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מכרז פומבי מספר 3/17 מתן שירותי ייעוץ בנושא 
השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואה

המשרד לשוויון חברתי )"המשרד"( מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא השבת זכויות ורכוש 
יהודי מתקופת השואה.

הסכם . 1 חתימת  במועד  המתחילה  חודשים,   12 של  לתקופה  תהא  במכרז  הזוכה  עם  ההתקשרות 
 24 בעד  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  )אופציה(  הברירה  זכות  תישמר  למשרד  ההתקשרות. 

חודשים נוספים.
אך . 2 המכרז,  בחוברת  מופיע  במכרז  להשתתפות  הסף  תנאי  של  והמחייב  השלם  המדויק,  הנוסח 

בעיקרם אלו הם:
על המציע להיות בעל תואר ראשון לפחות.. 2.1
על המציע להיות: . 2.2

חוק פי  על  תאגידים  עבור  ובעולם  בארץ  ייעוץ,  במתן  לפחות  שנים  שלוש  של  ניסיון   בעל 
ו/או משרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואה. 

או 
 בעל ניסיון בהכנת שלוש חוות דעת לפחות עבור תאגידים על פי חוק ו/או משרדי ממשלה

ו/או גופים ציבוריים בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואה. 
על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה מול מוסדות רלבנטיים בחו"ל . 2.3

בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואה. 
על המציע להיות בעל ניסיון בעבודה בשפה האנגלית בתחומי הייעוץ. . 2.4
אם המציע הוא תאגיד – תחום פעילותו של התאגיד צריך שיהא בתחום השירותים המבוקשים . 2.5

בעובד/בצוות  להתקיים  לעיל   2.1-2.4 בסעיפים  האמורים  התנאים  על  כן,  כמו  זה.  במכרז 
העובדים המוצע על ידי התאגיד לביצוע השירותים. 

במרשם . 2.6 ישראל  במדינת  כדין  הרשום  תאגיד  להיות  המציע  על   – תאגיד  הוא  המציע  אם 
הרשמי הרלבנטי. יודגש כי על ההצעה להיות מוגשת על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל 

האישורים הנדרשים על פי מכרז זה יהיו על שמה של אותה אישיות משפטית. 
הכנסה . 2.7 מס  פקודת  פי  על  לנהלם  שעליו  והרשומות  החשבונות  פנקסי  את  מנהל  המציע 

1975 )להלן: "חוק מס ערך מוסף"( או שהוא   – ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 
פטור מלנהלם, וכן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מס ערך מוסף על 

עסקאות, שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. 
בנוסח . 2.8 מינימום,  ושכר  זרים  עובדים  העסקת  בגין  הרשעות  היעדר  בדבר  תצהיר  למציע 

המצורף למסמכי המכרז. 
למציע תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.. 2.9
למציע אישור "ניהול תקין" בתוקף לשנת 2017 מרשם העמותות אם המציע הנו עמותה או . 2.10

מרשם ההקדשות אם המציע הנו חברה לתועלת הציבור.
תנאי הסף הם מצטברים. הצעתו של מציע שלא תעמוד בכל התנאים תידחה על הסף. 

www.mr.gov.il )תחת פרסומי מכרזים(, . 3  – ניתן למצוא באתר מינהל הרכש  את מסמכי המכרז 
באתר המשרד לשוויון חברתי –www.mse.gov.il וכן ניתן לקבלם באמצעות פנייה למרכזת ועדת 

.oranite@mse.gov.il :מכרזים, גב' אורנית אדרעי, בדוא"ל
המייל: . 4 לכתובת  הוועדה,  מרכזת  אדרעי  אורנית  גב'  אל  לשלוח  יש  להבהרה  ובקשות  שאלות 

תשובות  כי  יצוין,   .12:00 שעה   27.7.17 ליום  עד   02-6547034 לפקס  או   oranite@mse.gov.il
והבהרות שלא ניתנו בכתב לא יחייבו את המשרד. 

על מנת לקבל את הודעות ועדת המכרזים ביחס למכרז )ככל שיהיו(, כולל תשובות לשאלות הבהרה, . 5
על המציעים להירשם אצל מרכזת ועדת המכרזים במשרד לשוויון חברתי באמצעות שליחת בקשה 

לכתובת המייל: oranite@mse.gov.il או לפקס 02-6547034. 
על המציעים חלה החובה לבדוק כי דואר אלקטרוני או פקס ששלחו )אם שלחו( למשרד התקבל . 6

במלואו בידי מרכזת ועדת המכרזים בטלפון שמספרו 02-6547041. 
הצעות למכרז יש להגיש, בשפה העברית בלבד, לא יאוחר מיום 9.8.17 שעה 12:00 לתיבת המכרזים . 7

3, בית יעד, גבעת שאול, ירושלים )אין לשלוח  שבכניסה למשרד לשוויון חברתי, ברחוב עם ועולמו 
הצעה בדואר(.

אי . 8 או  סתירה  של  מקרה  ובכל  המכרז,  במסמכי  הקבועות  להוראות  כפוף  הנו  זו  במודעה  האמור 
בהירות יגברו הוראות מסמכי המכרז.

.2.10


