מכרז פומבי מס'  - 26133ארגון וקיום השתלמות בגיאורגיה לעובדי המרכז
האוניברסיטאי אריאל בשומרון
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המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון (להלן " -המרכז" או "המזמין") ,מזמין בזאת את
המעוניינים להגיש הצעות לארגון וקיום השתלמות בגיאורגיה לעובדי המרכז האוניברסיטאי
אריאל בשומרון (להלן " -חבילת השירותים").
ההשתלמות מיועדת לעובדי המרכז (עם אפשרות לצירוף בן זוג) ,בהתאם למפרט המצורף למכרז.
ההשתלמות תוצע לכ( 500-חמש מאות) עובדי מנהלה וסגל אקדמי של המרכז ולבני זוגם .אין באמור
להוות התחייבות של המרכז לכמות הנרשמים להשתלמות ,התחייבות המרכז הינה לשלושים
משתלמים בלבד בהתאם למפורט במכרז.
ההשתלמות תתקיים בגיאורגיה במשך שמונה ימים ושבעה לילות .בין התאריכים30/6/2011- :
 20/6/2011ו/או בין התאריכים(11/9/11-22/9/11 :להלן " -מחזור ההשתלמות") .יודגש ויובהר,
המזמין רשאי לבחור בקיום ההשתלמות או במחזור ההשתלמות לחודש יוני או במחזור ההשתלמות
בחודש ספטמבר ,ואף רשאי לבחור בקיום השתלמות בשני מחזורי ההשתלמות ,והכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי.
חבילת השירותים תכלול ,בין היתר ,טיסות ,בית המלון ,סיורים ופעילויות ,הסעות ומלווה ישראלי
והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
תנאי סף:
 6.1המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי 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;
 6.2המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;
 6.3מציע ,אשר במהלך שלושת השנים האחרונות הקודמות ליום הגשת ההצעות ,סיפק בעצמו
שירותי סוכנות נסיעות .לעניין זה ״שירותי סוכנות נסיעות״ משמע :השירותים הכלולים
בהגדרת מונח זה בחוק שירותי תיירות ,תשל״ו.1976-
 6.4מציע כאמור בסעיף  6.3לעיל ,אשר במהלך התקופה כאמור לעיל ארגן וקיים לפחות ( 3שלוש)
השתלמויות בחו״ל לעובדים של ארגונים ,המעסיקים לפחות ( 120מאה ועשרים) עובדים כל
אחד ,כשבכל השתלמות בחו״ל כאמור השתתפו לפחות ( 30שלושים) משתתפים.
 6.5המציע ,ובתאגיד  -התאגיד המציע ו/או כל בעל אמצעי שליטה משמעותי בתאגיד המציע ו/או
מנכ״ל התאגיד המציע לא הורשעו ,במהלך ( 7שבע) 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.
 6.6המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל״ו.1976-
" 6.7ערבות ההצעה"  -על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ,משוך על ידי בנק מסחרי בישראל,
לפקודת "המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון" על סך  5,000ש"ח .ע"ג השיק לא יצוינו
הגבלות כגון" ,לביטחון בלבד" .השיק יכול להיות שיק משורטט ("קרוס") ו/או שיק שסחרותו
הוגבלה ("למוטב בלבד").
 6.8המציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך  300ש"ח.
 6.9המציע 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;
בכתובת:
והמחייבת
המפורטת
הצעות
לקבלת
בהזמנה
לצפות
 .6ניתן
.http://www.ariel.ac.il/management/open
 .7הצעות ניתן להגיש ביום  340104233עד השעה  34:22בלבד ,ללשכת המנכ"ל ,בניין 3א' (קומת
כניסה) ,קמפוס מילקן ,אריאל  -לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו!
 .8האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
בברכה,
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

