
 
 

 
 2מתוך  1עמוד 

 
2020/60/61תאריך:   

לקבלת שירותי ניהול קשרי קהילה בפרויקטים  457/20י דו שלבי מס' במכרז פומ  -מציעים כנס פרוטוקול
 שמבצעת מי אביבים ברחבי העיר תל אביב יפו

 
 :בע"מ )להלן: "החברה"( 2010 מי אביביםחברת נוכחים מטעם 

 
 פרויקטיםמנהל מחלקת  -אלטר לוין

 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות -ליאור לנצ'יצקי
  זהמכרעורכת  -לינוי ישראל

 
 כללי .1

ה בפרויקטים שמבצעת החברה ברחבי העיר ל קשרי קהילניהוי שירותללקבלת הצעות  זעסקינן במכר 1.1
 "(השירות)להלן: " תל אביב יפו

 
 מחיר.  30%איכות ו 70% ןת המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינואמ 1.2

 
את  להגיש הצעה נדרש להדפיס אשר מעונייןמציע . באתר האינטרנט של החברה פורסם המכרז 1.3

 חתומה המחיר במעטפה  תהצע סואת טופבתוך מעטפה  םולהגיש למלא ,מסמכי המכרז
על המציע להתעדכן באתר . ואת שתי המעטפות לתוך מעטפה אחת מאגדת ונפרדת ממסמכי המכרז

זה יפורסם באתר  במכרז טרנט עד המועד האחרון להגשת הצעה, במידה ויהיו עדכוניםהאינ
 .האינטרנט ובעיתונות

  .15:00 העבש 23/06/2020 -', הגיום :  הבהרה שאלותאחרון להגשת ה דמוע
 

 : היה דחייה הינווככל שלא ת ונכון לעכשי הצעות להגשת אחרון המועד
 .12:00 שעהב 30/06/2020 -', הגיום 

 
הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא 

 . הש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה למשרדי החברצעה יהאת ה תישקלנה.
 
אין להוסיף הסתייגויות הערות או מחיקות ושינויים למסמכי ההצעה, כל שינוי שיתבצע החברה תהא  1.4

 לחברתנורשאית לפסול את ההצעה. כל הערה שהיא או שאלה בנוגע למסמכי המכרז יש להעביר 
  במסגרת המועד להגשת שאלות הבהרה.

 
 

 :ותהבהרמספר להלן  .2

קט נדרשת בכל פרוית המחיר בנוי מקטגוריית שירות אחת בלבד של שעת עבודה מאחר וס הצעטופ 2.1
בשגרה  נע בין חודש לשלושה חודשיםמשך זמן פרויקט  לו.דמשתנה בהתאם לגוכמות שעות 

 . ופרויקטים יותר מורכבים לוקחים זמן ארוך יותר

 

קט לפרוייגבש הצעת מחיר לת ברה לנהל מו"מ עם הספק על מנר לחמאפשהסעיף  נויש דרש,כל שייכ  2.2
 .יפיספצ

 
, יון מול גופים נוספים מעבר לגופים הנדרשים לעמידה בתנאי הסףניס והינמידה אמות ההניקוד עבור  2.3

  . בחברהאישי ס ההצהרה על ניסיון וראיון מתוך טופמליצים עם משיחות 
 
ת על מנ מתן השירותיםעבור  זור בעירקט/ לכל אלכל פרוי קבוענט רפריש להקצות מציע הזוכה העל  2.4

 חברה. האישור יאום ובת העובד תיעשה בת. החלפשיכיר את הפרויקט לעומק
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  : החברהובות שתלהלן שאלות שנשאלו במהלך כנס המציעים ולצדן  .3

 
כי מבוקש להבהיר . כו'ת, מענה לפניות ומתן שירותי ניהול קשרי קהילה גם דוברוב הגדרתם שאלה: .3.1

 ה. לעבודת דוברות בחברול קשרי קהילה ולא שירותי ניה רכיב מתוך א כות הידוברלהכוונה 
 
 

מתן אלא  מול אמצעי תקשורתמובהר כי אין בכוונת החברה לקבל שירותי דוברות . נכון תשובה:
 . כו'ו פרוייקטיםה דברורעבודה מול התושבים,  קממשקשרי קהילה לרבות שירותי ניהול 

 
יבוד, כקניית  ,אפי, הדפסה, הפצהעיצוב גרת של עבודו ללכוור לשעת עבודה האם התמח שאלה: .3.2

  ? התושביםלמפגשים עם  שכירת אולם/מתנ"ס
 

ומעבירה  איצמבאופן ע העיצוב הגרפי וההדפסות של המנשריםאת מבצעת  לרוב החברה תשובה:
סעיף שייחתם עם הזוכה הסכם בוסיף החברה תשקול להכל מקרה ב .לחלוקה את המנשריםלספק 

וסיכום מול הצעת מחיר אחר קבלת למהספק הזוכה  את השירותים הנ"לרה לקבל בהמאפשר לח
 5%בתוספת רווח קבלני של עד ו יות הפריטים שנרכשת חשבונית עבור עלוגאו כנגד הצ הספק

 . רהתשובה לכך תינתן במענה לשאלות הבה
  

הגדירה גבולות החברה יחסות למחירי מקסימום בלבד. האם יה התישנמסמכי המכרז ב שאלה: .3.3
 ?מבחינת מינימום וסטייה ממחיר המקסימום  ירכלשהם להצעת המח

 
 הצעות מציעים שהגישו לבירורזמן שאית להא רתהחברה לחברה יש אומדן פנימי ולא.  תשובה:

 המכרזמכי ההבהרה הנ"ל תתווסף למס .מהאומדן של החברה 25%-נמוכות בשהן  מחיר
 

 .איכות 60%-יר ומח 40%-המחיר לל האיכות ומומלץ לשנות את משקשאלה:  .3.4
 

 רה. יתן מענה במסגרת מענה לשאלות ההבהנבחן את הבקשה ונ תשובה:
 

 

 .חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז מסמך זה מהווה .4

 
 

  באמצעות דוא"ל :המציעים,  בלת הפרוטוקול מכנסנא לצרף מסמך זה כאישור לק .5
linoyis@mei-avivim.co.il   .או לצרפו למסמכי ההצעה 

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                                      
 

 
 

 : מציעים כנסקבלת פרוטוקול השתתפות ואשר הריני מ
 
 
 
 

_________   _     ____________        ____________          ______________ 
  חותמת                     ימהחת   תאריך                             שם                            
 
 
 


