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 מכרז פומבי מס'  1/17
להפקת קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית אשר 

 יונגש על הפלטפורמה הלאומית לקורסים
 והכשרות מקוונות )"קמפוס"( 

ומתן שירותי תמיכה למשתתפי הקורס 
המשרד לשוויון חברתי )"המשרד"( מבקש לקבל הצעות למתן שירותי הפקת קורס הכנה לבחינה 
הפסיכומטרית אשר יונגש על הפלטפורמה הלאומית לקורסים והכשרות מקוונות )"קמפוס"( ומתן 

שירותי תמיכה למשתתפי הקורס עבור מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" שבמשרד.
ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופה של 24 חודשים, המתחילה במועד חתימת הסכם   .1
 12 ב-  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  )אופציה(  הברירה  זכות  תישמר  למשרד  ההתקשרות. 

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

בעיקרם אלו הם:
תנאי סף מנהליים:

א. המציע הוא תאגיד רשום במרשם בישראל. 
למציע האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים, תשל"ו- 1976.  ב. 

ניהול פנקסי  על  מיועץ מס, המעיד  או  אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון  למציע  ג. 
חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות 

מס(, התשל"ו- 1976. 
המציע צרף להצעתו הצהרה בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר  ד. 

ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו וזאת בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
המציע צרף נסח תאגיד עדכני מרשות התאגידים או אישור רשמי אחר כלשהו המוכיח כי  ה. 

למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם הרלוונטי.
המציע צירף תצהיר בדבר היעדר בהרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991  ו. 

ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, וזאת בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 
המציע צירף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף למסמכי המכרז. ז. 

המציע צרף להצעתו הצהרה לעניין היעדר ניגוד אינטרסים, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. ח. 
המציע צרף להצעתו אישור להספקת חומרי העזר והלימוד כשהם מודפסים, במחירי עלות  ט. 

בלבד, וזאת בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
המציע צרף להצעתו הצהרה בנוגע לזכויות הקניין בנוסח המצורף למסמכי המכרז. י. 

 6.11.2017 ליום  עד  80,000 ₪ שתהא בתוקף  על סך  המציע צרף להצעתו ערבות הצעה  יא. 
ותעמוד בתנאים הקבועים במסמכי המכרז.

תנאי סף מקצועיים )לרבות באמצעות קבלני משנה(:
המציע הוא בעל ניסיון של לפחות 50 שעות הפקת וידאו בקורסי הכשרה )בין אם במסגרת  יב. 

הכנה לפסיכומטרי, או בכל מסגרת אחרת(.
למציע יש ניסיון של שנה אחת לפחות במתן שירותי תמיכה פדגוגית ללומדים )לרבות באחד  יג. 

מהבאים: צ'ט, שיעורים סינכרוניים אונליין, מפגשים פיזיים(.
)ייתכן כי איש צוות אחד יענה על  המציע מעסיק צוות עובדים העונה על הדרישות הבאות  יד. 

יותר מסעיף אחד(:
הכנה  חומרי  של  בכתיבה  והן  בהוראה  הן  שנים   5 לפחות  של  ניסיון  בעל  שהוא  צוות  איש   

לבחינה הפסיכומטרית.
איש צוות בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בהפעלת קורסים משלבי תקשוב.  

איש צוות בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בהפקות מדיה.  
כמפורט  והדרכה  הליווי  שירותי  לספק  ויכולתו  נכונותו  בדבר  אישור  להצעתו  צרף  המציע  טו. 

במכרז וזאת בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
תנאי הסף הם מצטברים. הצעתו של מציע שלא תעמוד בכל התנאים תידחה על הסף. 

מובהר כי המשרד יהיה רשאי להתקשר עם מציע אשר לא עומד בתנאי סף ב׳ וזאת בהתאם לקבוע 
בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976.

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

.oranite@mse.gov.il :למרכזת ועדת מכרזים, גב' אורנית אדרעי, בדוא"ל
ביום 3.4.2017 שעה 10:00 יתקיים כנס ספקים במשרד לשוויון חברתי- מטה ישראל דיגיטלית,   .4
רחוב ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון, קומה 28, בני ברק. יש לתאם את ההגעה לכנס המציעים 

עם גב' אורנית אדרעי בטלפון 02-6547041. הכניסה לכנס המציעים כרוכה בבידוק בטחוני.
המייל:  לכתובת  הוועדה,  מרכזת  אורנית אדרעי  גב'  אל  יש לשלוח  להבהרה  ובקשות  שאלות   .5
כי  יצוין,   .12:00 שעה   9.4.2017 ליום  עד   02-6547034 לפקס  או   oranite@mse.gov.il

תשובות והבהרות שלא ניתנו בכתב לא יחייבו את המשרד. 
על מנת לקבל את הודעות ועדת המכרזים ביחס למכרז )ככל שיהיו(, כולל תשובות לשאלות   .6
הבהרה, 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   .7

במלואו בידי מרכזת ועדת המכרזים בטלפון שמספרו 02-6547041. 
תשומת לב כי במהלך חג הפסח וחול המועד )10.4.2017 – 17.4.2017( המשרד אינו פעיל ולא   .8

יינתן מענה טלפוני או אחר. 
הצעות למכרז יש להגיש, בשפה העברית בלבד, לא יאוחר מיום 7.5.2017 שעה 12:00 לתיבת   .9
המכרזים שבכניסה למשרד לשוויון חברתי, ברחוב עם ועולמו 3, בית יעד, גבעת שאול, ירושלים 

)אין לשלוח הצעה בדואר(.
האמור במודעה זו הנו כפוף להוראות הקבועות במסמכי המכרז, ובכל מקרה של סתירה או אי   .10

בהירות יגברו הוראות מסמכי המכרז.


