מכרז פומבי מס' הס ' 19/2016
למתן שירותי אבחון ומיון תעסוקתי למועמדים למשרות באוניברסיטה
הודעה על פרסום ה מכרז
אוניברסיטת תל אביב (להלן" :האוניברסיטה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות המפורטות במסמכי
המכרז ובנספחיו ,להגיש הצעה למתן וביצוע השירותים המפורטים להלן.
השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד .האמור בלשון זכר  -אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך.
 .1מהות ההתקשרות:
האוניברסיטה מבקשת להתקשר עם גורם העוסק במתן שירותי אבחון ומיון תעסוקתי למועמדים למשרות
באוניברסיטה ,לצורך קבלת שירותי אבחון ומיון של מועמדים לתפקידים שונים באוניברסיטה ,בהתאם לצרכי
האוניברסיטה .במסגרת זאת יעניק המציע הזוכה לאוניברסיטה את השירותים ,והכל כמפורט במפרט
השירותים נספח א' ובהסכם ההתקשרות נספח ט' (להלן" :השירותים") ועפ"י ובהתאם לאמור במסמכי מכרז
זה על נספחיו (להלן" :ההזמנה"" ,המכרז"" ,מסמכי המכרז") ,וכן שירותי מיון ואבחון נוספים ,אם יהיה בכך
צורך (במגבלות המפורטות בהסכם ההתקשרות נספח ט') .האוניברסיטה מזמינה בזאת מציעים העומדים
בדרישות המפורטות במסמכי מכרז זה ובנספחיו ,להגיש הצעה למתן וביצוע השירותים.
 .2המכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית .לאחר פתיחת ההצעות תיבדק עמידתן בתנאי הסף כמפורט בסעיף 5
למסמכי המכרז .הצעה שייקבע כי היא עומדת בתנאי הסף ,תיבדק ותדורג ע"פ ניקוד שיינתן בגין איכות
ההצעה וניקוד שיינתן בגין ההצעה הכספית כמפורט בסעיף  13למסמכי המכרז.
 .3בכוונת האוניברסיטה לבחור שני זוכים כמפורט להלן:
 3.1ההצעה הכשירה שקיבלה את מספר הנקודות הגבוה ביותר ,תיבחר כהצעה הזוכה.
 3.2מבין ההצעות האחרות שקיבלו ברכיב האיכות את ציון המעבר הנדרש ,תיבחר כהצעה זוכה שניה ההצעה
שבה חיבור מספר הנקודות – האיכות והכספי – הוא הבא בתור ,אחרי ההצעה הזוכה ,ובלבד שהפער בין
סך ההצעה הכספית של ההצעה הזוכה השנייה לסך ההצעה הכספית של ההצעה הזוכה אינו עולה על
 .10%אם הפער עולה על  , 10%תפעל האוניברסיטה כאמור בסעיף  13.5.3למסמכי המכרז.
 3.3מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לבחור במציע שהצעתו תקבל את מספר הנקודות הרב ביותר או
בכל מציע שהוא ,הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .4תקופת ההתקשרות:
 .4.1תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של  24חודשים ,החל ממועד חתימת האוניברסיטה
על הסכם ההתקשרות (להלן" :תקופת ההתקשרות").
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 .4.2לאוניברסיטה בלבד שמורה הזכות הבלעדית ,להאריך את תקופת ההתקשרות בחמש תקופות נוספות
בנות עד  12חודשים כל אחת (להלן" :תקופת ההתקשרות המוארכת").
 .4.3סך תקופת ההתקשרות האפשרית (כולל כל ההארכות) :שבע שנים.
 .4.4למרות האמור לעיל ,שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות בעקבות מכרז זה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,בהודעה מראש ובכתב של  60יום למציע הזוכה.
.5

תנאי סף להשתתפות במכרז:
בחלק זה מפורטים בתמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז .פירוט תנאי הסף במלואם מופיע בסעיף 5
למסמכי המכרז .על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאים ,ולא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמו.
כמו כן מודגש כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גורמים:
במכרז זה משמעות המושג" :פסיכולוג" ,היא כהגדרתו בחוק הפסיכולוגים ,תשל"ז1977-
 4.1תנאי סף כלליים:
 4.1.1המציע הינו תאגיד ,שותפות או עוסק מורשה .המציע רשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל
עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו.
 4.1.2המציע אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי.
 4.1.3אם המציע הוא חברה ,הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום
כאמור.
 4.1.4המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
 4.1.5המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך מתן השירותים.
 4.1.6כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בהתחייבויותיו עפ"י מכרז זה ככל
שהמציע יזכה במכרז והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.
 4.1.7לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של
המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".
 4.2תנאי סף מקצועיים:
 4.2.1המציע הינו הבעלים והמפעיל בישראל ,של מכון לאבחון ומיון תעסוקתי של מועמדים למשרות
שונות ומגוונות (להלן" :המכון") ,ויש לו ותק של  5שנים רצופות לפחות עד למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז זה ,בביצוע אבחוני התאמה תעסוקתית באמצעות קיום מבחנים ומבדקים
תקפים ומהימנים מסוגים שונים ,הכוללים את כל המפורט להלן:
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א.

בחינות ממוחשבות המודדות את כישורי החשיבה הבאים :מילולית ,כמותית ,לוגית ,צורנית ,וכן
מודדות הבנת הוראות ,כשרי ביצוע ,דיוק והספק.

ב .שאלונים ומבחני אישיות.
ג .ראיונות.
ד .סימולציות קבוצתיות.
 4.2.2המכון של המציע מוכר ע"י משרד הבריאות כמוסד לביצוע התמחות בפסיכולוגיה חברתית –
תעסוקתית  -ארגונית ,בענף  – 1מבחנים ,הערכה ,מיון וברירה.
 4.2.3בכל אחת מהשנים  2015 ,2014ו  2016 -המציע ביצע במכון ,אבחון תעסוקתי לפחות ל –
 3,500נבחנים ,כאשר לפחות ל 500 -נבחנים מתוכם ,המציע ביצע לכל נבחן ,פעילויות אבחון
שכללו את כל תהליכי האבחון הבאים:
א .בחינות ממוחשבות המודדות את כישורי החשיבה הבאים :מילולית ,כמותית ,לוגית ,צורנית ,וכן
מודדות הבנת הוראות ,כשרי ביצוע ,דיוק והספק.
ב .הליכי אבחון אישיותיים התנהגותיים הכוללים סימולציה קבוצתית ,ראיון אישי ושאלוני אישיות
מגוונים.
 4.2.4בכל אחת מהשנים  2015 ,2014ו  , 2016 -למציע היו לפחות שלושה ( )3לקוחות בישראל
שמעסיקים לפחות  500עובדים ,ושהינם גופים ציבוריים ו/או חברות ממשלתיות בעלי מגוון רחב
של תפקידים ברמות שונות כולל ניהול בכיר.
 4.2.5המציע מפעיל לפחות סניף אחד הממוקם באזור גוש דן ופועל במהלך כל ימות השבוע כולל יום
ו' .גוש דן משמעו :מרחב הערים הגדולות  -הרצליה בצפון ,ראשון לציון בדרום ופתח תקוה
במזרח.
 4.2.6העובדים המקצועיים המועסקים אצל המציע:
א .המציע מעסיק במועד הגשת ההצעה למכרז ,לפחות חמישה ( )5פסיכולוגים תעסוקתיים אשר
הינם עובדיו ומתקיימים בינם לבינו יחסי עובד מעסיק ,והם רשומים בפנקס הפסיכולוגים על פי
הנדרש בחוק הפסיכולוגים ,תשל"ז.1977-
ב .מתוך הפסיכולוגים הנזכרים בסעיף .4.2.6א ,לפחות שני פסיכולוגים הם מומחים ,על פי הנדרש
בתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה) ,תשל"ט 1979-בענף מבחנים ,הערכה ,מיון וברירה
ולפחות לאחד מהם יש וותק של שמונה ( )8שנים עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה,
בביצוע אבחוני התאמה תעסוקתיים עבור מכון אבחון ומיון תעסוקתי אחד לפחות.

ג .מתוך הפסיכולוגים הנזכרים בסעיף .4.2.6א ,לפחות פסיכולוג אחד הוא מומחה ,על פי הנדרש
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בתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה) ,תשל"ט 1979-בענף ייעוץ תעסוקתי ,ויש לו וותק של
שמונה ( )8שנים עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ,בייעוץ תעסוקתי עבור מכון אבחון
ומיון תעסוקתי אחד לפחות.
ד .לפחות אחד מהפסיכולוגים המומחים המוזכרים בסעיפים4.2.6ב' ו –4.2.6ג' לעיל ,הוא פסיכולוג
בעל תואר מומחה -מדריך בענף מבחנים ,הערכה ,מיון וברירה ,על פי הנדרש תקנות
הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה) ,תשל"ט.1979-
הערה :לצורך עמידה בתנאי הסף4.2.6ב' 4.2.6-ד' ,אפשר שפסיכולוג אחד יהיה מומחה בשני
התחומים ,ושהוא יהיה גם מדריך.
 4.2.7במקרה בו המציע התמזג עם גוף אחר ו/או רכש גוף אחר במהלך חמש השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז זה ,יצרף המציע מסמכים המעידים על כך .ועדת המכרזים של
האוניברסיטה (להלן" :ועדת המכרזים") תהיה רשאית ,לפי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
להכיר בניסיון שרכשו יחידי המציע (שותפים ו/או בעלי מניות) ו/או תאגיד/ים אחר/ים שהתמזג/ו
עם המציע /ו/או שנרכש/ו ע"י המציע במהלך חמש השנים הנ"ל ,כניסיונו של המציע לצורך
הוכחת עמידתו בתנאי הסף .ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות למציע להגיש מסמכים
נוספים לצורך הבהרה ו/או לזמן את המציע על מנת לקבל הסברים אודות ניסיונו.
בסעיף זה "נרכש" משמעו ,שהמציע רכש יותר מ 50% -מהבעלות ,ו"התמזג" משמעו ,בוצע
מיזוג מלא עפ"י סעיף  323לחוק החברות ,תשנ"ט –  ,1999והכל טרם המועד האחרון להגשת
הצעות למכרז זה.
הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז .נוסח זה הינו תמצית בלבד.
 .5תשלום עבור השתתפות במכרז :לא נדרש תשלום עבור השתתפות במכרז זה.
 .6עיון במסמכי המכרז:
מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה
 http://tenders.tau.ac.ilוהנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב.
מסמכי המכרז יועמדו לעיון גם במזכירות יחידת ההספקה ,בניין לוגיסטיקה ובטחון (בניין מס'  20במפת
הקמפוס שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה) ,קומה ג' ,חדר מס'  ,301אצל הגב' קלי שאלתיאל ,קריית
האוניברסיטה ,רמת אביב ,תל-אביב (כניסה משער  .)14טל' לבירורים.03-6408631 :
 .7קבלת פרטים נוספים והליך הבהרות:
הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה ,במענה לשאלות שיועברו
בקובץ  WORDבאמצעות דואר אלקטרוני בלבד ,שיישלח במקביל לשני נציגי האוניברסיטה:

משה איטח בדוא"לmosheit@tauex.tau.ac.il :
עדה הוכמן-פרייצייט בדוא"לadahf@tauex.tau.ac.il:
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו עד ליום .18.12.2016
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האוניברסיטה תפרסם באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה  http://tenders.tau.ac.ilמענה לשאלות

ההבהרה עד ליום .2.1.2017
 .8המועד האחרון להגשת ההצעות:
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  16.1.2017עד השעה  12:00בדיוק.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון.

 .9הגשת ההצעה
 9.1יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ,http://tenders.tau.ac.il
ולהגיש על גבי מסמכי המכרז את ההצעה כמפורט בסעיף  11למסמכי המכרז.
 9.2אין לשנות את מסמכי המכרז.
 9.3את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה היטב כמפורט בסעיף  11למסמכי המכרז.
 9.4את המעטפה יש להפקיד בתיבת המכרזים מס'  1במשרדי אוניברסיטת תל אביב( ,כניסה משער ,)14
בניין לוגיסטיקה ובטחון ,קומה ג' ,חדר מס'  ,301בימי א-ה בין השעות * 09:00 - 15:00ועד למועד
האחרון להגשת הצעות המצוין בסעיף  8לעיל.
*תשומת הלב כי המועד האחרון הוא עד לא יאוחר מהשעה 12:00
 9.5את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!).
 9.6יש לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה על ידי מזכירת היחידה בחותמת האוניברסיטה וצוינו עליה
תאריך ושעת הגשת ההצעה ,בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים.
 .10האוניברסיטה רשאית לעדכן ,לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים בסעיפים  7ו  8 -לעיל עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי ,והיא תפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה
.http://tenders.tau.ac.il
 .11בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז ,יקבע הנוסח המופיע במסמכי
המכרז.

בברכה,
הרצל הדר
מזכיר וועדת מכרזים
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