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 6/2022'  הס   מס'   מכרז פומבי 

עבור  לאספקת שירותי השגחה בבחינות פרונטליות ומקוונות הודעה על פרסום 
 אוניברסיטת תל אביב

 
בזאת   מזמינה  אביב  תל  הצעמציעים  אוניברסיטת  לה  בבחינות    ותלהגיש  השגחה  שירותי  לאספקת 

 . מכרזהל עפ"י ובהתאם למפורט במסמכי ווהכ פרונטליות ומקוונות

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

 :מהות ההתקשרות .1

"(, הינה מוסד להשכלה גבוהה, עפ"י  "המזמינה  ו/או  "האוניברסיטהאביב )להלן: "-אוניברסיטת תל .1.1
 .1958–תשי"חחוק המועצה להשכלה גבוהה, 

האוניברסיטה מזמינה בזאת הגשת הצעות לאספקת שירותי השגחה בבחינות פרונטליות ומקוונות   .1.2
  "ההזמנה" (, והכל בהתאם למפורט בהזמנה להציע הצעות על נספחיה )להלן:  "השירותים")להלן:  

 (."מסמכי המכרז"ו/או  "המכרז"ו/או 

 : ( קטגוריות השגחה2מתחלק לשני )מכרז ה .1.3

 )השגחה פיזית בכיתה(; פרונטליותאספקת שירותי השגחה בבחינות  -א' קטגוריה .1.3.1

 )השגחה ממוחשבת(.  מקוונותאספקת שירותי השגחה בבחינות  -קטגוריה ב' .1.3.2

תתבצע    ההזוכ  או עבור שתיהן. בחירת המציע   להגיש הצעה עבור קטגוריה אחתהמציעים רשאים  
 באופן בלתי תלוי בכל קטגוריה. 

ובנספחיו הינם לצרכי   .1.4 זה  והמידע המוצג במכרז  ואופי הפעילות המפורטים במסמכי המכרז  היקף 
מידע בלבד, והם אינם מהווים מצג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה להזמנה  

ים למשתתף במכרז זכות ו/או עילה  בהיקף האמור אלא הם מספקים הערכה בלבד. מידע זה לא יק 
 ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם. 

בתיבת   .1.5 שנמצאו  ההצעות  של  עמידתן  תיבדק  ראשון  בשלב  שלבית.  בחינה  עם  פומבי  הינו  המכרז 
עות  להלן. רק ההצ  5המכרזים במועד שנקבע לכך במסמכי המכרז, בתנאי הסף המפורטים בסעיף  

וידורגו כספית  בבחינה  יבדקו  הסף,  בתנאי  יעמדו  כמפורט   אשר  זוכה  בחירת  למנגנון  בהתאם 
 . אמת המידה לבחירת המציע הזוכה הינה ההצעה הכספית בלבד למכרז.   18-ו  15, 14בסעיפים 

הגשת ההצעה למכרז זה, מהווה אישור והצהרה של המציע, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או   .1.6
למידע   בקשר  מטעמה/ם,  מי  ו/או  עובדיה  ו/או  האוניברסיטה  כלפי  זכות  ו/או  תביעה  ו/או  דרישה 

 במכרז על נספחיו. 

, אחד עבור כל ( מציעים זוכים לאספקת השירותים במכרז2בכוונת האוניברסיטה לבחור עד שני ) .1.7
 קטגוריה.

ותר או בכל מציע שהוא,  בי  הזולההאוניברסיטה אינה מתחייבת לבחור במציע שהצעתו היא ההצעה   .1.8
 הכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.  

מציע  זה בכדי לחייב את האוניברסיטה בדרך כלשהי להיזקק לשירותי ה  במכרזמובהר בזאת כי אין   .1.9
ידי ספקים    באופן בלעדי.   הזוכה  על  דומים בעצמה או  שירותים  האוניברסיטה תהא רשאית לבצע 

צרכיה ותקציבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל דרך שתמצא לנכון,    אחרים מטעמה, הכל על פי
נשוא המכרז או שירותים   ונוספ/ים לקבלת השירותים  נפרד/ים  לרבות באמצעות פרסום מכרז/ים 

 לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה במקרה זה.  מציע הזוכהדומים. ה

הסכם   .1.10 נשוא  השירותים  למתן  עצמאי  קבלן  הינו  עובדהספק  יחסי  כל  יחולו  ולא  בין  -זה,  מעסיק 
האוניברסיטה לבין עובדי הספק, ו/או הפועלים מטעמו, שיועסקו מטעם הספק במתן השירותים  

 .נשוא ההסכם

זכר   .1.11 בלשון  האמור  בלבד.  נוחות  מטעמי  הינו  זכר  בלשון  וכן    -השימוש  במשמע  נקבה  לשון  אף 
 להיפך. 

 :תקופת ההתקשרות .2
)שישים( חודשים, החל ממועד חתימת   60תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של   .2.1

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "האוניברסיטה על הסכם ההתקשרות 
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וזאת   .2.2 תוקפה  תום  לפני  ההתקשרות  תקופת  את  לסיים  האפשרות  תינתן  הזוכה    24בתום  למציע 

( חודשים לאחר  שניים עשר)  12ובכל  קשרות  חודשים ממועד חתימת האוניברסיטה על הסכם ההת
 מכן.  

 
בכתב   .2.3 הודעה  באמצעות  ייעשה  לעיל,  האמורים  במועדים  הזוכה  המציע  ע"י  ההתקשרות  סיום 

ימי עבודה טרם המועד האמור. לא ניתנה הודעה בכתב במועד    120שתימסר לאוניברסיטה לפחות  
 ספת. האמור, יראו את הספק כמסכים להארכת ההתקשרות לתקופה נו

 
  הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי   לאוניברסיטה שמורה .2.4

שהיא סיבה  של    ומכל  ובכתב  מראש  בהסכם    יום)שלושים(    30בהודעה  וכמפורט  הזוכה  למציע 
 . נספח ח'ת  ההתקשרו

 

 : תמצית –מפרט השירותים  .3
 

למפרטי השירות אשר במסמכי המכרז. שימת לב  תמצית מפרט השירותים זה אינו מהווה תחליף   .3.1
 מפרטים טכניים, אחד עבור כל קטגוריה. 2המציעים כי קיימים 

 

 השירות .3.2
הבחינות   .3.2.1 במהלך  הנבחנים  של  תקינה  התנהלות  להבטיח  הינה  ההשגחה  שירותי  מטרת 

וכן הסדרת קבלת שירותי ההשגחה    המתקיימות בפקולטות וביחידות השונות באוניברסיטה
 . הפרונטלית ו/או המקוונת

 

ההשגחה .3.2.2 והיחידות    הפרונטליים  שירותי  הפקולטות  צרכי  פי  על  השנה,  כל  במשך  נדרשים 
 השונות באוניברסיטה.  

 

ההשגחה   .3.2.3 והינם  שירותי  הקורונה  אילוצי  לאור  האחרונות  בשנים  להידרש  החלו  המקוונים, 
 הפקולטות והיחידות השונות באוניברסיטה. , על פי צרכי נדרשים מעת לעת

 

 בבוקר ועד שעות הערב.  08:00ה' החל מהשעה   -הבחינות מתקיימות בימים א'  .3.2.4
 

בשעה   .3.2.5 הבחינה  סיום  של  מקרים  יתכנו  הצהריים,  אחר  בשעות  היא  הבחינה  ואף    20:00אם 
 מאוחר יותר.  

 

בחינות מסתיימות בערך  בבוקר. בימי ו' ה  08:00בחינות מתקיימות גם בימי ו' החל מהשעה   .3.2.6
 .   13:00בשעה 

 

 . או ארוך יותר שעות. יש בחינות הנמשכות זמן קצר יותר 4 -ל 3משך הבחינות הוא בד"כ בין   .3.2.7
 

 בחול המועד פסח לא מתקיימות בחינות.  .3.2.8
 

המצורפת   .3.2.9 א'בטבלה  באוניברסיטה  למכרז  2בנספח  והיחידות  הפקולטות  רשימת  מפורטת   ,
 .  להן הן נזקקוהשנתי  כמות שעות ההשגחה  אומדן , ו "אפשתשנזקקו לשעות השגחה בשנת  

 

א .3.2.10 בנספח  זה,  שירותים  במפרט  המתוארים  הפעילות  ואופי  היקף  כי  ומובהר    2'מודגש 
ובמסמכי המכרז הינם לצרכי מידע בלבד, והם אינם מהווים מצג ו/או התחייבות מכל מין 

בהיקף   להזמנה  האוניברסיטה  מצד  שהוא  יקים וסוג  לא  זה  מידע  בכלל.  ו/או  האמור 
למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה 

 ו/או מי מטעמה/ם.
 

מאושרות   .3.2.11 רכש  הזמנות  כנגד  השירותים  את  יספק  הזוכה  המציע  ההתקשרות  במסגרת 
האוני  לנוהלי  בהתאם  באוניברסיטה  השונות  היחידות   ע"י  יועברו  שיוצאו  אשר  ברסיטה, 

למציע הזוכה ע"י היחידות המזמינות. על המציע הזוכה לאשר ליחידה המזמינה את קבלת  
תוך   בפקס(  או  )במייל  בהצעתו    2ההזמנה  כאמור  יהיה  התשלום  מקבלתה.  עבודה  ימי 

הזמנ דוגמת  בפועל.  השירותים  מתן  ובכפוף  ב'  נספח  הזוכה  המציע  של  רכש ו הכספית  ת 
 . למכרזב  כנספח י"מצורפת 
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 למכרז.  1שאר הדרישות הטכניות מצורפות כנספח א' וכנספח א' .3.3
 

 :תנאי סף להשתתפות במכרז  .4
, ולא  באופן מצטבר  בכל התנאים  בעצמועל המציע לעמוד    .להלן מפורטים תנאי הסף להשתתפות במכרז זה

 . אמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמוב
 

 תנאי סף כלליים  .4.1
המציע הינו יחיד תושב ישראל או שותפות או תאגיד. אם המציע הינו חברה בע"מ או שותפות   .4.1.1

 רשומה, הוא רשום כדין בישראל במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו.  
 

 המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ.  .4.1.2
 

 . 1976  -ו המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל" .4.1.3
 

או   .4.1.4 כולן  זה  מכרז  עפ"י  בהתחייבויותיו  לפגוע  שעלולות  תביעות  מתנהלות  לא  המציע  כנגד 
מקצתן, ככל שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי חדלות פירעון. לרבות לא  
יכולתו של   על קיום ספק בדבר  כל הערה דומה שמצביעה  חי" או  למציע "הערת עסק  קיימת 

 המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי". 
 

 תנאי סף מקצועיים   .4.2
 אספקת שירותי השגחה בבחינות פרונטליות:  -תנאי סף מקצועיים עבור קטגוריה א' .4.2.1

 
)  פרונטליות המציע עוסק במתן שירותי השגחה בבחינות   .4.2.1.1 ( שנים 3במשך לפחות שלוש 

 רצופות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 
 

מהשנים   .4.2.1.2 אחת  בכל  מוכח  ניסיון  השגחה 2020-ו   2019,  2018למציע  שירותי  במתן   ,
, והיקף שעות ההשגחה כאמור, בכל שנה( לקוחות  2, לפחות לשני )פרונטליותבבחינות  

 .  לכל שנההשגחה פרונטליות    )עשרים אלף( שעות 20,000עמד על לפחות 
 

בכל אחת   פרונטליותהמחזור הכספי הכולל של המציע במתן שירותי השגחה בבחינות   .4.2.1.3
על    2021-ו  2020,  2019מהשנים    עמד  מבוקר(  ₪(   ₪   3,000,000)לא  מיליון  )שלושה 

 )כולל מע"מ(.  לשנהלפחות 
 

 ות מקוונות:אספקת שירותי השגחה בבחינ  -תנאי סף מקצועיים עבור קטגוריה ב' .4.2.2
 

בבחינות   .4.2.2.1 השגחה  שירותי  במתן  עוסק  )   מקוונות המציע  אחת  שנה  לפחות  ( 1במשך 
 שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 

 
במתן   .4.2.2.2 למכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמה  בשנה  מוכח  ניסיון  למציע 

בבחינות   השגחה  )מקוונותשירותי  אחד  ללקוח  לפחות  ההשגחה 1,  שעות  והיקף   ,)
 )חמשת אלפים( שעות השגחה מקוונות.  5,000כאמור, עמד על לפחות 

 
בבחינות   .4.2.2.3 השגחה  שירותי  במתן  המציע  של  הכולל  הכספי  בשנה   מקוונותהמחזור 

אלף ₪(   מאתיים)  ₪   200,000שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עמד על  
 . לפחות לשנה )כולל מע"מ(

 
 

 : הגשת ההצעה .5
ראשון   .5.1 מס  –שלב  הכספיתהגשת  ההצעה  טופס  ללא  המכרז  לרבות    כלהגשת    -מכי  המכרז  מסמכי 

היא לא  הסכם ההתקשרות, כל האישורים נדרשים להוכחת תנאי הסף, מסמכי הבהרות )ככל שיהיו(.  
 .תכלול את טופס הצעת המחיר נספח ב'

 
זה   חובה במכרז  לכל אחד מסוגי הכלים המוגדרים  דגם אחד  בסעיף    להביא     . מכרזל  12.1.1.2כאמור 

 דגמים כנדרש, הצעתו תיפסל. אתמובהר בזאת, כי מציע שלא יספק 

 
שני   .5.2 הכספית  –שלב  ההצעה  למציעים  -הגשת  רק  תפנה  הסף,    האוניברסיטה  תנאי  בכל  עמדו  אשר 

כדי שיגישו    (קבוצת המציעים הסופית""  :להלן)במסמכי המכרז    14ובבדיקת האיכות כמפורט בסעיף  
 .המכרזיםאת הצעתם הכספית לתיבת  
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ינוהל באופן כמפורט    :תמצית  –  תהליך בחירת המציע הזוכה .6 הינו מכרז עם בחינה שלבית, אשר  המכרז 

 : להלן
 תיאור השלב  שלב 

 להלן.  14.2כמפורט בסעיף  –בדיקת עמידה בתנאי סף  א
 להלן.  14.3כמפורט בסעיף   -בדיקת ההצעות הכספיות אשר עברו את שלב א' ב

 מהציון המשוקלל להצעה.  100%שלב זה מהווה  

 חישוב הניקוד הכולל ובחירת ההצעה/ות הזוכה/ות  ג

 
 :השתתפות במכרז .7

 ההשתתפות במכרז ללא תשלום. 
  רסיטה ולהגיש על גביהם את ההצעה. האוניב יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של 

 אין לשנות את מסמכי המכרז!
 

 :עיון במסמכי המכרז .8
תשלום   ללא  לעיון  פתוחים  יהיו  המכרז  האוניברסיטהמסמכי  של  למכרזים  האינטרנט  שכתובתו    באתר 

 . מחייבוהנוסח המופיע בו הוא הנוסח ה"(, אתר המכרזים)להלן: " https://tenders.tau.ac.il/tendersהיא: 

 :קבלת פרטים נוספים, פניות, שאלות והבהרות לגבי המכרז .9

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

 :( להלן1)ס"ק  10עד לתאריך המופיע בסעיף 

 דוא"ל תפקיד שם הנציג 
 mosheit@tauex.tau.ac.il  מנהל צוות מכרזים  משה איטח 

   idanc1@tauex.tau.ac.il עורך המכרז  עידן כהן

 
 :לוחות זמנים למכרז .10

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

מס'   חדר  ג',  קומה  א301ובטחון,  בימי  השעות  -,  בין  הצעות    15:00–  9:00ה  להגשת  האחרון  למועד  ועד 
   את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר! לעיל. ( 3בס"ק )ן המצוי 

 
ויהיו הם  תיקונים, שינויים והבהרות כאמור,   .11 באחריות המציע להתעדכן  .  באתר המכרזיםיפורסמו  ככל 

 . https://tenders.tau.ac.il/tenders שכתובתו היא: מעת לעת באתר המכרזים

 
  במסמכי המופיע הנוסח יקבע המכרז, במסמכי לאמור זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה בכל .12

 .המכרז
 
 

 

 תאריך  הליך 

 30.05.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 13.06.2022 מועד מענה על שאלות ההבהרה

 12:00עד השעה  26.06.2022 מועד אחרון להגשת הצעות 

 ימים  90 מועד תוקף ההצעה 

 בברכה,
 

 משה איטח 
 מזכיר ועדת מכרזים 

 אוניברסיטת תל אביב 
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