סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר]

מכרז פומבי מס' 403142/
פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי
השגחה בבחינות

142/
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הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי למתן שירותי השגחה בבחינות
מכרז פומבי מס' 403142/
כללי
.1

סמינר הקיבוצים  -המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ע"ר [להלן 'המכללה'] פונה בזה,
במסגרת של מכרז פומבי ,לקבלת הצעות למתן שירותי השגחה על בחינות ושירותים נלווים
עבור המכללה ,כפי שיפורט להלן [להלן' :השירותים'] ,והכל על פי תנאי מכרז זה ,הסכם
ההתקשרות והנספחים.

.2

השירותים והתנאים המבוקשים מפורטים בהסכם ובמפרט שמצורפים כנספחים ב' ו -ג'
למסמכי מכרז זה [להלן' :המכרז'].

.3

ההתקשרות היא למתן שירותי השגחה על התנהלות תקינה של הנבחנים והבחינות במהלך
הבחינות המתבצעות במסגרת הפעילות של המכללה ,יחידותיה והפקולטות השונות ושירותים
נלווים [להלן 'השירותים'].

.4

ההתקשרות היא לתקופה של שנה ,עם אופציה השמורה למכללה להאריך את ההתקשרות
ארבע פעמים נוספות ,לשנה נוספת בכל פעם .סך כל תקופות ההתקשרות לא יעלו על חמש
שנים.

.5

מקום אספקת השירותים :מכללת סמינר הקיבוצים – דרך נמיר  141ת"א ורח' שושנה פרסיץ
 3ת"א.

.6

הפנייה נערכת על פי חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב –  1112ותקנות חובת המכרזים
(התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה) ,תש"ע –  .2212הודעה זו מתפרסמת גם באתר
האינטרנט של המכללה שכתובתו.http://www.smkb.ac.il/bidding :

.7

המחיר יכלול את כל ההיטלים ,הביטוחים ,המיסים (מלבד מע"מ) ,וכל העלויות הנוספות
הנדרשות לצורך מתן מלוא השירותים על פי מסמכי המכרז.

.8

מסמכי המכרז והבהרות
8.1

מסמך זה והמסמכים המפורטים מטה ייקראו להלן ,ביחד ולחוד' ,מסמכי
המכרז' ,כדלקמן:
 8.1.1טופס הצעה למכרז  -נספח א';
 8.1.2תצהיר המציע נספח א';1-
 8.1.3הסכם עם הזוכה על נספחיו – נספח ב';
 8.1.4מפרט השירותים – נספח ג'.
 8.1.5אומדן שעות השגחה – נספח ג.1-
 8.1.6הוראות למשגיחים בבחינות – נספח ג.2-
 8.1.7טופס דיווח – ביצוע השגחה בבחינה – נספח ג'.3-
 8.1.8נוסח אישור ביטוחים  -נספח ד';
 8.1.1נוסח ערבות בנקאית להסכם – נספח ה'
 8.1.12התחייבות לשמירת סודיות – נספח ו'

.1

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המכללה ביחידת הרכש של המכללה בדרך נמיר 141
ת"א החל מיום חמישי ה 444413 -תמורת סך של [ ₪ 1,222שלא יוחזרו]  .הודעה זו מתפרסמת
גם באתר האינטרנט של המכללה שכתובתוhttp://www.smkb.ac.il/bidding :
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 .12על המשתתף במכרז לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז ,לרבות נספחיו ,ולערוך את כל
הבדיקות הנראות לו נחוצות ,לרבות הצגת שאלות למכללה ,כדי להכיר ולהעריך את
ההתקשרות ואת ההסכם על כל פרטיהם.
 .11אשת הקשר למכרז מטעם המכללה היא ורד טובול מנהלת הרכש [טל'  23-6122313פקס' 23-
 6116168מייל  .]vered_tou@smkb.ac.ilניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד לא
יאוחר מיום ראשון  1444413בשעה  .12:22תשובות לשאלות והערות ,ככל שיינתנו ,יפורסמו
באתר בלבד עד ליום חמישי  .1844413אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ,ולצרפם
למסמכי המכרז חתומים.
 .12יובהר ,כי המכללה אינה מתחייבת ליתן תשובה ו4או להיענות לכל שאלה ו4או הערה ו4או
בקשה לשינוי תנאי או לאיזה מהם.
 .13המכללה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לאחר פרסום המכרז ,להודיע על תיקונים ,הבהרות,
שינויים ותוספות בתנאי המכרז ,ומעת שהודיעה על כך יהוו אלה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .המציע יצרף למס מכי הצעתו את הודעת המכללה וכל מסמך שהוסף כאמור ,כשהם
חתומים בחתימתו.
 .14לוח הזמנים של המכרז
444413
1444413
בשעה
12:22
1844413
2544413
בשעה
12:22

מועד פרסום המכרז
מועד אחרון להצגת שאלות הבהרה
מועד אחרון לקבלת תשובות
מועד אחרון להגשת
ההצעות

 .15תנאי הסף למכרז:
רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו בכל תנאי הסף הבאים:
 15.1אם המציע הינו קבלן כוח אדם כמשמעותו בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני
כוח אדם ,התשנ"ו  ,1116יצרף המציע רישיון בר תוקף מטעם משרד התמ"ת
לשמש כ"קבלן כוח אדם" כהגדרתו בחוק זה .מציע שהינו קבלן שירותים אך
אינו קבלן כוח אדם יספק רישיון בר תוקף לפעול כקבלן שירותים מטעם
משרד התמ"ת ,וכל אישור ו4או רישיון אחר בר תוקף ,הנדרש לעיסוקו על פי
דין.
 15.2על הגוף המציע להיות בעל ניסיון קודם מוכח של שלוש שנים החל משנת 2212
במתן שירותי גיוס ,ניהול והפעלת משגיחי בחינות כקבלן עצמאי למוסדות
חינוך ו4או מוסדות להשכלה גבוהה ו4או לגופים ציבוריים בסדר גודל דומה.
הוכחת הניסיון תעשה על ידי המצאת הסכמים ו4או אישורים של הלקוחות,
המלצות מהם ופרטים על איש קשר מטעמם.
 15.3המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  ₪ 622,222לפני מע"מ ,ממתן
שירותי השגחה בכל אחת משלוש השנים האחרונות ( .)2212-2212על המציע
לצרף אישור רו"ח.
 15.4המציע המציא תצהיר בכתב נספח א 1-של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר
קיום חובותיו בעניין שמירת 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
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סעיף  5לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו  1185בשנה שקדמה למועד האחרון
להגשת ההצעה ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני עבודה.
 15.5המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו ( 1176תעודת התאגדות ,רישום כעוסק מורשה של מע"מ ,אישור על
ניהול ספרים וניכוי במקור של מס הכנסה) וכל מסמך נוסף הנדרש ע"פ חוק
זה.
 15.6המציע רכש את מסמכי המכרז ,והגיש הצעתו למכרז בזמן ובמקום ,ומילא
אחר כל תנאי המכרז.
 .16אופן דירוג ההצעות
 16.1התחרות במכרז ,בין המשתתפים שיעמדו בתנאי הסף ,תהיה על גובה התשלום
המוצע ( )72%וכן על מרכיבי האיכות ( )32%שיפורטו להלן.
 16.2אופן שקלול מרכיבי האיכות והמחיר בהצעה יהיה כדלקמן :
 16.2.1מרכיב המחיר בהצעה יהווה  72%מהציון הסופי של הצעת המציע.
ההצעה הכספית הנמוכה ביותר תקבל ציון  ,72וההצעות הגבוהות
יותר יקבלו ציון ביחס אליה.
 16.2.2מרכיב האיכות בהצעה יהווה  32%מהציון הסופי של הצעת המציע.
 16.3ציון האיכות (סה"כ  )32%יורכב מהפרמטרים הבאים:
 16.3.1מספר שנות הניסיון של המציע בהשגחה בבחינות במוסדות
להשכלה גבוהה ,במכללות ובמוסדות חינוך  .12% -המציע עם
הניסיון הרב ביותר יקבל את הציון הגבוה ביותר וכל היתר יקבלו
ציון יחסי אליו.
 16.3.2התרשמות מהמציע (לרבות על סמך המלצות4שביעות רצון שיוצגו)
–  – 12%ציון זה יינתן לפי איכות הממליצים ,התאמת למכללה
ומידת שביעות רצונם מפעילות המציע .המכללה שומרת לעצמה את
הזכות לפנות גם ללקוחות שלא ניתנו ברשימת הממליצים.
 16.3.3מתן תוספות והטבות לעובדים מעבר למתחייב מהוראות הדין –
 .5%ועדת המכרזים תיתן ציון  5למציע שבו התנאים המיטיבים עם
העובדים הם ברמה הגבוהה ביותר ,ותדרג את המציעים האחרים
ביחס אליו.
 16.3.4רכז המשגיחים המוצע – .5%



שנות ניסיון בניהול עבודות השגחה במוסדות דומים.
התרשמות אישית וכללית ע"ס המלצות ו4או ריאיון אישי.

 16.4ועדת המכרזים תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לתת ,במקרה של שוויון
בהצעות ,עדיפות למציע בעל סיווג איכותי גבוה יותר.
 .17הוראות כלליות
 17.1ההצעה תכלול את כל המסמכים כמפורט בסעיף  8ו 15 -לעיל וסע'  18להלן,
והמציע ימלא בדייקנות ובשלמות את כל הטעון מילוי על ידו.
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 17.2כל שינוי ו4או תוספת ו4או השמטה שייעשו בכל דרך שהיא באחד או יותר
ממסמכי המכרז ,עלול להביא לפסילת ההצעה ,לפי שיקול דעתה של המכללה.
 17.3אי-מילוי פרט כלשהו במסמכי המכרז על ידי המציע ,עלול להביא לפסילת
ההצעה ,לפי שיקול דעתה של המכללה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
המכללה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להרשות
למציע כלשהו להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה ,בכל מועד ,לרבות
השלמות ו4או הבהרות למסמכים הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים
בתנאי הסף במכרז זה.
 17.4המציע יחתום על מסמכי המכרז במקומות המיועדים לכך ,וכן בשולי כל
עמוד .הצעה שלא נחתמה כנדרש עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתה של
המכללה.
 .18צירוף מסמכים להצעה
המציע יצרף להצעה את הפרטים והמסמכים הבאים:
 18.1מציע מאוגד יצרף מסמכי התאגדות מעודכנים [תעודת התאגדות ,תזכיר,
תקנות ,תקנון וכד'].
 18.2תאור תמציתי של המציע ,הרקע העסקי שלו ,פעילויותיו ,ניסיונו ,ונושאי
והיקף עסקיו [להלן 'דיוקן המציע'] .בנוסף ,המציע יפרט בדיוקן כל ניגוד
אינטרסים שעלול להיות בינו לבין המכללה ,וכן כל קשר שיש או שהיה לו עם
המכללה או מי ממנהליה בעשור האחרון;
 18.3פרטים מלאים ככל הניתן על המיועד להיות רכז המשגיחים מטעם המציע
במכללה ,והמלצות אודותיו.
 18.4תצהיר חתום ומאומת ,נספח א'  ,1בדבר העדר הרשעות בעבירות על דיני
עבודה ,לרבות שכר מינימום ועובדים זרים.
 18.5אישור בתוקף של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות
והקנסות או העדרם ,בשל הפרת דיני עבודה לפי סעיף  5לחוק העבירות
המנהליות וכן את כל הקנסות שהושתו על מי מאלה ע"י מנהל ההסדרה
והאכיפה.
 18.6התחייבות לשמירת סודיות – נספח ו' .יודגש ,המציע הזוכה יידרש להחתים
כל אחד מהאנשים המועסקים על ידו ,בטרם תחילת העסקתם ,על נוסח
המסמך.
 18.7כל המסמכים המוכיחים עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  15לעיל.
 18.8כל מסמכי המכרז כאמור בסעיף  8לעיל.
 18.1פרטים ואסמכתאות על תנאים והטבות שניתנים לעובדי המציע מעבר
למתחייב על פי הדין;
 18.12קבלה על שם המציע שרכש את מסמכי המכרז ושילם את תמורתם.
 .11הצעה של מציע שלא יצרף את כל המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף  18לעיל להצעתו
עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.
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 .22המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל משתתף4מציע במכרז בכל שלב של המכרז
מסמכים נוספים ,מענה לשאלות ו4או הבהרות להצעתו.
 .12שימת ליבם של המציעים מופנית לסעיף הביטוח [סעיף  ]22בהסכם.
 .11המציע שייבחר יצטרך לחתום על הסכם ההתקשרות נספח ב' שמכיל הוראות מפורטות בקשר
לאחריותו ולביטוחים שעליו לעשות ,וכן להחתים את המבטחת שלו על אישור קיום ביטוחים.
לשימת ליבכם ,הנכם נדרשים בזאת לעיין היטב בהוראות הסכם ההתקשרות ולרבות
בדרישות הביטוח .ככל שקיימות לכם הסתייגויות כלשהן מהוראות הסכם ההתקשרות
ומדרישות הביטוח ,יש לצרפן למסמכי ההצעה .המכללה אינה מחויבת להיעתר
להסתייגות כלשהי .כמו כן ,המציע שייבחר יהיה חייב להמציא אישור ביטוחים אשר יניח
את דעת המכללה.
 .23חתימת ההצעה תבוצע כמפורט להלן:
 23.1ההצעה המוגשת על ידי יחיד ,תיחתם על ידי המציע בצירוף שמו המלא ,מס'
ת.ז ,.כתובת מלאה ,ומספרי טלפון ,נייד ,דוא"ל ופקס'.
 23.2הצעה המוגשת על ידי שותפות ,תיחתם על ידי כל אחד מהשותפים בצירוף
שמו המלא ,מס' ת.ז .וכתובתו המלאה ,ומספרי הטלפון ,הנייד ,הדוא"ל
והפקס' שלו; או שיחתום עליה אחד השותפים ,שיצרף ייפוי כוח מיתר
השותפים ,ויציין את פרטי כל השותפים ,כמפורט לעיל.
 23.3ההצעה מוגשת על ידי חברה בע"מ או עמותה תיחתם על ידי מורשי החתימה
בשם החברה4העמותה .בנוסף ,יימסר גם שמו המלא ,מס' ת.ז ,.כתובת מלאה,
ומספרי טלפון ,נייד ,דוא"ל ופקס' של אחד המנהלים.
 .24כל מסמכי המכרז הינם רכושה של המכללה והם נמסרים למציע אך ורק לצורך הכנת הצעתו.
המציע אינו רשאי להעתיק את המסמכים או חלקם ,למעט לצורך הכנת עותק נוסף להגשה [וכן
לצורך שמירת עותק בתיקיו] ,ואין הוא רשאי להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 .25ההצעה למכרז תוגש בשלושה עותקים מלאים וזהים במעטפה סגורה ,עליה יירשמו שם המכרז
ומספרו בלבד ,ללא כל סימן זיהוי של המציע .ההצעה הכספית תוגש במעטפה חתומה נפרדת
שתוכנס למעטפת ההצעה .יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים במחלקת הרכש לא יאוחר
מיום חמישי  2544413בשעה  12:22הצעה שתוגש לאחר מועד זה ,לא תובא לדיון.
 .26מגיש הצעה ייראה כמי שהצהיר על כך שהצעתו תקפה למשך  12יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
 .27המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע ,בעת בדיקת הצעתו ,את כל ההסברים,
הפרטים הנוספים וההשלמות שייראו לה דרושים לבחינת ההצעה והערכתה .המציע יהיה חייב
למסור למכללה פרטים והסברים אלו כתנאי להמשך בדיקת הצעתו.
 .28בנוסף לאמור לעיל ,למכללה שמורה הזכות להזמין את מציעים ,כולם או חלקם ,לפגישה עם
חברי ועדת המכרזים של המכללה ,או מי שיוסמך על ידה לכך ,לשם בירור פרטים משלימים.
 .12מציע שייקבע כזוכה במכרז ,יהיה חייב בין היתר:
 21.1לחתום על הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז
בשינויים המחויבים ,וכן על יתר המסמכים המתחייבים מהזכייה במכרז
ומההתקשרות עם המכללה ,בתוך  20יום ממשלוח ההודעה אליו על דבר
זכייתו במכרז; וכן,
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 21.2להמציא למכללה ערבות בנקאית בנוסח המפורט בנספח ה' להבטחת
התחייבויותיו על פי ההסכם ,כמפורט בהסכם ,וכן אישור ביטוחים חתום על
ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין בנוסח נספח ד' ,בתוך  7ימים מיום משלוח
ההודעה למציע על זכייתו במכרז.
 21.3אם לא יעמוד המציע שנקבע כזוכה בהתחייבויות אלה ,תהיה המכללה פטורה
מכל התחייבות כלפי המציע.
 .32המכללה תבחר את ההצעה המיטיבה עמה ביותר לפי דעתה .המכללה אינה מתחייבת לקבל
את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה אחרת ,ונתונה בידה הזכות לדחות כל הצעה ו4או את
כל ההצעות כולן ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .למציע לא תהיה כל עילה
לתביעה כלשהי בקשר להכנת הצעתו ולהגשתה ,ובקשר לכל הוצאה שנגרמה לו עקב
השתתפותו במכרז.
 .31המכללה תהיה רשאית ,בנוסף לבחירת הזוכה במכרז ,לקבוע גם מציעים כשירים ,והיא תהא
רשאית להתקשר עם מי מהם במקרה בו הזוכה לא ימלא את התחייבויותיו כמפורט בסעיף 21
לעיל ו4או במידה שתחליט לעשות כן בנסיבות שיחייבו זאת גם לאחר מכן .יובהר כי ,בכפוף
לכל דין ,המכללה תהיה זכאית אך לא חייבת להתקשר עם מציע כשיר כאמור.
 .32המכללה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי ו4או תיקון ,כפי שתמצא לנכון במכרז ובתנאיו,
לרבות שינויים בלוח הזמנים שלו ,וכן לבטלו ,והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי .המציעים
מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים במקרה של ביטול המכרז כאמור.
 .33המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הצעה4ות משופרות [ ]best & finalו4או לנהל משא
ומתן ו4או לערוך הליך של התמחרות בין מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,כולם או
חלקם ,לפי שיקול דעתה ,והכול על מנת לבחור את ההצעה המיטיבה עמה ביותר.
 .34בנוסף ,המכללה תהיה רשאית לחלק את השירותים נשוא המכרז לפי שיקול דעתה המוחלט,
בין מספר מציעים.
 .35המכללה תיחשב כמי שהתחייבה התחייבות כלשהי כלפי מציע כזוכה במכרז ,אך ורק לאחר
שנחתם בינה לבין אותו מציע הסכם4הזמנה ,שעליו חתמו מטעם המכללה מורשי החתימה
שלה .מסמך אחר ו4או החלטה אחרת של גוף כלשהו ,לרבות של ועדת המכרזים ,לא יחייבו את
המכללה באופן כלשהו.
 .36מודגש ,כי על הזוכה לספק את השירותים לשביעות רצון המכללה ,על פי הוראות ההסכם
שייחתם בינו לבין המכללה ונספחיו  .מובהר בזאת כי המכללה תהא זכאית לבצע בכל עת כל
שינוי בהיקף השירותים או בפרטיהם או בתכנם לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב באילוצי
התקציב שלה.
 .37בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז ,יגברו הוראות ההסכם נספח ב' ונספח ג'.
 .38המציעים לא יוזמנו ולא יורשו להשתתף בישיבת פתיחת ההצעות שהוגשו במכרז או בכל
ישיבה אחרת שלה למעט כפי שפורט לעיל במפורש.

בכבוד רב,
סמינר הקיבוצים המכללה
לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ע"ר
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נספח א'
הצעה
אל סמינר הקיבוצים
המכללה לחינוך
לטכנולוגיה ולאמנויות
דרך נמיר ,141
תל אביב

תאריך ...............

א.ג.נ,.
הנדון :מכרז פומבי – מתן שירותי השגחה בבחינות
.1

אני הח"מ ________ ת.ז _________ .משמש בתפקיד ___________________
בחברה ומוסמך4ת ליתן תצהיר זה בשמה.

.2

אני4אנו הח"מ[ ...................................... ,להלן 'המציע'] מצהיר בזאת ,כי קראתי בעיון
את הפנייה לקבלת ההצעות ואת כל מסמכי המכרז שנלוו אליה ,לרבות הנספחים [להלן
'מסמכי המכרז'].

.3

הנני מצהיר בזאת ,כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ,שאלתי את השאלות כפי
שמצאתי לנכון וקיבלתי עליהן תשובות ,ובדקתי את כל הנושאים שיש בהם כדי להשפיע
על הצעתי ועל התחייבויותיי אם אזכה במכרז ,וכן את מסמכי ההבהרות למכרז וכל
שינוי שנעשה בתנאיו בגדר ההליך.

.4

אני מצהיר כי אין כל ניגוד עניינים בין המציע ו4או לקוחותיו של המציע לבין המכללה.

.5

ידוע לנו כי הכמויות בטבלה כמפורט "בנספח ג "2-הן אומדן בלבד שערכה המכללה ,והכמויות
המחייבות הן הכמויות כפי שתהיינה בפועל .המכללה רשאית להקטין או להגדיל את הכמויות,
בהתאם לצרכיה מעל לעת.

.6

התמורה הנדרשת על ידי המציע הינה כמפורט כדלקמן:
סך של __________ ( ₪במספרים) _______________ שקלים חדשים (במילים) עבור כל
שעת השגחה בבחינה ,לכל עובד (משגיח ומשגיח תורן) ,לא כולל מע"מ כחוק .מובהר ומודגש
כי סכום זה כולל את כלל העלויות בהן ישא המציע לשם אספקת השירותים ,ולרבות החזר
הוצאות נסיעה למשגיחים מטעם המציע.
סך של __________ ( ₪במספרים) _______________ שקלים חדשים (במילים) עבור כל
שעת ריכוז בחינה ,לרכז המשגיחים ,לא כולל מע"מ כחוק .מובהר ומודגש כי סכום זה כולל
את כלל העלויות בהן ישא המציע לשם אספקת השירותים ,ולרבות החזר הוצאות נסיעה לרכז
המשגיחים מטעם המציע.

.7

תנאי התשלום :התשלום בתוספת מע"מ יבוצע בתנאי תשלום "שוטף  "32 +מיום קבלת
החשבונית אצל המכללה ואישורה.

.8

התמורה תהא צמודה על פי הכללים המפורטים להלן:
בכל עדכון של שכר המינימום לשעה הקבוע בחוק שכר מינימום ,תשמ"ז –  ,1187יעודכנו
התעריפים הנקובים בהצעה באותו אחוז שינוי בגין השירותים שיינתנו בשיעור עליית שכר
המינימום החל מהמועד הקבוע בחוק לתחילת תוקף העדכון.
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.1

מוסכם כי התמורה לעיל מהווה תמורה מלאה למילוי התחייבויות המציע על פי הסכם זה,
ולרבות התחייבויות המציע להעמדת משגיחים ורכז משגיחים לבחינות ,נשיאה בעלויות כגון
ביטוחים ,נסיעות בתחבורה ציבורית ותשלומים לעובדים וכיו"ב.

.12

אני מצהיר כי תנאי ההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז,
ידועים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.11

המציע מצהיר בזאת כי:
א .אני בעל ידע ,ניסיון ומומחיות הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז.
ב .אני בעל רישיון בר תוקף מטעם משרד התמ"ת לפעול כקבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק
העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם ,התשנ"ו  4 1116ולחילופין אני בעל רישיון בר
תוקף ,מטעם משרד התמ"ת לפעול כקבלן שירותים ,ומורשה ליתן את השירותים נשוא
המכרז.
ג .יש ברשותי ,או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הנדרשים על מנת לבצע את
השירותים נשוא המכרז.
ד .אני מסוגל ,מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות ו4או ההתחייבויות על פי הוראות
המכרז.
ה .אני מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לביצוע השירותים ולא למסור בקבלנות משנה
לכל גורם אחר את ביצוע מתן השירותים על פי מכרז זה ,והכל בין בתמורה ובין שלא
בתמורה ,כולן או חלקן ,אלא באישור המכללה שיינתן מראש ובכתב.
ו .אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו4או תקן לצורך ביצוע
השירותים נשוא המכרז ,ולרבות תשלום לעובדיי על פי חוק שכר מינימום לפחות.
ז .המחירים שמפורטים בהצעתי ,הכל כפי שנרשם על ידי בהצעתי על פי תנאי המכרז,
כוללים תקורה ורווח קבלני.
ח .ידוע לי כי המכללה זכאית לחלק את השירותים בין ספקים ,לפי שיקול דעתה.

.12

אם אקבע כזוכה במכרז הנדון ,אני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל
תנאי ,לשביעות רצון המכללה ו4או מי מטעמה ,על פי הוראות ההסכם ובהתאם לכל דין.

.13

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  12יום מהמועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות.

.14

אם יחול שינוי בהצהרותיי או שינוי מהותי כלשהו במצבי ו4או במצב עסקיי עד לחתימת
ההסכם עם הזוכה במכרז ,הנני מתחייב להודיעכם על שינוי זה מיד כאשר אדע עליו .אין
באמור בסעיף זה כדי לפטור אותי מכל התחייבות שלי בגדר הצעה זו ו4או כל הסכם.

.15

אם הצעתי תתקבל ואזכה במכרז ,הנני מתחייב לבצע את כל הפעולות כמפורט להלן:

.16

לחתום על ההסכם ועל כל המסמכים הנלווים לו תוך  14ימים מיום שתישלח לי ההודעה על
זכייתי ,להמציא ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחים – בתוך  7ימים כאמור ,ולמלא אחר כל
התחייבויותיי ,כמפורט בהסכם ובנספחיו .במידה שלא אעשה כן ,ידוע לי כי המכללה תהא
רשאית לבטל את זכייתי במכרז ,וכן היא תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת
להצעתי .כן ידוע לי ואני מסכים לכך ,שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב
אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
כמו כן ,לא יהיה בכך כדי לפגוע בכל זכות שתעמוד לרשות המכללה עקב הפרת ההתחייבויות
שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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.17

אני מצהיר כי בשום מקרה השכר שישולם לעובד מטעמי לא יפחת מהקבוע בחוק שכר
המינימום ,התשמ"ז –  ,1187כפי שיהיה מעת לעת.

.18

בנוסף ,אני מתחייב להגיש אחת לחצי שנה הצהרה של רואה חשבון ,לפיה אני משלם שכר על פי
החוק לעובדיי ,לרבות כל התנאים הסוציאליים המגיעים להם.

.11

אם הצעתי תתקבל ואזכה במכרז ,הנני מתחייב שלא להסב את כל או חלק מזכויותיי ,מכוח
הזכייה במכרז ו4או מכוח ההסכם שייחתם איתי בעקבות הזכייה במכרז ,לצד ג' כלשהו ,ללא
קבלת הסכמת המכללה מראש ובכתב.

ולראייה באתי4באנו על החתום:
..................................................................
[חותמת4חתימה4חתימות לפי העניין]
פרטי המציע:
כתובת  ..................................מס' טל':
פקס'..............................

...........................

מס'

שם .................................... :ח.פ4.ת.ז......................... :.
חתימה................................

אישור [לתאגיד]
אני הח"מ .....................................עו"ד מ .........................................מאשר בזה כי
ההצעה הנ"ל ,ויתר מסמכי המכרז ,נחתמו על ידי ה"ה ...............................בעל ת"ז
מס'  ..........................ו.......................בעל ת"ז מס' .....................................
שמוסמכים לחייב בחתימתם את החברה4העמותה 4השותפות ..................................
וזאת לאחר קבלת החלטה שמחייבת אותה ,להגיש את ההצעה למכרז.

...................................
חתימה וחותמת
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נספח א' 1
תצהיר
[מחק את המיותר וחתום בפני עו"ד מאשר]
אני 4אנו הח"מ  ..........................................מצהיר בזה ,לאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אם
לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,כי:
 .1כל הפרטים שנמסרו על ידי בהצעתי הם אמת.
 .2המציע נתן במשך שלוש השנים האחרונות [לפחות]
_______________________________________________.

שירותים

דומים

ל

 .3אני ו4או המציע ו4או בעלי השליטה מלאנו ואנו ממלאים את כל החובות המוטלות עלינו בדין
ביחס לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
הרלוונטיים לנו ,ונוסיף למלא אותם ככל שנזכה במכרז.
 .4המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות
המכרז בשל הפרת דיני העבודה בכלל ,ובעבירות על חוק שכר מינימום ,תשמ"ז  1187 -וחוק
עובדים זרים ,תשנ"א  1111 -בפרט.
 .5המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המנהליות  ,התשמ"ו –  , 1185בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,
ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה.
 .6מתנהלות ו4או צפויות להיות מוגשות4לא מתנהלות ,ולא ידוע לי על תביעות אזרחיות מהותיות
או הליכים מהותיים בבית משפט] שעומדות להיות מוגשות נגד המציע במכרז:
....................................................................................................
 .7תביעות אזרחיות [או הליכים מהותיים בבית משפט] שמתנהלות או עומדות להיות מוגשות נגד
המציע במכרז הן כמפורט להלן:
.........................................................................................................
 .8זהו שמי ,זוהי חתימתי ותוכן תצהירי זה – אמת.
ולראיה באתי על החתום:
.........................................
אישור
אני הח"מ..................................... ,עו"ד ,מאשר בזה כי היום ...............................התייצב4ה בפני
מר4גב'  .................................................בעלת ת"ז מס' ........................המוכר4ת לי אישית ,ולאחר
שהזהרתי אותו4ה כי עליו4ה להצהיר אמת וכי אם לא י4תעשה כן י4תהיה צפוי4ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר4ה בפני את תצהירו4ה זה וחתמ4ה עליו בפני.
.................................................
חתימה

...........................................
חותמת
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