הקרן לשיקום מחצבות
הודעה על מכרז פומבי מספר 236/2021
לרכישת שירותי דוברות ,הסברה ויחסי ציבור
 .1הקרן לשיקום מחצבות ("הקרן") מפרסמת מכרז פומבי דו-שלבי לרכישת שירותי דוברות ,הסברה ויחסי
ציבור ("השירותים").
 .2המכרז אינו כולל התחייבות לרכישת שירותים בהיקף מינימאלי.
 .3תקופת ההתקשרות היא ל שנה אחת .לקרן בלבד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות
לתקופות נוספות עד  5שנים בסך הכל.
 .4תנאי הסף:
 .4.1הדובר המוצע נדרש לעמוד אישית בתנאים המצטברים הבאים:
.4.1.1בעל ותק מצטבר בהסברה ויחסי ציבור של  5שנים מלאות לפחות מתוך השנים .2012-2020
 .4.1.2בעל ניסיון בניהול של  3קמפיינים/פרויקטים לפחות במהלך השנים  ,2017-2021שבמרכזם
הסברה ויחסי ציבור לארגונים ממשלתיים ו/או ציבוריים ו/או למיזמים בעלי אופי ציבורי.
"ארגון ציבורי" כהגדרתו במכרז.
 .4.2בנוסף ,המציע נדרש לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:
.4.2.1המציע עצמו הינו בעל ניסיון מצטבר ורציף בהסברה ויחסי ציבור ,במהלך  24מתוך  40החודשים
שקדמו למועד הגשת ההצעה.
 .4.2.2המציע יכלול בהצעתו מסמך "סיכום מנהלים" או מצגת " "Power Pointמודפסת ,לפי שיקולו,
המציגים את עקרונות האסטרטגיה הראשונית המוצעת על ידו ,לטיפול בדוברות ובמערך
ההסברה של הקרן .המסמך יוכן בהתאם לתנאים המפורטים במכרז.
 .4.2.3ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,מבנק ישראלי ,או המחאה בנקאית מבנק ישראלי או
ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א-
 1981בסך של ( ₪ 5,000חמשת אלפים .)₪
.4.2.4הגשת הצעת המחיר בש"ח ללא מע"מ ,במעטפה נפרדת וסגורה .המציע יקפיד כי הצעת המחיר
או כל פרט ממנה לא יכללו באופן גלוי במעטפת ההצעה.
.4.2.5המציע רשום כדין במשרדי מע"מ.
.4.2.6קיומם של האישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,התשל"ו( 1976 -אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).
אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לשנות מהפירוט המצוי במסמכי המכרז ,במיוחד לעניין תנאי הסף ואופן
הוכחת העמידה בהם.
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 .6את ההצעות יש להגיש בהתאם לדרישות המכרז ולהניחן בתוך תיבת המכרזים במעטפה סגורה ללא סימן
מזהה .על המעטפה יש לציין "מכרז פומבי מספר  236/2021לדוברות ,הסברה ויחסי ציבור" .וזאת עד
לתאריך  13ליוני  ,2021בשעה  12:00בצהריים לתיבת המכרזים המצויה במשרדי הקרן לשיקום מחצבות,
דרך מנחם בגין  125בתל אביב קומה  – 25מגדל היובל.
 .7מובהר בזאת כי ההוראות המחייבות לעניין מכרז זה הן ההוראות המפורטות בקובץ מסמכי המכרז והן
בלבד .בכל מקרה של חוסר התאמה בין האמור במודעה זו ובין האמור בקובץ מסמכי המכרז ,יגבר האמור
בקובץ מסמכי המכרז.

