
 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ 

 פיננסי להכנת מכרז-למתן שירותי ייעוץ וליווי כלכלי 9/2022מכרז פומבי מס'  

 להקמת מט"ש   DDBOTבמתכונת 

 hacalm@hefer.org.il  -לקבלת מסמכי המכרז לעיון ו/או להכנת ההצעה למכרז, יש לפנות בדוא"ל ל
 

בכתובת:   - המציעים נדרשים להתעדכן באתר האינטרנט הרלוונטי למזמין 
ww.hefer.org.il/page_59997https://w -    ,וזאת לשם קבלת דיווחים, עדכונים והבהרות בנוגע למכרז

 לרבות שינויים בתנאי המכרז, במועדים ואף בתנאי הסף, אם יהיו, אשר יחייבו את המציעים! 
 

 תיאור כללי 
השירותים המבוקשים )כפי  המזמין מבקש להיעזר במשרד ייעוץ פיננסי, בעל ידע וניסיון מוכחים בתחום  

(, ובין השאר, בתהליכי ייזום וניתוחי כדאיות כלכלית לפרויקט והתאמתו לשיטת  במסמכי המכרז  שיפורט
עד  PPP  -ה , ליווי ותמיכה פיננסית בהכנת מסמכי המכרז השונים, סיוע בניתוח הצעות המוגשות בהליך 

וההפעלה של הפרויקט, ניתוח סוגיות פיננסיות    וכולל בחירת הזוכה, ליווי פיננסי בכל הנוגע לשלב ההקמה
 .רוחביות ופרויקטאליות וכיו"ב

 
 :לוחות זמנים והנחיות למציעים

 כולל מע"מ.  ₪ 500 -עלות חוברת זו 
 . 12:00  , עד השעה22/5/2022', איום   – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  

, בדוא"ל:  שרון שרעבי: גב' הבהרהפניות בנושא המכרז ושאלות פרטי נציג המזמין לצורך 
 hacalm@hefer.org.il :'8981610-09; טל . 

 . 12:00, עד השעה 9/6/2022ה', יום   - להגשת ההצעותמועד אחרון  
 (. קמפוס רופין)משרדי כלכלית עמק חפר. בוויז: ירוק יזמות  -תיבת המכרזים  מיקום 

 .08:30 , בשעה  12/6/2022 ,א'יום    - מועד פתיחת ההצעות
 ₪.  5,000ערבות בנקאית בסכום של  - להצעה )למכרז( סוג וסכום הבטוחה

 30/9/2022לפחות עד ליום  –תוקף הבטוחה 

 :הוראות מיוחדות בקשר למכרז
)שמעבירה את כספי המימון במישרין   ידי הרשות הממשלתית למים וביוב- ממונים עלהשירותים 

מההיקף הכספי של ההתקשרות. בהתאם לכך, שימת לב מיוחדת של    100%למזמין(, בשיעור מוערך של  
 . המציעים לתנאי התשלום הרלוונטיים בנספח התמורה המצורף למכרז

 תנאי הסף להגשת הצעות  .1

 הדרישות והתנאים, כמפורט להלן:  בכלרשאי להשתתף בהליך זה רק מציע שיעמוד 

הינו    -התאגדות   .1.1 מורשה  המציע  כדין  -תאגיד    אועוסק  בישראל  לגביו  הרשומים  אשר   ,
  מתקיימים כלל הדרישות הבאות:   

 
בדוחות  א חי"  "עסק  הערת  למציע  נרשמה  לא  במכרז,  ההצעה  להגשת  שקדמו  בשנתיים   .

  הכספיים המבוקרים נכון למועד הגשת ההצעה ולא התעורר חשש לקיומו כ"עסק חי";
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. נכון למועד הגשת ההצעה, כנגד המציע לא הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או  ב
כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או בקשה לכינוס על רכושו או חלק ממנו, או  

 הכרזה על חדלות פירעון, או כל צו או מינוי או הליך בעל השלכות דומות.להקפאת הליכים או  
 

מנהל/שותף בכיר מטעם המציע( ניסיון    או)למציע בעצמו  למציע    -  של המציע  ניסיון מקצועי .1.2
בנושא מכרזים    ייעוץ וליוויהשנים האחרונות, במתן שירותי    5שנים ברציפות במהלך    3  של  

ים וביוב, לרבות מתקני טיפול בשפכים, עבור לפחות גוף  בתחומי מ  PPPבשיטת התקשרות  
פורסם    -)רשות מקומית או תאגיד עירוני או תאגיד מים וביוב(, ואשר בהמשך לליווי שלו    אחד

  בביצוע העבודות.   החלמכרז כאמור והוכרז בו זוכה אשר 

   ניסיון מקצועי של המועמד/ים מטעם המציע לביצוע השירותים .1.3
 שותף בכיר או עובד בכיר ידי המזמין, המציע יעמיד מטעמו  -השירותים בפועל עללצורך ביצוע  

, כמפורט  מוכחיםבמיקור חוץ( בעל השכלה, ניסיון וכישורים    לאמעובדי משרדו של המציע ) 
  להלן, אשר יהיה מיועד לעסוק בביצוע השירותים עבור המזמין. 

   מטעמי נוחות מנוסח בלשון זכר(:  תנאי הכשירות המפורטים להלן )  בכלעל המועמד לעמוד  
 ידי המועצה   - . בעל תואר ראשון לפחות מאת מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, המוכר עלא
 להשכלה גבוהה;   

 החודשים שקדמו להגשת ההצעה במכרז.    6עובד אצל המציע לפחות במהלך  ב.
רשות מקומית   -  לגוף ציבורילפחות במתן ייעוץ וליווי פיננסיים    שנים  2בעל ניסיון רצוף של    ג.

(, ואשר המועמד ליווה את ההליך  DDBOT)או    DBOTשפרסם  מכרז מסוג    -   או תאגיד עירוני 
הן בגיבוש המכרז, הן בעריכתו, הן בבדיקת ההצעות והן בהתוויית המבנה הפיננסי של    -כולו 

 המכרז;
 

. ככלל, לא תותר העסקה  פרסונאליבסיס  -רותים בפועל על: במכרז ייבחר מבצע השיהערה
של עובד או גורם אחר מטעם המציע במסגרת ההתקשרות, פרט למועמד המוצע במסגרת  

  ההצעה )כפוף להוראות הסכם ההתקשרות(.  
דרישת הניסיון    -במקרה של מציע יחיד ו/או מציע שהינו מבצע השירותים בפועל בעצמו  

 בסיס ניסיון קודם.   -בסיס ניסיון במציע והן על-תים בפועל, הן עלמתייחסת למבצע השירו 

)למעט   לא הורשעו בעבירות פליליותהמציע ו/או מבצע השירותים בפועל  -הרשעות  .1.4
ואילך, אלא אם כן החליטה ועדת   2015מאז שנת  -בעבירות לפי פקודת התעבורה( 

יסוד הממצאים שיונחו בפניה, כי אין בכך כדי  -המכרזים, משיקולים מיוחדים שיירשמו ועל
 למנוע מהמציע להגיש הצעה. 


