
 

                                                                     

 

 
  27/2018שלבי מס' -מכרז פומבי דו

 לקבלת שירותי יעוץ אסטרטגי, לובינג וקשרי ממשל
 

 

שירותי ייעוץ למתן הצעות  גישלהמציעים בזאת  ן( מזמי"ן"המזמי) תאגיד השידור הישראלי
 אסטרטגי, לובינג וקשרי ממשל. 

השירותים יכללו בין היתר שירותי יעוץ לובינג, רגולציה וקשרי ממשל, לרבות ליווי התאגיד בהליכי 
בג"צ חדשים ו/או תלויים ועומדים, הצעות חוק חדשות ו/או תלויות ועומדות, מגוון רחב של 
הליכים שונים הקשורים לתחום התקשורת, הרגולציה והממשל, וכן כל משימה ו/או מטלה אחרת 

 טל על הזוכה, בהתאם לדרישות התאגיד, כפי שיועברו לזוכה מעת לעת. שתו

-עם אופציה להארכת ההתקשרות ב, חודשים 12ך משתקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה תהא ל
 חודשים, בהתאם לקבוע בהסכם. 12על  יעלונוספת, שלא  ותתקופ 4

 רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים להלן: 

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום. .1

 .1976-המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

למועד האחרון להגשת הצעות למכרז(  השנים שקדמו בחמשל חמש שנים )בעל ניסיון ש המציע   . 3
 בייעוץ אסטרטגי, לובינג וקשרי ממשל.

המבצע מטעמו, יעמדו בכל הדרישות  -המציע )ככל שהמציע יחיד( וככל שהמציע הוא תאגיד .     4
 המפורטות להלן )במצטבר(:

מנהל בכיר הכפוף ישירות שותף או מנכ"ל המציע או  המבצע -שהמציע הוא תאגיד  ככל  4.1

 .למנכ"ל המציע

 בייעוץ אסטרטגי, לובינג וקשרי ממשל. ניסיוןמבצע במהלך חמש השנים האחרונות, ל 4.2

 יובהר כי אין צורך שהניסיון כאמור ייצבר אצל המציע.

למבצע ניסיון במתן ייעוץ בנושאי "לובינג" לגוף ציבורי במהלך חמש השנים האחרונות,  4.3

  . אחד לפחות

משמעו כל אחד מאלה: משרד ממשלתי, רשות של המדינה, חברה לצורך סעיף זה " ציבורי גוף"
-ממשלתית, חברת בת ממשלתית, חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה

, קק"ל בחוק שהוקם תאגידמוסד מוכר להשכלה גבוהה, , תאגיד עירוני, מקומית רשות, 1975
  והסוכנות היהודית. 

 

 .www.kan.org.ilבכתובת   התאגידבאתר האינטרנט של  מתפרסמיםהמלאים מסמכי המכרז 

 
באמצעות בצהריים  12:00בשעה  16.12.18עד ליום בכתב לקבלת הבהרות לתאגיד ניתן לפנות 

 כתובתבהגב' איילת אלינסון לרכזת ועדת המכרזים, משלוח דואר אלקטרוני 

ayelete@kan.org.il . 
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בין , במודיעין 44של התאגיד המצויה ברחוב צלע ההר יש להגיש לתיבת המכרזים  את ההצעה
 12:00 שעהב 23.12.18 עד לא יאוחר מיוםבכל יום ו 17:00 - 09:00ה' בין השעות -הימים א'
 .הידונתלא ו נהפסלתהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה  בצהריים.

 
 .פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא-התאגיד יהיה רשאי, על

מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין 
מובהר, כי חוסר לא  המכרז יגבר.האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי 

 ייחשב סתירה.

 

 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

 

 

  
 ועדת המכרזים           

                                                                                       תאגיד השידור הישראלי


