מכרז פומבי מס' הס ' 24/2016
הודעה על פרסום מכרז למתן שירותי חכירת מכונת טיאוט בשיטת
ליסינג תפעולי עבור אוניברסיטת תל אביב
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 ואולם כל הנאמר במסמכי המכרז מתייחס לנשים ולגברים
כאחד.
 .1מהות ההתקשרות:
האוניברסיטה מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות המפורטות במסמכי מכרז זה ובנספחיו להגיש
הצעות למתן שירותי חכירת מכונת טיאוט בשיטת ליסינג תפעולי כמפורט במפרט הטכני בנספח א,'1
במפרט השירות בנספח א ,'2בהצעה הכספית נספח ב' ובהסכם ההתקשרות נספח ט' (להלן :השירותים")
והכל בהתאם למפורט בהזמנה להציע הצעות על נספחיה (להלן" :ההזמנה"" ,המכרז" "מסמכי מכרז").
 .2מתן שירותי חכירת מכונת טיאוט בשיטת ליסינג תפעולי הלן עיקרי הדברים:
.2.1

דגם של מכונת טיאוט מבוקשת :מכונת טיאוט ייעודית (לא על שילדת משאית) בעלת נפח מיכל
פסולת  800ליטר נטו לפחות ולכל היותר  1,000ליטר נטו ,וכושר העמסה  600ק"ג לפחות.
ההפעלה תהיה בעיקר בחניונים ,שבילים ומשטחי גרנוליט.
על מכונת הטיאוט על כל מרכיביה לעמוד בתנאי הסביבה ,בכל הדרישות החוקיות הנדרשות כולל
משרד העבודה ומשרד התחבורה ובמפרט הטכני כמפורט בנספח א.1

.2.2

מפרט השירות שכולל בין היתר :אספקת מכונת הטיאוט ,חבילת השירות הבסיסית ,טיפולי
אחזקה ,החלפה ותיקונים ,מכונה חליפית ,ביטוחים ורישוי שנתי ,מרכז שירות ונוהלי עבודה.
מפורט בהרחבה במפרט השירות נספח א.2

.2.2

הגשת ההצעה :כל מציע רשאי להציע עד  3דגמים שונים העומדים במפרט הטכני המבוקש ע"י
האוניברסיטה ,וההגשה היא כלהלן:
( )1בהצעתו עליו לפרט את המפרט הטכני של כל דגם של מכונת הטיאוט המוצעת בנספח ח.2
( )2כל מציע רשאי להציע מחיר למספר דגמים שונים (עד  2דגמים) של מכונות טיאוט בהתאם
לסוגי הדגמים שהגיש בתצהיר מפרטים טכניים של הדגמים המוצעים בנספח ח 2כמוזכר
בסעיף ( )1לעיל.
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( )3מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד לכל אחד מהדגמים של מכונת טיאוט שהגיש בתצהיר
מפרטים טכניים של הדגמים המוצעים בנספח ח.2
.2.4

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

.2.2

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

 .2בחירת המציע הזוכה:
המכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית ,להלן תמצית התהליך המפורט בהרחבה בסעיף  13למסמכי המכרז:
.2.1

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

.2.2

שלב ב' – בדיקה איכותית ( 2בדיקות) של ההצעות ומתן ניקוד איכותי -מהווה  20%משיקלול
ההצעה:
( )1בדיקת איכות ראשונה :בדיקת המפרט הטכני של הדגמים המוצעים כפי שמולאו ע"י
המציע – בנספח ח.2
( )2בדיקת איכות שניה :בדיקה פיסית של המכונות המוצעות ,שעברו משלב ב ,'1בחצר
המציע או בכל מקום אחר בתיאום מראש ,ע"י וועדת בדיקה מקצועית מטעם
האוניברסיטה( .עפ"י מסמך בדיקה פיסי של מכונת הטיאוט – נספח ח.)'4

.2.2

שלב ג' – בדיקת ההצעה הכספית ומתן ניקוד– מהווה  80%משיקלול ההצעה.

.2.4

במכרז ייבחר זוכה אחד בלבד.

.2.2

ההצעה הכשירה שקיבלה את מספר הנקודות הגבוה ביותר ,תיבחר כהצעה זוכה.

.2.6

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לבחור במציע שהצעתו תקבל את מספר הנקודות
הרב ביותר או בכל מציע שהוא ,הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

.2.3

נוסח זה הינו תמצית בלבד .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.
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 .4תקופת ההתקשרות:
 .4.1ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של ( 26שלושים ושישה) חודשים החל ממועד חתימת
האוניברסיטה על הסכם ההתקשרות (להלן" :תקופת ההתקשרות") .השירותים יבוצעו בפועל כנגד
הזמנת רכש ובכפוף לכך שהמציע הזוכה ימלא את כל התחייבויותיו .דוגמת הזמנת רכש מצורפת
כנספח י"א למכרז.
 .4.2לאוניברסיטה בלבד תישמר הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות בעוד ( 2שתי) תקופות נוספת
של ( 12שנים עשר) חודשים או חלק מהם (להלן" :תקופת ההתקשרות המוארכת") ,בתנאים מיטיבים
עם האוניברסיטה שיכלול בין היתר מחיר משופר לכל תקופת ההתקשרות המוארכת כמפורט:
 .4.2.1ב 12-החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות המוארכת :הנחה של  30%מהמחיר
המקורי שבהסכם ההתקשרות מול המציע הזוכה ,והמשך שימוש במכונת הטיאוט המקורית
שבה השתמשה האוניברסיטה לאורך  36חודשי ההתקשרות הראשונים (עפ"י ההצעה
הכספית שהוגשה במסגרת המכרז).
 .4.2.2ב 12-החודשים הנוספים של תקופת ההתקשרות המוארכת ,בתום  12החודשים הראשונים
(המוזכרים בסעיף  4.2.1לעיל) :הנחה של  40%מהמחיר המקורי שבהסכם ההתקשרות מול
המציע הזוכה ,והמשך שימוש במכונת הטיאוט המקורית שבה השתמשה האוניברסיטה
לאורך  36חודשי ההתקשרות הראשונים (עפ"י ההצעה הכספית שהוגשה במסגרת המכרז).
 .4.2מובהר ,כי תקופת ההתקשרות המרבית האפשרית (כולל כל ההארכות) עם המציע הזוכה תהיה 60
(שישים) חודשים.
 .4.4למרות האמור לעיל ,שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות בעקבות מכרז זה,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה מראש ובכתב של ( 60שישים) יום למציע הזוכה.

 .2תנאי 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 במצטבר ,ולא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר
מטעמו .עמידת המציע בכל התנאים המפורטים להלן ,מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה.
מודגש :כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גורמים.
.2.1

תנאי סף כלליים:
 .2.1.1המציע הינו תאגיד ,שותפות או עוסק מורשה .המציע רשום בישראל עפ"י דין במרשם
המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו.
 .2.1.2המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
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 .2.1.2המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך מתן השירותים.
 .2.1.4כנגד 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.
 .2.1.2לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר
יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".
 .2.1.6המציע יצהיר על מורשי חתימה מטעמו.
.2.2

תנאי סף מקצועיים:
.2.2.1

יבואן :המציע הינו יבואן מורשה של מכונת טיאוט בישראל.

.2.2.2

וותק  :המציע הינו חברה בעלת וותק בתחום של יבוא ו/או מכירה ו/או השכרה כולל
תחזוקה של מכונת טיאוט לפחות ( 3שלוש) שנים רצופות עד למועד אחרון להגשת
הצעות למכרז זה.

.2.2.2

ניסיון :למציע ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים  ,2014-2016עד למועד אחרון להגשת
הצעות למכרז זה ,במתן שירותי מכירה ו/או השכרה ,כולל תחזוקה ,של מכונות טיאוט
בעלי נפח מיכל פסולת  800ליטר נטו לפחות ולכל היותר  1,000ליטר נטו ,וכושר
העמסה  600ק"ג לפחות ,כאשר המציע סיפק את שירותי המכירה ו/או השכרה כולל
תחזוקה לשלושה לקוחות והיקף ההתקשרות עם כל לקוח עמד על לפחות 200,000
(מאתיים אלף)  ₪לשנה ,ללא מע"מ.

.2.2.4

מחזור כספי :למציע מחזור כספי מינימלי ,הנובע מפעילותו במתן שירותי מכירה ו/או
השכרה ,כולל תחזוקה ,של מכונות טיאוט מדגמים שונים ,במהלך כל אחת משלוש
השנים האחרונות ( ,)2014-2016על סך ( 600,000שש מאות אלף)  ₪לשנה ,ללא מע"מ.

.2.2.2

מוסך שירות :בבעלות המציע מוסך שירות מורשה לטיפול במכונת טיאוט .במידה ואין
בבעלות המציע מוסך שירות מורשה ,עליו לצרף להצעתו הסכם שירות תקף עם מוסך
מורשה שכזה.
מאפייני מוסך השירות כמפורט:
וותק וניסיון של ( 3שלוש) שנים לפחות ,עד למועד אחרון להגשת מסמכי
()1
המכרז ,בתחזוקת מכונות טיאוט בכלל והדגם המוצע במכרז זה בפרט .יובהר
כי הוותק והניסיון צריכים להיות של מוסך השירות ,המוצג במסגרת ההצעה
למכרז.
ממוקם במרכז הארץ (חדרה – גדרה).
()2

.2.2.6

ניידת שירות :מציע שבבעלותו לפחות ניידת שירות אחת ,למתן שירותי טיפולים
ותחזוקה למכונת הטיאוט ומכלוליה ,בחצר האוניברסיטה
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.2.2

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.
 .6ההשתתפות במכרז והגשת ההצעה:
.6.1

ההשתתפות במכרז ללא תשלום.

.6.2

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

.6.2

אין לשנות את מסמכי המכרז.

.6.4

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

.6.2

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.

.6.6

את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר!

.6.3

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

 .3עיון 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.

 .8קבלת פרטים נוספים והליך הבהרות:
.8.1

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
.8.2

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום29.1.2017 :

.8.2

האוניברסיטה תפרסם באתר האינטרנט למכרזים  http://tenders.tau.ac.il. http://מענה
לשאלות ההבהרה עד ליום.13.2.2017 :

 .9המועד האחרון להגשת ההצעות:
.9.1

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  27.2.2017עד השעה  12:00בדיוק.

.9.2

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד המצוין בסעיף  9.1לעיל לא תתקבל ולא תובא
לדיון.

 .10עדכון מועדים:
האוניברסיטה רשאית לעדכן ,לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים בסעיפים  8ו 9 -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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