מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר)
מכרז פומבי מס' 1/2015

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר] /מכרז מס' 1/2015
פנייה לקבלת הצעות לניהול ,אחזקה והפעלת מתחם קפיטריה במכללה
סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך ולטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר] פונה בזה לקבל הצעות לניהול,
אחזקה והפעלת מתחם קפיטריה במכללה [להלן 'השירותים'] ,כפי שיפורט להלן ,על פי תנאי
מכרז זה ,הסכם ההתקשרות והנספחים.
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי הרכש של המכללה בדרך נמיר  149ת"א ,תמורת
תשלום של  ₪ 500שלא יוחזר ,החל מיום  ,13.4.15בימים א-ה בין השעות8:00-14:00 :
בכתובת
מכרזים
להגשת
רישום
טופס
באמצעות
ייעשה
התשלום
 .http://www.smkb.ac.il/bidding/submission-tenders-formהודעה זו מתפרסמת גם
באתר האינטרנט של המכללה שכתובתו.http://www.smkb.ac.il/bidding :
תנאי הסף למכרז:









כללי:




המציע הינו בעל ניסיון מוכח ,לפחות בשלוש השנים האחרונות ,במתן שירותי ניהול,
אחזקה והפעלת קפיטריה ו/או מתן שירותי הסעדה בהיקף דומה להיקף נשוא מכרז
זה .הוכחת הניסיון תיעשה על ידי המצאת הסכמים ו/או אישורים של הלקוחות,
תיאור האתרים בהם ניתנו השירותים ,התקופה של מתן השירותים בכל אחד
מהאתרים .יש לצרף המלצות.
מציע בעל ניסיון בהפעלת קפיטריה ו/או במתן שירותי הסעדה במוסד אקדמי ,יהנה
מניקוד במשקל האיכות כמפורט במסמכי המכרז.
המציע המציא תצהיר בכתב נספח א 1-של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום
חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים הרלוונטיים למציע ,וכן שלא הורשעו בשלוש השנים האחרונות בשל הפרת
דיני עבודה ,ושלא נקנסו ע"י מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות
התשמ"ו  1985 -בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעה ,ביותר משני קנסות
בשל הפרת דיני עבודה.
המציע ,לרבות כל אחד מבעלי המניות והדירקטורים בתאגיד המהווה את המציע ,לא
הורשעו בעבר ו/או לא הוגש נגדם כתב אישום לבית משפט ,בעבירה שיש עמה קלון,
למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א  .1981 -על
המציע לצרף להצעה את התצהיר בנוסח "נספח א."2-
המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו
( 1976תעודת התאגדות ,רישום כעוסק מורשה של מע"מ ,אישור על ניהול ספרים וניכוי
במקור של מס הכנסה) וכל מסמך נוסף הנדרש ע"פ חוק זה.
המציע השתתף בסיור המציעים ,רכש את מסמכי המכרז ,הגיש הצעתו למכרז בזמן
ובמקום יחד עם ערבות בנקאית ,ומילא אחר כל תנאי המכרז.
הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל המסמכים הנדרשים יהיו על
שם המציע בלבד.
ההתקשרות היא לארבע שנים עם אופציה השמורה לזוכה להארכת תוקף ההתקשרות
בשנה נוספת ,בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות .סך כל תקופת
ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
המכללה שומרת על זכות לבקש הצעות משופרות ו/או לנהל משא ומתן ו/או לערוך
הליך של התמחרות בין מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,כולם או חלקם ,לפי
שיקול דעתה.
מפגש מציעים/סיור קבלנים יתקיים ביום שני ה 20.4.15 -בשעה  .13:00היציאה
מחדר המורים בקומה א' בבניין המינהלה של המכללה .ההשתתפות בסיור היא חובה.
הצעה של מציע שלא השתתף בסיור ,נרשם ורכש את מסמכי המכרז ,תפסל על הסף.
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אשת הקשר למכרז מטעם המכללה היא ורד מרציאנו מנהלת הרכש [טל' 03-6902313
פקס'  03-6996168מייל  .] Vered.Marciano@smkb.ac.ilניתן להפנות שאלות
והערות בכתב בלבד עד לא יאוחר מיום  27.4.15בשעה  .12:00תשובות לשאלות
והערות ,ככל שיינתנו ,יפורסמו באתר בלבד עד ליום .4.5.15

הצעה למכרז תוגש בשני עותקים במעטפה סגורה ,עליה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד ,ללא
ציון סימן זיהוי של המציע .יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים ביחידת הרכש לא יאוחר
מיום  14.5.15בשעה .12:00
[מודעה זו מכילה תמצית חלקית של המכרז ,ורק הנוסח המלא של מסמכי המכרז מחייב את
המכללה].
צאלה יפה ,מנכ"ל
סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר]

