1
מסמך 2

מדרשת שדה בוקר בנגב
מכרז פומבי מס' 101/09
תנאים כלליים
 .1רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה רק מציע אשר מתקיימים בו ,במצטבר ,כל הדרישות
והתנאים המפורטים להלן (תנאי הסף):
 1.1המציע הוא חברה  /תאגיד פעיל/ה הרשומ/ה כדין בישראל.
 3שנים לפחות מאז  ,01/01/05במתן
 1.2על המציע להיות בעל ניסיון מוכח ומצטבר של
שירותי הנהלת חשבונות לגופים ציבוריים .מובהר כי לצורך סעיף זה הניסיון
המצטבר משמעו חיבור אריתמטי של כל התקופות מאז  01/01/05בהן סיפק המציע
שירותי הנהלת חשבונות לכל אחד מהגופים הציבוריים ,כאמור.
לענין מסמך זה (התנאים הכלליים):
"

שירותי הנהלת חשבונות " – לעניין מסמך זה ,משמעותם תהא כמפורט בנספח א'
לחוזה מסמך .5
"גופים ציבוריים " – לעניין מסמך זה משמעותם חברות ממשלתיות ,רשויות
מקומיות ו/או חברות בנות שלהן וכל גוף אחר המתוקצב ע"י משרד החינוך ו/או
משרד ממשלתי אחר.

 1.3מצבת העובדים של המציע שהועסקו על ידו באופן ישיר ו/או באופן עקיף במהלך
 5השנים האחרונות לא פחתה בשום מועד מ 5 -עובדים שהועסקו בהיקף כולל של 4
משרות מלאות לפחות ,ואשר עבודתם קשורה עם מתן שירותי הנהלת חשבונות.
 1.4המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשעו במהלך
בכל עבירה אשר יש עמה קלון.

 7השנים שקדמו למועד פרסום המכרז

 1.5מי שצורפו להצעתו כל המסמכים שלהלן:
 ,)4ממולאת בכתב יד קריא וברור או
 1.5.1הצעת המשתתף במכרז (מסמך
מודפסת וללא מחיקות ו/או תיקונים כלשהם ובהתאם להנחיות
המפורטות במסמך  4עצמו .בכל מקרה של מחיקה ו/או תיקון יחתום
המציע בסמוך למקום המחיקה  /התיקון בנוסף ,יחתום המציע בשולי
הצעתו במקום המיועד והמסומן לכך במסמך  4הנ"ל.
( 40,000ארבעים אלף) ₪
 1.5.2ערבות בנקאית בלתי מסויגת (אוטונומית) ע"ס
לטובת המדרשה בנוסח מסמך ( 6להלן" :ערבות המכרז") .בענין זה יחולו
גם ההוראות הבאות:
 1.5.2.1מציע אשר לא יזכה במכרז ,תשלח אליו חזרה ערבות המכרז
בדואר רשום בהקדם לאחר סיום הליכי המכרז ,לכתובת שיציין
המציע בשולי הצעתו.
 1.5.2.2ערבות המכרז שמסר המציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי
המדרשה עד להפקדת ערבות ביצוע כמפורט בחוזה המצורף
למכרז (מסמך ( )5להלן" :ערבות הביצוע").
 1.5.2.3המדרשה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
לדרוש את הארכת תוקף ערבות המכרז של המציע הזוכה
לתקופות נוספות בהתאם לצורך.
 .2על כל מציע לצרף להצעתו ,בעת הגשתה ,את כל המסמכים להלן:
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 ,)2.1בצרוף כל
 2.1הטופס המפרט את הקריטריונים לבדיקת איכות ההצעות (נספח
המסמכים ,התעודות ,ההמלצות והאישורים ,לרבות אישורים מרו"ח כמפורט
בנספח  2.1כשהוא חתום על ידי המציע בשולי הנספח במקום המיועד והמסומן לכך.
 2.2הצהרת המשתתף במכרז (מסמך
עורך דין.

 )3כשהיא חתומה ע"י המציע ומאושרת כדין על ידי

( 3שלושה) גופים ציבוריים לפחות להם סיפק המציע
 2.3המלצות ו/או אישורים מ-
שירותי הנהלת חשבונות בכל אחת מהשנים  2005עד .2009
 2.4פירוט בכתב של הגופים הציבוריים להם סיפק המציע שירותי הנהלת חשבונות מאז
 ,01/01/05לרבות התקופות בהן סיפק את השירותים בכל אחד מהגופים הנ"ל.
 2.5אישור רו"ח ביחס להתקיימות כל אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים

 1.3-1.2לעיל.

 )CVמפורט/ים של המנהל המקצועי מטעם המציע.
 2.6מסמך/י תולדות חיים (
המסמך/ים יכלול/ו ,בין היתר ,פירוט של כישוריו ,הכשרתו ,השכלתו וניסיונו.
 2.7פרופיל מפורט של המציע ,הכולל ,בין היתר ,תאור של הניסיון ,תחומי העיסוק
והלקוחות.
 2.8אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות שעליו לנהל על פי פקודת מס
הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 2.9אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו
של המציע.
 2.10העתק מאושר של תזכיר התאגדות עדכני של המציע ,נוסח עדכני של תקנון המציע,
העתק צילומי של תעודת רישום התאגיד אצל רשם התאגידים הרלוונטי ,הודעה
עדכנית (חתומה ע"י עו"ד) בדבר זהות מנהלי החברה ,מספר המניות ,סיווגן
והמחזיקים בהן.
 )5כשהוא חתום בתחתית כל עמודיו
 2.11החוזה המצורף למסמכי המכרז (מסמך
ונספחיו על ידי מורשי החתימה מטעם המציע בצירוף חותמת המציע.
 .3המדרשה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להתיר למציע ,אשר לא צרף להצעתו את כל
המסמכים הנדרשים בסעיף  2לעיל ,לצרף את המסמכים החסרים בתוך ( 7שבעה) ימים.
 .4על המועמדים שיציע הזוכה במכרז לעבודה במחלקת הנהלת חשבונות לעמוד בקריטריונים
הבאים:
4.1

מנהל חשבונות ראשי – בעל השכלה של מנה"ח סוג  3לפחות( 12 ,שתים עשרה) שנות
לימוד ותעודת בגרות מלאה לפחות ,ניסיון מוכח של ( 3שלוש) שנים לפחות מתוך 5
(חמש) השנים האחרונות בעבודה במערכת הנהלת חשבונות ,מתוכן שנתיים לפחות
בניהול מערכת הנהלת חשבונות עד מאזן בגוף שמספר עובדיו עולה על  ,50שליטה
בתוכנות הנה"ח ,גבייה ,תקציב ,רכש Office ,ופיננסית.

4.2

המועמדים האחרים:

 2לפחות ,לפחות 12
שני העובדים צריכים להיות בעלי השכלה של מנהל חשבונות סוג
(שתים עשרה) שנות לימוד ,שליטה בתוכנות  ,Officeהנה"ח ,גבייה ותקציב ,ניסיון מוכח
של ( 3שלוש) שנים לפחות ב( 5 -חמש) השנים האחרונות בהפעלת מערכות הנה"ח ,גבייה
ותקציב.
 .5המדרשה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.
ן שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את
 .6המדרשה תהא רשאית לקחת במניי
ההתחייבויות נשוא החוזה וכן את ניסיונם של הגופים הציבוריים עם המציע.
 .7המדרשה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שהמציע שלה הכניס
שינוי או תוספת כלשהם במסמכי המכרז או כתב כל הסתייגות ביחס אליהם בין ע"י שינוי
או תוספת בגוף המסמכים ,בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת.
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 .8המציע שהצעתו תיקבע על ידי המדרשה כזוכה במכרז יידרש:
 8.1תוך ( 7שבעה) ימים מקבלת הודעת המדרשה בדבר זכייתו במכרז ,להמציא את כל
המסמכים שיידרשו ממנו לצורך ביצוע החוזה.
 8.2תוך ( 7שבעה) ימים מקבלת הודעת המדרשה בדבר זכייתו במכרז ,להפקיד את
ערבות הביצוע בידי המדרשה כמפורט בחוזה וזאת לצורך הבטחת קיום
התחייבויותיו על פי החוזה.
 8.3לדאוג להתייצבותם של העובדים שבכוונתו להציב לעבודה במדרשה ,כאמור בסעיף
 4לעיל ,לראיון אצל מנהל הכספים של המדרשה ,תוך ( 14ארבעה עשר) ימים מקבלת
הודעת המדרשה בדבר זכייתו במכרז .המדרשה תהא רשאית לפסול את המועמדים
לעבודה שהציע הזוכה ,או חלקם ,ללא צורך במתן הנמקה ועל הזוכה יהא להציע
מועמד/ים אחר/ים תחתיו/ם בתוך  7ימים מהמועד בו מסרה לו המדרשה את
הודעתה ,וחוזר חלילה עד שתאשר המדרשה את המועמדים שהציע הזוכה .הזוכה
יחל במתן שירותי הנהלת החשבונות למדרשה לא יאוחר מ 7 -ימים לאחר שהודיעה
המדרשה לזוכה כי מועמדיו לעבודה במדרשה אושרו על ידה ,אך לא לפני תום חודש
מהמועד בו קיבל הזוכה את הודעת המדרשה בדבר זכייתו במכרז.
 8.1לעיל
 .9לא המציא המציע שקיבל הודעה על זכייתו במכרז את המסמכים כאמור בס"ק
ו/או לא המציא ערבות ביצוע כמפורט בס"ק  8.2לעיל ו/או לא מילא את התחייבותו כאמור
בס"ק  8.3לעיל ,תהא המדרשה רשאית לחלט את ערבות המכרז ו/או למסור את ביצוע
השירות לאחר זאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המדרשה על פי תנאי מכרז זה ,על פי
החוזה ו/או על פי כל דין.
 .10למען הסר ספק מודגש כי שיעור התמורה אשר תוצע על ידי המציע בגין השירותים השונים
נשוא מכרז זה ,לא יהווה שיקול יחיד לקביעת ההצעה הזוכה.
המציע הזוכה יהא המציע אשר יצבור את מירב הנקודות (לאחר חיבור הניקוד שיקבל עבור
המחיר עם הניקוד שיקבל עבור האיכות):
 10.1המציע שהתמורה שהוצעה על ידו תהא הנמוכה ביותר יזכה ב-
נקודות.

( 700שבע מאות)

 10.2אופן קביעת הניקוד המתייחס למחיר מפורט בנספח .2.2
 10.3כל מציע יכול לקבל עד ( 300שלוש מאות) נקודות בגין איכות לפי פרמטרים כמפורט
בנספח .2.1
 .11המדרשה תהא רשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז להכניס שינויים
ו /או תיקונים במסמכי המכרז ובמידת הצורך להאריך את המועד להגשת הצעות בהתאם.
 .12בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה כלשהי שבמסמכי המכרז לבין הוראה
אחרת שבמסמכי המכרז ,תגבר ההוראה שלדעת מנהל הכספים של המדרשה נוטה יותר
לטובת המדרשה.
 .13גילה מציע סתירה או אי התאמה בין הוראה שבמסמכי המכרז לבין הוראה אחרת במסמכי
המכרז ,יפנה המציע מיד עם גילוי הסתירה או אי ההתאמה ,בכתב למנהל הכספים של
המדרשה בבקשה שיתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג.
 .14כל האמור במסמך זה אין בו כי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של
המציעים ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של המדרשה הקבועות במסמכי
המכרז על נספחיהם ו/או בכל דין.

בכבוד רב,
יגאל צחור
מנכ"ל מדרשת שדה בוקר בנגב
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