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 10/2022  ' הס   מס'   מכרז פומבי 

לאספקת שירותי הלנה למחנות אימונים  מכרז  הודעה על פרסום  
 אביב -תל  אוניברסיטת   לימודיים עבור תלמידי 

"האוניברסיטה"( אביב  תל אוניברסיטת בזאת )להלן:  העומדים   מזמינה  הסףמציעים  הצעות    בתנאי  להגיש 
  לנוער"שונות במסגרת אוניברסיטת תל אביב   בתוכניות לימודיות תלמידים המשתתפים שירותי הלנת לאספקת

 שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן".
 . אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך -השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר 

 מהות ההתקשרות: .1
בתוכניות   תלמידים המשתתפים שירותי הלנת הצעה לאספקת להגיש בזאת מציעים האוניברסיטה מזמינה

לנוער לימודיות  אביב  תל  אוניברסיטת  במסגרת  השירותים    )התוכניות"")להלן: שונות  במפרט  כמפורט 
 על הצעות בהזמנה להציע למפורט בהתאם "(, והכלהשירותים)להלן: " נספח ב'ובהצעה הכספית  נספח א'
 . "(המכרז מסמכי" '"המכרז"  ,ההזמנה)להלן: " נספחיה 

 עפ"י הנספחים המקצועיים: – יםהמבוקש יםמפרט השירות .2
השירות המבוקש: אספקת שירותי הלנה על בסיס חצי פנסיון )ארוחת בוקר וארוחת ערב( לתלמידים   .2.1

המשתתפים במחנה אימונים לימודיים שכוללות תוכניות לימודיות שונות במסגרת אוניברסיטת תל  
 .  אביב לנוער

הפעילות, נדרש מתקן לינה בו ניתן לקיים את הפעילות, להלין את התלמידים ולספק  כדי לקיים את   .2.2
נאותים אירוח  ותנאי  ארוחות  ערב  להם  וארוחת  בוקר  ארוחת  שכולל  פנסיון  חצי  בסיס  על  הלנה   .

הצורך.   לפי  נוספות  כוללים  וארוחות  שירותים  למתן  ומיועד  סגור,  מקום  להיות  חייב  הלינה  מקום 
שכולל: חדרים להלנת תלמידים ומדריכים,    ולנוער, כגון כפר נוער או מרכז סמינרים מוסדר לילדים  

כמפורט בנספח א'    –חדר אוכל, שטחים יעודיים להוראה, שטחים המתאימים לפעולות חברה ותרבות  
 מפרט השירותים. 

 (. ו שבת בלילהו' )לא כולל סופ"ש: שישי בלילה ו/א   –ימי השבוע א' הלנה: במהלך מחנה האימונים ב .2.3

 ."( ששוהים עם התלמידים כל הזמןמדריכיםאנשי צוות )להלן: "  2-4לתלמידים בכל מחנה מצטרפים  .2.4

כל שנה במהלך שנת הלימודים בחודשים אוקטובר   .2.5 כולל  –מחנות האימונים מתקיימים  בתנאי    יוני 
היום   שעות  כל  המחנה  במקום  שוהים  והמדריכים  התלמידים  בעיקר  פנימייה.  ועסוקים  והלילה, 

מחנות האימונים מתקיימים בתאריכים שונים בכל שנה    בפעילות לימודית, ומעט בפעילות חברתית.
 . במהלך שנת הלימודים החל מחודש אוקטובר עד חודש יוני כולל

 : סוגי מחנה אימונים .2.6
   שמורכב משתי נבחרות: מחנה מתמטיקה (1)

 תלמידי חטיבה עליונה  –נבחרת בוגרים 
 תלמידי חטיבת ביניים  -צעירה  נבחרת

 מחנה אלפא   ( 2)
 מחנה מדעני העתיד  ( 3)

אימונים שנתיים שמתוכננים להתקיים משנת הלימודים תשפ"ג )ספטמבר    מכרז זה הינו עבור מחנות .2.7
   .בכל שנה באותה התקופה ( ואילך2023יוני    -2022

למציע הזוכה עבור אספקת השירותים נשוא מכרז זה תהיה בהתאם להצעתו הכספית שתוגש על    :התמורה .3
ובכפוף   למכרז  ב'  כנספח  המצורף  בטופס  למכרז  הצעתו  במסגרת  בפועלידו  הלנה  שירותי  כמפורט    למתן 

 ' למכרז זה. ח בהסכם ההתקשרות נספח  
  



 
 

 3מתוך  2עמוד 

 

 תקופת ההתקשרות: .4

של   .4.1 )שישים( חודשים, החל ממועד חתימת    60תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה 
 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "האוניברסיטה על הסכם ההתקשרות 

וזאת   .4.2 תוקפה  תום  לפני  ההתקשרות  תקופת  את  לסיים  האפשרות  תינתן  הזוכה    12בתום  למציע 
ההתקשרות   הסכם  על  האוניברסיטה  חתימת  ממועד  לאחר    12ובכל  חודשים  חודשים  עשר(  )שניים 

 מכן.  
תקופת   של  סיומה  על  לאוניברסיטה  להודיע  הזוכה  המציע  רשאי  יהיה  לעיל  האמורים  במועדים 

 .מראש  ימים 120ת בהודעה בכתב לפחות ההתקשרות וזא

שמורה .4.3 הבלעדי  לאוניברסיטה  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  ההתקשרות,  את  לסיים  הבלעדית    הזכות 
שהיא סיבה  של    ומכל  ובכתב  מראש  בהסכם    יום)שלושים(    30בהודעה  וכמפורט  הזוכה  למציע 

 . נספח ח'ת  ההתקשרו

  סף להשתתפות במכרז: תנאי .5

באופן    על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאים  .תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז זהמפורטים  להלן  
לא תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר תאגידים ו/או  .  , לא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמומצטבר

 : מציעים ו/או גופים אחדים במסגרת ההליך

 תנאי סף כלליים:  .5.1
כדין   .5.1.1 בישראל  הרשום  תאגיד  הינו  מסוגו  מציע  תאגידים  לגבי  דין  עפ"י  המתנהל  במרשם 

 והוא אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון. 

ו 2המציע עומד בדרישות סעיפים   .5.1.2 ציבוריים, תשל"ו  1ב' 2  -ב'  גופים    1976-לחוק עסקאות 
" ציבוריים)להלן:  גופים  עסקאות  חוק  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  בכל  מחזיק  וכן   )"

 . ציבורייםעסקאות גופים 

 תנאי סף מקצועיים:  .5.2
-ח"עסקים, תשכ רישוי חוק לפי הארחה מתקן לניהול תקף עסק רישיון בעל הינו המציע .5.2.1

לאירוח  ו   1968 נוער/מתקן  כפנימייה/כפר  המשמש  מתקן  של  המפעיל  ו/או  הבעלים  הינו 
נוער מחנות  ו/או  המוצע  כאשר    סמינרים  ההארחה  עד  מתקן  של  במרחק  ק"מ    40נמצא 

גוגל   )עפ"י  לפחות  mapsמאוניברסיטת תל אביב  יכול לארח  )תלמידים    60(,  לנים במקביל 
ו  צוות(  והינו  ואנשי  שירותים    24מאובטח  סגור  למתן  ומיועד  פעילות,  בזמן  ביממה,  שעות 

ייעו שטחים  וכולל  מוסדר,  סמינרים  מרכז  או  נוער  כפר  כגון  ולנוער,  לילדים  דיים  כוללים 
 . להוראה וכן שטחים לפעולות חברה ותרבות

* האוניברסיטה תוכל לבחור להשתמש בשירותים של המציע שיזכה לספק את השירותים  
 בהתאם ליכולתו עפ"י הצעתו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

יש   המציע .5.2.2 האמור  ההסעדה  ולמקום  ההארחה  מתקן  בתוך  הסעדה  מקום   תעודתמפעיל 
 . תקפה כשרות

)לרבות מתנדבים( במתקן הארחה המוצע נבדקו ועומדים   .5.2.3 חוק  כל אנשי הצוות המועסקים 
 . 2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 .  סמכי המכרזהנוסח הקובע הינו נוסח מ.  נוסח זה הינו תמצית בלבד 

 : הגשת ההצעה .6

מעטפות פנימיות סגורות היטב. על המעטפה לא יהיו כל    2  ובתוכה  במעטפה אחת סגורה היטבההצעה תוגש  
לאספקת שירותי הלנה למחנות אימונים לימודיים    10/2022סימני זיהוי פרט לכיתוב: "מכרז פומבי מס' הס.  

 ".עבור תלמידי אוניברסיטת ת"א לנוער

את המעטפה יש   .חתום ע"י המציע  נספח ב' ההצעה הכספית  טופס  תכלול את  :  המעטפה הפנימית הראשונה  .6.1
 . לסגור היטב ולהכניסה למעטפה החיצונית
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השנייה .6.2 הפנימית  כל   :המעטפה  ההתקשרות,  הסכם  כולל  המכרז  )מסמכי  האחרים  המסמכים  כל  את  תכלול 
את המעטפה יש לסגור    האישורים נדרשים להוכחת תנאי הסף, מסמכי הבהרות )ככל שיהיו( וכל מסמך נדרש

 .היטב ולהכניסה למעטפה החיצונית

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

 : תמצית -תהליך בחירת המציע הזוכה  .7

 תיאור השלב  שלב 

רק הצעות אשר תעמודנה בכל תנאי הסף במצטבר   -בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף   א
 תעבורנה לשלב ב' "בחינת ההצעה הכספית".  

 משקלול ההצעה. 100%מהווה  – בחינת ההצעה הכספית ב

 בחינת ההצעות ודירוגן.   –בחירת ההצעה הזוכה  ג
 .שני"כשיר "ו  עד שני זוכיםבכוונת האוניברסיטה לבחור 

 :השתתפות במכרז .8
יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה    ההשתתפות במכרז ללא תשלום.

 ולהגיש על גביהם את ההצעה. אין לשנות את מסמכי המכרז!

 במסמכי המכרז:עיון  .9
שכתובתו היא:    באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטהמסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום  

http://tenders.tau.ac.il  ,)"והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב )להלן: "אתר המכרזים 

 קבלת פרטים נוספים והליך הבהרות: .10

מציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז, יוכל לעשות  
ד  בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, שעליו לשלוח במקביל לשני נציגי האוניברסיטה עד מועזאת 

 אחרון למענה על שאלות ההבהרה להלן: 

 דוא"ל  תפקיד  שם הנציג 
 mosheit@tauex.tau.ac.il מנהל צוות מכרזים  משה איטח 
 shechtmanl@tauex.tau.ac.il עורכת המכרז  לאה שכטמן 

   :לוח הזמנים במכרז .11

 : להלן ריכוז התאריכים להליכים המתבצעים במכרז זה

 תאריך  הליך  מס"ד
 28.4.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:   .1
 12.5.2022 מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה:  .2
 12:00עד השעה   22.5.2022 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים:  .3

: את המעטפה הסגורה יש להחתים בשעון האלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים( ולהפקיד  חשוב מאד
(, בניין לוגיסטיקה ובטחון, קומה  14במשרדי אוניברסיטת תל אביב, )כניסה משער    1בתיבת המכרזים מס'  

בימי א301ג', חדר מס'   בין השעות  -,  לעיל. את  ועד למועד האחרון להגשת הצעות המצוי  15:00–  9:00ה  ן 
 ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר!  

  האוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים בסעיפים לעיל עפ"י שיקול דעתה 
 הבלעדי, והיא תפרסם על כך הודעה ב "אתר המכרזים".

באחריות המציע להתעדכן מעת  . באתר המכרזיםתיקונים, שינויים והבהרות כאמור, ככל ויהיו הם יפורסמו  .12
 .http://tenders.tau.ac.ilלעת באתר המכרזים שכתובתו היא: 

 .  המכרז במסמכי  המופיע הנוסח יקבע המכרז, במסמכי לאמור זו במודעה האמור בין  סתירה  של מקרה בכל .13

 בברכה,
 משה איטח 

 אוניברסיטת תל אביב   מזכיר ועדת המכרזים
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