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מכרז פומבי דו-שלבי מס' 03/2017
כללי
 .1הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן" -הרשות" או "רשות החדשנות"( פונה בזאת
למציעים לשם קבלת הצעות לקבלת שירותי ניהול המאגדים )קונסורציום( ,המפורטים להלן,
הפועלים במסגרת זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות )לשעבר :מגנ"ט בלשכת המדען
הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה( )להלן – "השירות" ו/או "שירותי הניהול"(.
 .2זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות מתמקדת בשיתופי פעולה בין התעשייה לבין
האקדמיה ,המניבים טכנולוגיות מתקדמות ותוצרים חדשניים .המסלולים בזירה זו מקדמים
שיתופי פעולה ,חילופי ידע וניסיון ופיתוח של ידע גנרי פורץ דרך ,על-ידי קבוצה משולבת של
חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה .מסלולים אלה פועלים לחיזוק היתרון הטכנולוגי ארוך
הטווח של התעשייה בישראל בתחרות העזה בשווקים הבינלאומיים )להלן – "הזירה"(.
 .3הזירה מפעילה מאגדים לקידום משותף של טכנולוגיות גנריות )להלן )" -ה(מאגדים"(,
שלצורך ניהולן נעזרים במומחים מתחום עיסוקי המאגדים.
 .4לכל מאגד ייבחר מנהל מאגד אחד בלבד .כל מציע העומד בתנאי הסף רשאי להציע הצעות
לניהול של מספר מאגדים .במקרה שבו יקבל מציע או מועמד מטעם מציע שהינו גוף משפטי
מאוגד ,לרבות שותפות )להלן" :מציע מאוגד"( את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ביחס
ליותר ממאגד אחד ,תהא הרשות רשאית להחליט ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבחור בו
למאגד המתאים ביותר לצרכיה ,כמפורט בסעיף  16.1למכרז זה .מציע מאוגד רשאי להציע
מועמד מטעמו )במכרז זה" :מועמד המציע"( ,אשר עומד בתנאי הסף ,לכל אחד מהמאגדים.
למניעת ספקות יובהר ויודגש ,כי מציע מאוגד לא יהיה רשאי להציע יותר ממועמד אחד
ביחס לכל מאגד ,אולם מועמדים מטעמו יהיו רשאים להיבחר לניהול של יותר ממאגד אחד.
 .5יובהר ,כי נדרש כי המציע הזוכה )במקרה של מציע שאינו מאוגד( או מועמד המציע הזוכה
)במקרה של מציע מאוגד( הוא זה אשר יידרש לספק בפועל את השירותים מושא המכרז
לרשות .במקרה שייבצר מהמציע או ממועמד המציע כאמור לספק את השירותים בעצמו
בפועל ,מכל סיבה שהיא ,לא תיכנס לתוקף או תובא לידי סיום לאלתר )לפי העניין(
ההתקשרות עם המציע הרלוונטי ,והרשות תהא רשאית להתקשר עם בעל ההצעה הבאה
בטיבה אחרי הצעת המציע ,בהתאם לשיקול דעתה ,ובלי שתחול עליה חובה לעשות כן.
 .6היקף שעות מתן שירותי הניהול לגבי כל אחד מן המאגדים יהיה עד  720שעות לשנה .יצוין ,כי
בשנים קודמות היקף השעות היה כ 600-שעות בשנה.
 .7המציע הזוכה יספק את השירותים ממשרדיו או במקום שיחפוץ ,ולא בין כותלי רשות
החדשנות ,ויידרש להגיע למשרדי הרשות ,מעת לעת ,בהתאם לצרכי ודרישות הרשות.
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 .8ריכוז מועדים קובעים למכרז זה

פעילות

תאריך

מועד פרסום המכרז

יום חמישי ה 9/11/17-

המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה

יום ראשון ה  19/11/17-עד השעה 16:00

המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה

יום ראשון ה  26/11/17-עד השעה 16:00

המועד האחרון להגשת הצעות

יום ראשון ה  3/12/17-עד השעה 12:00

 .8.1במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים
בגוף המכרז ,קובעים התאריכים בטבלה זו.
 .8.2רשות החדשנות שומרת לעצמה שיקול דעת בלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים
לעיל בהודעה שתפורסם באתר רשות החדשנות ,ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או
דרישה בקשר לכך.
 .9הגדרות
"רשות החדשנות" או -
"הרשות"
"מכרז"
או -
"ההסכם"
"הסכם ההתקשרות"
"מציע"
"הצעה"

"ועדת המכרזים"

-

"הוועדה המקצועית"

-

"חוק החדשנות"

-

"חוק חובת המכרזים" -
חובת -
"תקנות
המכרזים"
"תקופת
ההתקשרות"

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.
מסמך זה על כל נספחיו ,דרישותיו ,תנאיו וחלקיו
לרבות שאלות ההבהרה ותשובות עורך המכרז.
נוסח הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה כנספח י'.
מגיש הצעה למכרז זה.
מענה המציע למכרז זה בתוספת כל הבהרה שנתן
לבקשת ועדת המכרזים או הוועדה המקצועית ו/או מי
מטעמן ,ואשר ועדת המכרזים החליטה לקבלה.
ועדת המכרזים של הרשות הלאומית לחדשנות
טכנולוגית.
ועדת משנה מטעם ועדת המכרזים ,אשר תמונה על ידי
ועדת המכרזים לצורך תפעולו של מכרז זה.
החוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית
בתעשייה ,התשמ"ד.1984-
חוק חובת המכרזים ,תשנ"ב.1992-
תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג – .1993
משך ההתקשרות כאמור בסעיף  13להלן ,לרבות כל
תקופות ההארכה שיאושרו לפי סעיף זה ו/או בהתאם
לתקנות.
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"הממונה"
ספק" או "ספק -
זוכה" או "זוכה"
"מנהל המאגד"-

-

ראש זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות.
מציע שייבחר על-ידי עורך המכרז לאספקת השירותים
מושא מכרז זה ,לרבות כל מי שנותן מטעמו לרשות
החדשנות שירותים כאמור.
המציע או אדם המבצע את העבודה מטעמו במסגרת
ההצעה שהוגשה למכרז זה.

 .10פירוט המאגדים אשר להם מבוקשים שירותי ניהול
מאגד  SHPSהעוסק בפיתוח טכנולוגיות גנריות של פני שטח סופר
.10.1
הידרופוביים.
חזון המאגד הוא בניית יתרון תחרותי יחסי ארוך טווח לתעשיית הפלסטיק הישראלית.
זאת באמצעות חיזוק היכולות הטכנולוגיות של התעשייה הישראלית ,ופיתוח
הטכנולוגיות הגנריות שיאפשרו את הדור הבא של מוצרים בעלי פני שטח סופר
הידרופוביים העמידים בשחיקה ,בבלייה ובקרינת  UVשל השמש לאורך זמן,
והשומרים על שקיפות המוצר ביישומים שבהם הדבר נדרש ,וכל זה ,בטכנולוגיות ייצור
המקובלות כיום בתעשיית הפלסטיקה ובעלויות המתאימות למוצרים העשויים
מחומרים פלסטיים.
מאגד  HERONהעוסק ב 5G Next Generation Cellular Networks -
.10.2
.Meeting the Data Explosion Challenge
פיתוח טכנולוגיות הליבה של הדור החמישי של התקשורת הניידת ,כגון :פיתוח
טכנולוגיות  DASעתידיות; וירטואליזציה של תחנות בסיס  vBSו ;vRAN -תמיכה
באפליקציות רשת חדשות ונצילות ספקטראלית ויעילות אנרגטית.
מאגד  MDMהעוסק במטרולוגיה רב מימדית בתעשיית המוליכים למחצה.
.10.3
פיתוח טכנולוגיה תשתיתית ,שתאפשר ייצור של מכונות ושיטות אפיון ובקרת תהליכי
ייצור בתחום המוליכים למחצה ,על-ידי הדמיה מרובת ממדים ,ובכלל זה שילוב בין
חיישנים ובין שיטות ,הן כחלק מהמכונה או בשילוב מידע ממכונות שונות ,והכל כדי
לבדוק רכיבים בגודל של מספר בודד של ננומטר.
מאגד  SNOWהעוסק בבדים לא ארוגים חכמים.
.10.4
פיתוח מגוון פלטפורמות טכנולוגיות עבור בדים לא ארוגים "חכמים" ,אשר מגיבים
לתנאים משתנים בסביבת המשתמש .הטכנולוגיות החדשניות ליצור בדים חכמים
יאפשרו לחברות המאגד לפתח סל מוצרים מתקדם ומבודל ,שמתאים לדרישות
המתקדמות ביותר של השוק העולמי .באופן זה תעשיית הבדים הלא ארוגים
הישראלית תתמודד עם התחרות בשוק העולמי ,על-ידי מיצוב החברות הישראליות
בנישת מוצרי הפרמיום העולמית.
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.10.5

מאגד  Phenomixהעוסק בחקלאות מדייקת.

פיתוח אלגוריטמיקה ופרוטוקולי יישום למערכות חקלאות מדייקת ,הן ליישום
בתהליכי טיפוח והן ליישום בגידולים חקלאיים בשטחים פותחים ובחממות.
 .11כל מאגד ינוהל כאמור על-ידי מנהל מאגד ,אשר יהיה נציג הזירה במאגד ,שעיקר עיסוקו יהיה
בפעילויות להשאת הערך המוסף של המאגד לפתיחות ,שיתוף פעולה וחשיבה יצירתית ,ויעוץ
לוועדת רשות החדשנות ולמנהל הזירה בנושאים הקשורים לניהול מאגד.
 .12השירותים אשר יינתנו על-ידי כל אחד ממנהלי המאגד יכללו ,בין היתר ,אך לא רק ,את
השירותים הבאים:
 .12.1עבודת צוות עם בעלי תפקידים ונותני שירותים ברשות החדשנות ,לרבות הבודקים
המקצועיים ,ובכלל זה בזירה ובמאגדים הנוספים.
 .12.2ייעוץ לגורמים שונים ברשות החדשנות ,ובכלל זה בוועדות הפועלות ברשות ,ובפרט
למנהלי התכנית ,בנוגע לנקיטת פעילויות הקשורות למאגד.
 .12.3וידוא בנוגע לביצוע פעילותן של הוועדות הטכניות במאגד ,לרבות נוכחות בפגישות
ותרומה לקיום הדיאלוג והעברת ידע בין החברים במאגד.
 .12.4דאגה לתפעול מרכז מידע משותף של המאגד ושיווקו לתועלת חברי המאגד.
 .12.5הכוונת מחקרי האקדמיה לצרכי התעשייה ,והגברת המודעות של החברים
התעשייתיים במאגד לפוטנציאל במחקרי האקדמיה.
 .12.6מקסום הערך שבשיתוף הפעולה בין החברות ,על ידי איתור ועידוד פעילות מחקר
ופיתוח )להלן" :מו"פ"( משותפת.
 .12.7מעבר על הדוחות הטכניים והדיווחים שיועברו על-ידי חברי המאגד ,ובחינה שהם
משקפים נאמנה את הפעילות שנעשתה.

 .13תקופת ההתקשרות
 .13.1על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים בתוך  30ימים ממועד מתן ההודעה על
הזכייה או במועד מאוחר יותר שתיקבע רשות החדשנות כמועד תחילת ההתקשרות,
ובכפוף לחתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים
במסגרתו.
 .13.2משך ההתקשרות עם הזוכה הוא לשנה אחת .לרשות החדשנות שמורה הזכות הבלעדית
להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות ,בנות עד שנה כל אחת )להלן-
"תקופות )ה(הארכה"( .סך כל תקופות ההארכה לא יעלה על ארבע שנים ,הכל בכפוף
לצרכי הרשות ,לאישור התקציב מדי שנה ,למגבלות התקציב ,להוראות כל דין לרבות
הוראות חוק התקציב ,חוק חובת המכרזים ,תקנות חובת המכרזים ותנאי ההסכם
שייחתם עם הזוכה .תקופות ההארכה ייחשבו חלק מתקופת ההתקשרות.
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 .13.3מובהר ,כי החלטה על הארכת תקופת ההתקשרות לגבי כל אחד ממנהלי המאגד
הזוכים תהא נפרדת ובלתי תלויה ביתר ההחלטות בנוגע להארכות ההתקשורת עם
מנהלי המאגד הזוכים האחרים.
 .13.4לרשות החדשנות שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה לפני תום תקופת
ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,לפי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה
בכתב 30 ,ימים מראש לפחות ,וסך התמורה הסופית ייקבע בהתאם להיקף השירותים
שניתן בפועל עד למועד סיום ההתקשרות.
 .14הליך בחינת ההצעות ובחירת הספקים הזוכים במכרז
הליך הבחירה ייערך לגבי כל מאגד בנפרד ,כמפורט להלן:
 .14.1שלב ראשון  -עמידה בתנאי הסף  -בדיקת עמידת כל ההצעות אשר תתקבלנה עד
המועד האחרון להגשת ההצעות ,בתנאי הסף המפורטים בסעיף  17להלן .רק הצעות
אשר יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב השני.
 .14.2שלב שני  -שלב ניקוד האיכות ) - (50%הוועדה המקצועית תנקד את ניקוד האיכות
להצעות שעמדו בכל תנאי הסף ,לפי הפרמטרים המפורטים בטבלה שלהלן .הצעה
שתקבל  40נקודות לפחות מתוך הציון המרבי של  50נקודות ,תעבור לשלב הבא –
שלב הריאיון עם מנהל המאגד המוצע.
בשלב זה ,ההצעות לכל אחד מהמאגדים תנוקדנה בהתאם לאמות המידה המפורטות
להלן:

7

מס'
סידורי

אמת המידה

ניקוד
מרבי

1

תואר שלישי בתחום הרלוונטי של המאגד

10

הניקוד המרבי –
תואר שלישי בתחום טכנולוגי רלוונטי לפעילות המאגד 10 -
נקודות.
תואר שני בתחום הטכנולוגי רלוונטי לפעילות המאגד  5 -נקודות.
.2

הניסיון הניהולי הרלוונטי של המציע או נציג המציע.

20

הניסיון ינוקד בהתבסס על נתונים שיספק המציע.
מנהל המאגד המוצע ,שלו ותק בניהול הגבוה ביותר ,יקבל את
מלוא הנקודות ,דהינו  10נקודות ,ויתר מנהלי המאגד המוצעים
ינוקדו באופן יחסי.
היקף הניהול – הניקוד יינתן בהתחשב ,בין היתר ,בסוג הכפיפות
)כפיפות ישירה ,כפיפות על ,ניהול מטרציוני( ובמספר העובדים
שניהל מנהל המאגד המוצע – עד  10נקודות.
.3

היכרות עם תחום הפעילות של המאגד וכן ותק בתחום האמור20 .
המציע או נציג המציע יצרפו מסמך המפרט את היכרותם עם תחום
הפעילות ,ויציינו ותק בתחום והיכן נצבר.
סה"כ ניקוד פרמטרים האיכות

50

 .14.3שלב שלישי  -ריאיון ) - (30%מנהל מאגד מוצע אשר קיבל  40נקודות ומעלה בשלב
השני יוזמן לריאיון ,שבמהלכו תבחן הוועדה המקצועית ,בין היתר ,את הקשר
והזיקה של מנהל המאגד לפעילות מושא מכרז זה ,את האופן שבו יביא לידי ביטוי
את כישוריו האישיים ואת התאמתו לאופי השירות.
 .14.4שלב רביעי  -בדיקת המלצות ) - (10%הוועדה המקצועית תבדוק שתי המלצות מתוך
שלוש המלצות כתובות לגבי מנהל מאגד מוצע שקיבל לפחות  65נקודות מתוך 80
נקודות בשני השלבים הנ"ל )שלב שני ושלב שלישי( .הוועדה תהא רשאית ליצור קשר
עם מי הממליצים לצורך קבלת הבהרות ,אם יהיה בכך צורך .בגין שלב זה יינתנו עד
 10נקודות ,דהינו עבור כל המלצה יוכל המציע לקבל עד  5נקודות.
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 .14.5שלב חמישי  -פתיחת הצעות מחיר ) - (10%כאמור בסעיף  15להלן.
 .14.6שלב שישי  -הציון המשוקלל של ניקוד האיכות ,ניקוד הריאיון ,ניקוד ההמלצות
וניקוד הצעת המחיר יובא בפני ועדת המכרזים ,אשר תכריז על המציע אשר הצעתו
תקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר כמציע הזוכה ,בכפוף לכללים כמפורט
בסעיף  16להלן ,לגבי כל אחד מהמאגדים.
 .15הצעת המחיר ) 10נקודות(
 .15.1התעריף השעתי המרבי בשנת ההכשרה יעמוד על סך של  ,₪ 254לא כולל מע"מ.
 .15.2המציע ינקוב בטופס הצעת המחיר ,נספח א ,בשיעור הנחה לתעריף השעתי המרבי
הנקוב בסעיף  15.1לעיל ,שלא יעלה על .10%
 .15.3ניקוד הצעת המחיר :כל אחוז הנחה יקבל נקודה אחת .לדוגמה :מציע שיציע שיעור
הנחה של  5%יקבל  5נקודות.
 .15.4ההצעה תהיה מלאה ,סופית ומוחלטת ,ותכלול את כל עלויות המציע לצורך מתן
השירותים ,הישירות והעקיפות ,תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין
זכויות סוציאליות ,הוצאות משרדיות ,ביטול זמן וכו' ,למעט החזר עבור הוצאות
נסיעה כמפורט בסעיף  15.5להלן.
 .15.5החזר הוצאות עבור נסיעה למקום מתן השירותים :יבוצע תשלום עבור מספר
הקילומטרים שיבצע בפועל מנהל המאגד ,במכפלת התעריף ,העומד נכון לפרסום
מכרז זה על  ₪ 1.4ברוטו לקילומטר ,בתוספת מע"מ כדין .המרחק ייקבע בהתאם
לטבלת המרחקים המצורפת כנספח להסכם ,מיעד היציאה ליעד מתן השירותים.
דיווח הנסיעה ייעשה על גבי טופס מיוחד שיועבר על-ידי הרשות.
 .15.6אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי.
 .15.7אם המציע לא מעוניין להציע הנחה מהתעריף המרבי ,יציין אפס בטופס הצעת
המחיר.
 .15.8את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה ,כמפורט בפרק שכותרתו "אופן
הגשת ההצעה" .פרטי הצעת המחיר לא יצוינו באף מקום נוסף בהצעה .ועדת
המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף הצעת מציע אשר הצעת המחיר שלו לא תוגש
במעטפה סגורה ונפרדת ו/או אשר חלק ממנה ו/או כולה יהיה גלוי כחלק מההצעה.
 .16הוראות בנוגע לבחירת הספקים הזוכים במכרז
 .16.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לכל אחד מן המאגדים ייבחר ,כאמור ,המציע אשר הצעתו
תקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר מבין כל ההצעות שהוגשו ביחס לאותו
מאגד .במקרה שבו מועמד המוצע מטעם אותו מציע יקבל את הציון הגבוה ביותר
ביחס ליותר ממאגד אחד ,תהא הרשות רשאית לבחור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לאיזה מן המאגדים ייבחר אותו מועמד ,כאשר ביחס למאגד )או למאגדים( האחרים
– תיבחר/תיבחרנה ההצעה/ות שדורגה במקום הבא אחריה .תהליך דומה יתבצע
לגבי הצעות שתדורגנה במקומות הבאים.
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.16.2

.16.3

.16.4

.16.5
.16.6

עידוד נשים בעסקים  -על מציע העונה על הדרישות בסעיף 2ב.לחוק חובת המכרזים,
לעניין עידוד נשים בעסקים ,להגיש אישור ותצהיר כנדרש על פי הסעיף הנ"ל .אם
לאחר שקלול התוצאות יקבלו שתי הצעות או יותר ציון משוקלל זהה שהינו הציון
המשוקלל הגבוה ביותר ,ואחת מן ההצעות הללו היא עסק בשליטת אישה ,תיבחר
ההצעה האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה בעת הגשתה ,אישור ותצהיר
כאמור.
הצעות זהות  -בכפוף לאמור בסעיף  16.2לעיל ,אם תהיינה שתי הצעות או יותר
בעלות ציון משוקלל זהה ,שיהיה הציון הגבוה ביותר ,תזכה ההצעה שניקוד האיכות
שלה הוא הגבוה ביותר .במקרה שיהיה שוויון גם בציון האיכות של ההצעות
האמורות ,תיקבע ההצעה הזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות ,לפי נימוקים
שיירשמו בפרוטוקול ועדת המכרזים ,או לפי הגרלה.
הרשות שומרת לעצמה את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו למכרז ו/או לא
לבחור זוכה כלשהו לאיזה מהמאגדים המפורטים במכרז זה ו/או לבטל את המכרז
ו/או לפרסם מכרז חדש .עורך המכרז לא יפצה מי מהמציעים באיזה מהמקרים
המתוארים לעיל ,בכל צורה שהיא.
הרשות תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או
איכות השירות ,או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה.
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם הרשות או
עם גורם ממשלתי כלשהו ,שקיימת לגביו חוות דעת שלילית .במקרה כזה תינתן
למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית ,וזאת בכפוף לשיקול
דעתה של ועדת המכרזים.

 .16.7בלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנים לרשות ,ההצעות אשר לא זכו
במכרז תעמודנה בתוקפן  90ימים נוספים לאחר סיום הליכי המכרז ומתן הודעה
למציעים הזוכים ,וזאת למקרה שבו מי מהמציעים הזוכים יחזור בו מהצעתו או יפר
את הסכם ההתקשרות עם הרשות ,או במקרה שלא תמומש הזכייה עם מי
מהמציעים הזוכים .בנסיבות מעין אלה ,תהיה ועדת המכרזים ברשות רשאית )אך לא
חייבת( ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,להכריז על ההצעה/ות הבאה/ות בטיבה/ן ביחס
לכל מאגד כזוכה/ות במכרז.
 .16.8אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לרשות.
 .17תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי סף(
רשאי להשתתף במכרז כל מי שבמועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בתנאים המפורטים
להלן ,במצטבר .מציע או הצעה שאינו/ה עומד/ת בכל התנאים – ייפסל/תיפסל .יובהר ,כי אין
מניעה להגשת הצעה על-ידי תאגיד ,ובלבד שהתאגיד יציע מועמד אחד בלבד מטעמו ,אשר
מועסק על-ידיו ,במסגרת הצעתו לכל אחד מהמאגדים אשר ביחס אליהם תוגש ההצעה ,אשר
יעמוד בתנאי הסף הרלוונטיים.
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תנאי הסף להשתתפות במכרז ,הנם ,במצטבר:
 .17.1המציע הנו תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין בישראל שאינו תאגיד
רשום.
 .17.2המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
) 1976להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(.
 .17.3המציע ,ובמקרה של מציע מאוגד  -מועמד המציע ,הנו בעל תואר אקדמי )תואר ראשון
לפחות( המוכר בישראל ,בהנדסה או מדעים מדויקים.
 .17.4המציע ,ובמקרה של מציע מאוגד  -מועמד המציע ,הנו בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול 2
)שני( פרויקטים לפחות של מו"פ .יובהר ,כי הפרויקט יכול להיות פרויקט שבו מספר
שותפים מגופים שונים או מיחידות שונות באותו ארגון.
 .17.5המציע  -במקרה של מציע שאינו מאוגד ,ובמקרה של מציע מאוגד  -מועמד המציע ,הוא
בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר אחד לפחות בתחום הפעילות של המאגד
הרלוונטי ו/או ניהול מו"פ עתיר ידע.
 .18התחייבויות ,אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה כחלק בלתי נפרד הימנה -
מסמכים להוכחת העמידה בתנאי הסף –
לשם הוכחת עמידתו של המציע או מועמד המציע ,לפי העניין ,בתנאי הסף כאמור בסעיף 17
לעיל ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 .18.1לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף קטן  17.1לעיל:
• אם המציע הוא תאגיד – העתק של תעודת התאגדות של התאגיד ותעודת/ות שינוי
שם ,אם קיימת/ות ,ותדפיס עדכני מהרשם הרלוונטי.
• אם המציע הוא עוסק מורשה שאיננו תאגיד – העתק מתעודה המעידה על היותו של
המציע עוסק מורשה.
 .18.2לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף קטן  17.2לעיל:
• אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;
• תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,בנוסח המצורף כנספח
ב'.
 .18.3לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף קטן  17.3לעיל:
המציע ימלא את הטבלה המצורפת כנספח ג' ,ויצרף קורות חיים ותעודות בדבר
השכלת המציע או מועמד המציע ,לפי העניין .אם המציע או מועמד המציע הינו בעל
תואר אקדמי מחוץ לארץ ,ימציא אישור שקילות תואר מחוץ לארץ לתואר אקדמי
ישראלי מהגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך.
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 .18.4לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  17.4ו 17.5-לעיל:
המציע יפרט את ניסיונו או את ניסיון מועמד המציע ,לפי העניין ,כשהנתונים ערוכים
בטבלאות המצורפות כנספחים ד 1ו-ד .2כמו כן ,יש לצרף לפחות  3המלצות ,ולציין
פרטי הממליצים על מנהל המאגד המוצע ,לרבות כתובת הדוא"ל ומספרי הטלפון
שלהם .המסמכים כאמור ישמשו גם לניקוד ההצעה בהתאם לאמות המידה המפורטות
להלן.
 .18.5לוועדת המכרזים שמורה הזכות לבקש מהמציע להציג בפניה מסמכים מקוריים ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,על מנת לאמת את ההעתקים הצילומיים של המסמכים שהוצגו
בפניה בהתאם למפורט לעיל.
אישורים ומסמכים נוספים שיש לצרף להצעה:
 .18.6טופס הצעת המחיר ,שיוגש בהתאם למפורט בסעיף  15.8לעיל ,ונספחים ב'-י'
המצורפים למכרז זה ,כשהם חתומים ,מאומתים ומאושרים על ידי עורך דין כנדרש.
מובהר בזאת ,כי בעת הגשת ההצעה אין צורך לחתום על ההסכם – נספח י"א.
 .19התמורה
 .19.1התעריף השעתי בגין שירותי ניהול המאגדים יעמוד על סך של  ,₪ 254בניכוי שיעור
ההנחה שהציע המציע ,לא כולל מע"מ )להלן" :התמורה"(.
 .19.2התמורה כוללת את כל עלויות המציע לצורך מתן השירותים ,הישירות והעקיפות,
תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות ,הוצאות משרדיות,
ביטול זמן וכו' ,למעט החזר עבור הוצאות נסיעה כמפורט בסעיף  19.3להלן.
 .19.3החזר הוצאות עבור נסיעה למקום מתן השירותים :יבוצע תשלום עבור מספר
הקילומטרים שיבצע בפועל מנהל המאגד ,במכפלת התעריף ,העומד נכון לפרסום מכרז
זה על  ₪ 1.4ברוטו לקילומטר ,בתוספת מע"מ כדין .המרחק ייקבע בהתאם לטבלת
המרחקים המצורפת כנספח להסכם ,מיעד היציאה ליעד מתן השירותים .דיווח
הנסיעה ייעשה על גבי טופס מיוחד שיועבר על-ידי הרשות.
 .20הוראות בדבר הגשת ההצעה
כללי
.20.1
 .20.1.1על המציע למלא את הנספחים המצורפים למכרז זה .יש למלא את כל
פרטי הנספחים ללא יוצא מן הכלל )למעט ההסכם – נספח י"א( ,בצירוף
כל המסמכים הנדרשים על-פי סעיף  18לעיל ,כשהם מלאים וחתומים
כנדרש .הרשות רשאית שלא להתייחס להצעות חלקיות ו/או להצעות
שלא הוגשו בצירוף הנספחים המצורפים .כל שינוי או תוספת שייעשו על-
ידי המציע במסמכי המכרז ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם על-ידי
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תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים
לגרום לפסילת ההצעה .ועדת המכרזים רשאית להתעלם מכל שינוי או

תוספת כאמור ,ולראותם כאילו לא נעשו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הרשות לא תהא חייבת להודיע למציע הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה.
קיבלה הרשות את הצעת המציע ,יראו את השינויים האמורים כאילו לא
נעשו כלל.
 .20.1.2ועדת המכרזים רשאית )אך אינה חייבת( לבקש מכל מציע ,בכל שלב של
המכרז ,הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה ,כולה או מקצתה .ההבהרות
יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.
 .20.1.3לוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או
המלצות ו/או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך
בחינת הצעתו ובחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז.
 .20.1.4הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל
האמור במסמכי המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיו ,הבין את האמור
במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת ,וכי הוא מתחייב
לספק את השירותים בהתאם להוראות מכרז זה ,לרבות בהתאם
להוראות ההסכם שייחתם עמו על נספחיו ,בדייקנות ,ביעילות
ובמומחיות.
 .20.1.5מציע המבקש להגיש הצעה במסגרת מכרז זה ליותר ממאגד אחד ,נדרש
להגיש הצעה נפרדת ביחס לכל מאגד שבו הוא מעוניין ליתן השירותים
מושא מכרז זה )במקרה כזה יצרף המציע לכל הצעה את הנספחים
והמסמכים הנדרשים ,באופן נפרד( .אופן הגשת ההצעה יהא על-פי
המפורט בסעיף  20.2להלן.
 .20.1.6את חומר המכרז ניתן להוריד מאתר הרשות ,תחת לשונית מכרזים.
כתובת האתר  www.innovationisrael.org.ilלהלן – "אתר הרשות"(.
.20.2

אופן הגשת ההצעה
המציע יגיש הצעתו מעטפה סגורה וחתומה ,ללא סימני זיהוי של המציע ,שעליה
יצוין שם המכרז ומספרו ,כדלקמן" :מכרז פומבי  03/2017לקבלת שירותי ניהול
מאגדים" ,וכן יודבק טופס הגשה להדבקה בנוסח נספח ט' ,שבו יצוין המאגד
שביחס אליו הוגשה ההצעה.
במעטפה זו יגיש המציע את הצעתו החתומה ,ויצרף את המסמכים והאישורים
כנדרש במכרז זה )ראו סעיף  18לעיל( ,בשלושה עותקים )מקור  2 +עותקים(,
למעט הצעת המחיר שתוגש בעותק אחד .אין צורך לצרף להצעה את נוסח
המכרז ואת ההסכם – נספח י"א.
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא יום ראשון ,ה ,3/12/17-עד לשעה
 ,12:00לתיבת המכרזים של רשות החדשנות ,רחוב הירדן  ,4קריית שדה
התעופה .לא יתקבלו הצעות בדואר אלקטרוני או בפקס.
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הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות לא
תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ,ותיפסלנה על הסף.

 .21התחייבויות ואישורים שיידרשו מהספק בגין זכייה במכרז
 .21.1לא יאוחר מ 7-ימים מקבלת הדרישה לכך ,ימציא הזוכה לרשות העתק של ההסכם
המצורף למכרז זה כנספח י"א ,כשהוא מלא וחתום בחתימה/ות מלא/ות מצד הזוכה,
מאומתות ומאושרות על ישי עו"ד כנדרש.
 .21.2מובהר בזאת ,כי אין בהודעת הזכייה שמסרה הרשות כדי לממש את ההתקשרות בין
הצדדים ,וכי התקשרות זו תמומש רק עם חתימת שני הצדדים על הסכם ההתקשרות
שאליו מצורפים כל הנספחים ,כשהם מלאים וחתומים כנדרש.
 .22ניגוד עניינים
 .22.1הזוכה יתחייב ,בשמו ו/או בשם המועמד מטעמו ,להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים/
בחשש לניגוד עניינים /מראית עין של חשש לניגוד עניינים.
 .22.2הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות.
 .23קיזוז
הוראות לעניין סמכותה ושיקול דעתה של רשות החדשנות בנושא זה מצויות בהסכם
ההתקשרות.
 .24היררכיה בין המכרז להסכם
 .24.1ההסכם המצורף למכרז זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש
לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד ,שחלקיו
משלימים זה את זה.
 .24.2בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ,יגבר נוסח המכרז,
ויראו נוסח זה כנוסח המחייב.
 .25שאלות והבהרות
 .25.1שאלות והבהרות יש להפנות עד לתאריך  19/11/17בשעה  16:00עם כותרת הנושא:
"ועדת המכרזים – מנהלי מאגדים" ,לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה
 michrazim@innovationisrael.org.ilיש לוודא כי נתקבל מענה אוטומטי מהרשות
בדואר האלקטרוני בדבר קבלת הפנייה.
 .25.2שאלות שיועברו בכל אמצעי אחר או בע"פ או לאחר המועד הנקוב לעיל -לא ייענו ,אלא
לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים ,בשל נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן.
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 .25.3הפנייה תהא בקובץ  wordבלבד ,בשפה העברית בלבד ,ובקבצים הניתנים לעריכה,
בפורמט שלהלן:
מס"ד

מסמך

עמוד מספר

מספר סעיף

פירוט השאלה

 .25.4יש להימנע מנוסח שאלות הכולל פרטים מזהים של השואל .אם יופיעו במסגרת
השאלות פרטים מזהים כאמור ,הם יוסרו במסגרת התשובות.
 .25.5תשובות יפורסמו באתר האינטרנט שכתובתו www.innovationisrael.org.il :תחת
הכותרת – "מכרזים" ,לא יאוחר מתאריך . 26/11/17
 .25.6התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .רק תשובות שיפורסמו
באתר האינטרנט כמפורט לעיל -יחייבו את הרשות.
 .26עיון במסמכים
 .26.1עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה )21ה( לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג ,1993-בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.
 .26.2מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן
– "חלקים סודיים"( ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים ,יציין
במפורש בהצעתו על גבי נספח י' ,מהם החלקים הסודיים ,וכן ,יצרף עותק נוסף של
הצעתו ,שבו החלקים הסודיים מושחרים.
 .26.3מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים ,יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה
לעיון מציעים אחרים.
 .26.4סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 .26.5שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר
תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.
 .27תניית שיפוט
הצדדים מסכימים ,כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור למכרז זה יהיה בבתי המשפט
המוסמכים במחוז מרכז.
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 .28רשימת נספחים
להלן הנספחים המצורפים למכרז זה ,והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח א'

טופס הצעת המחיר

נספח ב'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

נספח ג'

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-

נספח ד'

השכלת המציע או נציג המציע

נספח ה'1

ניסיון המציע או נציג המציע בניהול פרויקטים של מו"פ

נספח ה'2

ניסיון המציע או נציג המציע בפיתוח מוצר או ניהול מו"פ עתיר ידע

נספח ו'

הצהרה ביחס לאמות המידה

נספח ז'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מחשב מורשות ועמידה בדרישות המכרז

נספח ח'

התחייבות למניעת ניגוד עניינים

נספח ט'

טופס הגשה להדבקה על גבי המעטפה

נספח י'

הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור

נספח י"א

הסכם למתן שירותים ונספחיו ]לא להגשה[
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