מכרז פומבי מס' הס 17/2017 .
ל פיתוח ו תחזוקת אתר האינטרנט של מוזיאון הטבע
עבור אוניברסיטת תל אביב
הודעה על פרסום ה מכרז
אוניברסיטת תל אביב (להלן" :האוניברסיטה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות המפורטות במסמכי
המכרז ובנספחיו ,להגיש הצעה למתן שירותי פיתוח ותחזוקת אתר האינטרנט של מוזיאון הטבע עבור
האוניברסיטה כמפורט להלן.
השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד .האמור בלשון זכר  -אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך.
 .1מהות ההתקשרות:
 1.1מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט של אוניברסיטת תל אביב (להלן" :המוזיאון") ,עתיד להיפתח לקהל
הרחב לאחר תקופת הרצה המתוכננת לחודשים יולי ואוגוסט  ,2017בראשית חודש ספטמבר .2017
המוזיאון צפוי לארח בשעריו כ 150,000-מבקרים בשנה ולהפוך למוקד משיכה חינוכי ותרבותי מרכזי
לאלפי משפחות ,תלמידי בית ספר ,חובבי טבע ,מדענים ותיירים מהארץ ומהעולם
 1.2האוניברסיטה מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות המפורטות במסמכי מכרז זה על נספחיו ,להגיש
הצעות למתן שירותי פיתוח ותחזוקת אתר האינטרנט של מוזיאון הטבע (להלן" :אתר האינטרנט" או
"האתר") עבור האוניברסיטה  ,אשר יותאם לתקנות הנגישות כמתחייב על פי דין ,לרבות ביצוע עדכונים,
שדרוגים ותוספות לאחר ,ככל שיעלה הצורך במהלך תקופת ההתקשרות ,בהתאם לצרכי האוניברסיטה
ובאופן המפורט בהצעה הכספית נספח ב' למכרז זה ,והכל כמפורט במפרט השירותים נספח א'
ובהסכם ההתקשרות נספח ט' למכרז זה (להלן" :השירותים"",העבודות") ,ועפ"י ובהתאם לאמור
במסמכי מכרז זה על נספחיו( .להלן" :ההזמנה"" ,המכרז"" ,מסמכי המכרז").
 1.3אתר האינטרנט שיוקם ע"י המציע הזוכה יבוסס על תשתית  WORDPRESSויפעל בשלוש ( )3שפות:
עברית ,אנגלית וערבית ,ויפותח בגישת .Mobile First
האתר שיוקם ישמש למכירת כרטיסי כניסה למוזיאון וקידום ביקורים במוזיאון לקהל הרחב ,וזאת בנוסף
להיותו אתר שיתוף ידע לקהל רחב ,למערכת החינוך ולחוקרים המעוניינים בשירותי מחקר או ארכיון
מהמוזיאון.
 1.4לאור לוח הזמנים הצפוף לביצוע השירותים ,יידרש המציע הזוכה להעלות גרסה מצומצמת של האתר
(להלן )"mini site" :כבר בתחילת חודש יוני  ,2017אשר יכלול ,בין היתר ,הטמעה של מערכת כירטוס,
אשר תתקבל מספק חיצוני.
מובהר בזאת ,כי עבודת פיתוח האתר תמשך גם לאחר העלאת ה "mini site "-ועד לחודש ספטמבר
 , 2017המועד בו יועלה האתר המלא ,כפי שיוסכם ויאושר ע"י המוזיאון לאוויר ,תוך מתן מענה על
דרישות המפרט הטכני המצ"ב למסמך זה כנספח א' -מפרט השירותים.
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 1.5מובהר כי היקף ואופי הפעילות המפורטים בהצעה הכספית והמידע המוצג במכרז זה ובנספחיו הינם
לצרכי מידע בלבד ,והם אינם מהווים מצג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה להזמנה
בהיקף האמור .מידע זה לא יקים למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
האוניברסיטה.
הגשת ההצעה למכרז זה ,מהווה אישור והצהרה של המציע ,כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה ו/או זכות כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם ,בקשר למידע במכרז על ספחיו.

 .2האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ ,לפי שיקול דעתה ,עם המציעים במכרז שהצעותיהם
תמצאנה המתאימות ביותר ,בהתאם להוראות דיני המכרזים ולמפורט במסמכי המכרז.

 .3מכרז זה הינו מכרז עם בחינה שלבית .לאחר פתיחת ההצעות תיבדק עמידתן בתנאי הסף המקדמיים כמפורט
בסעיף  5למסמכי 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.

 .4בכוונת האוניברסיטה לבחור זוכה אחד ,כמפורט בסעיף  13למסמכי המכרז ,אשר הצעתו זכתה בציון
המשוקלל (איכות והצעה כספית) הגבוה ביותר .מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לבחור במציע
שהצעתו תקבל את הניקוד הגבוה ביותר ביותר או בכל מציע שהוא ,והיא רשאית לפעול עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי.

 .5תקופת ההתקשרות:
 5.1ההתקשרות עם המציע הזוכה תחולק לשתי ( )2תקופות" :תקופת ההקמה" ,אשר תחל ממועד חתימת
האוניברסיטה על הסכם ההתקשרות ובמהלכה יידרש המציע הזוכה להקים ולפתח את אתר מוזיאון
הטבע ולהעלותו באוויר להרצה לפרק שמן שלא יעלה על ארבעה ( )4חודשים ,ו"תקופת התחזוקה",
אשר תחל לאחר עליית האתר המלא לאוויר ועם תום תקופת ההרצה ,במהלכה יידרש המציע הזוכה
לביצוע פעולות תחזוקה ,אשר תמשך שנה ,והכל באופן המפורט במסמכי מכרז זה.
 5.2לאוניברסיטה בלבד שמורה הזכות הבלעדית ,להאריך את תקופת התחזוקה עם המציע הזוכה בתקופות
נוספות בנות עד שניים עשר ( )12חודשים כל אחת (להלן" :תקופתו האופציה") ועד לסה"כ של חמש ()5
שנים .האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את ההתקשרות עם המציע הזוכה בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
5.4

למרות האמור לעיל ,שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות בעקבות מכרז זה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,בהודעה מראש ובכתב של שלושים ( )30יום למציע הזוכה .במקרה כזה תשלם
האוניברסיטה למציע הזוכה רק את המגיע בגין השירותים שסופקו על ידו עד למועד סיום ההתקשרות
המצוין בהודעת סיום ההתקשרות.
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.6

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 ,במועד הגשת ההצעות ,בכל התנאים ,ולא באמצעות קבלן
משנה ו/או אחר מטעמו.
 6.1תנאי סף כלליים:
 6.1.1המציע הינו תאגיד ,שותפות או עוסק מורשה .המציע רשום בישראל כדין במרשם המתנהל עפ"י
דין לגבי תאגידים מסוגו ,ועוסק באספקת השירותים הכלולים במכרז.
 6.1.2המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
 6.1.3כנגד המציע ומנהלו לא מתנהלות תביעות והם אינם נמצאים בתהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק,
העלולים לפגוע בתפקודם ככל שיזכו במכרז.
 6.1.5המציע יצהיר על מורשי החתימה מטעמו.

 6.2תנאי סף מקצועיים:
 6.2.1ניסיון המציע :המציע הינו בעל ניסיון של חמש ( )5שנים לפחות ,בפיתוח אתרי אינטרנט
מורכבים בהתאם למפורט בסעיף  6.2.2להלן ותחזוקתם ,לרבות הוספת רכיבים ושירותים,
טיפול בתקלות וביצוע שדרוגים טכנולוגיים
 6.2.2המציע סיפק שירותים ,בתחומים שצוינו בסעיף  6.2.1לעיל ,והקים לפחות חמישה ( )5אתרי
אינטרנט בתחומי פעילות תרבות ,שירות לציבור הרחב ומכירה -לרבות כרטיסים ו/או שירותים,
בסדר גודל דומה לאתר המוזיאון ,כלומר  10-12תבניות שונות לפחות לכל אתר בדסק טופ וב-
 ,mobileמתוכם לפחות שני ( )2אתרים מרובי שפות (עברית או ערבית ואנגלית) ,במהלך שלוש
( )3השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז
 6.2.3עובדי המציע :במסגרת הצעתו יידרש המציע להציג לפחות שני ( )2עובדים מטעמו ,שהינם
מתכנתים בעלי ידע ב  PHPוניסיון בפיתוח ותחזוקת אתרי אינטרנט ,לרבות בטיפול בתקלות,
בפיתוח כללי ובפיתוח אלמנטים ובביצוע שדרוגים של שנתיים לפחות ,וכן בביצוע התאמות
נגישות ובפיתוח על בסיס כללי הנגישות ,המועסקים אצל המציע במשך חצי שנה לפחות
 6.2.4למציע היקף מחזור מכירות שנתי בסך של  1מיליון  ₪לפחות ,לא כולל מע"מ ,לשנה ,בכל אחת
משלוש השנים הקלנדריות 2016 ,2015 ,2014
הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז .נוסח זה הינו תמצית בלבד.
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 .7תשלום עבור השתתפות במכרז :לא נדרש תשלום עבור השתתפות במכרז זה.
 .8עיון 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 :

 .9קבלת פרטים נוספים ,פניות שאלות והבהרות לגבי המכרז:
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"ל:
אמיר מזר בדוא"ל:

mosheit@tauex.tau.ac.il
amirmazar@tauex.tau.ac.il

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו עד ליום .27.3.2017
האוניברסיטה תפרסם באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה  http://tenders.tau.ac.ilמענה לשאלות

ההבהרה עד ליום .5.4.2017
 .10המועד האחרון להגשת ההצעות:
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  23.4.2017עד השעה  12:00בדיוק.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון.

 .11הגשת ההצעה
 11.1יש 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.
 11.2אין לשנות את מסמכי המכרז.
 11.3את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה היטב כמפורט בסעיף  11למסמכי המכרז.
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 11.4את 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  9לעיל.
*תשומת הלב כי המועד האחרון הוא עד לא יאוחר מהשעה 12:00
 11.5את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!).
 11.6יש לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה על ידי מזכירת היחידה בחותמת האוניברסיטה וצוינו עליה
תאריך ושעת הגשת ההצעה ,בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים.

 .12האוניברסיטה רשאית לעדכן ,לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים בסעיפים  9ו  10 -לעיל עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי ,והיא תפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה
.http://tenders.tau.ac.il

 .13בכל 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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