
הגדרת הצורך בשירותי ייעוץ ובחירת סוג ההליך

מכרז שירותי ייעוץ 
לתכנון מדיניות והיבטים נלווים

לפני כל פנייה:

מכרז שירותי ייעוץ 
לתכנון מדיניות והיבטים נלווים

תהליך הבחירה לפי 3 מסלולים:

קבלת אישור תקציבי עקרוני

כתיבת בריף התקשרות – מקצועי ומינהלתי

קבלת אישור גורם מקצועי במשרד והעברת הבריף 
לעורך פנייה להזנה במערכת

עד 150,000 
ש״ח

עד 150,000 
ש״ח

מחיר בלבד

עד 150,000 
ש״ח

עד 150,000 
ש״ח

איכות ומחיר

מעל 150,000 
ש״ח

מעל 150,000 
ש״ח

איכות ומחיר



בחירת מסלול מחיר בלבד וסימון "ספק מועדף" )אופציונלי(

שליפת מציעים אוטומטית + שליחת הפנייה לספקים

 מילוי הפניה עפ"י הבריף

הגדרת תאריכים לתהליך ובחירת מורשי פתיחת תיבה

הגשת שאלות הבהרה על ידי הספקים ומענה על שאלות ההבהרה

קבלת הצעות המחיר ובחירה אוטומטית בהצעה הנמוכה ביותר 
)קבלת מסמך סיכום הליך מהמערכת(

פתיחת הזמנה במרכבה ושליחה לספק )באמצעות פורטל הספקים( + 
הסדרת ניגוד עניינים עפ"י ההנחיות

הזנת מועד סיום

הערכת ספק

הפצת הודעות לספקים במערכת

עד 150,000 
ש״ח

עד 150,000 
ש״ח

מחיר בלבד

     - במערכת      - מחוץ למערכת 

תחילת עבודה ותשלום עפ"י אבני הדרך שהוגדרו )בפורטל הספקים(



בחירת מסלול איכות ומחיר וסימון "ספק מועדף" )אופציונלי(

שליפת מציעים אוטומטית + שליחת הפנייה לספקים

 מילוי הפניה עפ"י הבריף

הגדרת תאריכים ובחירת מורשי פתיחת תיבה

הגשת שאלות הבהרה על ידי הספקים ומענה על שאלות ההבהרה

הזנת ניקוד ריאיון והשלמת ניקוד האיכות

בחירת מועמד לזכייה )קבלת מסמך סיכום הליך מהמערכת(

פתיחת הצעות מחיר במערכת

פתיחת הזמנה במרכבה ושליחה לספק )בפורטל הספקים( + 
הסדרת ניגוד עניינים עפ"י ההנחיות

 תחילת ניקוד האיכות
✱ יש לקבל מוועדת המכרזים מינוי לצוות המשנה המנקד - ניתן לקבל מינוי שנתי

קבלת הצעות - פתיחת תיבה )אוטומטית(

תיאום וקיום ריאיון )מקוון/פרונטלי(

הפצת הודעות לספקים במערכת

עלייה לוועדת המכרזים לאישור זוכה

הערכת ספק

הזנת מועד סיום

תחילת עבודה ותשלום עפ"י אבני הדרך שהוגדרו )בפורטל הספקים(

עד 150,000 
ש״ח

עד 150,000 
ש״ח

איכות ומחיר

     - במערכת      - מחוץ למערכת 



עלייה לוועדת המכרזים לאישור וקבלת הנחיה בנוגע לביטוח וערבות
✱ ניתן לקבל אישור מקדמי למס' פניות עד 1 מלש"ח כל אחת )ללא הגבלה(

מילוי הפניה עפ"י הבריף + צירוף אישור ועדת המכרזים

הגדרת תאריכים לתהליך ובחירת מורשי פתיחת תיבה

בחירת מסלול איכות ומחיר וסימון "ספק מועדף" )אופציונלי(

שליפת מציעים אוטומטית + שליחת הפנייה לספקים

הגשת שאלות הבהרה על ידי הספקים ומענה על שאלות ההבהרה

תחילת ניקוד איכות

קבלת הצעות - פתיחת תיבה )אוטומטית(

תיאום וקיום ריאיון )מקוון/פרונטלי(

הפצת הודעות לספקים במערכת

תחילת עבודה ותשלום עפ"י אבני הדרך שהוגדרו )בפורטל הספקים(

פתיחת הזמנה במרכבה ושליחה לספק )בפורטל הספקים( + 
קבלת ערבות, ביטוח והסדרת ניגוד עניינים עפ"י ההנחיות

הזנת מועד סיום

הזנת ניקוד ריאיון והשלמת ניקוד האיכות

בחירת מועמד לזכייה )קבלת מסמך סיכום הליך מהמערכת(

פתיחת הצעות מחיר במערכת

עלייה לוועדת המכרזים לאישור זוכה

הערכת ספק

מעל 150,000
 ש״ח

מעל 150,000 
ש״ח

איכות ומחיר

     - במערכת      - מחוץ למערכת 


