אגף החשב הכללי  -משרד האוצר
מזמין בזאת נותני שירותי ליווי כלכלי להשתתף בהליך מכרז פומבי  15-2022למתן שירותי ליווי כלכלי
בפריסה ארצית למשקי בית מבקשי הלוואות בקרן הלוואות בהגנת מדינה
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מטרת המכרז הינה לבחור ספק אחד למתן שירותי ליווי כלכלי למשקי בית אשר יהיו זכאים לקבל הלוואה
במסגרת קרן שתופעל על ידי ספק שיזכה במכרז  14-2022לבחירת נותן אשראי להעמדת הלוואות בהגנת מדינה
לבעלי דירוג אשראי נמוך.
הליך הליווי יכלול ,בין היתר ,מיפוי הוצאות וה כנסות של משק הבית ,בניית תקציב ,תכנית טיפול בהלוואות
ובחובות ,בחינה והדרכה למיצוי זכויות פיננסיות וסיוע בתכנון כלכלי עתידי ,והכל בהתאם למפורט במסמכי
המכרז.
תקופת ההתקשרות היא ל 36 -חודשים (שלוש שנים) ,כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות
בתקופות נוספות ,ועד ל 36 -חודשים נוספים.
ההשתתפות במכרז מותנית בעמידה בתנאים המוקדמים ,המופיעים בתקנה  6לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג.1993-
לצורך הגשת הצעה בהליך המכרזי על המציע לעמוד בתנאי הסף המקצועיים הבאים כמפורט במסמכי המכרז:
 .5.1ניסיון :על מציע להיות בעל ניסיון של שנתיים לפחות ,בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום
המכרז ,בניהול שני פרויקטים לפחות ,כאשר כל פרויקט עומד בתנאים המצטברים להלן:
 .5.1.1במסגרת הפרויקט ניתנו שירותי ליווי כלכלי למשקי בית בלפחות שני נושאים מתוך הנושאים
הבאים :מיפוי של הוצאות והכנסות של משק הבית ,בניית תקציב למשק הבית ,מיפוי חובות של
משק הבית ומתן המלצות לטיפול בחובות ,בחינה והדרכה למיצוי זכויות ,המלצות עתידיות בנושא
שיפור ההתנהלות הכלכלית.
 .5.1.2בכל פרויקט הועסקו לפחות חמישה מלווי משפחות ו/או יחידים.
 .5.1.3בכל פרויקט סיפק המציע למזמין הפרויקט שירותים בהיקף של  300שעות חודשיות לפחות
בממוצע.
 .5.2פריסה ארצית :למציע יכולת לתת שירות בפריסה ארצית לאורך כל תקופת ההתקשרות .פריסה ארצית
לצורך עמידה בתנאי סעיף זה ,הינה מתן שירותים בישוב אחד לפחות בכל אחד מהמחוזות הבאים :מחוז
צפון ,מחוז מרכז ,מחוז דרום ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .5.3מנהל פרויקט :על המציע להציג מנהל פרויקט אחד מטעמו בלבד ,שעליו להיות בעל ניסיון בניהול של שני
פרויקטים לפחות ,אשר עומדים בתנאים המצטברים להלן:
 .5.3.1כל פרויקט כלל חמישה מלווי משפחות ו/או יחידים לפחות ,אותם ניהל מנהל הפרויקט המוצע.
 .5.3.2הפרויקט ניתן עבור משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות ו/או עמותות.

 .5.3.3במסגרת הפרויקט שניהל המנהל המוצע ,ניתנו שירותי ליווי כלכלי למשקי בית בלפחות שני
נושאים מהנושאים שפורטו לעיל בסעיף .5.1.1
 .6הצעה שתעמוד בתנאי הסף ,תעבור לשלב תבחיני האיכות בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
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 .7המציעים במכרז יגישו את הצעתם לתמורה המוצעת עבור הפעלת תכנית ליווי למשק בית אחד ,כמפורט
במסמכי המכרז.
 .8ניתן להוריד את מסמכי המכרז ,ללא תשלום ,החל מיום  11.05.2022מאתר האינטרנט של מנהל הרכש
הממשלתי ,שכתובתו www.mr.gov.il :תחת הכותרת מכרזים > מכרז מס' .15-2022
 .9שאלות ובקשות להבהרה ניתן להפנות בכתב למרכז ועדת המכרזים ,מר משה ביטון ,באמצעות דואר אלקטרוני
 Financialadvice@mof.gov.ilוזאת לא יאוחר מיום  29.05.2022בשעה  .16:00רק תשובות והבהרות שיינתנו
בכתב על ידי מרכז ועדת המכרזים המכרז יחייבו את עורך המכרז.
 .10הצעות למכרז יוגשו לתיבת מכרזים דיגיטלית באמצעות מערכת להגשת הצעות ,בהתאם לשם ומספר המכרז.
תוקף ההצעה הוא  90יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות .המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה
לתקופה נוספת של עד  90ימים ,זאת לצורך בחירת זוכה במכרז.
 .11מובהר כי מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד .התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס למכרז הם
כמפורט במסמכי המכרז .במקרה של היעדר התאמה בין האמור במסמכי הודעה זו לבין האמור במסמכי
המכרז ,תגברנה הוראות המכרז.

