מדינת ישראל
משרד האוצר

מינהל הרכש הממשלתי

מכרז מרכזי מספר  9-2020לאספקת שירותי ייעוץ בתחומי תכנון מדיניות והיבטים נלווים עבור
משרדי הממשלה
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מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר (להלן" :עורך המכרז") ,מפרסם
בזאת מכרז מרכזי שמספרו  ,9-2020לאספקת שירותי ייעוץ בתחומי תכנון מדיניות והיבטים
נלווים (להלן" :המכרז") לפי התמחויות ,עבור משרדי הממשלה ,יחידות סמך ממשלתיות וכן
גופים נלווים (להלן" :המזמינים") ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
מכרז זה נועד לספק שירותי ייעוץ עבור המזמינים לטובת המשך הטמעה וחיזוק של תרבות
תכנון עבודת הממשלה ,הן באמצעות סיוע בתחום תכניות העבודה בהתאם למעגל התכנון
הממשלתי ,והן באמצעות סיוע במהלכי תכנון מדיניות ואסטרטגיה .כמו כן ,מכרז זה נועד
לספק שירותי ייעוץ בתחומים נלווים ,כגון מחקר ונתונים ,סקירת הוצאות והיבטי תכנון-
תקצוב ,שיתוף ציבור והון אנושי לצורך תמיכה בתהליכי מדיניות והובלת שינויים.
במסגרת מכרז זה הספקים יידרשו לפעול בהתאמה ובכפוף לשפה ,למתודולוגיה ולהנחיות
המקצועיות הרלוונטיות של הממשלה כפי שיתעדכנו מעת לעת ,כמפורט בנספח ג' 1למסמכי
המכרז.
במסגרת ההליך המכרזי ,כל המציעים אשר יעמדו בתנאי הסף והאיכות המפורטים להלן,
ייכנסו לרשימת ספקים בהתאם להתמחויות בהם יגישו את הצעתם .במהלך תקופת המכרז
יערכו לספקים אשר נכללו ברשימת הספקים פניות פרטניות לקבלת שירותים ע"י המזמינים
("פניה פרטנית") ,בהתאם לפעילויות הרלוונטיות המפורטות תחת כל התמחות ,והכל כפי
שמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
המכרז יהיה בתוקף למשך  24חודשים ממועד ההודעה על הכללת הספקים ברשימת הספקים
(להלן" :תקופת המכרז") .לעורך המכרז זכות להאריך את תקופת המכרז במספר תקופות
נוספות ולפרקי זמן שונים ע"פ שיקול דעתו ("אופציה") וזאת עד למקסימום  36חודשים
נוספים.
עורך המכרז אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי ,והוא יהיה רשאי לבטל את המכרז כולו או
חלקו ,או לדחותו מסיבות תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):
ויודגש כי לצורך השתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים
במסמכי המכרז.
 .7.1תנאי סף מנהליים:
 .7.1.1המציע רשום כדין במרשם הרלוונטי:
 .7.1.1.1אם המציע הוא תאגיד ,הוא רשום בישראל כדין .היה והמציע הוא
שותפות ,על השותפות להיות רשומה כדין.
 .7.1.1.2אם המציע אינו תאגיד עליו להיות רשום בתור עוסק מורשה או עוסק
פטור.
 .7.1.2המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו"( 1976 -חוק
עסקאות גופים ציבוריים") .
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 .7.1.3עצמאות המציע ממציעים אחרים באותה התמחות – במציע מתקיימים כל התנאים
הבאים:
 .7.1.3.1המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר בהתמחויות בהן הוא מגיש
הצעה (החזקה בסעיף זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב 25%-או יותר
מאמצעי שליטה ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח" ,1968-חוק ניירות
ערך").
 .7.1.3.2גורם אחד אינו מחזיק ב 25%-או יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף
בהתמחויות בהן הוא מגיש הצעה.
 .7.2המציע עומד בתנאי הסף המקצועיים הנוספים וזאת בהתאם להתמחויות בהן הוא
מתמודד ,כמפורט במכרז.
לא נדרשת הגשת ערבות בשלב הגשת ההצעות .ערבות תידרש כתנאי להכרזת המציע כ"ספק
רשום" של המכרז ,כאמור במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מאתר מינהל הרכש הממשלתי – מכרזים מרכזיים
בכתובת https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/search/?i=CENTRALTENDER :יש להזין
בשורת החיפוש את מספר המכרז.9-2020 :
אשת הקשר למכרז זה הינה גברת צאלה קורן ,דוא"ל.ct_09_2020@mof.gov.il :
כנס המציעים (רשות) יתקיים באופן מקוון ( ,)Webinarבמועד שיפורסם על ידי עורך המכרז,
באתר מינהל הרכש הממשלתי.
מועד אחרון להגשת שאלות ההבהרה יפורסם על ידי עורך המכרז ,באתר מינהל הרכש
הממשלתי.
המועד האחרון להגשת הצעות הינו  22.02.2021בשעה .14:00
הצעות למכרז יוגשו לתיבת מכרזים דיגיטלית .הוראות פרטניות לגבי ההגשה יפורסמו על ידי
עורך המכרז ,באתר מינהל הרכש הממשלתי.
כל עדכון שייערך במסמכי המכרז ,לרבות שינויים בלוח הזמנים ,יתפרסם באתר האינטרנט.
יודגש ,כי במקרה של אי התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז,
יקבעו מסמכי המכרז.
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