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  8/2022' הס   מס'   מכרז פומבי 

  להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" מכרז  הודעה על פרסום  
  אוðיברסיטת תל אביב ב 

"האוðיברסיטה") אביב  תל אוðיברסיטת בזאת (להלן:  העומדים   מזמיðה  הסףמציעים  הצעות    בתðאי  להגיש 
  . אוðיברסיטת תל אביבהמתקיימת בקמפוס תוכðית "אוðיברסיטה בעם"  ב  תלמידיםלכיבוד   להספקת

  . אף לשון ðקבה במשמע וכן להיפך -השימוש בלשון זכר היðו מטעמי ðוחות בלבד. האמור בלשון זכר 

 מהות ההתקשרות: .1
  תלמידים לכיבוד   להספקתהאוðיברסיטה מזמיðה בזאת מציעים העומדים בתðאי הסף, להגיש הצעות   .1.1

בעם"  ב "אוðיברסיטה  בקמפוס  תוכðית  אביבהמתקיימת  תל  בזאת    . אוðיברסיטת    הכיבוד ש מובהר 
ובהתאם למפורט  והכ ו  התוכðית לעובדי האוðיברסיטה לרבות לא לעובדי    המסופק איðו מיועד עפ"י  ל 

 . במסמכי מכרז זה על ðספחיו 

בעם"  "תוכðית   .1.2 הזדמðויות,    -אוðיברסיטה  שוויון  וקידום  חברתיים  פערים  על  גישור  מאפשרת 
- התוכðית פועלת ב  ידע והשכלה בהðגשת האוðיברסיטה לאוכלוסיות מוחלשות.  באמצעות צמצום פערי

באר  4 אביב,  (תל  הגדולות  מזה  -אוðיברסיטאות  וחיפה)  ירושלים  שðת    שðים.   18שבע,  פתיחת  עם 
שעריה   את  בקרוב  פותחת  בעם"  "אוðיברסיטה  תכðית  גם  השוðים,  במוסדות  האקדמית  הלימודים 

 .שלא למדו בעבר במוסד אקדמי  18-60לתלמידים בגילאי  

  הכיבודהמצרכים וחומרי הגלם הðדרשים להכðת    קðיית:  המכרזבמסמכי    םכהגדרת"  כיבוד  הספקת" .1.3
המוגשים    הכריכיםהכðת כריכים; מטבלים; עוגיות/עוגות (מתוקות/מלוחות). הכðה עצמית של  שכולל  

 . "אוðיברסיטה בעם" תוכðית  מת למקום שבו מתקיי הכיבודהובלת ו

 . ע"י המציע עצמו ולא באמצעות קבלðי משðה מטעמו הספקת הכיבוד יתבצעמובהר בזאת   .1.4

 :כולל בין היתר התייחסות לסעיפים הבאים"מפרט השירות": ðספח א'  : יםהמבוקש םירותמפרט השי .2
הדרישה .2.1 של  כללי  כיבודים    -    תיאור  בהספקת  הלומדים  בעם"לתלמידים  "אוðיברסיטה    תוכðית 

במהלך התוכðית   בהסעות    מתקיימת  מגיעים  התלמידים  זו  בתקופה  מאי.  עד  ðובמבר  החודשים 
מ מלמעלה  המרכז. 20-מיוחדות  ברחבי  שוðות  השעות   בימים ערים  בין  ושלישי    18:00-20:00שðי 

 .האוðיברסיטה בכדי ללמוד ולהעשיר את הידע שלהם תליולכ

 :ת משוערות ובלתי מחייבותוכמויו  המבוקשת הפריסהפירוט   .2.2

 לדוגמא טבלה  –תשפ"ג   יוðי -חודשי פעילות ðובמבר -ם"  אוðיברסיטה בעתוכðית "

יום 
לימוד 
 בשבוע

מספר  
קבוצות  

 לימוד 

שעת העמדת  
הכיבוד בבðייðים  

 השוðים

כמות  
משתתפים  
  בכל קבוצה 

מספר מðות  
משוערות  

 צפויות ביום 

מספר  
שבועות לכל  

 קבוצה 

כמות   סה"כ
מðות שðתית  

 משוערת 

    255 85 17:30 3 ב'
מðות  4,590  18 מðות ליום   

    255 85 17:30 3  ג'
מðות  4,590 18 מðות ליום   

יכום  ס
 שבועי 

6    510   
 18 מðות לשבוע 

9,180   
מðות  

 שðתיות 

המוצג   והמידע  לשעת    בוהטבלה  דוגמא  מהווה  והיא  תשפ"ג  הלימודים  לשðת  שתוכðן  אומדן  היðו 
הפעילות ימי  הפעילות,  המשתתפים  בשבוע  תחילת  ולכמות  הקבוצות  מספר  בלתי  ,  הערכה  שלפי 

של  מול    מחייבת  ותיאום  סופי  לאישור  בכפוף  הכול  תשפ"ג,  הלימודים  בשðת  יהיו  היחידה  ðציגי 
 . היחידה
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, ירקות עוðה  מגווðים של חלבי פרווה וטבעוðיעם ממרחים    כריכים   קבוצה (משתתף):בוע לכל  תפריט ק .2.3
 עוגות), שתייה חמה, בקבוקי מים מיðרלים. תוקות (או חתוכים בתוך הכריכים, עוגיות מלוחות, עוגיות מ 

 .כשרות .2.4

בכל פריסה (עד שלושה מקומות) צריך שיהיה : מפה, כלי הגשה, סכו"ם חד פעמי, מפיות,  :  עריכת שולחן .2.5
)  כוסות,   מתכלים  פעמיים  חד  משלושה  מיחם(כלים  אחד  בכל   סה"כ  -(מיחם  שוðים,  בðייðים  ארבעה 
 .ארבעה מיחמים). במידת הצורך, פלטות ðיידות-שלושה

המציע    תפריט .2.6 ע"י  מוצע  ב'כיבוד  המציע,    שהוגש  )ð)-1ספח  הע"י  שפורטמגוון  ידו,  ומðות  איכות    על 

 .ואופן ההגשה יחייב את המציע הזוכה, לאורך תקופת ההתקשרותחיðת האיכות בב וגש הש  הכיבוד

 . הðוסח הקובע היðו ðוסח מסמכי המכרז.  ðוסח זה היðו תמצית בלבד  .2.7

 תקופת ההתקשרות: .3
של   .3.1 (שישים) חודשים, החל ממועד חתימת    60תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה 

 )."תקופת ההתקשרות(להלן: "האוðיברסיטה על הסכם ההתקשרות 

בתום   .3.2 וזאת  תוקפה  תום  לפðי  ההתקשרות  תקופת  את  לסיים  האפשרות  תיðתן  הזוכה    24למציע 
ההתק הסכם  על  האוðיברסיטה  חתימת  ממועד  ובכל  חודשים  לאחר    12שרות  חודשים  עשר)  (שðיים 

 .מכן

בכתב   הודעה  באמצעות  ייעשה  לעיל,  האמורים  במועדים  הזוכה  המציע  ע"י  ההתקשרות  סיום 
לפחות   לאוðיברסיטה  במועד    120שתימסר  בכתב  הודעה  ðיתðה  לא  האמור.  המועד  טרם  עבודה  ימי 

  . ðוספתהאמור, יראו את הספק כמסכים להארכת ההתקשרות לתקופה 

שמורהל .3.3 הבלעדי  אוðיברסיטה  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  ההתקשרות,  את  לסיים  הבלעדית    הזכות 
שהיא סיבה  של    ומכל  ובכתב  מראש  בהסכם    יום(שלושים)    30בהודעה  וכמפורט  הזוכה  למציע 

 . 'זðספח ת  ההתקשרו

  סף להשתתפות במכרז: תðאי .4
באופן    על המציע לעמוד בעצמו בכל התðאים  .מפורטים תðאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז זהלהלן  

לא תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר תאגידים ו/או  .  , לא באמצעות קבלן משðה ו/או אחר מטעמומצטבר
 : מציעים ו/או גופים אחדים במסגרת ההליך

 תðאי סף כלליים:  .4.1

תאגידים   .4.1.1 לגבי  דין  עפ"י  המתðהל  במרשם  כדין  בישראל  הרשום  תאגיד  היðו  מסוגו  מציע 
 והוא איðו מצוי בהליכי חדלות פירעון. 

עומד בדרישות סעיפים   .4.1.2 ו 2המציע  ציבוריים, תשל"ו  1ב' 2  -ב'  גופים    1976- לחוק עסקאות 
" ציבוריים(להלן:  גופים  עסקאות  חוק  חוק  לפי  הðדרשים  האישורים  בכל  מחזיק  וכן   ("

 . עסקאות גופים ציבוריים

 : תðאי סף מקצועיים .4.2
והמזון   .4.2.1 ההסעדה  מתחום  עסק  לðיהול  רישיון  התשכ"ח  למציע  עסקים  רישוי  חוק    –לפי 

1968 . 

 למציע תעודת כשרות בתוקף. .4.2.2

לא הוצא צו סגירה  זה    שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז  שלוש השðים  במהלך .4.2.3
 . המציע כðגדמסיבות תברואתיות 

  .  הðוסח הקובע היðו ðוסח מסמכי המכרז. ðוסח זה היðו תמצית בלבד               

עבור    הכספית  התמורה .5 הזוכה  בהתא  הספקתלמציע  תהיה  זה  מכרז  ðשוא  הקבועהם  השירותים    לתמורה 
של הכיבוד  בפועל    להספקהובכפוף    למשתתף   ₪  15  של  ðקוב  מחירב  "התמורה הכספית"   בðספח ב'המפורטת  

בפועל)   שסופקה  המðות  זה(כמות  למכרז  ההתקשרות  בהסכם  ולא    .כמפורט  לדרוש  זכאי  יהיה  לא  המציע 
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עבור   כל תמורה אחרת  הכיבודיקבל  הכיבודמלבד התמורה שתשולם    הספקת  התמורה  על בסיס    להספקת 
 .למעט הצמדה כאמור הקבועה

צע  תפריט כיבודים מו"  ð & -1ספח ב'  "התמורה הכספית"  ðספח ב'(המציע ðדרש להגיש את שðי הðספחים  
  קרהבמ  ומאושרים ע"י בעל  סמכות חתימה מטעם המציע בתוספת  חותמת המציע   חתומים )  "ע"י המציע

 .תי ðפרדתכמקשה אחת ובלשðי הðספחים באים   .וðדרש

פומבי  מכרז  על המעטפה לא יהיו כל סימðי זיהוי פרט לכיתוב: "  סגורה היטב  אחתבמעטפה    :הגשת ההצעה .6
כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם"הל     8/2022מס' הס'   ל  המעטפה תכלו.  באוðיברסיטת תל אביב  ספקת 

"  מקורעותקים מודפסים,  (מקור אחד שיסומן "  2  -בהמסמכים המפורטים ברשימת מסמכים להגשה    כלאת  
 .)העתקועותק זהה למקור שיסומן " 

 : תמצית -תהליך בחירת המציע הזוכה  .7

  תיאור השלב  שלב 

  א
  ,  1-הגשת ðספח ב' וðספח ב'בדיקת   ובðוסף בדיקת עמידת ההצעות בתðאי הסף

הגישו את שðי הðספחים הðדרשים בðוסף וק הצעות אשר תעמודðה בכל תðאי הסף במצטבר  ר
  ".  בחיðת איכות' "ב תעבורðה לשלב 

 ב

ðמשקלול ההצעה  100%מהווה   –איכות  הבחי  
   מורכבת:ש התחרות היא באיכות ההצעה (ðספח ב')  שהתמורה קבועה ומוסכמת מראש כ
לתפריט   מוסיףבהתאם למה שהמציע ) 1- כיבודים מוצע ע"י המציע (ðספח ב'תפריט  .1

    בðספח א' מפרט השירות.  3המיðימום שפורט בסעיף 
  . מוצעים לפריטי כיבוד  דוגמאות –טעימות  . 2

 כשיר שðי בחירת וכן  אחד זוכהבחירת  – בחירת ההצעה הזוכה ג

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

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

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

http://tenders.tau.ac.il  ,("להלן: "אתר המכרזים) וסח המחייבðוסח המופיע בו הוא הðוה 

 קבלת פרטים ðוספים והליך הבהרות: . 10
והבהרות למסמכי המכרז, יוכל לעשות  מציע המעוðיין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים ðוספים  

  זאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוðי בלבד, שעליו לשלוח במקביל לשðי ðציגי האוðיברסיטה עד מועד 
  אחרון למעðה על שאלות ההבהרה להלן: 

  דוא"ל   תפקיד   שם הðציג 

  mosheit@tauex.tau.ac.il  מðהל צוות מכרזים   משה איטח 

  shechtmanl@tauex.tau.ac.il  עורכת המכרז   לאה שכטמן 

   :במכרזלוח הזמðים  . 11
  : להלן ריכוז התאריכים להליכים המתבצעים במכרז זה

 תאריך  הליך 

 1.12.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 

 11.12.2022 ההבהרה:מועד אחרון למעðה על שאלות 

  בדיוק 12:00עד השעה  19.12.2022 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים:
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: את המעטפה הסגורה יש להחתים בשעון האלקטרוðי (הðמצא בסמוך לתיבת המכרזים) ולהפקיד  חשוב מאד
), בðיין לוגיסטיקה ובטחון, קומה  14במשרדי אוðיברסיטת תל אביב, (כðיסה משער    1בתיבת המכרזים מס'  

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

האוðיברסיטה רשאית לעדכן, לשðות 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 המכרזיםתיקוðים, שיðויים והבהרות כאמור, ככל ויהיו הם יפורסמו  . 12
 .http://tenders.tau.ac.ilלעת באתר המכרזים שכתובתו היא: 

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

  בברכה,
  משה איטח 

  מזכיר וועדת מכרזים 

 


