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1019,רבדצמ11

לכבוד

מנהליפרויקטים



שלוםרב,

 

ניהול פרויקטים במסגרת פרויקט ההנגשה  ימתן שרותללקבלת הצעת מחיר  זמנהההנדון: 

 כבי שירותי בריאותמ במתקני לאנשים עם מוגבלויותהארצי 

 כללי:  .1

 1.1 לשירותי מחיר בזאתלהגישהצעת בריאותמזמינה שירותי פרויקטיםמכבי ניהול

שירותי מכבי במתקני מוגבלויות עם לאנשים הארצי ההנגשה פרויקט במסגרת

 ךזהונספחיו.מ,הכלכמפורטבמסבריאות

הנדרשיםהםלכ 1.1 הניהול הארץאשרמהוויםאתהמנה84-שירותי מתקניםברחבי

 לפיצוהנגישות.הראשונהלהנגשה

מובאבזאתלידיעתהמציעים,כיהמזמיןרשאילהזמיןעבודותבהיקףשיקבעעלידו 1.1

ועלפישיקולדעתווכןלהזמיןרקחלקמהעבודהוהשירותיםהמפורטיםבמסמךזה

 אולאלהזמינםבכלל.

החוזה 1.8 מסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זו המציע.,בקשה עם שיחתם

סתיר ותימצא במידה המחיר הצעת לקבלת לבקשה החוזה מסמכי בין יגבר-ה

 האמורבבקשהלקבלתהצעתמחיר.

סגורות( 1.1 )במעטפות ההצעות אגף,את במשרדי הנמצאת הצעות בתיבת להגיש יש

 קויפמן 8נכסיםולוגיסטיקהשלמכבישירותיבריאותהמצוייםבביתשרבט,ברח'

 .בצהרים11:00עדהשעה19.1111.לאיאוחרמתאריך,C-1ת"א,בקומה

,יחזירהמציעאתכלהמסמכיםשצורפולהצעה)לרבותמכתבזה(,עםהגשתהצעתו 1.1

המציע מטעם החתימה מורשי בחתימת כדין, ידו על חתומים נוסחכשהם כולל ,

המצורפים הביטוח עריכת ואישור אתהחוזה לצרף יש בחברה והמדובר במידה .

 חותמתהחברה.

מהווהקיבולההצעה,רקחוזהחתוםעלידימורשיהחתימהמטעםמכביובהרכימ 1.1

אינם פה, בעל או בכתב הודעה, ו/או מכתב לרבות אחר, מסמך כל מכבי. ידי על

מהוויםקיבולההצעה,ומכביתהאמשוחררתמכלהתחייבותכלפיכלמציע,אפילו

 היהזההמציעהזוכה.

אחראיתבקרתאחזקהומינוי,ריקימועלםב'לפנותלגניתןבשאלותאוהבהרות 1.4

אובדוא"ל01-1181901בטלפון,ועצים,באגףנכסים,בינויולוגיסטיקהי

moalem_r@mac.org.il. 
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 לאיהיוצמודיםלמדד.תשלומיהתמורה 1.9

הצעה 1.10 כל או חלקמההצעה ביותר, הזולה אתההצעה אינהמתחייבתלקבל מכבי

 שהיא.

 הלמו"מעםהמציעים.למכבישמורההזכותלנ 1.11

מכביתהארשאיתלבטלאתההזמנהאולדחותאתמועדהגשתהבכלעת,מכלסיבה 1.11

שתמצאלנכון.איןבעצםמכתבזההתחייבותכלשהיכלפימציעכלשהולהתקשרות

 עמו.

רשאית 1.11 מכלהמציעיםלענייןמכבי הבהרותמכלמציעו/או לבקשמידענוסףו/או

 ההצעותשהוצעו.

 1.18 מכבי אתהדרישותהמפורטותבמסמךתהארשאיתלבטל לעדכן לשנותו/או ו/או

 זה.

פ 1.11 את יפרט כמפורטרהמציע נוסף חומר כל ויצרף המצורף א' בנספח וניסיונו טיו

 בבקשהזו.

 

 : דרישות סף מהמציע .2

 1911-אישורניהולספריםעלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים,תשל"ו 1.1

ןרשוםברשםהמהנדסיםוהאדריכליםאוהנדסאיבנייןמהנדסבנייעלהמציעלהיות 1.1

רישוםורישיוןבתוקף..לצרףתעודתההנדסאיםוהטנאיםהמוסמכיםרשוםבמרשם

 תוארמהנדסאוהנדסאי.צילוםתעודהמהמל"גלסיוםלימודילצרף

םקטיבפרוי)תיאוםתכנוןוניהולביצוע/פיקוח(שניםלפחותבניהול1ניסיוןמוכחשל 1.1

ש ומערכותהסתיימו גמר עבודות ציבורייםבתחום גופים פירוט.עבור את לצרף יש

 והיקפם,כוללממליצים/גורמיםמאשרים.הפרויקטים

 1.8 לקבלניםתשירומתן תכניות להכנת שרטוט/אדריכלות שרטטי מחזיק שאינו מציע .

השרטט/האדריכל פרטי את לצרף יש חיצוני. ספק עם להתקשר יכול .במשרדו



 המציע יוכל לבחור באחת משתי צורות הגשה : -ביטוחים       .3

בדרישת כךשייעמדו המציעיידרשלהתאיםאתהביטוחיםשברשותו כי מובהרבזאת,

מח'הביטוחשלמכבישירותיבריאות.ישלצרףאישורעריכתביטוחיםחתוםע"יחברת

 ,כמפורטלהלן:הביטוחבנוסחהמצורף

הב נספח הגשת השגות,א. כל וללא הביטוח חברת בחותמת מוחתם כשהוא יטוח

 שינוייםאומחיקות.

להסדיראתב.הגשהבחתימתהמציעכאשרמובהר,שמציעאשריבחרבחלופהזויחויב

מסמךהביטוחאלמולמח'הביטוחיםשל"מכבישירותיבריאות"ולמח'הביטוחים

מ של דהיינו , הקובעת הזכות תהיה תהיה-כבי בריאות" שירותי "מכבי דרישת

-במידהוהמציעלאיוכללעמודבדרישותהביטוחשלמכבי-הקובעתבהתאםלכך

תבוטלהצעתו.
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 : תיאור העבודה .4

 ,לרבות:י"אגףנכסיםולוגיסטיקה"יפעלבכפוףלהנחיותמכבהיועץ

 מפורטיםבנספחיםהמצורפים.,ותכולתההעבודה 8.1

 8.1 העבודה בפרוט הנדרש כל את פרויקטתכלול ניהול העבודותשירותי נספח עפ"י ,

 שיצורףלחוזה.

 8.1 למתן מתייחסות העבודות פרויקטיםשירותי הארץ,ניהול רחבי בכל מכבי במתקני

ולאתינתןכלתוספתתשלוםמעברלסכוםשבהצעה.

 :תכולתהעבודה 8.8

 קבלתהסקרים,שיפוץהמתקניםוקבלתלמלאשלפרויקטיההנגשהמשלבניהו

 .עלהנגשתהמתקןאישורסופי

 ניתוחוהבנתהסקריםשליועץהנגישות. 

 להנגשהע"פהסקרים,קביעתסדריעדיפויותבתיאוםכלליתעבודההכנתתכנית

 עםהמזמין,הכנתאומדניםראשונייםע"פהסקרים.

 וייםוההתאמותהנדרשיםלשםהנגשתהמתקן.ניהולתכנוןהשינ 

 כתביכמויות.מפורטיםהכנתאומדנים, 

 מכרזים./לקבלהצעותמחירתוהכנתבקש 

 .הפעלתקבלניםוספקים 

 .ניהולופיקוח 

 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה: .5

אמותהמידהלבחירתההצעההזוכהתהיינהבדרךשלשקלולהרכיביםהמפורטים 1.1

,ובאופןמכביוהכלעלפישיקולדעתההבלעדישל40%–ואיכות10%–להלן:מחיר

 שתיבחרההצעההמעניקהלמכביאתמירבהיתרונות.

חסליתרציוןהמחירייקבעעלפיהצעתוהכוללתוהסופיתשלהמציע,ביציוןהמחיר: 1.1

 ההצעות.

 הר"מ:ציוןהאיכותייקבעבהתאםלאמותהמידהציוןהאיכות: 1.1



 ניקודמקסימליפירוט

פרויקטישיפוץ/הקמהשלביתחוליםו/אומרכזרפואיניסיוןבניהול
 שניםהאחרונות.1-בבמצטברמ"רמ"ר1000שלמעלבשטח

10 

1-קףכספיבמצטברבבהינגישותהםבתחוםהולפרויקטייניסיוןבנ
10יקבל–מיליון8-ל1ביןנק',10יקבל–מיליון1עדשניםהאחרונות

נק'10יקבל-מיליון1מעלנק',

30 

כוללהצגתראיון)התרשמותהוועדההמקצועיתוקבלתחוו"דהמזמינה
(תיקעבודותוסקריםשבוצעועלידו

10 

"יתכנןועפמוואשרהמוצעחוותדעתממליציםעלפרויקטיםשהסתיי
הקריטריוניםהבאים:

איכותהעבודה,עמידהבלוחותזמנים,איכותהשירות

10 

 נק' אפשריות –סה"כ 
 

80 
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  הצעת המחיר : .1

שכרהטרחהשלמנהלהפרויקטיקבעלפי"אחוזהשכר"כפולעלותביצועהעבודותבפועל

 לפיהגבוהמבניהם.לאותומתקןאולפישכרקבועמינימלילמתקן,

מובהרכיפרויקטיםלגביהםטרםידועותהעלויותבפועל,מנהלהפרויקטיקבלהזמנהושכר

לפיהשכרהקבועהמינמליובסוףהשלמתהעבודותלאותומתקן/פרויקטיעודכןהשכרלפי

 העלויותבפועל.

אוהנחיותבגיןמתןשירותישרטוטלהוצאתתכניותלשכרטרחהםתוספתלתשונוסף,ב

 .בתכניותממוחשבותביצועלקבלנים

רכיביהעבודה.תכלולאתכלהצעתהמחיר

עלמציעלמלאאתהצעתובטבלההבאה:



 הצעה יחידה תיאור

 אחוזהשכרלמתקן
%

 שכרקבועמינימלילמתקן
למתקן₪/

שכרשעתילשירותישרטוט
שעה₪/

 

 ויות או לכל כמות שהיאמובהר בזאת כי מכבי אינה מתחייבת לכמ -

 להצעות יתווסף מע"מ כחוק   -

 השעות יאושרו מראש ע"י מכבי -שכר שעתי לשירותי -

  ולהצעה לא תהיה הצמדה למדד כלשה -

 לפי החוזה -תנאי תשלום -

 

 חתימת החוזה .7
מהיוםשבו,ימיעבודה1-מ,לאיאוחרימסוראתהחוזההחתוםבנוסחמכביהזוכההמציע

 .(חוזה)רצ"בלחתימתונמסרלוהחוזה
                                                                   


בכבודרב,

יהונתןסרויה

מנהלמחלקתבינוי
אגףנכסיםולוגיסטיקה

מכבישירותיבריאות

 

:העתק
מנהלאגףנכסיםולוגיסטיקה–דודיניניו

ממונהארציתלנגישות–סנדרהמרון
 מינוייועצים/אגףנכסיםולוגיסטיקה–ריקימועלם
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------------------------------------------------------------------------------ 

 
 ותלכבוד מכבי שירותי בריא

 
אני הח"מ מאשר כי קראתי את האמור לעיל במסמך זה, ואני מקבל את התנאים המפורטים 
במסמך, מגיש בזאת את הצעתי בליווי חתימתי על גבי מסמך זה, ועל גבי הנספחים הרלוונטיים 

 המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.
 
 
 

 
 בכבוד רב,    

                                                                              
                                                           ___________________      _________________ 

+ חותמתח ת י מ ה  שם +        תאריך        
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 נספח א- פרטי המציע וניסיונו:

 כללי .1

 בנספח זה.על המציע למלא את הפרטים הנדרשים בטופס  .א

על המציע לפרט כמיטב יכולתו ושיקול דעתו, את מירב המידע הנוגע לניסיונו, היקף  .ב

 פעילותו ועסקיו, וכישוריו.

המציע רשאי לצרף להצעתו כל מסמך או מידע אשר יש בהם כדי להעיד כישוריו, ניסיונו  .ג

 או יכולתו.

 

 פרטי המציע: .2

 שם

 

 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

 

 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:

 

 טלפון נייד:

 

 טלפון נייח:

 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:

1.  

2.  

 

 

 תיאור כללי של המציע  .3

 

 

 

 :במשרד כוח אדם .4

 מועד תחילת העסקה כשרה מקצועיתהתפקיד ו מס' ת.ז. שם 

1     

2     

3     

 

 :פרטי השרטט/האדריכל .5

 קיד והכשרה מקצועיתתפ מס' ת.ז. שם
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 שנים האחרונות 5-בניהול פרויקטים עבור גופים ציבוריים בניסיון המציע  .6

 יש למלא את הטבלה מטה.  וד לאמות המידה,קוקביעת הני להוכחת העמידה בתנאי הסף

שם הפרויקט/ הגוף +  

שם הלקוח + פרטי איש 

קשר, לרבות מספר 

 טלפון

מועד מתן 

 השירות

 יאור השירותיםת שטח הפרויקט

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     
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 ם בתחום ההנגשהבניהול פרויקטיניסיון המציע  .7

 יש למלא את הטבלה מטה.  וד לאמות המידה,קוקביעת הני להוכחת העמידה בתנאי הסף

שם הפרויקט/ הגוף +  

שם הלקוח + פרטי איש 

ר קשר, לרבות מספ

 טלפון

מועד מתן 

 השירות

 תיאור השירותים שטח הפרויקט

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

 


