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 2/2022  ' הס   מס'   מכרז פומבי 

 עבור    סליקה פנסיונית בקרה על  למתן שירותי  מכרז  הודעה על פרסום  
 אביב -תל  אוניברסיטת 

במסמכי  מציעים העומדים בדרישות המפורטות   מזמינה בזאת )להלן: "האוניברסיטה"( אביב  תל  אוניברסיטת 
 . אביב-אוניברסיטת תלעבור  פנסיוניתסליקה  בקרה על  למתן שירותי הצעות המכרז ובנספחיו להגיש  

 . אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך -השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר 

 מהות ההתקשרות: .1

בזאת   .1.1 מזמינה  להגישהאוניברסיטה  הסף,  בתנאי  העומדים  על  שירותי  למתן  הצעות    מציעים  בקרה 
פנסיונית תל  סליקה  אוניברסיטת  זו  אביב-עבור  בהזמנה  למפורט  והכל בהתאם  "השירותים"(,    )להלן: 

 להציע הצעות על נספחיה )להלן: "ההזמנה" ו/או "המכרז" ו/או "מסמכי המכרז"(.

שירותי  הסליקה הפנסיונית לרבות  הבקרה על  שירותי    במסגרת ההתקשרות יספק המציע הזוכה את .1.2
מערכת   ויישום  הטמעה  על  בקרתפעול,  האוניברסיטה,  ה  עבור  תוכנה(  )מבוססת  פנסיונית  סליקה 

הנמצאים   נתונים  מתוך  וזאת  לצרכיה  בהתאם  ידה  על  שיוגדרו  האוניברסיטה  דרישת  עפ"י  והכל 
מעסיקים, קליטה    קבמערכות האוניברסיטה, בין היתר, יכולת שידור קבצי תשלומים לקופות בממש

ותצוגת הזונים חוזרים מקופות הפנסיה, שירות כולל לטיפול בחריגים ושגויים, הפקת קבצי דו"חות  
רותים"(, והכל בהתאם לצרכי האוניברסיטה ועל פי המפורט  ישונים וממשקים למס"ב )להלן: "הש 

 .המכרז"(  במסמכי המכרז ובנספח השירותים )להלן: "ההזמנה" ו/או "המכרז" ו/או "מסמכי

אופן תפעול  נספח א' כולל בין היתר התייחסות לסעיפים הבאים: הגדרות,    –  יםהמבוקש  יםמפרט השירות .2
 .התהליך השוטף, התמורה ותנאי התשלום ואמנת שירות ופיצויים מוסכמים

תהיה בהתאם להצעתו הכספית שתוגש על ידו  א מכרז זה שונ השירותיםעבור אספקת למציע הזוכה   התמורה .3
המצורף   בטופס  למכרז  הצעתו  מס'  ולמכרז  '  בכנספח  במסגרת  בסעיף  המכרז  11כאמור  בכפוף  ו  למסמכי 

 .' למכרז זהח נספחכמפורט בהסכם ההתקשרות בפועל  ביצועםל

 תקופת ההתקשרות: .4

של   המציע עם ההתקשרות .4.1 לתקופה  תהיה  חודש  24הזוכה  וארבעה(  ממועד ים)עשרים   החל 
 הסכם ההתקשרות )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. על האוניברסיטה חתימת

לאוניברסיטה בלבד שמורה הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות   .4.2
עד   בנות  נוספות  ההתקשרות    12בשלוש תקופות  )להלן: "תקופת  כל אחת  עשר( חודשים  )שנים 

 . ורט בהסכם ההתקשרותהמוארכת"(, והכל בהתאם למפ

תהיה   .4.3 הזוכה  המציע  עם  ההארכות(  כל  )כולל  האפשרית  המרבית  ההתקשרות  שנים.    5תקופת 
בעקבות   ההתקשרות  את  לסיים  הבלעדית  הזכות  לאוניברסיטה  שמורה  לעיל,  האמור  למרות 

של   ובכתב  מראש  בהודעה  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  זה,  הזוכה    30מכרז  למציע  יום 
 .וכמפורט בהסכם ההתקשרות

  סף להשתתפות במכרז: תנאי .5

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

 : ההליךמציעים ו/או גופים אחדים במסגרת 
 

 תנאי סף כלליים:  .5.1

לגבי   .5.1.1 דין  עפ"י  המתנהל  במרשם  דין  עפ"י  בישראל  הרשום  ישראלי  תאגיד  הינו  המציע 
 תאגידים מסוגו והינו עוסק מורשה לצורך מע"מ.  

 . 1976  -המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .5.1.2
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לפגוע בתפקודו  כנגד המציע לא מתנהלות תביעות   .5.1.3 ו/או לא הוגשו כתבי אישום העלולים 
ככל שהמציע יזכה במכרז והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק. כמו כן המציע  
אינו פועל תחת צו כינוס ו/או צו הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק )לרבות פירוק  

 מרצון( ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל.

בדבר לא   .5.1.4 ספק  קיום  על  שמצביעה  דומה  הערה  כל  או  חי"  עסק  "הערת  למציע  קיימת 
 יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי". 

 
 תנאי סף מקצועיים:  .5.2

 הסליקה הפנסיונית )מבוססת תוכנה( המוצעת על ידו. בקרה על  המציע הינו יצרן מערכת  .5.2.1

5.2.2. ( שלוש  של  ניסיון  שנים  3למציע  )  ברציפות(  חמש  במועד  5במהלך  המסתיימות  השנים   )
במערכת   שוטפים  ותפעול  ועבודה  הטמעה,  בהתקנה,  זה  למכרז  הצעות  להגשת  האחרון 

 לעיל.  5.2.1סליקה הפנסיונית המסופקת על ידו כאמור בסעיף בקרה על הה

( ארגונים* אשר 3עם לפחות שלושה )  2021  -ו  2020,  2019למציע ניסיון, בכל אחת מהשנים   .5.2.3
לפחות   נדרש עבורם שירותי    3,000כל אחד מהם מונה  על  עובדים אשר  הסליקה  הבקרה 

 הפנסיונית. 

יובהר כי אין חובה שבין השנים יהיו לקוחות )ארגונים( שונים. ניתן שאותו לקוח יהיה  *
 ביותר משנה אחת.

בקרה על  : למציע היקף מחזור כספי שנתי מפעילותו בתחום מתן שירותי  מחזור הכנסות .5.2.4
לפחות   של  בסך  בישראל  פנסיונית  )כולל    500,000סליקה  בשנה   )₪ אלף  מאות  )חמש 

 )לא מבוקר( בנפרד.  2021 -ו  2020, 2019מע"מ(, בכל אחת מהשנים 

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

 

 : הגשת ההצעה .6

 מעטפות פנימיות סגורות:   שתימעטפה חיצונית סגורה ובתוכה 

כשהוא מלא  ההצעה הכספית נספח ב' )מסמכי המכרז( טופס את מסמך  מכילה ראשונה:מעטפה פנימית  (1
 . וחתום כנדרש

 .שאר מסמכי המכרז פרט לטופס ההצעה הכספית כלאת  שנייה: מכילה מעטפה פנימית (2

 

 : תמצית -תהליך בחירת המציע הזוכה  .7

 תיאור השלב  שלב 

 א
רק הצעות אשר תעמודנה בכל תנאי הסף במצטבר תעבורנה לשלב  – סףהבתנאי  ת ההצעותבדיקת עמיד

  "בחינת איכות". -ב'

 ב
 למסמכי המכרז.  14.4משקלול ההצעה, כמפורט בסעיף  20%מהווה   –איכות  בחינת

   יעברו לשלב ג' "בחינה כספית". ציון האיכות המינימאליאת רק מציעים שקיבלו בשלב זה  

 ג
 מסמכי המכרז. ל 15כמפורט בסעיף ,  ההצעה שקלולמ  80% מהווה - בחינה כספית

 . 'גשל ההצעות אשר עברו את שלב  בדיקה כספית

 ד
 שקלול ההצעות ודירוגם.  – בחירת ההצעה הזוכה

 למסמכי המכרז.  16, כמפורט בסעיף   זוכה אחדהאוניברסיטה תבחר  
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 :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!

 המכרז:במסמכי 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  
שעליו לשלוח במקביל לשני נציגי האוניברסיטה עד מועד  זאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, 

 אחרון למענה על שאלות ההבהרה להלן: 
   mosheit@tauex.tau.ac.ilמר משה איטח שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא: 

   amirmazar@tauex.tau.ac.ilהיא:   ושכתובת הדואר האלקטרוני של מר אמיר מזר

   :לוח הזמנים במכרז .11

 : להלן ריכוז התאריכים להליכים המתבצעים במכרז זה

 תאריך  הליך  מס"ד
 20.03.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:   .1
 28.03.2022 מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה:  .2
 בדיוק 12:00עד השעה  10.04.2022 להגשת הצעות בתיבת המכרזים:מועד אחרון    .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    15:00–  9:00ה  ועד למועד האחרון להגשת הצעות המצוין 
ו/או   לשנות  לעדכן,  רשאית  האוניברסיטה  הדואר!   באמצעות  ולא  בלבד  ידנית  במסירה  להגיש  יש  ההצעה 

הודעה   כך  על  תפרסם  והיא  הבלעדי,  דעתה  שיקול  עפ"י  לעיל  בסעיפים  המפורטים  המועדים  את  ב  לדחות 
 .""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 
 מזכיר וועדת מכרזים 
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