מכרז פומבי מס' הס 9/2017 .
למתן שירותי הובלה להעברת אוספי הטבע
מהאוניברסיטה לבניין מוזיאון הטבע
הודעה על פרסום ה מכרז
אוניברסיטת תל אביב (להלן" :האוניברסיטה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות המפורטות במסמכי
המכרז ובנספחיו ,להגיש הצעה להעברת האוספים כהגדרתם להלן ,ממיקומם הנוכחי באוניברסיטה ,אל משכנם
החדש בבניין מוזיאון הטבע ,כמפורט להלן.
השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד .האמור בלשון זכר  -אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך.
 .1מהות ההתקשרות:
 1.1ב  8 -בניינים ברחבי קמפוס האוניברסיטה בתל אביב ,נמצאים אוספי הטבע של האוניברסיטה הכוללים
פוחלצים עורות ,אוספים רטובים ,פרוקי רגליים וכיו"ב ,מחרקים ועד עצמות לוויתן" .האוספים מכילים
כ  5 -מיליון פריטים ,המתעדים את עולם החי והצומח של אזורנו לאורך אלפי שנים ,כמו גם את
התפתחות הסביבה והחקלאות בישראל ובמזרח התיכון" .לדברי פרופ' תמר דיין ,מנהלת אוספי הטבע,
"ניתן למצוא באוספים אוצרות מדע ותרבות של ממש :התנין האחרון מנחל תנינים ,האדם המודרני
הראשון מחוץ לאפריקה ,עדויות יחידאיות בעולם לצליבה על ידי הרומים ועוד" 2.5 .מיליון מתוך הפריטים
הנ"ל הם חרקים .האוספים הוגדרו כ"אוסף לאומי" (להלן" :האוספים").
 1.2את האוספים (לא כולל המגירות בהם מאוחסנים החרקים) יש להעביר לבניין מוזיאון הטבע ע"ש
שטיינהרדט שנמצא ברחוב קלאוזנר בתל אביב (קרוב מאוד לחלק המזרחי של קמפוס האוניברסיטה,
מעבר לכביש) .בניין מוזיאון הטבע הינו בניין חדש אשר בנייתו עומדת לפני סיום .יש לבצע את
העברת האוספים באופן שלא יגרם נזק כלשהו לבניין החדש ו/או לאוספים.
 1.3האוניברסיטה מזמינה בזאת כל מי שעומד בדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובנספחיו ,להגיש
הצעה למתן שירותי הובלה להעברת האוספים ממיקומם הנוכחי באוניברסיטה ,אל משכנם החדש
בבניין מוזיאון הטבע והכל כמפורט במפרט השירותים נספח א' ובהסכם ההתקשרות נספח ט' למכרז
(להלן" :השירותים") ,ועפ"י ובהתאם לאמור במסמכי מכרז זה על נספחיו (להלן":ההזמנה"" ,המכרז
"המכרז"" ,מסמכי המכרז").
 1.4התמורה למציע הזוכה תהיה בהתאם להצעתו הכספית שתוגש על ידו במסגרת הצעתו למכרז בנוסח
המצורף כנספח ב' למכרז.
 .2בחירת ההצעה הזוכה תתבצע בתהליך דו שלבי .תחילה תיבדק עמידתן של ההצעות בתנאי הסף כמפורט
בסעיף  5למסמכי המכרז .הצעות אשר עמדו בתנאי הסף ,יבדקו באופן ובנאים המפורטים בסעיף  14למסמכי
המכרז.
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 .3במכרז יבחר זוכה אחד ,כמפורט בסעיף  14למסמכי המכרז .יחד עם זאת מובהר שהאוניברסיטה אינה
מתחייבת לבחור במציע שהצעתו תקבל את מספר הנקודות הרב ביותר או בכל מציע שהוא ,והיא רשאית לפצל
את הזכייה בין מספר זוכים ,הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.
 .4מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז ,נדרש להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים ,לצרף להצעתו את כל
המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום על כל מסמכי המכרז כולל על הסכם ההתקשרות ,עפ"י
ההנחיות המפורטות בסעיפים  7.4 ,7.3ו 7.5 -במסמכי מכרז ,ולהגיש את הצעתו באופן המפורט בסעיף 12
במסמכי המכרז.
הגשת הצעה למכרז זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי המכרז.
 .5תקופת ההתקשרות:
 5.1תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה החל ממועד חתימת האוניברסיטה על הסכם ההתקשרות
ועד קבלת אישור האוניברסיטה על סיום מתן השירותים ותשלום התמורה עבורם ,כמפורט בהסכם
ההתקשרות  -נספח ט'( .להלן" :תקופת ההתקשרות").
 5.2א .העברת האוספים מתוכננת להתחיל בחודש ספטמבר  2017בתנאי שעד לתאריך התחלת העבודה,
קיבלה האוניברסיטה טופס אכלוס לבניין המוזיאון (טופס  .)4סיום ההעברה יהיה תוך חודש קלנדארי
ממועד התחלתה.
ב .מובהר כי המועד הנקוב בסעיף קטן א' לעיל לתחילת מתן השירותים ,הינו הערכה בלבד.
האוניברסיטה תיתן למציע הזוכה הודעה בכתב על תחילת העבודה בפועל 14 ,ימים קלנדריים לפני
מועד תחילת העבודה והמציע הזוכה יתחיל לתת את השירותים במועד הנקוב בהודעה כאמור.
ג .השירותים יינתנו בפועל כנגד הזמנת רכש .דוגמת הזמנת רכש מצורפת כנספח י"ד למכרז.
 5.3למרות האמור לעיל ,שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות בעקבות מכרז זה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,בהודעה מראש ובכתב של  30יום למציע הזוכה וכמפורט בהסכם ההתקשרות  -נספח ט'.
.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 בכל התנאים ,ולא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמו.
 6.1תנאי סף כלליים:
 6.1.1המציע הינו תאגיד כהגדרתו בחוק הפרשנות ,תשמ"א  ,1981 -הרשום בישראל עפ"י דין במרשם
המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו שהינו עוסק מורשה.
 6.1.2המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
 6.1.3המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך מתן השירותים.
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 6.1.4למציע ,בעליו ,בעלי מניותיו ,מנהל הפרויקט המפורט בסעיף  6.2.5להלן וכל אחד מעובדיו
המפורטים בסעיף  6.2.6להלן ,אין עבר פלילי המחייב רישום במרשם הפלילי כאמור בחוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א –  1981ואשר תקופת ההתיישנות לפי חוק זה טרם
חלפה ,ולא מתקיימת נגד מי מהם חקירה ע"י רשות חוקרת כלשהי ולא תלוי ועומד נגד מי מהם
כתב אישום פלילי בעבירות מהסוג הנ"ל .הורשע אחד מהנ"ל בעבירה של אחריות קפידה ו/או תלוי
ועומד נגד מי מהם כתב אישום פלילי בגין עבירה של אחריות קפידה ,רשאי המציע לבקש
מהאוניברסיטה לראותו כאילו הוא עומד בתנאי סף זה.
 6.1.5כנגד 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.
 6.1.6לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של
המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".
 6.2תנאי סף מקצועיים:
 6.2.1המציע הינו בעל ניסיון בחמש השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה,
בביצוע הובלות מסוג  ARTהכוללות גם פירוק ,אריזה והובלה ,כשהמציע מספק את אמצעי
וחומרי האריזה .לצורכי מכרז זה הובלת  ARTמשמעה :העברת אוסף אומנות (תמונות ו/או
פסלים ו/או כיו"ב בעלי ערך כלכלי) עבור מוזיאון ו/או גלריה ו/או אמן ו/או בעל אוסף אומנות,
ישראלים.
 6.2.2למציע יש רישיון מוביל בתוקף בהתאם לאמור בחוק שירותי הובלה ,תשנ"ז –  1977ותקנות
שירותי הובלה ,תשס"א – .2001
 6.2.3במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ,המציע ביצע
בישראל לפחות  9הובלות מורכבות עבור  2לקוחות ישראלים לפחות (הובלה אחת לפחות מ 9 -
ההובלות הללו בוצעה במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז),
כאשר אמצעי וחומרי האריזה סופקו ע"י המציע.
לצורכי מכרז זה "הובלה מורכבת" משמעה :הובלת  ARTשכללה פירוק ,אריזה והובלה של
לפחות  150פריטי אומנות בגדלים שונים (תמונות ו/או פסלים ו/או כיו"ב בעלי ערך כלכלי).
"לקוח ישראלי" משמעו –מוזיאון ו/או גלריה ו/או אמן ו/או בעל אוסף אומנות ,ישראלים.
הערה :לצורך עמידה בסעיף זה ניתן להציג הובלה מורכבת ללקוח ישראלי שכללה אריזת
הפריטים בישראל ושילוחם לחו"ל או שכללה אריזת הפריטים בחו"ל ושילוחם לישראל.
 6.2.4למציע היקף מחזור כספי שנתי בתחום ההובלות מסוג  ,ARTבסך של לפחות  500,000ש"ח
(לא כולל מע"מ) לשנה ,בכל אחת משלוש השנים הקלנדריות .2014 - 2016
 6.2.5מנהל הפרויקט אשר מוצע ע"י המציע לצורך ניהול וביצוע השירותים ,ביצע בישראל לפחות  9הובלות
מורכבות (כהגדרתן בסעיף  6.2.3לעיל) ,במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז ,מתוכן לפחות אחת בוצעה על ידו במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז ,והוא מועסק כעובד במשרה מלאה ע"י המציע (דהיינו ,מתקיימים
יחסי עובד מעסיק) במועד הגשת ההצעה למכרז.
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הערה :לצורך עמידה בסעיף זה ניתן להציג הובלה מורכבת ללקוח ישראלי שכללה אריזת הפריטים
בישראל ושילוחם לחו"ל או שכללה אריזת הפריטים בחו"ל ושילוחם לישראל.
הערה :לצורך עמידה בסעיף זה אין צורך כי מנהל הפרויקט ביצע את ההובלה המורכבת כעובד
של המציע או כמועסק מטעם המציע.
 6.2.6במועד הגשת ההצעה למכרז זה המציע מעסיק במשרה מלאה (מתקיימים יחסי עובד מעסיק) ,בנוסף
למנהל הפרויקט ,לפחות  6עובדים מקצועיים (סבלים ו/או נהגים).

 6.3תנאי סף  -סיור מציעים (השתתפות חובה)
 6.3.1סיור מציעים יתקיים בתאריך  10.7.2017בשעה  10:00ובתאריך  11.7.2017בשעה .10:00
 6.3.2חובה על המציע להשתתף באחד משני הסיורים הנ"ל .הצעתו של מציע שלא השתתף בסיור,
תיפסל.
 6.3.3על המציע להודיע בדוא"ל לשני נציגי האוניברסיטה המפורטים להלן:
משה איטח בדוא"ל:
עדה הוכמן-פרייצייט בדוא"ל:

mosheit@tauex.tau.ac.il
adahf@tauex.tau.ac.il

על מועד הסיור בו הוא ישתתף ,וזאת עד  24שעות לפני מועד הסיור.
 6.3.4במועד הסיור ,חובה על המציע להירשם אצל נציג האוניברסיטה .מציע שלא ירשם ,יחשב כמציע
שלא השתתף בסיור .מובהר ומודגש כי נציג של מציע לא יוכל לשמש כנציג של מציע אחר.
 6.3.5מקום המפגש לסיור :חדר  302קומה ג' בנין לוגיסטיקה ובטחון (בניין מס'  20במפת הקמפוס
שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה).
 6.3.6בתחילת הסיור ,תינתן למשתתפים רשימה כללית של הפריטים הנכללים באוספים ומיקומם.
בסיור ,נציגי האוניברסיטה יראו למשתתפים את כל המיקומים בהם נמצאים האוספים ואת
הפריטים שיש להעבירם וכן יתקיים סיור בבניין המוזיאון ,אליו יש להעביר את האוספים .ההערכה
היא שהסיור ימשך כ  3 -שעות והוא כולל הליכה ברחבי האוניברסיטה ובבניין המוזיאון .יש להגיע
עם נעליים סגורות מטעמי בטיחות.
 6.3.7מובהר כי במסגרת הסיור על כל מציע לראות באילו פריטים מדובר ,מהיכן יש לבצע את ההובלה
ולאן וכיו"ב.
 6.3.8מובהר ומודגש כי במהלך הסיור לא יינתן מענה לשאלות פרטניות של המציעים .המציעים נדרשים
להפנות כל שאלה ו/או הבהרה לנציגי האוניברסיטה כאמור וכמפורט בסעיף  9במסמכי המכרז.
 6.4חרף המגבלות הנקובות לעיל ,מובהר בזאת במפורש ,כדלקמן:
 6.4.1לצורך עמידה בדרישות המפורטות בסעיפים  6.2.3 , 6.2.1ו  6.2.4 -לעיל ,יהיה
המציע רשאי להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי ,לפי העניין ,שנצברו על ידי ישות משפטית
ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות ,וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי
הוראות חוק החברות ,תשנ"ט  1999 -וכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות (להלן:
"התאגיד הנרכש").
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ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי שנצבר על ידי תאגיד נרכש ,יצרף המציע
להצעה ,גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל המסמכים
והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון ו/או המחזור הכספי שנצברו על
ידי התאגיד הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית.
 6.4.2לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים  6.2.1ו –  6.2.3לעיל ,יהיה המציע רשאי
להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו תאגיד) (להלן" :העוסק המורשה") ,במהלך
התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה ,כאשר במהלך התקופה
שממועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,העוסק המורשה הוא בעל 51%
מאמצעי השליטה במציע ,לכל הפחות.
"אמצעי שליטה"  -כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,תשנ"ט.1999-
ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי העוסק המורשה ,יצרף המציע להצעה ,גם מידע
ומסמכים המעידים על ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה ועל אמצעי השליטה של העוסק
המורשה במציע לאחר ייסודו של המציע וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס
הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון שנצבר על ידי העוסק המורשה במהלך התקופה הרלוונטית.
הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז .נוסח זה הינו תמצית בלבד.
 .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 .)14
טל' לבירורים.03-6408631 :
 .9קבלת פרטים נוספים ,פניות שאלות והבהרות לגבי המכרז:
מציע המעוניין לשאול שאלות ,להעלות השגות ,לקבל הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ,יוכל לעשות
זאת בכתב בלבד ,באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ,שעליו לשלוח במקביל ,לשני נציגי האוניברסיטה:
משה איטח בדוא"ל:
עדה הוכמן-פרייצייט בדוא"ל:

mosheit@tauex.tau.ac.il
adahf@tauex.tau.ac.il

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו עד ליום .17.7.2017
האוניברסיטה תפרסם באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה  http://tenders.tau.ac.ilמענה לשאלות

ההבהרה עד ליום .27.7.2017
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 .10המועד האחרון להגשת ההצעות:
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  7.8.2017עד 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  12למסמכי המכרז.
 11.2אין לשנות את מסמכי המכרז.
 11.3את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה היטב כמפורט בסעיף  12למסמכי המכרז.
 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  10לעיל.
*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  9 ,6.3.1ו  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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