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נספח 2.1

מדרשת שדה בוקר בנגב
מכרז מס' 101/09
הקריטריונים לבדיקת איכות ההצעות
הצעת כל מציע תישקל בהתאם לטבלת שקלול שתכלול מרכיבי איכות כמפורט להלן (הניקוד
המירבי אותו ניתן לצבור בגין האיכות הוא  300נקודות כאמור בסעיף  10למסמך  .2ניקוד זה
יצטרף לניקוד בגין מחיר ההצעה שמשקלו המירבי  700נקודות):
לענין מסמך זה (הקריטריונים לבדיקת איכות ההצעות):
"גופים ציבוריים " – רשויות מקומיות ,חברות ממשלתיות ,חברות בנות שלהן ,משרדי ממשלה,
גוף המתוקצב על ידי משרד ממשלתי.
"שירות" – שירותי הנהלת חשבונות כמפורט בנספח א' לחוזה מסמך .5
.1

המנהל המקצועי של המציע:
ניקוד מירבי
רו"ח +תואר ראשון
ומעלה

קריטריון
1.1

השכלה

1.2
1.3
1.4
1.5

ניסיון
המלצות
התרשמות אישית
שליטה בתוכנות הנה"ח
ושכר

מסמכים
המציע יצרף מסמכים
ותעודות

25
25
25
50
25

המציע יצרף אישורים בכתב
תצורפנה להצעה
המציע יצרף תעודות ככל
שישנן

הניקוד המירבי לסעיף זה 150 :נקודות.
.2

כללי:
הקריטריון
2.1

מס' הגופים
הציבוריים שלהם
נותן המציע
שירות.
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הניקוד
המירבי
20

חישוב הניקוד
המציע שנותן שירות למספר
הגופים הציבוריים הגדול ביותר
מבין כל המציעים יקבל את
הניקוד המירבי (להלן" :מציע
 .)"Aהניקוד של יתר המציעים
יקבע בהתאם ליחס בין מספר
הגופים הציבוריים להם נותן
שירות כל אחד מהם לבין מספר
הגופים הציבוריים להם נותן
שירות מציע .A

על המציע
לנקוב במספר
עדכני ליום
30.11.2009ה
מציע יצרף
פירוט

2
2.2

הגידול ב 3-השנים
האחרונות
שהסתיימו
בתאריך
31.12.2009
במספר הגופים
הציבוריים להם
נותן המציע
שירות.

20

2.3

הגידול ב 3-השנים
האחרונות
שהסתיימו
בתאריך
31.12.2009
במספר עובדי
המציע (במשרות
מלאות)
התרשמות כללית
מהמציע

15

2.5

המלצות

2.4

הניקוד המירבי לסעיף זה:

המציע שלו הגידול הגבוה ביותר
(במספר מוחלט) יקבל את
הניקוד המירבי (להלן" :מציע
.)"B
מציע שאין לו כל גידול או שיש
לו קיטון ,לא יקבל ניקוד בסעיף
זה.
.
הניקוד של יתר המציעים יקבע
בהתאם ליחס בין הגידול (מספר
מוחלט) של כל אחד מהם לבין
הגידול (מספר מוחלט) של מציע
.B

60

על המציע
לנקוב במספר
עדכני
והמדרשה
תהא רשאית
לדרוש ולקבל
פירוט בגין
כך.

לרבות
הדרכות ,רמת
ניהול ,תמיכה
מקצועית
בעובדים
המוצבים
אצל
הלקוחות.

35
 150נקודות.

 2.6הנתונים שיובאו על ידי המציע באשר לסעיפים  2.3-2.1לעיל יפורטו בתצהיר שייערך
בהתאם לסעיף  15לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,תשל"א.1971-
 .3הניקוד בסעיף

 1לעיל ינתן כדלקמן:

 3.1המועמד שעמד בקריטריון מסוים באופן הטוב ביותר יקבל את הניקוד המירבי עבור
אותו קריטריון.
 3.2הניקוד של יתר המציעים עבור אותו קריטריון יחושב באופן יחסי לאיכות המועמד
שקיבל את הניקוד המירבי.
 .4שבר של נקודה יעוגל לנקודה השלמה הקרובה ביותר .מחצית הנקודה תעוגל לנקודה
שלמה.
 .5הניקוד ינוע בין

 0נקודות לניקוד המירבי בכל אחד מהקריטריונים לעיל.

 .6המדרשה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להתיר למציע ,אשר לא צרף את כל המסמכים
הנדרשים להצעתו ,לצרף את המסמכים החסרים בתוך  7ימים.
 .7ההצעות תבחנה ע"י צוות מקצועי המורכב ממנהל הכספים ומנהל כח אדם .הצוות יהא
רשאי לראיין את המנהל המקצועי של המציע ונציג מטעם המציע לצורך קביעת הניקוד
לסעיפים  1ו 2-לעיל .המלצות הצוות המקצועי תועברנה להחלטת ועדת המכרזים.
חתימת המציע___________________ :

 9.4729.7נב/נב 29/12/09

