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מסגרת פומבי  מכרז  הליך
294/22מפ מס'  

 לצורכי רישום למתן שירותי מדידה 
בנות קרות וחברות קק״ל וחברות עבור 

   שלה

)להלן:    באמצעות הימנותא בע"מ  ,חברות הבנות שלהרות ווחברות קש  , הקרן הקיימת לישראל
״המזמינה״  "קק״ל" הצעות  מ  ,(או  בזאת  מדידהזמינה  שירותי  רישום  למתן  )להלן:    לצורכי 
"  "השירותים" בהתאם  הכ.  ("העבודותאו  כל  ל  על  האמורות במסמכי ההליך  להוראות  ובכפוף 

וחוזה למתן שירותי מדידה המצורף למסמכי הליך   הוראות כלליות להגשת הצעות, לרבות  נספחיו
. "(ההליך)להלן: "  המהווים חלק בלתי נפרד הימנו זה,

בהתאם להצעתו  , זוכים( 12לכל אזור )סה"כ  זוכים 3עד לבחור  המזמינהבהליך זה, תהא רשאית 
יובהר כי על כל מציע לבחור אזור אחד בו הינו מעוניין לתת שירותים.    על פי שיקול דעתה הבלעדי.ו

ירושלים )מחוז ירושלים(; אזורי יו"ש )מחוז   האזורים הינם: דרום הארץ )מחוז הדרום(; אזור 
תהא על פי    הזוכיםחלוקת השירותים בין    יהודה ושמרון(; צפון הארץ )מחוז צפון ומחוז חיפה(.

המשתתף מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה  מזמינה. לפיכך השיקול דעתה הבלעדי של 
תהא רשאית לצאת בהליך פומבי   המזמינהו/או תביעה בקשר לחלוקת העבודה בין הזוכים בהליך.  

וזאת בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי ובכפוף    מדידהאו אחר  נפרד / נוסף למתן שירותי  
 לאישורים תקציביים מתאימים. 

חובה לעריכת מכרז בקשר עם הליך זה, ואין לראות בהליך זה המזמינה הר, כי לא חלה על  יובה
, תוך קביעת כללים כמפורט  שוויוני   בהליך  תקטונ  קק״ל  על אף האמור,  בתקנות.מכרז כהגדרתו  

 בהוראות ההליך, ובשים לב למרכיב יחסי האמון המאפיין את ההתקשרות למתן שירותים. 

לדון בכל תביעה הקשורה להליך, מסמכיו או    יתכי סמכות השיפוט הייחוד  למען הסר ספק מובהר
 . תוצאותיו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים

נפרדת ממעטפת מסמכי ההליך   נדרש המשתתף להגיש את הצעת המחיר במעטפה  זה  במכרז 
יוגשו כל מסמכי ההליך חתומים ומלאים כנדרש ועליה שם המכרז שם   המשתתף  במעטפה א' 

יכניס המשתתף את הצעת המחיר מטעמו   ב'  והכותרת "מסמכי המכרז. במעטפה  מס' המכרז 
שתי   את  מחיר".  "הצעת  והכותרת  המשתתף  שם  המכרז,  מס'  המכרז,  שם  את  יכתוב  ועליה 

המכרז מס'  המכרז,  שם  ועליה  אחת  במעטפה  לשים  יש  המשתתף  ,  המעטפות  והכותרת  שם 
"הצעת מחיר".  
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מועדים ולוחות זמנים בהליך טבלת ריכוז

רשאית לשנות מועדים אלו ו/או לבצע שינויים / תיקונים במסמכי המכרז, טרם סיום ההליך,    קק״ל
הודעות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט ובאחריות המשתתף להתעדכן באופן שוטף באתר. על 
המועדים החדשים יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם, והכל מבלי שלמשתתפים  

 ו תביעה ו/או דרישה בהקשר לכך.תהיה טענה ו/א

מועדים פעולה

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט שכתובתו  
http://www.kkl.org.il 

טל שחר ר מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה למ

עד ליום 17.7.22, בשעה kkl.org.il KARKAM  12:00@:במייל

"המועד המועד האחרון להגשת הצעות )להלן: 
 הקובע"/ "המועד האחרון"( 

ביום   31.7.22, עד שעה 12:00 

את ההצעות יש להגיש באופן הבא;

 1במשרדי הקרן הקיימת לישראל ברחוב קק״ל  .1
באמצעות תיבת המכרזים . זאת בירושלים ש

 הממוקמת בכניסה.  

צרכי  מכרז זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל  .2
נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי 

המכרז ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך  
תום מועד הגשת שאלות ההבהרה לצורך הנגשה  

 של כל מסמכי ההליך.

http://www.kkl.org.il/


 וחברות הבנות שלה קק"ל           
 לצורכי רישום  למתן שירותי מדידה 294/22מפ  מס' הליך מכרז מסגרת פומבי 

 9מתוך  3עמוד 
 
 

 3עמוד    והדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו קראנו והבנו את כל האמור בהזמנה להציע הצעותבחתימתנו אנו מאשרים כי 
 

 ______________________________________________________ 
 חותמת המשתתף חתימת מורשה חתימה של המשתתף +

 

 

 מסמכי ההליך 
 

 תנאים כלליים להגשת הצעות   - פרק א'
   http://www.kkl.org.il/tendersמפורסם באתר האינטרנט של קק"ל שכתובתו: 

   

    למתן שירותי מדידה חוזה   - פרק ב'
 

 מפרט טכני/ כתב כמויות  /דרישות העבודה  - ג'פרק 
 
 

 נספחי ההליך 
 

  להליך תנאי סף  - א'נספח 
  הזוכים לבחירת מידה ואמות ההצעה בדיקת שלבי   -ב'  נספח

   טבלת אישורים ומסמכים   -נספח ג' 
 מפרט טכני  - נספח ד'

 
 

 טפסי ההליך 
 

 המשתתףפרטים מלאים על  -1טופס 
 בחינת המשתתף בתנאי סף נתונים לצורך  -2טופס 
 "נספח התמורה" –כתב הצהרה והצעת מחיר   -3טופס 
 תצהיר בדבר היעדר  הרשעות פליליות           -4טופס 
 . עסקאות גופים ציבוריים  חוקתצהיר לפי   -5טופס 
 גילוי נאות –וכתב הצהרה כתב התחייבות לשמירת סודיות   - 6טופס 
 ביצועערבות  נוסח  - 7טופס 
 אישור עריכת ביטוחים  -8טופס 

 
 

כל המסמכים המפורטים להלן בין שהם מצורפים ובין שלא לרבות צרופות שיצורפו להצעה מהווים  
המציע יגיש את הצעתו עם כל הטפסים והמסמכים בהליך זה, לרבות   יחדיו את החוזה ומסמכיו.

דים בקשר להליך המכרז,  עם מסמכי ההבהרות, ככל ויהיו כאלה. בכל מחלוקת שתתגלע בין הצד
 .  ירושלים סמכות השיפוט הייחודית תהא לבית המשפט המוסמך בעיר 

 
רשאית לדרוש, בכל שלב, מכל מציע להגיש מסמכים נוספים, ו/או הבהרות נוספות, בכתב או   קק״ל

בע"פ, הן לבחינת המציע באופן כללי, הן ביחס לאנשי המקצוע אליהם התייחס המציע בהצעתו והן 
 אים נוספים הנדרשים ממהותו של הליך זה. לנוש

  

http://www.kkl.org.il/tenders
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 הוראות כלליות למכרז המסגרת 

מסגרת  קק"ל    .1 במכרז  להשתתפות  הצעות  בזאת  מדידהמזמינה  שירותי  לצורכי    למתן 
 " ( כמפורט במסמכי המכרז. השירותיםלהלן: ") רישום

 
ש .2 בת  לתקופה  העבודות  לביצוע  כללי  מכרז  הינו  זה  "  נתייםמכרז  תקופת  )להלן: 

, עפ"י שיקול  שמורה האופציה  בלבדקק״ל  ל"(.  ההתקשרות/תקופת ההתקשרות הראשונה
 6להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות עד לתקופה מקסימאלית בת    דעתה,

בסה"כ המסגרת(  שנים  בהליך  הראשונה  ההתקשרות  תקופת  בהתאם  )כולל  והכל   ,
צוע העבודות יעשה בהתאם להזמנות  להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז. בי

 קק״ל. דרישת  פ"יאם בכלל, עמעת לעת, שתתקבלנה, 
 

יבחרו   בשלב זה,  המסגרת  שלב הגשת הצעות למכרז,  שלב ראשוןבמכרז זה שני שלבים.   .3
רק המשתתפים אשר עברו את כל     .כמפורט להלן בתנאי הסףכל המשתתפים אשר עמדו 

 לכל  מודדים שנים עשרעד , ויבחרו המחיר שהוגשה מטעמםמבחני האיכות, תיפתח הצעת  
, שהצעתם המשוקללת  המזמינהעל פי שיקול דעתה הבלעדי של   ,לכל אזור  לושה, שהיותר

ביותר   הטובה  כעבורה  הינה  מחיר(   + איכות  )  מודדי)במשקלות    מודדי "המסגרת 
 "(.  המסגרת

 

למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה לא תחרוג הצעת המחיר מטעם המשתתפים בהליך  .4
שנקבעו בכתב הכמויות. ככל ונתקבלו הצעות ו/או המינימום  המסגרת ממחירי המקסימום  
 תיפסל ההצעה על הסף.  ו/או המינימום החורגות ממחיר המקסימום

 

יוגשו פחות   .5 רשאית    המזמינה,  לאזור  הצעות  משלושבכל מקרה שבו  לבחור מספר  תהא 
, או לחלופין,  ביחס לאותו האזור  לפסול את המכרז ולפרסמו מחדשזוכים קטן יותר, או  

והכל על פי שיקול לבחור במציעים שהגישו ולפרסם שוב כדי לעבות את מספר המציעים  
 . דעתה הבלעדי וצרכיה

 
, מעת לעת  כפי הנדרש,  ספציפיתלעבודה  המסגרת  ממודדי    מודדהשלב שני, שלב בחירת   .6

דעתה למתן  ה  ימודדל  המזמינה  תפנהבשלב השני    - שיקול  פי  על  יותר  מסגרת אחד או 
 השירותים בהתאם להזמנת עבודה ספציפית בהתאם למנגנון הבא:

ולאזור אליו הגישו  המסגרת תיעשה בהתאם לסדר דירוגם במכרז למודדיהפנייה  ⚫
עדיפות    ,הצעתם מתן  גיאוגרפית תוך  וקרבה  ניידות,  מידית,  זמינות  לשיקולי 

המסגרת מסוגל    מודדנוכחה כי  מזמינה  הובלבד ש  לאתר/ המבנה נשוא הפרויקט
במועד   בידיו  המצויות  העבודות  בכמות  העבודה בהתחשב  את  השירותים לבצע 

ולפי המנגנון    המזמינה. ההחלטה דלעיל תהא בשיקול דעתה הבלעדי של  הדרושים
 .סמכי המכרזהמצוין במ

לא יהיה מעוניין לבצע את השירותים או לא פנוי לבצעם, תהיה המסגרת    מודדאם   ⚫
המסגרת הבאים, בהתאם לדירוגם, עד    למודדירשאית להמשיך ולפנות    המזמינה
 לבצע את העבודה.   מסוגל/מסגרת שיהיה מעוניין מודדשיימצא 

  מודדי   תהא רשאית לערוך תיחור בין  המזמינהבנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל,   ⚫
בחירת  ,  המסגרת דעתה    מודדלשם  לשיקול  בהתאם  וזאת  מסוים  לפרויקט 
איכות   המזמינההבלעדי.   או  מחיר,  בסיס  על  התיחור  את  לבסס  רשאית  תהא 

מנגנון תמורה  ולקבוע    בלבד, או שניהם, וזאת על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי
. ככל ונערך תיחור על בסיס מחיר או משולב על פי שיקול דעתה בהליך התיחור

מן המחיר בו   ,המסגרת  מודד מטעם  בהליך התיחור  מחיר, לא תעלה הצעת המחיר  
   נקב בהליך המסגרת.
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ת  ⚫ זהות,  הצעות  והוגשו  או יככל  זהה  שהצעתם  המציעים  בין  הגרלה  ערך 
בעל ההצעה    לספקשהצעותיהם קרובות בשקלולם, בשלב ראשון תועבר העבודה  

הזהה שקיבל פחות עבודה בהשוואה ליתר הזוכים. ככל והיקף העבודה דומה לכל  
 בעלי ההצעות הזהות, תיערך הגרלה ביניהם. 

ו יותר ו/או לפצל את  אחד א  מודדתהא רשאית לבחור בהליך התיחור    המזמינה ⚫
   המסגרת שנבחרו בהליך התיחור. מודדיהשירותים בפרויקט מסוים בין 

כי   ⚫ המסגרת, בכלל או   ממודד/יאינה מתחייבת להזמין עבודות    המזמינהיודגש, 
בכמות כלשהי ואינה מתחייבת לפנות אליו, אף אם פנתה לספקי מסגרת אחרים 

מסגרת כל זכות אל   למודדי להקנות  המדורגים מעליו; וכי אין בזכייה במכרז כ
שהוקנו  המזמינהמול   הזכויות  למעט  בנוסף    למודד,  בחוזה.  במפורש  המסגרת 

כי   עם    המזמינהמובהר  להתקשר  רשאית  מסגרת   מודדישאינם    יםמודדתהיה 
 לצורך ביצוע השירותים.

 

 של  בסך   ביצוע  ערבותבשלב המסגרת יידרשו להגיש    כזוכים  ויבחר  אשרהמסגרת    ימודד  כל .7
בלבד(  ₪  15,000 חדשים  שקלים  אלף  עשר  ממועד   חודשים  24  של  לתקופה  )חמישה 

הוצאתה ועד בכלל. ערבות זאת תוארך בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות עם המודדים.  
רשאיתבע"מ    הימנותא לצרכי   בהתאםפרויקט    כלל  נוספתביצוע    ערבות  לדרוש  תהא 

וזאת  ספציפיה  פרויקטה   סכום   יעלה  לא  מקרה   בכל  אולם,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על, 
לשמו ביקשה   הספציפימעלות ההתקשרות עם המודד בפרויקט    10%  -מ  המתוקן הערבות

 . לעדכן את סכום הערבותהמזמינה 
 

 להליך תנאי סף   –נספח א  
 

במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים  בעצמםרשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים  

 : במצטברהמפורטים להלן 

 זהות המשתתף  .1
 

עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד בכול הדרישות    המשתתף במכרז זה הינו
   ובתנאי הסף במצטבר.

 
תותר   לא  וכן  משתתפים  מספר  ידי  על  משותפת  הצעה  הגשת  תתאפשר  לא  כי  בזאת,  מובהר 
 השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה.   

 
 המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף במכרז בנפרד.גופים 

 

 ניסיון:  .2
 

המציע הינו מודד, וככל שאינו אדם פרטי מעסיק המציע מודד אשר מוצג במסגרת הצעתו  .2.1
במכרז, שהינו מודד מוסמך בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לפחות 

 . "(המודד)להלן: "
הרישיון בתוקף בעותק  תעודת מודד מוסמך ולהוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף עותק  

 חתום "נאמן למקור". 
 

כניות לצרכי רישום באזור אליו  והמודד ביצע לפחות חמש תוכניות הסדר מקרקעין ו/או ת .2.2
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, ואשר הוא   7מוגשת הצעתו, שאושרו במהלך  

 . כניות הסדר מקרקעיןות 3ן, מתוכן לפחות חתום עליה
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יש לצרף   זה    שתתףשערך המ  תכניותלהוכחת תנאי זה  בתחום  באזור  ו וביצוען הושלם, 
  .עמו  קשר יצירת ופרטי המזמין שם עם,  אליו מוגשת הצעתו

 
 /מסמכיםעותק כל הלהצעתו    , ולצרף2, על המשתתף למלא את טופס  * להוכחת כל תנאי הסף

כחוק,    האישורים והיתרים  רישיונות  הסףלרבות  תנאי  בכל  עמידה  ומאשרים  ,  התומכים 
 הקבועים לעיל. 

 

 

 הרשעות  .3

 

  שליטה   בעל אמצעי  כל  גם  –  תאגיד  הנו  והמשתתף  ובמידה,  הכללי  מנהלו  וכן  המשתתף .3.1
  ערכאה   ו/או נחקרו ו/או לא תלוי נגדם כתב אישום בכל  הורשעו  לא,  במשתתף  משמעותי

ו/או בעבי  שהיא , או  1988-ות על חוק התחרות הכלכלית, התשמ"חרבעבירה שהיא פשע 
; פקודת מס הכנסה; פקודת 1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב

חוק  ; 1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו
למעט  ,  1977-, לחוק העונשין, התשל"ז297עד    290סעיפים  ;  1965-התכנון והבניה התשכ"א

)בהתאמה( לחוק המרשם הפלילי    20  – 19הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים  
תשמ"א השבים,  זה  ,  1981-ותקנת  מכרז  נשוא  שעניינן  בעבירות  השנים    3במהלך  וכן 

 האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
 
מהערך    או  אחוזים   וחמישה  בעשרים  המחזיק  –"  משמעותי  שליטה  אמצעי  בעל" יותר 

 רשאי  או שהנו/ו  במשתתף  ההצבעה  מכוח  או/ו  המשתתף  של   המונפק  המניות  הון  של  הנקוב
 .   במשתתף מהדירקטורים יותר או אחוזים וחמישה עשרים  למנות

 
,  עובדים זרים   חוק  )א(:  לפי  עבירות  (2משתי )  ביותר  הורשעו  לא  אליו  הזיקה  ובעל  המשתתף .3.2

עבירות  או/ו;  1987- ז"התשמ,  מינימום  שכר  חוק  )ב(  או/ו;  1991-א"התשנ  המנויות  )ג( 
  הורשעו   ואם;  2011-ב"תשע  ,העבודה  דיני  של  האכיפה  להגברת  לחוק  השלישית  בתוספת

  ( 1)  אחת  שנה  חלפה  ההצעות  האחרון להגשת  במועד  כי  –  כאמור  עבירות  (2)  משתי  ביותר
 .      האחרונה ההרשעה ממועד לפחות

 
עסקאות   כמשמעותם   –"  הורשע"  -ו"  זיקה  בעל" .  1976-ו"תשל,  ציבוריים  גופים  בחוק 

התנאי   לא  אשר  משתתף  לפסול  שלא  רשאית  תהיה  קק״ל בו  האמור   המקדמי  התקיים 
  המכרזים בהתאם   ועדת  ידי  על  כך  לשם  שתתקבל  להחלטה  בהתאם  וזאת,  בסעיף זה לעיל

 .   ציבוריים גופים עסקאות לחוק (1ב)ב2 סעיף להוראות
 

על המשתתף, מנהלו הכללי ובעלי אמצעי  לעיל,    3.2  -ו    3.1סף שבסעיפים  להוכחת תנאי  
 . 4טופס שליטה משמעותי לחתום על 

 
, בין  בפלילים  והורשע  לאזה    הליךביצוע  שיועסקו ב  וכל עובדיהוא ו  מתחייב כי    המשתתף .3.3

כנולוגיות, חוק החברות, דיני קניין, דיני תכנון היתר בעבירות על דיני מחשבים, אינטרנט וט
לזיוף והדינים הרלוונטיים   הגנת הפרטיות,  חוק  יוצרים,  זכויות  ולמהות    ובניה,  ומרמה 

 השירותים על פי מכרז זה.

 

 . ציבוריים  גופים עסקאות לחוק 2 סעיף לפי הנדרשים האישורים כל בעל המשתתף הינו .4
 המשתתף צירף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בנספח ג'.   .5

המכרז   במסמכי המפורטות הדרישות ויתר המקדמיים התנאים כי, מובהר ומודגש בזאת .6
 צריכים להתקיים במשתתף עצמו למעט אם נאמר אחרת.

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה   קק״למבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .7
ים, לאחר הגשת הצעותיהם, להשלים מידע חסר ו/או משתתפי, לדרוש מכל אחד מההבלעד
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, ובלבד שהיו בידיו כל  אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף
 המסמכים ו/או הכשירות למתן המסמכים נכון למועד הגשת ההצעה.

תנאי הסף במשך כל תקופת המשתתף שיזכה מצהיר ומתחייב בזאת כי יעמוד בכל דרישות  .8
 ההתקשרות. 

 

 שלבי בדיקת ההצעה ואמות מידה לבחירת הזוכים - נספח ב  

   קק״לבתחום  

אשר    המזמינה .1 הזוכה,  את  וצירףתבחר  במצטבר  הסף  תנאי  בכל  המסמכים   יעמוד  כל  את 
ואשר יקנו לה את מירב היתרונות לפי האמור    לאחר בחינת עמידתו בכל דרישות ההליך  הנדרשים

 להלן: 
 

  הליך בחירת הזוכים יהיה בהתאם למפורט להלן: .2
 

 לאזורים בהתאם להצעת המציעים.  בהליך זה הבחירה תהא
. הבחינה ביחס לכל אזור תתבצע בנפרד  יותר מאזור אחדרשאים להגיש הצעה ל  אינם  המציעים

  וכדלקמן:
 

  יקבל האיכות    מדיומ  20%יקבל משקל של     העלות )מחיר(  מדימציון מיטבי משוקלל, כאשר  
 .80%  של משקל

 
 

בחינת כשרות ההצעה, עמידה בתנאי הסף במצטבר  להשתתפות במכרז וצירוף   -שלב ראשון  .2.1
 כל המסמכים הנדרשים.

אשר עמדו   משתתפיםהערכת איכות ההצעות בהתאם לטבלת האיכות שלהלן, ל  -שלב שני .2.2
 . בכל תנאי הסף והגישו את כל מסמכי ההליך כנדרש

 
 : ניקוד ההצעה יהיה בהתאם לאמות המידה המפורטות בטבלה להלן

ניקוד   פרמטר 
 פירוט  מקס'

 ניסיון: 
   -  מודדוותק ה

הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי מודד ה
באזור אליו מגיש מדידה כנדרש בהליך זה  

שנים שסיומם במועד הגשת  5 -מעל ל הצעתו
 ההצעה. 

20 

ברכיב זה יקבל כל משתתף ניקוד 
  חמש) 5נוסף על ניסיון מוכח מעל 

בגין כל   כנדרש בתנאי הסף שנים(
יהיה  6-שנה נוספת מהשנה ה

   נקודות. 2 -זכאי המציע ל
 

נק' לכל היותר  20ניתן לצבור עד 
 . סה"כ בסעיף זה

  עם ניסיון  מוסמכים מודדים צוות למשתתף
 מעסיק המשתתף: באזור אליו מוגשת ההצעה

 כנדרש מדידה בשירותי מוכח ניסיון עם עובדים
 שבנספח א' לעיל .  2.2 סף בתנאי

15 

  5זה יקבל המשתתף  בפרמטר
 של עובד כל בגין נקודות

 הנדרש הניסיון בעל המשתתף
 .   זה פרמטר בגין נקודות 15"כ וסה

גושי הסדר   הכנת   בביצועלמשתתף ניסיון מוכח  
מעבר    )ר "תצ (רישום   לצורכי  תכנית ו/או  

בתנאי  ,  לנדרש   לנדרש  בהתאם  הסף  מעבר 
 למיפוי  המרכז  והנחיות   המודדים  לתקנות 

במהלך   לרישום  שאושרו  השנים    7ישראל 

40 

  המשתתף נדרש זה בפרמטר
 ןוביצוע שערך תכניות להגיש

באזור אליו מוגשת  הושלם, 
, עם שם המזמין ופרטי ההצעה

 יצירת קשר עמו.  
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את בהצלחה בשלב זה יפתחו מעטפות הצעות המחיר של המשתתפים שעברו   – שלב שלישי .2.3
. במסגרת בחינת הצעות המחיר, המציע שהציע את ההצעה הזולה ביותר יקבל את שניהשלב 

נק' מסך ניקוד ההצעות( ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי    20מלוא הנקודות עבור רכיב זה )
 למציע הזול ביותר.

 
 שקלול ניקוד האיכות וניקוד המחיר. – רביעי שלב  .2.4

 
  

וניקוד   .2.4.1 המחיר  הצעת  סכימת  ידי  על  ההצעה  של  הכולל  הציון  יחושב  זה  בשלב 
 . ביחס לכל איזור האיכות

 
 יבחרו כהצעות   בכל איזור  שלושת ההצעות בעלות הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר .2.4.2

מבין הצעות אלו ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר   .הזוכות הפוטנציאליות 
תוכר כהצעה הזוכה. שאר המציעים בעלי ההצעות הזוכות הפוטנציאליות יתבקשו  
הזוכות  ההצעות  מרשימת  יוסרו  שיסרבו  ככל  המחיר.  הצעת  את  להשוות 
הפוטנציאליות והמזמינה תהיה רשאית לפנות למציע הבא בדרוג ולצרפו לרשימת 

פוטנציאליות חלף ההצעה שהוסרה. במקרה כאמור הקבוע לעיל ביחס ההצעות ה
כי  מובהר  עוד  הנוספת.  ההצעה  על  גם  בהתאמה  יחול  הפוטנציאליות  להצעות 

  50%-השוואת אחוז ההנחה, תזכה ל  לאחרההצעה אשר דורגה במקום הראשון,  
מהמטלות, וההצעה השלישית בטיבה     30%-בטיבה ל  מהמטלות. ההצעה השניה

 מהמטלות.  20% -ל
 

מודגש ומובהר כי חלוקה האמורה לעיל הינה ביחס למטלות ואינה בנוגע לתמורה  .2.4.3
לה יהיה זכאי כל אחד מהזוכים בגין המטלות שיועברו. עוד מובהר כי בכל מקרה  

מהחלוקה לסטות  רשאית  המזמינה  תהיה  ההתקשרות  תקופת  האמורה    לאורך 
בשל שיקולים של יעילות, עומס, דחיפות ואיכות העבודה. זאת בהתאם לשיקול  

 דעתה הבלעדי.
 

ניקוד   פרמטר 
 פירוט  מקס'

מעבר   שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 
 שבנספח א' לעיל  2.2 סף בתנאי לנדרש

 נקודות 5ינתנו  –עבור כל תצ"ר 
 נקודות  3 –עבור כל תת"ג 

גוש הסדר מקרקעין   כל   7  –עבור 
 נקודות

נק' לכל היותר  40ניתן לצבור עד 
. לא ניתן לקבל סה"כ בסעיף זה

בגין אותו גוש הסדר ניקוד גם 
   ברכיב זה וגם ברכיב הבא.

גושי הסדר   הכנת   בביצועלמשתתף ניסיון מוכח  
ההצעה,   מוגשת  אליו  לנדרש  באזור  מעבר 

לעיל  2.2  הסף בתנאי   א'  בהתאם    שבנספח 
 למיפוי  המרכז  והנחיות  המודדים  לתקנות 

במהלך   לרישום  שאושרו  השנים    7ישראל 
 . שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 

 

 

5 

  המשתתף נדרש זה בפרמטר
באזור אליו מוגשת   תכניות להגיש

הושלם,   וביצוען שערך ההצעה
עם שם המזמין ופרטי   ,זה תחוםב

 יצירת קשר עמו.  
  לנדרש מעבר תכנית כל בגין

 5: יקבל המשתתף הסף בתנאי
לא ניתן לקבל בגין אותו גוש   נק'. 

הסדר ניקוד גם ברכיב זה וגם  
 ברכיב הקודם.

  'נק 80 "כ סה



 וחברות הבנות שלה קק"ל           
 לצורכי רישום  למתן שירותי מדידה 294/22מפ  מס' הליך מכרז מסגרת פומבי 

 9מתוך  9עמוד 
 
 

 9עמוד    והדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו קראנו והבנו את כל האמור בהזמנה להציע הצעותבחתימתנו אנו מאשרים כי 
 

 ______________________________________________________ 
 חותמת המשתתף חתימת מורשה חתימה של המשתתף +

 

 

על המשתתף למלא את רשימת הפרויקטים כנדרש בטבלת הפרמטרים לעיל בטופס  .2.4.4
 ולצרף מסמכים תומכים כמפורט במפרט הטכני. 2

ל הנגשה לשאר מסמכי  מכרז זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקב
המכרז ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך  תום מועד הגשת שאלות ההבהרה לצורך  

 הנגשה של כל מסמכי ההליך. 


