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 המכרזנוסח המודעה לפרסום 
 מדינת ישראל

 מינהל התכנון -משרד האוצר 

למתן שירותי  13/2019האוצר מזמין בזאת הצעות למכרז מס' משרד  –מינהל התכנון 
 תמלול עבור מינהל התכנוןו הקלדה, הקלטה

 

 כללי .1

 שלושה אשכולות:זה במכרז 

 מטה ומחוז ירושלים. – 1אשכול מס'  1.1

 מחוז דרום, מחוז מרכז ומחוז תל אביב. – 2אשכול מס'  1.1

 מחוז חיפה ומחוז צפון. – 3אשכול מס'  1.1
 

מציעים רשאים להגיש הצעה לאשכול אחד או לכלל האשכולות. לא תתאפשר הגשה לשני 
 אשכולות.

 תקופת ההתקשרות .2

מינהל התכנון וחשבת מינהל  נכ"ליתמממועד החתימה של  לשנהתקופת מתן השירותים הינה  1.1
 ."(םתקופת ההסכ)להלן: "התכנון 

לוועדת המכרזים תהיה שמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת  1.1
, וזאת בהתאם שנים סה"כ חמשועד לההסכם בתקופות קצובות נוספות ובאותם תנאים, 

 לתנאים ולתמורה כמפורט במכרז ובהסכם.

  תנאים להשתתפות במכרז .3

  מטה ומחוז ירושלים: – 1תנאי סף למציע המגיש הצעה לאשכול מס' 
 

כאשר השירות לכל  לקוחות לפחות, שלושהל הקלטה ותמלולהמציע סיפק שירותי  1.1.1
 :במצטברלקוח עומד בתנאים הבאים 

השירות ניתן למשך שנה לפחות לכל לקוח בחמשת השנים שקדמו למועד  1.1.1.1.1
 הגשת ההצעות למכרז זה.

מע"מ  כולל₪  400,000של לפחות בהיקף כספי השירות לכל לקוח ניתן  1.1.1.1.1
 בממוצע לשנת התקשרות.

 
ו/או  מחוז דרום, מחוז מרכז ומחוז תל אביב – 2תנאי סף למציע המגיש הצעה לאשכול מס' 

  :חיפה ומחוז צפוןמחוז  – 3לאשכול מס' 
 

כאשר השירות לכל  לקוחות לפחות, שלושהל הקלטה ותמלולהמציע סיפק שירותי  1.1.1
 :במצטברלקוח עומד בתנאים הבאים 

השירות ניתן למשך שנה לפחות לכל לקוח בחמשת השנים שקדמו למועד  1.1.1.1.1
 הגשת ההצעות למכרז זה.

מע"מ  כולל₪  100,000של לפחות בהיקף כספי השירות לכל לקוח ניתן  1.1.1.1.1
 בממוצע לשנת התקשרות.

 
  - לכלל האשכולות מנהל הלקוחתנאי סף ל

 הלקוח המוצע הינו בעל תעודת תואר אקדמי ראשון לפחות.מנהל  1.1.1
 שקדמו למועד הגשת ההצעות,לפחות,  שלוש שניםמנהל הלקוח יהיה בעל ניסיון של  1.1.4

בניהול שירותי הקלטה ותמלול עבור שני לקוחות לפחות, בהיקף כספי של לפחות 
 .לכל לקוח בממוצע שנתיכולל מע"מ ₪  100,000
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 תו המנהל למספר אשכולות.אין מניעה להציג את או 

ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב  .4
נהל התכנון יובאתר האינטרנט של מ  www.mr.gov.il/purchasingהכללי שכתובתו 

 . https://www.gov.il/he/Departments/iplanשכתובתו 

. את השאלות 0011:שעה ב 07.05.2019 לתאריך עד בלבד שאלות והבהרות יש להפנות בכתב .5
 ץ וורד לדואר אלקטרוניהתכנון, על גבי קוב יש לשלוח לאשת הקשר של מינהל

yafitka@iplan.gov.il. תשובות יפורסמו באתר האינטרנט 
https://www.gov.il/he/Departments/iplan  " החל מיום פרסומיםתחת הכותרת "

21.05.2019.  

נהל התכנון, על המציע להגיש הצעתו באופן המפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במי .6
עד  11:00-ל 7:00ה, בין השעות -בימים א , ירושלים,C)בית השנהב( כניסה  11רח' בית הדפוס 

 . 12:00בשעה  05.06.2019ליום 

 * לתשומת ליבכם, קיימת בדיקה ביטחונית ויתכנו עיכובים במתן אפשרות כניסה לבניין.

 התכנון.* יש לוודא כי ההצעה הוכנסה לתיבת המכרזים של מינהל 

* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין 
 מסמכי המכרז האמור במסמכי המכרז גובר.
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