
 מסגרת למתן שירותי ייעוץ בתחום המכרזים וההתקשרויותמכרז  2021(2034)מכרז מהנדון: 

 מסמך הבהרות

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

 במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים וייחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז. ההבהרות והתיקונים .2

 השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה.  .3

עודכנו במסגרת  נספחים שלאבמסגרת מסמך הבהרות זה עודכנו חלק מנספחי המכרז. יש להגיש את הנספחים המעודכנים, ככל שעודכנו במסמך הבהרות זה.  .4

 מסמך הבהרות זה, יוגשו בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 . 12:00בשעה  13/11/22ראשון המועד האחרון להגשת הצעה במכרז הוא יום  .5

 ידי המציע בתחתית כל עמוד.-כשהוא חתום על על המציע לצרף להצעתו, מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים,  .6

מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף 

הרלוונטי 

במסמכי 

 המכרז

 תשובות פירוט השאלה

לחוזה  14 1

 (52)עמ' 

 במקרים מסוימים בלבד ובהתאם להנחיות השב"כ.סיווג בטחוני יידרש  האם נדרש סיווג בטחוני כלשהו?

אגף הביטחון של הביטוח הלאומי יתאם הצורך בסיווג ויבצע הסיווג באותם 

 .ספקים עם היתחומים רלוונט

"התחייבות לקיום  0.4.1.9מעודכן של נספח נוסח לקובץ זה  1מצ"ב כנספח 

 נהלי הביטחון של המוסד".
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2 0.4.2.1.2 

 (10)עמ' 

האם פניות פרטניות לשירותים מכוח מכרז 

אשר כוללות אפיון תנאי סף  –מסגרת ממשלתי 

)סינון בתוך רשימת ספקי המסגרת(, דרישות 

נדרש, מפרט נוספות להגדרת כ"א מקצועי 

שירותים, מפרט ציוד באחריות הספק, מנגנון 

תמורה מותאם וכו' יכללו בספירת המכרזים 

נדגיש שהשאלה מתייחסת רק לפניות  לבחינה? 

 פרטניות אשר בתחום הרלוונטי

מפורט בטבלה  והערכת איכות ההצעההמונח "מכרז" לצורך תנאי הסף 

ייה פרטנית מכוח מכרז נוספות". פנ"הגדרות מקצועיות  ,0.32שבסעיף 

 מסגרת אינה עונה על ההגדרה האמורה.

)עמ'  0.4.2 3 

10) 

0.7 

0.6.3 

במהלך השנים האחרונות מספר עובדים בחברה 

ייעצו )ובחלקם כתבו מקצה לקצה( מכרזים 

מורכבים בהיקפי פעילות ותמורה גבוהים מאוד. 

השירותים ניתנו למשרדים ממשלתיים וצה"ל. 

ולעיתים קרובות אף סיוע  לאור המורכבויות

 –וליווי לגופים גם במהלך הפעלת המכרזים 

כמות המכרזים בתחום הרלוונטי )בהתחשב גם 

בניקוד הבסיסי המאפשר מעבר לשלב 

אינו מביא לביטוי את הניסיון  הבא( 

 אין שינוי במסמכי המכרז.לא, 
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במורכבויות וההיקפים שיש לנו להציע. האם 

ניתן לשנות את כמות המכרזים המינימלית 

לופין מתן ניקוד אשר ישקף את הנדרשת או לחי

המכרזים שהינם מורכבים מאוד/ רב שלבי/ 

היקפים של עשרות מיליוני שח / מכרז שכולל גם 

 שירותים וגם ציוד וכדומה

האם עיקר עבודת הספק תהיה ממשרדיו או  כללי 4

במשרדי הביטוח הלאומי בירושלים או במקום 

 אחר בארץ ?

במקרה והעבודה תבוצע במשרדי המוסד האם 

ישולם לספק החזרי הוצאות נסיעה בתפקיד 

 8.1.1להוראת תכ"ם  2.4.3בהתאם לסעיף 

 התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים ?

עיקר העבודה תבוצע על ידי הספק, במקום עבודתו. המוסד יהיה רשאי לזמן 

 .את הספק לפגישות

 ורט להלן:למכרז יתוקן כמפ 0.13.1סעיף 

לאחר המילה "נסיעות" יתווסף: ")למעט במקרים המזכים את  .א

התקשרות עם נותני  8.1.1הספק בתשלום בהתאם להוראת תכ"מ 

  שירותים חיצוניים(".

תווסף: "המוסד ישלם עבור נסיעות בהתאם לקבוע בסוף הסעיף י .ב

התקשרות עם נותני שירותים  8.1.1בהוראת תכ"מ  2.4.3בסעיף 

במקרה שהספק יהיה זכאי לתשלום בהתאם לסעיף זה, חיצוניים. 

  התעריף יהיה בהתאם לתעריף שיהיה בתוקף במועד התשלום".
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 8.1.1להוראת התכ"מ  2.4.3תשלום החזר נסיעות יעשה בהתאם לסעיף 

התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים, או כל הוראה אחרת שתחליף אותה 

 לקובץ זה. 2מ מצורף כנספח להוראת התכ" 2.4.3נוסח סעיף . בעתיד

הוא  התעריף לתשלום עבור קילומטר נסיעהבמועד פרסום קובץ הבהרות זה, 

   שקלים חדשים ברוטו לקילומטר, בתוספת מס ערך מוסף. 1.40בסך של 

)עמ'  0.2.2.1 .5

5) 

האם בנושאים מקצועיים אמור להיות ליווי 

צמוד של הגורמים המקצועיים במוסד או 

שהספק ישלוט לעומק גם בתחומי שמצופה 

 הדעת בהם המוסד עוסק.

שבו הוא במסלול מכרזים ל בנושאים הקשוריםאנו מצפים מהיועץ לשלוט 

מבקש להעניק למוסד שירותים. הגורמים המקצועיים בביטוח הלאומי ילוו 

את הספק בתחומי הידע המקצועי הרלוונטיים אליהם )למשל: סיעוד או 

 גמלאות(.

6. 0.4.2.1.1 

 (10)עמ' 

0.4.2.2 

מבקשים להרחיב את טווח השנים החל מ 

זאת מאחר ופרסום / הפצת מכרזים  1.1.2015

 רבים שנכתבו לא פורסמו בגלל מגיפת הקורונה.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

7. 0.4.2.1.3.1 

 (11)עמ' 

 .מבקשים להרחיב גם להשכלה במשפטים

 

למתן שירותים משפטיים בתחום אין שינוי במסמכי המכרז. המכרז אינו 

 המכרזים.
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8. 0.7.4.1.1 

 (17)עמ' 

מניסיוננו לעיתים נזקקים להעסיק מומחה 

בתחום דעת ספציפי שבאופן טבעי אינו אמור 

להיות אצל הספק ואינו בר השגה בתעריפי 

 איך תטופל הבעיה? –חשכ"ל 

 העסקת מומחים מסוג זה אינה בתכולת המכרז.

9. 0.7.4.1.1 

 (17)עמ' 

ותק של היועץ בהתאם לאמור והאם יעודכן ה

עם   8.1.1שבהוראת תכ"מ  2.3.2.1.2בסעיף 

 חלוף השנים.

 לחוזה יעודכן לנוסח הבא:  9.2סעיף 

לא יעודכן  למוסד את השירותים שיעניקככלל, סיווג תעריף היועץ . 9.2"

אורך כל ל השכלתו של היועץ, הוותק שלו או שנות ניסיונובעקבות שינוי ב

במקרים בהם קיימת חשיבות לצבירת ניסיון עם זאת,  .תקופת ההתקשרות

היועץ בפרויקט כלשהו במהלך תקופת ההתקשרות, רשאית היחידה 

המקצועית בביטוח הלאומי, לבקשת הספק, כעבור שנתיים ממועד תחילת 

מתן השירות על ידי היועץ במסגרת התקשרות זו, לבחון ולהמליץ האם 

סיווג היועץ בהתאם לשינוי ניסיונו המקצועי בלבד, בהתאם לעדכן את 

"תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים".  8.1.1.1להודעה מספר ה.

העדכון יתבצע בכפוף להצגת המסמכים הרלוונטיים לרמת נותן השירותים 

החיצוני ותוך מתן נימוק להחלטה ובכפוף לאישור חשב המוסד או סגנו. 

שיקול הדעת בעניין יהיה של הביטוח הלאומי בלבד ולספק לא כי יודגש, 
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להלן קישור להוראות ההודעה  יהיו כל טענות או דרישות בקשר לכך.

 ."https://takam.mof.gov.il/document/H.8.1.1והתעריפים:          

10. 0.7.4.1.2 

 (17)עמ' 

שיטת הניקוד מעודדת )בהיבטי העלות( שימוש 

למשל ינוקד  3מנוסים שכן יועץ בגורמים פחות 

 .2יותר מיועץ 

מסמכי המכרז יעודכנו, כך שתבוטל ההוראה לפיה לא ניתן יהיה להציע 

יזכה לניקוד המחיר  2. לאור זאת, יתכן שיועץ 25%שיעור הנחה העולה על 

 המקסימלי. 

למכרז, יימחקו המילים: "אין להציע שיעור הנחה העולה  0.7.4.1.1בסעיף 

יראו אותו כמי  - 25%מציע ששיעור ההנחה המוצע על ידו עולה על . 25%על 

 בלבד." 25%שהציע 

המשפט המתחיל במילים: "בהתאם  למכרז, יימחק 4.1לנספח  8בסעיף 

 לתנאי המכרז".
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11 
)עמ'  0.7.6

17) 

לאיזה תקופה  -בהתייחס לפסקה הראשונה  

עומדת הצעת המציע בתוקף לצורך מימוש 

 שירצה בכך המוסד.האמור, ככל 

 0.1סעיף  ,תוקף הצעת המציע הינה בהתאם למופיע בטבלת ריכוז תאריכים

המוסד יהיה מעוניין להתקשר עם הכשיר הנוסף לאחר תקופה . אם למכרז

מותנת בהסכמתו של הכשיר להאריך את תוקף הצעתו תהיה זו, ההתקשרות 

 ולחתום על הסכם ההתקשרות.  

)עמ'  1.2.2 12

24) 

כל התארגנות שהיא כללית, ולא נערכת לטובת מכרז מסוים בהתאם  .לא עיף ההתארגנות הינו בתשלום?האם ס

 לשעות ולהזמנת העבודה שאושרו על ידי הביטוח הלאומי, אינה בתשלום.

)עמ'  1.2.4 13

24) 

 תלוי במכרז הספיציפי, כך שלא ניתן לענות לשאלה בשלב זה.  באלו מערכות מידע מדובר?

)עמ'  2.2.2 14

26) 

האם מצופה שהיועץ בעצמו ידע לטפל בכל 

-ו 2.2.2.1הנושאים ובפרט האמור בסעיפים 

. ביצוע סקר למשל יתכן וידרוש התמחות  2.2.2.2

 מיוחדת. 

 כן.

)עמ'  2.2.2.3 15

26) 

האם הספק אחראי משפטית על מסמכי המכרז 

או שהלשכה המשפטית במוסד צריכה לאשר את 

 מסמכי המכרז ?

 הספק אינו אחראי משפטית על מסמכי המכרז.
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16 
)עמ'  2.2.2.3

26) 

האם לצורך כתיבת מפרטי שירות או מפרטים 

טכניים הספק יכול להיעזר בשירות מומחים 

 לנושא המכרז  וכיצד ישולם לאותו מומחה ?

 .במסלול שאליו הוא ניגשמצופה כי היועץ יוכל לכתוב מפרטים 

)עמ'  2.2.4.2 17

27) 

לעיתים מורכבות המכרז ומספר האינטרקציות 

מתבהרות רק בשלב מאוחר, כיצד יוכל הספק 

המוסד יחליט  אםלקבל תמורה בגין עבודתו 

שלא לשלם בגין הגדלת שעות )סעיף חד צדדי 

 .הנתון לשיקול דעת המוסד(

 אין שינוי במסמכי המכרז.

על ידי  מובהר כי הזמנת העבודה המחייבת הינה הזמנת עבודה החתומה

  .המורשים לכך בביטוח הלאומי

  –אמנת השירות  (31)עמ'  3.2 18

מניסיוננו חלק ניכר מהעיכובים במכרזים  .1

הינם בתהליכים הארגוניים הפנימיים עקב 

הצורך בקבלת אישורים, בקבלת הערות, 

בויכוחים פנימיים בארגון על התהליכים, 

דיונים בועדת המכרזים, אי זמינות גורמים 

שונים לדיונים ועוד. איך יבוצע סינון 

ל הבעיות בעניין זה לצורך בחינת איחור ש

 הספק.  

 הביטוח הלאומי יפעל בסבירות ובהגינות. .1

 נוי במסמכי המכרז.אין שי .2

 אין שינוי במסמכי המכרז.  .3
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היות והמוסד אינו מתחייב על העסקה  .2

 הסעיף הזה נראה דרקוני. –מלאה ורציפה 

מבקשים לבטל הסעיף. ספק סביר לא סתם  .3

חודשים ובכל מקרה  4לא מגיש חשבון 

קיים ספק בחוקיות אי תשלום בגין עבודה 

 שבוצעה לשביעות רצון המזמין.

 0.4.2נספח  19

טבלת  –

)עמ'  הניסיון

68) 

בעמודה "היקף ההתקשרות בש"ח כולל מע"מ" 

האם נדרש למלא את גובה שכר הטרחה שקיבל 

המציע או את היקף ההתקשרות של המכרז 

 עצמו ?

 היקף ההתקשרות של המכרז עצמו.

 0.6.3נספח  20

)עמ'  מפ"ל –

70) 

יש סתירה בחלוקת הניקוד בשלב הניקוד הבסיס 

לניקוד  1.2בין הניקוד המופיע בטבלה שבסעיף 

 בנספח. 3+  2המפורט בסעיפים 

 הניקוד הנכון הוא המופיע בגוף הנספח. 

 תתוקן כך:  0.6.3לנספח  1הטבלה בסעיף 

 10: הניקוד צריך להיות 1בשורה מס'  .א

 .35להיות : הניקוד צריך 2בשורה מס'  .ב

 .א(0.6.3)אין שינוי בנספח  3כנספח  מתוקן מצורף לקובץ זה 0.6.3נספח 
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21 
 0.6.3נספח 

 4.2סעיף  –

 (71)עמ' 

א כבר בשלב  0.6.3האם נדרש למלא את נספח 

הגשת ההצעה או רק לאחר קבלת הודעה על 

 ניקוד מתאים בשלב הניקוד הבסיסי.

 האם יש לצרף דוגמא למפרט מכרז או שמספיק

 א' ? 0.6.3לתאר את המכרז באמצעות נספח 

 

 א בשלב הגשת ההצעה.0.6.3יש לצרף את נספח 

 א.0.6.3אין צורך לצרף את המכרז לדוגמא, אלא רק את נספח 

)עמ'  0.2.2.4 22

5) 

מה היקף המכרזים שהמוסד לביטול לאומי 

 מפרסם בשנה בכל אחד מהמסלולים?
 לא ניתן לספק את המידע המבוקש.

נספח  23

)עמ'  הביטוח

77) 

במכרזים מסוג זה, לשירותים משפטיים, מקובל 

לדרוש מהיועץ קיומו של ביטוח אחריות 

נא עדכונכם את דרישות נספח  -מקצועית בלבד 

 הביטוח בהתאם.

 המכרז אינו למתן שירותים משפטיים. 

משרד שאינו מעסיק עובדים יספק הצהרה בכתב לפיה אינו מעסיק עובדים, 

את חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים ללא ביטוח חבות  ויחתים

מעבידים. אם במהלך תקופת ההתקשרות יחול שינוי בנושא זה, יהיה על 

 הספק להמציא אישור קיום ביטוחים מעודכן, הכולל ביטוח חבות מעבידים.
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נספח  24

)עמ' הביטוח 

77) 

לעיל תדחה, הנכם מתבקשים  1ככל ששאלה 

עצמאי שאינו מעסיק עובדים,  להבהיר כי משרד

אינו נדרש בביטוח חבות מעבידים )כמובן 

ובמידה ויועסקו עובדים בעתיד, ידרש הזוכה 

 לעדכן את מערך הביטוח שלו בהתאם(.

 .23אנא ראו את התשובה לשאלה 

                                                                                                                                                                                  

 ,בכבוד רב                                                                                                                                                                                 

 המוסד לביטוח לאומי



 1נספח 

 התחייבות לשמירה ולקיום נהלי הביטחון של המוסד 0.4.1.9נספח 

 
 לכבוד:

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים

 א.ג.נ

 הנדון: התחייבות לשמירה ולקיום נהלי הביטחון של המוסד

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

כל עובדי המציע המטפלים בזכאי הביטוח הלאומי יעברו בדיקת רישום פלילי במשטרת ישראל בטרם  .1

 תחילת אספקת השירות למוסד.

 .הם שוהים בו במבנים הביטחון קציני להוראות בהתאם ינהגו המציע עובדי כל .2

 עובדי המציע המטפלים באספקת השירות לזכאי המוסד יוחתמו על טופס שמירת סודיות. .3

והרשאות חט' אבטחת מידע של הביטוח  להנחיות בהתאם ציםלעובדי המציע תתאפשר גישה לקב .4

 הלאומי.

 אנו מתחייבים לאפשר לנציג אגף הביטחון במוסד לבצע ביקורת במשרדינו מעת לעת לבדיקת קיום .5

 הנהלים.

המוסד לביטוח לאומי הינו מפעל חיוני הפועל בחירום והשירותים הנדרשים יידרשו גם בשעת ידוע לי כי  .6

 .חירום

 
 ולראיה באתי על החתום

 היום:_____ 

 שם פרטי ומשפחה:_______________________________ ת"ז:_____________ 

 

 חתימה +חותמת הספק  שם נציג הספק  שם הספק

 

 ולפי הסכם התקשרות מיום ________  הואיל

 שבין: ___________ )להלן: "הספק"(

 לאומי )להלן: "המוסד"(,לבין: המוסד לביטוח 

 ....מזמין המוסד מהספק 
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 2 נספח

 8.1.1מתוך הוראת תכ"מ  2.4.4-ו 2.4.3סעיפים 

 זכאות לקבלת החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים .2.4.3

לעיל, בסמכות ועדת המכרזים לקבוע כי ניתן לשלם לנותן  2.3.1.5למרות האמור בסעיף  .2.4.3.1

השירותים החיצוני החזר הוצאות עבור נסיעה בתפקיד, בהתאם לשיקול דעתה ובשים לב 

 לתדירות הנסיעות, ולסבירות מתן ההחזר. 

 2.4.3.1ככל שוועדת המכרזים אישרה החזר הוצאות עבור נסיעה בתפקיד, כאמור בסעיף  .2.4.3.2

נותן השירותים ידווח הן באמצעות הקובץ המצורף, "הצהרה על ביצוע שעות עבודה  לעיל,

 ונסיעה" והן באמצעות מערכת הדיווח. 

התשלום, עבור נסיעה ממקום עבודתו הקבוע של נותן השירותים החיצוני למקום מתן  .2.4.3.3

 השירות, יינתן במקרים שבהם התקיימו כל התנאים הבאים:

הנסיעה ממקום עבודתו הקבוע של נותן השירותים למקום מתן השירות עולה על  מרחק .2.4.3.3.1

 קילומטרים. 30

 הנסיעה כרוכה בהוצאה כספית מצדו של נותן השירותים החיצוני. .2.4.3.3.2

עם הגשת החשבון לתשלום, צירף נותן השירותים החיצוני את הקובץ המצורף, "הצהרה  .2.4.3.3.3

ונסיעה", כשהוא מלא וחתום על ידי נותן השירותים הבכיר באותה על ביצוע שעות עבודה 

 התקשרות וכן דיווח באמצעות מערכת הדיווח.  

התשלום לנותן השירותים ישולם עבור מספר הקילומטרים שביצע במכפלת התעריף,  .2.4.3.4

 תעריפים".  -כאמור בהודעה, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים 

המרחק בין יעדי הנסיעה ייקבע בהתאם לטבלת המרחקים, המפורסמת על ידי חטיבת  .2.4.3.5

שכר, תנאי שירות וגמלאות באגף החשב הכללי במשרד האוצר )ראה הוראת תכ"ם, 

 (. 13.4.1"החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב פרטי", מס' 

המרחק לפי מיקום העיר הקרובה  במקרים שבהם לא קיים מידע לגבי יעד מסוים, יחושב .2.4.3.6

 ליעד המצוינת בטבלת המרחקים. 

במקרים שבהם הדיווח בגין הנסיעות יבוצע באמצעות מערכת הדיווח, המרחק בין יעדי  .2.4.3.7

 הנסיעה ייקבע באמצעות המערכת.

היחידה המקצועית אחראית לבצע בדיקת סבירות מול המרחקים שדווחו, כאמור בסעיפים  .2.4.3.8

 לעיל, ולבחון האם יש לאשר תשלום בגינם.  2.4.3.7-ו 2.4.3.6 ,2.4.3.5

נותן שירותים חיצוני לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור נסיעה ברכב ממשלתי או  .2.4.3.9

הצטרפות לנסיעה עם רכב אחר, וכן לא יהיה זכאי לכפל תשלום, כאשר מספר נותני 

 שירותים נוסעים ברכב אחד.

 כפל תשלום עבור החזר הוצאות נסיעה .2.4.4
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נותן שירותים חיצוני לא יקבל החזר הוצאות נסיעה משני גופים ממשלתיים שונים )או  .2.4.4.1

 יותר( עבור אותה נסיעה לאותו היעד. 

קילומטרים, תיחשב כנסיעה  15-כל נסיעה לשני יעדים או יותר שהמרחק ביניהם קטן מ .2.4.4.1.1

ן שבהם )לדוגמה, נסיעה מתל אביב למבשרת ציון ולאחר מכן לירושלים ליעד האחרו

לא יחול על מקרים שבהם  2.4.4.1.1תיחשב כנסיעה אחת מתל אביב לירושלים(. סעיף 

  נותן השירותים החיצוני מדווח באמצעות מערכת הדיווח.
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 2נספח 

  : מפ"ל0.6.3נספח 

 כללי -ניקוד האיכות  .1

 בשני שלבים:הערכת האיכות תבוצע  .1.1

 להלן.  2-3שלב ניקוד האיכות הבסיסי: יוערכו אמות המידה המפורטות בסעיפים  .1.1.1

נקודות אפשרויות בשלב זה,  45מתוך  30מציעים שניקוד האיכות שלהם יהיה לפחות  .1.1.2

ימשיכו לשלב ניקוד האיכות המתקדם, במסגרתו ייבחנו אמות המידה המפורטות 

 . 4-5בסעיפים 

 להלן תמצית של אמות המידה האיכותית: .1.2

 נקודות 45בסה"כ  –שלב ניקוד האיכות הבסיסי 

 ניקוד אמת המידה סעיף במפ"ל מס"ד

 10 ניסיונו של היועץ המוצע בייעוץ בתחום המכרזים 2 1

 35 היועץ המוצע העניק ייעוץמאפייני המכרזים להם  3 2

 נקודות 55בסה"כ  –שלב ניקוד האיכות המתקדם 

 ניקוד אמת המידה סעיף במפ"ל מס"ד

 25 מכרז לדוגמה 5 4

 30 ראיון 6 5

 100 סה"כ ניקוד האיכות

 

 נקודות( 10שלב ניקוד האיכות הבסיסי: ניסיונו של היועץ המוצע בייעוץ בתחום המכרזים )עד  .2

לניקוד בגין שנות ניסיונו של היועץ המוצע במתן שירותי ייעוץ בתחום המכרזים, בין  המציע יזכה .2.1

 למועד הגשת ההצעה, כדלקמן: 2012השנים 

שנות ניסיון במצטבר במתן שירותי ייעוץ בתחום  6מציע שליועץ המוצע מטעמו לפחות  .2.1.1

ות נקוד 2-נקודות; כל שנה שלמה נוספת תזכה את המציע ב 2-המכרזים, יזכה ב

 נקודות.  10-נוספות, וזאת עד ל
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 נקודות( 35)עד  ייעוץ העניק היועץ המוצע להם המכרזים מאפיינישלב ניקוד האיכות הבסיסי:  .3

נקודות עבור כל מכרז  2המציע יזכה לניקוד של המסלולים פרט למסלול בינוי ונדל"ן:  בכל .3.1

האחרון להגשת ההצעות למכרז, למועד  1.1.2017-שפורסם או הופץ על ידי גוף ציבורי בין ה

שהיועץ המוצע העניק לגביו שירותי ייעוץ לעורך המכרז, אם תחום המכרז נכלל במסלול 

הרלוונטי והיקף ההתקשרות מושא המכרז הוא מיליון ש"ח לפחות )כולל מע"מ(. זאת, עד לניקוד 

ות עבור כל מכרז נקוד 4המציע יזכה לניקוד של : "ןונדל בינוי במסלולנקודות.  20מירבי של 

למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,  1.1.2017-שפורסם או הופץ על ידי גוף ציבורי בין ה

שהיועץ המוצע העניק לגביו שירותי ייעוץ לעורך המכרז, אם תחום המכרז נכלל במסלול 

מיליון ש"ח לפחות )כולל מע"מ(. זאת, עד שני הרלוונטי והיקף ההתקשרות מושא המכרז הוא 

 נקודות. 20ניקוד מירבי של ל

נקודות עבור כל מכרז שפורסם או  3-המציע יזכה בהמסלולים פרט למסלול בינוי ונדל"ן:  בכל .3.2

למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, שהיועץ המוצע  1.1.2017-הופץ על ידי גוף ציבורי בין ה

מלש"ח  3רז הוא העניק לגביו שירותי ייעוץ לעורך המכרז, אם היקף ההתקשרות מושא המכ

המציע יזכה במסלול בינוי ונדל"ן:  נקודות. 15לפחות )כולל מע"מ(. זאת, עד לניקוד מירבי של 

למועד  1.1.2017-נקודות עבור כל מכרז שפורסם או הופץ על ידי גוף ציבורי בין ה 3.75-ב

רז, אם האחרון להגשת ההצעות למכרז, שהיועץ המוצע העניק לגביו שירותי ייעוץ לעורך המכ

מלש"ח לפחות )כולל מע"מ(. זאת, עד לניקוד מירבי של  5היקף ההתקשרות מושא המכרז הוא 

 נקודות. 15

 זה בגין מכרזים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף.  3לא ניתן לזכות בניקוד עבור סעיף  .3.3

יזכה את המציע בניקוד לפי אחד  3.2ועל תנאי סעיף  3.1מכרז העונה על תנאי סעיף  .3.4

מהסעיפים בלבד )כך שהמציע יזכה למירב הנקודות האפשרויות(. לא ניתן לקבל ניקוד בגין אותו 

 מכרז בשני הסעיפים.

 נקודות( 25שלב ניקוד האיכות המתקדם: מכרז לדוגמה )עד  .4

 נקודות. 30 אמת מידה זו תיבחן רק לגבי מציעים שקיבלו בשלב ניקוד האיכות הבסיסי לפחות .4.1

א, לגבי מכרז שבו היועץ המוצע 0.6.3המציע יפרט בהצעתו, באמצעות הטופס המצורף כנספח  .4.2

העניק שירותי ייעוץ לגוף ציבורי )שהוא עורך המכרז(. יש להציג מכרז בתחום השייך למסלול 

 1.1.2018-אלש"ח לפחות ושפורסם אחרי ה 500הרלוונטי, שהיקף ההתקשרות שלו הוא 

א לגבי כל 0.6.3יש להגיש את נספח  –היועץ המוצע מתמודד ביותר ממסלול אחד )במקרה ש

 אחד מהמסלולים(. יש להתייחס לנושאים שלהלן:

תיאור כללי של המכרז: שם הלקוח, פרטי איש קשר, נושא המכרז, היקף ההתקשרות,  .4.2.1

תהליך ההכרעה )שלבי בדיקת ההצעות במכרז, אמות המידה האיכותיות והכמותיות, 

 מנגנון הכלכלי של המכרז(. ה
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תיאור כללי של שירותי הייעוץ שהיועץ המוצע העניק לטובת המכרז. יש לפרט תהליכים  .4.2.2

 ומשימות שהיועץ ביצע במסגרת הכנת מסמכי המכרז )בירור צרכים וכן הלאה(.

בעיות או סוגיות שהתעוררו במהלך הכנת המכרז או בדיקתו, פתרונן ותפקידו של היועץ  .4.2.3

 ליך זה.המוצע בתה

תוצאת המוסד יעניק למציע ניקוד בסעיף זה בהתאם לקריטריונים שלהלן. הניקוד בסעיף זה יהיה  .4.3

 המכפלה של הציונים בכל הקריטריונים. 

 נקודות(:  1.25היקף ההתקשרות )עד  .4.3.1

מלש"ח  2.5-מכרז שהיקף ההתקשרות שלו הוא לפחות חצי מלש"ח אך נמוך מ  .4.3.1.1

 נקודה. 0.75 -יזכה את המציע ב

מלש"ח יזכה  4-מלש"ח אך נמוך מ 2.5מכרז שהיקף ההתקשרות שלו עולה על  .4.3.1.2

 נקודה. 1-את המציע ב

 1.25-מלש"ח יזכה את המציע ב 4מכרז שהיקף ההתקשרות שלו הוא לפחות  .4.3.1.3

 נקודות.

המוסד יעריך את מידת המורכבות של  –נקודות(  2מידת המורכבות של המכרז )עד  .4.3.2

המכרז על בסיס המפורט בהצעה, באופן יחסי בין המציעים במסלול הרלוונטי, ויעניק 

 למציעים ניקוד כדלקמן:

 נקודה. 0.75 –מידת מורכבות נמוכה  .4.3.2.1

 נקודה. 1.5 –מידת מורכבות בינונית  .4.3.2.2

 נקודות. 2 –מידת מורכבות גבוהה  .4.3.2.3

המוסד יעריך את מידת  –נקודות(  2כתיבת המכרז )עד תפקידו של היועץ המוצע בהליך  .4.3.3

המעורבות והתרומה של היועץ המוצע בהליך כתיבת המכרז על בסיס המפורט בהצעה, 

 באופן יחסי בין המציעים במסלול הרלוונטי, ויעניק למציעים ניקוד כדלקמן:

 נקודה. 0.75 –הערכה נמוכה למידת המעורבות והתרומה של היועץ המוצע   .4.3.3.1

 נקודה. 1.25 –רכה בינונית למידת המעורבות והתרומה של היועץ המוצע  הע .4.3.3.2

 נקודה. 1.75 –הערכה גבוהה למידת המעורבות והתרומה של היועץ המוצע   .4.3.3.3

 נקודה. 2 –הערכה גבוהה מאוד למידת המעורבות והתרומה של היועץ המוצע   .4.3.3.4

ות של היועץ המוצע המוסד יעריך את יכולת פתרון הבעי –נקודות(  2פתרון בעיות )עד  .4.3.4

על בסיס המפורט בהצעה )למשל: התמודדות עם בעיות מורכבות, יצירתיות הפתרונות 

 שנמצאו(, וזאת באופן יחסי בין המציעים במסלול הרלוונטי. הניקוד יינתן כמפורט להלן:
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אין בהצעה התייחסות לפתרון בעיות או שעולה מההצעה שיכולת פתרון הבעיות  .4.3.4.1

 נקודה. 0.75 –א נמוכה של היועץ המוצע הי

 1.25 –עולה מההצעה כי יכולת פתרון הבעיות של היועץ המוצע היא בינונית  .4.3.4.2

 נקודה.

 נקודות.  2 –עולה מההצעה כי יכולת פתרון הבעיות של היועץ המוצע היא גבוהה  .4.3.4.3

המוסד יעניק למציע ניקוד בהתאם להתרשמותו  –נקודות(  2.5התרשמות כללית )עד  .4.3.5

 הייעוץ שהעניק היועץ המוצע במסגרת המכרז לדוגמה, כדלקמן:הכללית משירותי 

 נקודה. 1 –התרשמות כללית נמוכה עד בינונית נמוכה  .4.3.5.1

 נקודות. 2 –התרשמות כללית בינונית גבוהה עד גבוהה  .4.3.5.2

 נקודות. 2.5 -התרשמות כללית גבוהה מאוד  .4.3.5.3

 1.25מלש"ח ) 5לדוגמה, הניקוד של מציע שהיקף ההתקשרות של המכרז המוצע שלו הוא  .4.4

נקודות(, העריך את מידת המעורבות  2נקודות(, שהמוסד קבע כי הוא מכרז במורכבות גבוהה )

נקודות(, את יכולת פתרון הבעיות של היועץ המוצע כבינונית  2של היועץ המוצע כגבוהה מאוד )

קודות, נ 12.5-נקודות(, יזכה ב 2נקודות( ואת ההתרשמות הכללית כבינונית עד גבוהה ) 1.25)

 .2×1.25×2×2×1.25לפי החישוב שלהלן: 

 נקודות. 25בסה"כ ניתן לזכות בסעיף זה בעד  .4.5

 נקודות(:  30ראיון )ניקוד מרבי עד  .5

 נקודות. 30אמת מידה זו תיבחן רק לגבי מציעים שקיבלו בשלב ניקוד האיכות הבסיסי לפחות  .5.1

 בריאיון ישתתף היועץ המוצע. המוסד יהיה רשאי לזמן גורמים נוספים מטעם המציע לראיון.  .5.2

השתתפות בראיון הינה חובה. המוסד יהיה רשאי לפסול את הצעתו של מציע שהיועץ המוצע  .5.3

 מטעמו לא הגיע לראיון ללא מתן הודעה נוספת.

הלאומי במועד זימון המציעים.  המציע יציג בפני הביטוח הלאומי כל מידע אחר שיקבע הביטוח .5.4

פי שיקול דעתו הבלעדי -במסגרת הריאיון שומר הביטוח הלאומי על זכותו לפנות למי מהמציעים על

בבקשה לקבלת הבהרות או לביצוע השלמת מסמכים או פרטים או מידע מכל מין וסוג שהוא 

 הקשורים בהצעה.

רת או בקשר או בפרוטוקול או הצגת המציע לרבות כל מסמך כתוב שהוצג או שנערך במסג .5.5

בשאלות הבהרה בקשר עם הריאיון יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע. מובהר בזאת כי המציע 

כפי שהוצגו במסמכי המכרז או  ולא יהיה רשאי לגרוע בשום צורה ואופן מחובותיו והתחייבויותי

 בהצעתו. 

 דקות. 30 -משך הריאיון כ .5.6
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דקות שתכלול בין היתר את  10פרזנטציה, שלא תעלה על  עיועץ המוצהיציג  ,במהלך הריאיון .5.7

נו במתן שירותי ייעוץ בתחום המכרזים במסלול הרלוונטי ועקרונות העבודה שלפיהם היועץ ניסיו

 .פועל

בין היתר בנוגע לניסיונו, למכרז לדוגמה  –בנוסף, היועץ המוצע יישאל בראיון שאלות מקצועיות  .5.8

 ם נוספים שעבורם היועץ המוצע העניק שירותי ייעוץ.)שפורט בהצעה למכרז( ולמכרזי

 הציון עבור הריאיון יתבסס על התרשמות מהיועץ המוצע כמפורט בטבלה שלהלן: .5.9

ניקוד עבור  הקריטריון מס"ד

רמה טובה 

 מאוד

ניקוד עבור 

 רמה טובה

ניקוד עבור 

 רמה בינונית

ניקוד עבור 

 רמה נמוכה

מענה לשאלות  1

 מקצועיות.

5 3 1 0 

מענה לשאלות  2

בקשר למכרז 

לדוגמה ומכרזים 

נוספים שהיועץ 

 המוצע ייעץ בהם.

5 3 1 0 

 0 1 2 4 יכולת ביטוי. 3

בהירות ויכולת  4

 פישוט.

4 2 1 0 

היכרות עם המסלול  5

 הרלוונטי.

6 2 1 0 

 0 2 3 6 התרשמות כללית. 6

 

 


