فرع المحاسب العام – وزارة المالية
يدعو بهذا مقدمو خدمات المرافقة االقتصادية لالشتراك في إجراء مناقصة علنية رقم  15-2022لتقديم خدمات مرافقة
اقتصادية بانتشار قطري لألسر التي ترغب بالحصول على قروض من صندوق قروض بحماية الدولة
 .1تهدف المناقصة الختيار مزود واحد لتقديم خدمات المرافقة االقتصادية لألسر التي ستكون مستحقة للحصول على قرض في
نطاق صندوق يتم تشغيله من قبل مزود سيفوز في المناقصة رقم  14-2022الختيار مقدم خدمات ائتمانية لتوفير قروض
بحماية الدولة ألصحاب التدريج االئتماني المنخفض.

 .2تشمل عملية المرافقة فيما تشمله ،إعداد مخططات لمصاريف ودخل األسر ،إعداد ميزانية ،برنامج معالجة القروض
والديون ،فحص وإرشاد الستنفاذ الحقوق المالية وتقديم المساعدة بتخطيط اقتصادي مستقبلي ،الكل بموجب المفصل
في مستندات المناقصة.

 .3فترة التعاقد هي لـ 36 -شهراً (ثالث سنوات) ،حيث يحفظ الحق لصاحبة الدعوة بتمديد فترة التعاقد بفترات إضافية ،ولغاية -
 36شهراً إضافياً.
 .4المشاركة في المناقصة مشروطة باستيفاء الشروط المُسبقة ،الواردة في المادة  6من لوائح واجب المناقصات ،للعام.1993-
 .5من أجل تقديم العرض في إجراءات المناقصة ،يجب على مقدم العرض استيفاء شروط الحد األدنى المهنية بموجب المفصل
في مستندات المناقصة.
 .5.1التجربة :يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب تجربة سنتين على األقل ،بالخمس سنوات األخيرة التي سبقت موعد
نشر المناقصة ،بإدارة مشروعين اثنين على األقل ،حيث استوفى كل مشروع الشروط التراكمية التالية:
 .5.1.1قُدمت في إطار المشروع خدمات مرافقة اقتصادية ألسر في موضوعين اثنين على األقل من بين المواضيع
التالية :إعداد مخططات لمصاريف ودخل األسر ،إعداد ميزانية لألسرة ،إعداد مخططات ديون األسر

وتقديم توصيات لمعالجة الديون واالهتمام بها ،فحص وإرشاد الستنفاذ الحقوق ،تقديم توصيات مستقبلية
بموضوع تحسين اإلدارة االقتصادية.
 .5.1.2في كل مشروع تم توظيف على األقل خمسة مرافقين للعائالت و/أو لألفراد.
 .5.1.3زود مقدم العرض في كل مشروع لصاحب المشروع خدمات بحجم  300ساعة شهرية على األقل بالمعدل.
 .5.2انتشار قطري :لمقدم العرض قدرة على تقديم الخدمات بانتشار قطري طيلة فترة التعاقد .انتشار قطري من أجل استيفاء
شرط هذا البند ،هو تقديم خدمات في بلدة واحدة على األقل في كل واحد من األلوية التالية :لواء الشمال ،لواء المركز،
لواء الجنوب ،بموجب المفصل في مستندات المناقصة.
 .5.3مديبر المشروع :يجب على مقدم العرض اقتراح مدير مشروع واحد من قبله فقط ،عليه أن يكون صاحب تجربة بإدارة
مشروعين اثنين على األقل ،يستوفيان الشروط التراكمية التالية:
 .5.3.1شمل كل مشروع خمسة مرافقي عائالت و/أو أفراد على األقل ،أدارهم مدير المشروع المقترح.
 .5.3.2قُدم المشروع لوزارات ومكاتب حكومية و/أو سلطات محلية و/أو جمعيات.
 .5.3.3قُدمت في إطار المشروع ،الذي أداره مدير المشروع المقترح ،خدمات مرافقة اقتصادية ألسر على األقل في
موضوعين اثنين من المواضيع المفصلة أعاله في البند .5.1.1
 .6العرض الذي يستوفي شروط الحد األدنى ،ينتقل لمرحلة فحص مؤشرات الجودة بموجب المفصل في مستندات المناقصة.
 .7يقدم مقدمو العروض عروضهم للمقابل المقترح لتشغيل برنامج مرافقة ألسرة واحدة ،بموجب المفصل في مستندات
المناقصة.
ً
 .8يمكن تحميل مستندات المناقصة ،مجانا ،ابتداء من تاريخ  11.05.2022من موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت
 ،على العنوان www.mr.gov.il :تحت العنوان مناقصات وزارية < مناقصة رقم .15-2022
 .9يمكن تقديم األسئلة والطلبات االستفسارية خطيا ً لمرّكز لجنة المناقصات ،السيد موشيه بيطون ،عبر البريد االلكتروني على
العنوان  creditfund@mof.gov.ilوذلك حتى موعد أقصاه تاريخ  29.05.2022الساعة  .16:00فقط األجوبة
والتوضيحات المقدمة خطيا ً من قبل مرّكز لجنة المناقصات هي التي ُتلزم معد المناقصة.
 .10يتم تقديم العروض للمناقصة لصندوق المناقصات الرقمي بواسطة منظومة تقديم العروض ،وفقا ً السم ورقم المناقصة.

2
مدة سريان العرض هي  90يوما ً بعد الموعد األخير لتقديم العروض .يحق لصاحبة الدعوة اإلعالن عن تمديد مدة سريان
العرض لفترة إضافية لغاية  90يوماً ،وذلك من أجل اختيار فائز في المناقصة.
 .11يوضح بهذا أن هذا اإلعالن يشمل معلومات عامة وأولية فقط .الشروط وباقي التفاصيل المُلزمة المتعلقة بالمناقصة هي
بموجب المفصل في مستندات المناقصة .في حالة وجود عدم مالءمة بين المذكور في مستندات هذا اإلعالن وبين المذكور
في مستندات المناقصة ،تعليمات المناقصة هي المُلزمة.

