בס"ד

מכרז פומבי מס'  03/2015לאספקת שירותי ניקיון וסבלות קלה בקמפוסי המרכז האקדמי לב
המרכז האקדמי לב ע"ר (להלן" :המזמין") מזמין בזאת הצעות לאספקת שירותי ניקיון וסבלות קלה בקמפוסי
המרכז האקדמי לב
ההתקשרות הינה לשלוש ( )3שנים עם אפשרות ל 2-תקופות אופציה נוספות ,בנות  12חודשים כל אחת (עד
מקסימום  5שנים).
 .1תנאי סף
רשאי להגיש הצעה מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן ,באופן מצטבר:
1.1

למציע רישיון קבלן שירות בענף הניקיון תקף נכון למועד הגשת הצעתו ,בהתאם לחוק העסקת עובדים על
ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו .1996-על המציע לצרף להצעתו צילום רישיון כאמור בר תוקף ,בו מופיע
בבירור מספר הרישיון (משרד הכלכלה).

1.1

מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין ואישור
רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעמו.

1.1

על המציע להיות בעל ניסיון של חמש שנים לפחות ,שקדמו למועד מכרז זה ,במתן שירותי ניקיון בהיקף
ובאופי שירותים הדומה לנדרש במכרז זה ,לפחות לשלושה ( )3לקוחות .מתוכם לפחות שני ( )2לקוחות
שהינם מוסדות ציבוריים /מוסדות להשכלה גבוהה /מוסדות חינוך  ,כאשר בכל אתר מוצבים לכל
הפחות  8עובדי ניקיון במשרה מלאה .להוכחת האמור בתנאי סף זה יצרף המציע פירוט לקוחות והיקף
התקשרות ,על גבי הנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז .המרכז יהיה רשאי לפנות ללקוחות המציע
באופן ישיר לקבלת חוות דעתם על שירותי המציע .יצויין כי יינתן יתרון למציע אשר נותן שירותים
למוסדות השכלה גבוהה וכן למוסדות ציבוריים.

1.1

לרשות המציע סניף פעיל אחד לפחות בירושלים ,בו עובדים לפחות  50עובדי ניקיון כשירים ופעילים או
לחילופין מס' סניפים בירושלים שיחד עובדים בהם לפחות  50עובדי ניקיון ,במועד הגשתו .יש לצרף
תמצית עיקרי החברה /התאגיד וכן פירוט מספרי של מצבת כוח אדם בסניף המצוי בירושלים .כמו כן,
יש לחתום על התצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז.

1.1

על המציע לקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר
מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו –  ,1976חוק העסקת עובדים בידי קבלני כוח אדם ,בנוגע
לתשלומים לעובדים ,העסקת עובדים ,והעסקת עובדים זרים כדין .להוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע
להצעתו אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וכן תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ה' למסמכי
המכרז.

1.1

הצהרת המציע על כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה,
ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר
מינימום כחוק והפרשות סוציאליות כדין ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז.

1.1

המציע צירף להצעתו נוסח חתום בידי מורשה החתימה ובו התחייבות לתשלום זכויות סוציאליות לעובדיו
בהתאם לנוסח המצורף כנספח ז' למסמכי המכרז.

1.1

המציע צירף להצעתו אישור רו"ח על תשלומים לעובדים ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח ח' למסמכי
המכרז.

1.1

להבטחת החוסן הפיננסי של המציע ,על המציע לצרף אישור רו"ח על מחזור כספי בסך של  2.5מיליון ₪
לשנה לפחות ,בכל אחת משלוש השנים  2013 ,2012ו 2014-בנוסח המצ"ב כנספח ט' למסמכי המכרז.

 1.11המציע או גורם מורשה מטעמו השתתף בסיור מציעים הנערך מטעם המזמין כמפורט בסעיף  11להלן,
מתחילת הכנס ועד סופו .המציע יצרף להצעתו פרוטוקול סיור מציעים ,ככל שחולק בידי המזמין ,חתום על
ידי מורשי החתימה אצלו.
 1.11על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח י' למסמכי
המכרז ,בסך של  ,₪ 10,000שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ל 90-ימים לאחר המועד האחרון
להגשת הצעות קרי עד ליום "( 17.08.2015ערבות הצעה").
במקרה בו תאריך המזמין ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את המועד להגשת ההצעות ,יהיה על המציע להאריך
את תוקף הערבות הבנקאית בהתאם לדרישת המזמין ,ככל שתהיה כזו ,כתנאי לדיון בהצעתו.
 1.11על המציע לצרף להצעתו קבלה על תשלום דמי ההשתתפות הקבועים במכרז זה.
 1.11על המציע יהיה לצרף להצעתו את אישורו על פרוטוקול שאלות ההבהרה ,ככל שהופץ בידי המזמין ,כשהוא
חתום על ידי מורשי החתימה אצלו.

 .1ניתן להוריד את מסמכי המכרז ,ללא תשלום ,מאתר האינטרנט שכתובתו www.jct.ac.il :תחת הקישור
'אודות' ' >-מכרזים'
השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות על סך  ₪ 1000אשר לא יוחזרו בשום מקרה ,ולמציע לא
תהא כל טענה כלפי המזמין בעניין זה.
 .3לוח זמנים במסגרת הליכי המכרז:
טבלת מועדי המכרז
רכישת מסמכי מכרז
(בסך  ₪ 1000אשר לא יוחזרו בשום מקרה)

בין התאריכים  19.04.15-26.04.15בין
השעות .10:00-13:00

סיור מציעים
(נוכחות בסיור מתחילתו ועד סופו מהווה תנאי
סף)

יום ראשון  .03.05.15שעת מפגש 10:00
בקמפוס המזמין -קמפוס לב שבגבעת מרדכי
ברח' הוועד הלאומי  ,21מקום מפגש :בעמדת
השומר.
לאחר מכן ייסעו המשתתפים להמשך הסיור
בקמפוס טל -בגבעת שאול.

שאלות הבהרה

עד ליום ראשון  10.05.15עד השעה.12:00 :

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

יום רביעי  20.05.15עד השעה.12:00 :

תאריך תוקף ערבות ההצעה

31.07.2015

לשאלות ניתן לפנות באמצעות דוא"לMichrazim@jct.ac.il :

