנים ה)עשר(  10מתוך  שנים

הצוותל .8.2.3 המציע    ראש  מקצועי  מטעם  ות  לפחמכרזים/פרויקטים    בשלושהשירותים  במתן  ניסיון 
מהם   אחד  כל  את  אשר  התמקיים  הקבועינאיכל  בם   בסעיפים המפורטות  מהחלופות  אחת  ם 
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חת יקט מכל א רוז/פ מכררח להציג  אין הכבהר, כי  מו.  "(החלופות)להלן: "  להלן  8.2.3.3  -  8.2.3.1
ובלבד שכל אחד    ,בחירתו  כפיבתמהיל  רויקטים  פ/זיםלהציג מכרי  שאהמציע יהיה רומהחלופות  

כל תנאי מהם על  במלואה,  רשאי להציג  מציע  המא:  וג)לד  המקיים את אחת מן החלופות  יהיה 
מציע  ה לחלופין,.  8.2.3.1סעיף עים במקיים את כל התנאים הקבו שכל אחד מהםמכרזים  שלושה 

מכרזים    אירש  יהיה שני  את  להציג  מקיים  מהם  אחד  כל  הקבועים  אשר  התנאים  סעיף  בכל 
כל התנאים הקבועיאהמקיים  אחד  "ן  נדלועוד פרויקט  .  8.2.3.1 כי. מ8.2.3.3בסעיף  ם  ת   ובהר, 

 .(ללו כדי למצותת האין בדוגמאו

פיננסיישמתן   .8.2.3.1 ליווי  מכרז    למכרז  רותי  מטעם   PPPבמסגרת  או  המכרז  עורך  )מטעם 
₪.   100,000,000היה לפחות המכרז מושא  הפרויקט, שהאומדן הכספי של רז(מכמשתתף ב
כי   במכרז  נדרש,  הפיננסי  הליווי  משנת  תננישירותי  החל  המועד ו  2010ו  לפני  הושלמו 

 .תצעוהאחרון להגשת הה 

אשר  כ  PPPבמכרז  או  "ן  נדל  פרויקטב  גורם מממן  מולויקט  לפר  שירותי ליווי פיננסימתן   .8.2.3.2
של   הכספי  הנדל"ןיפרוההיקף  לפחות.    100,000,000של  בסך  היה    PPP-המכרז  /קט   ₪

כי   הפיננסי  ותישיר נדרש,  הנדל"ןיבפרו  לפרויקט  הליווי  ה/קט  החל  ינ  PPP-במכרז  תנו 
 .ני המועד האחרון להגשת ההצעותהושלמו לפו  2010משנת 

אשראי  הולינ .8.2.3.3 העמדת  מממן  הליכי  גורם  אשר  כ  PPPבמכרז  או  נדל"ן    פרויקטב  מטעם 
של  יקהה הכספי  הנדל"ןיפרוף  ה/קט  של    PPP-מכרז  בסך  לפחות.    100,000,000היה   ₪

החל משנת   בוצע   PPP-במכרז ה/קט הנדל"ןיבפרו  האשראיכי העמדת  הלי ניהול    נדרש, כי
 . עותשת ההצהגלפני המועד האחרון להושלם ו 2010

 אופן בחינת תנאי הסף  לעניין .8.3

כי   .8.3.1 אות   ניתןמובהר,  את  להציג  לצט  יקורהפו  יהיה  המכרז  אותו  את  העמידה  ורך  ו/או  הוכחת 
 אי סף אחד.  מתנביותר 

בבין    נהמבחי  נההמזמי .8.3.2 למועד  התנאי  עמידה  עד  הינו  להתקיימותו  המועד  אשר  ן האחרוסף, 
קודההצעגשת  הל או  בות,  כך  נאמר  אם  לכן  הוכחתם  דרכי  לבין  לתנאיו,  ובהתאם  הסף    תנאי 

, לא הוגש  חלה טעות השאר אם  ף תיעשה, בין  הסי  אנת  חתתנאי הסף. כך, יכול שהוכהעמידה ב
גם באמצעות הגשת מסמכים או מתן מידע בדרך אחרת לאחר מועד    -פיק וכיוצא בזה  מס  תיעוד

 ך. הגשת ההצעות להלי

רשאית  ינההמזמ .8.3.3 בקשר    תהיה  נוספים  ונתונים  אסמכתאות  ולצרף  להוסיף  מהמציעים  לדרוש 
גשת ההצעות למכרז,  נוצרו או הוכנו לאחר ה ש  ותאתמכאסלהוכחת עמידתם בתנאי הסף, לרבות  

 וכח כי תנאי הסף התקיים במועדו.ש אסמכתאות נוספות, ובלבד שיולדרויף ולהוס

הז .8.3.4 את  לעצמה  שומרת  לע  אינה )אך    כותהמזמינה  למחויבת  או  לתקן  כן(,  למציע  שות  אפשר 
לתקן ו/או    כןו  הלו  רפלהבהיר איזה מבין הנתונים או ההצהרות שבהצעתו ו/או במסמכים שצו

פגמ ולהשלים  בהצעה  שנפלו  טכניים  בהצעה    לתקן  או/ים  שנפלו  אחרים  פגמים  להשלים  ו/או 
 זה. ךהליאו השלמתם כאמור אינם פוגעים בעקרונות  ושתיקונם

תהיה   .8.3.5 כלהמזמינה  לקבל  רחבה    רשאית  פרשנות  לרבות  הסף,  תנאי  פרשנות  עם  החלטה בקשר 
,  ו לוותר על כל פורמאליות בחינה לשונית, להסיר אמ  תרויב  רתו/או שאינה הסבירה או המסתב 

הבלבד  ו תכלית  עם  אחד  בקנה  עולה  שתיבחר  מסמכי שהמשמעות  של  הכולל  בהקשר  דרישה 
זה,   בכלל  תההשאר  ביןהמכרז.  המזמינה,  תכונו  יה  לייחס  אחד רשאית  גוף  או  תאגיד  של  ת 
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דרי להמיר  ביניהם,  מלאה  זהות  הוכחה  לא  אם  גם  ערך ה  ישרדב  שהלמשנהו  שוות  אחרת 
 ת.את תכלית הדרישה המקורי המקיימת

 המסמכים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף ולניקוד ההצעה .9

הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בס .9.1 על ניהול פנקסי  על המציע לצרף להצעתו  ,  8.1.1  עיףלצורך  אישור 
חתום   ים,גופים ציבורי  חוק עסקאותתצהיר לפי  ו  ציבורייםים  גופ   ותקאחשבונות ורשומות על פי חוק עס

 .5טופס מס' המצ"ב כ ן, בנוסחומאומת כדי

אישור על רישומו במרשם  , על המציע לצרף להצעתו  8.1.2 לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף .9.2
 . ציעמהל ש וגוסהמתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים מ

הוכחת   .9.3 בתנהעמידלצורך  הה  המקצועיים  הסף  המציע  יצרף  ,  8.2.3-ו  8.2.2,  8.2.1בסעיפים  רטים  מפואי 
רכת תארים  ועדה להע אישור הו)בצירוף  לעיל    8.2.2בסעיף  כנדרש    העתק מהתעודה האקדמיתלהצעתו:  

לתוהח  במשרד על שקילות  בארץינוך  באוניברסיטאות  גבוהה המקובלים  השכלה  שנדרש(ארי  ככל    וכן;  , 
)הכ ט  וללתצהיר  ההבלת  את  הצוות(  הנדרש  צועיקמניסיון  לראש  ביחס  והן  למציע  ביחס  חתום הן   ,

'  עי המתואר לעיל )טופס מס כי תצהיר הניסיון המקצו  הר,מוב  .2ומאומת כדין, בנוסח המצ"ב בטופס מס'  
המציע  להלן.    10.3ניקוד ההצעה בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף  שמש את המציע גם לצורך  ( י 2
בטלמל  שידרי את  א  זה  לצוופס  הדרוש  המידע  המסמכים כל  כל  צירוף  לרבות  הצעתו,  ניקוד  רך 

   .ןהלל 10.3בסעיף והאסמכתאות כמפורט וכנדרש 

 איכות ה וד ניקאמות מידה לקביעת   .10

ובהתאם   , ובמסמכים שיצורפו על ידי המציע להזמנה 2בטופס מס'  התאם למידע שיוצגה בההצעות תנוקדנ .10.1
 . מהציון הסופי המשוקלל( 80%)המהווים  נקודות 80סימאלי של לניקוד מק ת עדוזא ,הלן לקריטריונים של

להלן  במסגרת אמות המידה ש  וצגו על ידי המציעיםר יאש  שרויותקהמכרזים ו/או הפרויקטים ו/או ההת .10.2
ומובילים כגורמים אחראיים    הוא זה שהעניק את השירותים האמורים  היו רק כאלה בהם ראש הצוותי

 . יםשירותמתן ה רתבמסג

 יובא פירוט אמות המידה על בסיסן יבחנו ההצעות ויקבע ניקוד האיכות:  להלן .10.3

 רכיבי משנה  מרכיב  מס"ד
יקוד  נה

 מליסיהמק

1 

מתן  ניסיון ב
ליווי  רותי יש

  רזמכל פיננסי
גרת מסב

 PPP ימכרז 

ניקוד איכות  ל .1 יוענק  מתן  ב  ראש הצוותשל  לניסיונו המקצועי  בהתאם  מציע 
המוצג    PPPמכרז  עבור כל  .  PPPמכרזי  במסגרת    למכרז  ינסווי פינילשירותי  

 באים:במסגרת אמת מידה זו יוענק ניקוד בהתאם לקריטריונים ה

 .  PPP-ה מושא מכרז רויקטהפשל  הכספיף יקהה .א

שיר  ופהתקה  משך .ב הצוות  ראש  ידי  על  ניתנו  הליווי  במהלכה  ותי 
   .PPP-למכרז ה הפיננסי

 . PPP-ה  ויקט מושא מכרזרפבבים ורמעאשר היו  מספר הגורמים .ג

השירותמספר   .ד במסגרת    מרכיבי    סי הפיננליווי  השירותי  שנכללו 
 .  לעיל 1.9  עיףח זה בסלמכרז, בהתאם להגדרת מונ

המוצג במסגרת אמת מידה זו להיות מכרז בו   PPPמובהר, כי על כל מכרז 
 2010שנת  החל לפחות מוות  צהראש   ידיעל  ניתנו  סי  הפיננשירותי הליווי  

לפני המועד האחרון  והושלמו  לפחות  שישה חודשים  למשך  ארכו  ילך,  וא

  15עד 
 נקודות 
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 להגשת ההצעות. 

לעיל )על   1עיף ים בסהקבועטריונים יוענק ניקוד בהתאם לקרי PPPז מכרלכל  .2
עד  ו   PPPמכרז  לכל    נקודות  5י של  וזאת עד לניקוד מקסימל  -(  כל תת סעיפיו

 דה זו. ות עבור אמת מי נקוד 15 למקסימום של

 לכל היותר.   PPPמכרזי  3עד במסגרת אמת מידה זו רשאי המציע להציג  

זו   מידה  אמת  הוכחת    PPP-ה  במכרזי  תמשלהש  ןתניבמסגרת  לצורך  שהוצגו 
 עמידת המציע בתנאי הסף. 

באמות מידה  שהוצגו    PPP-הכרזי  להשתמש במ  ניתןלא  במסגרת אמת מידה זו  
 כות במכרז. יניקוד הא אחרות במסגרת 

2 

מתן  ניסיון ב
ליווי  שירותי 
  סיפיננ

אל   רויקטלפ
מול גורם 

מממן 
גרת סבמ
   PPPז  מכר

מתן  ב  ראש הצוותשל  לניסיונו המקצועי  ניקוד איכות בהתאם  נק  יוע מציע  ל .1
גורם  לפרויקט  סי פיננ  ליווישירותי   מול  או    PPPמכרז    גרתבמס  מממן  אל 

נדלבמסגרת   המוצגים    ן"דלנ  פרויקטאו    PPPמכרז  כל    עבור  ."ןפרויקט 
 :הבאים  םיטריוניוענק ניקוד בהתאם לקרבמסגרת אמת מידה זו י

-ה  הפרויקט מושא מכרזאו של    הנדל"ן  יקטפרושל    ההיקף הכספי .א
PPP.  

התקופה .ב הליו  במהלכה  משך  שירותי  הצוות  ראש  ידי  על  וי  ניתנו 
 .  לפרויקט ננסיהפי

פרויקט הנדל"ן האם  חן  דל"ן ייבפרויקט נ: ככל שמדובר במורכבות .ג
שימושים  עירוכלל   במכרז  ככל  ;  מניב  נדל"ןו/או  ב   PPPשמדובר 
מדובר  והאם    PPP-ז המכרבורבים  עמו  הישמספר הגורמים    נוייבח
 . גורם בינלאומיכלל אשר  במכרז היה

השירות .ד מרכיבי  במסגרת  מספר  הפיננסי שירות  שנכללו  הליווי    י 
 . לפרויקט

המוצג במסגרת אמת מידה  או פרויקט נדל"ן  PPPרז  על כל מכ מובהר, כי 
  ידי על  ניתנו  פרויקט  לסי  הפיננבו שירותי הליווי    פרויקט/זזו להיות מכר

שישה חודשים  למשך  ארכו  ילך,  וא   2010שנת  החל לפחות מ וות  צראש ה 
 לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. והושלמו לפחות 

הקבועים  ריטריונים  ד בהתאם לקק ניקועניו  PPPפרויקט נדל"ן או מכרז  לכל   .2
)לעי  1  בסעיף כל תת סעיפיול  לניקוד מקסימלי של    -(  על  עד   נקודות  5וזאת 

 . מידה זו נקודות עבור אמת 15ום של סימלמקעד לכל פרויקט ו

עד   להציג  המציע  רשאי  זו  מידה  אמת  פ  PPP-ה  ימכרז   3במסגרת    ירויקטאו 
 לכל היותר. הנדל"ן 

זו   מידה  אמת  או  מש  להשת  ניתןבמסגרת  נדל"ן    PPP-הבמכרזי  בפרויקטי 
 סף. תנאי השהוצגו לצורך הוכחת עמידת המציע ב

  PPP-ה  במכרזיבפרויקטי נדל"ן או    תמשלהש  ניתןלא  זו    המידבמסגרת אמת  

  15עד 
 ת נקודו
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 באמות מידה אחרות במסגרת ניקוד האיכות במכרז. שהוצגו  

3 

ניסיון  
מקצועי  
במסגרת 

הליכי  ול ניה
העמדת  
 אשראי 

בניהול    ראש הצוותשל    לניסיונו המקצועייוענק ניקוד איכות בהתאם    יעמצל .1
אשראי העמדת  במסגרת  או    PPP  רזמכ במסגרת    ןמממגורם  מטעם    הליכי 

ת אמת ם במסגרהמוצגי  ן "דלנ  פרויקטאו    PPPמכרז  עבור כל    . ן"ט נדלפרויק
 : תאם לקריטריונים הבאים ניקוד בהמידה זו יוענק 

 . PPP-ה  שא מכרזקט מוהפרויאו של הנדל"ן פרויקט של  ההיקף הכספי .א

 .איאשרהליכי העמדת האת ראש הצוות נהיל במהלכה  ך התקופהשמ .ב

ככלרכבותומ .ג בפרושמדו  :  נדל"ן  בר  כלל  האם  ייבחן  יקט  הנדל"ן  פרויקט 
מספר   נוייבח  PPP  שמדובר במכרזככל  ;  נדל"ן מניבו/או  ב שימושים  עירו

מעורבים  שהגורמים   המכרבהיו  היה  ם  האו  PPP-ז  אשר    במכרזמדובר 
 . גורם בינלאומיכלל 

 . הפיננסי רת שירותי הליוויו במסגשנכלל מספר מרכיבי השירות .ד

המוצג במסגרת אמת מידה  או פרויקט נדל"ן  PPPרז  על כל מכ  מובהר, כי
על ידי ראש  ראי ניתן אש ניהול הליכי העמדת הבו פרויקט /זו להיות מכרז

לפחות  שישה חודשים  למשך  ארך  ,  ילך וא  2010שנת  החל לפחות מ וות  צה
 לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.  םוהושל

הקבועים  תאם לקריטריונים  בה  ודיקיוענק נ  PPPמכרז    פרויקט נדל"ן אולכל   .2
ת  1בסעיף   כל  )על  לניקוד מקסימלי של    -(  ת סעיפיולעיל  עד   נקודות  5וזאת 
 . נקודות עבור אמת מידה זו 15ם של סימולמקעד ויקט ולכל פר

עד   להציג  המציע  רשאי  זו  מידה  אמת  פרויקט  PPP-ה  ימכרז   3במסגרת    יאו 
   .לכל היותרהנדל"ן 

אמת   זו  במסגרת  או  להשתמש    תןנימידה  נדל"ן    PPP-הבמכרזי  בפרויקטי 
 . בתנאי הסף יע ת המצעמיד ך הוכחתשהוצגו לצור 

זו  במסגרת אמת מיד   PPP-הבמכרזי  נדל"ן או  בפרויקטי  להשתמש    ניתןלא  ה 
 מכרז. איכות ביקוד המסגרת נבאמות מידה אחרות בשהוצגו  

  15עד 
 נקודות 

4 
במתן    ניסיון

ייעוץ כלכלי  
 כללי 

יוענק  ל .1 במתן    ראש הצוותשל  לניסיונו המקצועי  בהתאם    ניקוד איכותמציע 
כלכלי בכל  ור  בע.  ידיםאגלת  כללי  ייעוץ  העהתקשרות  ראש ניק  מסגרתה 

כלכלי  הצוות   הת  מתהמקייכללי,  ייעוץ  כלל  יועיםהבא  איםנאת  יקוד נ  קנ, 
 להלן: 2בסעיף מפורט כ

המ .א מההתקשרויות  אחת  מידהכל  אמת  במסגרת  עבור   וצגות  ניתנה    זו 
 תאגיד.

אחת .ב המוצגות    כל  זו  מההתקשרויות  מידה  אמת   לפחות  כללה במסגרת 
 יים, הכנת ניירות עמדהלים פיננסבניית מודים:  ים הבאמנטהאלמ  שניים

 .יכת דו"ח אפסרע ו ניםוניתוח סיכו תועלת/תעלו, ניתוחי כדאיות, ליותכלכ

  15עד 
 נקודות 
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הצוות .ג משנת   תאהעניק    ראש  החל  המוצגת  בהתקשרות  הכלכלי  הייעוץ 
ארך    ואילך  2010 הכלכלי  הייעוץ  לפחות  לפחות,  חודשים  והייעוץ  שישה 

 הצעות.מועד האחרון להגשת הה ילפני הושלם הכלכל

המוצהתקשרוה .2 במסגיות  יגות  זו  מידה  אמת  בהתרת  למספר נוקדו  אם 
נכללו במסגרת מתן   )ב( לעיל ואשר1מצוינים בסעיף  אלה ה  האלמנטים מתוך

בהתקשרות לניק  השירותים  עד  שוזאת  מקסימלי  לכל    נקודות  7.5ל  וד 
 ו. ה זמיד בור אמת נקודות ע 15עד למקסימום של התקשרות ו

 .לכל היותרהתקשרויות  2ציג עד זו רשאי המציע להבמסגרת אמת מידה 

זו   או במכרזים שהוצגו לצורך להשתמש    ניתןבמסגרת אמת מידה  בפרויקטים 
 . דלעיליקוד  דה לנאמות המי  במסגרתהוכחת העמידה בתנאי הסף ו/או  

 אישי יון אר 5

תע  להשכיר  ראיוןדירה  הצוות    למציע  רוך  איולראש  התרשמות  שית לצורך 
כל גורם אחר בהתאם כן וראש הצוות ו יעכ"ל המצנמפו ישתת. בראיון ומקצועית

המזמינה.   מהמתודולגיה  לדרישת  תתרשם  להשכיר   םלתמיכו  שתוצגדירה 
ומנהמקצוע המציעשל    המקצועי   ם יסיונית  הצוות  ו  מנכ"ל  יוע ניוהראש  נק  קוד 

 :בהתאם לפירוט כדלקמן

 הקריטריונים לניקוד הראיון 

בשירותים הנדרשים    וותל ראש הצהמציע וש ת ידע ומקצועיות של  גנהפ   בעבור
המקצוע  הניסיון  יוענקו  ואיכות  זה  נקודות  10עד  י  איכות  ניקוד  בין    , יינתן. 

  המציע מנכ"ל  קצועי של  ניסיון המהע וממהידת המזמינה  התרשמובגין    ,היתר
הצוותשל  ו של  ראש  מכישוריו  הצוות ;  של  ראש  והידע  מההיכרות  ראש ; 

הש  הפיננסים בתחום  וות  הצ שייובתחומי  להעניק    דרשירות  הזוכה  המציע 
 יימצא צוות הבדיקה לנכון.  א נוסף שנושכל זמינה וכן מלמ

במ כן,  הריאיכמו  תיסגרת  מיון,  הצוות    של   המעורבות  דתבחן  במתן  ראש 
ידו במסגרת   על  מורכבות  גו עשהוצהפרויקטים  השירותים  ידו,  השירותים ל 

 כם. ומשיקטים האמורים רובפעל ידו שניתנו  

מאי  מותהתרש  בעבור הצוותו  עהמצימנכ"ל  שית  לרבות  מראש  יכולתם , 
פה בעל  אלהענ  םוזמינות  להתבטא  ית  יק  הנדרשים   10עד    וענקוהשירותים 

 . נקודות

 

  20עד 
 נקודות 

 סה"כ
  80עד 

 נקודות 
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   ההצעותכללי הגשת  .11

 אופן הגשת ההצעה  .11.1

במכרז .11.1.1 להשתתף  המעוניין  המכרזים  יגיש    מציע  לתיבת  הצעתו  באת  דירהנמצאת  ה  משרדי 
אפעל   ברחוב  פתח  25להשכיר,  אריה  קומה  פלטינום  אמות  ביתתקווה,  -קריית  כשהיא  6,   ,

 ה.  ופותימלאה ושלמה על צר

ש  תימצא  המציע  עתהצ .11.1.2 בתוכה  תכלול  וזו  היטב  סגורה  מעטפה  משנה  בתוך  מעטפות    )להלן תי 
 . "(מעטפת ההצעה: "ביחד

המעטפ מלא תקי עו  ( 2)  שניתכלול    הראשונהה  משנת  ההצעה    ם וחתומי  יםם  )מקור  של 
( המכרז  למסמכי  8'  ס מסטופ  -הכל למעט הצעת המחיר  )  11.1.6  כאמור בסעיף  (והעתק

 .  "(המעטפה הראשונה)להלן: "

טופס  )המחיר של הצעת  וחתומים  עותקים מלאים ( 2תכלול שני ) השנייה מעטפת המשנה
 (."המעטפה השנייה)להלן: "להלן  11.1.4 ט בסעיף, הכל כמפור(8מס' 

מלבד ציון   ל המציע בפרט,יהוי שימון זס  כלולא    סימןלא יהיה כל ציון ו  ההצעה  על גבי מעטפת .11.1.3
 :המכרז כדלקמן ברור של שם ומספר

 " ץ פיננסילמתן שירותי יעו  6/20' מסמכרז פומבי "

11.1.4. ( המחיר  מסהצעת  תי  ,כאמור  ,נסתוכ(  8'  טופס  )אשר  השנייה  מעטפת  למעטפה  בתוך  מצא 
י יודגש, כ  .הצעהמכי המעטפה הראשונה ובה שאר מסואשר תהיה סגורה ונפרדת מהההצעה(  

המציע ובמעטפה הראשונה אין לכלול כל  בקשר עם הצעת  במעטפה השנייה אין לכלול כל פרט  
במעטפה עת המחיר  וגעים להצהנ  פרטיםכללת  מובהר, שהמחיר של המציע.  פרט בקשר להצעת ה

צעתו להביא לפסילת העלולים  ז,  או ציון סימני זיהוי של המציע על גבי מעטפת המכר  הראשונה
 יע על שיקול דעת הוועדה.  כסיסנות, העדר ניקיון כפיים, וניסיון להשפלב, ת סר תוםחוי מטעמ

ההצעות   .11.1.5 להגשת  האחרון  יהיוהמציעי  19.11.2020  יוםביחול  המועד  את  יא רש  ם  להגיש  ם 
ועד   9:00  החל משעההמזמינה    פעילותהלך שעות  עותיהם באחד מהמועדים האמורים, במהצ

לא תבדוק  המזמינה  כי  ,  ים. מודגש ש לתיבת המכרז את מעטפת ההצעה יש להגי .  16:00  לשעה
בתוך תיבת המכרזים במועד   צאהצעות שתוגשנה לפני או אחרי המועדים הללו. הצעה שלא תימ

לה במכרזשג האחרון  תשתתף  לא  שהיא,  סיבה  מכל  כאמור,  ההצעות  ל  ת  בותוחזר  מועד  מציע 
 .לנכון א המזמינהשתמצ

ר היא כוללת את כל ת ההזמנה כאשבהתאם להוראו  הצעת המציע על כל פרקיה ונספחיה תוגש .11.1.6
 המסמכים כדלקמן: 

   ;לעיל 5  , כאמור בסעיףכל מסמכי המכרז .11.1.6.1
 9  עיףכאמור בס  נדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף וניקוד ההצעהים הכמכל המס .11.1.6.2

 ; לעיל
 ההזמנה להציע הצעות; .11.1.6.3
 ; עוץיי שירותי למתן הסכם .11.1.6.4
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 כלל הודעות ההבהרה אשר פורסמו על ידי המזמינה )ככל שפורסמו(;   .11.1.6.5
 ; הצעה טפתעמ תכולת - 1טופס מס'  .11.1.6.6
 ; ף ופירוט ניסיון המקצועי של המציע בתנאי הס ההיר עמידצת - 2טופס מס'  .11.1.6.7
 ; ב"וכיו פירוק ,כינוס כיהלי העדר ישורא - 3ס' ס מטופ .11.1.6.8
 ;המכרז תנאי הבנת אישור - 4טופס מס'  .11.1.6.9

 ; ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר - 5מס' טופס  .11.1.6.10
 ; חתימה זכויות אישור - 6טופס מס'  .11.1.6.11
 ; המציע פרטי - 7 'סמטופס  .11.1.6.12
 ;כספית הצעה - 8 טופס מס' .11.1.6.13
 ; םיניעני ניגוד להעדר והתחייבות הצהרה כתב - 9טופס מס'  .11.1.6.14
 ; מסחריים תסודו - 10טופס מס'  .11.1.6.15

ות חתומים בראשי תיבות בתחתית כל אחד ורט לעיל, להימובהר, כי על כל מסמכי המכרז, כמפ
מכ המסמעמודי  ולחתימת  למילוי  בנוסף  וזאת  המכרז  ולהנחיומכרזי  להוראות  בהתאם  ת ים, 

 המופיעות במקומות שונים במסמכי המכרז.  תוהספציפי

עברית בלבד. במידה וביקש המציע לצרף למסמכי זה יהיו ב נה למכרזבמע שווגהצעה שימסמכי ה .11.1.7
נה מסמכים  הגשתהצעה  נתבקשה  לא  אשר  לבסס,  םוספים  שנועדו  תומכים  מסמכים  לרבות   ,

ם במקור נערכו בשפה  אוית בלבד,  יהיו בשפה העברית או האנגלם  להבהיר או לתמוך בהגשה, ה
 . י נוטריוןל ידושר עית, מאאו לאנגל יוגשו בתרגום לעברית -אחרת 

נד .11.1.8 שצירופם  המסמכים  את  להצעתו  מציע  צירף  לעלא  כמפורט  לפי  רש,  המזמינה  רשאית  יל, 
 .המציעשיקול דעתה הבלעדי לפסול את הצעת 

ות תנועה או הגבלות לבמציעים הגהקורונה בישראל יוטלו על הת  ככל שבעקבות התפרצות מחל .11.1.9
ן משמעותי, את הגשתן של  קשות באופלמצער, להע, או  מנת למנו  אחרות כלשהן, אשר יש בהן על

חלופית להגשת הצעות  תשל המזמינה,    ההצעות לתיבת המכרזים על פרוצדורה  ודיע המזמינה 
ה באתר  שתפורסם  מטעמה  הבהרה  הודעת  המזמינהאיבמסגרת  של  פיר  נטרנט  על  )ראו  וט 

בורהבה  המזמינה  מטעם  המאוח  13סעיף  ת  לכל  וזאת  כלהלן(,  ימ)שב  7-ר  העה(  לפני  מועד  ים 
 ון להגשת הצעות.  האחר

 התאמה לתנאי המכרז  .11.2

המציע אינו רשאי לשנות בכל דרך  רישות המכרז.  ומוגשות לפי תנאי וד  ערוכותתהיינה  ההצעות   .11.2.1
הצעתו ולהגישה אך ורק על    תיב למלא אמופיעים במכרז זה, והוא חיה  שהיא כל פרט ו/או תנאי

 אחרת. ר כן נאמ אלא אם מכרז זה,כלולים בה גבי המסמכים

תניה, הסתייגות, שיש בה הכל הצעה  פסול  תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל  זמינההמ .11.2.2
, כל שינוי או תוספת  ילמבלי לגרוע מהאמור לע  שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז.

ביעש שי אליהם,  מהמסמכי  ו  ביחס  הסתייגות  כל  או  בהסכם,  לרבות  ידכרז,  על  שינובין  או  י  י 
ולא יהיה    ינהזמהמיחייבו את    סמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לאת בגוף המתוספ

 .המזמינהלהם כל תוקף מחייב כלפי 

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .11.3

יהיו חתומים   -די המציע  רת ההצעה על יגסבמ  מוגשיםמסמך הבטופס ו/או  ר נדרש בדבככל שה .11.3.1
מציע, כשהחתימות מאושרות על ידי רו"ח  מה מטעם ההחתיורשי  של מ  תומקורי  אהבחתימה מל

עו"ד יחתאו  כן,  כמו  יחיד,  ום  .  הוא  אם  ובין  תאגיד  הוא  אם  בין  מציע,  עמוד  כל  כל  בתחתית 
 תיבות.   שיהמוגש במסגרת הצעתו ברא
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 הגשת ההצעה  .11.4

בזאת  ,רושהיפההצעה    שתהג .11.4.1 מצהיר  המציע  הוא    ,כי  מכי  היועץ  במק)או  ה  ההצעבו    רהטעמו, 
המתבקשים,    מהות השירותיםעומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין את  יד(  שת מטעם תאגמוג

ו/א שינוי  בלא  המכרז  תנאי  לכל  מראש  הגיהסכים  בטרם  וכי  הסתייגות  ו/או  תוספת  את  ש  ו 
המי מלוא  את  קיבל  האפשריהצעתו  הפרטים    דע  הנתונים,  כל  את  בדק  מבחינתו,  הרלבנטי 

בלתי ברורה או עמומה, ולפיכך המצסוגיה שנמצ  רות על כלקש הבהובדות וביוהע יע אה בעיניו 
כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל   ,להעלות כל טענהיהא מנוע מ
וחלק בהי  יופרטיו  חוסר  כי עמימות או  נוספת שלא תמחר או לא   רות במכרזאו  לו לעלות  גרם 

 חר כלשהו. לו נזק א י נגרםצעתו או כלקח בחשבון ה

הסכמה   .11.4.2 מהווה  המציע  מטעם  הצעה  הדי הגשת  ומוחלבלתי  על    אשמרטת  רה  תנאי המכרז  לכל 
 תוספת. הסתייגות ו/או או ו/נספחיו והכל בלא שינוי 

 תוקף ההצעה  .11.5

חזתעמוד  ה  ההצע .11.5.1 זכות  ללא  במשך  רהבתוקפה,  להגשת  ימי  180,  שנקבע  האחרון  מהמועד  ם 
ע  .לעיל  6  בסעיף  כאמור  ההצעות עת,  בכל  להודיע,  הזכות  תוקף  למזמינה  הארכת  ההצעות  ל 

  המציעים. ימים נוספים, ללא צורך בהסכמת 180במשך 

מהמציע  המזמינה .11.5.2 לבקש  רשאית  ת  יםתהא  את  להאריך  מהם(  מי  הצעתם  קו)או  קופה  תלף 
 . לעיל  11.5.1 עיףמעבר לאמור בסוזאת  , אחת ו/או יותר,נוספת

 עידוד נשים בעסקים  .12

כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים    , של רואה חשבוןור  איש  -"אישור"    -בסעיף זה   .12.1
 אף אחד מאלה: 

 א אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;וה -ו אישה כהן בעסק נושא משרה שאינ מ אם (1)  

 ים של המחזיקה בשליטה;אין הם קרוב -ם נשים ם אינירמהדירקטואם שליש  (2)  

 ; 1981-מ"אקאות )רישוי(, התשבחוק הבנ  דרתוכהג -"אמצעי שליטה" 

אחרות, במישרין או    םנשי   עםד  נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יח  -"מחזיקה בשליטה"  
 השליטה בעסק;  מכל סוג של אמצעי 50%-עלה ממלעקיפין, בב

כ  -"  משרה  "נושא  לא  , סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלמנהל כללי   נה ללי, משמנהל 
 ר בעסק אף אם תוארו שונה;תפקיד כאמו

ולא הוצאו לציבור על פי  ה  חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורס   -"עסק"  
 פות הרשומה בישראל; תוקיף, או שתש

, לבד או יחד עם נשים  ואשר יש לה  ,שליטה בוקה בזימחר אישה  עסק אש  -"עסק בשליטת אישה"  
 ( של ההגדרה אישור;2)-( ו1בלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )את פעילותו, ואחרות, היכולת לכוון 
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 צא; צאו , ובן זוג של אח, הורה אצאבן זוג, אח, הורה, צא -"קרוב" 

בשליטת    -"  ריה"תצ הוא  שהעסק  בשליטה  מחזיקה  של  )חתו תצהיר  יאישה  על  המחזיקם  ה די 
 אומת על ידי עו"ד(. בשליטה ומ

 . יצרף להצעתו אישור ותצהיר כהגדרתם לעיל -יל שה כאמור לעי אנו עסק בשליטת ימציע שה .12.2

זהה שהו  אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות א .12.3 הגבוהה    יא התוצאהיותר תוצאה משוקללת 
בשליטת עסק  של  היא  ההצעות  מן  ואחת  תי  ביותר,  ההאישה,  האמורבחר  במכצעה  כזוכה  ובלבד  ה  רז, 

 יר.שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצה

  בדיקת קיום דרישות ההליךוהמזמינה  עםמט הבהרות .13

א  צול כיים וכנימוקת מסמכים, אסמכתאות,  גשהשלמות, תיקונים, הלמזמינה הסמכות לבקש מכל מציע   .13.1
מחלקי אחד  כל  על  להצעה  הנוגע  עניין  בכל  בכלכל  מן  לז  וכן  ה,באלה,  לפני    מציע,  בזוכה  שלב,  הבחירה 

, או  )ללא תלות בראיון שיבוצע ובנוסף לו(  לה או מקצתהצעה שהגיש, כוולאחר מכן, להציג בפניו את הה
צעות או חלק מהן ההלבדוק את  לות בקשר עם הצעתו, לשוב ועוכדי לברר פרטים מסוימים או שאלות ה

 נטי.  ווהחלק הרלאף אם הושלמה בדיקתן או בדיקת 

, לדרוש מכל מציע  הזכייה במכרז  בכל עת, ואף לאחר ההודעה על  ,אך לא מחויבת  ת,היה רשאית  ינההמזמ .13.2
טעו לתקן  נוספים,  סיבפרטים  מכל  במקומן,  אחרות  החלטות  ולקבל  שנתגלו  זה,    .שהיאה  יות  בכלל 

תה רשאיתהמזמינה  נוסרדל  א  ונתונים  אסמכתאות  ולצרף  להוסיף  מהמציעים  בקשר  וש   להוכחת פים 
ת למכרז, ולהוסיף  חר הגשת ההצעולרבות אסמכתאות שנוצרו או הוכנו לאמציעים,  ל המקצועי שנסיונם ה

ככל שיתווספו או יצורפו,    .התקיים במועדוהנסיון המקצועי  שיוכח כי    ולדרוש אסמכתאות נוספות, ובלבד
האיכות ניקוד  עת  קבירך  זמינה לצום המשמש את המות והנתונים לעיל חלק ממסד הנתוניאתהיו האסמכי

 הצעות.  השל 

בפנייתה,   המזמינהה המבוקשים בתוך המועד שקבעם נים והמסמכיאת כל הנתו למזמינההמציעים יעבירו   .13.3
 .נהמה ותיחשב כחלק בלתי נפרד מצע. תגובת המציעים תצורף לההמזמינהלפי כתובת 

 כייה הז תהודע .14

לכתובת המצוינת   ביע בכתר למצתימס  "(יהכי ת הזהודע: "לןלה)ו במכרז  הצעת  הודעה למציע בדבר זכיית .14.1
ים  המפורט  למועדיםבמסמכי המכרז בהתאם    מלא אחר האמורזכייה חייב ל  בהצעתו. מציע שקיבל הודעת

 : זה, ובכלל בהם ובהודעת הזכייה

 ;הזכייה תעדלת הום קבמיו  ימים 14תוך  חתום הסכםה שתגה .14.1.1

ביטוחיםהמצאת   .14.1.2 קיום  בדבר  ובנספחים    כאמור  אישור  להבטחת   ההתקשרותלהסכם    1'ד-ד' 
התחייבויותיו  בתוך  קיום  מיום  14,  הוד  ימים  הקבלת  נספח/י    זכייה;עת  כי  מובהר,  זה  לעניין 

הזוכה שינוי והמציע ו/או המציע    כלהמצורפ/ים להסכם הינם סופיים, לא ייעשה בהם    הביטוח  
ח חי הביטוספעניין נמו"מ ל  לא תנהל  המזמינה  על כל טענה ביחס לנוסח נספח/י הביטוח.  רתמוו

 וכה.  אל מול חברות הביטוח של המציע ו/או המציע הז

 .הזכייה לביטול לגרום עלולה במועד ל"הנ המסמכים תהמצא אי

 . נהמיזמהתימה של מורשי החעל ידי והמציע  דיי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם על .14.2

בזאת .14.3 מהווה    ,מובהר  אינה  הזכייה  הודעת  בכי  תכנס  הו  ההזוכ  לבין  המינהמזין  התקשרות  התקשרות 
ים מטעם המזמינה יחתמו על המסמכים הנדרשים  החתימה המוסמכלתוקף רק )ובכפוף( לאחר שמורשי  
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)אישורי ויתנו את האישור עודם  ים המתאימים להתקשרות  מינה זמר שהמובה  שאין הם מחויבים לתת(. 
סיבות בהן קיים  בנ  , היתרבין    ,רותם התקשימנע מלקדתהיה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה המלא לה

ו מצריכה דיון או שקילה נוספים או בכל מקרה אחר בו  וקת בתום לב אחשש שזכייה של מציע נתונה במחל
 שיפוי לזוכה.וי או ציללא כל פ זאתעתה המלא של המזמינה, וד יבות המצדיקות זאת לפי שיקולנמצאו נס

התקופה   .14.4 ובמהלך  עוד  ,צעותהה ת  להגשן  האחרועד  ומה  שלאחר היה  תקפה,  וכל  המציע    הצעתו  בו  יחזור 
י לא  ו/או  הנובעתבהתחייבו  עמודמהצעתו  המזמיתממנה,    ת  כבטלה    תרשאי  נההא  ההצעה  את  לראות 

כויות המזמינה לגרוע מז  יוזאת מבל  ,"(, ככל שנשלחהההודעה: "ןלהל)  ולבטל את הודעת הזכייה למציע
 .כקבוע במכרז ו/או על פי כל דין

על מניעת    רשאית להורות מובהר, כי בהתקיים הנסיבות כאמור, תהא המזמינהר לעיל,  מורוע מהאלי לגבמ
במכרזים לעיל,  כאמור  בוטלה,  שהצעתו  המציע  ו  השתתפות  ידה,  על  שיפורסמו  זמן  זאעתידיים  לפרק  ת 

 תה הבלעדי. לשיקול דע עו בהתאםבקובתנאים אשר י

לקבלת השירותים    מצא לנכוןתה שללנקוט בכל פעו  נההמזמי  תהיה רשאיתמיום משלוח ההודעה כאמור   .14.5
תביעת כל    לרבות  לנכון,לה  ולנקוט בכל צעד אחר הנראה    התביעה כנגד  כל טענה ו/או   בלא שתהיה למציע

 דין. פי  לענוסף ו/או פיצוי  סעד

זכ  נהימהמז  שומרתבנוסף,   .14.6 נוספים    שלושה  עדלבחור  ה  תועל  "כשירים   . "(פיםהנוס  יםהכשיר)להלן: 
התקשרות טלה ובבנסיבות בהן , בין היתר, ושייבחר  פיםנוסה יםכשירמי מהר עם ינה רשאית להתקשזמהמ

זכייה   הודעת  לו  במכרז,משום שעם מציע שנמסרה  ות ההוראה  רבל  לא פעל בהתאם להוראות הקבועות 
ך  שילהמלא  או פעל בהתאם להוראות אך מכל סיבה שהיא המזמינה החליטה ש  ,לעיל  14.4  הקבועה בסעיף
כה או תבוטל ההתקשרות עם מציע  או במקרה שלא תוארך ההתקשרות עם מציע שז  ,חוזהאיתו בביצוע ה

רצון המשזכה או מכ בפיצול השירול סיבה אחרת, לרבות  בין המציעים תיזמינה מכל סיבה שהיא  כל  ם   .
נדרשים  ה  האחריםויתר התנאים  תנאי הסף  בכל    פיםנוסה  יםהכשיר  ו, יעמדםבחירת  ד שבמועדבלוב  זאת

כשיר  מציע כנה. החלטה על הכרזת  עת המזמילפי שיקול ד  מי מהם  ין מניעה אחרת לבחירתז, ואלפי המכר
ות  ברהתאם לתנאי המכרז )לקף, ב תו, בהנוסףיכול ותינתן בכל עת בו תעמוד הצעת המציע, הכשיר  נוסף  

לפי  יכולה להיעשות    סףר נושיבכבחירה    החלטה על  -; ולאחר פקיעת תוקף ההצעה  ה(תוקף ההצע  הארכת
  ם להוראות מכרז זה.בהתא בלה קסכמת הצדדים, והיא תיחשב כהחלטה שנתה

   : פיםהנוס יםבנוגע לכשירנוספות להלן הוראות  .14.7

ר ההצעות  לאח   ,בתור  ותבאה   ותכהצע  ושדורג   ותההצע  ןהם  ים נוספיככשיר  נה שתיבחר  ותההצע .14.7.1
 . הזוכות

י  פיםהנוס  יםהכשיר .14.7.2 עלדרש לחתילא  זה,בשל  םההסכ  ום  בהמשך   וישתלב  מי מהם  אלא אם  ב 
   במערך השירותים.

לעיל,  בכפוף לאמור לע .14.7.3 לגרוע מהאמור  ומבלי  זה למשך   םבמעמד  וייוותר  פים הנוס  יםהכשיריל 
  .הידי הזוכשירותים על תחילת ביצוע השנתיים מיום 

 מסחרי או מקצועי סוד  .15

מסמכים שצורפו להצעתו חסויים    ו/או  צעתוהקים באו חלעל כל מציע לציין מראש בהצעתו אלו סעיפים ו/ .15.1
 . 10טופס מס' בים במכרז מטעמי סוד מסחרי או מקצועי כאמור בפני הצגה למשתתפ

המכרזים את ועדת  ת  אינה מחייבאו מקצועי    יין סוד מסחריכי הצהרת המציע בענ  ,למען הסר ספק יובהר .15.2
ים ו/או חלקים שבהצעת הסעיפמהם  החליטדית לוכי שמורה לועדת המכרזים של המזמינה הסמכות הבלע
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שצורפ המסמכים  ו/או  או  הזוכה  מסחרי  סוד  מטעמי  במכרז  למשתתפים  הצגה  בפני  חסויים  שהם  לה  ו 
 מקצועי. 

יציין    ,יודגש .15.3 שלא  מציע  החלקים  כי  ו/או  הסעיפים  המסמכמהם  הטעמים  שלדעתו    יםו/או  מן  חסויים 
 . הצעתוהאמורים לעיל, יראה כמי שהסכים לחשיפת 

לכך שאותם סעיפים בהצעותיהם של יפים בהצעתו כסעיפים חסויים, יראו אותו כמסכים  ין סעשצי  מציע .15.4
בפניו, במקרה שהוא יהיו חסויים  בהצעות    המציעים האחרים  לעיין  של מציעים אחרים, אלא אם  יבקש 

 אחרת. עההמזמינה קב

 יותר.   ויון בתחת סודיות, והע המענה לתנאי הסף לא ייחשב בכל מקרה כחוסה .15.5

עם  ,ובהרי .15.6 בקשר  המציעים  טענת  בעניין  הסופית  ההחלטה  מסורה   כי  מקצועיים  או  מסחריים  סודות 
ת כל ון במסמכים, בכפוף להוראושיקול דעתה להתיר עילמזמינה/וועדת המכרזים, שתהיה רשאית על פי  

 דין.

 שור הבנת תנאי המכרז אי .16

התנאי .16.1 וכל  המכרז  מסמכי  לבדיקת  אחראי  מציע  והנכל  העשוסם  ליבות  ועל  יים  הצעתו  על  מתן  השפיע 
 . השירותים

 נאיהםאת ת  ומקבל על עצמ  ואאותם, וכי ה  ןמסמכי המכרז, קרא והביכל  את    וכי קיבל לידיהמציע יאשר,   .16.2
 . 4טופס מס' כמצורף השור איה  נוסחאמור בוהכל כ בויות האמורות בהםואת כל ההתחיי

 בקשת הבהרות למסמכי המכרז  .17

לרש  המציעים .17.1 שתהבנה  מהמזמיקש  באים  בכתב  בבקשה  המכרז,  למסמכי  ואר  ד  לכתובת  ופנההרות 
בסעיף    לקטרוניא עו לעיל    1.8המפורטת  בסעיףד  שתוגש  הנקוב  ש  ל, ילע  6  למועד  כפי  בהודעה  יאו  עודכן 

 למציעים, אם יעודכן. 

פרטי .17.2 תכלול  כדלהפניה  פרטי  קם  הסעיף במכרהשואלמן:  עמוד,  מס'  המכרז,  דוא"ל, שם  כתובת  אליו  ,  ז 
  ה טבלה הבאבסיס ה  ועלבלבד    WORDמתייחסת השאלה ופירוט השאלה. השאלות תוגשנה על גבי קובץ  

 :( PDFרמט בפוו מסמכים א יתקבלו מסמכים סרוקים א)ל

   ההשאל פירוט בהסכם   /סעיף במכרז במסמכי המכרז  מס' עמוד מס"ד 

    

    

    

התייחסה    לאי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה.  דעתה הבלעד  יקולפי ש   עלתהא רשאית,  המזמינה   .17.3
הר, כי יוב  .ת המציעצעות יראו בכך דחיית פנייהה  הגשתל  האחרוןועד  למ  עדלהבהרות    לבקשה  המזמינה

 הבלעדי. דעתה המזמינה תהא רשאית לנסח מחדש את השאלות שנשאלו, לפי שיקול
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הבלעדי, לשנות את    הועל פי שיקול דעת  ,ותלמועד האחרון להגשת ההצעעובר    ,רשאית, בכל עת  המזמינה .17.4
  . יללעכאמור    ין בתשובה לבקשות המציעיםביוזמתה וב  ביןוזאת  תנאי המכרז ובכלל זה את תנאי ההסכם,  

 . המזמינה נט שללאתר האינטר תועלהלמציעים שתנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב  שינוי

כי    רמובה .17.5 בכתב  פרסםת  המזמינהבזאת,  למציעים  של   באתר  ,כאלהשתהיינה  ככל    ,הודעות  האינטרנט 
הבלעדיתכי    המזמינה, באחריותם  מקרה,  להתעדכן  בכל  המציעים  כפי   של  והתשובות  השאלות    בכל 

ככאלה   םמציעי יראו בכל הכי  ו,  המזמינהבאתר האינטרנט של  מסגרת ההודעות למציעים  ב  השתפורסמנ
 כאמור. הודעה למציעים שפורסמה באתרבפועל לכל  ודעיםהמ

אלא אם ניתנה    ,למסמכי המכרז  המזמינהלא יהיה תוקף לכל התייחסות של  הסר ספק מובהר, כי    מעןל .17.6
ויש לצרף העתק    המכרז  תנאינפרד מ  בלתיוונה חלק  תה  אלהציעים  למהודעות    בכתב.למציעים    בהודעה

 . חתום שלהן להצעה

שיחות  יל ואין לקיים עימם  נת המתוארת לעמינה במהלך תקופת המכרז אלא במתכוי המזנות לנציגפאין ל .17.7
פנים. שאלות   אל  פנים  או  טלפוניים  בירורים  או  לההבהרה  יש  כאמור,  בלבד בהתאם ופניות  בכתב  פנות 

בסעיףלאמ מודגש  17  ור  שניתנה    , לעיל.  הבהרה  כל   לכלל   המופנהומחייב    מירש  פןבאולא  ש)  הפ-בעלכי 
 מצד  עליה  והסתמכות'ההבהרה'    ת/מוסר  את  או  המזמינה  את   ואופן  צורה  בשום   תחייב  לא(  המציעים

 . ותכסיסנות  לב תוםב אשל תנהלותהכ המזמינה, דעת שיקול פילעלולה להיחשב, לה ותהא פסו מציע

ב .17.8 האמור  בין  סתירה,  של  מקרה  למציעיםבכל  המכ  ובין  הודעות  הממסמכי  האמור  רז  יגבר  קוריים, 
המאוחרת  ודעה  , יגבר האמור בהן ובין עצמ  ההודעות למציעיםסתירה בין  . במקרה של  הודעות למציעיםב

 .יותר

   ציעיםכנס מ  .18

ז  .זה לא יתקיים כנס מציעיםבהליך מכרזי   .18.1 כנס  המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקיים    את, יחד עם 
 קול דעתה הבלעדי.  ף לשיורך ובכפוצתאם לאחד או יותר, בה מציעים

 ם, ככל שיתקיים, תפורסם באתר האינטרנט של המזמינה.הודעה על קיומו של כנס מציעי  .18.2

המציעים .18.3 בכנס  ככההשתתפות  שיתקיים,,  במ מהו  אינה  ל  הצעה  להגשת  סף  תנאי  ז  .כרזוה   את, עם 
ייעוץ  ומי המכרז, לתחלביחס  שכן במהלכה יינתנו הסברים בעל פה    השתתפות בכנס המציעים מומלצתה

 ולאופן הגשת ההצעות.  

המציעים   .18.4 המציעיםהמשתתפיעל  בכנס  שיתקיים,ם  ככל  נציג    ,  ידי  על  תירשם  נוכחותם  כי  להקפיד 
 המזמינה.

אלא אם  ככל שיתקיים,  כנס המציעים,  לך  המכרז במהייחסות של המזמינה לתנאי  לא יהיה תוקף לכל הת .18.5
 .אתר האינטרנט של המזמינהרסם בבכתב שתפו  הודעההיא באה לאחר מכן לידי ביטוי ב

   תנאים כלליים .19

אשר  ים(  יועצים מטעמם של מציע  -)ובתוך כךשומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציעים    ההמזמינ .19.1
י אחר )לרבות חברות ממשלתיות, עיריות וחברות רונלתי או עיאו עם גורם ממש  המזמינהם  עבדו בעבר ע

עמדו ולא  הנדרדבסטנ  עירוניות(,  לרטים  בשים  עמידה  העדר  לרבות  א   לוחותעבודה,  לביצוע  ו  זמנים 
עבודתם. טיב  על  שלילית  דעת  חוות  לגביהם  על  המזמינה  שקיימת  ההצעה  בהגשת  המציע,    רואה  ידי 

ל כאמהסכמה  לגורמים  זה  מסוג  לעיל.פניה  למבל  ור  זה,  במכרז  לעיל  מהאמור  לגרוע  שמורה מזמינה  י 
 :הבלעדי דעתה , על פי שיקולהזכות
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 את כל או חלק מההצעות.דחות ל .19.1.1

ורפו לה כל המסמכים והנתונים הנדרשים במכרז זה, או לפי שיקול  שלא לדון בהצעה אשר לא צ .19.1.2
 מתם. דעתה, לדרוש השל

עה אשר לא צורפו לה כל הפרטים  הצ  לא לפסולשמור לעיל, רשאית המזמינה  מבלי לגרוע מהא .19.1.3
  הנדרשים.

ל .19.1.4 בלתי  התשלא  להצעה  להצעה    סבירהייחס  או  שאין  או  המכרז  מסעיפי  לאחד  התייחסות  בה 
 מה בין המסמכים שהוגשו. שישנה אי התא

ו, בכל עת  המכרז או חלקים ממנ  ות מכרז זה, לבטל או לשנות אתלא לקבל הצעה כלשהי בעקב .19.1.5
שהיא סיבה  לומכל  בהתאם  בהסכם  שיק,  להתקשר  שלא  רשאית  המזמינה  כן,  כמו  דעתה.  ול 
 תהא כל זכות לפיצוי באחד מן המקרים הנ"ל.ם לא למציעיה. ז מכרז כלשהו כתוצאה מ

בדבר ההתקשרות עם   הלבטל או לשנות את החלטת  תרשאי  נהכי המזמי  ,הסר ספק יובהרלמען   .19.1.6
 . צוי לזוכהלפיכל זכות  , וללאהבלעדי והמוחלט העתעל פי שיקול דזוכה, ה

במכרז, או כל  מוצע  האחר    ועיצרם מקגו כל    יועץ או  לרבות בעל מניות או שותף ולרבות  ,המציע .19.1.7
שא משרה או אורגן באחד מכל אלה, לא יפעלו לתיאום הצעתו  גוף שאחד מהם בעל עניין בו, או נו 

ליך  בה  שהשתתפותואו עם מי  עי המוצע מטעמו  ו/או גורם מקצואחר    של המציע עם הצעת מציע
 .זה נאסרה, ולא יהיו מעורבים בדרך כלשהי ביותר מאשר מהצעה אחת

 . מציעים מספר גדול או קטן יותר של בין  את הזכיה ללפצ .19.1.8

כל שיק .19.1.9 בחירת  לשקול  לאחר  אף  וזאת  אחר  שיקול  וכל  תקציביים  שיקולים  לרבות  רלוונטי,  ול 
יזכה בו, כל דרישה או  ע שרבות המצימן המשתתפים בהליך זה, ל  הזוכה, ולא תהיה למיההצעה  

 כאמור.  המזמינהתביעה בגין החלטת  

 . בגין הוצאות אלה המזמינהתו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת שתתפובהוצאות ה לבדו המציע ישא .19.2

לצירוך בירור   ו/או לכל גורם אחר  עהמצי  ממליצילפנות לשומרת לעצמה את הזכות    המזמינהכי    ,יובהר .19.3
    אך אינה מחויבת לעשות כן. ,אודות הצעתואו המציע ו/ מידע אודות

ת,  עמה, לרבות, אך מבלי להגביל, לצורך בדיקת ההצעונה מטת ועדת משות למנרשאי  המזמינהכי    ,מובהר .19.4
   .מתן המלצות לוועדת המכרזיםפנייה למציעים כאמור להלן, ו

 בו   לעשות   אין.  בלבד  ההצע  הגשת  ורךלצים  /למציע  מועבר  אשרה,  המזמינ  של   הרוחניה  נקניי  הוא  זה  מכרז .19.5
  לצורכי  אלא, המציע בהצעת מוששי  ותלעש לאת ביחימת המזמינהה. הצעהגשת  הכנת לצורך שאינו שימוש 
 . דין כל פי על הדבר יתחייב באם או עותהצ לקבלת זו הזמנה

 ע"י המזמינה  שינוי תנאים .20

ת .20.1 לפני  תרשאיהיה  המזמינה  עת  בכל  א,  כי  להורות  ההצעות,  דרישההגשת  לרבות  מד  יזו  המכרז,  רישות 
ו מלא, לרבות באמצעות קביעה לקי אל באופן חט, תבוסף, וכן ההוראות בקשר עם בדיקת ההצעות דרישות

יחולו    הכי הדבר יהיה לטובת ההליך, ובלבד שהחלטותי  ,נההמזמי  הזאת, אם סבר  , מחדש ושינוי התנאים
 . יע זאת למציעיםתודעשות כן, החליטה המזמינה ל מציעים.ופן שוויוני על כל הבא
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המזמי .20.2 ספק,  הסר  חייבתלא    נהלמען  שימו  תהיה  בסמלעשות  אלה  כש  מחויבתולא  ויות  להתיר   תהיה 
לעיל כאמור  השלמות  או  דעתתיקונים  לשיקול  כפוף  יהיה  והדבר  המזמי  ה,  של    הולצרכי  נההבלעדי 

 . המקצועיים וושיקולי 

לחייב אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים  די  אין בה כ  ירה תיקון פגמים מסוג אחדאימוץ מדיניות המת .20.3
  מסוג אחר.

 וספות תטות ושינויים, השמ .21

בהצעתו לעומת הנדרש במסמכי המכרז,   של שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע  מקרה  בכל
  (, "ייגותהסת"  :הלןלאו צורה שהיא )גבי הנדרש, בכל דרך  לרבות בקשר עם תנאי הסף, או כל הסתייגות ל

 :תרשאי ה המזמינהתהי

 לפסול את הצעת המציע;  .21.1

 ממנה;תעלם כלל, ולה הנכתב לראות בהסתייגות כאילו לא .21.2

 י בלבד, ולהכשירה;לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכנ .21.3

בין באמצעות חדש, כולה או חלקה,  לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו מ .21.4
 הלטתוהח הי הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתכה למזמיניע הודעה של המצ

 ;ינההמזמ בלעדית שלה

חליט ת. אם  נההבלעדי של המזמי  הלשיקול דעת  העיל מסורכי ההחלטה בין האפשרויות המנויות ל  ,מובהר .21.5
מסרב להסכים   הוא כי    ,ודיעקטנים לעיל, והמציע י הים  לופות המנויות בסעיפלפעול לפי אחת הח  נההמזמי

רשאי וז  נההמזמי  תלהחלטתו,  המציע  של  הצעתו  את  מבלפסול  מלאת  לגרוע  זכי  אחרת  כל  וסמכות  ות 
להקל בדרישה מסוימת, אף אם מדובר בדרישת   נההמזמי  תיה רשאיהת. בנסיבות מיוחדות  לההמוקנים  

 מינה והמכרז כולו.המז יהיה הדבר לטובתש הסף, והכל אם מצא

 הצעות פסילת  .22

ש  כתמוסמ  אהת  הנמיהמז .22.1 הצעה  כל  שהתקיימלפסול  או  המכרז,  בתנאי  עומדת  לגבאינה  עילות  יו  ה 
 ות חילוט ערבות בהתאם לתקנות. מאפשרה

איכות שירותיה או להינה בלתי סבירה, בין השאר בכל הנוגע  כת לפסול כל הצעה שהמזמינה תהא מוסמ .22.2
 . ה ובין שהיא בלתי סבירה לרעהטובי סבירה לימושה, בין הצעה שהיא בלתמצעים או התכניות למהא

 יבות הבאות: מהנס ת או יותרחיים אלפסול הצעה בהתק תרשאי תהא נההמזמי .22.3

פ  .22.3.1 נכסים,  כינוס  פירוק,  הליכי  לא  פתיחת  כאמור  שההליכים  ובלבד  המציע,  כנגד  והסדר  שרה 
ן  וך פרק זמדיון במעמד הצדדים, או ת  בית המשפט לאחר קיוםהתבטלו בהחלטה שניתנה על ידי 

 .  המזמינהלכך  הביר אשר קבעס

של .22.3.2 הוראות  של  המציע,  מצד  יסודית  בהלהפרה  לרבות  יב  שהגיש  המצגיך,  וההתחייבויות  ם 
ת אך מבלי להגביל, הצגת מידע שאיננו נכון או הצגה מכוונת של  המציע במסגרת הצעתו, לרבו

   ם הצעות עם מציעים אחרים., ותיאוהמזמינהבפני מידע שאיננו שלם 

פיע  שדי להיש בה כ נהע או נושא משרה או אורגן במציע, בעבירה אשר לדעת המזמימציהרשעת ה .22.3.3
קלומהות  באופן עימה  שיש  בעבירה  לרבות  המציע,  התנהלות  על  מרמה  י  מסוג  עבירה  ו/או  ן 

המזמי לדעת  בה,  שיש  אחרת  עבירה  בכל  ו/או  אמונים  ינהוהפרת  על  להשליך  כדי  ו/או  ,  ושרו 
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אם העבירה או ההרשעה תואמת את האמור לעיל תיעשה על פי  ה היע. הקביעאמינותו של המצ
 .  נהיט של המזמלהמוח השיקול דעת

אי .22.3.4 קבלת  ללא  שירותים,  מקבל  ו/או  קיבל  המציע  המזמי  השוראם  של  לצורך  נההמוקדם   ,
 . מכרז, בקשר עם המינהמזבהליך, מגוף אשר ייעץ ו/או מייעץ ל והשתתפות

 

 עיון  .23

עדת המכרזים והתכתבויותיה עם המציעים, יהיו פתוחים לעיון בהתאם  ל וטוקולים שההצעה הזוכה, פרו .23.1
 . לעיל 15  סעיףלהוראות פוף ובכ, הדין תהוראול

נוספים לאחר ההכרזה ע .23.2 הזוכה או במסמכים  בהצעה  לעיין  יידרמודגש, מציע שיבקש  הזוכה במכרז,  ש  ל 
 .לתקנות חובת המכרזים  )ו(21לתקנה זאת בהתאם , ום המסמכים לשלם למזמינה בגין צילו

  להכחופרון ין העועיקר  -תקפות מסמכי המכרז  .24

ב .24.1 סעיפים  או  סעיף  כי  מוסמך  משפט  בית  ימצא  במסמכי  אם  סעיפים  או  סעיף  חלקי  או  המכרז,  מסמכי 
מסמכי קי ע בשאר חלכפם, לא יהא בכך כדי לפגוים, או שלא ניתן לאוהמכרז, אין להם תוקף, או שהם בטל

   המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.

 דש.דעתה הבלעדי וככל שתראה צורך בכך לפרסם מכרז ח יקולת בהתאם לשיה רשאהמזמינ .24.2

ר  קם. מובהר כי גם לאח, כולם או חללעיללזוכה במכרז אין זכות מוקנית לספק את השירותים המפורטים   .24.3
 חייבת להיקף שירותים מסויים למציע.  מת ן המזמינההתקשרות איהחתימת הסכם 

   עניינים  ניגוד .25

ואין ניגוד עניינים,  ל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפות במכרז פי כן מניעה, ליכי א המציע מתחייב .25.1
יועץ או בעלי תפקיד  או  /ו נושאי המשרה שלו וישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/א

 . ו/או מתן השירותים המבוקשים המזמינהמטעמו, לבין ענייני  ליםהפועחרים א

    .מלהגיש הצעה במסגרת מכרז זהמנוע אמור, עה כלגביו מני החלשר א מציע .25.2

המבמקר .25.3 את  ליידע  החובה  המציע  על  מוטלת  לעיל  האמורות  להוראות  הנוגע  כלשהו  ספק  של  זמינה ה 
 ל התקשרות או הסכם. כי  ו וכן לפנמוקדם בטרם הגיש הצעתרה הולקבל את אישו

יגוד עניינים או חשש כאמור מכל  ים נמתן השירות  תקופת , במהלך  ו כי לא יהיה ל  , ויתחייביצהיר    המציע .25.4
  ו ם קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלולים להעמיד אותמין וסוג, ובכלל

בו    וו על ידנתנ בין השירותים שיים  גוד עניינ ינים או חשש לקיומו של ניבמצב של ניגוד עני הוא לבין עניין 
 . 9 מס' טופסבמצורף  סח ה, בנו"(ניםיד עני ניגו)להלן: "קשור 

במידה שיז .25.5 כי  בה  ימנע    כההמציע יתחייב,  עניינים או עשוי להיות  ניגוד  בה  לניגוד חשש  מכל פעולה שיש 
תפקידו    עניינים מילוי  ת עבין  מילוי  לבין  ההסכם  פי  ו/או  פל  שלו  התחקיד  אחרות  מי  ייבויות  של  ו/או 

על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין    מזמינהיע לבזאת להוד  במתחיימטעמם, במישרין או בעקיפין. המציע  
להוראייהתח בהתאם  לפעול  מתחייב  והוא  מטעמו,  מי  ו/או  שלו  אחרת  פעילות  לבין    המזמינה ות  בויותיו 

 יגוד עניינים. למניעת נ



 

 "מ שכרה בעהחברה הממשלתית לדיור ולה   -דירה להשכיר 

 יעוץ פיננסי  למתן שירותי 6/20' מסמכרז פומבי  

 62 מתוך 29 עמוד
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יו ד, עובמטעמו   היועצים,  מציע, בני משפחה של המציעלרבות ה  -או מי מטעמו"    ציעמף זה, "הלעניין סעי .25.6
וומועסקי בעלימציעתאגיד שהו,  עובדיו ,  מ  ו,  בני  "בן  ומועסקיו או  בהם.  עניין  בעלי  הינם  שפחתם כאמור 

 .1968-ערך, תשכ"חהגדרתם בחוק ניירות משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כ

 .להא הוראות הופרו בהכנתן אשר הצעות או מציעים השתתפות את לפסול איתרש תהא כרזיםהמ ועדת .25.7

 

 

 יפוט ש  ומקום ן חליד .26

מ .26.1 בנוסחם  ישראל,  מדינת  לדיני  כפוף  זה  לעתהליך  דין,  ההצעות.  עת  לכל  בהתאם  ותוגשנה  תערכנה 
 .ההצעותהשתתפות בהליך והגשת הרך ץ משפטי מתאים לצווהמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעו

  .יבאבבתל מוסמך ההמשפט  השיפוט הבלעדי לכל דבר ועניין הנוגע למכרז זה, הינו אך ורק בבית וםמק .26.2

 בברכה, 

 

 ולהשכרה בע"מ דירה להשכיר החברה הממשלתית לדיור



 

 "מ שכרה בעהחברה הממשלתית לדיור ולה   -דירה להשכיר 

 יעוץ פיננסי  למתן שירותי 6/20' מסמכרז פומבי  

 62 מתוך 30 עמוד

 מ"יור ולהשכרה בעתית לדממשלחברה הדירה להשכיר ה 
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 שרותי יעוץ  למתן הסכם  -  1נספח 

 



 

 "מ שכרה בעהחברה הממשלתית לדיור ולה   -דירה להשכיר 

 יעוץ פיננסי  למתן שירותי 6/20' מסמכרז פומבי  

 62 מתוך 31 עמוד
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 ותי יעוץ פיננסילמתן שיר  6/20 מס' פומבי מכרז 

 הצעה תכולת מעטפת  - 1ופס מס' ט

 .המציע"  יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורתע המצי •

 . 1 מס' טופסעותק נוסף של  ן המציע יכי •

 .המזמינההמקורי למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של  1 מס' טופסהמציע יכניס את  •

 . המזמינההמכרזים של  בתהצעתו בתי מש למציע כאישור על הפקדתיש ,1 מס' טופסשל העתק חתום  •

מים )ומאומתים מקום בו נדרש תוצעה כשהם חהמעטפת העל כלל המסמכים המפורטים בטופס זה להיכלל ב •
 ת ההצעה תכלול גם את כל שאר המסמכים שנדרש לצרפם בהתאם להוראות ההזמנה.אימות חתימה(. מעטפ

 

 

 

 ביקורת המציע תיאור

 8פס מס' טולה הכספית ערוכה בהתאם הצע .1
 )במעטפה סגורה, מסומנת ונפרדת!, בתוך מעטפת ההצעה(            

 

  .(2 מס' טופס) פירוט הניסיון המקצועי של המציעו בתנאי הסף היר עמידתצה .2

  (. 3 מס' טופס)  פירוק וכיוצ"ב, אישור בדבר העדר הליכי כינוס .3

  (. 4 מס' פסטו) ת מסמכי המכרזאישור בדבר הבנ .4

 מס' טופס)לרבות תצהיר  1976-גופים ציבוריים, התשל"ות חוק עסקאו לפי אישורים .5
5). 

 

  . (6 מס' טופס) מהתיר זכויות חב עו"ד בדאישור  .6

לתנאי המכרז )ככל   12 ליטת אישה כאמור בסעיף אישור ותצהיר לעניין עסק בש .7
    .ש(שנדר

 

  . (7טופס מס' ע )פרטי המצי  .8

  .(9בר היעדר ניגוד עניינים )טופס מס' בדוהתחייבות תצהיר  .9

  . (10 סודות מסחריים )טופס מס' .10

  זמנה וההסכם, על נספחיהם.  ההכלל מסמכי  .11

  : שם המציע

  : )כולל חותמת חתימה

  תאריך:



 

 מ " ית לדיור ולהשכרה בעשלתרה הממ החב   -דירה להשכיר 

 יננסי ותי יעוץ פתן שירלמ 20/6' מסומבי  פמכרז 
 

 62 מתוך 32 עמוד
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 ע  של המצי  מקצועיה ןניסיוהפירוט תצהיר עמידה בתנאי הסף ו - 2ופס מס' ט

 הצוות  וראש פרטי המציע

  התאגיד:שם 

  ח.פ.: 

  : ראש הצוות שם

  טלפון נייד של ראש הצוות: 

  :בת דוא"לכתו

_________________ נא נושא ת"ז מס'  כן    ,לאחר שהוזהרתי  י הח"מ, __________________  וכי אם לא אעשה  לומר את האמת  עלי  צפוי  כי  אהיה 

 זה בכתב כדלקמן.  עים בחוק, מצהיר בלעונשים הקבו

למתן שירותי יעוץ    6/20'  מסרז פומבי  כבמסגרת מ"(  המציע)להלן: "  מטעם __________________ ת  גשבמסגרת ההצעה המו  העושה תצהירי ז  הנני .א

 (.  "המכרזהחברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ )להלן: " -כיר שפרסמה דירה להשפיננסי  

 

 סגרת המכרז. וות מטעם המציע בממוצע כראש הצהנני  .ב

 

 .  במכרזקבועים ה קיים את כל התנאיםמ המציעהריני להצהיר כי  .ג

 

הדרכים  וזאת באמצעות  ( עיל ל 8.2.1 )סעיף מקצועיים ההן בכל תנאי הסף ו( לעיל  8.1 )סעיףהמנהליים  תנאי הסף  בכלהן הריני להצהיר, כי המציע עומד  .ד

 סעיפיו.  לעיל, על תת 9עים בסעיף ולהוכחת העמידה בתנאי הסף הקב

 

 [. כונהלסמן את האפשרות הנ] מציעבשותף  /מנהל בכיר והנני [ למלא יש ב______________________ ]  תואר אקדמי בעלהנני  .ה

 

 לעיל.   2.1.6 - 2.1.2ים המפורטים בסעיפים ותהשירכל במתן נות, ו)עשר( השנים האחר  10מתוך  ,[יש למלא ]ן של ______ שנים יש ניסיוציע למ .ו



 

 מ " ית לדיור ולהשכרה בעשלתרה הממ החב   -דירה להשכיר 

 יננסי ותי יעוץ פתן שירלמ 20/6' מסומבי  פמכרז 
 

 62 מתוך 33 עמוד
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 לעיל.    2.1.6 - 2.1.2סעיפים בהשירותים המפורטים כל במתן  חרונות, )עשר( השנים הא 10מתוך  ,[ למלאיש  שנים ] הצוות יש ניסיון של ______לראש  .ז

 

 : לעיל  8.2.1  סעיףבהנדרש לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף הקבוע   המציעשל  ועיהמקציסיון הנוט להלן פיר .ח

האם  קוח הלפרטי  מס"ד 
הלקוח 
הוא גוף  
 ציבורי? 

 תיאור השירותים שניתנו במסגרת ההתקשרות 

  ✓ש לתאר את השירותים באופן כללי ולאחר מכן לסמן י
 שניתנו בשירותים   נכללובמרכיבים ש

היקף ההתקשרות  
 השנתי 

תקופת מתן 
 השירותים 

פרטי איש קשר  
 טעם הלקוחמ

 'ד/טלשם/תפקי

1 

 
     כן 

      לא 

שניתנו  כלתיאור   השירותים  של  לי 
______________________ ______________ 

___________________________ _________ 
_______________________________ _____ 

 ____________________________________ 
___________________________ ______ ___ 

    פיננסיים לפרויקטיםדלימוביצוע לכליות בדיקות כ, עריכת  ם 
סוגיות   כלכליים לרבות  ,  רוחבוניתוח  עמדה  ניירות  כתיבת 

 ומחקרים. 

  עסקיות  הכנת הערכות  ,  תוכניות  כלכליות  ביצוע    ובניית שווי 
 באמצעות סקירות שוק שונות.  Benchmarkיב ויצירת תקצ

  ה מול  והזרה,מהאית  בנקהמערכת  עבודה  גופים  ול  מ  קומית 
 . וגורמים מממנים אחרים מוסדיים

  מתן , לרבות בסוגיות מיסוי בכלל, ומיסוי מקרקעין בפרטייעוץ
 . יותעחוו"ד מקצו

    בנושאים למכרזיםהפיננסיים הקשטיפול  ית  בני  , לרבותורים 
 . הפרקים הפיננסיים במכרזים השונים תהכנמודלים פיננסיים ו

  100,000מעל  (1

   [לא/  כן] ₪?

  היקף (2
שרות התקה

:  השנתי
 _________ 

שנת   (1 לאחר  האם 
   [לא/  כן? ]2010

 
   חודש/שנה-מ (2

__________   
 

)חודש/שנה(  (3  עד 
 ___________ 

 
 

 



 

 מ " ית לדיור ולהשכרה בעשלתרה הממ החב   -דירה להשכיר 

 יננסי ותי יעוץ פתן שירלמ 20/6' מסומבי  פמכרז 
 

 62 מתוך 34 עמוד
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האם  קוח הלפרטי  מס"ד 
הלקוח 
הוא גוף  
 ציבורי? 

 תיאור השירותים שניתנו במסגרת ההתקשרות 

  ✓ש לתאר את השירותים באופן כללי ולאחר מכן לסמן י
 שניתנו בשירותים   נכללובמרכיבים ש

היקף ההתקשרות  
 השנתי 

תקופת מתן 
 השירותים 

פרטי איש קשר  
 טעם הלקוחמ

 'ד/טלשם/תפקי

2 

 
     כן 

      לא 

שניתנכללי  תיאור   השירותים  השירותים  תיא :  ושל  של  כללי  ור 
 _________שניתנו ___________________________

_____________________________ _______ 
 ____________________________ ________ 

 ____________________________________ 
 ________________________ ____________ 

  פיננסי עריביצוע מודלים  קות כלכליות בדיכת  ים לפרויקטים, 
סוגיות   עמד וניתוח  ניירות  כתיבת  לרבות  כלכליים רוחב,  ה 

 רים. ומחק

  כלכליות  עסקיות  תוכניוכנת  ה שווי  הערכות  ביצוע  ובניית  ת, 
 באמצעות סקירות שוק שונות.  Benchmarkתקציב ויצירת 

  המערכת  ע מול  ההבודה  גופים  בנקאית  מול  והזרה,  מקומית 
 רים. נים אחוגורמים מממ סדייםמו

 לרבות מתן ייעוץ בסוגיות מיסוי בכלל, ומיסוי מקרקעין בפרט ,
 ות. ד מקצועיחוו"

  למכרזיםים  בנושאל  טיפו בניית  , לרבות  הפיננסיים הקשורים 
 . הפרקים הפיננסיים במכרזים השונים תהכנמודלים פיננסיים ו

  100,000מעל  (1
   [לא/  כן]₪? 

 
היקף   (2

ההתקשרות 
:  נתיהש

 _________ 

שנת  ם לאחרהא (1
   [לא/  כן? ]2010

 
   חודש/שנה-מ (2

__________   
 

 עד )חודש/שנה( (3
______ _____ 

 
 

 

3 

 
 ן כ    

 לא      

שניתנו  תיאור   השירותים  של  כללכללי  השירותים  תיאור  של  י 
 שניתנו ____________________________________

___ _________________________________ 
_______________ ________ _____________ 

 ____________________________________ 
_________________________ __________ _ 

  100,000מעל  (1
   [לא / כן]₪? 

 
היקף   (2

ההתקשרות 
:  השנתי

אחר שנת האם ל (1
   [לא/  כן? ]2010

 
   חודש/שנה-מ (2

__________   

 



 

 מ " ית לדיור ולהשכרה בעשלתרה הממ החב   -דירה להשכיר 

 יננסי ותי יעוץ פתן שירלמ 20/6' מסומבי  פמכרז 
 

 62 מתוך 35 עמוד
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האם  קוח הלפרטי  מס"ד 
הלקוח 
הוא גוף  
 ציבורי? 

 תיאור השירותים שניתנו במסגרת ההתקשרות 

  ✓ש לתאר את השירותים באופן כללי ולאחר מכן לסמן י
 שניתנו בשירותים   נכללובמרכיבים ש

היקף ההתקשרות  
 השנתי 

תקופת מתן 
 השירותים 

פרטי איש קשר  
 טעם הלקוחמ

 'ד/טלשם/תפקי

  פיננסיים לפרויקטיםביצ עריכת  וע מודלים  בדיקות כלכליות , 
כלכליים  עמדה  ניירות  כתיבת  לרבות  רוחב,  סוגיות  וניתוח 

 קרים. חומ

    ביצועהכנת עסקיות,  כל  תוכניות  שווי  ניית  ובכליות  הערכות 
 באמצעות סקירות שוק שונות.  Benchmarkתקציב ויצירת 

  מול הבה  עבודה  והזקוהמנקאית  מערכת  גופים  מית  מול  רה, 
 אחרים.  וגורמים מממנים מוסדיים

 לרבות מתן ייעוץ בסוגיות מיסוי בכלל, ומיסוי מקרקעין בפרט ,
 "ד מקצועיות. וחו

    בנושאים למהפיננטיפול  בניית  , לכרזיםסיים הקשורים  רבות 
 . הפרקים הפיננסיים במכרזים השונים תהכנמודלים פיננסיים ו

 _________  

 עד )חודש/שנה( (3
_____ ______ 
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 : לעיל  8.2.3הוכחת העמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף  לצורך  הצוותראש מ הנדרש קצועיהניסיון המלהלן פירוט  .ט

 

פרטי  'מס
 הלקוח

פרטי 
פרויקט  המכרז/

 הנדל"ן 

 ת תיאור השירותים שניתנו במסגרת ההתקשרו

במרכיבים   ✓מכן לסמן  ם באופן כללי ולאחרייש לתאר את השירות
 שנכללו בשירותים שניתנו 

כספי האומדן ה
/  המכרזשל 

 נדל"ן הפרויקט 

תקופת מתן 
 השירותים 

 

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'ם/תפקיד/טלש

1 

את באופן כללי יש לתאר  זבשירותי ליווי פיננסי למכרככל שמדובר   
  : ירותים שניתנוהש

 ___________________________________ ______ 
___ _________________________ _____________ 

__ __________________________ _____________ 
___________________________ _________ _____ 

יש   כן,  השירמב  ✓לסמן  כמו  במסגרת  רכיבי  שנכללו  מתן  ות 
 :  רותיםהשי
 פיננסי מודל בניית ; 
 מימון תוכנית בניית ; 
  בדיקה ו/או  הפרקים של    בניה  וכתיבת  הפיננסיים  המנגנונים 

 ; זהפיננסיים במכר
  עורך או  המציע  )מצד  לפרויקט  יזם  לבחירת  מכרזי  הליך   ליווי 

 ;עד לבחירת זוכה(  כרזן ייעוץ פיננסי במז, לרבות מתהמכר
 קת מפרט ומערך ההסכמים עם הקבלן/היזםיגיבוש ו/או בד ; 

 100 מעל (1
 ? מלש"ח

 ]כן / לא[  
האומדן  (2

 :פיסהכ
 _________ 

לאחר   (1 האם 
]כן  2010שנת    ?

 לא[  /
 
שנה   חודש/-מ (2

  __________ 
 

)חודש שנה( /עד 
 __________ 

 
 

 

את  ופן כללי באלתאר יש  לפרויקטבשירותי ליווי פיננסי ככל שמדובר 
  : השירותים שניתנו

 ____________________________ _____________ 
____ ________________________ _____________ 

 ____________________________ _____________ 
_ ___________________________ _____________ 

   :רותיםימתן השות שנכללו במסגרת רכיבי השירלסמן את ן, יש כמו כ
 פיננסי מודל בניית ; 
 מימון תוכנית בניית ; 
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פרטי  'מס
 הלקוח

פרטי 
פרויקט  המכרז/

 הנדל"ן 

 ת תיאור השירותים שניתנו במסגרת ההתקשרו

במרכיבים   ✓מכן לסמן  ם באופן כללי ולאחרייש לתאר את השירות
 שנכללו בשירותים שניתנו 

כספי האומדן ה
/  המכרזשל 

 נדל"ן הפרויקט 

תקופת מתן 
 השירותים 

 

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'ם/תפקיד/טלש

 ו/או הגורם המממן הניהול משא ומתן עם קבלני משנ ; 
 ניהל את הליך הסגירה הפיננסית מול הגורם המממן; 

את  י באופן כלליש לתאר  יבניהול הליכי העמדת אשרא ובר ככל שמד
  : השירותים שניתנו

_________________________ _______ _________ 
___________________________ ______________ 

______________________ _____ ______________ 
 ____________________________ _____________ 

___________________________ ______________ 
 :  רותיםמתן השיות שנכללו במסגרת השיר רכיבילסמן את ן, יש כמו כ
 שות להעמדת אשראיחינת בקניתוח וב; 
 תיקוף ובניית מודלים למימון ; 
 משא ומתן וסגירה פיננסית ; 
  בחינת עמידת המכרז/הפרויקט בתנאים הפיננסים המקובלים ב- 

Project Finance; 

2 

את באופן כללי יש לתאר  ננסי למכרזבשירותי ליווי פי ככל שמדובר   
  : השירותים שניתנו

________________ _______ _____ _____________ 
 ____________________________ _____________ 

 ______________ ______________ _____________ 
 ____________________________ _____________ 

יש   כן,  השירמב  ✓לסמן  כמו  שנכללרכיבי  במסגרת  ות  מתן  ו 
 :  יםרותהשי
 פיננסי מודל בניית ; 
 מימון תוכנית בניית ; 

  100,000מעל (1
 ?₪ 

   [לא / כן]     
 

היקף  (2
ההתקשרות 

:  השנתי
 _______ 

לאחר שנת   האם(1
   [לא/  כן? ]2010

 
   נהש/חודש-מ(2

__________   
 

 עד )חודש/שנה(
 ___________ 
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פרטי  'מס
 הלקוח

פרטי 
פרויקט  המכרז/

 הנדל"ן 

 ת תיאור השירותים שניתנו במסגרת ההתקשרו

במרכיבים   ✓מכן לסמן  ם באופן כללי ולאחרייש לתאר את השירות
 שנכללו בשירותים שניתנו 

כספי האומדן ה
/  המכרזשל 

 נדל"ן הפרויקט 

תקופת מתן 
 השירותים 

 

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'ם/תפקיד/טלש

  בדיקה    בניה הפרקים של  ו/או  וכתיבת  הפיננסיים  המנגנונים 
 ; הפיננסיים במכרז

  עורך  ליווי או  המציע  )מצד  לפרויקט  יזם  לבחירת  מכרזי   הליך 
 ;עד לבחירת זוכה(  כרזהמכרז, לרבות מתן ייעוץ פיננסי במ

  מערך ההסכמים עם הקבלן/היזםש ו/או בדיקת מפרט וגיבו ; 

 

את   באופן כללי יש לתאר לפרויקטי בשירותי ליווי פיננסככל שמדובר 
  : השירותים שניתנו

______________________ ______ _____________ 
__ __________________________ _____________ 

____________ _ _______________ _____________ 
_ ___________________________ _____________ 

 :  יםרותמתן השיבמסגרת ות שנכללו רכיבי השירלסמן את כמו כן, יש 
 פיננסי מודל תבניי ; 
 מימון תוכנית בניית ; 
 נה ו/או הגורם המממןל משא ומתן עם קבלני משניהו ; 
  ול הגורם המממןמניהל את הליך הסגירה הפיננסית; 

את  באופן כללי יש לתאר  בניהול הליכי העמדת אשראיובר ככל שמד
  : השירותים שניתנו
____________ _________________ ____________ 

___________________________ ______________ 
___________________________ ______________ 

 ________________________________ _________ 
___________________________ ______________ 

 :  רותיםמתן השיות שנכללו במסגרת רכיבי השירלסמן את כמו כן, יש 
 דת אשראיבקשות להעמ ניתוח ובחינת; 
 תיקוף ובניית מודלים למימון ; 
 שא ומתן וסגירה פיננסיתמ ; 
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פרטי  'מס
 הלקוח

פרטי 
פרויקט  המכרז/

 הנדל"ן 

 ת תיאור השירותים שניתנו במסגרת ההתקשרו

במרכיבים   ✓מכן לסמן  ם באופן כללי ולאחרייש לתאר את השירות
 שנכללו בשירותים שניתנו 

כספי האומדן ה
/  המכרזשל 

 נדל"ן הפרויקט 

תקופת מתן 
 השירותים 

 

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'ם/תפקיד/טלש

  ם ביבחינת עמידת המכרז/הפרויקט בתנאים הפיננסים המקובל- 
Project Finance; 

3 

את באופן כללי יש לתאר  ננסי למכרזבשירותי ליווי פי ככל שמדובר   
  : השירותים שניתנו

____________________ ________ _____________ 
 ________________________________ _________ 

____________ ________________ _____________ 
______________________ _ _____ _____________ 

יש   כן,  השירמב  ✓לסמן  כמו  שנכללרכיבי  במסגרת  ות  מתן  ו 
 :  רותיםהשי
 פיננסי מודל בניית ; 
 מימון תוכנית בניית ; 
  בדיקה  ב ו/או  הפרקים של  ניה  וכתיבת  הפיננסיים  המנגנונים 
 ; יננסיים במכרזהפ
  עורךליוו או  המציע  )מצד  לפרויקט  יזם  לבחירת  מכרזי  הליך   י 
 ;עד לבחירת זוכה(  כרזכרז, לרבות מתן ייעוץ פיננסי בממה
 ש ו/או בדיקת מפרט ומערך ההסכמים עם הקבלן/היזםגיבו ; 

לאחר   האם (1 
  ןכ? ]2010שנת 

  [לא /
 
   נהחודש/ש-מ(2

__________   
 

 עד )חודש/שנה(
_____ ______ 

 
 

 

את   באופן כללייש לתאר  לפרויקט בשירותי ליווי פיננסיבר ככל שמדו
  : השירותים שניתנו

 ____________________________ _____________ 
 ______________________________________ ___ 

____________ ________________ _____________ 
________ ____________________ _____________ 
 :  רותיםמתן השיסגרת מות שנכללו ברכיבי השירת לסמן אכמו כן, יש 

 פיננסי מודל תבניי ; 
 מימון תוכנית בניית ; 
 ניהול משא ומתן עם קבלני משנה ו/או הגורם המממן ; 
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פרטי  'מס
 הלקוח

פרטי 
פרויקט  המכרז/

 הנדל"ן 

 ת תיאור השירותים שניתנו במסגרת ההתקשרו

במרכיבים   ✓מכן לסמן  ם באופן כללי ולאחרייש לתאר את השירות
 שנכללו בשירותים שניתנו 

כספי האומדן ה
/  המכרזשל 

 נדל"ן הפרויקט 

תקופת מתן 
 השירותים 

 

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'ם/תפקיד/טלש

  מול הגורם המממןסית הסגירה הפיננניהל את הליך; 
את  באופן כללי יש לתאר  הול הליכי העמדת אשראיבניככל שמדובר 

  : ם שניתנוהשירותי
 ______________ ______________ _____________ 

___________________________ ______________ 
___________________________ ______________ 

___________________________ ____ __________ 
___________________________ ______________ 

   :רותיםמתן השילו במסגרת ות שנכלרכיבי השירלסמן את כמו כן, יש 
 דת אשראיניתוח ובחינת בקשות להעמ; 
 תיקוף ובניית מודלים למימון ; 
 משא ומתן וסגירה פיננסית ; 
  ים בקובלהפיננסים המ  בחינת עמידת המכרז/הפרויקט בתנאים- 

Project Finance; 
 

 : 10.3שבסעיף  אשונהרלאמת המידה ה ביחס  איכותמתן ניקוד הלצורך  מראש הצוות י הנדרשהניסיון המקצוע להלן פירוט .י

 שניתנו    הליווי הפיננסי למכרזשירותי אור  תי המכרז פרטי  הלקוח פרטי  מס"ד 

אופן כללי ולאחר מכן לסמן  ת השירותים ביש לתאר א

 בשירותים שניתנו  במרכיבים שנכללו ✓

האומדן הכספי של  
 מושא המכרז פרויקט ה

הגורמים שהיו   ומספר
מושא   בים בפרויקטר מעו

 המכרז 

תקופת מתן 
 השירותים 

 השניש לפרט חודש/

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'שם/תפקיד/טל

1 

יתנו  ירותים שנתיאור כללי של הש  
 _______ ________________________ 

________________________ _______ 
 _______________________________ 

של ה (1 הכספי  אומדן 
 : מושא המכרז הפרויקט

 
 _______ _________ 

לאחר   האם (1
/  כן? ]2010שנת 

   [לא
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 שניתנו    הליווי הפיננסי למכרזשירותי אור  תי המכרז פרטי  הלקוח פרטי  מס"ד 

אופן כללי ולאחר מכן לסמן  ת השירותים ביש לתאר א

 בשירותים שניתנו  במרכיבים שנכללו ✓

האומדן הכספי של  
 מושא המכרז פרויקט ה

הגורמים שהיו   ומספר
מושא   בים בפרויקטר מעו

 המכרז 

תקופת מתן 
 השירותים 

 השניש לפרט חודש/

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'שם/תפקיד/טל

___________________________ _ ___ 
  מהרכיבים הבאים:לפחות שתיים של והשלמה ביצוע 
 פיננסי מודל בניית ; 
 מימון תוכנית בניית ; 
   נסיים וכתיבת המנגנונים הפינשל  בניה ו/או בדיקה  

 ; הפרקים הפיננסיים במכרז
  מכר הליך  )מצד ליווי  לפרויקט  יזם  לבחירת  זי 

עורך או  לרב  המציע  פיננסי  המכרז,  ייעוץ  מתן  ות 
 ;עד לבחירת זוכה( זרבמכ
  עם  גיבו ההסכמים  ומערך  מפרט  בדיקת  ו/או  ש 

 ;הקבלן/היזם

 
הגורמי (2 שהיו  מספר  ם 

בפרויקט  מעורבים 
 :מושא המכרז

 
ו מעורבים גורמים  האם הי

 ?ינלאומיים במכרזב
 
  כן 
  לא 

 , נא לפרט: אם כן
 

____________ ________
 ____________________

 _______ ____ 
 

   נהחודש/ש-מ(2
__________   

 

 עד )חודש/שנה(
 ___________ 

 
  חודשים   6ל  עמ
 רציפות? ]כן/לא[ב

2 

ים שניתנו  ירותתיאור כללי של הש  
____________ ___________________ 

________________________ _______ 
 _______________________________ 

_ ______________________________ 
  מהרכיבים הבאים:של לפחות שתיים ה והשלמביצוע 
 פיננסי מודל ייתבנ ; 
 מימון כניתתו בניית ; 
   הפיננסיים וכתיבת    המנגנוניםשל  בניה ו/או בדיקה

 ; ים הפיננסיים במכרזקהפר

ה ה (1 של אומדן  כספי 
 : מושא המכרז הפרויקט

 
 ____________ ____ 

 
שה הגורמים  ו ימספר 

בפרויקט מושא   מעורבים 
 : המכרז

 
האם היו מעורבים  (2

ינלאומיים  גורמים ב

לאחר   האם (1
/  כן? ]2010שנת 

   [לא
 
   נהשחודש/-מ(2

__________   
 

 עד )חודש/שנה(
__________ _ 
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 שניתנו    הליווי הפיננסי למכרזשירותי אור  תי המכרז פרטי  הלקוח פרטי  מס"ד 

אופן כללי ולאחר מכן לסמן  ת השירותים ביש לתאר א

 בשירותים שניתנו  במרכיבים שנכללו ✓

האומדן הכספי של  
 מושא המכרז פרויקט ה

הגורמים שהיו   ומספר
מושא   בים בפרויקטר מעו

 המכרז 

תקופת מתן 
 השירותים 

 השניש לפרט חודש/

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'שם/תפקיד/טל

    מצד ליווי( לפרויקט  יזם  לבחירת  מכרזי  הליך 
עורך או  פיננסי    המציע  ייעוץ  מתן  לרבות  המכרז, 

 ;ה(עד לבחירת זוכ במכרז
  ההסכגיבו ומערך  מפרט  בדיקת  ו/או  עם  ש  מים 

 ;הקבלן/היזם

 ? במכרז
 
  כן 
  לא 

 אם כן, נא לפרט: 
 

 ____________________
______ ______________

 _______ ____ 
 

  חודשים   6על  מ
 ות? ]כן/לא[פברצי

3 

ירותים שניתנו  ל השור כללי שתיא  
__________________________ _____ 

________________________ _______ 
 _______________________________ 

_ ______________________________ 
  מהרכיבים הבאים: ם פחות שתיישל לוהשלמה ביצוע 
 יננסיפ מודל בניית ; 
 מימון תוכנית בניית ; 
  מנגנונים הפיננסיים וכתיבת  השל  דיקה  בניה ו/או ב

 ; מכרזהפרקים הפיננסיים ב
   מצד( לפרויקט  יזם  לבחירת  מכרזי  הליך  ליווי 

עורך או  פיננסי    המציע  ייעוץ  מתן  לרבות  המכרז, 
 ;עד לבחירת זוכה( במכרז

 בדיקת מפרט ומערך ההסכמים עם   וש ו/אגיבו
 ;לן/היזםהקב

של ה (1 הכספי  אומדן 
 : מושא המכרז הפרויקט

 
____ ___ _________ 

 
הגורמים   (2 שהיו  מספר 

בפרו  יקטמעורבים 
 :מושא המכרז

 
האם היו מעורבים גורמים   

 ?ינלאומיים במכרזב
 
  כן 
  לא 

 אם כן, נא לפרט: 
 

לאחר   האם (1
/  כן? ]2010שנת 

   [לא
 
   נהחודש/ש-מ(2

__________   
 

 עד )חודש/שנה(
_ __________ 

 
  חודשים   6על  מ

 ברציפות? ]כן/לא[
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 שניתנו    הליווי הפיננסי למכרזשירותי אור  תי המכרז פרטי  הלקוח פרטי  מס"ד 

אופן כללי ולאחר מכן לסמן  ת השירותים ביש לתאר א

 בשירותים שניתנו  במרכיבים שנכללו ✓

האומדן הכספי של  
 מושא המכרז פרויקט ה

הגורמים שהיו   ומספר
מושא   בים בפרויקטר מעו

 המכרז 

תקופת מתן 
 השירותים 

 השניש לפרט חודש/

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'שם/תפקיד/טל

 ____________________
____________ ________

__ _____ ____ 
 

 

 : 10.3שבסעיף  לאמת המידה השנייהביחס  תמתן ניקוד האיכו לצורך אש הצוותמר הניסיון המקצועי הנדרשלהלן פירוט  .יא

פרטי  מס"ד 
 הלקוח

פרטי 
 הפרויקט /זמכרה

 

 ו  שניתנ יקט שירותי הליווי הפיננסי לפרואור  תי

מכן לסמן  יש לתאר את השירותים באופן כללי ולאחר 

 ירותים שניתנו במרכיבים שנכללו בש ✓

האומדן הכספי של  
 ט קמכרז/הפרויה

 השירותים שניתנו ומורכבות 

תקופת מתן 
 השירותים 

רט  יש לפ
 ודש/שנהח

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'יד/טלשם/תפק

1 

פרטי  
 קט מכרז/הפרויה

___________ _
___________ _

 ____________
 ____________ 

 
 
 

י של השירותים שניתנו  יאור כללת
________________________ _______ 

_________________ _ _____________ 
 _______________________________ 

______ _________________________ 
 הבאים: מהרכיבים לפחות שתיים של והשלמה ביצוע 
 פיננסי מודל תבניי ; 
 מימון תוכנית נייתב ; 
    הגורם ו/או  משנה  קבלני  עם  ומתן  משא  ניהול 

 ;המממן

של  ה (1 הכספי  אומדן 
 הפרויקט: המכרז/

 
_____ _______ ____ 

 
  PPPבר במכרז  ככל שמדו (2

הגורמים    - שהיו מספר 
בפרויקט מושא    מעורבים 

 : המכרז
________ _ 

 

האם לאחר שנת  (  1 (1
 ? ]כן / לא[  2010

 
חודש/שנה   -מ (2

  __________ 
 

)חודש/שנה(   עד 
______ _____ 

?  חודשים  6  מעל (  
 ]כן/לא[
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פרטי  מס"ד 
 הלקוח

פרטי 
 הפרויקט /זמכרה

 

 ו  שניתנ יקט שירותי הליווי הפיננסי לפרואור  תי

מכן לסמן  יש לתאר את השירותים באופן כללי ולאחר 

 ירותים שניתנו במרכיבים שנכללו בש ✓

האומדן הכספי של  
 ט קמכרז/הפרויה

 השירותים שניתנו ומורכבות 

תקופת מתן 
 השירותים 

רט  יש לפ
 ודש/שנהח

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'יד/טלשם/תפק

   הגורם מול  הפיננסית  הסגירה  הליך  את    ניהל 
 ;המממן

מעורבים גורמים   האם היו
 ?ינלאומיים במכרזב
 
  כן 
  לא 

 אם כן, נא לפרט: 
 

 _____________________
 _____________________

______ _ __ 
 

ב שמדובר  נדל"ןככל   ,פרויקט 
את   כלל  ם המרכיביהפרויקט 

 : הבאים
 בנין מגורים 
 קומות  15בנין מגורים מעל 
  מסחר 
תעסוקה 
 מבני ציבור 
 "ן מניבנדל 
 
 

פרטי   2
 קט מכרז/הפרויה

ם שניתנו  י של השירותייאור כללת
________________________ _______ 

של ה הכספי  אומדן 
 הפרויקט: המכרז/

שנת    רהאם לאח(  1 (3
 ? ]כן / לא[  2010
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פרטי  מס"ד 
 הלקוח

פרטי 
 הפרויקט /זמכרה

 

 ו  שניתנ יקט שירותי הליווי הפיננסי לפרואור  תי

מכן לסמן  יש לתאר את השירותים באופן כללי ולאחר 

 ירותים שניתנו במרכיבים שנכללו בש ✓

האומדן הכספי של  
 ט קמכרז/הפרויה

 השירותים שניתנו ומורכבות 

תקופת מתן 
 השירותים 

רט  יש לפ
 ודש/שנהח

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'יד/טלשם/תפק

 ____________
 ____________

___ ____ _____
__________ __ 

 
 
 

__________ _____________________ 
 _______________________________ 

__ _____________________________ 
 הבאים: מהרכיבים של לפחות שתיים והשלמה ביצוע 
 פיננסי מודל תבניי ; 
 מימון ניתתוכ בניית ; 
  משנה  ינ קבלני  עם  ומתן  משא  הגורם  הול  ו/או 

 ;המממן
  מו הפיננסית  הסגירה  הליך  את  הגורם  ניהל  ל 

 ;המממן

 
_____ ___ ________ 

 
שמדו במכרז  ככל    -  PPPבר 

מספר הגורמים שהיו מעורבים  
 :מושא המכרז בפרויקט

 
 _________ 

 
גורמים  האם היו מעורבים 

 ?ים במכרזיינלאומב
 
  כן 
  לא 

 ט: נא לפר אם כן,
 

 _____________________
___________________ __

_____ ____ 
 

ב שמדובר  נדל"ן ככל    פרויקט 
את   כלל  כיבים המרהפרויקט 

 : הבאים
  בנין מגורים 

חודש/שנה  -מ  (2
____  ______ 
 

)חודש/שנה(   עד 
 ___________ 

  ? חודשים  6מעל  (  3
 ]כן/לא[
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פרטי  מס"ד 
 הלקוח

פרטי 
 הפרויקט /זמכרה

 

 ו  שניתנ יקט שירותי הליווי הפיננסי לפרואור  תי

מכן לסמן  יש לתאר את השירותים באופן כללי ולאחר 

 ירותים שניתנו במרכיבים שנכללו בש ✓

האומדן הכספי של  
 ט קמכרז/הפרויה

 השירותים שניתנו ומורכבות 

תקופת מתן 
 השירותים 

רט  יש לפ
 ודש/שנהח

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'יד/טלשם/תפק

 קומות  15בנין מגורים מעל 
  מסחר 
 תעסוקה 
 מבני ציבור 
 נדל"ן מניב 
 : 

3 

פרטי  
 קט וירמכרז/הפה

 ____________
 ____________
 ____________
 ____________ 

 
 
 

י של השירותים שניתנו  יאור כללת
________________________ _______ 

________________ _______________ 
__________________________ _____ 

 _______________________________ 
 ם: יהבאמהרכיבים של לפחות שתיים והשלמה ביצוע 
 פיננסי מודל תבניי ; 
 מימון תוכנית בניית ; 
    הגורם ו/או  משנה  קבלני  עם  ומתן  משא  ניהול 

 ;המממן
 ם רניהל את הליך הסגירה הפיננסית מול הגו

 ;המממן

של ה הכספי  אומדן 
 הפרויקט: המכרז/

 
_____ __ _________ 

 
שמדו במכרז  ככל    -  PPPבר 

ים שהיו מעורבים  מספר הגורמ
 :המכרז אמוש בפרויקט

 
 _________ 

 
גורמים   מעורבים  היו  האם 

 ?ינלאומיים במכרזב
 
  כן 
  לא 

 אם כן, נא לפרט: 
 

האם לאחר שנת  (  1 (1
 ? ]כן / לא[  2010

 
חודש/שנה   -מ (2

  __________ 
 

)ח ודש/שנה(  עד 
_________ __ 

  6מעל   (3
?  חודשים
 ]כן/לא[
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פרטי  מס"ד 
 הלקוח

פרטי 
 הפרויקט /זמכרה

 

 ו  שניתנ יקט שירותי הליווי הפיננסי לפרואור  תי

מכן לסמן  יש לתאר את השירותים באופן כללי ולאחר 

 ירותים שניתנו במרכיבים שנכללו בש ✓

האומדן הכספי של  
 ט קמכרז/הפרויה

 השירותים שניתנו ומורכבות 

תקופת מתן 
 השירותים 

רט  יש לפ
 ודש/שנהח

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'יד/טלשם/תפק

 _____________________
 _____________________

_____ ____ 
 

ב שמדובר  נדל"ן ככל    פרויקט 
כל את  הפרויקט  המרכיבים ל 

 : הבאים
 בנין מגורים 
קומות  15ל בנין מגורים מע 
  מסחר 
תעסוקה 
בני ציבור מ 
 נדל"ן מניב  

 

 

 

 

 

 

 



 

 מ " ית לדיור ולהשכרה בעשלתרה הממ החב   -דירה להשכיר 
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 : 10.3שבסעיף  יתלאמת המידה השלישס מתן ניקוד האיכות ביחלצורך  הצוות מראשעי הנדרש הניסיון המקצו להלן פירוט  .יב

פרטי  מס"ד 
הגורם 
 המממן

פרטי 
 מכרז  הפרויקט/ה

 ניהול הליכי העמדת האשראי  תיאור  

 באופן כללי ולאחר םיש לתאר את השירותי

במרכיבים שנכללו בשירותים   ✓מן ן לסמכ
 שניתנו 

ן הכספי של  האומד
 המכרז/הפרויקט  

 ומורכבות השירותים שניתנו 

תקופת מתן 
 ותים ירהש

 יש לפרט חודש/שנה

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'שם/תפקיד/טל

1 

תיאור כללי של השירותים שניתנו    
______________________________ _ 

______________________ _________ 
 _______________________________ 
 _______________________________ 

כיבים מהר  ות שתייםשל לפחוהשלמה  ביצוע  
  הבאים:

 דת אשראיניתוח ובחינת בקשות להעמ; 
 דלים למימוןותיקוף ובניית מ ; 
 משא ומתן וסגירה פיננסית ; 

  נת עמידת המכרז/הפרויקט בתנאים בחי
 ; Project Finance -מקובלים בהפיננסים ה

שה הכספי  ל אומדן 
 הפרויקט: המכרז/

 
_____ __ _________ 

 
שמדו במכככל  מספר    -  PPPרז  בר 

בפרויקט  מעורבים  שהיו    הגורמים 
 :מושא המכרז

 
 _________ 

 
רבים גורמים  והאם היו מע

 ?ינלאומיים במכרזב
 
  כן 
  לא 

 ן, נא לפרט: אם כ
 

_____________________ ____
______________________ ___ 

 
ב שמדובר    נדל"ן   טפרויקככל 

את   כלל  המרכיבים הפרויקט 
 : הבאים

  יםבנין מגור 
 קומות  15בנין מגורים מעל 

שנת  ה (1 לאחר  אם 
 ? ]כן / לא[  2010

 
שנה   חודש/-מ (2

  __________ 
 

)חודש/שנה(   עד 
 ___________ 

 
?  יםחודש  6  מעל (3

 ]כן/לא[
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פרטי  מס"ד 
הגורם 
 המממן

פרטי 
 מכרז  הפרויקט/ה

 ניהול הליכי העמדת האשראי  תיאור  

 באופן כללי ולאחר םיש לתאר את השירותי

במרכיבים שנכללו בשירותים   ✓מן ן לסמכ
 שניתנו 

ן הכספי של  האומד
 המכרז/הפרויקט  

 ומורכבות השירותים שניתנו 

תקופת מתן 
 ותים ירהש

 יש לפרט חודש/שנה

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'שם/תפקיד/טל

  מסחר 
 תעסוקה 
 מבני ציבור 
 נדל"ן מניב 
 

2 

ניתנו  אור כללי של השירותים שית  
_________________ ______________ 

 _____________ __________________ 
 _______________________________ 

______________ _________________ 
מהרכיבים   של לפחות שתייםוהשלמה  ביצוע  

  הבאים:
 דת אשראיניתוח ובחינת בקשות להעמ; 
 תיקוף ובניית מודלים למימון ; 
 יננסיתסגירה פמשא ומתן ו ; 
  בתנ המכרז/הפרויקט  עמידת  אים  בחינת 
 ; Project Finance -פיננסים המקובלים בה

של ה הכספי  אומדן 
 הפרויקט: המכרז/

 
_____ __ _________ 

 
שמדו במכרז  ככל  מספר    -  PPPבר 

מיהגורמ שהיו  בפרויקט ם    עורבים 
 :מושא המכרז

 
_____ ____ 

 
גורמים   מעורבים  היו  האם 

 ?כרזינלאומיים במב
 
  כן 
  לא 

 אם כן, נא לפרט: 
 

 _____________ _____ _______
______________________ ___ 

 
  פרויקט נדל"ןככל שמדובר ב

שנת  (  1 (1 לאחר  האם 
 ? ]כן / לא[  2010

 
חודש/שנה   -מ (2

__________   
 

)חודש/שנה(   עד 
 ___________ 

 
  ? חודשים  6מעל   (3

 ]כן/לא[

 



 

 מ " ית לדיור ולהשכרה בעשלתרה הממ החב   -דירה להשכיר 

 יננסי ותי יעוץ פתן שירלמ 20/6' מסומבי  פמכרז 
 

 62 מתוך 50 עמוד
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פרטי  מס"ד 
הגורם 
 המממן

פרטי 
 מכרז  הפרויקט/ה

 ניהול הליכי העמדת האשראי  תיאור  

 באופן כללי ולאחר םיש לתאר את השירותי

במרכיבים שנכללו בשירותים   ✓מן ן לסמכ
 שניתנו 

ן הכספי של  האומד
 המכרז/הפרויקט  

 ומורכבות השירותים שניתנו 

תקופת מתן 
 ותים ירהש

 יש לפרט חודש/שנה

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'שם/תפקיד/טל

המרכיבים הפרויקט כלל את 
 : הבאים

 בנין מגורים 
קומות  15 לבנין מגורים מע 
  מסחר 
תעסוקה 
 מבני ציבור 
 ן מניבנדל"  

3 

תיאור כללי של השירותים שניתנו    
______________ _________________ 

_________ ______________ ________ 
 _______________________________ 

 _______ ________________________ 
מהרכיבים   פחות שתייםשל לוהשלמה  ביצוע  

  ים:אהב
 דת אשראיעמניתוח ובחינת בקשות לה; 
 תיקוף ובניית מודלים למימון ; 
 א ומתן וסגירה פיננסיתמש ; 
   בחינת עמידת המכרז/הפרויקט בתנאים

 ; Project Finance -הפיננסים המקובלים ב

של ה הכספי  אומדן 
 ויקט: רהפ/המכרז 

 
_____ __ _________ 

 
שמדו בככל  מספר    -  PPPמכרז  בר 

בפרויקט  מעורבים  שהיו    הגורמים 
 :מכרזמושא ה

 
 _________ 

 
גורמים  מעורבים  היו    האם 

 ?ומיים במכרזינלאב
 
  כן 
  לא 

 אם כן, נא לפרט: 
 

____________________ _____

שנת  (  1 (1 לאחר  האם 
 ? ]כן / לא[  2010

 
חודש/שנה   -מ (2

  __________ 
 

)ח ודש/שנה(  עד 
 ___________ 

 
?  חודשים  6מעל  (  3

 א[]כן/ל
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פרטי  מס"ד 
הגורם 
 המממן

פרטי 
 מכרז  הפרויקט/ה

 ניהול הליכי העמדת האשראי  תיאור  

 באופן כללי ולאחר םיש לתאר את השירותי

במרכיבים שנכללו בשירותים   ✓מן ן לסמכ
 שניתנו 

ן הכספי של  האומד
 המכרז/הפרויקט  

 ומורכבות השירותים שניתנו 

תקופת מתן 
 ותים ירהש

 יש לפרט חודש/שנה

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח

 'שם/תפקיד/טל

______________________ ___
_ 
 

ב שמדובר  נדל"ככל    ן פרויקט 
את  ה כלל  המרכיבים פרויקט 

 : הבאים
  גוריםבנין מ 
 קומות  15בנין מגורים מעל 
  מסחר 
 תעסוקה 
י ציבור מבנ 
 נדל"ן מניב 
 

 

 

 : 10.3שבסעיף  לאמת המידה הרביעיתס חיב מתן ניקוד האיכותלצורך  מראש הצוותהנדרש  הניסיון המקצועילהלן פירוט  .יג

תיאור השירותים שניתנו במסגרת   הלקוח פרטי  מס"ד 
 ההתקשרות  

ם באופן כללי ולאחר תיהשירו יש לתאר את

בשירותים   כללובמרכיבים שנ ✓מכן לסמן 
 שניתנו 

 רותים תקופת מתן השי

 יש לפרט חודש/שנה

 קוח להם פרטי איש קשר מטע

 טלפון תפקיד  שם

1 
 
 
 

תיאור כללי של השירותים שניתנו  
 _______________________________ 

________________ _______________ 

שנת   אםה (1 לאחר 
 ? ]כן / לא[  2010
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 62 מתוך 52 עמוד

 

 

 מ"כרה בער ולהשדירה להשכיר החברה הממשלתית לדיו
 4951125ווה | יית אריה, פתח תקר, ק3208.ד. , ת25אפעל  

info@aprent.co.il  |  www.aprent.co.il 

 3.11.2020ליום  מעודכנת  – וברת המכרזח

תיאור השירותים שניתנו במסגרת   הלקוח פרטי  מס"ד 
 ההתקשרות  

ם באופן כללי ולאחר תיהשירו יש לתאר את

בשירותים   כללובמרכיבים שנ ✓מכן לסמן 
 שניתנו 

 רותים תקופת מתן השי

 יש לפרט חודש/שנה

 קוח להם פרטי איש קשר מטע

 טלפון תפקיד  שם

 
 
 
 
 
 

האם הלקוח 
 יד? תאג

 לאכן  / 

_____________________________ __ 
________________________ _______ 

 
שתייםוהשלמה  ביצוע   לפחות  ם יבמהרכי  של 

  הבאים:
 ודלים פיננסייםבניית מ ; 
  כלכליות  עמדההכנת ניירות;  
 ניתוחי כדאיות;  
 וניתוח סיכונים עלות/תועלת ; 
 עריכת דו"ח אפס ; 

חודש/שנה   -מ (2
  __________ 

 
ודש/שנה( )ח  עד

_________ __ 
 

?  חודשים  6מעל   (3
 ]כן/לא[

2 

 
 

 
 
 
 
 

וח הלק האם
 תאגיד? 
 כן  / לא

תיאור כללי של השירותים שניתנו  
__ _____________________________ 
__ _____________________________ 

_____________________________ __ 
 _______________________________ 

 
שתייםוהשלמה  ביצוע   לפחות   יביםכמהר  של 

  הבאים:

 : 

 בניית מודלים פיננסיים ; 
 כלכליות  ת ניירות עמדההכנ;  
 תניתוחי כדאיו;  
 עלת וניתוח סיכוניםעלות/תו ; 

שנת  (1 לאחר  האם 
 ? ]כן / לא[  2010

 
חודש/שנה   -מ (2

__  ________ 
 

)חודש/שנה(  עד 
______ _____ 

 
?  חודשים  6מעל   (3

 לא[/]כן
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 יננסי ותי יעוץ פתן שירלמ 20/6' מסומבי  פמכרז 
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תיאור השירותים שניתנו במסגרת   הלקוח פרטי  מס"ד 
 ההתקשרות  

ם באופן כללי ולאחר תיהשירו יש לתאר את

בשירותים   כללובמרכיבים שנ ✓מכן לסמן 
 שניתנו 

 רותים תקופת מתן השי

 יש לפרט חודש/שנה

 קוח להם פרטי איש קשר מטע

 טלפון תפקיד  שם

 סו"ח אפעריכת ד ; 

 

 תי להלן ותוכן תצהיר אמת.  זה שמי, זו חתימ .יד

 

_____________________          
 חתימת המצהיר     

 חתימת המצהיר אימות 

 

ה מאשר בז,  ______________________ _ ______________תי  שכתוב  מ.ר. ________________  _________________________עו"ד  י הח"מ,  אנ
ביום   בפני    _______________ כי  שזי_______ ________________________  גב'/מרהופיע/ה  מספר   ה/עצמו  תה/הה,  זהות  תעודת  ידי  על 

ם הקבועים בחוק אם לעונשי  ה /צפוי  היהת/וכי יהיה להצהיר את האמת    ה/עליו  כי  ה/אופן אישי, ואחרי שהזהרתיולי ב  ת// המוכר  __________________
 פני.עליה ב ה/דלעיל וחתם ה/ רתואת נכונות הצה ה/כן, אישר תעשה/לא יעשה

 

 _________ _____________     ______________________ 
 חתימה וחותמת עוה"ד        תאריך                              
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 וכיו"ב  פירוקנוס, אישור העדר הליכי כי - 3טופס מס' 

 

 _________ תאריך___

 
 לכבוד 

 שכרה בע"מתית לדיור ולההחברה הממשל -דירה להשכיר 
 ריה ת א, קריי3208ד. , ת.25אפעל רח' 

 4951125 -פתח תקווה 

 

 א.ג.נ., 
 אישור בדבר מצב המציע  הנדון:

עו"ד/רו של  הנני,  הצעה   ________________________  ,המציע"ח  הגיש   ומביפלמכרז    אשר 

 : למציע כדלקמן "(, מאשר בזאת ביחסהמציע)להלן: "עוץ פיננסי  למתן שירותי י 6/20מס' 

 שיטת רגל או פירוק., פי כינוס נכסיםהמציע אינו נמצא בהליכ 1

 . לועצמי שבשיעור הגבוה מההון ה לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים .  2

 בכבוד רב,  

 

   

 תאריך   רו"ח  /ת עו"דחתימ
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   ר הבנת תנאי המכרזישו א - 4' טופס מס

 

 תאריך: ________________ 
 לכבוד 

 משלתית לדיור ולהשכרה בע"מהחברה המ -יר דירה להשכ
 , קריית אריה 3208ד. ת. ,25אפעל רח' 

 4951125 -פתח תקווה 
 

 א.ג.נ., 

 ותים"(ר)להלן "השישירותי יעוץ פיננסי  למתן 02/6מס'  פומבי מכרז הנדון: 

כי   לאשר,  בקפיהרינו  המכרזקראנו  מסמכי  את  האמושבנדון    דה  את  והבנו  למדנו  נספחיהם,  כל  בהם, על  ר 
פיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על  , הנאים והנסיבותבקפידה את כל הדרישות, הת  ובדקנו

ם  ישות, תנאי הבנה של דר-ידיעה או אי-זאת מראש על כל טענה שעילתה באיתרים ב, וכי אנו מוומתן השירותים 
 . שירותים מתן הו או על , פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנאו נסיבות כלשהם

והח"מ  עשה בהם כל שינוי  נ י הביטוח המצורפ/ים להסכם הינם סופיים, לא  פח/נסלהבהיר, כי  הרינו  לעניין זה  
וח  לעניין נספחי הביטמו"מ  שכיר ח"מ לא ינהל עם דירה לההענה ביחס לנוסח נספח/י הביטוח. ל כל טע יםמוותר

 .הח"מאל מול חברות הביטוח של 

 
 

       

 ת עו"ד חתימת וחותמ  תאריך   המציע חתימה וחותמת 

יר ומאשר בחתימתי, כי מצההריני 
החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה 

למטרות   ב אותומטעמו, ורשאים לחיי
 המכרז. 

 תאריך  
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   ופים ציבורייםק עסקאות גתצהיר לפי חו - 5ס מס' פטו

החאנ שהוזה______________ ת.ז.    _________________________,  "מי  לאחר  את    , רתי,  לומר  עלי  כי 
 בזה בכתב, כדלקמן: ה/מצהירלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/האמת וכי אהיה צפוי

ת .1 עושה  __צאני  הצעת  במסגרת  זה  ")לה  [ 1]____________________ הירי  פומבי  המציעלן:  למכרז   )"
   .סי ותי יעוץ פיננלמתן שיר 6/20 מס'

כהח"מ   .2 והוסמ  [2]_____________________  -משמש  המציע    ךבמציע,  מטעם  זה  תצהיר  לעשות  כדין 
 ובשמו.  

 עסקאות גופים ציבוריים  ( לחוקב)ב2תצהיר לפי סעיף 

מצה .3 ובדייאני  בירור  לאחר  בזה,  שביצעתיר  הקה  למועד  נכון  כי  הנ"ל, ,  למכרז  ההצעות  להגשת  אחרון 
 [ במקום הרלוונטי  יש לסמן ] -זיקה אליו המציע ובעל 

הורשעו     חלוט  לא  דין  )בפסק  )2ביותר משתי  זרים  עובדים  חוק  לפי  העסקה שלא איסור  ( עבירות 
הו תנאים  והבטחת  התשנ"אגכדין  " )להל  1991-נים(,  עו ן:  זריםחוק  וחוק  בדים  מינימום,  "(  שכר 

 "(. ינימוםחוק שכר מ)להלן: " 1987-התשמ"ז

ירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון עב  (2יותר משתי )הורשעו ב 
 ממועד ההרשעה האחרונה.  ( לפחות1רז הנ"ל חלפה שנה אחת )ות במכ להגשת ההצע

מום, על פי הפירוט דלהלן, וחוק שכר מיני( עבירות לפי חוק עובדים זרים  2ביותר משתי )הורשעו    
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )אחרונכון למועד ה

 רה ט העביפירו מס"ד
 ]מספר סעיף ושם חוק[ 

 רשעה התאריך ה
 ]חודש ושנה[ 

1 .             

2 .             

 וסיף שירות, ככל שיש בכך צורך. לה ניתן –ה בלבד * מספר השורות הנו להמחש

סעיף   "הורשע"  3לצורך  "עבירה"זה:  זיק-ו  ,  בכ  -ה"  "בעל  ל2סעיף  משמעותם  עב  גחוק  פים  וסקאות 
 ציבוריים. 

 ם ציבוריים לחוק עסקאות גופי 1ב2י סעיף תצהיר לפ

ובדיק  .4 בירור  לאחר  בזה,  מצהיר  כיאני  שביצעתי,  האחרון    ה  למועד  למכרז  להגשת  נכון  ל, הנ"ההצעות 

 [ בחלופה הרלוונטית  יש לסמן : ]מתקיימת אחת מהחלופות הבאות

חוק לן: ")לה  1998-, התשנ"חעם מוגבלותשוויון זכויות לאנשים    קלחו  9הוראות סעיף    -חלופה א'    
 . [ 4] "( לא חלות על המציעשוויון זכויות

 שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  וק לח 9אות סעיף הור -חלופה ב'  

 ות[:  ייך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטש להמשי – למציע שסימן את חלופה ב']

 עובדים;   100-פחות מ המציע מעסיק -( 1)חלופה   
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משרד הל הכללי של  נות למנלפ  , והוא מתחייבעובדים לפחות   100יע מעסיק  המצ  -(  2ופה )חל  
לחוק שוויון    9לפי סעיף    ובותיוהעבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום ח

 בקשר ליישומן.  לת הנחיות לשם קב –ובמידת הצורך  ,זכויות

הרווחה והשירותים   משרד העבודהל  הל הכללי שקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנבמ
הוראות  החברתיי לפי  )חלום  התחייב  2פה  הוא  שלגביה  התקשרות  עמו  ונעשתה  לעיל,   )

( חלופה  באותה  מצ  –(  2כאמור  קיבהוא  ואם  ממנו,  כנדרש  פנה  כי  ליישום    להיר  הנחיות 
 יות, הוא גם פעל ליישומן.  לחוק שוויון זכו 9לפי סעיף  חובותיו

ח .5 את  שסימן  לעיל  למציע  ב'  העת  -לופה  להעביר  מתחייב  מהתצהיר  המציע  של למניל  לעדק  הכללי  הל 
בתוך   הרווחה והשירותים החברתיים,  זה  ההתקשרימים מ"מועד    30משרד העבודה  כהגדרת מונח  ות", 

 גופים ציבוריים.    תבחוק עסקאו

 דלעיל אמת.  ימתי ותוכן תצהיריזו חת, שמיזה  .6

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 

 אישור 

מאשר ,  _____________________________________ שכתובתי    __ _______________עו"ד  ח"מ,  אני ה
 תה/, שזיהה_______________________________ גב'/מרפיע/ה בפני וה _______________ביום בזה כי  

כי    ה/לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו  ת/ר/המוכ  __________________דת זהות מספר  על ידי תעו  ה/עצמו
את   ה/כן, אישר  תעשה/עונשים הקבועים בחוק אם לא יעשהל  ה/ויצפ  תהיה/להצהיר את האמת וכי יהיה  ה/עליו
 ליה בפני.ע ה/דלעיל וחתם  ה/נות הצהרתונכו

 

_________________ ______ 

 רך הדין עוימה וחותמת חת     

 יע כפי שמופיע בתעודת התאגדות.המצהשם המלא של  יש להשלים את  [1]

 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע  [2]
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 זכויות חתימה ישור א - 6' טופס מס

 _____________ _תאריך: ____ 

 לכבוד 
 לדיור ולהשכרה בע"מהחברה הממשלתית  -רה להשכיר די

 קריית אריה  ,3208, ת.ד. 25אפעל רח' 
 4951125 -תח תקווה פ
 

 ., א.ג.נ

 זכויות חתימה ור אישהנדון: 

 

עו"ד כי  הנני,  בזאת  מאשר    ה"ה  ,________________________ 

על  ל ההצעה שה______, החתום/ים ע____ _____________________________________ ______ וגשה 

)להלן: "___________ידי _____   מס'  מכרזהנדרשים במסגרת  שאר המסמכים    "( ועלהמציע___________ 

 מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם בצירוף חותמת החברה., יעוץ פיננסיתי למתן שירו 6/20

 

 רב, בכבוד  

 

_ ___________________ 
 המציע  חתימת עו"ד

 

 



 מ"להשכרה בעדירה להשכיר החברה הממשלתית לדיור ו
 4951125ה, פתח תקווה | , קריית ארי3208 , ת.ד.25אפעל  

 03-7900529פקס:  |  03-7900501 |  03-7900500טל': 

info@aprent.co.il  |  www.aprent.co.il 

 

 מ " שלתית לדיור ולהשכרה בעהחברה הממ   -שכיר דירה לה                                      

 למתן שירותי יעוץ פיננסי  6/20' מסמכרז פומבי  

 62 מתוך 59 מודע

 
 מ"ולהשכרה בעתית לדיור הממשל ירה להשכיר החברהד

 4951125, קריית אריה, פתח תקווה | 3208, ת.ד. 25אפעל  

info@aprent.co.il  |  www.aprent.co.il 

 3.11.2020ליום  מעודכנת  – חוברת המכרז

   פרטי המציע - 7טופס מס' 

 _____________ __   שם התאגיד:

 __ _____________    מספר התאגיד: 

 _______________     כתובת:

 _ ______________    פקס: 

 _______________   תובת דואר אלקטרוני:כ

  ראש הצוות 

 ______ ___________  שם ושם משפחה:

 __ _______________   תפקיד במציע:

 ________ _________    כתובת:

 ____________ _____   ס' טלפון: מ

 ______ ___________   מס' טלפון נייד: 

 _________________    קס:מספר פ

 _______________ __   תובת דוא"ל:כ
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 ית  הצעה כספ - 8טופס מס' 

 לא על ידי המציע()טופס זה ימו
 לכבוד 

 החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ -דירה להשכיר 
 , קריית אריה 3208, ת.ד. 25אפעל  רח'

 4951125 -קווה תפתח 
 א.נ., 

 למתן שירותי יעוץ פיננסי  6/20מס' ז מכר הנדון: 

ע .1 בכתב  אישורכם  קבלת  הצעתעם  קבלת  "___  ל  )להלן:  התנאי "(יעהמצ_____________  יהוו  ם  , 
 . בין חברתכם לבין המציעהמפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם מחייב 

והצעת .2 מתחייב  תתקבל,    המציע  במידה  על   םיו   14תוך  המציע  הודעתכם  קבלת  לבוא    ממועד  כך, 
איות הנוספים  כל המסמכים והר  ם ולהפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח המפורטות בו, ואתלמשרדכ

 .ההטעונים המצא

 הצעות.להזמנה להציע  11.5כקבוע בסעיף   תעמוד בתוקפה זו המציע הצעת .3

למשתתפים אחרים  לל, ורים בכלגלותם לאחו/או לא  המציע הצעת יטרי פלמנוע את גילו המציע מתחייב  .4
 .המציע במכרז נשוא הצעת

 מ. ו ללא מע"יהילהלן  הכספית ים הכספיים המפורטים בהצעהכל הסכומיע, כי ידוע למצ .5

עליו   .6 כי  למציע,  מטעמו  ידוע  המחיר  הצעת  במסגרת  הנחה  לכלול  השעתי   אואחוז  לשכר  ביחס  וזאת 
לסיווג  השכר השעתי בהתאם  -ירושו ע בהוראות התכ"ם פהשעתי הקבוות התכ"ם. השכר ע בהוראוהקב

ההנחה   ולאחוז  הומהתעהיועץ  בסיס  על  שיקבעו  כפי  תכ"מריף  עם  -  13.9.2  ראת  נותני   התקשרות 
החש של  האינטרנט  באתר  לעת  מעת  המתפרסמת  חיצוניים,  הכללשירותים  :  י ב 

.2s://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0http    בהתאם היועץ  וזאת  לסיווג 
הו התשלום  בסעיף  לתעריפי  באמור .  9.6.2020מיום    13.9.0.2.1ה.להודעה    3מפורטים  אין  כי  מובהר, 

 . זה למכרז "ם ביחסכלגרוע מתחולתן של יתר הוראות התל כדי לעי

ת  וראוביחס להשכר השעתי הקבוע בההנחה    20%-נחה שהינו גבוה מאין להציע אחוז ה  למציע, כי  ידוע .7
והצ  .התכ"ם במידה  כי  למציע,  המצידוע  שהינו  יע  הנחה  אחוז  מיע  להשכר ה  20%-גבוה  ביחס  נחה 

ה בהוראהשעתי  התכ"ם  קבוע  רות  המזמינה  אותו  תהיה  לראות  ההשאית  באחוז  נקב  נחה  כאילו 
 המוחלט. ולפי שיקול דעתה הבלעדי  עה, הכללת ההצאו להורות על פסי המקסימלי

הצעת  וידוע למציע, כי  יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה    יע לאהמצי  ידוע למציע, כ .8
 .  תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, כמפורט בתנאי המכרזמחיר זו 

בביצוע  הכרוכות  מין וסוג שהן ללת את כל העלויות וההוצאות מכולספית ככי הצעתו הכ ,המציע מצהיר .9
עלויות נהשי נשוא המכרז, לרבות  כח ארותים  ציוד,  וכיוצ"ב אמצעים טכנולם,  דסיעה, ארוחות,  וגיים 

תשול לא  נווכי  תמורה  כל  לו  ההוצאות ם  כל  את  כולל  והוא  ומוחלט  סופי  הינו  התמורה  סכום  ספת. 
   . כל סעיפיו תים המפורטים במסמכי המכרז עלרווע השיהנלוות בקשר לביצ

 נחה המוצעת גובה הה

 
 ___ אחוז( _____)במילים:      ___%

 

 :מלא ותפקיד שם - נציג המציע
 

 

 המציע + חותמת:חתימת 

 

  תאריך:

https://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
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 ניינים יגוד ענכתב הצהרה והתחייבות להעדר   - 9 מס' טופס

 לכבוד 
 להשכרה בע"מיור ותית לדהחברה הממשל -דירה להשכיר 

 אריה , קריית 3208.ד. ת, 25אפעל רח' 
 4951125 -תח תקווה פ

 , נא.ג.

 עניינים  יגודנבות בלתי חוזרת להעדר הצהרה והתחייהגדון: 

כי עלי לומר את  , , לאחר שהוזהרתי______________ ת.ז.   _____________________ ____, "מי החאנ
 תב, כדלקמן:בזה בכ ה/ר, מצהיוק אם לא אעשה כןחלעונשים הקבועים ב ה/צפוי אהיה מת וכיהא

 ' מספומבי  "( למכרז  המציע"  רת הצעת ______________________ )להלן:אני עושה תצהירי זה במסג .1
שירות  6/20 פיננסי  למתן  יעוץ  "י  במציע-כ. הח"מ משמש  "(המכרז)להלן:   ך הוסמו,  ______________ 

   .היר זה מטעם המציע ובשמוות תצין לעשכד
, ניגוד עניינים מכל  זמינהלמ, במהלך תקופת מתן השירותים  למציע  ן ולא יהיהיב שאיהנני מצהיר ומתחי .2

וסוג שהוא ו/או אישיימן  ו/או קשרים אחר, קשרים עסקיים  עניין אחר שעלולים להעמיד  ם  כל  ו/או  ים 
 ״(. יניםי ניגוד ענעניינים )להלן: ״ ניגודמו של אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיו

בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד   מתן השירותים, להימנע מכל פעולה שיש  מהלך תקופתייב, בהנני מתח .3
ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר אשר יעמיד אותי   ובכלל זה להימנע  ים, במישרין ו/או בעקיפין,עניינ

   .המזמינהעניינים כלפי יגוד חשש לנ במצב של ניגוד עניינים או 
  צא בניגוד עניינים כאמור, נתון או מצב אשר בשלם אני עלול להימ  יידי על כלאופן ממתחייב להודיע ב  יאנ .4

 . המזמינה שלבי ההתקשרות עםע לי עליהם וזאת בכל שלב ממיד עם היווד
ף זה תבחן ע״י  בסעי  פורטיםההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים המ .5

 החלטתו לעניין זה. ב לקבל את מתחיי ואניהמזמינה של  יהיועץ המשפט
לניגוד עניינים    מנע מניגוד עניינים או חששה לעיל, כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להיאין באמור בסעיף ז .6

ד  ניגו  מצב שלומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי ב
 עניינים. 

שההחלט .7 לי  עניי  הידוע  ניגוד  נבדבר  ליועץנים,  של    תונה  ואניהמזמינה  המשפטי  בלעדי  מתחייב   באופן 
, לרבות כל החלטה על וגעים להצהרתי זוהיועץ המשפטי בעניינים הנ  לקבל על עצמי לבצע כל החלטה של

 ו.ר כלשהאו ביני לבין צד ג' אח המזמינההפסקת ההתקשרות ביני לבין 
 
 ירי זה אמת. הה שמי, זו חתימתי ותוכן תצז

____________________ __ 
 חתימת המצהיר 

 

 אימות חתימת המצהיר 

הח"מ,   _  _________________________עו"ד  אני  שכתובתי    _______________מ.ר. 
ב,  _____________________________________  כי  בזה  בפני פהו  _______________יום  מאשר  יע/ה 

שזי_____________________________ __  גב'/מר מספר    ה/עצמו  תה/הה,  זהות  תעודת  ידי  על 
המוכר  _____ _____________  שהזהרתיו  ת//  ואחרי  אישי,  באופן  עליו  ה/לי  וכי    ה/כי  האמת  את  להצהיר 

יעשהעונשיל  ה/ויצפ  תהיה/יהיה לא  אם  בחוק  הקבועים  אישר  תעשה/ם  נכו  ה/כן,  הצהרתואת  דלעיל    ה/ נות 
 עליה בפני. ה/וחתם

________ ______________    ___________________ ___ 
 תמת עוה"ד חתימה וחו       תאריך                 
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 3.11.2020ליום  מעודכנת  – חוברת המכרז

 סודות מסחריים  - 10טופס מס' 

 

 דות מקצועיים או מסחריים: סויע עת המצלד המהווים   בהצעת המציעלהלן החלקים   .1
____________________________________________________________________ __

____________________________________________________________ __________
______ ________________________________________________________________

______________________________________ 
 לעיל: 1 ר בסעיףכאמו ע  לבקשת המצימוקים ילהלן הנ .2

 _____________________________________________________________ _________
_______ _______________________________________________________________

_________________ _______________________________________________ ______
______________________________________ 

 
.  למזמינה רי נתונה  מדובר בסוד מקצועי או מסח  כי הסמכות לקבוע האםלו  כי ידוע    מצהיר  המציע .3

ידוע  מצהיר המציע,  כן   מנוע  כי  לו,  כי  אחרות  הוא  בהצעות  לעיין  הבמלדרוש  לחלק  מקביל  חלק 
וזאת  ובהצעת  שסיווג ה  כסודי,  אם  זה מתוך  תאם  ואף    בקשתואת  חה  ד ת  מזמינהאף  חלק  עמיד 

 הצעתו לעיון. 

 

 ככל והמציע הינו יחיד: 

   

 תאריך   המציע ת חתימ

 

 : תאגיד ככל והמציע הינו

       

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימה וחותמת המציע 

 הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי
ם המציע הינם מורשי חתימה ים בשהחתומ

ו למטרות  יב אותטעמו, ורשאים לחימ
 מכרז. ה

 תאריך  

 

 

 

 

 

 


