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ליווי להליכי איתור, מיון להתקשרות בהסכם למתן שירותי  הזמנה להציע הצעות 2021/31מכרז פומבי מס 

 מסמך הבהרות – וגיוס של עובדים בכירים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

רה לשרותי איכות בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החב

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברההסביבה בע"מ )להלן: "

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין 

  משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע,  המכרזהבהרות זה מהווה חלק ממסמכי  מסמך

 המוגשת לחברה בהצעת המציע. ההליךלחוברת 

 יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

מס"
מספר  חלק במכרז ד

 מענה פירוט השאלה סעיף

1 

אם ניתן לצרף טבלה נוספת )באותו הפורמט( ה כללי (  1מסמך א)
 למסמכי המכרז שנגיש?

התשובה חיובית, ובלבד שהטבלה 
הנוספת תהא זהה בתצורתה לטבלה 

 שפורסמה במסגרת מסמכי המכרז.

2 

סעיפים  (1מסמך א)

 3.2-ו 3.1

במידה וניסיון המציע וניסיון נציג המציע  -
 הינם זהים )מבחינת גופים להם ניתנו שירותים

האם ניתן  –נשוא המכרז והשירותים שניתנו( 
 להסתפק בטבלה אחת עבור שניהם?

התשובה שלילית. יש למלא ניסיון מציע 
 וניסיון נציג המציע בטבלאות נפרדות.
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 (, Head untingעבור שירותי 'איתור אקטיבי' ) 2.4סעיף  2.4סעיף  ב' מסמך
אנו גובים עמלת השמה לפי שכר הברוטו של 

משרה, ולכן סכום העמלה משתנה נושא ה
 ממשרה למשרה. 

 -לפיכך לא ניתן לתמחר זאת בתעריף קבוע 
 נבקש הבהרה.

הבקשה מתקבלת, טופס הצעת המחיר 
 –המעודכן מצ"ב למסמך הבהרות זה 

ועל המציעים להגיש את הצעתם על 
 בלבד.גביו, 

מציע שיגיש הצעתו על גבי טופס הצעת 
רה את מחיר שאיננו מעודכן תחשב החב

מגובה השכר  100%הצעתו כאילו הציע 
 .המוצע
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במידה וזכינו במכרז הקודם של איתור והשמה,   כללי
זה לא היה כולל את המשרות של התפקידים 

 הבכירים שלכם?
 

החברה לשירותי איכות הסביבה נדרשת 
בתהליך מוסדר לגיוס בכירים אשר כולל 

 ועדות איתור .

דות הנ"ל מתייחס לליווי הוועזה מכרז 
 -מתחילתו ועד סופו והליך הגיוס 

המכרז בו זכיתם איננו כולל ליווי 
בהתאם להנחיות  בכיריםוועדות איתור 
 .רשות החברות

5 
תנאי  – 3

 סף

נוכח מהות השירותים המפורטים בהזמנה זו  
ורגישות הנתונים, מבוקש לקבוע כי מציע אשר 
הינו בעל תקן אבטחת איכות ואבטחת מידע 

קריטריוני תנאי הסף ו/או באין שינוי ב
 האיכות.



 
 

 

יחד עם זאת, מובהר כי החברה תתרשם  ( יהווה יתרון.27001 -ו 9001)
במסגרת  , בין היתר,מאיכות המציעים

 .""התרשמות מהמציעאמת המידה 
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תנאי  – 3

 סף

לאור מהות שירותי האבחון הנדרשים בהזמנה  
ו זו, נכון היה להעניק יתרון למציע אשר הינ

תעודה זו מעידה על  -מוסד מוכר להתמחות
מקצועיותו וניסיונו רב השנים של המכון 
בביצוע אבחונים תעסוקתיים ותהליכי אבחון 
כמו גם בניית תהליכים המותאמים לשוק 

 התעסוקה המשתנה.

 לעיל. 5ראו מענה לשאלה 
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מסמכי 

 המכרז

השירותים הנדרשים במסגרת המכרז גוזרים  2.6
)הוצאות פרסום והוצאות  תשומות רבות

הנגזרות מליווי התהליך, זמינות גבוהה של 
אנשי מקצועי וכד'(. בהתאם לכך, מקובל 
שתהליכים מסוג זה יתבצעו באופן בלעדי על 
ידי הספק הזוכה ולא יחולקו בין כמה ספקים. 
לאור זאת, נבקש שהספק הזוכה יקבל בלעדיות 

 בכל תהליך הגיוס שהוא מבצע. 

 .לת חלקיתמתקבהבקשה 

החברה עתידה להתקשר מכוח ככלל, 
יחד עם זאת, אך המכרז עם ספק אחד, 

להסכם,  8.1ובהתאם לקבוע בסעיף 
לספק לא תהיה בלעדיות ביחס למתן 
השירותים. החברה תהיה רשאית, אם 

לעשות זאת, להזמין על  תמצא לנכון
חשבונה או להעסיק מבין עובדיה 

ה, לחבר מומחה או מומחים לשם ייעוץ
בכל עניין הקשור ו/או הכרוך במתן 

 .השירותים

בכל מקרה, הספק הזוכה שיחל במתן 
שירותים לא יוחלף במהלך הליכי 
האיתור למשרה אליה נבחר, למעט 
במקרים הקבועים בהסכם ו/או בשל 

 חוסר שביעות רצון.
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ש לוודא שהתמורה בגין סעיף "שירותי נבק .1 30עמ'  הצעת מחיר
תשולם ליווי וייעוץ הליכי איתור בכירים" 

  ללא קשר לכריתת הסכם עם מועמד.
במידה והתמורה המלאה אמורה להיות  .2

משולמת רק לאחר כריתת הסכם עם 
מועמד, נבקש להגדיר סעיף נוסף בהצעת 
מחיר המתייחס לתמורה מינימלית 

בר כאמור, מדובכל מקרה. שתשולם 
בתהליכים אשר גוזרים על הספק תשומות 
רבות ולא ניתן לצפות לכך שהעבודה 

 תתבצע ללא תמורה כלשהי. 
 

מובהר כי החברה תשלם את  .1
התמורה בגין השירותים המצוינים 

 גם מקרה בו לא נחתם הסכם.

 ראו מענה לעיל. .2

9 

הוצאות פרסום בעיתונות כתובה משתנות מעת  30עמ'  הצעת מחיר
ות, בין היתר, בגודל המודעה. לאור לעת ותלוי

זאת, נבקש להחריג את הנושא מהצעת המחיר 
שתוגש במסגרת המכרז ולהגדיר שהספק 
הזוכה יגיש הצעת מחיר ספציפית לפרסום 

 המודעה לאחר קביעת החלטה על גודלה. 
 

הינכם נושא עלויות הפרסום מוחרג, ו
במפרט  2.3מופנים לקבוע בס"ק 

 השירותים )מסמך ב'(
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מובהר כי בכוונת החברה להתקשר עם  ?האם עתידים להיבחר מספר מציעים זוכים - כללי
מציע זוכה אחד. חרף האמור החברה 

ם ישומרת על זכותה להכריז על כשיר
נוספים ו/או להפעיל ולקיים שירות 



 
 

 

 דומה או מקביל

 

 בברכה,

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ



 
 

 

 

 

 טופס הצעת מחיר
 ש במעטפה נפרדת וסגורהיש להגי

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע להעניק את השירותים המפורטים להלן  .א
 במחירים הנקובים על ידי בצידם:

 תאור השירות/הכלי/האמצעי הנדרש
הצעת מחיר בשקלים חדשים 

 )לפני מע"מ(

שכר מבוקש 
באחוזים )משכר 

 מברוטו(

משקל מתוך רכיב 
 צעה הכספיתהה

כפי  שירותי ליווי וייעוץ הליכי איתור בכירים
 2.1.1-2.1.13שמפורטים בסעיפים 

 70% * * * )ללא מע"מ(_______ ₪ 

עריכת יום מיון לתפקיד ניהולי בכיר כולל 
 עריכת חוות דעת מפורטת

 15% * * * )ללא מע"מ(_______ ₪ 

הצעת מחיר לביצוע מבחנים לבחינת רמת 
המועמד, כולל עריכת חוות דעת האמינות של 

 מפורטת
 5% * * * )ללא מע"מ(_______ ₪ 

הצעת מחיר להענקת שרותי "איתור אקטיבי" 
(Head hunting) 

* * *  _____ % 10% 

 

 הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר .ב

הנמוכה ההצעה  / ההצעה הזולה ביותר בשקלים חדשיםציון המחיר תחת כל אחד מן הרכיבים יחושב באופן שבו  •
תהא ההצעה אשר תקבל את הניקוד המקסימאלי תחת רכיב זה וכל יתר ההצעות ידורגו באופן  - ביותר באחוזים

 יחסי אליה. וועדת המכרזים תהא רשאית לתקן כל טעות אריתמטית כאמור.

היה בתוקף מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי שי ואינם כולליםהמחירים בטבלה שלעיל הנם בשקלים חדשים בלבד  •
 במועד ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. 

ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג  כלמובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את  •
מים לעובדים, ביטוחים, שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות ציוד, תשלו

ערבויות וכל יתר ההוצאות הנלוות למתן השירותים. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים 
הממשלתיים ככל שיחולו, וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא 

 הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

 הינו חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז.  ,עבור כל סעיף אחוז הנחה,/מילוי של מחיר •

 אשר ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין במידה וייבחר כזוכה. האחוזים/המחירים •

ת מובהר בזאת כי החברה איננה מתחייבת להפעיל את כלל השירותים שתומחרו בהצעת המחיר, וזו תהא רשאי •
לפעול, ביחס לכל הליך איתור וגיוס, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמציע הזוכה לא יהיו כל דרישות ו/או טענות 

 ו/או דרישות בעניין זה.
 

 מס' הזיהוי: _______________________  שם המציע: __________________________ 
 

  תאריך: ___________ חתימה וחותמת המציע: ______________ 

 (10מסמך א)

 הצעת מחירטופס 

 


