ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה
מכרזים03272920 :

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז פומבי מס' 6/24

אספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

פרק  - 0מנהלה

חשוב :כל ההודעות ,ההבהרות ,השינויים והעדכונים בקשר למכרז זה יפורסמו באתר המרשתת (אינטרנט) של
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,שכתובתו ( www.bechirot.gov.ilתחת הקישורים "מכרזים ודרושים") .כמו
כן ,יישלחו הודעות כאמור בדואר אלקטרוני למי שנרשם לכך כאמור במסמכי המכרז.

הבהרה :בכל מקום בו כתוב בלשון זכר הכוונה היא גם לשון נקבה.
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תוכן עניינים
פרק/סעיף ונושא

עמוד

פרק  – 0מנהלה
 .0.1כללי – מהות ההתקשרות
 .0.2הגדרות
 .0.3מסמכי המכרז
 .0.4מסמכי המכרז ,הודעות והבהרות
 .0.5הגשת ההצעות
 .0.6תנאי הסף להשתתפות במכרז
 .0.7מסמכים שעל המציע להגיש כחלק מההצעה למכרז
 .0.8בדיקת ההצעות והערכתן
 .0.9תוקף ההצעה
 .0.10התחייבויות ואישורים נדרשים בגין זכייה ,חתימת הוועדה על ההסכם ותחילת התקשרות
 .0.11זכויות הוועדה
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 .0.13פגמים בהצעות
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 .0.16סמכות השיפוט
 .0.17תמורה

3
3
4
5
5
6
7
8
9
13
13
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17
17
17
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18
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 .1.2יעדים ומטרות
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מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

מכרז פומבי מס' 6/24
אספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

פרק  – 0מנהלה
 .0.1כללי – מהות ההתקשרות
.0.1.1
.0.1.2

.0.1.3

.0.1.4
.0.1.5

.0.1.6

.0.1.7

.0.1.8

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן – "הוועדה") מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות
שיפורטו להלן להגיש הצעה לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה.
השירותים הנדרשים כוללים:
 .0.1.2.1לימוד מערכי וחומרי ההדרכה הקיימים ,והצעת מודלים אפשריים לקידום ופיתוח
המערך הקיים.
.0.1.2.2

הגדרת מתודולוגיית למידה והטמעה לפי נושאים ,לרבות שיטות הדרכה.

.0.1.2.3

פיתוח הדרכה בתחומי תוכן שונים ,כפי שיידרשו על ידי הוועדה.

.0.1.2.4

פיתוח הכשרת מדריכים של ועדת הבחירות המרכזית להעברת הדרכות לאוכלוסיות
המודרכים השונות.

.0.1.2.5

ייעוץ לאגף ההדרכה בוועדת הבחירות המרכזית.

השירותים יכללו את רכיבי השירות המפורטים בפרק  1למסמכי המכרז ,בהתאם לשיקול דעתה
של הוועדה ,לרבות כל פעולה נדרשת לשם ביצוע השירותים שתידרש על ידי הוועדה או מי מטעמה
(להלן – "השירותים") .יודגש ,כי הוועדה אינה מתחייבת לרכוש את כלל השירותים ,או שירותים
כלשהם ,ורכישת השירותים תיעשה בהתאם לצרכי הוועדה מעת לעת.
בכוונת הוועדה לבחור בזוכה אחד.
בפרק  2למכרז מפורטת הערכת היקף השירותים שידרשו עד לסיום תקופת הבחירות הראשונה.
יובהר כי המספרים המצוינים במסמכי המכרז מהווים הערכה בלתי-מחייבת של הוועדה בנוגע
להיקפי השירותים שיידרשו .כן יושם אל לב כי הוועדה רשאית להגדיל או להפחית את היקף
השירותים ,לפי שיקול דעתה.
תקופת ההתקשרות היא ל 2-מערכות בחירות או  3שנים ,לפי המאוחר מבניהם .לוועדה זכות
ברירה ,לפי שיקול דעתה ,להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות ,עד לתקופה נוספת מרבית
של  2מערכות בחירות או  3שנים ,לפי המאוחר מבניהם (להלן – "תקופת ההתקשרות") .ככל
שמועד סיום ההתקשרות יצא במהלך תקופת בחירות (לאחר התפזרות הכנסת או הכרזה על קיום
משאל עם ,או ב 100-הימים שלפני מועד קיום הבחירות בהתאם לדין) ,תהיה הוועדה רשאית
להאריך את ההסכם עד שלושה חודשים לאחר מועד הבחירות או משאל העם ,גם אם מוצתה
תקופת ההתקשרות המרבית.
יובהר כי השירותים יסופקו על ידי המציע הזוכה בעצמו .לא תתאפשר אספקת כל אחד
מהשירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה באמצעות קבלני משנה ,אלא באישור הוועדה מראש
ובכתב.
התקופה עד לאחר מערכת הבחירות הראשונה בה יסופקו בפועל השירותים ,תהווה תקופת ניסיון.
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ככל שהוועדה תחליט על הפסקת ההתקשרות עם כל אחד מהזוכים במהלך תקופת הניסיון ,היא
רשאית לעשות כן על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובה לנמק זאת.
להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

.0.1.9

התאריכים

הפעילות
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה
המועד האחרון בו תפיץ הוועדה תשובותיה
לשאלות ההבהרה
המועד האחרון להגשת הצעה לתיבת המכרזים
סכום ותוקף ערבות ההצעה
תוקף ההצעה

 ,24.9.2020בשעה 12:00
1.10.2020

 22.10.2020בשעה 12:00
( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים)
בתוקף עד לתאריך 22.12.2020
עד לתאריך 22.12.2020

במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במסמכי המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה דלעיל.

 .0.2הגדרות
ההגדרה

המונח
אתר הוועדה

משרדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת במשכן הכנסת בירושלים; המרכז המבצעי-
לוגיסטי של הוועדה (הממ"ל) ,הממוקם ברח' שקד  ,6אזור התעשייה חבל מודיעין;
אתרי הוועדות האזוריות וועדות המשנה הנפרסות בתקופת הבחירות;

המכרז

מסמך זה ,על כל חלקיו ,לרבות נספחיהם ,ולרבות התשובות לשאלות ההבהרה,
כמפורט בסעיף  ,0.4.4כולם ביחד ,בין אם הם מקובצים בקובץ אחד ובין אם הם
בקבצים נפרדים;

הצעה

תשובת מציע שהוגשה כמענה למכרז;

ועדת המכרזים

ועדת המכרזים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת;

חוק חובת המכרזים

חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב;1992-

מציע

ספק שהגיש הצעה למכרז זה;

ספק  /זוכה

מציע אשר ייבחר על ידי ועדת המכרזים לספק את השירותים המבוקשים;

ספק חלופי

כמשמעותו בסעיף  0.8.6בפרק המנהלה;

תקנות חובת המכרזים תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג.1993-
פיתוח הדרכה

תהליך בניית התשתית לקיומה של הדרכה יעילה ואפקטיבית במתודולוגיה מובנית:
ניתוח הצרכים והגדרת התפקיד המיטבי ,הגדרת הידע ,המיומנויות והעמדות הנדרשות
ומקורותיהן ,קביעת שיטת הערכת הלמידה במהלך ובסיום ,רציונל ההדרכה ,בניית
רצף ההדרכה והלמידה ,החלטה על שיטות ההדרכה והפקת תוצרי הלמידה.

לומדה

מערך הדרכה שמבצע הלומד באופן ממוחשב ,על גבי רשת האינטרנט ,שמטרתה
הקניית ידע ומיומנויות מוגדרות למשתמש בה .הלומדה מאפשרת למשתמש להתקדם
בקצב אישי המתאים לו.

תואר אקדמי

תואר אקדמאי אשר הוענק על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג)
להעניק תארים מסוג זה ,תואר אקדמי מחו"ל ממוסד אשר ברשותו אישור הגף
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ההגדרה

המונח

להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ,או תואר שהוענק על ידי השלוחות
של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג.

 .0.3מסמכי המכרז
מכרז זה מכיל :
 .0.3.1פרק  – 0פרק המנהלה – בו מצויים הוראות המכרז ,תנאי הסף של המכרז ,דרך הגשת ההצעות,
אופן בחירת הספק הזוכה ונספחים שונים.
 .0.3.2פרק  – 1פרק מפרט השירותים – שבו מפורטים השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.
 .0.3.3פרק  – 2פרק העלות – המפרט את אופן התשלום לזוכה ,ובו מובאת ,בין היתר ,נוסחת שקלול
עלות ההצעה.
 .0.3.4פרק  – 3הסכם ההתקשרות.

 .0.4מסמכי המכרז ,הודעות והבהרות
.0.4.1

קבלת מסמכי המכרז
ניתן להוריד ,ללא תשלום ,את כל מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ,שכתובתו ,www.bechirot.gov.il :תחת מדור מכרזים ודרושים  מכרזים  מכרז

.0.4.2

.0.4.3

.0.4.4

מס' .6/24
רישום לקבלת עדכונים בקשר למכרז
מי שמעוניין לקבל עדכונים ודיווחים מהוועדה בקשר למכרז ,לרבות תשובות על שאלות הבהרה
והודעות שונות בעניין המכרז ,מוזמן להירשם באמצעות משלוח הודעה בהתאם לטופס המצ"ב
כנספח  ,0.4.2באופן המפורט בסעיף  0.4.3להלן.
פנייה בגין המכרז
כל פנייה בגין המכרז תיעשה בכתב ,אל כתובת דוא"ל  .vadatB@knesset.gov.ilעל הפונה לוודא
כי פנייתו נתקבלה והגיעה בשלמותה לידי הוועדה ,בטל' .02-6753407
נוהל העברת שאלות ובירורים
 .0.4.4.1שאלות הבהרה בנוגע למכרז תוגשנה לוועדה בכתב בלבד באופן המפורט בסעיף .0.4.3
שאלות בעל פה לא ייענו!
 .0.4.4.2המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מפורט בטבלת התאריכים שבסעיף 0.1.9
לעיל.
 .0.4.4.3שאלות ההבהרה תוגשנה במבנה הבא ,בפורמט  WORDבלבד המאפשר העתקת
השאלות (לא ב:)PDF-
מספר הסעיף במכרז

.0.4.4.4
.0.4.4.5

פירוט השאלה

תשובות הוועדה לשאלות שהוגשו יועברו לכל מי שנרשם לקבלת הודעות וכן יפורסמו
באתר האינטרנט של הוועדה ,כמפורט בסעיף .0.4.1
המועד האחרון להפצת המענה של הוועדה לשאלות ההבהרה מפורט בטבלת
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התאריכים שבסעיף .0.1.9
תשובות הוועדה לשאלות הן חלק בלתי נפרד מהמכרז ומחייבות את כלל המשתתפים.
רק תשובות שנמסרו בכתב מחייבות את וועדה .מציע יגיש את מסמך התשובות
שפרסמה הוועדה ,כשהן חתומות בהתאם להוראות המכרז ,כנספח  0.4.4.6להצעתו.

 .0.5הגשת ההצעות
.0.5.1

.0.5.2

.0.5.3
.0.5.4

.0.5.5

.0.5.6

את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מהמועד המצוין בטבלה בסעיף  .0.1.9הצעות שלא תימצאנה
בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים לא תובאנה לדיון בפני ועדת
המכרזים.
את ההצעה יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת במרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ,באזור התעשייה חבל מודיעין ,רח' השקד  ,6בימים א'-ה' בין השעות 12:00-
 .08:30אין לשלוח הצעות בדואר ,דואר אלקטרוני או בפקס .הגשת ההצעות צריכה להיעשות
בתיאום מראש ,באמצעות טלפון 03-9779000
מציע יכול להגיש הצעה אחת בלבד למכרז.
על המציע להגיש הצעה מלאה ושלמה העומדת במלואה בדרישות המכרז ,על כל חלקיו .הצעת
המציע תכלול את מסמכי המכרז כשהם חתומים כמפורט להלן ,ואליהם יצורפו כל האישורים
והנספחים הנדרשים.
אופן הגשת ההצעות – מקור והעתק:
 .0.5.5.1ההצעה תוגש בשלושה עותקים קשיחים זהים ,אשר יכללו את מלוא מסמכי המכרז
ואת המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם .ההצעה שבה ימולאו הפרטים במקור
תוגדר בתור – "העותק המקורי" .על אף האמור לעיל ,חומרי ההדרכה ,כנדרש בסעיף
 0.7.13למכרז ,יוגשו בעותק פיסי אחד בלבד ,שיצורף לעותק המקורי.
בעותק המקורי של ההצעה ייחתם כל עמוד של חוברת המכרז בחותמת המציע
.0.5.5.2
ובחתימת מורשה חתימה מטעמו .בנוסף על כך ,כל מסמך המצורף לעותק המקורי
ייחתם בחותמת המציע ובחתימת מורשה חתימה מטעמו .בכל מקום בו נדרשת
חתימת המציע ,יחתום מורשה חתימה מטעמו.
 .0.5.5.3בעותקים הנוספים הנדרשים ,ייחתם העמוד הראשון של כל אחד מהעותקים בחותמת
המציע ובחתימת מורשה חתימה מטעמו במקור (לא צילום של החתימה).
 .0.5.5.4ההסכם בעותק המקו רי ייחתם בעמוד האחרון בחותמת המציע ובחתימת מורשה
חתימה מטעמו ,וביתר העמודים – בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של מורשה
חתימה מטעמו .חתימת מורשי החתימה על ההסכם וסמכותם לחייב את התאגיד
תאומת על ידי עורך דין במקום המתאים לכך .יודגש ,שככל שהתבצעו שינויים
בהסכם ההתקשרות במסגרת הליך ההבהרות ,יש לחתום על הנוסח המעודכן ,לאחר
הליך ההבהרות.
 .0.5.5.5עותק נוסף רביעי יוגש בפורמט דיגיטלי על גבי התקן נייד (דיסק-און-קי) .מובהר כי
חל איסור לכלול את המענה לפרק העלות (פרק  )2בעותק הדיגיטלי של ההצעה.
אריזת ההצעה:
כל הצעה תאוגד באריזה חיצונית אחת ,סגורה היטב ,ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי
חיצוני אחר ,ועליה יצוין באופן ברור ובמדויק "מכרז פומבי  – 6/24אספקת שירותי ייעוץ ,ליווי
ופיתוח הדרכה" .מעטפה זו תכלול שתי מעטפות פנימיות כמפורט להלן:
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מעטפה פנימית ראשונה – תכיל מענה לפרקים  0ו – 1-פרק המנהלה והנספחים של
פרק המנהלה ,בצירוף כלל האישורים הנדרשים בפרק זה ,ובכלל זה החוזה החתום
וההבהרות שפרסמה הוועדה ,וכן פרק מפרט השירותים ,במספר העותקים הנדרש.
על המעטפה להיות סגורה היטב ועליה יצוין באופן ברור שם המציע וכן "מכרז 6/24
– מענה לפרקים  0ו."1-
מעטפה פנימית שנייה – תכיל מענה לפרק  – 2עלות ,במספר העותקים הנדרש .על
המעטפה להיות סגורה היטב ועליה יצוין באופן ברור שם המציע וכן "מכרז – 6/24
מענה לפרק ."2

 .0.6תנאי הסף להשתתפות במכרז
ההשתתפות במכרז מותנית בעמידה בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
 .0.6.1המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל או יחיד הרשום כ"עוסק מורשה".
 .0.6.2המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך
מוסף או שהוא פטור מלנהלם ,והוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על
עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
 .0.6.3ה מציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז .1987-אם המציע הורשע ביותר משתי עבירות כאמור ,ההרשעה האחרונה לא
הייתה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות.
 .0.6.4המציע עומד בדרישות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-
 .0.6.5המציע צירף להצעתו כתב ערבות הצעה כמפורט להלן:
 .0.6.5.1כתב הערבות יהיה מקורי ובלתי מותנה ,להבטחת הקיום של תנאי ההצעה ולהבטחת
ההתקשרות עם המציע אם ייקבע כזוכה.
 .0.6.5.2כתב-הערבות יהיה על-סך של ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף שקלים חדשים),
יירשם לפקודת ממשלת ישראל – ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,ויהיה בתוקף עד
לתאריך הקבוע לתוקף הערבות בסעיף  0.1.9לעיל.
 .0.6.5.3כתב הערבות יהיה בנוסח נספח  .0.7.5אין לסטות מנוסח זה.
 .0.6.5.4כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד.
 .0.6.5.5הערבות תהיה ערבות בנקאית מבנק בישראל או מחברת ביטוח ישראלית ,שברשותה
רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א-
 .1981אם הערבות היא של חברת ביטוח ,החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת
הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.
 .0.6.5.6הוועדה תהיה רשאית לחלט את הערבות בנסיבות המפורטות בתקנות חובת המכרזים
ובהתאם להוראותיהן.
 .0.6.5.7הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז.
 .0.6.6ניסיון המציע
המציע בעל ניסיון במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת
.0.6.6.1
ההצעות ,במתן שירותי פיתוח הדרכה לשלושה לקוחות שונים לפחות ,המכשירים
לפחות  1,000מודרכים כל אחד ,בהיקף כספי מצטבר של  ,₪ 300,000ללא מע"מ ,לכל
לקוח.
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 .0.6.6.2מובהר כי לצורך המענה על תנאי הסף שלעיל ,יתקבלו אך ורק תשלום בגין פיתוח
הדרכה ,כהגדרתו במכרז זה .אם פרויקט מסוים כלל גם ביצוע ההדרכה בפועל ,יש
לציין רק את התשלום עבור פיתוח הדרכה ,ללא התשלום עבור ביצוע ההדרכה.
ראש צוות פיתוח הדרכה המוצע
המציע יציג בהצעתו מועמד לתפקיד ראש צוות פיתוח הדרכה שיעמוד בכל הדרישות הבאות
במצטבר –
 .0.6.7.1בעל תואר אקדמי ראשון ושמונה שנות ניסיון בפיתוח הדרכה או בעל תואר אקדמי
שני וחמש שנות ניסיון בפיתוח הדרכה;
 .0.6.7.2בעל ניסיון בניהול של לפחות שלושה פרויקטים של פיתוח הדרכה ,בהיקף כספי של
לפחות  ₪ 200,000כל אחד ,במהלך חמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת
ההצעות ,כאשר לפחות פרויקט אחד בוצע במהלך השנתיים האחרונות ולפחות אחד
מהפרויקטים כלל ניהול של שלושה עובדים לפחות.
 .0.6.7.3מובהר כי ראש צוות פיתוח הדרכה המוצע נדרש להיות מועסק באופן ישיר על ידי
המציע עצמו.
איש צוות פיתוח הדרכה
המציע יציג בהצעתו מועמד לתפקיד איש צוות פיתוח הדרכה שיעמוד בכל הדרישות הבאות
במצטבר –
 .0.6.8.1בעל תואר אקדמי ראשון ושלוש שנות ניסיון בפיתוח הדרכה לפחות;
 .0.6.8.2בעל ניסיון בפיתוח הדרכה בלפחות שלושה פרויקטים בתחום ההדרכה ,במהלך חמש
השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות ,שבכל אחד מהם ביצע שירותי
פיתוח הדרכה בהיקף שעות של לפחות  500שעות.
 .0.6.8.3מובהר כי איש צוות פיתוח הדרכה המוצע נדרש להיות מועסק באופן ישיר על ידי
המציע עצמו.

 .0.7מסמכים שעל המציע להגיש כחלק מההצעה למכרז
יש לצרף את כלל האישורים והמסמכים המפורטים בסעיף זה ,כאשר הם תקפים למועד הגשת ההצעה.
יש לצרף להצעה כל אישור בנספח נפרד שעליו יהיה רשום מספר הנספח לפי המפורט להלן:
 .0.7.1אישור על מעמדו המשפטי של המציע –
 .0.7.1.1אם המציע הוא יחיד ,יש לצרף אישור עוסק מורשה;
 .0.7.1.2אם המציע הוא תאגיד ,יש לצרף נסח תאגיד עדכני שהופק עד  15יום לפני המועד
האחרון להגשת הצעות מהמרשם הרלבנטי.
 .0.7.1.3האישור יצורף כנספח  ,0.7.1ויסומן בהתאם.
 .0.7.2אישור פקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס ,המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת
מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו 1975-או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג
לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס
לפי חוק מס ערך מוסף .האישור יצורף כנספח  .0.7.2ויסומן בהתאם.
 .0.7.3תצהיר של מורשה/י חתימה מטעם המציע ,המאושר על ידי עורך דין ,בדבר היעדר הרשעות
בעבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-בהתאם
לנוסח המחייב שבנספח .0.7.3
 .0.7.4תצהיר של מורשה/י חתימה מטעם המציע ,המאושר על ידי עורך דין ,בדבר העסקת עובדים עם
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מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח ,1998-בהתאם לנוסח המחייב שבנספח .0.7.4
ערבות ההצעה בנוסח המצורף כנספח  .0.7.5נוסח זה מחייב ואין לסטות ממנו.
תצהיר של מורשה/י חתימה מטעם המציע ,המאושר על ידי עורך דין ,על כך שלמציע (וכן לצוות
מטעמו) ניסיון כנדרש בסעיפים  0.6.7, 0.6.6ו ,0.6.8-וכן בדבר מאפייני המציע בקשר לאמות
המידה  1ו 2.1-המפורטות בסעיף  ,0.8.3.2בהתאם לנוסח המחייב שבנספח .0.7.6
התחייבות המציע לעמוד בכל תנאי המכרז במקרה של זכייה ,בנוסח המחייב בנספח .0.7.7
תצהיר של מורשה/י חתימה מטעם המציע ,המאושר על ידי עורך דין ,בדבר המידע אודות המציע,
לרבות זהות מורשה/י החתימה ,דוגמת חתימתו/ם ,ואופן החתימה המחייב את המציע ,וכן
הצהרה כי המציע אינו נמצא בהליכי חדלות פירעון ,בהתאם לנוסח המחייב בנספח .0.7.8
הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים בנוסח המחייב בנספח .0.7.9
הצהרה בדבר סודיות ,בנוסח המחייב בנספח .0.7.10
הסכם ההתקשרות ,כשהוא חתום בהתאם להוראות סעיף .0.5.5.4
המענה לשאלות הבהרה ,בהתאם להוראות סעיף .0.4.4.6
שני חומרי הדרכה מלאים אותם פיתח ראש צוות ההדרכה המוצע בחמש השנים הקודמות למועד
האחרון להגשת ההצעה ,וכן הסבר של עד  2עמודים על אודות כל חומר הדרכה ,לשם ניקוד ההצעה
בהתאם לאמת המידה  2.2בסעיף  .0.8.3.2חומרי ההדרכה שיצורפו להצעה יוחזרו למציעים לאחר
ההכרזה על זוכה במכרז.
תכנית עבודה מוצעת לביצוע השירותים ,שלא תעלה על  5עמודים ,לשם ניקוד ההצעה בהתאם
לאמת המידה  3בסעיף .0.8.3.2
קורות חיים ואישורי השכלה של ראש הצוות פיתוח ההדרכה המוצע ושל איש צוות פיתוח הדרכה
המוצע.
אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה ,כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,והמציע
מעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו ,יצרף להצעתו אישור כנדרש בחוק כנספח .0.7.16
יובהר ,כי יש להקפיד על מילוי נכון של הנספחים בהתאם להוראותיהם ,לרבות על-ידי מחיקת
שדות חלופיים והחתמת האדם המתאים בהתאם לדרישות כל מסמך.

 .0.8בדיקת ההצעות והערכתן
.0.8.1

כללי
בדיקת ההצעות תיערך במספר שלבים כמפורט להלן.

.0.8.2

שלב א' – בדיקת תנאי הסף
 .0.8.2.1בשלב בדיקת תנאי הסף ,תיבדקנ ה עמידתן של כל ההצעות בתנאי הסף וקיום כל
המסמכים הנדרשים.
 .0.8.2.2כל ההצעות שיעמדו בדרישות הסף ,תעבורנה לשלב ב' – שלב בדיקת איכות.

.0.8.3

שלב ב' – הערכת איכות ההצעות
 .0.8.3.1פרק האיכות מהווה  50%מהציון המשוקלל.
 .0.8.3.2בשלב זה ייבדקו נתוני איכות ההצעות ,בהתאם לקריטריונים שיפורטו להלן:
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
הנבדק

הפרמטר

תבחינים

 .1המציע

 .1.1ניסיון (מעבר
לנדרש בתנאי
הסף שבסעיף
)0.6.6.1

הניקוד יינתן עבור כל לקוח שעבורו ביצע המציע במהלך חמש
השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות פרויקט בתחום
פיתוח ההדרכה ,שעומד בכל הדרישות המפורטות בסעיף ,0.6.6.1
מעבר לנדרש בתנאי הסף (שלוש לקוחות).
יינתנו  3נק' עבור כל לקוח ,עד למקסימום של  12נקודות עבור
ארבע לקוחות נוספים.

12

 .1.2ניסיון בפיתוח
לומדות

הניקוד יינתן עבור כל פרויקט בתחום פיתוח ההדרכה שהמציע
ביצע בו פיתוח לומדות כהגדרתם במכרז זה ,במהלך שלוש השנים
הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות.
יינתנו  2נק' עבור כל פרויקט ,עד למקסימום של  8נקודות עבור
ארבעה פרויקטים.

8

 .1.3ניסיון בפיתוח
מערכי שיעור
מקוונים

הניקוד יינתן עבור כל פרויקט בתחום פיתוח ההדרכה שהמציע
ביצע בו פיתוח שיעורים מקוונים ,במהלך שלוש השנים הקודמות
למועד האחרון להגשת ההצעות.
יינתנו  2נק' עבור כל פרויקט ,עד למקסימום של  10נקודות עבור
חמישה פרויקטים.

10

סה"כ ניקוד למציע

30

 .2ראש צוות
פיתוח
הדרכה

 .2.1ניסיון (מעבר הניקוד יינתן עבור כל פרויקט שבוצע במהלך חמש השנים
לנדרש בתנאי
הסף שבסעיף הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות העומד בתנאים
)0.6.7.2
המפורטים בסעיף  ,0.6.7.2מעבר לשלושה הנדרשים כדי
לעמוד בדרישות אותו סעיף .יוענקו  3נקודות לכל פרויקט
ועד לסך של  6נקודות עבור שני פרויקטים מעבר לנדרש
בתנאי הסף (דהיינו  5פרויקטים בסה"כ).
 .2.2איכות פיתוח יינתן ניקוד על איכות חומרי ההדרכה (שני מערכים) שפיתח
חומרי הדרכה
ראש הצוות.
סעיף זה ייבחן על-פי הפרמטרים הבאים:
 .1שלבי העבודה בפיתוח חומר ההדרכה
 .2מספר ההכשרות  /קורסים שנגזרו בהתבסס על חומרי
ההדרכה שפותחו בכל פרויקט.
 .3איכות תוצרי פיתוח ההדרכה.
 .4התאמת ההדרכה לקהלי יעד שונים.
לשם ניקוד סעיף זה ,המציע יצרף שני תוצרים של פיתוח
הדרכה ,שנערכו ונכתבו על ידי ראש צוות פיתוח ההדרכה המוצע
בחמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעה ,וכן
הסבר של עד  2עמודים בלבד אודות כל תוצר.
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כל אחד ממערכי ההדרכה ינוקד בסולם של ( 0הנמוך ביותר) עד 5
(הגבוה ביותר) .הציון הסופי בסעיף זה יהיה ממוצע ציוני שני
המערכים כפול 2.8

.3

תכנית עבודה
מוצעת

סה"כ ניקוד לראש צוות פיתוח הדרכה המוצע

20

המציע יצרף להצעתו תכנית עבודה מוצעת ,שכוללת את
מתודולוגיית העבודה ותפיסת העולם לביצוע השירותים ואת
תכנית העבודה המוצעת למימושה .במסגרת התכנית על המציע
להתייחס להתאמות הנדרשות בתכנית ,ככל שהבחירות יוקדמו
וייערכו בתקופה הקרובה.
תכנית העבודה לא תעלה על  5עמודים כולל נספחים.
הוועדה תבחן את תכנית העבודה המוצעת ותנקד אותה ביחס
בהתאם לפרמטרים שלהלן:
 .1שיטתיות;
 .2יצירתיות ומקוריות ;
 .3התאמת המערכים לקהלי יעד שונים;
 .4הליך הבקרה על אפקטיביות ההדרכה;
 .5מתן מענה לשינויים שעלולים להיגרם כתוצאה מהקדמת
הבחירות.
הוועדה אינה מחויבת לאמץ את תכנית העבודה המוצעת.

20

סה"כ ניקוד לתכנית עבודה מוצעת
.4

שביעות רצון
לקוחות

20
הניקוד יינתן על בסיס לקוחות שפורטו במענה לסעיף 0.6.6
ולסעיף  1באמות המידה .הלקוחות יתבקשו לנקד את שירותי
המציע בניקוד של בין  0ל 5 -נקודות ,בהתאם ל 4 -הפרמטרים
הבאים :איכות תוצרי ההדרכה ,מקצועיות צוות המציע ,זמני
תגובה (עמידה ביעדים ובזמנים) ושביעות רצון משירותי פיתוח
ההדרכה בכללותם.
הניקוד של סעיף ההמלצות יהיה ממוצע הניקוד של שתי המלצות,
כפול .)10%( 2
ככל ולא יתקבל מענה משני ממליצים ,רשאית תהיה הוועדה לתת
ציון על סמך פחות משתי המלצות כאמור.

סה"כ ניקוד לשביעות רצון
.5

ראיון

10

10
צוות המציע ,שיכלול נציג ניהולי ,ראש צוות פיתוח הדרכה
ומפתח הדרכה אחד לפחות ,יזומנו למשרדי הוועדה וירואיינו
ע"י ועדת משנה .במסגרת הריאיון ידרשו המציעים להציג מצגת
הסוקרת את הצעתם לפרויקט ,את ניסיונם הרלוונטי ואת שיטת
העבודה המוצעת.
על סמך הפרמטרים הבאים:
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א .המציע – הבנת הנהלת המציע את מורכבות השירותים
המבוקשים במכרז ,על דרישותיהם השונות ,נכונות לגיוס
המשאבים הנדרשים לביצוע השירותים ,הכרות עם תחום
ההדרכה והעדכונים הרלוונטיים בו ,ניסיון בארגון וניהול
פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים ,וניסיון בשימוש
באמצעים טכנולוגיים לביצוע הדרכה.
ב .ראש צוות פיתוח הדרכה – התרשמות מבקיאותו של ראש
הצוות בתחום ההדרכה ,במגמות המתחדשות בו ובפרט
בפיתוח הדרכות ממוחשבות ,וכן מכישורי ניהול וארגון,
יכולת מקצועית ,יכולת ניהול צוות ,ראייה מערכתית ,יחסי
אנוש ותקשורת בין אישית ,יכולת הצגה ושכנוע ,וניסיון
בשימוש באמצעים טכנולוגיים לביצוע הדרכה.
ג .מפתח הדרכה – התרשמות מהיכרותו את תחום ההדרכה
בכלל ,ובפרט את תחום ההדרכה הנדרש במסגרת מכרז זה.
כן תיבחן יכולת המיקוד והצגת הדברים ,ורבליות ויחסי
אנוש.
סה"כ ניקוד לראיון
סה"כ ניקוד באמות המידה

.0.8.3.3

.0.8.4

20
100

הצעה שתקבל ציון סף של לפחות  70%בשלב בדיקת האיכות ,תעבור לשלב ג' – בדיקת
ניקוד המחיר וקביעת הספק הזוכה .למרות האמור לעיל ,במקרה שנותרו פחות משתי
הצעות העוברות את הסף האמור בבדיקת האיכות ,רשאית הוועדה ,לפי שיקול דעתה,
שלא לפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מאותו סף אך לא נמוך מ.60%-

שלב ג' – בדיקת הצעת המחיר ,שקלול ניקוד איכות ומחיר וקביעת הספק הזוכה
 .0.8.4.1הוועדה תבחן את הצעות המחיר לגבי הצעות אשר יעברו את תנאי הסף ,לרבות ניקוד
האיכות המזערי .הצעה שלא צלחה את תנאי הסף או את בדיקת האיכות ,או שנפסלה
מכל טעם אחר ,לא תיפתח הצעת המחיר שלה.
 .0.8.4.2ניקוד הצעת המחיר יעשה ע ל בסיס חישוב מחיר ההצעה המשוקלל ,בהתאם
למקדמים שנקבעו לכל אחד מהפריטים השונים.
 .0.8.4.3ההצעה שמחיר ההצעה שלה הוא הזול ביותר תקבל ציון מחיר של .100
יתר ההצעות יקבלו ניקוד באופן יחסי בהתאם לנוסחה הבאה:
.0.8.4.4
הצעת המחיר הזולה ביותר
הצעת המחיר הנבדקת
.0.8.4.5

.0.8.4.6

∗  = 100ציון המחיר

לאחר קביעת ניקוד המחיר ,ייערך שקלול הניקוד הכולל של ההצעה ,על פי היחס
הבא:
איכות –  ,50%מחיר – .50%
ההצעות ימוינו בהתאם לניקוד הכולל וידורגו מהציון המשוקלל הגבוה ביותר ועד
לנמוך ביותר .ההצעה שתזכה בניקוד המשוכלל הגבוה ביותר תיקבע כהצעה הזוכה.
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מתן העדפות
 .0.8.5.1בע ת קביעת הזוכה ,תיתן ועדת המכרזים העדפה לעסק בשליטת אישה ,כמשמעותו
בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,בהתאם להוראות סעיף זה.
בחירת "זוכה חלופי" (ספק חלופי)
ועדת המכרזים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תהא רשאית לבחור במציע אשר הצעתו
.0.8.6.1
דורגה במקום השני כ"זוכה חלופי" (להלן – "ספק חלופי") ,שיכול ויבוא (במקרים
המתאימים) במקום הספק הזוכה.
אם לא יעמוד הזוכה באחת או יותר מדרישות המכרז והסכם ההתקשרות או ינהג
.0.8.6.2
שלא בתום לב ,רשאית הוועדה ,בתקופה ש עד תום תקופת הניסיון ,להתקשר עם
הספק החלופי ,בהתאם לתנאי המכרז ,להסכם ההתקשרות ולהצעתו של הספק
החלופי ,במקום הספק הזוכה.
 .0.8.6.3אם החליטה ועדת המכרזים על בחירה בספק חלופי כספק הזוכה ,יבוא הספק החלופי
במקום הספק הזוכה והוא מתחייב להשלים ולעמוד במכרז על כל תנאיו ,דרישותיו
וחלקיו והוא יחויב להשלים את כל התחייבויות הספק הזוכה אותו הוא החליף
בהקשר לדרישות מכרז זה.
 .0.8.6.4הוועדה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית של המציע הזוכה לרבות לצורך
כיסוי עלות אספקת השירותים המבוקשים על-ידי הספק החלופי.

 .0.9תוקף ההצעה
.0.9.1
.0.9.2

.0.9.3
.0.9.4

הצעות המציעים יעמדו בתוקפן עד למועד המצוין בטבלה שבסעיף .0.1.9
במקרה שהמציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו ,לא ימלא אחר החובות הנדרשות ממנו כתנאי
לחתימת ההסכם על ידי הוועדה ,או שההתקשרות החוזית אתו תסתיים טרם זמנה מכל סיבה
שהיא ,עד למועד תוקף ההצעות ,תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על בעל ההצעה הבאה
אחריה בטיבה כזוכה במכרז ,ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים באותו מציע
תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.
ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה גם לאחר חלוף מועד תוקף ההצעה ובלבד
שהמציע נתן את הסכמתו לכך.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים לבחור "ספק חלופי" ,בהתאם לסעיף
.0.8.6

 .0.10התחייבויות ואישורים נדרשים בגין זכייה ,חתימת הוועדה על ההסכם ותחילת התקשרות
 .0.10.1חתימת הוועדה על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהספק הזוכה
כתנאי להתקשרות ,ובכלל זה הגשת ערבות הביצוע ומסירת אישורי הביטוח כנדרש בהסכם.
 .0.10.2ערבות ביצוע
 .0.10.2.1הספק הזוכה יעמיד לפקודת הוועדה ערבות אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים,
שתעמוד על סך של  50,000ש"ח ,בנוסח המחייב שבנספח  2להסכם ההתקשרות ,תוך
 5ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
 .0.10.2.2הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות ועד  60ימים לאחר סיומה.
 .0.10.2.3הערבות תהיה ערבות בנקאית של בנק בישראל או של חברת ביטוח ישראלית
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
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התשמ"א .1981-במקרה של ערבות מאת חברת ביטוח ,על הערבות להיחתם על ידי
חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח שלה.
האמור בסעיף זה יחול גם בעניינו של ספק חלופי .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק
החלופי יעמיד את הערבות לפי סעיף זה בתוך  5ימי עסקים מרגע שקיבל את ההודעה
על ההתקשרות עמו.

 .0.10.3ביטוח
הספק הזוכה ימציא לוועדה הודעה על כך שהוא מחזיק בביטוחים הנדרשים בהתאם להוראות
ההסכם ,תוך  5ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה על הזכייה במכרז .הגשת הודעה בדבר קיום
הביטוחים כאמור היא תנאי לחתימה על ההסכם עם המציע שהוכרז כספק הזוכה.
 .0.10.4חתימת החוזה ותחילת מתן שירותים
 .0.10.4.1לאחר המצאת כל האישורים הנדרשים כתנאי לחתימת החוזה תחתום הוועדה על
הסכם ההתקשרות.
 .0.10.4.2על המציע להיות ערוך לתחילת מתן השירותים בתוך  7ימים ממועד ההכרזה על קיום
בחירות או בתוך  7ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז ,לפי המוקדם מביניהם,
בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים
במסגרתו.
 .0.10.4.3אספקת השירותים תבוצע לפי הזמנות שיוצאו לספק הזוכה על ידי הגורם המוסמך
בוועדה ,בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות.

 .0.11זכויות הוועדה
 .0.11.1שינוי תנאי המכרז
הוועדה רשאית לשנות את תנאי המכרז עד למועד האחרון להגשת הצעות .הודעה על השינוי
תפורסם באתר האינטרנט של הוועדה וכן תישלח לכל מי שנרשם לקבלת הודעות.
 .0.11.2פיצול ההצעה
הוועדה רשאית לפצל את ההצעה ,לקבל חלקים ממנה ,או לממשה בשלבים.
 .0.11.3השלמת מידע
 .0.11.3.1ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר או אישורים המתייחסים
לדרישות המפורטות במכרז ,וכן מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים
לעיל ,לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז .אם נדרש מציע כאמור ,עליו
לענות לדרישה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי ועדת המכרזים בפנייתה אליו.
 .0.11.3.2ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע הבהרות בכתב להצעתו אם סברה כי הדבר
דרוש לה לשם הכרעה במכרז .אם נדרש מציע כאמור ,עליו לענות לדרישה בהתאם
ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי ועדת המכרזים בפנייתה אליו.
 .0.11.3.3ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע להופיע בפניה או בפני מי מטעמה ,להציג את
הצעתו או כל מסמך שיידרש ,ולהשיב לשאלות לכל הטעון הבהרה .המציע ייענה
לדרישת ועדת המכרזים לפגישה כאמור ויופיע כאמור תוך פרק שיקבע על ידי הוועדה
מרגע שליחת הדרישה.
 .0.11.3.4הוועדה תהא רשאית לפנות ללקוחות המציע ,או לכל צד שלישי ,לשם קבלת פירוט
לגבי ניסיונם וחוות דעתם על המציע ושירותיו.
 .0.11.3.5הוועדה תהא רשאי לערוך כל בדיקה נדרשת נוספת כפי שתנחה ועדת המכרזים ,הכל
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על פי שיקול דעתה הבלעדי.
אי בחירה בהצעה
הוועדה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
ביטול המכרז
 .0.11.5.1הוועדה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש.
אם בוטל המכרז לפני בחירת ספק זוכה ,הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים
אשר הגישו הצעות למכרז.
 .0.11.5.2בנוסף לאמור לעיל ,מובהר ומודגש כי הוועדה תהא רשאית לבטל את המכרז גם
במקרה בו ההצעות שהוגשו חורגות באופן מהותי מהמחיר שנקבע באומדן או
מהמחיר שנראה לוועדה כמחיר הוגן וסביר לביצוע השירותים.
 .0.11.5.3הוועדה לא תהיה חייבת לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז ,בכל צורה
שהיא.
פסילה בעקבות חוות דעת שלילית
 .0.11.6.1הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעת מציע אשר עבד בעבר עם הוועדה או
עם גורם ממשלתי אחר ,כספק של שירותים מהסוג המבוקש במכרז זה או שירותים
הקשורים לשירותים אלה ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של אספקת השירותים
כנדרש ,כי קיימת בעיה באמינותו או כי קיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב
עבודתו.
 .0.11.6.2הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעת מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם
של הוועדה או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש הצעה או הצהרה שקרית.
שירותים נוספים
 .0.11.7.1הוועדה רשאית להזמין שירותים נוספים מהספק הזוכה ,אשר הם שירותים דומים,
משלימים או תחליפיים לשירותים שהוגדרו במכרז זה (להלן – "השירותים
הנוספים") .לתשומת לב המציעים ,ככל שיידרשו שירותים נוספים שאינם כלולים
במכרז זה ,מחירם ייקבע בהתאם למחירים שהציע הספק הזוכה במכרז זה ובכפוף
לאישור הצעת המחיר שיגיש הספק הזוכה על ידי הוועדה.
 .0.11.7.2יובהר כי לוועדה שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט האם לרכוש את השירותים הנוספים
מהספק הזוכה וכי זכות זו היא חד צדדית ואינה מחייבת את הוועדה לרכוש שירותים
נוספים ממנו.
 .0.11.7.3הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לערוך התקשרות עם צד שלישי ,לרבות בדרך של
מכרז ,לרכישת שירותים שאינם כלולים במכרז ,לרבות שירותים נוספים ,גם אם ישנו
קשר בינם ובין השירותים הכלולים במכרז ,זאת אף אם המכרז הנוכחי או
ההתקשרות בעקבותיו עדיין בתוקף.

 .0.12בעלות על המפרט וההצעה ועיון בהצעות
 .0.12.1בעלות על המכרז ושימוש בו
מכרז זה הוא קניינה הרוחני של הוועדה ,אשר מפורסם לצורך הגשת הצעות למכרז בלבד .אין
לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.
 .0.12.2בעלות על ההצעה ושימוש בה
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 .0.12.2.1הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המציע .הוועדה מתחייבת שלא
לעשות שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי המכרז.
 .0.12.2.2הוועדה מתחייבת שלא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי ,זולת עובדיה והיועצים
המועסקים על ידה ,אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת המציע
אלא לצרכי המכרז ,בכפוף לכל דין ולזכות עיון כמפורט להלן.
 .0.12.3צד שלישי – עיון בהצעה זוכה
 .0.12.3.1בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין
במסמכים שונים ובהצעת הספק הזוכה .ועדת המכרזים תהא רשאית ,על פי שיקול
דעתה ,להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז ,כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו
מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים.
חומרי ההדרכה שיצורפו למכרז בהתאם לסעיף  0.7.13הם בגדר סוד מקצועי,
והמציעים לא יהיו רשאים לעיין בהם.
 .0.12.3.2במקרה שמציע מבקש סבור כי בחלקים מסוימים בהצעתו יש לדעתו סוד מסחרי או
סוד מקצועי והוא מבקש שיהיו חסויים ,עליו להמציא עותק נוסף (חמישי) של ההצעה
(בפורמט קשיח) ,שבו החלקים החסויים מושחרים .יש לכתוב על עותק זה כי מדובר
בעותק לצרכי עיון .על המציע להקפיד להפריד את המענה לפרק העלות למעטפה
נפרדת גם בעותק הנוסף כאמור בסעיף זה.
 .0.12.3.3מציע יהיה מנוע מלעיין בחלקים בהצעה הזוכה אשר בהצעתו שלו צוינו על ידו כסוד
מסחרי או מקצועי ,גם אם לא צוינו כחסויים בהצעה הזוכה.
 .0.12.3.4ועדת המכרזים רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להציג בפני מציעים שלא זכו
במכרז ,כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על
מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים ,לרבות חלקים שהמציע סימן כי הוא מבקש
לחסותם.

 .0.13פגמים בהצעות
.0.13.1

.0.13.2

.0.13.3

.0.13.4

הצעה חסרה
 .0.13.1.1הוועדה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף
מסעיפי המכרז ,אשר לדעתה מונעת הערכת ההצעה כראוי ,או שהיא דרישת סף.
הצעה מסויגת או מותנית
 .0.13.2.1מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות
המכרז .הצעה הכוללת הסתייגות או התניות על תנאי המכרז עלולה להיפסל על הסף.
 .0.13.2.2מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות את
השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות בלבד.
הצעה תכסיסנית
הצעה תכסיסנית ,הצעה שיש בה משום חוסר תום לב ,הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית
או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו ,הצעה שיש בה סבסוד צולב של מחירים,
וכן הצעה העלולה להביא לפגיעה בזכויות עובדי המציע ,הנתונות להם על פי דיני העבודה –
תיפסל.
תיקון פגם או הבלגה עליו
ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם ,אם מצאה כי אין
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בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור
ואת תכליתו של מכרז זה.

 .0.14שלמות ההצעה ואחריות הספק הזוכה
 .0.14.1האחריות הכוללת לביצוע השירותים תוטל על הספק הזוכה.
 .0.14.2ההצעה המוגשת היא שלמה והספק הזוכה יהיה אחראי לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז,
לרבות כל הפעולות הנלוות הנדרשות לשם ביצוע השירותים כנדרש.
 .0.14.3הספק הזוכה אינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעים מהמכרז ומהסכם ההתקשרות
שנחתם על פיו ,אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הוועדה מראש ובכתב ,בכפוף לשיקול דעתה
הבלעדי של הוועדה .ניתנה הסכמת הוועדה כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק הזוכה
מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי המכרז והסכם ההתקשרות.

 .0.15היררכיה בין מסמכים ופרשנות
.0.15.1
.0.15.2
.0.15.3
.0.15.4
.0.15.5
.0.15.6
.0.15.7

כל המסמכים המצורפים למכרז זה ,לרבות ההסכם על נספחיו ,מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז
זה ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ,ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
ככל שלא ניתן לעשות כן ,יגבר נוסח ההסכם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח נספחיו,
למעט ההסכם ,ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים .ככל שלא ניתן לעשות כן ,יגבר נוסח המכרז.
ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר
משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.
כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
אם תתגלה סתירה בין האמור בהצעה לבין הנדרש במפרט ,יגבר האמור במפרט.
במקרה של חוסר בהירות באשר לפרשנות תנאי מתנאי המכרז ,פרשנות הוועדה היא הקובעת.
ככל שלעמדת מציע ישנה אי בהירות במסמכי המכרז בנושא מסוים ,עליו להעלות עניין זה בשלב
שאלות ההבהרה.

 .0.16סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז ,או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו,
תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

 .0.17תמורה
התשלום לספק הזוכה יהיה בהתאם להצעת המחיר ,כמפורט בפרק  – 2העלות ,ולתנאים המפורטים
בהסכם ההתקשרות.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז פומבי מס' 6/24
אספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה
נספחים לפרק  - 0מנהלה
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

נספח  – 0.4.2טופס רישום לצורך קבלת הודעות
שם המבקש ________________________.
שם איש הקשר _____________.
טלפון _____________.
דוא"ל _____________.
ידוע לי כי כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות ,הוועדה רשאית לתקן את מסמכי המכרז ובכלל זה
לבטלו או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

חתימת מורשה חתימה________________ :

תאריך___________________ :

את טופס זה יש להעביר לדוא"ל Vadatb@knesset.gov.il

עמוד  19מתוך 62
משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيvadatb@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספח  – 0.7.3תצהיר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ __________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
אני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע במכרז פומבי  6/24לאספקת שירותי ייעוץ,
ליווי ופיתוח הדרכה (להלן" :המכרז") ,המבקש להתקשר עם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן" :המציע").
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו .1976-אני מאשר/ת
כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-
.1987
המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.
סמן  Xבמשבצת המתאימה:
המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום עד
למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
המציע או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר
מינימום ,אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
__________________
תאריך

__________________
שם

________________
חתימה וחותמת

אישור עורך דין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'
_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני
על התצהיר דלעיל.
__________________
תאריך

__________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

_______________
חתימת עורך הדין
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מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספח  – 0.7.4תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע במכרז פומבי  6/24לאספקת שירותי ייעוץ,
ליווי ופיתוח הדרכה (להלן" :המכרז") ,המבקש להתקשר עם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן" :המציע").
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-חלות על המציע והוא מקיים אותן.
במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע נדרש לסמן x
במשבצת המתאימה:
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן ,במידת הצורך.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,הוא פנה כאמור ,ואם קיבל הנחיות ליישום
חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן
התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
__________________
תאריך

__________________
שם

________________
חתימה וחותמת

אישור עורך דין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'
_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני
על התצהיר דלעיל.
__________________
תאריך

__________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

_______________
חתימת עורך הדין
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מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספח  – 0.7.5כתב ערבות הצעה

 דוגמה בלבד -שם הבנק/חברת ביטוח____________
מספר הטלפון __________________
מספר הפקס __________________
כתב ערבות
לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף שקלים חדשים) אשר תדרשו
מאת( ______________________ :יש לציין את שם המציע ואת מספר הרישום של התאגיד) (להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מספר  – 6/24אספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה.
אנו נשלם לכם את הסכום הנזכר לעיל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר
רשום או במסירה ידנית ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא
שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום .22.12.2020
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו______________________ (יש לציין את
שם הבנק/חב' הביטוח ,מספר הבנק ומספר הסניף ,וכתובתו)
הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

_________________
תאריך

_________________
שם מלא

_________________
חתימת מורשה החתימה
וחותמת מורשה החתימה או הבנק
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מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספח  – 0.7.6הצהרת המציע בדבר עמידה בדרישות המכרז
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה
כדלקמן:
אני נותן תצהיר זה בשם ___________________ ,מספר תאגיד _______________ ,שהוא המציע במכרז פומבי  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה
(להלן" :המכרז") ,המבקש להתקשר עם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן" :המציע").
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

חלק א' :הצהרת המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף
אני מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז:
 .1ניסיון המציע בפיתוח הדרכה
המציע סיפק שירותי פיתוח הדרכה ,במהלך חמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות ,ללקוחות המכשירים לפחות  1,000מודרכים כל אחד ,ובהיקף כספי
של לפחות  ,₪ 300,000ללא מע"מ ,לכל לקוח ,כנדרש בסעיף  ,0.6.6.1ללקוחות הבאים:
טבלה זו תשמש גם לצורך ניקוד ההצעה בהתאם לאמת מידה  1.1באמות המידה המפורטות בסעיף  .0.8.3.2על כן ,ככל שלמציע יש ניסיון העולה על הנדרש בתנאי
הסף ,יש לפרטו בטבלה זו.
מס'

שם הלקוח

תקופת מתן
השירותים
(משנה וחודש
עד שנה וחודש)

פירוט השירותים שניתנו ושלבי העבודה

כמות מודרכים

היקף כספי של מרכיב שם איש קשר אצל
הלקוח ותפקידו
פיתוח ההדרכה)
בש"ח ,ללא מע"מ

.1
.2
.3
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פרטי התקשרות
עם איש הקשר
(נייד ודוא"ל)

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מס'

שם הלקוח

תקופת מתן
השירותים
(משנה וחודש
עד שנה וחודש)

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה
פירוט השירותים שניתנו ושלבי העבודה

כמות מודרכים

היקף כספי של מרכיב שם איש קשר אצל
הלקוח ותפקידו
פיתוח ההדרכה)
בש"ח ,ללא מע"מ

פרטי התקשרות
עם איש הקשר
(נייד ודוא"ל)

.4
.5
.6
.7

 .2ניסיון המציע בפיתוח לומדות (מענה לסעיף  1.2באמות המידה)
מס'

שם הלקוח

תקופת מתן השירותים
(משנה וחודש עד -שנה
וחודש)

פירוט הלומדות שפותחו

שם איש קשר אצל
הלקוח ותפקידו

.1
.2
.3
.4

 .3ניסיון המציע בפיתוח מערכי הדרכה מקוונים (מענה לסעיף  1.3באמות המידה)

עמוד  24מתוך 62
משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيvadatb@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

פרטי התקשרות
עם איש הקשר
(נייד ודוא"ל)

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מס'

שם הלקוח  +שם הפרויקט

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה
תקופת מתן
השירותים
(משנה וחודש
עד -שנה וחודש)

פירוט מערכי הדרכה מקוונים שפותחו

שם איש קשר אצל הלקוח
ותפקידו

פרטי התקשרות
עם איש הקשר
(נייד ודוא"ל)

.1
.2
.3
.4
.5

 .4ראש צוות פיתוח הדרכה המוצע
שם ראש הצוות המוצע ,_________________________ :ת.ז_______________________ .
השכלה ( _________________________ :יש לצרף אסמכתאות)
שנות ניסיון בפיתוח הדרכה ( ___________ :יש לצרף קו"ח)
ראש הצוות בעל ניסיון בניהול פרויקטים של פיתוח הדרכה בהיקף כספי של לפחות  ₪ 200,000כל אחד ,במהלך חמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות,
כנדרש בסעיף  ,0.6.7.2המפורטים להלן:
טבלה זו תשמש גם לצורך ניקוד ההצעה בהתאם לאמת מידה  2.1באמות המידה המפורטות בסעיף  .0.8.3.2על כן ,ככל שלמציע יש ניסיון העולה על הנדרש בתנאי
הסף ,יש לפרטו בטבלה זו.
מס' שם הלקוח

תקופת מתן השירותים
(משנה וחודש עד שנה
וחודש)

פירוט השירותים שניתנו

היקף כספי
לפרויקט ,בש"ח
ללא מע"מ

מספר עובדים
מנוהלים ע"י ראש
הצוות בפרויקט

.1
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שם איש קשר
אצל הלקוח
ותפקידו

פרטי התקשרות
עם איש הקשר
(נייד ודוא"ל)

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מס' שם הלקוח

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

תקופת מתן השירותים
(משנה וחודש עד שנה
וחודש)

פירוט השירותים שניתנו

היקף כספי
לפרויקט ,בש"ח
ללא מע"מ

מספר עובדים
מנוהלים ע"י ראש
הצוות בפרויקט

שם איש קשר
אצל הלקוח
ותפקידו

פרטי התקשרות
עם איש הקשר
(נייד ודוא"ל)

.2

.3

.4
.5
.6

 .5איש צוות פיתוח הדרכה המוצע
שם איש הצוות המוצע ,_________________________ :ת.ז_______________ .
השכלה ( _________________________ :יש לצרף אסמכתאות)
שנות ניסיון בפיתוח הדרכה ( ___________ :יש לצרף קו"ח)
איש הצוות בעל ניסיון בפיתוח תוכן הדרכה ,במהלך חמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות ,בפרויקטים שבכל אחד מהם ביצע שירותי פיתוח הדרכה
בהיקף שעות של לפחות  500שעות ,כנדרש בתנאי הסף  ,0.6.8.2ללקוחות הבאים:
מס' שם הלקוח

תקופת מתן השירותים
(משנה וחודש עד שנה
וחודש)

פירוט השירותים שניתנו

היקף שעות פיתוח
הדרכה שביצע איש
הצוות

שם איש קשר
אצל הלקוח
ותפקידו

.1

.2
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פרטי התקשרות
עם איש הקשר
(נייד ,ודוא"ל)

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מס' שם הלקוח

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

תקופת מתן השירותים
(משנה וחודש עד שנה
וחודש)

פירוט השירותים שניתנו

היקף שעות פיתוח
הדרכה שביצע איש
הצוות

שם איש קשר
אצל הלקוח
ותפקידו

.3
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פרטי התקשרות
עם איש הקשר
(נייד ,ודוא"ל)

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

חלק ב' :חתימת המציע ואישור עורך-דין
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
__________________
תאריך

__________________
שם

__________________
חתימה וחותמת

אישור עורך דין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'
_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני
על התצהיר דלעיל.
__________________
תאריך

__________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

__________________
חתימת עורך הדין
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

נספח  – 0.7.7התחייבות המציע על קבלת תנאי המכרז

לכבוד
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
אנו ______________________,
_______________________,
מורשי החתימה מטעם _____________ ,מצהירים בזאת כי:
 .1קראנו בעיון רב את מכרז פומבי  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה (להלן" :המכרז") ,הבנו
את כל סעיפיו ותנאיו וקבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק.
 .2אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ,לרבות לנוסח הסכם ההתקשרות בינינו לבין הוועדה ,ככל שנזכה ,ומתחייבים
למלא את כל דרישות המכרז.
 .3הצעתנו תעמוד בתוקפה עד למועד המצוין בטבלה שבסעיף  0.1.9למכרז.
תאריך ________ :שם הספק________________ :
חתימה וחותמת____________ :
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מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספח  – 0.7.8אישור על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע
אני הח"מ ________________ ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
אני נותן תצהיר זה בשם ___________________ ,שהוא המציע במכרז פומבי  6/24לאספקת שירותי ייעוץ,
ליווי ופיתוח הדרכה (להלן" :המכרז") ,המבקש להתקשר עם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן" :המציע").
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
אני מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז:
 .1שם המציע בעברית (שם התאגיד כפי שהוא רשום במרשם)_____________________________ :
___________________________________
 .2שם המציע באנגלית:
___________________________________
 .3סוג ההתאגדות:
___________________________________
 .4תאריך הרישום:
___________________________________
 .5מספר מזהה:
___________________________________
 .6מספר עוסק מורשה:
___________________________________
 .7מען משרדו הרשום של התאגיד:
___________________________________
 .8מספר חשבון בנק:
 .9איש הקשר מטעם המציע:
שם ________________________________ כתובת _____________________
טלפון ________________________________ פקס _____________________
דוא"ל ___________________________________________________________
 .10פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ,ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת ,אם ישנן:
 )1שם פרטי ___________ :שם משפחה __________ :ת"ז_____________ :
תפקיד ___________ :דוגמת חתימה_______________ :
 )2שם פרטי ___________ :שם משפחה __________ :ת"ז_____________ :
תפקיד ___________ :דוגמת חתימה_______________ :
הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד  /לחוד (יש להקיף בעיגול).
 .11המציע אינו נמצא בהליכי חדלות פירעון.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
__________________
תאריך

__________________
שם

__________________
חתימה וחותמת

אישור עורך דין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'
_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני
על התצהיר דלעיל.
__________________
תאריך

__________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

__________________
חתימת עורך הדין
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מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספח  – 0.7.9תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
לכבוד
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
אני הח"מ ,____________________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ומתחייב/ת בזאת כלפיכם כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ ,שהוא המציע במכרז פומבי  6/24לאספקת שירותי ייעוץ,
ליווי ופיתוח הדרכה (להלן" :המכרז") ,המבקש להתקשר עם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן" :המציע").
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
למיטב ידיעתי אין בהגשת הצעה מטעם המציע למכרז או במתן השירותים נושא המכרז משום ניגוד עניינים עסקי
או אישי של המציע ,בעלי המניות במציע ,עובדי המציע ,ספקי משנה של המציע ,או של צד ג' כלשהו המעורב בהצעה
או בביצועה ,והמציע אינו נותן שירותים לסיעות הכנסת המכהנת.
אני מתחייב להודיע לוועדת הבחירות המרכזית ,במהלך תקופת המכרז וכן במהלך תקופת ההתקשרות ,ככל שאזכה
במכרז ,באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם המציע עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים ,מיד עם היוודע לי
הנתון או המצב האמורים.
אני מתחייב לדווח מראש לוועדת הבחירות המרכזית על כל כוונה של המציע להתקשר ,במהלך תקופת ההתקשרות,
עם כל גורם שההתקשרות עימו עלולה להעלות חשש לניגוד עניינים ,ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין .ועדת
הבחירות המרכזית רשאית שלא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים.
אני מתחייב כי המציע יפעל בהתאם להוראות אלו.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
__________________
תאריך

__________________
שם

__________________
חתימה וחותמת

אישור עורך דין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'
_____________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני
על התצהיר דלעיל.
__________________
תאריך

__________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

__________________
חתימת עורך הדין
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מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספח  – 0.7.10הצהרת סודיות
שנערכה ונחתמה ב ______-ביום ____ בחודש _____ 2017
על ידי{ :מורשי החתימה מטעם המציע}
שם ____________________:מספר זהות_________ :
שם ____________________:מספר זהות_________ :
הואיל
והואיל
והואיל

וועדת הבחירות המרכזית פרסמה את מכרז פומבי  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה
(להלן" :המכרז");
והמציע מבקש להגיש הצעות לאספקת השירותים המבוקשים במכרז;
וככל שהמציע זכה במכרז ויספק לוועדת הבחירות המרכזית את השירותים הוא עשוי להיחשף
לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת ועדת הבחירות המרכזית להגן.

לפיכך אני מתחייב כלפי ועדת הבחירות המרכזית כדלקמן:
הגדרות
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"השירותים" – מתן השירותים כמפורט במסמכי המכרז.
"מידע"  -כל מידע ( ,)Informationידע ( ,)Know-Howידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תכנית ,נתון ,מודל ,חוות דעת,
מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות
בצורה חשמלית או אלקטרונית או אופטית או מגנטית או אחרת ,בין שהתגבש לכדי תוצר שימושי ובין שהוא תוצר
ביניים במסגרת הליך הכנת תוצר שימושי.
"סודות מקצועיים"  -כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים ,בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים
או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע אשר יימסר ע"י ועדת הבחירות המרכזית או כל
גורם אחר או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל ,ולרבות מידע שהוא סוד מסחרי כמשמעו בחוק עוולות מסחריות,
התשנ"ט ,1999 -למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על כל דין.
שמירת סודיות
אני מתחייב כי הספק וכל מי שפועל מטעמו ישמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ויעשה
בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים נושא המכרז .למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,אני
מתחייב שהספק ומי מטעמו לא יפרסם ,יעביר ,יודיע ,ימסור או יביא לידיעת כל אדם את המידע או את הסודות
המקצועיים.
אני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויות אלה עלול להוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות
רשמיים) לחוק העונשין ,תשל"ז.1977-
אני מתחייב כי עם השלמת ביצוע השירותים יעביר המציע לוועדת הבחירות המרכזית את כל המסמכים או חומר
אחר כלשהו שנמסר למציע בקשר עם אספקת השירותים וכן כל עיבוד שנעשה מן המסמכים והחומר האמור ,למעט
מידע שהוא בנחלת הכלל .המציע לא ישאיר בידיו או בידי מי מטעמו העתק או צילום מכל סוג שהוא מן החומר או
המסמכים או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות מדיה אלקטרונית) הקשורים לאספקת השירותים ,ללא אישור
בכתב מאת ועדת הבחירות המרכזית.
ולראיה באתי/נו על החתום:
שם  _____________:חתימה וחותמת _________________:תאריך_____________:
שם  _____________:חתימה וחותמת  _________________:תאריך_____________:
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מכרז פומבי מס' 6/24

אספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח
הדרכה
פרק  - 1מפרט השירותים
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פרק  – 1מפרט השירותים
 .1.1רקע כללי
.1.1.1

.1.1.2

אגף ההדרכה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן" :הוועדה") אחראי לקיומו של מערך
הדרכה הנותן מענה לצרכי ההדרכה השונים של הוועדה .הוועדה מדריכה בתקופה שבסמוך ליום
הבחירות מעל  28,000מודרכים במגוון תפקידים ,ובכלל זה מזכירי ועדת קלפי ,חברי ועדות קלפי,
מפקחי טוהר הבחירות ,קולטים ,סופרי קולות במבצע ספירת קולות המצביעים במעטפות
חיצוניות ,עובדי ועדת הבחירות ועוד (להלן" :מודרכים") .לשם כך האגף מכין חומרי הדרכה
שונים ,ומקיים תהליכי שיפור וטיוב של תכני וחומרי ההדרכה אשר הוא עושה בהם שימוש ,בין
היתר ,בשל הצרכים העולים מן השטח ,שינויי חקיקה ,שינויים בתהליכי עבודה ,הפקת לקחים
מבחירות קודמות ועוד .סמוך למועד הבחירות ,וביתר שאת  3חודשים לפני מועד הבחירות ,אגף
ההדרכה נדרש ולעדכן את אמצעי ההדרכה שלו ,בהתאם לשינויים שחלו ממועד עריכתם ,וכן
להכשיר כ 150-עד  200מדריכים ,על מנת שידריכו את המודרכים השונים.
הוועדה מבקשת להתקשר עם גוף חיצוני מקצועי אשר יסייע לה בייעוץ ,ליווי ,פיתוח ועדכון חומרי
הדרכה.

 .1.2יעדים ומטרות
.1.2.1
.1.2.2

הוועדה מעוניינת לבחור בספק אחד בעל ניסיון בתחום פיתוח ההדרכה אשר יספק את השירותים
המבוקשים המפורטים במכרז על נספחיו.
הספק הזוכה יידרש להעמיד תשתית ארגונית ,לרבות צוות מפתחי הדרכה ,צוות גרפיקה
ושירותים נלווים אשר יאפשרו לוועדה לעמוד ביעדים ובמטלות שיפורטו להלן.

 .1.3השירותים הנדרשים
.1.3.1

.1.3.2
.1.3.3
.1.3.4

השירות הנדרש מחברת ההדרכה שתיבחר הוא בעיקרו:
 .1.3.1.1לימוד חומרי ההדרכה הקיימים ,והצעת מודלים אפשריים לקידום ופיתוח המערך
הקיים.
 .1.3.1.2הגדרת מתודולוגיית למידה והטמעה לפי נושאים ,הכוללת גם שיטות הדרכה.
 .1.3.1.3פיתוח אמצעי הדרכה בתחומי תוכן שונים ,כפי שיידרשו על ידי הוועדה ,לרבות פיתוח
חומרי הדרכה חדשים.
 .1.3.1.4עדכון חומרי ההדרכה ,עם תחילת תקופת בחירות ,בהתאם לשינויים הנדרשים.
 .1.3.1.5בניית תכנית להכשרת המדריכים של הוועדה.
 .1.3.1.6ייעוץ לאגף הדרכה.
השירותים יינתנו לפי דרישת הוועדה.
באופן שוטף יידרשו שירותים של פיתוח תכני הדרכה.
בסמוך למועד הבחירות (החל מכ 90-יום לפני מועד הבחירות ועד כ 30-יום לפני הבחירות) ,יידרש
מאמץ מרוכז של פיתוח תכני ההדרכה והלומדות ועדכון ותיקוף חומרי ותכני ההדרכה הקיימים,
נוכח שינויי חקיקה ,שינויים בתהליכי עבודה ,הפקת לקחים מבחירות קודמות ועוד .יודגש
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.1.3.5
.1.3.6
.1.3.7
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שמדובר בתקופת פעילות עמוסה ודוחקת ביותר .בתקופה זו ,יש צורך בעדכון חומרי ההדרכה
השונים ומתן תגובה מהירה לשינויים חקיקתיים ואחרים בלוח זמנים צפוף .נוכח נסיבות אלה,
דורשת הוועדה כי הספק שיבחר יהיה בעל בעלת יכולת העמדת צוות מקצועי רחב ,זמין ,יעיל ובעל
כלים מקצועיים וטכנולוגיים המספיקים לביצוע המטלות הנדרשות בתקופת שלפני הבחירות.
כמו כן ,סמוך למועד הבחירות יידרש הספק ,בהתאם להנחיות הוועדה ,לבצע הערכת אפקטיביות
של ההדרכות.
השירותים יינתנו באתר הוועדה ,ובעיקר במשרדי ועדת הבחירות בכנסת ובאזור תעשייה חבל
מודיעין .בחינת אפקטיביות ההדרכות תבוצע בפריסה ארצית.
יודגש כי יש חשיבות רבה לדיוק בתכני ההדרכה ,כך שיעמדו בדרישות החוק ובנהלים השונים .כל
חריגה או אי דיוק עלולים לפגוע באמון הציבור בעבודת ועדת הבחירות.

 .1.4תיאור מצב קיים
.1.4.1
.1.4.2

אגף הדרכה בוועדת הבחירות המרכזיות אחראי על הדרכתם של למעלה מ 28,000-מודרכים .כמו
כן הוא מכין חומרי הדרכה ועזרים שונים.
חומרי ההדרכה
נכון למועד פרסום המכרז ,ברשות ועדת הבחירות חומרי ההדרכה הבאים:
.1.4.2.1

לומדת מיון מקוונת וכן מבחן ממוחשב למועמדים לתפקיד מזכיר ועדת קלפי.

.1.4.2.2

תדריכים – ספרי תדריכים לבעלי תפקידים שונים:
מזכיר ועדת קלפי רגילה וכן ועדת קלפי נגישה מיוחדת.
.1.4.2.2.1
מזכיר ועדת קלפי בבית חולים.
.1.4.2.2.2
מזכיר ועדת קלפי בבית סוהר.
.1.4.2.2.3
אחראי קלפי בנציגות בחו"ל.
.1.4.2.2.4
קולט בוועדת קליטה.
.1.4.2.2.5
מזכיר ועדת ספירה במבצע ספירת קולות המצביעים במעטפות
.1.4.2.2.6
חיצוניות.
שיעורים פרונטאליים – מערך הדרכה לשיעור הכולל סימולציות ,סרטונים וכן מבחן
תואם עבור בעלי התפקידים הבאים:
מזכיר ועדת קלפי רגילה וכן ועדת קלפי נגישה מיוחדת :ההדרכה
.1.4.2.3.1
כוללת  4שעות הדרכה ושעת מבחן .המבחן מורכב משלושה נוסחי
בחינה אמריקאית ,ובנוסף גם שאלות פתוחות וכן תרגול של מילוי
פרוטוקול ועדת הקלפי.
מזכיר ועדת קלפי בבית חולים :ההדרכה כוללת  2שעות הדרכה ומבחן
.1.4.2.3.2
שנמשך שעה.
מזכיר ועדת קלפי בבית סוהר :ההדרכה כוללת  2שעות הדרכה ומבחן
.1.4.2.3.3
שנמשך שעה.
קולט :ההדרכה כוללת  3שעות הדרכה ומבחן שנמשך שעה.
.1.4.2.3.4
מזכיר ועדת ספירת קולות :ההדרכה כוללת  2שעות הדרכה וחצי שעת
.1.4.2.3.5
מבחן.
מפקחי טוהר בחירות :ההדרכה כוללת  2שעות הדרכה ללא מבחן.
.1.4.2.3.6

.1.4.2.3
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נציגי סיעות בוועדת הקלפי :ההדרכה כוללת  2שעות הדרכה ללא
.1.4.2.3.7
מבחן.
סרטוני הדרכה:
 4סרטונים שמשולבים בהדרכה של מזכירי ועדות קלפי רגילה.
.1.4.2.4.1
סרטון שמשולב בסרטון של הדרכת מזכירי ועדות ספירת קולות.
.1.4.2.4.2
הסרטונים בשפה העברית בלבד וכוללים גם כתוביות בעברית.
.1.4.2.4.3
מצעיות:
אגף ההדרכה פיתח מצעיות (דפי עזר שניתן להניח על שולחן העבודה)
.1.4.2.5.1
עבור בעלי התפקידים הבאים :מזכירי ועדות הקלפי השונות ,קולט,
ועדת ספירת קולות ,חברי ועדת קלפי.
כיום ,המצעיות הן דף הסבר מרכז בגודל  A3עבור כל אחד משלבי
.1.4.2.5.2
תהליך העבודה של ועדת הקלפי.
ניתן לראות את הלומדה ,הסרטונים וחלק מחומרי ההדרכה באתר המרשתת של

.1.4.2.4

.1.4.2.5

.1.4.2.6

ועדת הבחירות ,תחת לשונית "אודות הבחירות" " לומדות הכשרה".
להלן טבלה של חומרי ההדרכה השונים הקיימים כיום:

.1.4.2.7

קלפי רגילה
 +נגישה

קלפי בית
חולים

קלפי בית
סוהר

קולט

ספירת קולות

תדריך

+

+

+

+

+

שיעור פרונטאלי

+

+

+

+

+

מבחן

+

+

+

+

+

סרטונים

+

+

+

פרוטוקול

+

+

+

עזרים

+

+

+

.1.4.3

מפקח טוהר
הבחירות

+
+

+

+

אוכלוסיית המודרכים
להלן פירוט כמות המודרכים בבחירות לכנסת (כמות זו עשויה להשתנות בהתאם לצרכי ועדת
הבחירות):
 .1.4.3.1מזכירי ועדות קלפי – כ 18,000-מזכירים.
 .1.4.3.2מפקחי טוהר הבחירות – כ.5,000-
 .1.4.3.3קולטים בוועדות האזוריות – כ.5,000-
 .1.4.3.4מזכירי ועדות ספירה במבצע ספירת קולות המצביעים במעטפות חיצוניות – כ.500-
 .1.4.3.5כמו כן מודרכות אוכלוסיות נוספות
חברי ועדת הקלפי – ועדת הקלפי מורכבת מנציגי סיעות הכנסת
.1.4.3.5.1
היוצאת .חברי ועדת הקלפי מוזמנים להשתתף בהדרכה אך היא אינה
חובה.
מראיינים – עובדי ועדות הבחירות האזוריות שאחרים לשלב מיון
.1.4.3.5.2
המועמדים לתפקיד מזכיר ועדת קלפי.
מנהלי קליטה – בכל ועדה אזורית יש מנהל קליטה שמנהל את כל
.1.4.3.5.3
תהליך קליטת החומרים מאת מזכירי ועדות הקלפי בסיום יום
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הבחירות.
מנהלי אריזה – אחראי על אריזת החומרים שהתקבלו מהקלפיות
באתרי הקליטה של ועדות הבחירות האזוריות.

 .1.5צוות נדרש מהספק
.1.5.1

.1.5.2

.1.5.3

ראש צוות פיתוח הדרכה
 .1.5.1.1הספק יספק ראש צוות קבוע .ראש הצוות יהיה מי שהספק הציע במסגרת הצעתו
למכרז.
 .1.5.1.2ראש הצוות יהיה הגורם הבכיר מטעמו של הספק בכל ההתנהלות מול הוועדה.
 .1.5.1.3יובהר כי ראש הצוות יהיה הגורם המוסמך מטעם הספק לנהל את כלל העובדים
הפועלים מול נציגי הוועדה ,לרבות צוות פיתוח ההדרכה ,אנשי הגרפיקה וכד'.
 .1.5.1.4ראש הצוות ינהל ויהיה אחראי על תפקודם והפעלתם התקינה והאיכותית של כלל
הגורמים הקשורים במתן השירותים המבוקשים.
 .1.5.1.5ראש הצוות יהיה הגורם המקשר של הספק בכל הנושאים המנהליים ,כגון
ההתקשרות החוזית ,התשלומים ,אנשי צוות הספק או נושא ניהולי אחר שיתעורר
במהלך תקופת ההתקשרות.
 .1.5.1.6ראש הצוות יהיה זמין ככל שיידרש לצורך מימושה התקין של פעילות פיתוח ההדרכה
וקבלת כל שירות הנדרש מהספק לצורך קבלת כלל השירותים המבוקשים.
 .1.5.1.7החלפת ראש צוות תיעשה רק באישור מראש ובכתב של הוועדה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,ובכפוף להצגת ראש צוות חלופי העונה על הדרישות הקבועות במכרז
לתפקיד זה.
 .1.5.1.8החלפת ראש צוות פיתוח הדרכה במהלך תקופת בחירות (לאחר התפזרות הכנסת או
הכרזה על קיום משאל עם ,או ב 100-הימים שלפני מועד קיום הבחירות בהתאם לדין)
תגרור פיצוי מוסכם של  ,₪ 30,000מבלי לגרוע מהחובה להעמיד ראש צוות פיתוח
הדרכה חלופי העונה על כל הדרישות ,למעט במקרים חריגים ומיוחדים שיאושרו על
ידי הוועדה.
איש צוות פיתוח הדרכה
 .1.5.2.1איש הצוות יעמוד בדרישות הקבועות לתפקיד זה במכרז.
 .1.5.2.2ככל וידרשו אנשי צוות פיתוח הדרכה נוספים ,על פי צורך (בעיקר בתקופת בחירות),
יהיה מחויב הספק להעמיד לרשות הוועדה אנשי צוות פיתוח הדרכה נוספים ,על מנת
לעמוד בלוחות הזמנים.
מעצב גרפי
 .1.5.3.1בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בעריכה ועיצוב גרפי של חוברות לימוד ,מצגות,
גרפים ,עיצוב דיגיטלי.
 .1.5.3.2המעצב הגרפי יספק שירותי גרפיקה הכוללים בין היתר:
עריכת מצגות;
.1.5.3.2.1
עיצוב והפקה של חוברות ,דוחות ופרסומים של ועדת הבחירות;
.1.5.3.2.2
עריכת חוברות ומערכי שיעור;
.1.5.3.2.3
עיצוב של מודעות ושלטים;
.1.5.3.2.4
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עיצוב דיגיטלי לאתר האינטרנט והרשתות החברתיות (באנרים,
.1.5.3.2.5
אינפוגרפיקה ועוד');
שירותים נוספים בתחום הגרפיקה.
.1.5.3.2.6
 .1.5.3.3במידת הצורך יועסקו עוד גרפיקאים שיאושרו מראש על ידי הועדה.
מומחה  – UX/UIאפיון ועיצוב ממשק וחווית משתמש
 .1.5.4.1בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בפיתוח ,באפיון ועיצוב ממשק וחווית משתמש
בטפסים שאינם דיגיטליים.
 .1.5.4.2יהיה אחראי על אפיון ועיצוב חווית משתמש ,ובין השאר:
מחקר וראיונות עם נציגי הועדה והמדריכים ללימוד של צרכים,
.1.5.4.2.1
מטרות ואמצעים.
גיבוש ,תכנון ואפיון מפורט של קונספט הנראות והשפה העיצובית
.1.5.4.2.2
שיענה על המטרות ותסריטי השימוש שהוגדרו.
עיצוב מספר חלופות של קונספט גרפי.
.1.5.4.2.3
עיצוב המסמך או הטפסים בהתאם לקונספט שנבחר.
.1.5.4.2.4
ליווי וסיוע בהוצאה לפועל.
.1.5.4.2.5
עורך אנימציה
בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהכנת לומדות וסרטוני אנימציה עבור גופי הדרכה.
צוות הספק – כללי
 .1.5.6.1צוות הספק יהיה זמין באופן מלא למתן שירותי פיתוח ההדרכה במהלך כל תקופת
ההתקשרות
 .1.5.6.2כל החלפה מכל סיבה שהיא של מי מאנשי צוות הספק ,דורשת אישור בכתב מהוועדה.
על הספק יהיה להעמיד איש צוות חלופי בעל הניסיון הנדרש במכרז.
 .1.5.6.3מעבר לצוות המפורט בסעיף זה ,הספק יעסיק צוות של עובדים אשר יבטיח מענה
יעיל וראוי של מפרט השירותים המבוקשים.

 .1.6שלבים עיקריים של תהליך העבודה הנדרש מהספק הזוכה
.1.6.1

שלב  -1לימוד מצב קיים וגיבוש הצעה לקידום מערך ההדרכה
 .1.6.1.1משך השלב :עד  30יום
 .1.6.1.2הפעולות הנדרשות
שלב זה כולל תהליך לימוד מקיף שיכלול בין השאר:
היכרות עם מבנה הוועדה ,הגורמים בה ,ופעילותה.
.1.6.1.2.1
היכרות עם מערך ההדרכה וההדרכות השונות.
.1.6.1.2.2
לימוד והשתתפות בהדרכות השונות.
.1.6.1.2.3
קריאה ולימוד של חומרי ההדרכה וכן הפקות לקחים.
.1.6.1.2.4
תוצרים:
.1.6.1.3
סקירת מצב קיים של חומרי ההדרכה ותהליך ההדרכה ,והמלצות
.1.6.1.3.1
לקידום ,ייעול ,שיפור ופיתוח תהליכי ההדרכה ושיפור רמת הידע
והמקצועיות של המדריכים והמודרכים.
הכנת תכנית עבודה מוצעת לביצוע עדכונים ,שינויים ותוספות למערך
.1.6.1.3.2
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ההדרכה.
.1.6.1.4

.1.6.2

תמורה
.1.6.1.4.1

התמורה בגין שלב זה תהא על פי הצעת המחיר השעתית של הספק
(תשומות) ועד לתקרה מרבית של  150שעות לכל בעלי התפקידים
מטעם הספק שייקחו חלק בשלב זה.

שלב  -2פיתוח ותיקוף חומרי הדרכה חדשים
 .1.6.2.1משך השלב :עד  120יום מסיום שלב .1
 .1.6.2.2הפעולות הנדרשות :עדכון חומרי הדרכה קיימים ופיתוח חומרי הדרכה חדשים,
בהתאם לתוכנית העבודה שתקבע הוועדה.
 .1.6.2.3תוצרים  :עדכון ופיתוח חומרי ותהליכי הדרכה קיימים וחדשים ,כולל כל הפעולות
המקצועיות והטכניות הנדרשות להוצאתן לפועל ,בהתאם לשיקול דעת ועדת
הבחירות .חומרי ההדרכה עשויים לכלול את החומרים הבאים:
לומדות – לומדת מיון מקוונת וכן מבחן עבור המועמדים לתפקיד
.1.6.2.3.1
מזכיר ועדת קלפי .ישנה אפשרות שיידרש פיתוח לומדות עבור בעלי
תפקידים נוספים .הלומדות יהיו בפורמט שתואם למערכת הLMS-
של ועדת הבחירות.
תדריכים – פיתוח ספרי תדריכים לוועדות הקלפי השונות ולבעלי
.1.6.2.3.2
תפקידים שונים (קלפי רגילה וכן נגישה מיוחדת; קלפי בבית חולים;
קלפי בבית סוהר; קלפי בנציגות בחו"ל; קולט בוועדת קליטה; מזכיר
בוועדה לספירת קולות; וכן בעלי תפקידים נוספים).
מערכי שיעור פרונטלי – פיתוח מערכי שיעור לבעלי התפקידים
.1.6.2.3.3
השונים ,כולל סימולציות וחומרי עזר.
מבחנים – ניסוח מבחנים שייערכו בסיום ההדרכות ,במספר הגרסאות
.1.6.2.3.4
הנדרש.
סרטוני הדרכה –
.1.6.2.3.5
השירות יכלול עדכון ,עריכה ,או פיתוח של חלק
.1.6.2.3.5.1
מסוים בסרטון ההדרכה או של כל הסרטון.
השירות יכול ויינתן עבור סרטון או סרטונים קיימים
.1.6.2.3.5.2
או עבור פיתוח של סרטונים חדשים ,הכל בהתאם
להחלטת הוועדה.
הכנת סרטון אנימציה ,תכלול את כלל הפעולות
.1.6.2.3.5.3
הנדרשות ,לרבות:
הכנת תסריט
.1.6.2.3.5.3.1
הכנת סטוריבורד
.1.6.2.3.5.3.2
קריינות
.1.6.2.3.5.3.3
אנימציה ועריכה
.1.6.2.3.5.3.4
נמחק.
.1.6.2.3.5.4
התשלום יהיה לפי משך זמן הסרטון ,לפי יחידות של
.1.6.2.3.5.5
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.1.6.2.3.8

.1.6.2.3.9
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דקה.
מצעיות – השירות יכלול עדכון ,עריכה או פיתוח חדש של מצעיות.
הדרכות מקוונות – יתכן שהספק ייתבקש לפתח שיעורים מקוונים,
אשר יעבירו את חומר הלימוד באמצעים דיגיטליים ,תוך שימוש
בשיטות לימוד ובאמצעים שיביאו לקיום למידה אפקטיבית ,תוך
בקרה על השתתפות המודרכים בהדרכה .השירותים יכללו גם את
פיתוח העזרים השונים הנדרשים להעברת ההדרכה באופן זה.
מערך הכשרה למדריכים של ועדת הבחירות – הכנת מערך הדרכה
שנועד להכשיר את המדריכים ,שתפקידם להדריך את בעלי התפקידים
השונים .מערך זה יכלול הכשרה גם בהיבטים מקצועיים וגם בהיבטים
פדגוגיים של העברת הדרכה באופן אפקטיבי.
אמצעים וחומרים חדשים
הועדה בוחנת פיתוח של אמצעים וחומרים חדשים.
.1.6.2.3.9.1
המחיר בגין רכיבים חדשים יהיה על פי הצעת המחיר
.1.6.2.3.9.2
של המציע ,בשינויים המחויבים .ככל שלא יהיה רכיב
מתאים בהצעת המחיר ,ישולם על פי הצעת מחיר
שיגיש הספק ותאושר על ידי הוועדה .הוועדה אינה
מתחייבת לרכוש חומרים חדשים מהמציע הזוכה
והיא תהא רשאית לרכוש כל אמצעי נוסף חדש
מספקים אחרים.

.1.6.3

שלב  -3פיתוח ועדכון חומרים בשוטף
 .1.6.3.1משך השלב :עד לתחילת תקופת בחירות על בחירות
 .1.6.3.2הפעולות הנדרשות :הספק יספק מערך שוטף וקבוע של שירותי ייעוץ ,פיתוח הדרכה,
ושירותים נוספים .שירותים אלה יינתנו בכל ימות השנה ובהתאם לשיקול דעתה
וצרכיה של הוועדה.

.1.6.4

שלב  -4עדכון ותיקוף חומרי הדרכה לקראת הבחירות ופיתוח חומרי הדרכה חדשים
 .1.6.4.1משך השלב :מתחילת תקופת הבחירות ועד כ 30-יום לפני מועד הבחירות.
 .1.6.4.2הפעולות הנדרשות :לקראת כל מערכת בחירות יש צורך בביצוע עדכונים ושינויים
בחומרי ההדרכה ,בין היתר בשל שינויי חקיקה ,שינויים בתהליכי העבודה וכו' .בשלב
זה ,על הספק לבצע עדכונים ושינויים בחומרי הלימוד השונים ,בהתאם להנחיות נציג
הוועדה ,עד לאישורם הסופי ,ולהכין את החומרים להדפסה ,והכל בלוח זמנים קצר.
למען הסר ספק ,האחריות לניהול הקשר מול בית הדפוס והתשלום לבית הדפוס היא
של ועדת הבחירות .כמו כן ,ייתכן שהספק יידרש להפיק חומרי הדרכה חדשים,
בלוחות זמנים קצרים ,נוכח שינויים כאמור.
 .1.6.4.3בשל לוח הזמנים הקצר לעדכון החומרים השונים וכן בשל העובדה כי מרגע שמוחלט
על ביצוע שינוי באופן עריכת הבחירות המצריך התאמת חומרי ההדרכה ישנו חלון
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זמנים קצר ביותר לביצוע התיקונים בחומרי ההדרכה השונים ,נדרש כי הספק יהיה
בעל יכולת העמדת צוות מקצועי רחב ,זמין ,יעיל ובעל כלים מקצועיים וטכנולוגיים
יעילים ומספיקים לביצוע המטלות הנדרשות בלוחות זמנים אלה ,לרבות מפתחי
הדרכה וצוות גרפיקה ואנימציה.
מובהר כי במהלך שלב זה ,תהיה ועדת הבחירות רשאית לדרוש כי בעלי תפקידים
מצוות הספק ישבו במשרדי ועדת הבחירות ,על פי שיקול דעת הועדה.
תוצרים :חומרי הדרכה מעודכנים ,שקיבלו את אישורם של כלל הגורמים הרלבנטיים
בוועדה.
תמורה :התמורה בגי ן שלב זה תהא על פי הצעת המחיר השעתית של הספק
(תשומות) .עלות עדכון חומר בחירות מסוים לא תעלה על  30%מעלות פיתוח מוצר
חדש מסוג זה.

.1.6.5

שלב  -5בקרת אפקטיביות על הדרכות
 .1.6.5.1משך השלב :החל מכ 30-יום לפני הבחירות
 .1.6.5.2פעולות נדרשות :הספק יבצע בקרות על אפקטיביות פעולות ההדרכה של הוועדה,
בהתאם לתכנית שתיקבע על ידי הוועדה.
 .1.6.5.3מובהר כי ההדרכות אשר עליהן יש לבצע בחינה של אפקטיביות ההדרכה מתקיימות
בפריסה ארצית ,בכל שעות היום ועבור אוכלוסיות מגוונות .על הספק להיערך לכך
מבחינת זמינות עובדים ,נסיעות ,השתתפות ועוד.
 .1.6.5.4תהליך הבקרה יכלול השתתפות בהדרכה ,בחינה של ההדרכה והסימולציות ,בדיקה
של תוצאות מבחנים של המודרכים וניתוח התוצאות.
 .1.6.5.5תוצרים :עובדי הספק ימלאו טופס בקרה ,ויתריעו ויעדכנו את הוועדה בשינויים
הנדרשים להטמעה לשיפור אפקטיביות ההדרכה .בהתאם לשיקול דעת הוועדה,
ייתכן ויידרש ביצוע שינויים ועדכונים של חלק מחומרי ההדרכה או תהליכי ההדרכה,
בהתאם לתוצאות הבקרה.
 .1.6.5.6תמורה :התמורה בגין שלב זה תהא על פי הצעת המחיר השעתית של הספק
(תשומות).

.1.6.6

שלב  -6ייעוץ במהלך תהליך הפקת לקחים
 .1.6.6.1משך השלב :מלאחר יום הבחירות ועד סיום תהליך הפקת הלקחים (כ 90-יום לאחר
הבחירות).
 .1.6.6.2הפעולות הנדרשות :בהתאם לצורכי הוועדה ולשיקול דעתה ,הספק ייעץ לוועדה
במסגרת הליכי הפקת הלקחים של הוועדה ,ויציג המלצות לשיפור ועדכון מערך
ההדרכה.
 .1.6.6.3התמורה :התמורה בגין שלב זה תהא על פי הצעת המחיר השעתית של הספק
(תשומות).
להלן טבלת סיכום מועדים:

.1.6.7
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תקופה

שלב

 1שלב  – 1ניתוח מצב קיים וגיבוש הצעה לקידום מערך ההדרכה

 30יום

 2שלב  - 2פיתוח ותיקוף חומרים חדשים

 90-120יום

 3שלב  - 3פיתוח הדרכה שוטף
 4שלב  - 4עדכון ותיקוף חומרי הדרכה לקראת הבחירות ופיתוח
חומרי הדרכה חדשים
5

שלב  - 5בקרת אפקטיביות הדרכות

 7שלב  - 6הפקת לקחים
.1.6.8

כ 90-יום לפני מועד
הבחירות
 30יום לפני בחירות
כ 90-יום לאחר יום
הבחירות

יודגש שלוח הזמנים המפורט לעיל תלוי במועד הבחירות .הקדמת מועד הבחירות (או חשש
ממשי להקדמת הבחירות) יביא לשינוי לוחות הזמנים והתאמתם לצרכי הוועדה.

 .1.7הזמנת שירותים ולוחות זמנים
.1.7.1
.1.7.2
.1.7.3

.1.7.4

.1.7.5

יובהר כי כל שלב משלבי הפעילות לעיל עומד בפני עצמו וכי ייתכן והוועדה תבקש לקבל שירות
עבור חלק מהשלבים או לוותר על שלב מסוים ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.
דרישה לביצוע שירותים נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה .יובהר ,כי אין בביצוע
ההתקשרות כל התחייבות מטעם הוועדה לרכוש מהספק שירותים בהיקף כלשהו.
כל דרישה לביצוע שירותים תלווה בהגדרת התפוקות הנדרשות וכן מספר השעות המיועדות (ככל
שמדובר בתמחור שעתי) ,לביצוע השירותים ,ונציג המשרד יוציא סיכום כתוב לביצוע השירותים
הנדרשים .סיכום זה אינו מייתר או מאיין את הצורך בקבלת הזמנת עבודה חתומה מטעם הוועדה
טרם ביצוע השירותים.
היועץ לא יחרוג ממכסת השעות שהוקצבה לשירות כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מנציג
הוועדה .אם הספק יעבור על מגבלת השעות מבלי לקבל אישור מוקדם והזמנת עבודה חתומה
מעודכנת מהוועדה לכך ,לא תשולם לו תמורה עבור החריגה.
הספק יעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו לכל שירות  .ככל שייתכן איחור במועדים שנקבעו לביצוע
השירות ,על הספק להודיע על כך לנציג הוועדה באופן מיידי.

 .1.8אופן מסירת התוצרים
.1.8.1
.1.8.2
.1.8.3

כלל חומרי ההדרכה שיופקו על ידי הספק יועברו לוועדה שמאפשר לוועדה לערוך את התוצרים.
ככלל ,חומרי ההדרכה יועברו בפורמט הנתמך לעריכה על ידי תוכנות .Office
במקרים חריגים ,שבהם יש צורך בתוכנה ייחודית לצורך הפקת חומר ההדרכה ,כמו לדוגמה
לצורך הפקת לומדות ,הספק ייספק לוועדה ,ללא תוספת תשלום ,רישיון לתוכנה שמשמשת
להפקת התוצרים וכן הדרכה על אופן השימוש בתוכנה.

 .1.9שירותים נוספים
הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בשירותי הספק לפיתוח וסיוע בהכנת הכשרות והדרכות
נוספות וכן לשירותים נוספים ,כגון:
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בניית הדרכות לבעלי תפקידים נוספים.
שירותי גרפיקה ועיצוב טפסים ומסמכים שונים של הוועדה.
שירותים דומים נוספים.

 .1.10מפגשים וישיבות
 .1.10.1נציגי הוועדה יהיו רשאים לדרוש התייצבות של נציגי הספק לצורך עדכון סטאטוס ,הערכות,
בקרה ,הפקת לקחים וכדומה.
 .1.10.2צוות הספק יגיע למפגשים אלה מוכן עם כלל הנתונים הנדרשים ,מצגות וכל חומר אחר שיידרש.

 .1.11עריכה לשונית
 .1.11.1כלל חומרי ההדרכה שיכין הספק במסגרת השירותים יעברו עריכה לשונית על ידי עורך לשוני
מטעמו.
 .1.11.2במוצרים המשולמים לפי תפוקות ,עלות העריכה הלשונית תהיה כלולה במחיר המוצר.
 .1.11.3במוצרים לפי שעות ,התשלום יהיה לפי שעות בפועל ,בהתאם לתעריף איש צוות פיתוח הדרכה.

עמוד  43מתוך 62
משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيvadatb@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז פומבי מס' 6/24

אספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח
הדרכה
פרק  - 2עלות

עמוד  44מתוך 62
משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيvadatb@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

פרק  – 2עלות
.2.1

כללי
.2.1.1

.2.1.2

.2.1.3

.2.1.4
.2.1.5
.2.1.6

.2.2

הצעת המחיר תוגש באמצעות מילוי נספח  2.1.1למכרז .הצעת המחיר תישא את חותמת המציע
וחתימת מורשי החתימה מטעמו .הצעת מחיר שתוגש במתכונת אחרת או אשר בה ייגרעו או
יתווספו סוגי שירותים  -תיפסל.
המחיר המוצע יכלול את כלל העלויות ,הישירות והעקיפות ,הכרוכות באספקת השירותים ,לרבות
– אך לא רק – נסיעות ,אריזה ,הובלה ,העסקת כוח אדם ,נסיעות ,שכירת מבנה ,הוצאות
משרדיות ,ביטוחים ,ציוד ,תשלום לצד שלישי בגין זכויות השימוש במוצרים הנדרשים לשם
אספקת השירותים ,כל מס או היטל או תוספת אחרת הנדרשים לשם אספקת השירותים ,הוצאות
בלתי צפויות ורווח כלכלי ,ככל שידרשו לצורך מתן השירותים כאמור ,ולמעט תשלום מע"מ כדין.
על הספק לציין מחירים אך ורק במקומות הנדרשים .אין להוסיף שדות מחיר – הצעה בה יוצעו
מחירים לסעיפים שאינם מופיעים בפרק זה עלולה להיפסל .על הספק לתמחר את הצעתו כך
שמלוא העלות לאספקת השירות תועמס על סעיפי התמחיר הקיימים בהצעה.
כל המחירים שיוצעו יהיו נקובים בשקלים חדשים.
יובהר כי הכמויות המצוינות במסמך זה ישמשו את הוועדה לצורך השוואת העלויות בשלב בחירת
הספק הזוכה והן אינן מחייבות את הוועדה.
אין להוסיף הערות או הסתייגויות להצעת המחיר .לא תתקבל הצעה הכוללת התניות ,השגות או
אופציות נוספות שלא נדרשו על ידי עורך המכרז.

הצמדה למדד
תנאי ההצמדה יהיו בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות.
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נספח  2.1.1למכרז – הצעת מחיר
שירותים על פי תפוקות המוגדרים בשלב  2לפרק  1במכרז – המחיר כולל את כל השירותים להפקת תוצרים,
לרבות כוח אדם ,ציוד ,השתתפות בישיבות וכל פעולה נוספת הנדרשת להפקת התוצר .לא ישולם תשלום נוסף,
מעבר לעלות לתוצר.
יחידה

רכיב
 .1הכנת לומדה למזכיר ועדת קלפי רגילה ונגישה
מיוחדת [כמוגדר בסעיף  1.6.2.3.1לפרק *]1
 .2הכנת סרטון אנימציה [כמוגדר בסעיף 1.6.2.3.5.3
לפרק ] 1
 .3נמחק

לומדה
דקה
-

 .4פיתוח מערך שיעור פרונטאלי למזכיר ועדת קלפי
רגילה ונגישה מיוחדת [כמוגדר בסעיף 1.6.2.3.3
לפרק *]1
 .5נמחק

 30דקות

________ ₪
________ ₪

1

 .6פיתוח תדריך מזכיר ועדת קלפי רגילה ונגישה
מיוחדת [כמוגדר בסעיף  1.6.2.3.2לפרק *] 1

תדריך

 .7פיתוח מבחן [כמוגדר בסעיף  1.6.2.3.4לפרק ] 1

מבחן

.8

1

-

מערך

-

פיתוח מצעית [כמוגדר בסעיף  1.6.2.3.6לפרק ] 1

כמות אומדן

מחיר ליחידה ,ללא
מע"מ

מצעית

________ ₪

1
8
6

________ ₪
________ ₪
________ ₪

*פיתוח לומדה ,תדריך ,שיעור פרונטאלי ושיעור מקוון לבעלי תפקידים אחרים ייעשה על פי שעות .התשלום על
הפקת חומרי הדרכה אלה בעבור בעלי תפקידים בקלפי מיוחדת לא יעלה על  50%מהעלות להפקת חומר הלימוד
הרלבנטי למזכיר ועדת קלפי רגילה ונגישה ,למעט במקרים חריגים .התשלום על חומרי הדרכה אלה לבעלי תפקידים
אחרים ,שאינם בעלי תפקיד בוועדת הקלפי ,לא יעלה על העלות להפקת חומר הלימוד הרלבנטי למזכיר ועדת קלפי
רגילה ונגישה.
שירותים על פי תשומות – השימוש בתעריפים אלה ייעשה רק מקום בו לא מדובר בהפקת תוצר הקבוע בטבלה
שלעיל.
התשלום ייעשה לפי שעות עבודה שבוצעו בפועל ,ובכפוף למכסת התשלום שנקבעה לביצוע השירות ,כמפורט
במפרט .יודגש שלא ישולם בגין שעות נסיעה ,אלא רק בעבור שעות ביצוע שירותים בפועל ('שעות עבודה נטו').
רכיב
.9
.10

כמות מוערכת (בשעות)

שעת ראש צוות פיתוח הדרכה

 500שעות

שעת איש צוות פיתוח הדרכה

 1250שעות

 .11שעת מעצב גרפי

מחיר ליחידה,
ללא מע"מ

מחיר מרבי
₪ 190

________ ₪
₪ 150
________ ₪

 630שעות
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________ ₪

.12
.13

שעת מומחה UI

 150שעות

שעת עורך אנימציה

 150שעות

₪ 150
________ ₪
₪ 150
________ ₪

לכלל הסכומים המפורטים לעיל ,גם על פי תפוקות וגם על פי תשומות ,יתווסף מע"מ כדין בלבד.

שם המציע________________________________ :
חתימה וחותמת המציע________________________ :
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז פומבי מס' 6/24

אספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח
הדרכה
פרק  – 3הסכם ההתקשרות
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פרק  – 3הסכם ההתקשרות
מכרז פומבי 6/24
אספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום ___ לחודש __________ ,שנת ___
בין

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

משכן הכנסת ,גבעת רם ,ירושלים 91950
(להלן – "הוועדה")

מצד אחד;

ובין

____________________
מרח' ________________
הרשומ/ה ב _____________
שמספרו/ה ___________________________
המיוצג/ת על ידי מורשי החתימה:
________________________ ,ת.ז_____________________ .
שתפקידו אצל הספק הוא__________________ :
ו ,________________________ -ת.ז_____________________ .
שתפקידו אצל הספק הוא__________________ :
(להלן – "הספק")
מצד שני;
הואיל:
והואיל:
והואיל:
והואיל:
והואיל:
והואיל:

והוועדה פרסמה את מכרז מספר ( 6/24להלן – "המכרז") לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה
(להלן " -השירותים") ,כשהמכרז על כל מסמכיו ונספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
והספק מעוניין לספק לוועדה את השירותים מושא המכרז ולשם כך הגיש הצעתו למכרז;
והוועדה בחרה בהצעתו של הספק כזוכה במכרז;
והוועדה מעוניינת להתקשר בהסכם ,במסגרתו ,תרכוש את השירותים מהספק;
והספק מאשר ומצהיר בזאת ,כי הוא בעל הידע ,הניסיון וכוח האדם המקצועי ,ויש ברשותו את כל
האמצעים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין;
וברצון הוועדה ,על יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בהסכם זה ,להתקשר עם הספק ,וברצון
הספק להתקשר עם הוועדה ,בהסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

פרשנות; נספחים
המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
.1.1
במקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה ובין האמור בנספחים ,יגבר האמור בהסכם.
.1.2
כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.
.1.3
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.1.4
.1.5

.1.6

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ,אף רבים במשמע ,וכן להיפך ,וכל האמור בו במין זכר ,אף מין
נקבה במשמע ,וכן להיפך.
למונחים המפורטים להלן ,תהיה בהסכם זה המשמעות הרשומה לצדם ,אלא אם כן מתחייבת כוונה
אחרת מהקשר הדברים:
" .1.5.1אספקה" או "לספק" – כל הפעולות הנדרשות לשם אספקת השירותים.
" .1.5.2השירותים" – ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה ,הכל כמפורט במכרז.
" .1.5.3המדד" – מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
" .1.5.4המפרט" – מפרט השירותים ,פרק  1למכרז  6/24המהווה חלק בלתי נפרד ממנו; ולרבות
כל שינוי שיוכנס במסמך זה.
המסמכים המפורטים להלן ,המצורפים כנספחים להסכם זה ,מהווים חלק בלתי נפרד ממנו:
 .1.6.1נספח  – 1טבלת פיצויים מוסכמים;
 .1.6.2נספח  – 2כתב ערבות ביצוע;
 .1.6.3נספח  – 3הצעת הספק למכרז.

.2

מהות ההתקשרות
הספק יספק לוועדה את השירותים במועדים הקבועים בהסכם ,בתמורה לתמורה הקבועה בו ובהתאם ליתר
הוראות ההסכם.

.3

הצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כי:
 .3.1הינו ,ויהא משך כל תקופת ההתקשרות ,בעל הידע ,המומחיות ,הכישורים ,הניסיון ,כוח האדם
והציוד הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,במיומנות ,ביעילות ,בזהירות וברמה
מקצועית מעולה.
 .3.2כי יש בידיו את כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין לביצוע התחייבויותיו על
פי הסכם זה ,וכי הוא ידאג ,משך כל תקופת תוקפו של הסכם זה ,לשמור את קיום האישורים,
הרישיונות וההיתרים האמורים ,על חשבונו.
 .3.3הספק מצהיר ומסכים בזאת כי בעת ביצוע השירותים עבור הוועדה לא יפגע בזכות כלשהי של צד ג'
בקשר לכך ,לרבות זכויות קניין של צד שלישי ,ולא נתקבלה אצלו התראה בכתב בדבר הפרה כאמור.
 .3.4אין מניעה על פי הסכם ,על פי דין או מניעה אחרת ,להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו
על פיו ,והוא לא יקבל על עצמו התחייבות שיש בה מניעה כאמור.
 .3.5הוא ממלא וימלא במשך תקופת ההסכם אחר הוראות הדין החלות עליו כמעביד.
 .3.6הוא קרא את כל הוראות ההסכם והן מובנות לו ומוסכמות עליו ,והוא מתקשר בהסכם לאחר שמצא
כי יוכל לקיים את כל התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן.
 .3.7הוא מסוגל לבצע ,ויבצע ,את התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ,במועדן ,בהתאם להוראות כל
דין ,בצורה מקצועית ומיטבית ,ברמה מעולה ,ובמרב השקידה ,המסירות והנאמנות.
 .3.8הספק מתחייב להודיע לוועדה בכתב ,בהקדם האפשרי ,ולכל המאוחר תוך  72שעות ,על כל שינוי
במעמדו החוקי או על כל מקרה בו אין באפשרותו להעניק את השירותים הדרושים או על כל אפשרות

עמוד  50מתוך 62
משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيvadatb@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,מכל סיבה שהיא או
כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים.
 .3.9הוא מוסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלו ו על פי דין להתקשר בהסכם זה ולבצע את התחייבויותיו
על פיו ,והחותמים על הסכם זה בשם הספק הוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת את הספק.
 .3.10ידוע לו שהוועדה מתקשרת עמו בהסכם זה בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות
בהסכם זה ,וכי אי-דיוק ,אי-נכונות או אי-שלמות באישוריו והצהרותיו ,או אי קיום התחייבויותיו
על פי ההסכם או על פי דין ,עלולים לגרום לוועדה נזק חמור.
סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
.4

אספקת השירותים
 .4.1הספק יספק את השירותים בהתאם למפורט במפרט .ביצוע השירותים יחל באופן מיידי לאחר
דרישת הוועדה.
 .4.2הטלת מטלה לביצוע שירותים על הספק נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה .יובהר ,כי אין
בביצוע ההתקשרות כל התחייבות מטעם הוועדה להטיל על הספק שירותים בהיקף כלשהו.
 .4.3הספק ימסור לוועדה ולנציגיה דיווח שוטף בכתב ובע"פ בכל הקשור לאספקת השירותים.
 .4.4הספק יבצע את השירותים בלוח הזמנים ובמועדים הקבועים במפרט ואשר ייקבעו ע"י נציגי הוועדה.
הספק מתחייב שלא לסטות מהמועדים אלא אם כן אישר לו זאת נציג הוועדה .הספק מתחייב ,כי
בכל מקרה של עיכוב צפוי במועדי אספקת השירותים ימסור על כך לוועדה הודעה מיידית ,תוך ציון
סיבת העיכוב הצפוי ,ותקופת העיכוב המוערכת על ידו.
 . 4.5ידוע לספק כי עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט חיונית וקריטית לוועדה .על כן ,מוסכם ומוצהר
כי אי-עמידה של הספק בביצוע השירותים במועד ,תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה לוועדה
את כל הסעדים על פי דין או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הספק.
סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

.5

תקופת ההתקשרות
 .5.1תקופת ההתקשרות היא ל 2-מערכות בחירות או  3שנים ,לפי המאוחר מבניהם .לוועדה זכות ברירה,
לפי שיקול דעתה ,להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות ,עד לתקופה נוספת מרבית של 2
מערכות בחירות או  3שנים ,לפי המאוחר מבניהם .ככל שמועד סיום ההתקשרות יצא במהלך תקופת
בחירות (לאחר התפזרות הכנסת או הכרזה על קיום משאל עם ,או ב 100 -הימים שלפני מועד קיום
הבחירות בהתאם לדין) ,תהיה הוועדה רשאית להאריך את ההסכם עד שלושה חודשים לאחר מועד
הבחירות או משאל העם ,גם אם מוצתה תקופת ההתקשרות המרבית.
 .5.2הוועדה תודיע לספק על הארכת תקופת ההתקשרות עד  30יום טרם סיום תקופת ההתקשרות.

.6

ספקי משנה
 .6.1השירותים יסופקו על ידי הספק בעצמו .לא תתאפשר אספקת השירותים הנדרשים במסגרת הסכם
זה באמצעות קבלני משנה ,אלא באישור הוועדה מראש ובכתב.
 .6.2אין באישור למתן שירות באמצעות קבלן משנה כדי לגרוע מאחריותו של הספק כלפי הוועדה בנוגע
לאותו שירות.
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הסבת זכויות וחובות
.7.1

מוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות ,להסב ,לשעבד או למשכן זכות מזכויותיו על פי
הסכם זה או את ביצוע האמור בו ,כולו או חלקו ,לאחרים ,ללא אישור מראש ובכתב של הוועדה.
ניתנה הסכמת הוועדה כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות ואחריות או חובה
כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם ההתקשרות.

מוסכם בזה כי לוועדה הזכות להסב או להמחות זכויותיה על פי הסכם זה לאחרים ,כולן או מקצתן,
.7.2
ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.
סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
.8

איסור ניגוד עניינים
.8.1

הספק יימנע מכל עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם מתן השירות בהתאם
לחוזה זה ,ובין היתר יימנע ממתן שירות לסיעות הכנסת המכהנת נכון למועד מתן השירותים.

.8.2

הספק יודיע לוועדה ,באופן מיידי ,על כל נתון או מצב שבשלם הוא עלול להימצא במצב של ניגוד
עניינים ,מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.

 .8.3הספק ידווח מראש לוועדה על כל כוונה שלו להתקשר ,במהלך תקופת ההתקשרות ,עם כל גורם
שההתקשרות עימו עלולה להעלות חשש לניגוד עניינים ,ולפעול בהתאם להוראות הוועדה בעניין.
הוועדה רשאית שלא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים.
הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
.9

פיקוח ,בקרה ,דיווח ונהלי עבודה
 .9.1מוסכם ומוצהר בזה על הצדדים כי במהלך ביצוע השירותים תלּווינה פעולות הספק בפיקוח ובבקרה
מטעמה של הוועדה .הוועדה תהיה רשאית לנקוט צעדים פיקוח ובקרה שונים ,על מנת להבטיח את
ביצוע השירותים במועד ובאיכות הנדרשים ,לרבות דרישת הצגת מסמכים ומידע נוסף שיש בו כדי
להוכיח את יכולת הספק לעמוד בדרישות ההסכם ,וכן עריכת ביקורות מטעם הוועדה במתקני
הספק.
 .9.2על הספק לשתף פעולה עם הוועדה ,לאפשר לנציגיה לערוך ביקורות במתקניו ולמסור להם כל מידע
שיתבקש.
 .9.3אין בסמכות הפיקוח של הוועדה כדי להטיל עליה אחריות כלשהי או כדי לגרוע מאחריותו של הספק
לאספקת השירותים.
 .9.4כל צד ימנה נציג מטעמו.
נציג הוועדה יהיה ראש אגף הדרכה (להלן – "נציג הוועדה").
נציג הספק יהיה מר/גב' ______________.
 .9.5לנציג הוועדה סמכות מכרעת לקבוע אם השירותים סופקו כראוי ,עפ"י תנאי ההסכם ,אם לאו .למען
הסר ספק ,מובהר בזאת כי סמכויות נציג הוועדה מוגבלות בכל הקשור להגדלת היקף התמורה
הכספית כאמור בהסכם זה.
 .9.6חיוב הוועדה בעניינים הנוגעים לתמורה ולהיקף ההתקשרות ,יהיה אך ורק מראש ובמסמך בכתב,
החתום על ידי מנכ"לית ועדת הבחירות או גורם אחר שמורשה לחייב את הוועדה ביחד עם חשבת
ועדת הבחירות (שני חותמים) .כל הוראה שיש בה כדי להשפיע על התמורה או על היקף ההתקשרות
עמוד  52מתוך 62
משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيvadatb@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

אשר לא ניתנה במסמך בכתב כאמור ,לא תחייב את הוועדה והספק לא יהא רשאי לפעול לפיה ,ואם
פעל לפיה לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא בקשר לכך.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
.10

אבטחה ובטחון
 .10.1קצין הביטחון של הוועדה או מי שימונה על ידי הוועדה לאחראי על הביטחון מטעמה (להלן – "קצין
הביטחון") רשאי לתת לספק הנחיות בתחום הביטחון ואבטחת המידע ,לרבות קביעת לוח זמנים
לביצוען ובקרה על יישומן.
 .10.2הספק מתחייב לבצע וליישם את הדרישות הביטחוניות של הוועדה בכל שלב משלבי ביצוע
השירותים.
 .10.3הספק ימסור לקצין הביטחון כל פרט שיידרש על ידו ,לרבות רשימת העובדים המוצעים מטעמו
למתן השירותים המבוקשים וכל פרט נוסף שיתבקש ממנו.
 .10.4הוועדה רשאית למנוע כניסתו של עובד מטעם הספק לאתרי הוועדה וכן להורות שעובד מסוים לא
ייקח חלק באספקת השירותים ,מכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק או הסבר כלשהו ,והחלטתה
תהיה סופית ומכרעת.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

.11

ביטוח
 .11.1הספק מתחייב לערוך ולקיים ,במשך כל תקופת ההתקשרות עם הוועדה ,ביטוחים הולמים ,ככל
שנהוגים בתחום פעילותו (ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות
מקצועית) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו.
ככל שיועסקו על ידי היועץ קבלני משנה ,עליו לדרוש כי אלה יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול
בביטוחיו כיסוי לפעילותם.
 .11.2הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים מושא ההתקשרות תיכלל הרחבת שיפוי כלפי
מדינת ישראל – ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בגין אחריותה למעשי או מחדלי הספק.
 .11.3הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים מושא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות
תחלוף/שיבוב כלפי מדינת ישראל – ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,עובדיה (ויתור כאמור לא יחול
בגין נזק בזדון).
 .11.4הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות ,לפי
דרישה.
 .11.5אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ואין לפרש
את האמור כוויתור של הוועדה על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.
סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

.12

ערבות ביצוע
 .12.1להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ,ימסור הספק לוועדה ,כתנאי לחתימת ההסכם על
ידי הוועדה ,ערבות אוטונומית בלתי מותנית ,בנוסח הערבות הבנקאית המצורף כנספח  2למכרז
להסכם ,בסך של  50,000ש"ח (במילים :חמישים אלף שקלים חדשים)) ,כשהיא חתומה על ידי הבנק
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או חברת ביטוח מורשית כדין ,מוציא הערבות (להלן – "הערבות הבנקאית") .שם המבקש בערבות
הבנקאית יהיה שם הספק.
 .12.2הערבות תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת הסכם זה ולאורך כל תקופת ההתקשרות ועד  60ימים
לאחר סיומה.
 .12.3אם הוועדה תאריך את תקופת ההתקשרות ,תוארך הערבות בהתאם .הספק מתחייב למסור לוועדה,
לפחות  14יום לפני תחילת תקופת ההארכה של ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בנוסח הערבות
המקורית כשסכומה צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שהוא ידוע במועד הארכת ההסכם ,שתהיה
בתוקף עד  60יום לאחר גמר תקופת ההתקשרות המוארכת ,לשם הבטחת התחייבויותיו לפי
ההסכם.
 .12.4הוועדה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו ,אם הספק
יפר תנאי מתנאי ההסכם וכן בכל מקרה בו רשאית הוועדה על פי ההסכם לגבות תשלום ,פיצוי או
שיפוי מהספק ולאחר שנתנה לספק הודעה מראש של  7ימי עבודה.
 .12.5חולטה הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה ,על ידי הוועדה ,ימציא הספק לוועדה ערבות בנקאית
לתקופה ,בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית המקורית וזאת תוך  7ימי עבודה מיום חילוטה
של הערבות הבנקאית.
 .12.6במתן הערבות הבנקאית או בחילוטה אין כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של הספק ,או מכל
זכות או סעד אחר הנתונים לוועדה.
 .12.7כל ההוצאות הכרוכות בערבות הבנקאית לרבות הוצאתה ,גבייתה או חידושה ,תחולנה במלואן על
הספק ותשולמנה על ידיו.
 .12.8הערבות הבנקאית תוחזר לספק ,תוך  60יום מתום תקופת ההתקשרות ,בכפוף לכך שהספק מילא
את כל התחייבויותיו על פי ההסכם שמועד קיומן חל עד לאותו מועד.
סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
.13

אחריות ,פיצוי ושיפוי
 .13.1הספק יהיה אחראי לכל פגיעה ,אובדן ,נזק ,הוצאה או הפסד ,שנגרמו לכל אדם ,לרכוש או לגוף,
באופן ישיר או עקיף ,עקב מעשה או מחדל של הספק או של מי מטעמו ,לרבות עובדיו ,שלוחיו
ומועסקיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה ,או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי ההסכם
או על פי דין ,לרבות מתן השירותים שלא בהתאם למפרט והפרה או פגיעה בפטנטים או בזכויות
אחרות של צד שלישי כלשהו.
 .13.2הספק יפצה את הוועדה או מי מטעמה ,מיד עם דרישה ראשונה בכתב ,על כל פגיעה ,אובדן ,נזק,
הוצאה או הפסד שהספק אחראי להם כאמור לעיל ,וכן ישפה את הוועדה או מי מטעמה ,מיד עם
דרישה ראשונה ,בגין כל סכום ששילמו או שנדרשו או חויבו לשלם ,בעקבות דרישה או תביעה
שהוגשה נגדם ואשר ה אחריות בגינה מוטלת על הספק ,לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד .עם
קבלת הדרישה או התביעה על ידי הוועדה ,תמסור הוועדה לספק הודעה על כך ותיתן לספק ,ככל
שהדברים תלויים בוועדה ,אפשרות להצטרף להליכים המשפטים ולהשתתף בניהול ההגנה מפני
הדרישה או התביעה כאמור .הוועדה רשאית להטיל על הספק להתגונן מפני תביעה או דרישה
כאמור ,גם בשמה של הוועדה .במקרה כזה ,ימסור הספק לוועדה דיווח שוטף על התביעה או
הדרישה ,ולא יגיע להסכם או פשרה עם התובע אלא בהסכמה מראש ובכתב של הוועדה.
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 .13.3מובהר בזאת ,כי התחייבויות הספק על פי סעיף זה תישארנה בתוקפן גם לאחר סיום הסכם זה ,מכל
סיבה שהיא ,ללא הגבלת זמן.
סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
.14

הספק כקבלן עצמאי
 .14.1מוסכם ומוצהר כי הספק הינו קבלן עצמאי ,ואין ,ולא יהיו ,בין הספק ,עובדיו ,שלוחיו וכל הבא
מטעמו ,לבין הוועדה או מי מטעמה ,יחסי עובד-מעביד.
 .14.2היה ועל אף האמור לעיל ,ייטענו יחסי עובד ומעביד כאמור ,וכתוצאה מכך יגרמו לוועדה או למי
מטעמה הוצאות כספיות או נזקים אחרים ,הספק ישפה את הוועדה או את מי מטעמה ,מיד עם
דרישה ראשונה ,בגין כל הוצאה ונזק כאמור .עם קבלת דרישה או תביעה לתשלום כאמור על ידי
הוועדה ,היא תמסור לספק הודעה על כך ותיתן לספק ,ככל שהדברים תלויים בוועדה ,אפשרות
להצטרף להליכים המשפטים ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור .הוועדה
רשאית להטיל על הספק להתגונן מפני תביעה או דרישה כאמור ,גם בשמה של הוועדה .במקרה כזה,
ימסור הספק לוועדה דיווח שוטף על התביעה או הדרישה ,ולא יגיע להסכם או פשרה עם התובע אלא
בהסכמה מראש ובכתב של הוועדה.
סעיף זה הוא מעיקרי הסכם זה ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

.15

זכות יוצרים
.15.1

זכות היוצרים בתוצרי השירותים ,לרבות בכל מסמך שנכתב ע"י הספק או מי מטעמו במסגרת
השירותים ,כולל חומרי ההדרכה השונים ,ולמעט טכניקות ושיטות עבודה ,ידע מקצועי וknow -
 ,howיהיו של הוועדה בלבד .הוועדה תהיה רשאית לנהוג במסמכים שיוכנו על ידי הספק מנהג בעלים
ללא צורך לקבל רשות ולא צורך לתת קרדיט .לספק או למי מטעמו לא תהיה בהם כל זכות יוצרים
או זכות אחרת בהם ,והם מוותרים בזאת על הזכות המוסרית בתוצרים אלה.

 .15.2הספק לא יהיה רשאי ,ללא הסכמת הוועדה מראש ובכתב ,להכין עותקים או להרשות ביודעין
לאחרים להכין עותקים או לעשות כל שימוש אחר של בכל כל תוצר של השירותים אלא במסגרת
ולצורך מתן השירותים.
.16

התמורה
 .16.1בתמורה לשירותים שתרכוש הוועדה מהספק וכן למילוי כל יתר התחייבויותיו של הספק על פי
התנאים וההוראות המפורטים בהסכם זה ,תשלם הוועדה לספק עבור כל שירות שנתקבל על ידי
הוועדה ושהוועדה אישרה את קבלתו ,את המחיר המפורט בהצעת המחיר של הספק ,המצורפת
למכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .16.2מחיר זה לא ישתנה ,גם אם לאחר מועד כריתתו של הסכם זה יחולו שינויים שאינם בשליטתו של
הספק ,לרבות שינויים בעלויות הכרוכות ובהספקתם של השירותים ובכלל זה שינויים בשכר עבודה.
 .16.3התמורה מהווה תמורה מלאה וסופית בגין מילוי כלל התחייבויות הספק ,לרבות אספקת השירותים,
והיא כוללת את כל מרכיבי השירותים לרבות עלויות והוצאות הנובעות משירותי הספק ,תשלום
שכר עבודה וזכויות לעובדיו ותשלומים לצדדים שלישיים ,ובכלל זה עמלות ,היטלים ,מיסים
ואגרות .הספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וכספים נוספים כלשהם ,למעט ,אם צוין כך מפורשות
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בהסכם זה או אם יוסכם על כך מפורשות בין הצדדים ,ובכתב .על אף האמור לעיל ,על תשלום
התמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין כנגד חשבונית מס.
התשלומים יעשו בהתאם להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת ,ובהתאם להוראות חוק
מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז.2017-
התמורה תשולם לספק בכפוף לתנאים שלהלן:
 .16.5.1הספק יעביר מידי חודש דרישת תשלום ,וכן דוח המפרט את דרך החישוב של כל מרכיבי
התשלום .ככל שיידרש תשלום על ביצוע שירותים לפי שעות ,יצוינו בדרישה המועדים בהם
ניתנו השירותים (בשעות וימים) ,פרטי בעל התפקיד שביצע את השירותים ,וכל פרט נוסף
אשר יידרש על ידי חשבת הוועדה.
 .16.5.2דרישת התשלום תוגש לבדיקה ואישור על ידי הוועדה והגשתה היא תנאי מוקדם לביצוע
התשלום על פי הסכם זה .כל עוד לא תוגש דרישת תשלום ,על כל צרופותיה ,לא תתגבש
זכותו של הספק לתשלום על פי הסכם זה.
 .16.5.3הוועדה רשאית שלא לאשר לספק את דרישת התשלום ,כולה או חלקה ,אם מצאה ,לאחר
בדיקת הדרישה ,כי הספק אינו זכאי לתשלום כפי שהתבקש על ידו .אישרה הוועדה את
דרישת התשלום בחלקה ,יגיש הספק ,לאחר שיקבל הודעה מהוועדה בדבר שיעור התשלום
שאושר ,דרישת תשלום מתוקנת ,בצרוף חשבונית ערוכה כדין ,כשהיא מתייחסת לסכום
שאושר לתשלום בלבד (להלן – "דרישת תשלום מתוקנת") ,והתשלום יבוצע על פי דרישת
תשלום מתוקנת זו .אין בהגשת דרישת תשלום מתוקנת כאמור ,כדי לשלול מן הספק את
הזכות לחלוק על החלטת הוועדה לאשר רק חלק מדרישת התשלום המקורית.
 .16.5.4במקרה של חילוקי דעות בין הספק לוועדה לגבי התשלום ,לא יפסיק הספק את מתן
שירותיו על פי הסכם זה ,ולא יהיה בכך כדי לעכב או להשעות כל התחייבות אחרת של
הספק על פי הסכם זה.
סעיף קטן זה הוא מעיקרי ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
אושרה זכאותו של הספק לתשלום על פי דרישת תשלום או דרישת תשלום מתוקנת ,שהוגשה על ידו,
תשלם הוועדה את התשלום המגיע לספק בתוך ( 30שלושים) יום מתום החודש בו הוגשה דרישת
התשלום ,בצרוף כל המסמכים הנדרשים כאמור (תנאי שוטף  .)30 +התשלום יבוצע ישירות לחשבון
בנק עליו יודיע הספק לוועדה בכתב.
איחור של הוועדה בתשלום ,שאינו עולה על ( 30שלושים) יום לאחר המועד המיועד לתשלום ,לא
יהווה הפרה של הסכם זה .הספק יהיה זכאי בגין תקופת האיחור כאמור לתוספת הפרשי הצמדה
למדד ,ככל שתחול עליה במדד מהמועד המיועד לתשלום על פי הסכם זה ועד למועד התשלום בפועל.
עלה האיחור על  30יום ,יהיה הספק זכאי ,בנוסף להפרשי ההצמדה ,גם לריבית החשב הכללי
כהגדרתה בהוראת החשב הכללי שמספרה  – 3.1.0.1ריבית בנק ישראל בתוספת הנקבעת על ידי
החשב הכללי העומדת על  ,1.5%ולסעד זה בלבד.
הצמדה
 .16.8.1ההצמדה תיעשה בהתאם להוראות הקבועות בהוראת תכ"ם מספר  ,7.5.2.1או כל הוראה
שתבוא במקומה.
 .16.8.2ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום  18חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,אלא
אם במועד מסוים במהלך  18החודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז יעלה המדד
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ביותר מ 4%-לעומת המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות ,ואז תחל ההצמדה מאותו
מועד (להלן – "מועד תחילת ההצמדה").
מדד הבסיס להצמדה יהיה המדד הידוע במועד תחילת ההצמדה.
ההצמדה תתבצע מדי חודש ,כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף חודש ממועד תחילת
הצמדה.
המחירים יוצמדו לשינויים במדד לעומת מדד הבסיס .סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או
יופחת (אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.
ביצוע ההצמדה יהיה נכון למועד הנפקת החשבונית.

הפרות ותרופות
 .17.1על הפרת הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א .1970 -
 .17.2הפרות יסודיות
כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב כ"הפרה יסודית" של הסכם זה ,כמשמעותו של מונח זה
בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א:1970-
 .17.2.1אי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה ,אשר נקבע לגביה שהיא מעיקרי ההסכם ,וכי
הפרתה תהווה הפרה יסודית.
 .17.2.2אי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה ,אף אם לא נקבע לגביה שהיא מעיקרי ההסכם,
אשר לא תוקן בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה שמסר הצד הנפגע לצד המפר.
 .17.3הפסקת התקשרות מידית על ידי הוועדה:
הוועדה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם זוכה בהתרחש אחד או יותר מן המקרים הבאים:
 .17.3.1אם נפתחו הליכי חדלות פירעון בקשר לספק ,מונה לו קדם מפרק ,מפרק זמני או מפרק
קבוע ,מונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי או רכוש הספק ,או ניתן צו
הקפאת הליכים לספק.
יודגש כי לעיל על הספק להודיע לוועדה מיידית על התרחשות מקרה כאמור.
 .17.3.2אם הפסיק הספק לנהל את עסקיו לתקופה העולה על  30ימים.
 .17.3.3אם הסתלק הספק מביצוע הסכם ההתקשרות.
 .17.3.4אם הספק חרג מתוכנית העבודה שנקבעה על ידי הוועדה.
 .17.3.5אם הספק סיפק שירות שאינו עומד בדרישות ההסכם והמפרט.
 .17.3.6אם הספק הפעיל קבלן משנה מבלי שקיבל אישור לכך מראש ובכתב מהוועדה.
 .17.4ביטול ההסכם
הפר צד להסכם זה את ההסכם הפרה יסודית ,יהיה הצד השני זכאי לבטל את ההסכם לאלתר
בהודעה בכתב ,מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לו .זכות זו לביטול ההסכם תעמוד
לוועדה גם בכל מקרה שבו ימנע מהספק לספק את השירותים בנסיבות שאינן בשליטת הוועדה.
 .17.5תרופות נוספות
 .17.5.1הפר או צפוי להפר הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות אי אספקת השירותים
במועד ,תהיה הוועדה רשאית ,מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר הנתונים לה:
לבטל את ההזמנה נשוא ההפרה;
.17.5.1.1
לרכוש את השירותים שלא סופקו על ידי הספק מספק אחר ,ולחייב את
.17.5.1.2
הספק בעלות ההפרש בין מחיר השירותים אצל הספק האחר לבין מחיר
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השירותים על פי ההסכם בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של ( 15%חמישה
עשר אחוזים) מערך השירותים שנרכשו אצל ספק אחר.

.17.6

.17.7

.17.8

פיצויים מוסכמים
 .17.6.1הפר או צפוי להפר הספק הסכם זה הפרה יסודית ,תהיה הוועדה זכאית לדרוש מהספק,
כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק ,תשלום בסך  25,000ש"ח.
 .17.6.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי בגין הפרת התחייבויותיו של הספק בקשר
לאופן ,איכות ומועדי ביצוע השירותים לפי מכרז זה והתאמתם לדרישות המפרט תהיה
זכאית הוועדה לגבות פיצוי מוסכם כמפורט בנספח  1להסכם.
 .17.6.3הספק ישלם לוועדה את הפיצוי המוסכם כאמור תוך ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת דרישה
בכתב על כך מאת הוועדה.
 .17.6.4מובהר כי פיצוי מוסכם יוטל על הספק רק במקרה של הפרה אשר לא תוקנה גם לאחר
קבלת התראה בכתב על כך מהוועדה ,ולאחר שניתנה לספק שהות סבירה לתיקון הטעון
תיקון.
 .17.6.5ככל שנתקיימו נסיבות המצדיקות הטלת יותר מפיצוי אחד ,יהיו מנגנוני הפיצוי בלתי
תלויים זה בזה ויופעלו במקביל.
 .17.6.6הוועדה תהיה רשאית לקזז את הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק בעד ביצוע
השירותים או מכל סכום אחר המגיע לספק מהוועדה.
 .17.6.7כמו כן ,מובהר כי הוועדה רשאית לחלט את ערבות הביצוע לשם גביית הפיצוי המוסכם.
 .17.6.8הצדדים מצהירים ומאשרים ,כי סך הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל ,נקבע על ידיהם
לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים הצפויים להיגרם לוועדה כתוצאה מהפרת
התחייבויות הספק ,וכי אין בדרישתם על ידי הוועדה או בתשלומם על ידי הספק כדי לגרוע
מהתחייבויות הספק או מכל זכות או סעד הנתונים לוועדה ,על פי הסכם זה ועל פי דין.
מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי אין בפיצויים המוסכמים הללו למצות את זכותה של
הוועדה או לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לה על פי דין או הסכם.
קיזוז
 .17.7.1הוועדה תהיה רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם לספק כל סכום המגיע לה מהספק על
פי הסכם זה או על פי דין.
 .17.7.2הוועדה תשלח לספק הודעה על הסכומים שקיזזה ,בסמוך למועד מועד הקיזוז ,תוך פירוט
הסכומים שקיזזה.
 .17.7.3בעת הפעלת סעיף זה על הספק להמציא לוועדה תעודת זיכוי בגובה סכום הקיזוז או
לחילופין להמציא חשבונית מתוקנת לאחר הפחתת סכום הקיזוז ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי של הוועדה.
 .17.7.4הספק יהיה רשאי להשיג על הקיזוז תוך  30יום ממועד קבלת התשלום החסר או הודעת
הקיזוז .אי העברת השגה במועד האמור משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז.
התרופות ,לרבות זכות הקיזוז וחילוט הערבות הבנקאית ,וכל הפעולות שהורשתה הוועדה לעשות
בהסכם זה בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק ,הן מצטברות ,ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי
לשלול את זכותה של הוועדה לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.
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.18

סודיות
 .18.1הספק מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע שיגיע לידיו או לידי עובדיו בקשר לביצוע הסכם זה,
לא לעשות כל שימוש במידע כאמור ,במישרין או בעקיפין ,בין על ידיו ובין באמצעות כל גורם אחר,
אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ולנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע הגעת
מידע כאמור לידי צד שלישי .כמו כן ,מתחייב הספק להביא סעיף זה לידיעת עובדיו הרלוונטיים
ולדאוג לביצועו על-ידיהם.
 .18.2בסעיף זה" ,מידע" ,לרבות מידע בעל-פה ,בכתב ,במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת ,בין שהוא
נחשב לסוד מסחרי על פי דין ובין שלא ,הקשור בהסכם זה ,בוועדה ,בפעילותה ,בתאגיד קשור לוועדה
או במי ממנהליה ,עובדיה או שלוחיה ,אשר נמסר לספק על ידי הוועדה או הגיע לספק במסגרת
הסכם זה.
 .18.3עם השלמת ביצוע השירותים יעביר הספק לוועדה את כל המסמכים או חומר אחר כלשהו שנמסר
לו בקשר עם אספקת השירותים וכן כל עיבוד שנעשה מן המסמכים והחומר האמור ,למעט מידע
שהוא בנחלת הכלל .הספק לא ישאיר בידיו או בידי מי מטעמו העתק או צילום מכל סוג שהוא מן
החומר או המסמכים או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות מדיה אלקטרונית) הקשורים לאספקת
השירותים ,ללא אישור בכתב מאת הוועדה.
סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

.19

היעדר זכות עיכבון
לספק או למי מטעמו לא תהא זכות עיכבון כלפי הוועדה או מי מטעמה ,וכן לגבי מסמכים או נכסים אחרים,
הקשורים לאספקת השירות או השייכים לוועדה ,או למי מטעמה.

.20

ויתור ,ארכה או הקלה
ויתור ,ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים ,לא יהוו תקדים למקרה אחר,
ולא יהיה תוקף לוויתור ,ארכה או הקלה אלא אם נעשו בכתב .עיכוב או השהיה במימוש או בהפעלת זכות
על ידי צד להסכם ,לא יחשבו כוויתור מצדו על זכויותיו והוא יהיה רשאי לממשן בכל עת שימצא לנכון.

.21

תיקון ושינוי ההסכם
לשינוי או תיקון של הסכם זה יהיה תוקף רק אם נעשו בכתב ,ונחתמו על ידי מורשי החתימה מטעם שני
הצדדים.

.22

סמכות שיפוט
הסמכות הבלעדית לדון בכל שיתעורר בין הצדדים בכל הקשור בהסכם זה ,תהא נתונה לבתי המשפט
בירושלים בלבד ,לפי סמכותם העניינית.

.23

כתובות הצדדים והודעות
.23.1

כתובות הצדדים הן כמפורט בראש הסכם זה ,בכפוף לכל שינוי בהן ,שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד
האחר בדרך המפורטת בהסכם זה.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
.23.2

מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לכתובתו האמורה יראוה כאילו הגיעה לתעודתה :אם נשלחה
בדואר רשום  -כעבור ( 72שבעים ושתיים) שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נמסרה
בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד  -בעת מסירתה כאמור.
לראיה באו הצדדים על החתום:
הספק

הוועדה

אני הח"מ ,___________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום _______ ,נחתם ההסכם דלעיל בפני על ידי
____________ (נושא/ת ת.ז .מס' _____________) ו( ________________-נושא/ת ת.ז .מס'
______________) ,אשר הם מורשי החתימה והמוסמכים כדין לחתום על ההסכם דלעיל בשם
_________________ (להלן " -הספק") ,וכי חתימתם מחייבת את הספק לכל דבר ועניין בקשר עם ההסכם
דלעיל .כמו כן ,הנני לאשר ,כי הספק קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי כל דין ,לצורך
התקשרותו בהסכם דלעיל והתחייבותו לבצעו בהתאם להוראותיו.
__________________
תאריך

__________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

__________________
חתימת עורך הדין
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מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

נספח  1להסכם – טבלת פיצויים מוסכמים
מס .ההפרה שבוצעה

הפיצוי המוסכם

.1

אי העמדת כח אדם בהתאם לנדרש או אי
החלפה של איש צוות לאחר שנדרש לכך ע"י
 ₪ 2,500לכל מקרה
הוועדה
העמדת כח אדם שאינו עומד בתנאי המכרז

.3

החלפת ראש צוות פיתוח הדרכה במהלך תקופת ₪ 30,000
בחירות
איחור באספקת התוצרים ביחס ללוח הזמנים  ₪ 1,000לכל יום איחור.
שנקבע

.2
.4
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מכרז  6/24לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספח  2להסכם – כתב ערבות ביצוע
שם הבנק/חברת הביטוח________________ :
מס' הטלפון________________________ :
מס' הפקס________________________ :
לכבוד
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
הנדון :ערבות מס'_________________ :
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלףשקלים חדשים) ,אשר
תדרשו מאת ,___________ :ח.פ( _________________ .להלן – "החייב") ,בקשר עם מכרז פומבי 6/24
לאספקת שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח הדרכה.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או
במסירה ידנית ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד
לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבותנו זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך ________________________
(עד  60ימים לאחר סיומה)
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:
_____________________
שם הבנק/חברת הביטוח

________________________
מספר הבנק ומס' הסניף

________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

__________________
תאריך

__________________
שם מלא

__________________
חתימה וחותמת
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