מכרז פומבי מס' הס ' 25/2016
הודעה על פרסום מכרז לאספקת שירותי הלנה למחנות אימונים
לימודיים עבור תלמידי אוניברסיטת תל  -אביב
אוניברסיטת תל אביב (להלן" :האוניברסיטה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות המפורטות
במסמכי המכרז ובנספחיו להגיש הצעות לאספקת שירותי הלנת תלמידים המשתתפים בתוכניות לימודיות
שונות במסגרת אוניברסיטת תל אביב לנוער.

 .1מהות ההתקשרות:
 .1.1האוניברסיטה מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות המפורטות במסמכי מכרז זה להגיש
הצעה לאספקת שירותי הלנת תלמידים המשתתפים בתוכניות לימודיות שונות במסגרת
אוניברסיטת תל אביב לנוער (להלן":התכניות"( במהלך השנים  ,2017-2018כמפורט במפרט
השירותים נספח א' ובהצעה הכספית נספח ב' (להלן" :השירותים") ,והכל בהתאם למפורט
בהזמנה להציע הצעות על נספחיה (להלן" :ההזמנה" ,המכרז" '"מסמכי המכרז").
 .1.2אספקת שירותי הלנה לתלמידים המשתתפים בתוכניות לימודיות שונות במסגרת אוניברסיטת תל
אביב לנוער .כדי לקיים את הפעילות ,נדרש מתקן לינה בו ניתן לקיים את הפעילות ,להלין את
התלמידים ולספק להם ארוחות ותנאי אירוח נאותים .בחלק ממחנות האימונים התלמידים ישהו
במתקן הלינה גם בסוף השבוע .להלן עיקרי הדברים:
.1.2.1

מחנה האימונים מתקיים בתנאי פנימייה .התלמידים שוהים במקום המחנה כל שעות
היום והלילה ,ועסוקים בעיקר בפעילות לימודית ,ומעט בפעילות חברתית.

.1.2.2

לתלמידים בכל מחנה מצטרפים  2-4אנשי צוות ,ששוהים עם התלמידים כל הזמן.

.1.2.1

ימי השבוע א-ו' (לא כולל סופ"ש :שישי בלילה ו/או שבת בלילה).

.1.2.1

מגוון המחנות :מחנה מתמטיקה (נבחרת בוגרת :תלמידי חטיבה עליונה ,נבחרת צעירה:
תלמידי חטיבת ביניים) ,מחנה אלפא ,מחנה מדעני העתיד.

.1.2.5

במפרט השירות – נספח א' מצורפת טבלה מפורטת המציינת את המועדים המשוערים
של המחנות ומספר המשתתפים הצפוי (נוער ואנשי צוות).

.1.2.6

במפרט השירות – נספח א' מפורט :הדרישות ממתקן ההלנה ,החדרים ,ארוחות ועוד.

.1.2.1

נוסח זה הינו תמצית בלבד .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.
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.1.1

על המציעים לעמוד בתנאי הסף המוגדרים במכרז .רק הצעה שתיקבע כעומדת בתנאי הסף
תיבדק.

 .2בחירת המציע הזוכה:
המכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית.
.2.1

שלב א' – בדיקת עמידה בתנאי הסף :לאחר פתיחת ההצעות תיבדק עמידתן בתנאי הספק
כמפורט בסעיף  5למכרז .רק הצעות אשר עמדו בכל תנאי הס ,יעברו לשלב ב'.

.2.2

שלב ב' – בדיקה איכותית של ההצעות .וועדת המכרזים תמנה צוות בדיקה שיבדוק את איכות
ההצעות שהגיעו לשלב זה .הבדיקה האיכותית מורכבת מבדיקה פיסית של המתקנים המוצעים
– אמות מידה ופרמטרים מפורטים בנספח ח .'4אופן הניקוד וסף מעבר מפורט בסעיף 13.2.3
במסמכי המכרז .רק הצעות כשרות שצברו את מינימום נקודות האיכות יעברו לשלב ג'.

.2.1

שלב ג' – בדיקת ההצעה הכספית ( .)100%מעטפת ההצעה הכספית תיפתח ע"י וועדת המכרזים
רק לאחר השלמת בדיקת כל התנאים המפורטים לעיל.

.2.1

במכרז ייבחר זוכה אחד בלבד.

.2.5

נוסח זה הינו תמצית בלבד .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.

 .1תקופת ההתקשרות:
 .1.1ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של ( 21עשרים וארבעה) חודשים החל ממועד
חתימת האוניברסיטה על הסכם ההתקשרות (להלן" :תקופת ההתקשרות") .השירותים יבוצעו
בפועל נגד הזמנת רכש ובכפוף לכך שהמציע הזוכה ימלא את כל התחייבויותיו .דוגמת הזמנת רכש
מצורפת כנספח י"ב למכרז.
 .1.2לאוניברסיטה בלבד תישמר הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות בעוד ( 1שלוש) תקופות
נוספות של ( 12שנים עשר) חודשים או חלק מהם (להלן" :תקופת ההתקשרות המוארכת").
 .1.1מובהר כי תקופת ההתקשרות המרבית האפשרית (כולל כל הארכות) עם המציע הזוכה תהיה 60
(ששים) חודשים.
 .1.1למרות האמור לעיל ,שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות בעקבות מכרז זה ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה מראש ובכתב של  30יום לזוכה.
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 .1תנאי סף להשתתפות במכרז:
להלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז זה .על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאים
במצטבר ,ולא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמו .עמידת המציע בכל התנאים המפורטים להלן,
מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה .מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תיפסל.
.1.1

תנאי סף כלליים:
 .1.1.1המציע הינו תאגיד ,שותפות או עוסק מורשה .המציע רשום בישראל עפ"י דין במרשם
המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו.
 .1.1.2המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
 .1.1.1המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך מתן השירותים.
 .1.1.1כנגד 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.
 .1.1.5לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר
יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".
 .1.1.6המציע יצהיר על מורשי חתימה מטעמו.

.1.2

תנאי סף מקצועיים:
 .1.2.1המציע הינו הבעלים ו/או המפעיל של מתקן המשמש כפנימייה/כפר נוער/מתקן לאירוח
סמינרים ו/או מחנות נוער .אם המציע הינו המפעיל של המתקן והמתקן אינו בבעלותו,
עליו לצרף להצעתו הסכם שכירות תקף עם בעל המתקן.
 .1.2.2המציע הינו בעל רישיון עסק תקף לניהול מתקן הארחה לפי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח-
.1968
 .1.2.1המתקן המוצע על ידי המציע להלנה ולאירוח ,נמצא במרחק שאינו עולה על  10ק"מ
נסיעה מאוניברסיטת תל-אביב עפ"י אתר האינטרנט https://www.google.co.il/maps
 .1.2.1מתקן ההארחה עומד בתנאים הבטיחותיים והתברואתיים של משרד החינוך.
 .1.2.5המציע מחזיק בתעודת כשרות תקפה.
 .1.2.6מתקן ההארחה המוצע הינו סגור ומאובטח  24שעות ביממה ,בזמן פעילות ,ומיועד למתן
שירותים כוללים לילדים ולנוער ,כגון כפר נוער או מרכז סמינרים מוסדר ,וכולל שטחים
ייעודיים להוראה וכן שטחים לפעולות חברה ותרבות.
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 .1.2.1למציע ניסיון באירוח סמינרים ו/או מחנות לנוער בהיקף של לפחות ( 1,500אלף חמש
מאות) לינות בשנה בכל אחת מהשנים  2015 ,2014ו.2016 -
 .1.2.4המציע הלין ואירח במהלך כל אחת משתי השנים הקלנדריות  2015ו –  2016לא פחות מ-
( 150מאה וחמישים) בני נוער בעת ובעונה אחת למשך ( 4ארבע) לילות לפחות ברציפות,
במתקן המוצע על ידו להלנה ולאירוח במסגרת הצעתו למכרז.
 .1.2.4למציע היקף מחזור כספי שנתי בסך של לפחות ( 500,000חמש מאות אלף)  ,₪לא כולל
מע"מ לשנה ,מאספקת שירותי לינה ואירוח בכל אחת מהשנים הקלנדריות  2015ו –
.2016
.1.1

מובהר בזאת ,כי המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף לכל אורך פרק הזמן המוגדר לתוקף הצעתו
של המציע וכן למשך כל תקופת ההתקשרות כולל תקופת ההתקשרות המוארכת במידה ותהא
כזאת.

נוסח זה הינו תמצית בלבד  .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.
 .5ההשתתפות במכרז והגשת ההצעה:
.5.1

ההשתתפות במכרז ללא תשלום.

.5.2

יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ולהגיש על גביהם את
ההצעהhttp://tenders.tau.ac.il.

.5.1

אין לשנות את מסמכי המכרז.

 .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 במזכירות יחידת ההספקה ,בניין לוגיסטיקה ובטחון ,קומה ג' ,חדר מס' ,301
אצל הגב' קלי שאלתיאל ,טל' לבירורים  ,03-6408631קריית האוניברסיטה ,רמת אביב ,תל-אביב (כניסה
משער  ,)14ובאתר האינטרנט למכרזים.

 .1קבלת פרטים נוספים והליך הבהרות:
.1.1

הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה ,במענה לשאלות
שיועברו בקובץ  WORDבאמצעות דואר אלקטרוני בלבד ,שיישלח במקביל לשלושת נציגי
האוניברסיטה:
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mosheit@tauex.tau.ac.il
מר משה איטח – אחראי צוות מכרזים  -דוא"ל
גב' לאה שכטמן  -רכזת מכרזים והסכמים  -דוא"ל shechtmanl@tauex.tau.ac.il
.1.2

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום1.1.2011 :

.1.1

האוניברסיטה תפרסם באתר האינטרנט למכרזים מענה לשאלות ההבהרה עד ליום.12.1.2011 :

 .4המועד האחרון להגשת ההצעות:
.4.1

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  21.1.2011עד השעה  12:00בדיוק.

.4.2

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד המצוין בסעיף  4.1לעיל לא תתקבל ולא תובא
לדיון.

.4.1

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה היטב כמפורט בסעיף  11למסמכי המכרז.

.4.1

את המעטפה יש להפקיד בתיבת המכרזים מס'  1במשרדי אוניברסיטת תל אביב( ,כניסה משער
 ,)14בניין לוגיסטיקה ובטחון ,קומה ג' ,חדר מס'  ,301בימי א-ה בין השעות  15:00 – 9:00ועד
למועד האחרון להגשת הצעות המצוין לעיל.

.4.5

את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר!

.4.6

יש לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה על ידי מזכירת היחידה בחותמת האוניברסיטה וצוינו
עליה תאריך ושעת הגשת ההצעה ,בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים.

 .4בכל 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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