מכרז מס' 121/
ארגון השתלמויות עובדים בארץ ובחו"ל  -בהסכמי מסגרת
 .1המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון (להלן " -המרכז") ,עורך מדי שנה
השתלמויות וימי גיבוש בארץ ובחו"ל לעובדיו (להלן " -השירותים"),
ומזמין בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לאספקת שירותים אלו
בהתאם למפורט במסמכי המכרז ולפי הפרקים הבא:
פרק א  -השתלמויות בחו"ל

פרק ב  -השתלמויות בארץ

פרק ג  -ימי גיבוש בארץ


מציע רשאי להגיש הצעה לפרק אחד או יותר ,על פי בחירתו ,ובתנאי
שיעמוד בתנאי הסף של כל פרק אליו יגיש הצעה.

 .2המרכז מעוניין לבחור מספר ספקים בכל פרק ,אשר עם כל אחד מהם
ייכרת הסכם מסגרת.
אין באמור כדי להוות התחייבות של המרכז לבחור מספר מסוים של
ספקים בכל פרק/בכל הפרקים.
 .3ההתקשרות הינה ל 12 -חודשים ,עם אופציה של המזמין בלבד ,להאריך
את ההתקשרות בארבע שנים נוספות כל פעם בשנה נוספת.
 .4תנאי סף:
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן ,באופן מצטבר,
ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי
א.
בישראל הדרוש על פי כל דין .מובהר בזאת ,כי לא ניתן להגיש
הצעה משותפת למספר תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס
לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר ,כגון :ניסיון ו/או
מחזור כספי ו/או כל פרט אחר;
ב .רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא
ההתקשרות וקיומם של רישיונות על פי דין ככל שהדין דורשם;
ג .בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו;1791-
ד .המציע עומד בכל דרישות תקן ישראלי רלוונטי לפרק אליו מגיש
הצעה ,ככל שישנו;
ה .המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא
בעריכת הסדר נושים;
ו .המציע שילם דמי השתתפות במכרז ( 222ש"ח לכל פרק);
ז .המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין
זכויות סוציאליות;
המציע ,ובתאגיד  -התאגיד המציע ו/או כל בעל אמצעי שליטה
ח.
משמעותי בתאגיד המציע ו/או מנכ״ל התאגיד המציע לא הורשעו,
במהלך ( 9שבע) השנים שקודם המועד האחרון להגשת הצעות
למכרז ,בעבירות פליליות שיש עמן קלון ,או בעבירות מרמה.
לעניין זה ״בעל אמצעי שליטה משמעותי״ משמע :מי שמחזיק ב-
 25%או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של התאגיד
המציע ו/או מכוח ההצבעה בתאגיד המציע ו/או רשאי למנות 25%
או יותר מהדירקטורים בתאגיד המציע.

ט .המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות
המזמין ,והמזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי
המציע אינו יכול לזכות במכרז זה;
תנאי סף פרטניים לפי תחומים
השתלמויות בחו"ל

השתלמויות בארץ

ימי גיבוש בארץ

מציע אשר במהלך
שלושת השנים
האחרונות ארגן וקיים
לפחות ( 3שלוש)
השתלמויות בחו"ל,
בכל אחת מהשנים,
לעובדים של ארגונים,
המעסיקים לפחות
( 122מאה ועשרים)
עובדים כל אחד,
כשבכל השתלמות
בחו״ל כאמור
השתתפו לפחות 32
(שלושים) משתתפים.
למציע מחזור כספי
בשנים  2211- 2227של
לפחות
 2,222,222ש"ח בכל
שנה הנובעים
מפעילותו בתחום
אספקת השירותים
הנדרשים במכרז

מציע אשר במהלך
שלושת השנים
האחרונות ארגן וקיים
לפחות ( 3שלוש)
השתלמויות בארץ,
בכל אחת מהשנים,
לעובדים של ארגונים,
המעסיקים לפחות
( 122מאה ועשרים)
עובדים כל אחד,
כשבכל השתלמות
בחו״ל כאמור
השתתפו לפחות 02
(חמישים) משתתפים.
למציע מחזור כספי
בשנים  2211- 2227של
לפחות
 1,222,222ש"ח בכל
שנה הנובעים
מפעילותו בתחום
אספקת השירותים
הנדרשים במכרז

מציע אשר במהלך
שלושת השנים
האחרונות ארגן וקיים
לפחות ( 32שלושים)
ימי פעילות בכל אחת
מהשנים ,לעובדים של
ארגונים ,המעסיקים
לפחות ( 122מאה
ועשרים) עובדים כל
אחד ,כשבכל יום
פעילות השתתפו
לפחות ( 22עשרים)
משתתפים.
למציע מחזור כספי
בשנים  2211- 2227של
לפחות
 022,222ש"ח בכל
שנה הנובעים
מפעילותו בתחום
אספקת השירותים
הנדרשים במכרז

יובהר ,תנאי הסף הכלליים והפרטניים המפורטים לעיל הינם
מצטברים .הצעתו של מציע אשר לא תעמוד בכל אחד מהתנאים הללו,
(בהתאם לפרק אליו הגיש הצעה) ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן
האמור לעיל.
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ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
הצעות ניתן להגיש רק ביום  21.2.2212עד השעה  13:22בלבד ,ללשכת
המנכ"ל ,בניין 3א' (קומת כניסה) ,קמפוס מילקן ,אריאל  -לא תתקבלנה
הצעות לאחר שעה זו!
המכרז
תנאי
לפי
ופניות
הבהרה
לשאלות
המייל
כתובת
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

בברכה,
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

